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 یکیحالت استاندارد ترمودینام 

( به فشار، دما ، مقدار واکنش دهندها و حالت فیزیکی گونه های شرکت  𝐻∆دیدیم که گرمای واکنش )

کننده در واکنش بستگی دارد بنابراین جهت اینکه آنتالپی واکنشها را تعیین کنیم و به صورت داده ها در جداول 

حالت ام ن و منابع قرار بدهیم باید شرایط فوق کامال نشخص و معین باشد به همین دلیل دانشمندان شرایطی به

تعیین کردند که آنتالپی واکنش ها را تحت این شرایط اندازه گیری و گزارش می  استاندارد ترمودینامیکی

 کنند.

 رایط ها در شرایط یکسانی انجام گیرد، شی واکنشبرای آنکه اندازه گیری تغییر آنتالپی )گرمای( همه

 است. ای به نام حالت استاندارد ترمودینامیکی تعیین شدهویژه

 سانتی متر جیوه( و دما مشخص )معموالً  67ر حالت استاندارد ترمودینامیکی، فشار یک اتمسفر )د

نیست ولی چون اکثر واکنشها در دمای  C52شود )دما لزوما ( در نظر گرفته میC52دمای اتاق، 

  اتاق انجام می گیرد در نظر می گیرند(.

 ( حالت استاندارد ترمودینامیکی پایدارترین شکل ماده خالص را در شرایطatm1  وC52 بیان می )

 کند: 

 به ترتیب جامد و مایع است 2Brو  NaClاگر جامد یا مایع باشد، خالص است.  -

  2Clو  Heاگر گاز باشد، خالص و فشار آن یک اتمسفر است.  -

 است. mol.L1-1اگر در حالت محلول باشد، غلظت آن محلول  -

، I2(s)، ید O2(g)، اکسیژن C2H5OH(l)، اتانول CO2(g)، کربن دی اکسید 𝐶𝐻4(g)، متان آب𝐻2O(l) مثال:

C، کربن Fe(s)، آهن H2(g)هیدروژن 
(s ,گرافیت)

 و ... . Hg(l)، جیوه Br2(l)، برم S(s)، گوگرد 

  در شرایطSTP )اتمسفر است در حالی که در  1فشار و  صفر درجهدما  )استاندارد یا متعارفی

 اتمسفر است. 1فشار )یعنی هر عددی می تواند باشد( و  مشخصدما  ترمودینامیکیشرایط استاندارد 

  آنتالپی یک خاصیت مقداری است در حالیکه آنتالپی های استاندارد خاصیت شدتی محسوب می

 ک مولی تعریف می شوند(.شود)زیرا به ازای ی
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  برخی عناصر دارای چندین دگر شکل هستند ولی فقط یکی از آنها که پایدارترین حالت می باشد به

عنوان حالت استاندارد ترمودینامیکی شناخته می شود. گرافیت پایدارتر از الماس است، اکسیژن 

 پیدارتر از اوزون است 

  دهند که در آن شرایط را باالی نماد کمیتی قرار می« 0»برای مشخص کردن شرایط استاندارد، عالمت

ها در حالت ها و فراوردهدهندهاندازه گیری شده است. به عنوان مثال، اگر در یک واکنش، واکنش

دارد یا تغییر شود، گرمای استاناستاندارد ترمودینامیکی باشند، به گرمایی که طی این واکنش مبادله می

 : دهندنشان می °𝐻∆گویند و آن را با نماد اکنش میآنتالپی استاندارد و

1) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂𝑙                                    حالت استاندارد   ∆𝐻1 

2) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂𝑔                               حالت غیر استاندارد   ∆𝐻2 

 (∆𝑯°:)  تغییر آنتالپی مربوط به یک واکنش که در شرایط استاندارد ترمودینامیکی انجام شده است آنتالپی

 استاندارد آن واکنش نامیده می شود. 

