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55. . Gazy, termochemiaGazy, termochemia

DoDośświadczalnewiadczalne prawa gazoweprawa gazowe

Model gazu doskonaModel gazu doskonałłegoego

Temperatura bezwzglTemperatura bezwzglęędnadna

UkUkłład i otoczeniead i otoczenie

Energia wewnEnergia wewnęętrzna, praca objtrzna, praca objęętotośściowa i entalpiaciowa i entalpia

Prawo Prawo HessaHessa i cykl koi cykl kołłowy owy 

Standardowe entalpie tworzenia i spalaniaStandardowe entalpie tworzenia i spalania
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DoDośświadczalne prawa gazowewiadczalne prawa gazowe

prawo prawo BoyleBoyle--MariotteMariotte

W izotermicznej przemianie gazu jego ciW izotermicznej przemianie gazu jego ciśśnienie jest odwrotnie proporcjonalne nienie jest odwrotnie proporcjonalne 

do objdo objęętotośści ci 

prawoprawo GayGay--LussacLussacaa

W izobarycznej przemianie gazu jego objW izobarycznej przemianie gazu jego objęętotośćść jest wprost proporcjonalna do jest wprost proporcjonalna do 

temperatury temperatury 

prawoprawo CharlesCharlesaa

W izochorycznej przemianie gazu jego ciW izochorycznej przemianie gazu jego ciśśnienie jest wprost proporcjonalne do nienie jest wprost proporcjonalne do 

temperatury temperatury 
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DoDośświadczalne prawa gazowewiadczalne prawa gazowe

pprawo Daltona rawo Daltona 

CaCałłkowite cikowite ciśśnienie mieszaniny gaznienie mieszaniny gazóów rw róówne jest sumie ciwne jest sumie ciśśnienieńń czcząąstkowych jej stkowych jej 

skskłładnikadnikóów w 

hhipoteza Avogadro ipoteza Avogadro 

RRóówne objwne objęętotośści gazci gazóów w tej samej temperaturze i pod takim samym w w tej samej temperaturze i pod takim samym 

ciciśśnieniem zawierajnieniem zawierająą taktakąą samsamąą liczbliczbęę czcząąsteczeksteczek
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RRóównanie wnanie ClapeyronaClapeyrona

UogUogóólnienie empirycznych praw gazowychlnienie empirycznych praw gazowych

const
T

Vp
=

⋅
dla 1 mola gazudla 1 mola gazu

RR –– stastałła gazowaa gazowa (niezale(niezależżna od rodzaju gazu)na od rodzaju gazu)

nn –– liczba moliliczba moli

R
T

Vp
=

⋅

nRTpV =

Temperatura bezwzglTemperatura bezwzglęędnadna izobaraizobara

V(tV(t))

p = 10p = 1055 PaPa

n = 1 moln = 1 mol
T [K] = t [T [K] = t [˚̊CC] + 273,15] + 273,15
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Model gazu doskonaModel gazu doskonałłego ego 
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ZaZałłoożżenia modeluenia modelu

•• czcząąsteczki punktowe (znikome rozmiary i objsteczki punktowe (znikome rozmiary i objęętotośćść))

•• nieustanny ruchnieustanny ruch

•• doskonale sprdoskonale sprężężyste zderzenia czyste zderzenia cząąsteczeksteczek

•• brak oddziabrak oddziałływaywańń na odlegna odległłoośćść

RRóównanie stanu gazu doskonawnanie stanu gazu doskonałłegoego Uwaga na jednostki!Uwaga na jednostki!

