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« اندازهگيري گرماي واكنش به روش مستقيم »
گرماسنجي روش مستقيم اندازه گيري گرماي آزاد شده يا جذب شده در فرآيندهاي فيزيكي يا شيميايي است .در روش مستتقيم بايتد مقتداري از
واكنشدهنده ها را در شرايط مناسب بر هم اثر داد و گرماي واكنش را به طور مستقيم اندازه گيري كرد.
گرماسنج دستگاهي است كه براي اندازه گيري گرماي آزاد شده يا جذب شده در يك واكنش شيميايي به كار برده مي شود.
گرماسنج ليواني :براي اندازه گيري گرماي يك واكنش در فشار ثابت به كار برده مي شود .اين گرماسنج شتام مقتدار
معيني آب يا محلول يك واكنشدهنده در يك ظرف عايق بندي شده است .اين گرماسنج يك دماسنج و يك هم زن نيز
دارد .پيش از انجام واكنش دماي اوليه آب يا محلول اندازه گيري مي شود .بعد از اضافه كردن ماده دوم و انجتام واكتنش
مورد نظر ،دماي نهايي آب هم اندازه گيري مي شود و با استفاده از اختالف دماي پيش و پس از آزمايش ،گرماي واكنش
محاسبه مي شود.
گرماسنج بمبي :براي اندازه گيري گرماي يك واكنش در حجم ثابت به كار برده مي شود از ايتن نتوگ گرماستنج بتراي
اندازه گيري گرماي سوختن يك ماده استفاده مي شود.
در گرماسنج بمبي محفظه انجام واكنش (بمب فوالدي) درون يك حمام آب قرار دارد .آب درون ايتن حمتام بته منظتور
همگون شدن دما ،به طو ر پيوسته در حال به هم خوردن است پس از برقراري جريان برق و هم زدن بتا ستوختن نمونته
گرماي آزاد شده سبب گرم كردن بمب و در نتيجه گرم شدن آب و افزايش دماي حمام آب متي شتود .بتا انتدازه گيتري
پيوسته دماي آب درون حمام و با استفاده از ظرفيت گرمايي اجزاي سازنده گرماسنج (شتام حمتام آب ،ميلته هتم زن
بدنه ،دماسنج ،محفظه احتراق و ميله هاي اتصال) كه براي هر گرماسنج مقداري ثابت است و محاسبه ستاده متي تتوان گرمتاي حاصت از واكتنش
سوختن را محاسبه كرد.

« محاسبه گرماي واكنش با استفاده از قانون هس »
گرماي بسياري از واكنش هاي شيميايي را نمي توان به طور مستقيم تعيين كرد چون بسياري از واكنش ها در شترايط بستيار ست تي انجتام متي
شوند .گاهي يك واكنش ممكن است كه ب شي از يك فرآيند زيست شناختي پيچيتده باشتد و نتتوان آن را بته صتورو يتك واكتنش جداگانته در
آزمايشگاه انجام داد .گرماي چنين واكنش هايي از روش هاي غيرمستقيم تعيين مي شود.
از آن جا كه آنتالپي يك تابع حالت است و فقط به حالت آغازي و پاياني فرآيند بستگي دارد ،اگر يك واكنش را بتوان از چند مسير م تلت انجتام
داد مقدار تغيير آنتالپي در همه مسيرها يكسان است.
قانون هس :اگر معادله يك واكنش را بتوان از جمع معادله هاي دو يا چند واكنش ديگر به دست آورد ∆H ،واكنش ياد شده را مي تتوان از جمتع
جبري مقادير  ∆H °همه واكنش هاي تشكي دهنده آن به دست آورد.

