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روشهای تعیین گرمای واکنش
 شوند. تقسیم می غیرمستقیممستقیم و این روشها به دو دسته 

 روش مستقیم تعیین گرمای واکنش )گرماسنجی(

  در این روش از واکنش دهنده ها را در شرایط مناسب درون

ی گرماسنج ریخته و گرمای واکنش را به طور مستقیم به وسیله

گیرند.ه میگرماسنج انداز

 نوع گرماسنج

 گرماسنج بمبی گرماسنج لیوانی 

 نوع سامانه
ی باز )ظروف رو سامانه

 باز(

 کل گرماسنج:

 ی ایزولهسامانه

 ی بمب:محفظه

 ی بستهسامانه

 شرایط انجام واکنش
)کار انجام در فشار ثابت

 شود(می

)کار در حجم ثابت

 شود(انجام نمی

گیری گرمای اندازه

 شده

 تغییر آنتالپی واکنش

)( Hqp  

تغییر انرژی درونی 

 واکنش

)( Eqv  

 کاربرد

اندازه گیری گرمای 

واکنش هایی که در فاز 

 شوند.محلول انجام می

گیری دقیق اندازه

 گرمای سوختن مواد

 بیشتر کمتر دقت اندازه گیری

 
 شکل گرماسنج
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 روشهای غیرمستقیم تعیین گرمای واکنشهای شیمیایی
 رورت استفاده از روشهای غیرمستقیمض

 سوختن برخی واکنش ها به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست.  گرمای

شوند یا ممکن است بخشی این واکنش ها یا در شرایط بسیار سختی انجام می

یا محصوالت و مواد اولیه در  از یک فرایند زیست شناختی پیچیده باشند

 :اثر اعمال گرما متالشی شوند  به عنوان مثال

 گرمای تشکیل هیدروازین از واکنش:  -1

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

 گرمای تشکیل کربن مونواکسید از واکنش: -2

)()(2)(
2

1
ggs COOC  

  این جاست که به ضرورت تعیین آنتالپی این گونه واکنشها، به کمک

 پی خواهیم برد. روشهای غیرمستقیم 

 

سه روش برای محاسبه ی گرمای واکنشها به روش غیر مستقیم 

 داریم که عبارتند از:

 آنتالپی پیوند 

 قانون هس 

 آنتالپی استاندارد تشکیل 

بنابراین به بررسی و است. که اولی از کتاب جدید حذف شده

 تشریح دو روش دیگر می پردازیم.

 

 هستعیین گرمای واکنش با استفاده از قانون 

 :اگر معادله ی یک واکنش را بتوان از جمع معادله  قانون هس

واکنش مجموع را  Hهای دو یا چند واکنش دیگر به دست آورد، 

ی واکنشهای تشکیل دهنده آن به همه Hتوان از جمع جبری می

 دست آورد.

  در مثال زیر، چون واکنش چهارم از مجموع سه واکنش باالیی

 توان نوشت: به دست آمده است، پس می
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3214 HHHH  

 ،اگر واکنشی از جمع چند واکنش مجزا تشکیل شودH  آن مجموع

H است.های واکنش های مجزا 

nHHHدر واقع:    Hکل 21...
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 چند راهکار مفید برای استفاده از قانون هس:

1 .H ی یکدیگرند. )دو واکنش رفت و برگشت، قرینهH  واکنش معکوس در

 شود(.یک منفی ضرب می

آن واکنش نیز در همان  H. اگر واکنشی در عددی ضرب یا تقسیم شود، 2

 شود.عدد ضرب یا تقسیم می

نامیم. سعی آن مجهول است، را واکنش هدف می H. معمواًل واکنشی که 3

و  1مشخص دارند( را با کمک راهکارهای  Hواکنش ها را که   کنید سایر

 به طریقی مرتب نمایید که حاصل جمع جبری آ نها، واکنش هدف باشد. 2

. پس از مرتب کردن واکنشها مولکولهای مشابه)باید حالت فیزیکی هم 4 

ساده شده ولی اگر در یک سمت باشند با هم جمع  →مشابه باشد( در طرفین 

 می شوند.

در دو واکنش مشابه باشد هرگز آنرا مبنای مقایسه با .اگر یک مولکول 5

واکنش کلی قرار نمی دهیم.در واقع از هر معادله مولکولی را انتخاب 

 کنیم که فقط و فقط در آن واکنش وجود دارد نه در واکنشهای دیگر.می

 کلیبه کمک آنتالپی های واکنش های زیر، آنتالپی واکنش  مثال:

 93 خردادرا محاسبه کنید. 

?)()(3)(2 622  HgHBgHsB 

بدون تغییر  kjHsOBgOsB 120
2

3
21 1322 )()()() 

عکس  kjHgOHsOBgOgHB 2000)(3)()(
2

3
)()2 2232262 

3300
2

1
3 3222  kjHlOHgOgH )()()() 

3404 422  kjHgOHlOH )()() 

kjkjkjkjkj 2012090020001200 کلH 

همانطور که دیدید اصال با اکسیژن و ضریب آن در معادله یک  -1

و ضریب بور  در واکنشهای دیگر هم وجود داشتکاری نداشتیم چون 

با معادله ی اصلی مبنای مقایسه قرار گرفت  و چون با ضریب  

بور در معادله اصلی یکسان بود آن معادله را بدون تغییر 

 .بی تغییر ماندو آنتالپی  گذاشتیم
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62)(در معادله دوم سراغ ماده ی  -2 gHB  رفتیم چون فقط در این

با مقایسه ضریب آن با معادله ی اصلی  متوجه  معادله است.

62)(شدیم باید معادله ی دوم را برعکس کنیم چون  gHB  در معادله

 ی اصلی در طرف دوم است. 