 ی گرمای واکنش، افزون بر مشخص بودن دما و فشار، حالت فیزیکی مواد شرکت به هنگام محاسبه

 ال برای واکنش زیرکننده در واکنش نیز باید معلوم باشد. به عنوان مث

(1) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)  

𝐻∆ها گازی شکل هستند،ه فراوردهک = −802.7 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 ؛ در حالی که در واکنش زیر 

 
(2) 𝐶𝐻4(𝑔) + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

𝐻∆ها آب مایع است، که یکی از فراورده = −890.7 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 . ،بدیهی است که تفاوت حالت فیزیکی آب

 شود؛ یعنی،گرما آزاد می kJ88 این دو واکنش است. در واقع، بر اثر میعان دو مول آب،  𝐻∆دلیل تفاوت 

2𝐻2𝑂(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑙)           ∆𝐻 =  −88 𝐾𝑗 

 کدام گزینه درست است؟ :1 تست
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را حالت استاندارد ترمودینامیکی می  ℃0اتمسفر و دمای  1به پایدارترین شکل یک ماده خالص در فشار  (1

 گویند

 از میان آلوتروپها پایدارترین ترکیب هر عنصر را حالت استاندارد ترمودینامیکی آن عنصر می گویند (2

 برای محلولها غلظت یک موالل به عنوان پایدارترین حالت استاندارد ترمودینامیکی محسوب می شود (3

تمسفر و در دمای مشخص را حالت استاندارد ترمودینامیکی می ا 1پایدارترین شکل ماده خالص در فشار  (4

 گویند

 4جواب:  

تغییر آنتالپی مربوط به تشکیل یک مول ماده از عنصرهای سازنده  (: تشکیل𝐻∆آنتالپی استاندارد تشکیل ) (1

  خودش که در حالت استاندارد ترمودینامیکی می باشند.

یک مول مادۀ مورد نظر در  -1 آنتالپی استاندارد تشکیل باشد:شرط اینکه گرمای مبادله شده یک واکنش، 

از عنصر های سازندۀ خودش باشد )یعنی سمت چپ عناصر سازنده محصول  -5سمت محصوالت قرار گیرد 

 عنصرها باید در حالت استاندارد ترمودینامیکی باشد. چند مثال: -3یاشد نه اتمهای آنها و یا ترکیب آنها( 

مول نمک طعام  1: واکنش تشکیل                𝑁𝑎(s) +
1

2
Cl2(g) → NaCl(s)     

مول آب   1: واکنش تشکیل                       𝐻2(g) +
1

2
O2(g) → H2O(l) 

مول آلومینیوم برمید  1: واکنش تشکیل        𝐴𝑙(s) +
3

2
Br2(l) → AlBr3(s) 

مول متانول  1: واکنش تشکیل                    𝐶(s,گرانیت) + 2H2(g) +
1

2
O2(g) → CH3OH(l) 

مول گاز آمونیاک 1: واکنش تشکیل            1

4
𝑁2(𝑔) +

3

2
𝐻2(𝑔) → 𝑁𝐻3 

مول منیزیوم فلوئورید 1: واکنش تشکیل          𝑀𝑔(𝑠) + 𝐹2(𝑔) → 𝑀𝑔𝐹2 

3𝐶2𝐻2(𝑔)آنتالپی مربوط به واکنش  تذکر:
→ 𝐶6𝐻6(𝑙)  آنتالپی استاندارد تشکیل بنزن محسوب نمی شود زیرا

 اتین یک ترکیب است نه عنصر )با اینکه در حالت استاندارد ترمودینامیکی قرار گرفته است(

 کدام واکنش می تواند تشکیل مادۀ مورد نظر را نشان دهد؟  مثال:
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1) 𝐶(𝑠) + 𝑂(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔)                                           2)  𝐶
(𝑠,گرافیت)

+ 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) 

3) 𝐶𝑂(𝑔) + 1
4⁄ 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)                             4)  𝐶

(𝑠,الماس) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)  

 قدر است؟ د چبا توجه به واکنشهای زیر آنتالپی استاندارد تشکیل آمونیاک و نیتروژن مونو اکسی مثال:

