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Termodynamika 

Termodynamika, dział fizyki zajmujący się 
badaniem właściwości cieplnych ciał i ich układów, 
bez wnikania w mikroskopową budowę tych ciał. 
Wyjaśnieniem procesów termodynamicznych, jako 
skutków mikroskopowej budowy ciał, zajmuje się 
powiązana z termodynamiką fizyka statystyczna. 

Termodynamika chemiczna, dział chemii fizycznej 
opisujący zmiany energii towarzyszące zjawiskom 
fizykochemicznym. Termodynamika chemiczna 
obejmuje termochemię oraz statykę chemiczną. 
 

Termochemia, dział chemii fizycznej zajmujący się 
efektami cieplnymi towarzyszącymi reakcjom 
chemicznym. Podstawowymi prawami w termochemii 
są: prawo Hessa i prawo Kirchhoffa. 
 

Statyka chemiczna, dział chemii fizycznej 
zajmujący się przyczynami biegu reakcji 
chemicznych oraz badaniem układów, w których 
występuje równowaga chemiczna. 
 

UKŁAD  I  OTOCZENIE 

Układ termodynamiczny 

Jest to część przestrzeni wyodrębniona za pomocą 

abstrakcyjnej osłony bilansowej (granicy).  

Otoczenie 

Otoczeniem jest ta część przestrzeni, która nie 

należy do układu. W otoczeniu mogą znajdować 

się źródła ciepła oraz zbiorniki substancji. 
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Układ zamknięty 

Układ, w którym nie jest możliwa wymiana substancji               

z otoczeniem. 

 

Układ otwarty 

Układ, w którym możliwa jest wymiana substancji                      

z otoczeniem. 

Układ odosobniony (izolowany) 

Układ, w którym nie jest możliwa wymiana ani 

substancji, ani energii z otoczeniem. Układ odosobniony 

jest oddzielony od otoczenia osłoną adiabatyczną.  

Typy układów 

1. Otwarty, wymienia ciepło(energię), 
pracę i masę z otoczeniem   

2. Zamknięty – wymienia tylko 
pracę i energię z otoczeniem  

3. Odosobniony (izolowany) 
 – nie wymienia 
nic z otoczeniem  

Podsumowanie  
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Pytania sprawdzające: 

1.Układ zamknięty zawiera 2 g lodu. Następne 2 g 

lodu są dodane do układu. Jaka jest końcowa 

masa układu? 

2.Izolowany układ ma początkową temperaturę 

30oC. Układ ten umieszczono nad palniku (temp. 

ok.1000 oC) i utrzymano w tej pozycji przez 1 

godzinę.  Jaka jest końcowa temperatura układu?  

ADIABATYCZNY VS. DIATERMICZNY 
PROCES 

 Rozważając przepływ energii należy zdefiniowad 2 terminy stosowane w 
termodynamice a mianowicie: procesy adiabatyczny i diatermiczny.  

 Układ  odosobniony (izolowany) w którym nie ma wymiany (przepływu) energii 
pomiędzy układem a otoczeniem jest nazwany ADIABATYCZNYM.  

 Taki układ to np. herbata w termosie, którego ścianki ochronią wnętrze (izolują) 
przed utratą ciepła. 

 Układ otwarty lub zamknięty, w którym energia może byd wymieniana                               
z otoczeniem jest również nazwany DIATERMICZNYM.  

 To np. herbata w szklance, której ścianki pozwalają na wymianę cieplną                            
i ochłodzenie herbaty w naczyniu.  

  

Faza, rodzaje, parametry stanu  
Faza jest to częśd układu spełniająca następujące wymagania: 

Właściwości każdego elementu objętości w obrębie fazy są jednakowe 

 Istnieje granica dzieląca fazy układu, na której występuje skokowa zmiana 

właściwości. 

Rodzaje faz:  

 gazowa,  

 ciekła,  

 stała;  

 jednoskładnikowa,  

 wieloskładnikowa. 

otoczenie 

układ 

Jaka najmniejsza liczba składników może znajdować się  

w przedstawionym układzie? Z ilu faz składa się ten układ? 
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otoczenie 

układ 

Jaka najmniejsza liczba składników może znajdować się  

w przedstawionym układzie? Z ilu faz składa się ten układ? 