 توجه :واكنش تشكي كربن مونواكسيد ( )COرا نمي توان به صورو تجربي انجام داد.
 نكته :م لوط  COو  H6گازآب نام دارد .اين م لوط با عبور دادن ب ار آب از روي زغال چوب در دماي ℃ 2222به دست مي آيد.
) + H6 O(g) → COگرافيت C(S,
)⏟ (g) + H6(g
گازآب

معموالً هيدروژن گازآب ،جدا و خالص مي شود و به عنوان ماده اوليه براي توليد آمونياك به كار مي رود.
 نكته :اگر معادله يك واكنش وارونه شود عالمت  ∆Hآن تغيير مي كند.

A → B , ∆H = x  B → A , ∆H = −x

 نكته :اگر معادله يك واكنش در ضريبي ضرب شود ∆H ،آن نيز در همان ضريب ضرب مي شود.

A → B , ∆H = x  nA → nB , ∆H = nx

 مثال :با به كار بردن قانون هس (قانون جمع پذيري گرماي واكنش هاي شيميايي)  ∆Hواكنش داخ كادر را به دست آوريد.
?= 6C6 H2(g) + 2O6(g) → 6CO6(g) + 2H6 O(g) , ∆H

)2( C6 H6(g) + 2O6(g) → 6CO6(g) + 6H6 O(g) , ∆H2° = −2262/8KJ
)6( C6 H6(g) + H6(g) → C6 H2(g) , ∆H6° = −222KJ
)2( 6H6(g) + O6(g) → 6H6 O(g) , ∆H2° = −685/8KJ

 جواب:

« محاسبه گرماي واكنش با استفاده از آنتالپي استاندارد تشكيل »
با استفاده از آنتالپي استاندارد تشكي مواد شركت كننده در يك واكنش مي توان گرماي آن واكنش را محاسبه كرد.
گرماي يك واكنش در دما و فشار ثابت برابر تفاض مجموگ آنتالپي استاندارد تشكي فرآورده ها و آنتالپي استاندارد تشكي واكنشدهنده ها است.
[مجموگ آنتالپي استاندارد تشكي واكنشدهنده ها] – [مجموگ آنتالپي استاندارد تشكي فرآورده ها] = گرماي واكنش
چون مواد شركت كننده در واكنش در حالت استاندارد خود در نظر گرفته شده اند ،آنتالپي يا گرماي واكنش ،آنتالپي يا گرمتاي استتاندارد واكتنش
(  )∆H °خواهد بود.

« محاسبه گرماي واكنش با استفاده از آنتالپي پيوند »
در يك واكنش شيميايي برخي پيوندها در واكنشدهنده ها شكسته و پيوندهاي تازه اي در فرآورده ها تشكي مي شود .بدين ترتيتب كته پيونتدها
در واكنشدهنده ها شكسته شده است و اتم هاي جدا از هم به وجود آمده است سپس اين اتم ها با يك ديگر پيوند داده و فرآورده ها را بته وجتود
مي آورند.
اگر در يك واكنش  ∆Hواكنش را به تغييراو انرژي پيوندها مربوط بدانيم و همه واكنشدهنده ها و فرآورده ها به صورو گاز باشند در آن صتورو
مي توان از قانون هس براي محاسبه گرماي واكنش استفاده كرد.
هنگامي كه در واكنش دهنده ها پيوندها مي شكنند ،انرژي به صورو گرما جذب مي شود( .يعني  ∆Hمثبت است) .ولي هنگامي كه در فرآورده هتا
پيوندها به وجود مي آيد ،گرما آزاد مي شود (يعني  ∆Hمنفي است) .جمع اين دو گرما ∆H ،واكنش است.
تشكي

پيوندها + ∆Hشكستن پيوندها ∆H = ∆Hواكنش

با استفاده از رابطه زير مي توان  ∆Hواكنش را با استفاده از آنتالپي پيوندها محاسبه كرد:
[مجموگ آنتالپي پيوندهاي تشكي شده در فرآورده ها] – [مجموگ آنتالپي پيوندهاي شكسته شده در واكنشدهنده ها] =  ∆Hواكنش
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