Jednostki SIJednostki SI

p [Pa] , V [mp [Pa] , V [m33], T [K], c [mol/m], T [K], c [mol/m33]]

R = 8,314 J/(R = 8,314 J/(molmol··KK))

1 1 atmatm = 760 = 760 TorrTorr = 1,01325= 1,01325··101055 PaPa

1 bar = 101 bar = 1055 PaPa
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Zastosowanie rZastosowanie róównania wnania ClapeyronaClapeyrona

PrzykPrzykłład ad 55.1: Ile kg gazu zawiera butla ze spr.1: Ile kg gazu zawiera butla ze sprężężonym powietrzem o pojemnoonym powietrzem o pojemnośści ci 

50 dm50 dm33, je, jeżżeli w 20eli w 20˚̊C ciC ciśśnienie wewnnienie wewnąątrz wynosi 150 bar?trz wynosi 150 bar?

Jednostki z ukJednostki z ukłładu SIadu SI

150 bar = 150 150 bar = 150 ·· 10105 5 PaPa = 1,5= 1,5··10107 7 Pa       Pa       

2020˚̊C = 20 + 273,15 K C = 20 + 273,15 K ≈≈ 293 K        50 dm293 K        50 dm33 = 50= 50··1010--33 mm3 3 = 5= 5··1010--2 2 mm33

Liczba moli z rLiczba moli z róównania wnania ClapeyronaClapeyrona

n = n = pVpV : (RT) = 1,5: (RT) = 1,5··10107 7 Pa Pa ·· 55··1010--2 2 mm33 : (8,314 J/(: (8,314 J/(molmol··KK) ) ·· 293 K) 293 K) 

n = 307,9 moln = 307,9 mol

ŚŚrednia masa czrednia masa cząąsteczkowa powietrza (steczkowa powietrza (śśrednia warednia ważżona)ona)

MMpowpow = 0.78= 0.78··MMN2N2 + 0.21+ 0.21··MMO2O2 + 0.01+ 0.01··MMArAr = 28,97 g/mol= 28,97 g/mol

mmpowpow = n = n ·· MMpowpow == 307,9 mol 307,9 mol ·· 28,97 g/mol = 8919 g 28,97 g/mol = 8919 g ≈≈ 8,92 kg8,92 kg
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Zastosowanie rZastosowanie róównania wnania ClapeyronaClapeyrona cdcd..

PrzykPrzykłład 5.2: Ktad 5.2: Któóry gazowy wry gazowy węęglowodglowodóór w temperaturze 25r w temperaturze 25˚̊C i pod ciC i pod ciśśnieniem nieniem 

1 1 atmatm wykazuje gwykazuje gęęstostośćść 1,065 g/dm1,065 g/dm33??

UkUkłład i otoczeniead i otoczenie

UkUkłład ad -- pewna czpewna częśćęść przyrody, przyrody, 

ktktóórej zachowanie nas interesuje. rej zachowanie nas interesuje. 

Wszystko, co jest poza ukWszystko, co jest poza ukłładem, adem, 

nazywamy jego nazywamy jego otoczeniemotoczeniem..

UkUkłład otwartyad otwarty -- wymienia maswymienia masęę

i energii energięę z otoczeniemz otoczeniem

UkUkłład zamkniad zamknięętyty -- wymienia energiwymienia energięę

z otoczeniemz otoczeniem

UkUkłład izolowanyad izolowany –– nie wymienia ani nie wymienia ani 

masy, ani energii z otoczeniemmasy, ani energii z otoczeniem
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Energia wewnEnergia wewnęętrzna (U)trzna (U)

Funkcja termodynamiczna, oddajFunkcja termodynamiczna, oddająąca caca całłkowity zapas energii danego ukkowity zapas energii danego ukłładu. adu. 

UwzglUwzglęędnia:dnia:

•• energienergięę kinetycznkinetycznąą i potencjalni potencjalnąą atomatomóów i czw i cząąsteczek steczek 

•• energienergięę oddziaoddziałływaywańń elektronelektronóów i jw i jąąder atomder atomóóww

•• energienergięę oddziaoddziałływaywańń jjąądrowych (pomidrowych (pomięędzy nukleonami)dzy nukleonami)

Nie uwzglNie uwzglęędnia:dnia:

•• energii kinetycznej i potencjalnej ukenergii kinetycznej i potencjalnej ukłładu jako caadu jako całłoośści ci 