 .در یک منفی ضرب شدو آنتالپی 

در معادله ی سوم سراغ هیدروژن رفتیم و آنرا مبنای مقایسه  -3

ضرب   3با واکنش کل قرار دادیم و بنابراین معادله را در عدد 

 ضرب شد. 3کردیم و آنتالپی هم در عدد 

بعد از نوشتن معادالت جدید متوجه شدیم چون آب در معادله  -4

ه شده ی کلی نیست باید مولکولهای آب  با واکنشهای دیگر ساد

ضرب  3باشند پس برای حذف آب مایع مجبور شدیم آنرا در یک 

کنیم تا با آب مایع معدله ی سوم ساده شود. پس آنتالپی هم 

 ضرب شد. 3در یک 

 نکته طالیی

نه مواد  ؛کلی یی یک واکنش با معادلهگاهی با مقایسه

اولیه و نه محصول با مواد واکنش کلی مشابه نیست.در 

بررسی کرده و ی معادالت را رامش بقیهاین موارد با آ

ح ی این واکنش با شکل جدید و اصالدر انتها با مقایسه

توان تغییرات الزم را روی شده سایر معادالت به راحتی می

ال بسیار مثل مث آن اعمال کرد که بتوان آنرا حذف کرد.

ی چهارم این ترفند را پیاده مهم باال که روی معادله

 کردیم.
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تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپیهای استاندارد 

 تشکیل مواد

 شود:ی زیر استفاده میدر این روش از رابطه 

Aهای استاندارد تشکیل فرآورده ها=مجموع آنتالپی

 =B    های استاندارد تشکیل واکنش دهنده هامجموع آنتالپی

B- A= گرمای واکنش )( oH 

  با توجه به این که مواد شرکت کننده در واکنش، در حالت

استاندارد ترمودینامیکی خود قرار دارند، بنابراین گرمای 

     ( محسوب oHواکنش، همان آنتالپی استاندارد آن )واکنش 

روش با استفاده از جدولهای ارایه شده در صورت در این شود.می

سوال می توانیم محتوای انرژی مواد اولیه و محصول را محاسبه 

کرده و با جاگذاری در رابطه ی باال گرمای واکنش را در شرایط 

 استاندارد ترمودینامیکی محاسبه کنیم.

نکته ی طالیی:گاهی اوقات آنتالپی یکی از مواد اولیه و محصول 

 جداول ارایه شده وجود ندارد در این صورت دوحالت داریم:در 

آن ماده در حالت استاندارد ترمودینامیکی خود قرار  حالت اول:

 دارد بنابراین آنتالپی استاندارد تشکیلش صفر است مثال برای

)(2 gO ،)(2 gH ،)(lHg ،)(2 sI ،)(2 lBr ،)(2 gN گرافیت( ،s)C  ... و

 آنتالپی تشکیل صفر است پس در جدول به ما داده نمی شود.

 

با استفاده از داده های جدول، آنتالپی واکنش زیر  مثال :

            1384نهاییکنید:را محاسبه 

)(2)(2)(2)(4 22 lggg
OHCOOCH 

) ماده
1-kJ mol ) 0تشکیلH 

(g)4CH75- 

(g)2CO394- 

O(l)2H286- 

 

]مجموع گرمای تشکیل فراورده ها[ =  –]مجموع گرمای تشکیل واکنش دهنده ها[ 
oHواکنش 

                                                     

kJH

OHCHHOHHCOHH

o

ooooo

891)]02()75[()]2862()394[(

]2()1[)]2()1[(

واکنش

واکنشتشکيل2تشکيل2تشکيل4تشکيل2
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کسیژن چون در حالت استاندارد نطور که دیدیم آنتالپی استاندارد ااهم

ترمودینامیکی خود قرار دارد در جدول داده نشده و ما آنرا صفر در 

 نظر گرفتیم.

در سوال آنتالپی استاندارد تشکیل آن ماده مورد حالت دوم:

سوال قرار گرفته شده است.در این حالت حتما حتما گرمای واکنش 

پس اول به واکنش نگاه می کنیم.اگر گرمای به ما داده شده است.

واکنش دادهشده باشد آنگاه راحت متوجه می شویم که مورد سوال 

محاسبه ی آنتالپی استاندارد تشکیل یکی از مواد اولیه یا 

محصول است.البته این مطلب در متن سوال به روشنی بیان می شود 

شتر در ولی چون اکثر دانش آموزان سواالهای حالت اول را بی

امتحانات نهایی و تستها دیده اند بدون تامل مبادرت به حل 

به همان شیوه ی حالت اول کرده و آنتالپی استاندارد ماده ای 

وجود ندارد را صفر در نظر می گیرند.در جدول ارایه شده که 

واکنش، آنتالپی  Hبا استفاده از داده های جدول زیر و  مثال:

 93دی را محاسبه کنید. gNO)(استاندارد تشکیل 

 

 

kJHgOgNHgOHgNO 9065464 232  ;)()()()( 

)(gOH2 )(gNH3 ماده 

ی استاندارد آنتالپ -46 -245

).(تشکیل  1molkJ 

]مجموع گرمای تشکیل فراورده ها[ =  –]مجموع گرمای تشکیل واکنش دهنده ها[ 
oHواکنش 

][][ )()()()(

o

OH

o

NO

o

O

o

NH HHHHkJ
233 تشکيلتشکيلتشکيلتشکيل 6454906  

توضیح: برای نوشتن یکی از رابطه های باال بدون محاسبات زیر 

 در نظر گرفته شود.« 25/0»

kJkJxkJ 9062456405464  )]([])([ 

                                                  

برای آگاهی از زمان و چگونگی برگزاری همایشهای جمع 

به سایت مراجعه کرده دکتر زارع   3بندی یک روزه شیمی 
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