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 فلل ّفتن

 

 تشهَدیٌاهیک
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 ی تشهَدیٌاهیکتشخی هفاّین ٍ تؼاسیف اٍلیِ

 :پشداصد.آى هی ّای اًتمالاًشطی ٍ ساُی تثذیل ؿکلْای هختلف ای اص ػلن، کِ تِ هطالؼِؿاخِ تشهَدیٌاهیک 

 :)اًشطی گشهایی هثادلِ ؿذُ دس ٍاکٌـْای ؿیویایی  ٍکیفیکویی تِ هطالؼِ تشهَؿیوی )گشهاؿیوی          

 دّذ.سا ًیض هَسد تشسػی لشاس هیتغییش اًشطی ٍ تأثیش اًشطی تش حالت هادُ  تشهَؿیوی:پشداصد. هی

 اػت.ی یک جؼندٌّذُای تـکیلرسُ اًشطی گشهایی یک جؼن؛ هجوَع اًشطی جٌثـی 

  :ّؼتٌذ. جاهذّا فمط حشکت  استؼاؿی، چشخـی ٍ اًتقالیهایؼات ٍ گاصّا)ػیاالت( داسای ػِ ًَع حشکت

 داسًذ. استؼاؿی

 

 
 

 حشکت استؼاؿی دس جاهذات

 
 

 حشکات اتوْا دس ػیاالت
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 ٍؿذتی ٍ هقذاسیًَع کویت دستشهَدیٌاهیک داسین :  د  

 ػاهاًِ تِ همذاس هادُ ٍاتؼتِ ًیؼتٌذ. هاًٌذ: دها، غلظت، فـاس، سًگ، ظشفیت گشهایی ٍیظُ،  خَاف ؿذتی

 ٍ... ppmظشفیت گشهایی هَلی، چگالی، جشم هَلی، طؼن ٍ تَی هادُ، دسكذ جشهی، دسكذ حجوی، 

 شهایی، ػاهاًِ، تِ همذاس هادُ ٍاتؼتِ ّؼتٌذ. هاًٌذ: جشم، حجن، اًشطی گشهایی، ظشفیت گ خَاف هقذاسی

 اًشطی دسًٍی، اًشطی ؿیویایی ٍ...

 :ِکٌین اگش یک جؼن فشضی سا ًلف هی سٍؽ تـخیق خَاف هقذاسی اص خَاف ؿذتی: ًکت

 تاؿذ.خاكیت هَسد ًظش ًیض ًلف ؿذ، آى خاكیت همذاسی اػت ٍ دس غیشایي كَست ؿذتی هی

:ًکتِ:اص تقؼین دٍ کویت هقذاسی کویت ؿذتی خَاّین داؿت 

 (چگالی)ؿذتیحجن/جشم = 

 اًشطی گشهایی یک جؼن تِ دٍ ػاهل تؼتگی داسد:

 دهای جؼن  -1

 همذاس جؼن -2

 ی یک جؼن اػت.ّای تـکیل دٌّذُرسُ دهای یک جؼن؛ هیاًگیي اًشطی جٌثـی 

 اػت. اًشطی اص كَستی گشها اها اػت گشها اص هؼیاسی ًکتِ:دها

ُاػت. تاالتشتاؿذ،دهای آى جؼن  تیـتشّای یک جؼن ّشچِ ػشػت حشکت رس 

 

 
 

 اثش دها تش حشکات اتوْا 
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 اثش دها تش حاالت هادُ

  ؿَد کِ دس فلل تؼذ تِ آى تِ تفلیلؿَدکِ تِ تغییشات فاص هٌجش هیدها تاػث تغییش دس حالت فیضیکی هَاد هی  

 .هی پشداصین

 

 
 پاییٌی داؿتِ تاؿذ ٍ تشػکغتَاًذ دهای تاال، ٍلی اًشطی گشهایی ًکتِ: یک جؼن هی 

 پشداصین.هی تشای سٍؿي ًوَدى ایي هفَْم تِ تشسػی ظشفیت گشهایی 

 ظشفیت گشهایی
 اػت. یک دسجِ ػلؼیَعی ، تِ اًذاصُیک جؼنگشهای هَسد ًیاص تشای افضایؾ دهای  ظشفیت گشهایی؛ 

  یکای ظشفیت گشهایی).( 1CJ o تاؿذ.هی 

T

q
C


گشهایی ظشفیت 

 .اگش تغییش دها تشاتش یک تاؿذ، ظشفیت گشهایی جؼن، تا همذاس گشهای هثادلِ ؿذُ تشاتش اػت 

 :ُی یک اص یک جؼن تِ اًذاصُ یک گشمهمذاس گشهای الصم، تشای افضایؾ دهای  ظشفیت گشهایی ٍیظ

 اػت. ی ػلؼیَعدسجِ

 qگشهای هثادلِ ؿذُ =                  

      mجشم جؼن =                        

ظشفیت گشهایی ٍیظُ
      Tm

q
C




.
  

  ُیکای ظشفیت گشهایی ٍیظ)..( 11  CgJ o .اػت 

 ؿَد.دس ؿیوی تیـتش اص ظشفیت گشهایی هَلی اػتفادُ هی 

 یک ی اص یک جؼن تِ اًذاصُ یک هَلهمذاس گشهای الصم، تشای افضایؾ دهای  ظشفیت گشهایی هَلی؛

 اػت. ی ػلؼیَعدسجِ
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 nتؼذاد هَلْای جؼن = 

 Tتغییش دهای جؼن 

Tn

q


 ظشفیت گشهایی هَلی 

  یکای ظشفیت گشهایی هَل)..( 11  CmolJ o .اػت 

  ی صیش تشلشاس اػت:گشهایی ٍیظُ ٍ هَلی یک جؼن ساتطِتیي ظشفیت 

 هَلی گشهایی ظشفیت = هَلی جشم ×ٍیظُ گشهایی ظشفیت

 