Nie moNie możżna zmierzyna zmierzyćć absolutnej wartoabsolutnej wartośści energii wewnci energii wewnęętrznej uktrznej ukłładuadu

MoMożżna wyznaczana wyznaczaćć zmiany energii wewnzmiany energii wewnęętrznej uktrznej ukłładu w reakcjach chemicznych adu w reakcjach chemicznych 

i przemianach fizycznychi przemianach fizycznych
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I zasada termodynamiki I zasada termodynamiki 

wqU +=∆

ukukłład oddaje ciepad oddaje ciepłło   o   ∆∆U < 0U < 0

ukukłład pobiera ciepad pobiera ciepłło   o   ∆∆U > 0U > 0

ukukłład wykonuje pracad wykonuje pracęę ∆∆U < 0U < 0

otoczenie wykonuje pracotoczenie wykonuje pracęę ∆∆U > 0U > 0

praca objpraca objęętotośściowaciowa

w = w = ––p(Vp(V22 –– VV1 1 ))
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CiepCiepłło reakcjio reakcji

CiepCiepłło reakcji (przemiany) w o reakcji (przemiany) w stastałłej temperaturze i objej temperaturze i objęętotośści  ci  jest jest 

rróówne zmianie energii wewnwne zmianie energii wewnęętrznej trznej ukukłładuadu

wqU +=∆ 0=⇒= wconstV

VqU =∆
praca objpraca objęętotośściowaciowa

Entalpia (H)Entalpia (H)

CiepCiepłło reakcji (przemiany) o reakcji (przemiany) w staw stałłej temperaturze i pod staej temperaturze i pod stałłym ciym ciśśnieniemnieniem

jest rjest róówne zmianie entalpiiwne zmianie entalpii ukukłładuadu

pqH =∆

pVUH +=
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Prawo HessaPrawo Hessa

Energia wewnEnergia wewnęętrzna i entalpia strzna i entalpia sąą funkcjami stanufunkcjami stanu

ich wartoich wartośćść zalezależży wyy wyłąłącznie od cznie od 

wartowartośści parametrci parametróów stanu ukw stanu ukłładu, adu, 

( )...,,,,,,
321
cccVTpUU =

( )...,,,,,,
321
cccVTpHH =

CiepCiepłło reakcji w warunkach izotermicznoo reakcji w warunkach izotermiczno--izochorycznych (izochorycznych (qqVV) ) 

oraz cieporaz ciepłło reakcji w warunkach izotermicznoo reakcji w warunkach izotermiczno--izobarycznych (izobarycznych (qqpp))

•• zalezależążą tylko od stanu pocztylko od stanu począątkowego i kotkowego i końńcowego ukcowego ukłładuadu

•• nie zalenie zależążą natomiast od drogi, na jakiej reakcja zostanatomiast od drogi, na jakiej reakcja zostałła a 

przeprowadzonaprzeprowadzona
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Cykl koCykl kołłowyowy

Sumaryczny efekt cieplny w zamkniSumaryczny efekt cieplny w zamknięętym cyklu tym cyklu 

kokołłowym jest rowym jest róówny zero wny zero ∑ =
i

iq 0

qq11

qq22

qq33

stan poczstan począątkowy tkowy –– A A 

BB

CC

stan kostan końńcowy D = A cowy D = A 
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CC(grafit(grafit)) + O+ O2 (g)2 (g) = CO= CO2(g)2(g)

∆∆HH3 3 = = --392,5 392,5 kJkJ/mol /mol 

Cykl koCykl kołłowy owy -- obliczeniaobliczenia

CC(grafit(grafit)) + + ½½OO2 (g)2 (g) = CO= CO (g)(g)

∆∆HH11 = x= x

CC(grafit(grafit)) , O, O2 (g)2 (g) COCO (g)(g) + O+ O2 (g)2 (g) = CO= CO2(g)2(g)