Z termodynamicznego punktu widzenia stan układu jest zdefiniowany przez 
zbiór warunków które dokładnie i jednoznacznie określają wszystkie 
właściwości układu.  Należą do nich: 
 temperatura (T) 
ciśnienie (p) 
objętośd (V) 
skład (jakościowy i ilościowy t. j. liczbę moli każdego ze składników układu 
     (n) i stężenie składników w układzie  (c)) 
stan fizyczny (gaz, ciecz, ciało stałe) każdego ze składników układu – liczba 
     faz (f) 
Te wielkości nazywane są parametrami stanu. Zbiór parametrów stanu 
określają pewne funkcje zwane funkcjami stanu.  
 
 

Lód (ciało stałe)                               Woda (ciecz) 

Różne stany fizyczne wody i ich właściwości 

Para wodna (gaz) 

Prawo zachowania masy i energii  

Wiele eksperymentów wykazało, że wszelka energia czy masa zaangażowana 
w jakąkolwiek reakcję chemiczną czy przemianę fizyczną pojawia się w jakiejś 
formie po reakcji lub przemianie. 
 
 
 

np. reakcja chemiczna               Mg + Cl2  → MgCl2 

Masa   substratów: Mg = 24 g/mol; 2Cl = 2x 35.5 g/mol;  całośd = 95 g/mol 
Masa produktów  MgCl2  = 95 g/mol 
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Przemiana fizyczna; 
  E = mc2 

Prawo zachowania masy po przekształceniu Einsteina 
„Podczas przemian zachodzących w układach zamkniętych (takich, 
które nie wymieniają z otoczeniem ani masy, ani energii) suma mas 
i  masowych równoważników wszystkich form energii jest stała.” 
 
Można to też przedstawid następująco: 
Energia nie może byd stworzona lub zniszczona podczas reakcji 
chemicznej lub przemiany fizycznej. Jedna forma energii jest 
przekształcana w drugą. 

Energia, ciepło 
Energia (U) jest wielkością fizyczną przedstawiającą zdolnośd układu 
(obiektu) do wykonania pracy lub wymiany ciepła.  Sumę wszystkich 
rodzajów energii cząsteczek (energii potencjalnej i kinetycznej 
makroskopowych części układu, energii kinetycznej cząsteczek, energii 
potencjalnej oddziaływao międzycząsteczkowych i wewnątrz-
cząsteczkowych) w układzie nazywa się energią wewnętrzną. 
 Energia wewnętrzna jest funkcją stanu.  
 
Jednostka J. 
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 Ciepło (Q) jest formą energii przekazywaną z jednego układu do 
drugiego. Układ pierwszy charakteryzuje wyższa temperatura 
natomiast drugi niższa. Ciepło zawsze przepływa z układu o wyższej 
temperaturze do układu o niższej temperaturze nigdy odwrotnie. 
Jednostka J. 

  

Praca (W)  - równa jest energii jaką układ termodynamiczny wymienia 
z otoczeniem przy zmianie swoich parametrów makroskopowych 
(objętośd, położenie, natężenie pola, itp. ).   
Pracą jest np. działanie układu wywołujące w otoczeniu przesunięcie 
tłoka,  
W = F . D gdzie F- siła *N], D- przesunięcie *m+ 
 
W termodynamice chemicznej praca najczęściej jest związana ze 
zmianą objętości układu w wyniku działania zewnętrznego ciśnienia 
lub działająca w kierunku przeciwnym do kierunku działania ciśnienia. 
Praca objętościowa              W = p . ΔV 
 
Jednostką pracy jest J. 
 

ENERGIA WEWNĘTRZNA 
.  

 
T – temperatura (w kelwinach), 
S – entropia, 

p – ciśnienie, 
V – objętość, 

μi – potencjał chemiczny i-tego składnika, 
Ni– liczba cząsteczek i-tego składnika. 