 N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)  ∆𝐻 = −92 (𝑘𝑗)  

2NO(g) → N2(g) + O2(g)       ∆H =  −180 (𝑘𝑗)      

°𝐻∆اگر  مثال: = − 92 (
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
⁄  ( باشد آنتالپی دو واکنش زیر چقدر است؟ HCL)تشکیل  ( 

1) 𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝐻𝐶𝐿(𝑔)         

2) 𝐻𝐶𝐿(𝑔) → 1
2⁄ 𝐻2(𝑔) + 1

2⁄ 𝐶𝐿2(𝑔) 

   می دانیم که آنتالپی را )مانند انرژی درونی( نمی توان به طور مطلق اندازه گرفت و لذا آنتالپی

استاندارد تشکیل هر ماده ای نسبت به عنصرهای سازنده اش در حالت استاندارد ترمودینامیکی اندازه 

ا صفر در نظر مبن گیری می شود یعنی آنتالپی استاندارد تشکیل عنصرها در حالت استاندارد به عنوان

گرفته می شود بنابراین به دلیل مبنا بودن آنتالپی استاندارد پایدارترین دگرشکل یک عنصر را در حالت 

را در  Fe(s)یا  C(s)گرافیت، , F 2(l)Br(g)2گیرند. مثالً، آنتالپی استاندارد تشکیل استاندارد صفر در نظر می

 گیرند.حالت استاندارد صفر در نظر می

  ای( آن هها )آلوتروپهای گوناگون یک عنصر که خواص فیزیکی متفاوت دارند. دگرشکلشکلبه

اند از گرافیت، الماس و فولِرِن. در گویند. مثالً، کربن سه دِگر شکل دارد که عبارتعنصر می

به ود. شها به عنوان حالت استاندارد آن عنصر در نظر گرفته میترمودینامیک، تنها یکی از دگرشکل

عنوان مثال، گرافیت، به عنوان حالت استاندارد انتخاب شده و گرمای استاندارد تشکیل آنها صفر است 

 کیلوژول بیشتر از گرافیت است(. 9/1)سطح انرژی الماس 

  آنتالپی تشکیل اغلب ترکیبات منفی است نشانگر این است که اغلب ترکیبات نسبت به عناصر تشکیل

ژی پایین تر و پایداری بیشتر است و هر چه عدد آنتالپی تشکیل منفی تر دهنده خود دارای سطح انر

از  O2Hباشد نشان دهنده پایداری بیشتر محصوالت نسبت به عنصرهای سازنده خود می باشد. مثال 
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2H  2وO ( می باشد-587( پایدارتر از آب) -411پایدارتر است. سدیم کلرید ) 

 ترکیب  4الپی تشکیل با توجه به جدول کتاب درسی تنها آنتNO ،2NO ،4H2C  2وH2C  عدد مثبت

 می باشد یعنی این ترکیبات از نظر آنتالپی نسبت به عناصر تشکیل دهنده خود ناپایدارتر است.

  :ما اتم(، از )نه لزو عنصر آزاد باشدآنتالپی استاندار تشکیل یک ماده زمانی صفر است که سه شرط

خود  پایدارترین دگر شکلاست،  درجه 52باشد که در دمای فرمول و حالت فیزیکی همانی لحاظ 

باشد، در غیر این صورت باید واکنش تشکیل ماده مربوطه را بر اساس اصول گفته شده در باال بنویسم 

 و سپس در مورد گرماده و یا گرماگیر بودن تشکیل بحث کنیم:

 را تحلیل کنید صفر است، مثبت یا منفی؟ Fe(l)یا  s)Cالماس، ( Hg  ،(g) F(s)مثال: آنتالپی تشکیل 

جواب: ابتدا به سه شرط نگاه می کنیم اگر شامل آنها نباشد واکنش تشکیل را از روی اصول گفته شده تشکیل 

 می دهیم و سپس تحلیل می کنیم که واکنش تشکیل مربوطه گرماده است یا گرماگیر.