 ِی صیش تشلشاس اػت:تیي ظشفیت گشهایی ٍ ظشفیت گشهایی ٍیظُ ساتط 

 

m ُجشم جؼن تش حؼة گشم    ظشفیت گشهایی ٍیظ :×m = ظشفیت گشهایی 

جاهذ، هایغ ٍ گاص تاّن هتفاٍت اػت. ظشفیت گشهایی ٍیظُ آب دس ػِ حالت 

 آبآب: ظشفیت گشهایی ٍیظُ >یخ  >تخاس آب 

 

 
 ظشفیت گشهایی ٍیظُ آب دس ػِ حالت
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 تؼت ًوًَِ

تاالتش سٍد،ایي فلض کذام  oC50ی طٍل گشها تِ اًذاصُ 5/111گشم اص یک لطؼِ فلض خالق تش اثش جزب  10اگش دهای 

..11ٍآلَهیٌیَم سا تش حؼة ی فلضات ػشب، ًمشُ، ًیکلاػت؟ ظشفیت گشهایی ٍیظُ  CgJ o

تااػذاد  تشاتش 
221 109/12,105/23,104/3    ٍ11002/9   .(00)ػشاػشی سیاضی  دس ًظش تگیشیذ 

 ًمشُ 4)                      آلَهیٌیَم 3)           ًیکل                           2)ػشب 1) 

 (4ی )پاػخ: گضیٌِ

2105/23235/0ی ًمشُ  ظشفیت گشهایی ٍیظُ
5010

5/117 






tm

q
C 

 تثذیالت ٍاحذ هْن:
 

1cal=1000 j                                          1 cal=4/1/4 j 

 

 ّاّا ٍ جاسی ؿذى اًشطی دس ػاهاًِػاهاًِ
  ًِگیشد.هی    ، کِ هَسد هطالؼِ ٍ تشسػی ها لشاس  تخـی اص جْاى )ػیؼتن(؛ػاها 

 :گَیٌذ. ّشچیضی کِ دس اطشاف ػاهاًِ لشاس داسد.جْاى هٌْای ػاهاًِ سا هحیط هی هحیط 

 :ًِحقیقی یا گَیٌذ کِ هوکي اػت کٌذ، هشص ػاهاًِ هیای کِ ػاهاًِ سا اص هحیط جذا هیدیَاسُ هشص ػاها

 تاؿذ. هجاصی

 
 

 ّایؾػاهاًِ ٍ ٍیظگی
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 ّا:اًَاع ػاهاًِ

 داسد. هثل: لیَاى پش اص آب داؽ. هادُ ٍ اًشطیتا هحیط تثادل  ی تاص؛ػاهاًِ -

 . هثل: تادکٌک پش اص َّا.تثادل هادُ ًذاسدداسد اها  تثادل اًشطیتا هحیط  ی تؼتِ؛ػاهاًِ -

هثل: فالػک پش اص آب جَؽ  هادُ داسد ًِ تثادل اًشطی،ًِ تثادل تا هحیط  ی هٌضٍی )ایضٍلِ(؛ػاهاًِ -

 تشای هذت صهاى کَتاُ ٍ گشهاػٌجی توثی.

 خَاكی اص ػاهاًِ کِ لاتل اًذاصُ گیشی ّؼتٌذ تِ دٍ دػتِ ی ؿذتی ٍ همذاسی  خَاف تشهَدیٌاهیکی ػاهاًِ؛

 ؿًَذ.تمؼین تٌذی هی

 

 ّاجاسی ؿذى اًشطی دس ػاهاًِ
  ی آى اػت.ّای تـکیل دٌّذُرسُجٌثـی ٍ پتاًؼیل ّای هجوَع اًشطی ػاهاًِ؛اًشطی دسًٍی یک 

  کٌذ.دس یک ػاهاًِ، اًشطی دسًٍی آى ػاهاًِ تغییش هی فیضیکی یا ؿیویاییدس اثش یک فشآیٌذ 

 

 ی کلیذی تغییشات اًشطی:ساتطِ
 

EEپایاًی  – Eآغاصی  = Eّا فشآٍسدُ – Eّا ٍاکٌؾ دٌّذُ  

  اػت ٍ اگش گشها اص هحیط پیشاهَى تِ  هٌفیاگش گشها اص ػاهاًِ تِ هحیط پیشاهَى هٌتمل گشدد، ػالهت گشها

 اػت. هثثتػاهاًِ هٌتمل ؿَد، ػالهت گشها 

 :تغییشات اًشطی دسًٍی ػاهاًِ یا هثثت اػت یا هٌفی 
 ؿَد.تش اًشطی دسًٍی هحیط افضٍدُ هی؛ اص اًشطی دسًٍی ػاهاًِ کاػتِ ٍ 0Eچٌاًچِ 

 ؿَد.؛ تش اًشطی دسًٍی ػاهاًِ افضٍدُ هی0Eچٌاًچِ 
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اًذ، تِ ًوَداس تغییشات اًشطی دسًٍی یک لطؼِ یخ ٍ یک لیَاى پش اص آب جَؽ کِ دس دهای اتاق لشاس دادُ ؿذُ

 كَست صیش اػت:
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 تاتغ حالت ٍ تاتغ هؼیش
تغییشات تاتغ حالت؛ تشخی اص خَاف تشهَدیٌاهیکی ػاهاًِ کِ فمط تِ حالت آغاصی ٍ پایاًی تؼتگی داسًذ، هاًٌذ؛  

)(اًشطی دسًٍی  E  آًتالپی)( H  آًتشٍپی)( S  اًشطی آصاد گیثغ ٍ)( G . ...ٍ 
  ،تاتغ هؼیش؛ تشخی اص خَاف تشهَدیٌاهیکی ػاهاًِ کِ تِ هؼیش اًجام فشایٌذ تؼتگی داسًذ هاًٌذ( کاسw گشها ٍ )

(qاًشطی فؼال ٍ ) ػاصی ٍاکٌؾ)( aE. 