 GAZ DOSKONAŁY  

        n – liczba moli gazu, 
CV – ciepło molowe przy stałej objętości, 
ΔT – zmiana temperatury gazu 

 

∆U = 𝑇∆𝑆 − 𝑝∆𝑉 +  𝜇𝑖𝑑𝑁𝑖
𝑁
𝑖=1  
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Energię wewnętrzną układu można zmienić poprzez wykonanie na nim pracy lub przez 

jego ogrzanie.  

Po wykonaniu tych czynności na układzie energia układu zostaje zmagazynowana w 

postaci dodatkowej energii kinetycznej i potencjalnej cząsteczek (np. w gazie zwiększa 

się ich szybkość poruszania).  

W podobny sposób w przypadku utraty energii przez układ np. poprzez jego oziębienie 

cząstki układu zmniejszają swoją energię kinetyczną i potencjalną (np. w gazie 

poruszają się wolniej). 

 Z powodu zbytniego skomplikowania całkowita energia wewnętrzna układu jest trudna 

do zmierzenia. Natomiast można mierzyć jej zmiany (ΔU) poprzez określenie energii 

dostarczonej do układu lub utraconej przez niego na sposób ciepła lub pracy. 

  

Węglowodory takie jak metan główny składnik gazu ziemnego i oktan 
składnik benzyny ulegają spaleniu przy dostępie nadmiaru tlenu do 
CO2 i H2O.  
 
CH4 + 2O2      →      CO2 + 2H2O + Q 
 
Ta reakcje uwalnia energię w postaci ciepła, Q. 
 

Zmagazynowana energia chemiczna może byd uwolniona przez 
związek chemiczny podczas zmian chemicznych takich jak spalanie 
lub metabolizm. 
 Reakcje w których energia jest uwalniana na sposób ciepła 
nazywane są egzotermicznymi.  

Ilośd ciepła przedstawiona na tym wykresie jest związana z reakcją chemiczną i ilością 
moli substratów i produktów określoną poprzez współczynniki reakcji.  

Ilośd energii 
potrzebna do 
rozpoczęcia reakcji  

En
er

gi
a 

p
o

te
n

cj
al

n
a 

Ciepło wytworzone 
= 890 J  

Reakcje (procesy)  endotermiczne 
 Proces (reakcja) w którym dochodzi do absorbowania energii z otoczenia 
nazywa się endotermicznym. 
Dla tego typu reakcji koocowy poziom energii jest wyższy od poziomu 
początkowego.  
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 Fig.  Przykład endotermicznej reakcji.  
 
 

 Reakcja pomiędzy stałym Ba(OH)2 8H2O i nadmiarem 
stałego NH4NO3 

  

 Proces rozpuszczania jest procesem tak 
endotermicznym i obniża znacznie temperaturę. 
Gdy więc umieścimy kolbę z mieszaniną 
reagentów na mokrym kawałku drewna,  woda 
zamarza i przytwierdza kolbkę do drewna.   

Egzotermiczny proces Endotermiczny proces 

Zamarzanie wody Topnienie wody 

Fermentacja z wykorzystaniem kwasu mlekowego (kiszenie 
ogórków, kapusty, kwaszenie mleka, śmietany)  

Konwersja lodu w parę wodną  

Fermentacja octowa Parowanie wody 

Grillowanie (spalanie węgla w tlenie) Rozpuszczanie cukru w szklance z gorącą wodą  

Mieszanie siarczku sodu z wybielaczem Pieczenie (chleba, ciast) 

Rdzewienie stali  Gotowanie (jajka, smażenie kotletów) 

Mieszanie wody z mocnym kwasem  Mieszanie wody z azotanem amonu 

Spalanie benzyny w silniku samochodowym Otrzymywanie metanolu z wody i CO2 

Przepłukiwanie rur udrażniaczem (Kret) Prostowanie włosów 

Trwała ondulacja z wykorzystaniem reakcji redukcji (proces 
z  tioglikolanem amonu, a później nadtlenek wodoru i 
lanolina)  

