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« ترموشيمي »
ترموشيمي (گرماشيمي) :مطالعه کمي و کيفي انرژی گرمايي مبادله شده طي واکنش های شيميايي ،تغيير آن و تأثيری که بر حالت مااده دارد،
موضوع هايي هستند که در شاخه ای از شيمي بررسي مي شوند که ترموشيمي يا گرماشيمي ناميده شده است.
انرژي و ذره هاي سازنده ماده:
هر جسم در حال حرکت دارای انرژی جنبشي است .ذره های سازنده مااده ااتام هاا ،ياون هاا ياا
مولكول ها) پيوسته در حرکتند پس همه آن ها دارای انرژی جنبشي هستند .ايا گفتاه باه ايا
معنا است که همه مواد انرژی دارند و انرژی آن ها مجموع انرژی ذره های سازنده آن هاست.
مواد با گرم شدن انرژی مي گيرند .انرژی جذب شده مياان ذره هاا توزياع شاده و باعاا افا ايش
سرعت حرکت آن ها مي شود .بنابراي دمای جسم باال مي رود.
گرما :صورتي از انرژی است که بر اثر اختالف دما از يك جسم به جسم ديگر منتقل مي شود.
دما :معياری از مي ان گرمي يك جسم است.
 نكته :دمای يك جسم ،اطالعاتي درباره انرژی جنبشي و سرعت حرکت ذره های سازنده آن جسم در اختيار مي گذارد .بنابراي اختالف دماای
ميان دو جسم نشان از اختالف در انرژی جنبشي ذره های تشكيلدهنده آن دارد.
 تذکر :هر چه دما باالتر باشد ،انرژی جنبشي و سرعت حرکت ذره های تشكيلدهنده ماده باالتر است و بالعكس.
از آن جا که سرعت تمامي ذره های تشكيلدهنده ماده يكسان نيست ،مي توان نتيجه گرفت که دما نشاندهنده ميانگي انرژی جنبشاي ذره هاای
سازنده ماده است.

« حركت هاي گرمايي »
حركت هاي گرمايي :حرکت های نامنظم ذره های سازنده يك ماده را حرکت های گرمايي مي گويند.
انواع حركت هاي گرمايي:
اگر اتم را مانند يك گلوله آهني فرض کنيم مي توانيم مولكول را مانند گلوله های آهني فرض کنيم که توسط فنر اهمان پيوندها) باه هام متصال
شده اند در اي صورت سه نوع حرکت را مي توان تصور نمود:
 -1حركت انتقالي :که نشاندهنده جابهجايي از يك نقطه به نقطه ديگر است.
 -2حركت چرخشي :به حرکت ذره به دور خود حرکت چرخشي مي گويند.
 -3حركت ارتعاشي :به حرکت رفت و برگشت بخش های مختلف يك مولكول يا يون
نسبت به يكديگر حرکت ارتعاشي مي گويند .ادر حقيقت هم چون فنر کشيده و جمع مي شوند).
 نتیجه :انرژی جنبشي در ذره های سازنده ماده صرف حرکت های گرمايي شامل حرکت انتقالي ،چرخشي و ارتعاشي مي شود.
 نكته  :توزيع انرژی ميان همه ذره های ماده يكسان نيست .از اي رو همواره ميانگي انرژی همه آن ها اندازه گيری مي شود.
 توجه :از آن جا که انرژی ذره ها يكسان نيست ،سرعت آن ها ني با هم متفاوت است.
 نكته :انرژی گرمايي يك ماده برابر است با مجموع انرژی جنبشي تمام ذره های آن ماده.
بنابراي عوامل مؤثر بر انرژی گرمايي يك جسم تعداد و سرعت ذره های تشكيلدهنده جسم مي باشد.
يكاهاي انرژي:
 -1ژول ( :)Jژول يكای انرژی در سيستم  SIاست و به افتخار جيم ژول في يكدان انگليسي به اي نام خوانده مي شود .ژول يكای کوچكي است،
5KJ=5000J
از اي رو برای گ ارش مقادير انرژی از کيلوژول ا )KJاستفاده مي شود.
 توجه :هر تپش قلب انسان به حدود  5Jانرژی نياز دارد.
 -2كالري ( :)calيك کالری مقدار گرمای الزم برای اف ايش دمای يك گرم آب خالص به اندازه يك درجه سلسيوس است.

5cal=3/583J

 -3كالري رژيم غذايي ( :)Calارزش غذايي مواد غذايي ،برحسب کالری سنجيده مي شود .ولي کارشناسان علوم تغذيه از نوعي کاالری اساتفاده
5Cal=5000cal=5Kcal=3/583KJ
مي کنند که آن را کالری رژيم غذايي مي نامند که حرف  Cدر آن ب رگ است.