∆∆HH2 2 = = --283,0 283,0 kJkJ/mol /mol 

COCO(g(g)),, ½½OO2 (g)2 (g)

COCO2(g)2(g)

∆∆HH1 1 + + ∆∆HH2 2 -- ∆∆HH33 = 0= 0

x + (x + (--283,0) 283,0) –– ((--392,5) = 0392,5) = 0

x = x = --110,5 110,5 kJkJ/mol/mol

PrzykPrzykłład 5.3: Obliczanie ciepad 5.3: Obliczanie ciepłła reakcji, kta reakcji, któórego nie morego nie możżna zmierzyna zmierzyćć

bezpobezpośśrednio: rednio: CC(grafit(grafit)) + + ½½OO2 (g)2 (g) = CO= CO (g)(g)
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Standardowa entalpia tworzeniaStandardowa entalpia tworzenia

to entalpia reakcji, w ktto entalpia reakcji, w któórej jeden mol substancji powstaje z rej jeden mol substancji powstaje z 

pierwiastkpierwiastkóów w ich stanach podstawowychw w ich stanach podstawowych

/w warunkach standardowych (T=298,15K, p=10/w warunkach standardowych (T=298,15K, p=1055 Pa)/Pa)/

o

twH∆

Standardowe entalpie tworzenia pierwiastkStandardowe entalpie tworzenia pierwiastkóów sw sąą rróówne zerowne zero

Dla dowolnej reakcjiDla dowolnej reakcji substratysubstraty produktyprodukty

pierwiastkipierwiastki

o

rH∆

o

jtw

substj

j

o

itw

prodi

i

o

r HHH
,,

∆−∆=∆ ∑∑
==

νν

suma suma 
entalpii entalpii 
tworzenia tworzenia 
substratsubstratóóww

suma suma 
entalpii entalpii 

tworzenia tworzenia 
produktproduktóóww

ννii, , ννjj –– wspwspóółłczynnikiczynniki
stechiometrycznestechiometryczne
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CC88HH18 (c)18 (c) +  12+  12½½ OO2 (g)2 (g) =      8 CO=      8 CO22 (g)(g) + 9 H+ 9 H22O O (c)(c)

Standardowe entalpie tworzenie Standardowe entalpie tworzenie –– obliczeniaobliczenia

8 8 CC(grafit(grafit)), 12, 12½½ OO2(g)2(g)

PrzykPrzykłład 5.4: Obliczanie standardowej entalpii spalania izooktanuad 5.4: Obliczanie standardowej entalpii spalania izooktanu

∆∆HHθθ
rr

∆∆HHθθ
twtw C8H18(c)C8H18(c)

88∆∆HHθθ
twtw CO2(g) CO2(g) 

+ 9+ 9∆∆HHθθ
twtw H2O(c) H2O(c) 

∆∆HHθθ
r r ++ ∆∆HHθθ

twtw C8H18(c) C8H18(c) –– (8(8∆∆HHθθ
twtw CO2(g) CO2(g) + 9+ 9∆∆HHθθ

twtw H2O(c)H2O(c)) = 0) = 0

∆∆HHθθ
r r == 88∆∆HHθθ

twtw CO2(g) CO2(g) + 9+ 9∆∆HHθθ
twtw H2O(c)H2O(c) -- ∆∆HHθθ

twtw C8H18(c)C8H18(c)

∆∆HHθθ
rr = 8= 8··((--393,5) + 9393,5) + 9··((--285,8) 285,8) -- ((--255,1) = 255,1) = --5465 5465 kJkJ/mol/mol
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Standardowe entalpie tworzenie Standardowe entalpie tworzenie –– obliczenia obliczenia cdcd..

PrzykPrzykłład 5.5: Oblicz standardowad 5.5: Oblicz standardowąą entalpientalpięę tworzenia benzenu wiedztworzenia benzenu wiedząąc, c, żże e 

standardowa entalpia jego spalania wynosi standardowa entalpia jego spalania wynosi ––3268 3268 kJkJ/mol./mol.
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