Kwasowa trwała ondulacja wymagająca podgrzania 
włosów lub też te  wykorzystujące siarczek amonu czy 
wodorosiarczek amonu 

Technologia self –heating aplikacji kosmetyków  

Pytania sprawdzające 
 
1. U organizmów samożywnych przemiany biochemiczne są: 
a) zawsze endoenergetyczne 
b) egzo- i endoenergetyczne 
c) zawsze obojętne energetycznie. 
d) zawsze egzoenergetyczne 
 
 
2. Spalanie cukru w organizmie jest: 
a) Reakcją egzoenergetyczne 
b) Reakcją obojętną energetycznie 
c) Reakcją endoenergetyczną 
d) Brak prawidłowej odpowiedzi. 
 

Zerowa zasada termodynamiki   
Jeśli układy A i B mogące ze sobą wymieniać ciepło są ze sobą w równowadze 
termodynamicznej, i to samo jest prawdą dla układów B i C, to układy A i C również są ze sobą 
w równowadze termodynamicznej. Przez równowagę termodynamiczną rozumiemy stan, który 
w danych warunkach układ osiąga i już go w tych warunkach nie zmienia. 

 

  Zerowa zasada termodynamiki stwierdza także, że ciało w równowadze 

termodynamicznej ma wszędzie tę samą temperaturę. 

 

 

Temperatura - jedna z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych 

(parametrów stanu), będąca miarą stopnia nagrzania ciał.  
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Skale temperatury 
 Fahrenheit 

 Celsius 

 Kelvin 

Anders Celsius 

1701-1744 

Lord Kelvin 

(William Thomson) 

1824-1907 

Gabriel Fahrenheit  
1686 - 1736 

Skale temperatury 

 

 

 

 

1 kelvin = 1 stopień Celsiusa 

Temperatura wrzenia wody 

Temperatura zamarzania wody  

Celsius 

100 ˚C 

0 ˚C 

100˚C 

Kelvin 

373 K 

273 K 

100 K 

Fahrenheit 

32 ˚F 

212 ˚F 

180˚F 

Zamiany jednostek 
temperatury  

  Zgodnie z układem SI jednostką temperatury jest  kelvin  

 T  (K)  =  t (˚C)  +  273.15 

 Temperatura ciała =  37 ˚C  +  273  =  310 K 

 Temperatura ciekłego azotu  =  -196 ˚C + 273 = 77 K 

Skala Fahrenheita 

 180°F     =        9°F    = 1.8°F        100°C      
5°C   1°C 

 

 Zero stopni:       0°C   =  32°F 
 

°F     = 9/5 °C   +  32    
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Zamiana na stopnie Celsiusza 

T w °C 

°F      =  9/5 °C   +  32 

°F  - 32    =  9/5 °C  ( +32 - 32) 

°F  - 32     =  9/5 °C 

    9/5             9/5 

(°F  - 32)  * 5/9    =  °C 

I zasada termodynamiki  

Pierwsza zasada termodynamiki określa zależność zmiany energii 

wewnętrznej od dostarczonego ciepła i pracy 

 ∆U = Q + W 

∆U - zmiana energii wewnętrznej 

ciała/układu 

Q - ciepło dostarczone do ciała/układu  

W -praca wykonana nad ciałem/układem 

 

Treść tego wzoru (a więc i I zasady termodynamiki) można przedstawić                 

w postaci sformułowania: 

 

Zmiana energii wewnętrznej  ciała lub układu ciał jest równa sumie 

dostarczonego ciepła  lub pracy wykonanej nad ciałem lub układem 

ciał.  

Zmiana energii wewnętrznej układu może się odbyć jedynie na sposób 

ciepła lub pracy.  