« ظرفيت گرمايي »
ظرفيت گرمايي :گرمای مورد نياز برای اف ايش دمای جسم به اندازه يك درجه سلسيوس است.
q

= ∆T

مقدار گرمای مبادله شده
تغيير دما

= ظرفيت گرمايي

ظرفيت گرمايي معياری از مي ان وابستگي تغيير دمای يك جسم به مقدار گرمای مبادله شده است.
تغيير دما × ظرفيت گرمايي = مقدار گرمای مبادله شده
 نكته :ظرفيت گرمايي به جرم جسم بستگي دارد .هر چه جرم يك جسم بيش تر باشد ،ظرفيت گرمايي بيشتری خواهد داشت.
 توجه :يكای ظرفيت گرمايي ،ژول بر درجه سلسيوس ا  )J. C−5يا ژول بر کلوي ا  )J. K −5است.
ظرفيت گرمايي ويژه :مقدار گرمايي است که برای اف ايش دمای يك گرم از جسم به اندازه يك درجه سلسيوس الزم است.
ظرفيت گرمايي
m

مقدار گرمای مبادله q :

جرم جسم m :

=c

q
∆T

=ظرفيت گرمايي

q

→  c = m.∆T

ظرفيت گرمايي ويژه c :

مقدار گرمای مبادله شده
تغيير دما×جرم جسم

= ظرفيت گرمايي ويژه

اختالف دما ∆T :

 توجه :يكای ظرفيت گرمايي ويژه ،ژول بر گرم بر درجه سلسيوس ا  )J. g −5 . ℃−5يا ژول بر گرم بر کلوي ا  )J. g −5 . K −5مي باشد.
ظرفيت گرمايي مولي :مقدار گرمای الزم برای اف ايش دمای يك مول از ماده به اندازه يك درجه سلسيوس است.
= M. c
جرم جسم m :

مقدار گرمای مبادله q :

ظرفيت گرمايي ويژه c :

جرم مولي M :

M.q
m∆T

= ظرفيت گرمايي مولي

اختالف دما ∆T :

 توجه :يكای ظرفيت گرمايي مولي ،ژول بر مول بر درجه سلسيوس ا  )J. mol−5 . ℃−5يا ژول بر مول بر کلوي ا  )J. mol−5 . K −5است.
 مثال:
−5
−5
آ) برای اف ايش دمای  540gاتانول از دمای ℃ 14به دمای ℃ 40چند ژول گرما بايد به آن بدهيم؟ ا ℃ )c = 1/34J. g .
ب) ظرفيت گرمايي مولي اتانول را محاسبه کنيد .ا)5mol C1 H4 OH = 34/05g
 جواب:

« ترموديناميك چيست؟ »
ترموديناميك :دانش مطالعه تبديل شكل های مختلف انرژی و راه های انتقال آن است.
سامانه يا سيستم :بخشي از جهان که برای مطالعه انتخاب مي شود.
محيط :هر چي ی که پيرامون سامانه باشد.
مرز سامانه :ديواره ای که سامانه را از محيط پيرامون آن جدا مي کند .اي مرز ممك است حقيقي يا مجازی باشد.
در شكل باال وقتي که محتويات بالون حجمي را به عنوان سامانه در نظر بگيريم ،دياواره باالون مارز ساامانه و وساايل ديگار و بقياه قسامت هاای
آزمايشگاه ،محيط پيرامون آن به شمار مي آيد.
در حقيقت بقيه جهان هستي ،محيط پيرامون سامانه است ولي در عمل کافي است که فقط بخشي از جهان که با سامانه در ارتباطي ن دياك اسات
محيط در نظر گرفته شود.
انواع سامانه ها:
سامانه ها را براساس نوع مبادله ای که با محيط پيرامون خود دارند به سه دسته باز ،بسته و من وی طبقه بندی مي کنند .در اي مبادلاه ساامانه و
محيط مي توانند انرژی ،ماده يا هر دو را بي هم تبادل کنند.
سامانه باز :سامانه ای که هم انرژی و هم ماده با محيط مبادله مي کند.
سامانه بسته :سامانه ای که در آن امكان مبادله ماده وجود ندارد و تنها به مبادله انرژی اکتفا مي شود.
سامانه منزوي (ايزوله) :سامانه ای که نه مبادله انرژی دارد و نه مبادله ماده.
خواص ترموديناميكي :خواص قابل اندازه گيری که به کمك آن ها مي توان يك سامانه را توصيف کرد.
خواص ترموديناميكي به دو دسته خواص مقداری و خواص شدتي دسته بندی مي شوند.
خواص مقداري :خواصي که مقدار آن ها به مقدار ماده وابسته است .مانند :جرم ،حجم ،گرما ،ظرفيت گرمايي ،انرژی دروني ،آنتالپي و آنتروپي
خواص شدتي :خواصي که مقدار آن ها به مقدار ماده بستگي ندارد.
مانند :دما ،بو ،رنگ ،طعم ،چگالي ،فشار ،ظرفيت گرمايي مولي ،ظرفيت گرمايي ويژه ،غلظت ،جرم مولي ،نقطه ذوب ،نقطه جوش.