 تاؿذ.اػت، تاتغ حالت هی Eًکتِ: کاس ٍ گشها تِ تٌْایی تاتغ هؼیشًذ،اها هجوَع آًْا کِ 

wqE  

 

 اًشطی دسًٍی ػاهاًِ ٍ قاًَى اٍل تشهَدیٌاهیک
 ؿَد.سٍد تلکِ تِ ؿکل گشها ٍ یا کاس ظاّش هیلاًَى اٍل تشهَدیٌاهیک؛ اًشطی اص تیي ًوی 

 ِی گشها اهکاى پزیش اػت.تغییشات اًشطی دسًٍی اص طشیك اًجام کاس ٍ یا هثادل 

  اػت. پایؼتگی اًشطیلاًَى اٍل تشهَدیٌاهیک دس ٍالغ لاًَى 

wqE  

VPW  
V ًِتغییشات حجن ػاها : 

pًِفـاس ٍاسدُ تِ ػاها : 

W کاس تشهَدیٌاهیکی : 

  (چٌاى چِ یک ٍاکٌؾ )ػاهاًِ( تا تغییشات حجن( V گیشد صیشا هطاتك ّوشاُ تاؿذ، کاس تشهَدیٌاهیکی اًجام هی

VPWی فَق: ساتطِ  

 ( ًکتِ: ػالهت کاسwِقشًی ،) ًِی ػالهت تغییش حجن ػاها)( V .اػت 

00,00  wVwV 

  گَیٌذ.هی        «کاس تشهَدیٌاهیکی»کاس ًاؿی اص تغییشات حجن ػاهاًِ سا 

تاؿذ، ایي افضایؾ حجن ػثة اًجام کاس  0Vًکتِ هْن:اگش دس یک ٍاکٌؾ یا یک ػاهاًِ 

-کاس اًجام هی هحیط سٍی ػاهاًِتاؿذ، تَػط  0Vؿَد ٍ اگش هی ػاهاًِ، سٍی هحیطتَػط 

 ؿَد.
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 دس یک ػاهاًِ  q  ٍwتؼییي ػالهت 

0qُاػت.: گشها اص ػاهاًِ تِ هحیط هٌتقل ؿذ 

0qُاػت.: گشها اص هحیط تِ ػاهاًِ هٌتقل ؿذ 

 اگش:

0w.ػاهاًِ سٍی هحیط کاس اًجام دادُ اػت : 

0wهحیط سٍی ػاهاًِ کاس اًجام دادُ اػت :. 

0w  ُ0: ٍاکٌؾ دس حجن ثاتت اًجام ؿذv .کاس تشهَدیٌاهیکی اًجام ًـذُ اػت ٍ 

 :ِ0ٍلتی  ًکتV  تاؿذ، کاس حجن ثاتت تاؿذ یؼٌی ٍاکٌؾ )ػاهاًِ( تا تغییشات حجن هَاجِ ًثاؿذ یا

)( ی گشهاهثادلِاػت. دس ایي كَست تغییش اًشطی دسًٍی ػاهاًِ فمط ًاؿی اص  كفشتشهَدیٌاهیکی  qE   .اػت

 هاًٌذ دٍ هثال صیش:

 : اًجام ٍاکٌؾ ػَخت هتاى دس حجن ثاتت:1هثال

      
    

)(2)()(2)( 2224 gOHgCOgOgCH  

0021    wVVV 3      هَل گاص 3     →هَل گاص                                         

  

 اػت.كفش ( کِ دس آى همذاس کاس حجن ثاتت: ػَختي اٍکتاى دس یک ظشف ػشتؼتِ )2هثال 

 

00  WV 
 

ی ؿَد، تغییشات اًشطی دسٍى ػاهاًِ فمط ًاؿی اص هثادلِػاهاًِ اًجام ًوی دس دٍ هثال فَق، کاس تشهَدیٌاهیکی تَػط

 گشها اػت صیشا:

 

vqE   یاqEwqE w  0
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)(هفَْم آًتالپی  H 

  دس فـاس ثاتتؿًَذ یا اًجام هی حجن ثاتتٍاکٌـْای ؿیویایی، یا دس. 

  0اگش حجن ػاهاًِ ثاتت تاؿذ، دس ایي كَستV  ِ0ٍ دس ًتیجW :اػت پغ داسین 

EqqEwqE vv  0 

vqتشاتش کِ ثاتت حجن دس ؿذُ هثادلِ گشهای E .اػت 

  0اگش ٍاکٌؾ دس فـاس ثاتت اًجام گیشد؛ دس ایي كَستV  ِ0ٍ دس ًتیجW .اػت 

VPEqWEqwqE ppp  

pq گشهای هثادلِ ؿذُ دس فـاس ثاتت اػت کِ آى سا تاH دٌّذ، پغ:ًـاى  هی 

VPEHWEHqp  

 آًتالپی)( H: ؿَد.گشهای هثادلِ ؿذُ هیاى ػاهاًِ ٍ هحیط اػت کِ دس فـاس ثاتت، اًذاصُ گیشی هی 

  12اػت پغ: تاتغ حالتآًتالپی یک HHH  

  ُ0دس ٍاکٌـْای گشهادH  0ٍ دس ٍاکٌـْای گشهاگیشH .اػت 

 

  :ًِکتH  تاE دس هقذاسW  تا ّن اختالف داسًذ. الثتِ تشای  ٍاکٌـْایی کِ تٌْا اص هَاد جاهذ

 تقشیثاً تشاتش اػت. Hسا تا  Eتَاى تؼیاس اًذک اػت ٍ هی Vاًذ، ٍ یا هایغ تـکیل ؿذُ

 (حل ؿذى کلؼین کلشیذCaCl2(دس آب یک ٍاکٌؾ گشهادُ ٍ حل ؿذى آهًَیَم ًیتشات )NH4Cl دس آب )

 یک ٍاکٌؾ گشهاگیش اػت.

 حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی

  ػَاهل هتؼذدی تش همذاسH  یک ٍاکٌؾ، تأثیش گزاسًذ کِ دس حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی تِ ایي ػَاهل

 ؿَد.تَجِ هی

 یک ٍاکٌؾ: Hػَاهل هؤثش تش 

 . حالت فیضیکی هَاد ؿشکت کٌٌذُ دس ٍاکٌؾ1

 . هقذاس )تؼذاد هَلْا= ضشیة( هَاد ؿشکت کٌٌذُ دس ٍاکٌؾ2

 . دها ٍ فـاس حاکن تش ٍاکٌؾ3

 ّای تِ حالت هحلَلغلظت ٍاکٌؾ دٌّذُ. 4
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 ٍاکٌؾ ّای صیش دلت کٌیذ: Hهثال: تِ حالت فیضیکی، ضشایة ٍ همذاس 

KJHOHgCOOHC

KJHOHCOOHC

KJHOHCOOHC

lgg

lggg

gggg

4438;8)(6102)3

2219;435)2

2043;435)1

)(22)(2)(83

)(2)(2)(2)(83

)(2)(2)(2)(83







 

 ؿَد:هی  هشتَط OH2( تِ حالت فیضیکی 2( تا )1ٍاکٌؾ ) Hػلت اختالف 

هَل آب هایغ  4هَل تخاس آب تِ  4( آب هایغ کِ تثذیل 2ؿَد ٍ دس ٍاکٌؾ )( تخاس آب تَلیذ هی1)دس ٍاکٌؾ 

 ؿَد.( هی1( ًؼثت تِ ٍاکٌؾ )2ٍاکٌؾ ) Hگشهادُ اػت ٍ تاػث تیـتش تَدى 

 گشدد.هی ( تِ ضشایة هَاد تش2ًؼثت تِ ) 3ٍاکٌؾ  Hدٍ تشاتش تَدى 

 هؼوَال دهای  دهایی هـخقٍ  یک اتوؼفش، دس فـاس خالقی ؿکل هادُ پایذاستشیي(Co25  سا )

 گَیٌذ.هی «حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی»

  گیشًذ.هَل تش لیتش، دس ًظش هی 1تشای یک هحلَل، حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی سا غلظت 

  2)(حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی تشای ًیتشٍطى؛ gN 2)(، اکؼیظى؛ gO ]کشتي؛ ]گشافیت ،)(sC ،

2)(یذ؛  sI 2)(، آب؛ lOH 2)(، کلش؛ gCl 4)(، فؼفش؛ sP  جیَُ؛ ٍ)(lHg .اػت 

 

 ّای هْنتشخی آًتالپی
 ( تـکیلآًتالپی اػتاًذاسد تـکیل

oH:) ؿَد کِ طی آى، یک هَل اص هادُتِ تغییش آًتالپی ٍاکٌـی گفتِ هی

 تِ ٍجَد هی آیذ. هثال:ی هَسد ًظش اص ػٌلشّای ػاصًذُ ی تـکیل دٌّذُ ی آى دس حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی 

1

][ .394
2

 molKJCOتـکیل oHgCOgO  )()(  sC)(]گشافیت[ 22
  ،ًکتِ: هطاتق تؼشیف آًتالپی اػتاًذاسد تـکیل؛ دس هؼادلِ ی آًتالپی اػتاًذاسد تـکیل هَاد

تاؿذ اص ایي سٍ هوکي اػت دس ضشایة ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا اػذاد کؼشی  یکضشیة فشاٍسدُ تایذ 

 دیذُ ؿَد.

 هثال:

1.92][  molKJHCl تـکیلHHClClH ggg  ,
2

1

2

1
)()(2)(2 

 ،اػت صیشا ایي گًَِ هَاد اص ػٌلشّای ػاصًذُ ؿاى پایذاستشًذ. هٌفی آًتالپی اػتاًذاسد تـکیل اغلة هَاد 

  تشکیة گاصیآًتالپی اػتاًذاسد تـکیل چْاس :NO ،2NO اتیي ،)( 22HC  اتي ٍ)( 42HC  .هثثت اػت 
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 ،2)(اػت هثل:  كفش آًتالپی اػتاًذاسد تـکیل ػٌلشّا دس پایذاستشیي دگش ؿکل خالق آى ّا، تٌا تِ لشاسداد gO

 ،)(2 gH ،)(lHg ،)(2 sI ،)(2 lBr ،)(2 gN گشافیت( ،s)C . ... ٍ 

  كفشآًتالپی اػتاًذاسد تـکیل آى تشاتش  ًذاؿتِ تاؿذاگش ػٌلشی دس حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی خَد لشاس 

 ًخَاّذ تَد، صیشا تغییش حالت ّای فیضیکی گشهاگیش یا گشهادُ ّؼتٌذ. تِ ػٌَاى هثال:

0)]([ lHg  تـکیلoH  

0)]([ sHg  تـکیلH 

0)]([ gHg تـکیلH 

 ( ػَختيآًتالپی اػتاًذاسد ػَختي
oH:)  اص هادُ ای دس همذاس کافی گاص اکؼیظى خاف  هَلّشگاُ یک

 گَیٌذ. هاًٌذ:تؼَصد، گشهای ٍاکٌؾ یاد ؿذُ سا آًتالپی اػتاًذاسد ػَختي آى هادُ هی
1

][ .2220
83

 molKJHCػَختي oHlOHgCOgOgHC  )(4)(3)(5)( 22283 

 .آًتالپی اػتاًذاسد ػَختي ّوِ ی هَاد، هٌفی اػت 

0 ػَختي oH 

  دس ّیذسٍکشتي ّا: ّشچِ تؼذاد کشتٌْا ٍ یا ّیذسٍطى ّا تیـتش )جشم هَلی تیـتش( تاؿذ آًتالپی اػتاًذاسد ػَختي

 آًْا، تیـتش اػت.