صفر نیست حال واکنش تشکیل  Hg(s)نتالپی تشکیل درجه به صورت مایع است بنابراین آ 52جیوه در دمای 

(s)Hg  :را از روی عناصر سازنده خود در حالت استاندارد تشکیل می دهیم𝐻𝑔(𝑙) → 𝐻𝑔(𝑠)  حال چون تبدیل

 منفی است. Hg(s)مایع به جامد با آزاد شدن گرما همراه است بنابراین آنتالپی تشکیل 

 (g) F چون :(g) F  به صورت عنصر آزاد نیست بلکه اتم است بنابراین آنتالپی تشکیل آن صفر نیست پس واکنش

2𝐹(𝑔)تشکیل را می نویسیم  → 𝐹2(𝑔)  حال چون پیوند تشکیل یافته است بنابراین گرما آزاد شده پس آنتالپی

 منفی است. F (g)تشکیل 

 تشکیل را در هر مورد تعیین کنید؟  𝐻∆عالمت  مثال:

𝐻∆باید گرما بگیریم پس  (s)مایع و برای تبدیل به  𝐵𝑟2(l)حالت استانداردش  < 0  

H∆باید گرمایی صرف شکستن کنیم. پس  𝑂(l)است و برای تبدیل به  𝑂2(g)حالت استانداردش  > 0   

 کدام گزینه نادرست است؟ :5 تست
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 در حالت استاندارد ترمودینامیکی قرار گرفتند P(s)4و  CCl  ،(l)Hg(l)4ترکیبات  (1

2) ∆𝐻0
𝑁2(𝑔)آمونیاک به صورت  تشکیل + 3𝐻2(𝑔) →  2𝑁𝐻3(𝑔) + 𝑞 می باشد 

 گرمای تشکیل گرافیت و گاز اکسیژن صفر است (3

 در اغلب موارد دو عنصر به تنهایی آنتالپی باالتری نسبت به ترکیب حاصل از همان دو عنصر دارد (4

 5جواب:  

 ه درست است؟کدام گزین :3 تست

 برای پایدارترین شکل یک ماده گرمای تشکیل استاندارد صفر است (1

 در هنگام نوشتن واکنش تشکیل همه مواد باید حالت فیزیکی یکسانی داشته باشد (2

اگر یک مول از یک ماده از پایدارترین ترکیبات سازنده اش در حالت استاندارد ترمودینامیکی حاصل شود  (3

 گرمای تشکیل می گویند

 گرمای تشکیل دگرشکل ها از پایدارترین آنها همواره صفر و یا عدد مثبت می باشد (4

 4جواب:  

 کدام مورد در رابطه با گرمای تشکیل نادرست است؟ :4 تست

 ناپایدارتر از عناصر تشکیل دهنده خود می باشد NOمی باشد بنابراین  NOکمتر از  2Oو  2Nسطح انرژی  (1

𝐶𝑂(𝑔)گرمای تشکیل متانول برابر با آنتالپی واکنش  (2 + 3𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑔) می باشد 

 و الماس مثبت است NO ،2(g)H2C ،)(gCo ،2(g)F(g)2آنتالپی تشکیل (3

 کیلوژول است 35است بنابراین گرمای تشکیل بیش از  𝑘𝑗𝑚𝑜𝑙−1 35اختالف سطح انرژی الماس با فولرن  (4

 5جواب:  
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°𝐻∆استاندارد سوختن )آنتالپی  (5
)نه  کافی اکسیژن خالصای در مقدار از ماده یک مولهنگامی که  (:سوختن

وختن ، آنتالپی استاندارد ساستاندارد ترمودینامیکیهوای معمولی( بسوزد، گرمای چنین واکنشی در حالت 

 نام دارد.