Dla układu izolowanego wartość jego energii wewnętrznej jest stała.   
∆U = Q + W 
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Przykłady: 

1. Proste zastosowanie wzoru 

Podczas prasowania żelazko podgrzało tkaninę energią 200 J, a praca przeciwko 

siłom tarcia dostarczyła dodatkowo do układu 10 J (zakładamy, że nie było ubytków 

ciepła). W rezultacie energia wewnętrzna tkaniny wzrosła o: 

∆U = Q + W = 200 J + 10 J = 210 J 

2. Podgrzewanie ciała, bez wykonywania pracy 
Podczas podgrzewania ciała bez wykonywania pracy (np. podczas podgrzewania 
wody na herbatę) mamy: 
Q > 0 (bo ciepło jest dostarczane do ciała / układu) 
W = 0 (bo praca nie jest wykonywana ani przez siły zewnętrzne, ani przez układ) 
∆U = Q + 0 = Q > 0 - energia wewnętrzna układu wzrasta (czyli najczęściej także 
wzrasta temperatura). 

3. Oziębianie ciała, bez wykonywania pracy 
Podczas oziębiania ciała bez wykonywania pracy (np. podczas chłodzenia masła w 
lodówce) mamy: 
Q < 0 (bo ciepło jest odbierane od ciała / układu) 
W = 0 (bo praca nie jest wykonywana ani przez siły zewnętrzne, ani przez układ) 
∆U = Q + 0 = Q < 0 - energia wewnętrzna układu maleje (czyli najczęściej także maleje 
temperatura). 
 
4. Podgrzewanie ciała z wykonywaniem pracy przez siły zewnętrzne 
Podczas podgrzewania ciała wraz z wykonywaniem pracy (np. podczas uderzania 
młotem kowalskim w kawał żelaza ogrzewany w palenisku w kuźni) mamy: 
Q > 0 (bo ciepło jest dostarczane do ciała / układu) 
W > 0 (praca jest wykonywana siły zewnętrzne - kowala) 
∆U = Q + W  > 0 - energia wewnętrzna układu rośnie (w opisanym przykładzie rośnie 
temperatura żelaza). 

PRACA i ENERGIA WEWNĘTRZNA                     
W WARUNKACH STAŁEGO CIŚNIENIA 

 W = PΔV 

 CZYLI  

 ΔU = Q - PΔV 

ENERGIA WEWNĘTRZNA GAZU 
IDEALNEGO 

 Δ𝑣 =  Δ
𝑛𝑅𝑇 

𝑃
 zakładając tylko zmianę temperatury układu 

to 

 Δ𝑉 =  
𝑛𝑅

𝑃
Δ𝑇 

 Podstawiając do wzoru z poprzedniego slajdu: 

 Δ𝑈 = 𝑄 − 𝑛𝑅Δ𝑇 
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Entalpia 
 H = U + PV  

 zaś ΔU = Q - PΔV 

 Łącząc oba wzory  H = Q – PΔV + PΔV = Q 

  

  

  

Entalpia układu 
Ciepło przemiany chemicznej przebiegającej pod stałym ciśnieniem równe jest 

zmianie entalpii układu (H).  

Wartości bezwzględnych entalpii i energii wewnętrznej układu nie można 

wyznaczyć bezpośrednio. Z tego względu przyjęto konwencję względnego układu 

odniesienia tzw. stanów standardowych.  A obliczone wartości są określane jako 

zmiany. 

Standardowe ciepło tworzenia związku chemicznego pod stałym ciśnieniem 

(ΔH0
tw) nazywane jest entalpią standardową.  

Entalpia jest funkcją termodynamiczną i jednocześnie funkcją (parametrem) 

stanu. 

Wartości entalpii 1 mola substancji prostej (pierwiastków), trwałej w temperaturze 

298 K i pod ciśnieniem 101325 Pa (warunki standardowe), są równe zero.   
 

TERMODYNAMICZNY STAN STANDARDOWY, TSS 

 Termodynamiczny standardowy stan danej substancji jest to jej 
najbardziej stabilna, czysta forma występująca w standardowych 
warunkach.  

 Ciśnienie jedna atmosfera (1013 hPa, 760 mm Hg) i w specyficznej 
temperaturze (25°C or 298 K).  

TSS - zasady 

•1. Jeżeli czysta substancja w  TSS jest w postaci cieczy lub 
ciała stałego to jej stan TSS jest cieczą lub ciałem stałym. 