22426283104: HCHCHCHCHC  آًتالپی ػَختي هَلی 

 اتیي         اتي          اتاى      پشٍپاى      تَتاى                                               

  ی اص اتیي تیـتش اػت اها دهای ؿؼلًِکتِ: تا ایي کِ گشهای ػَختي هَلی اتاى اص اتي ٍ اتي

ایي اػت کِ اص ػَختي اتیي، تؼذاد هَل اتیي اص اتي ٍ اتي اص اتاى تاالتش اػت. ٍ دلیل آى 

 ؿَد. کوتشی فشآٍسدُ حاكل هی

224262: HCHCHC  آًتالپی ػَختي یک هَل 

224262: HCHCHC  ِ(دهای ؿؼلِ )داغی ؿؼل 

 ( تثخیشآًتالپی اػتاًذاسد تثخیش
oH:)  اص هایؼی تشای تثخیش ؿذى دس  یک هَلگشهای جزب ؿذُ تَػط

 گَیٌذ.آى سا گشهای تثخیش آى هایغ هی دهای جَؽ

 ِی هایغ ّا )هَاد(، هثثت اػت.آًتالپی اػتاًذاسد تثخیش ّو 

0 تثخیش oH 
1

)]([ .1/41
2

 molkJlOHتثخیش oHgOH  Co100 دس دهای  2)( kJlOH 1/41)(2 
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 ( رٍبآًتالپی اػتاًذاسد رٍب
oH:)  جاهذ تِ هایغ دس دهای رٍب آى سا  یک هَلگشهای الصم تشای تثذیل

 گَیٌذ.آًتالپی یا گشهای اػتاًذاسد رٍب هی
1

)]([ .6
2

 molkJsOHرٍب oHlOH  Co0 دس دهای  2)( kJsOH 6)(2 

 .آًتالپی رٍب توام هَاد، هثثت اػت 

0 رٍب oH 

 ُای اص آًتالپی رٍب آى هادُ تضسگتش اػت. صیشا دس آًتالپی اػتاًذاسد ًکتِ: آًتالپی تثخیش ّش هاد

ای( سا ػؼت کٌین اها دس فشایٌذ تثخیش تایذ هَلکَلی )رسُ رٍب فقط کافی اػت کِ ًیشٍّای تیي

توام ًیشٍّای تیي هَلکَلی )رسُ ای( سا تِ طَس کاهل اص تیي تثشین کِ ایي ػول تِ گشهای 

 تیـتشی ًیاص داسد.

 ( تلؼیذآًتالپی اػتاًذاسد تلؼیذ
oH:) ُحالت گاصاػت.ی جاهذ تِ گشهای الصم تشای تلؼیذ یک هَل هاد 

1

)]([ .25
2

 molkJsCOتلؼیذ oHgCOkJsCO  )(25)(  یخ خـک 22

 .آًتالپی اػتاًذاسد تلؼیذ توام هَاد، هثثت اػت 

0 تلؼیذ oH 

 :ُتشای ّش هادُ ّوَاس 

تثخیش
oH +رٍب

oH  =تلؼیذ
oH 

 ( پیًَذهتَػط آًتالپی پیًَذH :):اًشطی الصم تشای ؿکؼتي یک هَل اص پیًَذ هَسد ًظش 

1.436)(2436)( 

  molkJHgHkJgHH HH 
 ِی پیًَذّای هـاتِ ی یک هَلکَل یکؼاى ًیؼت، اص هتَػط آًتالپی پیًَذ چَى اًشطی الصم تشای ؿکؼتي ّو

 ؿَد.اػتفادُ هی

  اًشطی الصم تشای ؿکؼتي یک هَل پیًَذ دس یک هَلکَل گاصی ؿکل ٍ تثذیل آى تِ اتن ّای ػاصًذُ ی گاصی

 گَیٌذ.هی« اًشطی پیًَذ»ؿکل سا 

 

 دس ػایش تشکیة ّا تیـتش اػت. C = Oدس کشتي دی اکؼیذ ًؼثت تِ  C = Oًکتِ: همذاس اًشطی هتَػط پیًَذ  

 دس ػایش هَاد 2COدس  هتَػط آًتالپی پیًَذ

OCmolkJ  ).( 1 505 145 
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 تثذیل حالتْای فیضیکی 

 

 سٍؿْای تؼییي گشهای ٍاکٌؾ

 ؿًَذ. تمؼین هی هؼتقین ٍ غیشهؼتقینایي سٍؿْا تِ دٍ دػتِ 

 سٍؽ هؼتقین تؼییي گشهای ٍاکٌؾ )گشهاػٌجی(

  دس ایي سٍؽ اص ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا سا دس ؿشایط هٌاػة دسٍى گشهاػٌج سیختِ ٍ گشهای ٍاکٌؾ سا تِ طَس هؼتمین

 گیشًذ.ُ هیی گشهاػٌج اًذاصتِ ٍػیلِ

 ًَع گشهاػٌج

 
 گشهاػٌج توثی گشهاػٌج لیَاًی

 ی تاص )ظشٍف سٍ تاص(ػاهاًِ ًَع ػاهاًِ

 کل گشهاػٌج:

 ی ایضٍلِػاهاًِ

 ی توة:هحفظِ

 ػاهاًِ ی تؼتِ

 دس حجن ثاتت دس فـاس ثاتت ؿشایط اًجام ٍاکٌؾ

 گیشی ؿذُگشهای اًذاصُ
 تغییش آًتالپی ٍاکٌؾ

)( Hqp  

 تغییش اًشطی دسًٍی ٍاکٌؾ

)( Eqv  

 کاستشد
اًذاصُ گیشی گشهای ٍاکٌؾ ّایی کِ 

 ؿًَذ.دس فاص هحلَل اًجام هی

گشهای ػَختي گیشی دقیق اًذاصُ

 هَاد

 تیـتش کوتش دقت اًذاصُ گیشی
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 ؿکل گشهاػٌج