 5COسیژن خالص بسوزد، عالوه بر گاز متان به طور کامل در اک g17به عنوان مثال، وقتی یک مول متان یعنی،  

 کیلوژول گرما آزاد می کند. 890و آب، 

kJlOHgCOgOgCH 890)(2)(→)(2)( 2224 +++  
کیلوژول انرژی آزاد می  390و یا از سوختن یک مول کربن )گرافیت( در شرایط استاندارد ترمودینامیکی 

 کیلوژول است:  390شود یعنی آنتالپی استاندارد سوختن گرافیت 

 

 

 به جدول باال موارد زیر قابل تحلیل است:با توجه 

 است. گرمادهی مواد منفی است. به بیان دیگر، واکنش سوختن یک واکنش آنتالپی سوختن همه 

  گرمای سوختن به این دلیل ظاهر می شود که پس از شکستن پیوندهایC-H  وC-C ،هیدروکربن 

و  Hاختالف الکترونگاتیوی باال بین  )به خاطر O2Hپیوندهای محکم تری در بین اتمهای مولکولهای 

O 2( وCO  به خاطر دوگانه بودن( تشکیل می شود بنابراین در یک هیدروکربن هر چه تعداد پیوندهای(

C-H  وC-C   .بیشتر باشد گرمای سوختن بیشتر )عدد منفی تر( خواهد بود 

  چون هر چه تعداد پیوندهایC-H  وC-C  جرمدر هیدروکربن بیشتر باشد همین معنا را دارد که 

)نه مول(آنها استفاده  جرمهیدروکربن از  5هیدروکربن بیشتر است فلذا برای مقایسه گرمای سوختن 

 می شود.
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رمای متان بنابراین مثال گ <اتان <... <نونان <از آلکانها به صورت:   دکانیک مول گرمای سوختن  مثال:

گرم است در حالیکه یک مول 30اتان بیشتر از یک مول متان است چرا که یک مول اتان سوختن یک مول 

 گرم 17متان 

  اگر دو نمونه هیدروکربن هم جرم باشد )گرمهای برابری داشته باشند( هیدروکربنی گرمای سوختن

 بیشتری دارد که سبکتر )جرم مولی کمتر( و شاخه دارتر باشد.

کیلوزول گرما تولید می  25وژول گرما تولید می کند در حایکه یک گرم اتان کیل 7/22یک گرم متان مثال: 

 کند.)با محاسبات می توان اثبات کرد(

  آنتالپی سوختن یک آلکان از الکل هم کربن خود بزرگتر است )یعنی منفی تر است( چرا که در

ری وی باال( انرژی بیشت)به دلیل اختالف الکترونگاتی C-Oو  O-Hسوختن الکل برای شکستن پیوند بین 

 صرف می شود.

  یاد گرفتیم که در واکنش نویسی سوتن ترکیبات آلی فاز آب را گاز می نویسیم  3از فصل یک شیمی

زیرا دما آنچنان باال است که آب به صورت بخار است )نه مایع(، حال آیا گرمای واکنش زیر آنتالپی 

 استاندارد سوختن است؟

kJgOHgCOgOgCH 808)(2)(→)(2)( 2224 +++  
در شرایط استاندارد ترمودینامیکی )که مایع است( قرار  O2Hاصال آنتالپی استاندارد سوختن نیست چرا که 

 بنابراین وقتی لفظ استاندارد ترمودینامیکی در میان باشد )مانند آنتالپی استاندارد سوختن( باید آب نگرفته است

 به صورت مایع باشد هر چند که واکنش سوختن است در عمل آب به صورت بخار باشد.