•2. Ciśnienie czystego gazu w TSS jest równe 1 atm, natomiast 
dla mieszaniny gazów ich suma ciśnień cząstkowych musi 
być  równa 1 atm. 

•3. Dla roztworów wodnych, TSS odnosi się do stężenia 1 
mol/L. 
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Quiz 

 Wybierz odpowiedź/ odpowiedzi  dotyczące TSS:  

   

Odpowiedź Substancja 
rozpuszczona/ 

mieszanina 

Warunki  

a)  NaOH(aq) C = 0.1 M/L 

b)  mieszanina O2 i N2 PO2 = 0.7atm;  
PN2 = 0.3atm 

c)  mieszanina He i Ar PHe = 0.8 atm;  
PAr = 1.3 atm 

 

d) HClaq C = 1 M/L 

STANDARDOWA  ZMIANA 

 Dla ułatwienia porównania i w tabelach dotyczących 
termochemicznych lub termodynamicznych zmian 
zmiany standardowe są oznaczone poprzez zero                   
w indeksie górnym np. ∆H0 . 

∆H0 rxn,  

 Zmiana standardowej entalpii, ∆H0 rxn, dla danej reakcji: 

   substraty → produkty  

dotyczy H gdy określona ilość moli substratów wszystkich 

w standardowych stanach zostanie przekształcona w 

określoną ilość moli produktów wszystkich występujących 

w standardowych stanach. 
Standardowa molowa entalpia tworzenia 

 Standardowa molowa entalpia tworzenia, ∆Htw
0 , substancji jest 

zmianą entalpii dla reakcji w której 1 mol substancji w jej 
standardowym stanie jest tworzony z pierwiastków będących w 
ich standardowych stanach.  

 Wartość ∆Htw
0 dla każdego pierwiastka w ich standardowym stanie 

jest równa 0.  
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Termodynamiczne właściwości 
pożywienia 

 Są to właściwości termodynamiczne  wyrażane są poprzez entalpię spalania 
produktu przypadającą na 1 gram. 

 Specyficzna entalpia spalania glukozy (trawienia węglowodanów) to  

 1,7 x104 J/g. 

 Specyficzna entalpia spalania tłuszczu to 3,8 x104 J/g.  

  

   

 Ile gramów glukozy powinien dostarczyd człowiek aby w ten sposób 
dostarczyd energii potrzebnej na 1 dzieo (107J) ?     

107 J = m . 1,7 .104 J/g  
 m = 588,2 g 

glukoza 
ΔHo

glu = 17 kJ/g 

 ΔHo
tristear. = 38 kJ/g 

 

Zapotrzebowanie na energię: 

młodego mężczyzny – 12 MJ - 750 g  glukozy 

młodej kobiety  – 9 MJ - 560 g  glukozy 

Termochemia 
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DH = SDHprod – SDHsub 

Prawo Kirchhoffa Prawo Kirchhoffa 

Dla procesu izobarycznego i stałości entalpii molowej 

od temperatury: 

DHT2 
= DHT1 + [(Sni * Cpi)prod  - (Sni * Cpi)sub] * DT 

DHT2 
= DHT1 + D Cp* DT 

DHT2 
= DHT1 + Cp* dT 

T2 

Przykład: 

Obliczyć entalpię tworzenia wody w temp 363 K znając ciepło molowe 

składników oraz entalpię tworzenia wody w temp. 298 K. 