 سٍؿْای غیشهؼتقین تؼییي گشهای ٍاکٌـْای ؿیویایی
 ضشٍست اػتفادُ اص سٍؿْای غیشهؼتقین

  گشهای ػَختي تشخی ٍاکٌؾ ّا تِ طَس هؼتقین قاتل اًذاصُ گیشی ًیؼت. ایي ٍاکٌؾ ّا یا دس ؿشایط تؼیاس

 یا هوکي اػت تخـی اص یک فشایٌذ صیؼت ؿٌاختی پیچیذُ تاؿٌذ اص جولِ:ؿًَذ ػختی اًجام هی

 گشهای تـکیل ّیذسٍاصیي اص ٍاکٌؾ:  -1

)(42)(2)(2 2 ggg HNHN  

 گشهای تـکیل کشتي هًََاکؼیذ اص ٍاکٌؾ: -2

)()(2)(
2

1
ggs COOC  

  پی خَاّین تشد. ایي جاػت کِ تِ ضشٍست تؼییي آًتالپی ایي گًَِ ٍاکٌـْا، تِ کوک سٍؿْای غیشهؼتقین 

 

 تؼییي گشهای ٍاکٌؾ تا اػتفادُ اص قاًَى ّغ

 :اگش هؼادلِ ی یک ٍاکٌؾ سا تتَاى اص جوغ هؼادلِ ّای دٍ یا چٌذ ٍاکٌؾ دیگش تِ دػت آٍسد،  قاًَى ّغ

H تَاى اص جوغ جثشی ٍاکٌؾ هجوَع سا هیH ِی ٍاکٌـْای تـکیل دٌّذُ آى تِ دػت آٍسد.ّو 

 تَاى ًَؿت: دس هثال صیش، چَى ٍاکٌؾ چْاسم اص هجوَع ػِ ٍاکٌؾ تاالیی تِ دػت آهذُ اػت، پغ هی 

4

3

2

1

,)4

,)3

,)2

,)1

HDA

HDC

HCB

HBA









 

 

3214 HHHH  

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pnBhRlTnmgAiGiJzbkF;_ylu=X3oDMTIzY21pdjI1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0YWJiMzQ1MjVjYjhiOGMyMWJjYTY1NTNmMTlhNDZhOARncG9zAzQyBGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=caleremeter&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-742&fr2=sb-top&tab=organic&ri=42&w=1000&h=898&imgurl=upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Oxygen_Bomb_Calorimeter.jpg&rurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxygen_Bomb_Calorimeter.jpg&size=352.5KB&name=Description+Oxygen+Bomb+Calorimeter.jpg&p=calorimeter&oid=4abb34525cb8b8c21bca6553f19a46a8&fr2=sb-top&fr=yfp-t-742&rw=calorimeter&tt=Description+Oxygen+Bomb+Calorimeter.jpg&b=0&ni=128&no=42&ts=&tab=organic&sigr=122svotsd&sigb=13i51s2vg&sigi=1272bfjnt&.crumb=fnK2f2iQBEc&fr=yfp-t-742
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrB8pnBhRlTnmgAiGiJzbkF;_ylu=X3oDMTIzY21pdjI1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0YWJiMzQ1MjVjYjhiOGMyMWJjYTY1NTNmMTlhNDZhOARncG9zAzQyBGl0A2Jpbmc-?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=caleremeter&n=60&ei=utf-8&fr=yfp-t-742&fr2=sb-top&tab=organic&ri=42&w=1000&h=898&imgurl=upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Oxygen_Bomb_Calorimeter.jpg&rurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxygen_Bomb_Calorimeter.jpg&size=352.5KB&name=Description+Oxygen+Bomb+Calorimeter.jpg&p=calorimeter&oid=4abb34525cb8b8c21bca6553f19a46a8&fr2=sb-top&fr=yfp-t-742&rw=calorimeter&tt=Description+Oxygen+Bomb+Calorimeter.jpg&b=0&ni=128&no=42&ts=&tab=organic&sigr=122svotsd&sigb=13i51s2vg&sigi=1272bfjnt&.crumb=fnK2f2iQBEc&fr=yfp-t-742
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 :چٌذ ساّکاس هفیذ تشای اػتفادُ اص قاًَى ّغ 

1 .H ٌِدٍ ٍاکٌؾ سفت ٍ تشگـت، قشی( .ی یکذیگشًذH ٍاکٌؾ هؼکَع دس یک هٌفی ضشب هی.)ؿَد 

 ؿَد.آى ٍاکٌؾ ًیض دس ّواى ػذد ضشب یا تقؼین هی H. اگش ٍاکٌـی دس ػذدی ضشب یا تقؼین ؿَد، 2

 Hٍاکٌؾ ّا سا کِ   ًاهین. ػؼی کٌیذ ػایشآى هجَْل اػت، سا ٍاکٌؾ ّذف هی H. هؼوَالً ٍاکٌـی کِ 3

تِ طشیقی هشتة ًواییذ کِ حاكل جوغ جثشی آ ًْا، ٍاکٌؾ ّذف  2ٍ  1هـخق داسًذ( سا تا کوک ساّکاسّای 

 تاؿذ.