    

 ( 6معادله و گرمای سوختن اتانH2C ،4(، اتیلن )اِتِنH2C ،2( و استیلن )اتینH2Cعبارت اس ):ت از 

𝐶2𝐻6(𝑔) + 3
2⁄ 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝐿)    ∆𝐻 =  −1560 

𝑘𝑗
𝑚𝑜𝑙

⁄  

𝐶2𝐻4(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 8𝐻2𝑂(𝑙)        ∆𝐻 =  −1409 
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
⁄  

  𝐶2𝐻2(𝑔) + 5
2⁄ 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)    ∆𝐻 =  −1299 

𝑘𝑗
𝑚𝑜𝑙

⁄  

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



 

www.shimi100.ir 

 باشد گرمای آزاد شده بیشتر است بنابراین گرمای سوختنهر چه قدر تعداد پیوند )جرم( هیدروکربن بیشتر 

 مولی:

است.حال دمای شعله سه  اتین >اتن >اتان . واکنش پذیری سه هیدروکربن به صورت  اتان >اتن >اتین 

 هیدروکربن چگونه است؟

داره ج مفهوم دمای شعله یعنی اینکه هر چه قدر مولکولهای گازی با انرژی بیشتر و شدت بیشتری بهتذکر: 

دماسنج موجود در سامانه برخورد کنند دمای شعله بیشتر خواهد بود )دماسنج عدد باالتری نشان می دهد( یعنی 

 هر چه میانگین انرژی مولکولهای گازی بیشتر باشد دمای شعله باالتر است.

اگر دمای شعلۀ سه ماده سوختنی باال را با یکدیگر مقایسه کنیم اتین یا استیلن، دمای شعلۀ بسیار باالیی دارد و 

 اتین >اتن >اتان اتن کمتر از آن و اتان کمتر از همه !؟!  

433مول گاز تولید می شود و و سهم انرژی هر مولکول  3گرما  kj 1599زیرا اتین در ازای  =
1299

3
ان و در ات 

312مول آب تولید می شود و سهم انرژی هر مولکول گازی  2گرما  kj 1270به ازای =
1560

5
، بنابراین دمای 

 شعلهاتین از همه بیشتر خواهد بود.

 تذکر: به دلیل دمای جوش باالی اتین در جوشکاری و برش فلزات استفاده می شود. 

 تان چه قدر است؟گرمای استاندارد سوختن بو با توجه به واکنش زیر، مثال:

kJlOHgCOgOgHC 5754)(10)(8→)(13)(2 222104 +++

از این گاز  g5/5است، از سوختن  -kJ.mol 5550-1اگر بدانیم گرمای استاندارد سوختن گاز پروپان  مثال:

 شود؟چند کیلو ژول گرما آزاد می

 کدام گزینه درست است؟ :2 تست

 مول متان است 3گرمای تشکیل یک مول بوتان بیشتر از  (1

 سوختن الماس برابر با گرمای تشکیل استاندارد کربن دی اکسید استآنتالپی استاندارد  (2

 استیلن به خاطر داشتن آنتالپی سوختن باالتر در جوشکاری کاربرد دارد (3
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 آنتالپی سوختن یک الکل منفی تر از آلکان هم کربن خود می باشد (4

 1جواب:  

 کدام گزینه درست است؟ :6 تست

 آنتالپی استاندارد سوختن الماس است آنتالپی استاندارد سوختن گرافیت منفی تر از (1

2) ∆𝐻0
+ گرافیت،𝐶sگرافیت برابر با تغییر آنتالپی واکنش  سوختن

1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔)  می باشد 

واکنش منفی تر از آنتالپی استاندارد  𝐻∆در آنتالپی استاندارد سوختن گرافیت اگر محصوالت را مایع کنیم  (3

 سوختن گرافیت خواهد بود

 سوختن بیشتر باشد دمای شعله باالتر خواهد بودهر چه آنتالپی  (4

 3جواب:  

گرم پروپانول در حضور اکسیژن کافی در داخل حمام آب سوزانده می شود در  30مقدار  :7 تست

درجه  62به  52درصد انرژی سوختن به آب موجود در حمام منتقل شود و دمای آب را از  % 60صورتی که 

کیلوژول بر مول باشد جرم آب موجود در حمام چند  5000پروپانول  سانتی گراد تغییر دهد و آنتالپی سوختن

 می باشد 5/4کیلو گرم است؟ ظرفیت گرمایی ویژه آب 

1) 67/4                              5 )467                              3 )467/0                            4 )7/46 

 1جواب:  
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