H2(g) +  ½ O2(g) = H2O(c) 

DH298,H2O = -286,47 kJ/mol 

Cp,H2 = 28,91 J/mol K 

Cp,O2 = 29,54 J/mol K 

Cp,H2O = 75,42 J/mol K 

DHT2 
= DHT1 + [Cp,H2O  - (CpH2 + 0,5 Cp,O2)] * (T2 – T1) 

DH363 = -286470 +[75,42 – (28,91 + 0,5 * 29,54)]*(363 – 298)  

DH363 = -284400J/mol = - 284,4 kJ/mol 

 Oblicz entalpię utleniania  glukozy do ditlenku węgla i wody zgodnie z poniższym 
równaniem: 

 C6H12O6(s)  + 6 O2(g)→ 6 CO2(g) + 6H2O(l) 

 Do tego celu wykorzystaj następujące dane dotyczące standardowych energii 
tworzenia: 

 Glukoza = -1273,2 kJ/mol 

 Dwutlenek węgla = -393,5 kJ/mol 

 Woda ciekła = -285,84 kJ/mol 

Prawo Kirchhoffa   

ΔH0 reakcji = Σ (ni ΔH0
tw) produkty – Σ (ni ΔH0

tw) substraty 

ΔH0 = (6 . (-393,5 kJ/mol) + 6. (-285,84 kJ/mol) ) – (-1273,2 kJ/mol) 

ΔH0 = -2802 kJ/mol  
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Niezależnie od tego, czy reakcja chemiczna przebiega od stanu początkowego 

 do stanu końcowego bezpośrednio czy przez reakcje pośrednie,  

całkowity efekt cieplny reakcji jest w obu przypadkach taki sam. 

Prawo Hessa 

http://www.chemorganiczna.com/nieorganiczna/11-zadania-i-problemy/15-termochemia.html 

Metoda I 

NH3(g) + HCl(g) --> NH4Cl(s)       DH = -176,15 kJ/mol 

 

NH4Cl(s) + H2O(c) -->NH4Cl(aq)    DH = +16,32 kJ/mol 

 

ogólny efekt cieplny DH = -159,83 kJ/mol 

Wychodząc z gazowego amoniaku i chlorowodoru oraz  

ciekłej wody otrzymujemy dwoma metodami ten sam produkt 

Metoda II 

NH3(g) + H2O(c) --> NH3(aq)            DH = -35,15 kJ/mol 

 

HCl(g) + H2O(c) --> HCl(aq)              DH = -72,38 kJ/mol 

 

NH3(aq) + HCl(aq) --> NH4Cl(aq)     DH = -52,30 kJ/mol 

 

ogólny efekt cieplny: DH = -159,83  kJ/mol 

Prawo to wykorzystuje się do wyznaczenia nieznanych efektów cieplnych  

reakcji chemicznych na podstawie innych reakcji, dla których znane 

 są efekty cieplne. W obliczeniach można również wykorzystad stabelaryzowane 

wartości standardowych molowych entalpii tworzenia (ΔHtw)  

lub standardowych molowych entalpii spalania (ΔHsp)(dla substancji 

organicznych) : 

•ΔH0 reakcji = Σ (ni ΔH0
tw) produkty – Σ (ni ΔH0

tw) substraty 

•ΔH0 reakcji = Σ (ni ΔH0
sp) substraty – Σ (ni ΔH0

sp) produkty 
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Obliczyć standardową entalpię reakcji spalania etanu. 

Rozwiązanie. 

W zadaniu mowa jest o reakcji: 

    
Zgodnie z prawem Hessa efekt cieplny reakcji spalania metanu pod stałym ciśnieniem  

(entalpia reakcji) nie zależy od drogi przemiany, a jedynie od stanu początkowego i końcowego 

układu. 

Stąd reakcję spalania można przeprowadzić na innej drodze, a efekt cieplny reakcji będzie ten sam. 

Dogodnym sposobem przeprowadzenia reakcji będzie rozkład substratów reakcji na pierwiastki i 

synteza produktów reakcji z pierwiastków. Należy pamiętać, że entalpia rozkładu związku 

chemicznego jest równa, co do wartości bezwzględnej entalpii tworzenia, a przeciwna, co do znaku.  