 تؼییي گشهای ٍاکٌؾ تا اػتفادُ اص آًتالپیْای اػتاًذاسد تـکیل هَاد
 ؿَد:دس ایي سٍؽ اص ساتطِ ی صیش اػتفادُ هی 

 Aّای اػتاًذاسد تـکیل فشآٍسدُ ّا=هجوَع آًتالپی

 =B    ّای اػتاًذاسد تـکیل ٍاکٌؾ دٌّذُ ّاهجوَع آًتالپی

B- A =گشهای ٍاکٌؾ )( oH 

  تا تَجِ تِ ایي کِ هَاد ؿشکت کٌٌذُ دس ٍاکٌؾ، دس حالت اػتاًذاسد تشهَدیٌاهیکی خَد لشاس داسًذ، تٌاتشایي

 ؿَد.( هحؼَب هیoHگشهای ٍاکٌؾ، ّواى آًتالپی اػتاًذاسد آى )ٍاکٌؾ 

 تؼییي گشهای ٍاکٌؾ تا اػتفادُ اص آًتالپی ّای پیًَذ هَاد

 ؿًَذ ٍ چِ پیًَذّایی دس فشاٍسدُ ّا تا هـخق کشدى ایي کِ چِ پیًَذّایی دس ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا ؿکؼتِ هی

 پیًَذ( طثك ساتطِ ی صیش تِ دػت آٍسد: تَاى گشهای یک ٍاکٌؾ  سا )تا اػتفادُ اص آًتالپی ّایؿًَذ، هیتـکیل هی

 H ٍاکٌؾ  = ؿذُ[ ؿکؼتِ پیًَذّای آًتالپی ]هجوَع - ؿذُ[ تـکیل پیًَذّای آًتالپی ]هجوَع

 .ًکتِ: داؿتي ٍ یا داًؼتي ػاختاس لٍَیغ هَاد تشای اػتفادُ اص ایي ساتطِ ضشٍسی اػت 

  ًکتِ: هَاد ؿشکت کٌٌذُ دس ٍاکٌؾ اػن اص ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا ٍ فشاٍسدُ ّا تایذ دس حالت

 .فیضیکی گاصی قشاس داؿتِ تاؿٌذ

 دّذ: هثال: ٍاکٌؾ صیش آًتالپی پیًَذ سا تشای هتاى ًـاى هی

)()()(4 4164 ggg HCkJCH  

 آًتشٍپی ٍ تؼییي جْت پیـشفت ٍاکٌـْا
 تشای پیؾ تیٌی جْت اًجام فشایٌذّا اسائِ ًوَد. کالصیَع ی آًتشٍپی سا ٍاط 

 ُگَیٌذ.هی« تی ًظوی»سا  هیضاى آؿفتگی، پشاکٌذگی، آصادی ٍ تؼذاد ساُ ّای پخؾ رسُ ّای یک هاد 

  ػاهاًِ اػت. تی ًظویگَیٌذ، آًتشٍپی هؼیاسی اص هی« آًتشٍپی»هیضاى تی ًظوی رسُ ّای یک ػاهاًِ سا 

 12اػت.        حالت آًتشٍپی یک تاتغ SSS  تغییشات تی ًظوی 
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 ًِ0(ّای افضایؾ تی ًظوی ًـا( S :یک ػیؼتن ػثاستٌذ اص 

 افضایؾ تؼذاد رسُ ّای فشآٍسدُ ّا ًؼثت تِ ٍاکٌؾ دٌّذُ ّا -1

 تغییش حالت هادُ اص:  -2

 حل ؿذى گاص ّا دس ّن )هحلَل گاصّا( ←گاص  ←هحلَل  ←هایغ  ←جاهذ 

 افضایؾ حجن ظشف )کاّؾ فـاس( تشای گاصّا ٍ پشاکٌذُ تش ؿذى گاصّا  -3

 ؿَد.افضایؾ دهای ػاهاًِ کِ هَجة افضایؾ جٌثؾ ٍ آؿفتگی رسُ ّای ػاهاًِ هی -4

 .تغییشات تی ًظوی ٌّگام تغییش فاص، ؿذیذتش اػت 

 یاتذ.هی افضایؾ آًتشٍپی یک ػاهاًِ ی هٌضٍی، طی یک فشایٌذ خَد تِ خَدی 

  همذاس آًتشٍپی یک ػاهاًِ، دسKؿَد. )یؼٌی دس ، )كفشهطلك( تشاتش كفش دس ًظش گشفتِ هیT=0K  تشای یک

 اػت،کِ تِ ػٌَاى یکی اص لَاًیي تشهَدیٌاهیکی هْن هطشح ؿذُ اػت( S=0ػاهاًِ 

 کٌـْاتؼییي جْت پیـشفت ٍا
  ػاهل آًتالپی)( H  ػاهل آًتشٍپی ٍ)( S .دٍ ػاهل تؼییي کٌٌذُ جْت پیـشفت یک ٍاکٌؾ ّؼتٌذ 

  تا تَجِ تِ ػالهتH  ٍS تَاى تؼییي هیْا سا ػذ تَدى آى ّا، جْت پیـشفت ٍاکٌـٍ تشسػی هؼاػذ یا ًاهؼا

 ًوَد.

 )افضایؾ تی ًظوی( تاؿذ،  0S)گشهادُ( ٍ  0Hیؼٌی:  چٌاى چِ ّش دٍ ػاهل هؼاػذ تاؿٌذ، -1

 ؿَد.ی دهاّا خَد تِ خَدی ٍ تِ طَس یک طشفِ اًجام هیٍاکٌؾ دس ّوِ پیؾ تیٌی:

 ّا ًظیش ػَختي اتاى: ػَختي اًَاع ػَخت هثال:

)(6)(4)(7)(2 22262 gOHgCOgOgHC  
 )کاّؾ تی ًظوی( تاؿٌذ. 0S)گشهاگیش( ٍ  0Hیؼٌی: چٌاى چِ ّش دٍ ػاهل ًاهؼاػذ تاؿٌذ.  -2

 ؿَد.ٍاکٌؾ ّشگض ٍ دس ّیچ دهایی خَد تِ خَد اًجام ًوی پیؾ تیٌی:

 ػکغ ٍاکٌؾ ػَختي اتاى:هثال: 

)(7)(2)(6)(4 26222 gOgHCgOHgCO  
 )هؼاػذ( تاؿٌذ. 0S)ًاهؼاػذ( ٍ  0Hیؼٌیچٌاى چِ ّش دٍ ػاهل هثثت تاؿٌذ.  -3

