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« تغيير آنتالپي و جهت پيشرفت واكنش »
يكي از هدف هاي ترموديناميك تعيين جهت پيشرفت واكنش هاي شيميايي است .به عبارت ديگر تعيين جهتي كه واكنش بهه وهور خودبههخهود
پيشرفت مي كند .يكي از كميت هايي كه مي توان براي تعيين جهت خودبهخودي واكنش ها استفاده كرد تغيير انرژي آن واكنش است بها بررسهي
فرآيندهايي مانند سوختن ،رنگ زدن و ريزش آب از آبشار مي توان نتيجه گرفت:
« اگر در تغييري ،انرژي سامانه كاهش يابد ،آن تغيير مي تواند خودبهخود باشد »
مي دانيد به تغييري كه در آن انرژي سامانه كاهش مي يابد ،گرماده گفته مي شود .بنابراين مي توان گفت:
« تغييرهاي گرماده اغلب تمايل دارند كه به صورت خودبهخودي انجام شوند »
اغلب واكنش هاي شيميايي كه در آن ها انرژي فرآورده از انرژي واكنشدهنده ها پايين تر است ،خودبهخودي هستند چون بيش تر واكنش هها در
فشار ثابت انجام مي شوند .مي توان گفت:
« واكنش هايي كه  ∆Hآن ها منفي است ،اغلب خودبهخود انجام مي شود »
 نتیجه:

« تغيير آنتالپي و جهت پيشرفت واكنش »
مفهوم آنتروپي در سال  3672توسط رودولف كالزيوس دانشمند آلماني براي توجيه جهت انجام فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي ارائه شد.
آنتروپي كميتي ترموديناميكي است كه ميزان بينظمي را بيان مي كند .آنتروپي را با حرف ( )Sنشان مي دهند به عبارت ديگر،
آنتروپي ( :)Sمعياري از بينظمي يك سامانه است.
 نكته :آنتروپي هم مانند انرژي دروني و آنتالپي يك تابع حالت است .يعني فقط به حالت آغازي و پاياني هر تغيير بستگي دارد.
آغازي − Sپاياني∆S = S
بنابراين تغيير آنتروپي سامانه را مي توان به صورت مقابل نوشت:
تغيير آنتروپي در يك واكنش شيميايي به آنتروپي فرآورده ها و واكنشدهنده ها بستگي دارد.
بي نظمي افزايش يافته است  آغازي > Sپاياني∆S > 0 S
رابطه آنتروپي و بينظمي به صورت زير است:
بي نظمي كاهش يافته است  آغازي < Sپاياني∆S < 0 S
بنابراين افزايش آنتروپي به معناي افزايش بينظمي و كاهش آن به معناي كاهش بينظمي است.
همان وور كه ديديد انرژي سامانه يكي از عوامل تعيين كننده جهت پيشرفت واكنش است ،اما تغييرههاي بسهياري وجهود دارد كهه انهرژي آن هها
كاهش نمي يابد ولي خودبه خود انجام مي شوند .پس عامل ديگري غير از انرژي وجود دارد كه در تعيين جهت چنهين تغييرههايي مه ثر اسهت .بهه
عنوان مثال يخ صفر درجه سلسيوس از محيط پيرامون خود گرما جذب مي كند و به وور خودبهخود ذوب مي شود .بدون اين كه دمهاي آن تغييهر
كند .همان وور كه مي دانيد نظم مولكول ها در آب مايع كم تر از يخ و در بخار آب اين نظم كم تر از آب مايع است .پس افزايش بهينظمهي دليهل
انجام اين واكنش است .به نمودار تغيير آنتروپي توجه كنيد:
به سمت حركتهاي تصادفي

بينظمي بيشتر

مولكولهاي آب

→بينظمي كمتر

جامد > مايع > گاز  :آنتروپي

 نكته :آنتروپي مواد در سه حالت به صورت مقابل است:
اثر تغيير آنتروپي در جهت پيشرفت واكنش:
« اگر در تغييري آنتروپي سامانه افزايش يابد ،آن تغيير مي تواند خودبهخود باشد »
به عبارت ديگر:
« افزايش آنتروپي سامانه ،يك عامل مساعد براي خودبهخودي بودن پيشرفت واكنش است »
 نكته :انحالل جامد در مايع و مايع در مايع با افزايش بينظمي و انحالل گاز در مايع با كاهش بينظمي همراه است.

به عنوان مثال حل شدن آمونيوم نيترات (  )NH2 NO2در آب را در نظر بگيريد ،آمونيوم نيترات يك جامد يوني است .يون هاي آمونيوم (  )NH2+و
 ) NO−در بلورهاي آمونيوم نيترات به وور منظم آرايش يافته اند وقتي كه آمونيوم نيترات در آب حل مي شود ،نظم يون ها در بلهور آن از
نيترات ( 2
بين رفته ،اين يون ها در بين مولكول هاي آب پخش مي شوند .يعني بعد از حل شدن آمونيوم نيترات در آب ،بينظمي سامانه افزايش مي يابد.
 نكته  :با افزايش حجم ظرف حاوي گاز ،آنتروپي آن افزايش مي يابد .زيرا ذرات گاز فضاي بيش تري را در اختيار دارند .از اين رو تعداد راه هايي
كه ذره هاي گاز مي توانند در اين فضاي جديد پخش شوند ،افزايش مي يابد .در واقع بينظمي يا آنتروپي افزايش مي يابد.

« تشخيص تغيير آنتروپي در واكنش هاي شيميايي »
در واكنش هاي شيميايي با مواد به صورت گاز ،مايع (يا محلول) و جامد سروكار داريم .بينظمي يا آنتروپي گاز بيش تر از مايع و مايع هم بيش تهر
از جامد است .در يك واكنش شيميايي در هر ورف معادله كه تعداد مول هاي گازي بيش تر باشد .بينظمي در آن سمت معادله بيش تر اسهت .در
صورت برابر بودن تعداد مول هاي گازي ،بينظمي در دو ورف معادله تقريباً با هم برابر بوده و .∆S ≅ 0
در غياب مواد گازي در هر سمت كه تعداد مول هاي مايع بيش تر باشد ،بينظمي بيشتر خواهد بود.
جمع بندي:

« تعيين جهت انجام واكنش هاي شيميايي »
در بيش تر واكنش هاي شيميايي هم آنتروپي و هم آنتالپي تغيير مي كند .بنابراين به هنگام اظهارنظر درباره خودبههخهودي بهودن يها نبهودن ايهن
واكنش ها بايد به نقش هر دو عامل (آنتالپي و آنتروپي) توجه كرد .در واقع هر دوي آن ها در شرايط معين بر خودبهخود انجام شدن يهك واكهنش
تأثير مي گذارد .در حقيقت رقابت بين اين دو عامل است كه تعيين مي كند واكنش در كدام جهت پيشرفت مي كند.

« انرژي آزاد گيبس »
آنتروپي و آنتالپي انجام يك تحول يا تغيير خودبهخودي را كنترل ميكنند .كميتي كه اين دو عامل را بههم ربط ميدهد انرژي آزاد ناميده ميشود.
انرژي آزاد :مقدار انرژي در دسترس براي انجام يك فرآيند است.
ويالرد گيبس براي انرژي آزاد معادله اي به دست آورد به همين دليل اين انرژي را انرژي آزاد گيبس ناميده اند .انرژي آزاد گيهبس را بها حهرف G
∆G = ∆H − T∆S
نمايش مي دهند .تغيير انرژي آزاد گيبس با معادله زير تعريف مي شود:
در اين رابطه ∆G ،تغيير انرژي آزاد گيبس ∆H ،آنتالپي واكنش T ،دما برحسب كلوين و  ∆Sتغيير آنتروپي مي باشد.
 نكته ∆G :به دما بستگي دارد.
 نكته :انرژي آزاد گيبس ،تابع حالت است و فقط به حالت آغازي و پاياني هر تغيير يا تحول بستگي دارد.
 -با توجه به عالمت  ∆Gمي توان گفت كه آيا يك تغيير مي تواند خودبهخود انجام شود يا نه.

 : ∆G > 0تغيير غيرخودبهخودي
 : ∆G < 0تغيير خودبهخودي

 نكته :اگر مقدار  ∆Gبراي واكنش صفر باشد در اين صورت واكنش در هر دو مسير خودبه خود خواهد بهود در ايهن صهورت واكهنش در تعهادل
است.
عالمت  ∆Gبه عالمت و مقدار  ∆Hو  −T∆Sبستگي دارد .در شكل زير  ∆Hو  −T∆Sبه روش هاي مختلف با هم تركيب شده اند .اگر برآيند دو
بردار به سمت پايين باشد ( )∆G < 0واكنش خودبه خودي انجام مي شود و اگر برآيند به سمت بها باشهد  ∆G > 0واكهنش غيرخودبههخهودي
خواهد بود .با توجه به شكل هر يك از  ∆Hو  −T∆Sكه به لحاظ مقداري بزرگ تر باشند تعيين كننده عالمت  ∆Gهستند.

 نكته :با توجه به اينكه مقدار عددي عبارت  −T∆Sبه دما بستگي دارد برخي تغييرها در شرايط دمايي متفاوت ممكن است خودبههخهودي يها
غيرخودبهخودي باشد.
توضيح اينكه در حالتهايي كه آنتالپي و آنتروپي درخالف جهت هم عمل مهي كننهد يعنهي يكهي عامهل مسهاعد و ديگهري عامهل نامسهاعد بهراي
خودبهخودي بودن واكنش است .اگر واكنش در دماي با انجام گيرد اثر آنتروپي بيشتر ميشود و اگر اكنش در دماي پهايين انجهام گيهرد اثهر ∆H
بيشتر ميشود.
واكنش هاي شيميايي را مي توان در  6حالت مختلف بررسي كرد:
 -1واكنش گرماده ( )∆H < 0با افزايش آنتروپي ( -7 )∆S > 0واكنش گرماده ( )∆H < 0با كاهش آنتروپي ()∆S < 0
 -3واكنش گرماگير ( )∆H > 0با افزايش آنتروپي ( -6 )∆S > 0واكنش گرماگير ( )∆H > 0با كاهش آنتروپي ()∆S < 0