خَد تِ خَد ٍ دس دهاّای پاییي ٍاکٌؾ تشگـت آى خَد تِ خَد اًجام پزیش  دهاّای تاالٍاکٌؾ دس  پیؾ تیٌی:

 اػت. )تشگـت پزیش اػت(.
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 تثخیش آب: هثال:

)()( 22 gOHlOH  
 )ًاهؼاػذ( تاؿٌذ. 0S)هؼاػذ( ٍ  0Hیؼٌیچٌاى چِ ّش دٍ ػاهل هٌفی تاؿٌذ.  -4

 خَد تِ خَد ٍ دس دهاّای تاال ػکغ آى خَد تِ خَد اػت.  دهاّای پاییيٍاکٌؾ دس  پیؾ تیٌی:

 اًجواد آب.  هثال:

)()( 22 sOHlOH  

  دس کل اگش ػالهتS  ٍH  یکؼاى تَد )ّن ػالهت تَدًذ( یؼٌی ّش دٍ هثثت یا ّش دٍ هٌفی

 تَاًذ تؼادلی ًیض تاؿذ.تَدًذ، ٍاکٌؾ تشگـت پزیش )دٍ طشفِ( هی تاؿذ ٍ دس ؿشایط خاف، هی

 کٌذ کِ تِ تِ طَس کلی؛ ّش فشایٌذی )ؿیویایی یا فیضیکی( تِ طَس طثیؼی دس جْتی پیـشفت هی

 تضسگتش( تشػذ. Sکَچکتش( ٍ آًتشٍپی تاالتش ) Hػطح اًشطی پاییٌتش )

  0تشای اًجام پزیش ٍ یا خَد تِ خَدی تَدى یک ٍاکٌؾ، حذاقل یک ػاهل هؼاػذ )یاH 

 ( الصم اػت. 0Sیا 

 (G)اًشطی آصاد گیثغ 
 :دّذ.کویتی تشهَدیٌاهیکی اػت کِ: آًتالپی، آًتشٍپی ٍ دها سا تِ ّن ستط هی اًشطی آصاد گیثغ 

 گَیٌذ.همذاس اًشطی دس دػتشع تشای اًجام یک فشایٌذ، سا اًشطی آصاد گیثغ هی 

 .اًشطی آصاد گیثغ، یک تاتغ حالت اػت 

12 GGG  
 دٌّذ:تغییش اًشطی آصاد گیثغ سا تا هؼادلِ ی صیش ًـاى هی 

STHG  
اػت.دس هؼایل حتوا تِ تثذیل ٍاحذّای آًتالپی ٍ ًکتِ: ٍاحذ اًشطی آصاد گیثغ ٍاحذ اًشطی 

 آًتشٍپی ٍ دها تَجِ کشدُ تا دس هحاػثِ جَاب ًْایی دچاس خطا ًـَین.

 ًَِتؼت ًو 

)()(2)(ٍاکٌؾ،  Gاگش  22 gHBrgBrgH   دس دهایCo27  تشاتشkJ112  ٍH  آى تشاتشkJ76 

.1آى تشاتش چٌذ  Sتاؿذ،  KJ  (01اػت؟ )ػشاػشی سیاضی 

1 )150-         2 )120-              3 )120 +               4 )150+ 
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 پاػخ: 
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  اًشطی آصاد گیثغ ػالٍُ تشH  ٍS  تِ دها ًیض تؼتگی داسد ٍ همذاس آى تا تَجِ تِ ػالهت ٍ همذاسH  ٍ

S  ؿَد دس هَاسدی کِ هی هـخقS  ٍH  ّن ػالهت ّؼتٌذ، همذاس دها )تاال یا پاییي تَدى دها( تؼییي

 تاؿذ.هی Gی ػالهت کٌٌذُ

  ػالهتG ُتاؿذ: ی جْت پیـشفت ٍ خَد تِ خَدی تَدى یک فشایٌذ هیتؼییي کٌٌذ 

 اگش:

- 0G ًاپزیش( اػت.: فشایٌذ خَد تِ خَدی )تشگـت 

- 0G.فشایٌذ غیشخَد تِ خَدی )اًجاى ًاپزیش( اػت : 

- 0Gفشایٌذ دس ّش دٍ هؼیش سفت ٍ تشگـت خَد تِ خَدی )تؼادلی( تاؿذ :. 

 
 دّذ:سا ًـاى هی  H ،S  ٍGجذٍل صیش ػالهت ٍ استثاط 

 آیا ٍاکٌؾ خَد تخَدی اػت؟ Gػالهت  Sػالهت  Hػالهت 

 دس ّوِ ی دهاّا خَد تِ خَدی اػت - + -

 دس ّیچ دهایی خَد تخَدی ًیؼت + - +

: دس دهاّای  - + +

 تاال

 تاال خَد تِ خَدی اػتدس دهای 

: دس دهاّای  - - -

 پاییي

 دس دهای پاییي خَد تِ خَدی اػت
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 ْای هختلفی کِ حالتH  ػثاست ٍST  هی تَاًٌذ تش یکذیگش اثش تگزاسًذ ٍ ػالهتG  سا تؼییي کٌٌذ، دس

 ًوَداسّای صیش ًـاى دادُ ؿذُ اػت: 

 

 
 

 

 

 

 کٌذ تِ طَس ی کِ:سا تؼییي هی Gتشآیٌذ دٍ تشداس ػالهت  -1

 ٍ فشایٌذ خَد تِ خَدی. 0Gاگش تشآیٌذ دٍ تشداس سٍ تِ پاییي تاؿذ، 

 ٍ فشآیٌذ غیشخَد تِ خَدی. 0Gاگش تشآیٌذ دٍ تشداس سٍ تِ تاال  تاؿذ، 

 دّذ.طَل تشداسّا هقذاس ػذدی کویت دسٍى آى ّا سا ًـاى هی -2

 دّذ.جْت تشداسّا ػالهت کویت دسٍى آى ّا سا ًـاى هی -3

 

 

 

 