Zatem można zapisać trzy etapy: 

•1.      rozkład 1 mola etanu na pierwiastki; entalpia tworzenia etanu wynosi –84,60 kJ/mol 

    
•2.      synteza 2 moli dwutlenku węgla z węgla i tlenu; entalpia tworzenia CO2 wynosi 

                   kJ/mol 

    
•3.      synteza 3 moli wody w stanie pary; entalpia tworzenia H2O(g) = -241,60 kJ/mol 

    
Dodając równania stronami wraz z entalpiami oraz redukując wyrażenia podobne otrzyma się w wyniku 

reakcję: 

    
Spalaniu 1 mola  etanu towarzyszy entalpia ΔHr = -1426,46 kJ. Znak minus oznacza, że układ traci 

energię, a więc jest to reakcja egzotermiczna. 
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 Rozważ następującą reakcję: 

 

C (grafit) + 1/2 O2(g) →CO(g)   
 

∆H0 rxn = ? 
 Zmiana entalpii dla tej reakcji nie może byd zmierzona dokładnie. Nawet gdy CO(g) jest 

dominującym produktem reakcji grafitu z ograniczoną ilością O2(g), pewna ilość CO2(g) 
jest zawsze tworzona. 

C(grafit) + O2(g) → CO2(g) 

                                    ΔH0
rxn = -393.5 kJ/mol rxn (1) 

CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)          

                                     ΔH0
rxn  = -283.0 kJ/mol rxn (2) 

C(grafit) + O2(g) → CO2(g) 

                                    ΔH0
rxn = -393,5 kJ/mol rxn (1) 

CO2(g) → ½ O2(g) + CO2(g)          

                                     ΔH0
rxn  = +283,0 kJ/mol rxn (2) 

ΔH0
rxn  = - 110,5 kJ/mol rxn  

Na zmianę entalpii układu można popatrzed na dwa sposoby: 

 Jeżeli reakcja jest egzotermiczna – produkty mają mniejszą  entalpię od entalpii 

substratów. Wówczas tworzenie produktów jest uprzywilejowane i reakcja 

przebiega w stronę ich tworzenia (czyli w prawo), ΔH tej reakcji jest ujemna.   

 Jeżeli reakcja jest endotermiczna wówczas substraty reakcji mają mniejszą 

entalpię od produktów i tworzenie produktów jest nieuprzywilejowane 

natomiast uprzywilejowane jest tworzenie substratów i w związku z tym 

reakcja „biegnie” w stronę ich tworzenia (reakcja w lewo). ΔH tej reakcji jest 

dodatnia.  

 
Oblicz zmianę entalpii dla następującej reakcji i określ czy reakcja 
jest endo- czy egzotermiczna.  
           

Standardowe entalpie of tworzenia  

Związek ΔH0 

MgCl2(s) -642 kJ/mol 

H2O  (l) -286 kJ/mol 

MgO(S) -602 kJ/mol 

HCl(g) -92 kJ/mol 

ΔH = ((-602 kJ/mol) + 2. (-92 kJ/mol)) – ((-642 kJ/mol) + 

+ (-286 kJ/mol)) = +142 kJ/mol  
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Kalorymetria 
  

Określając zmiany energii związane z chemicznym lub fizycznym 

procesem stosujemy eksperymentalna technikę zwaną 

kalorymetrią. Jest ona oparta na obserwacji zmian temperatury 

gdy układ absorbuje lub uwalnia energię na sposób ciepła. 

Zmiany temperatury zaś są związane bezpośrednio z badanym 

procesem chemicznym lub fizycznym.  

Badanie ciepła zaabsorbowanego przez przedmiot. A) pomiar temperatury zlewki z wodą i podgrzanie 
przedmiotu. B) pomiar zmiany temperatury zlewki po włożeniu do niej przedmiotu.  

 Ciepło właściwe substancji – ilośd ciepła potrzebna do 
zwiększenia temperatury 1 g substancji o 1 stopieo Celsjusza 
lub 1 kelwin bez zmiany  stanu skupienia tej substancji.  
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Ciepło właściwe  *c+ Q. Jaka ilośd ciepła jest potrzebna do podgrzania 10g ciekłej 

wody z temperatury 10oC do 40oC.  

[cw ciekłej wody wynosi 4.18 J g-1 oC-1]. 

 

a) 418 J; b) 1254 J; c) 1672 J 

Zadanie 
 Do przygotowania kąpieli o temperaturze koocowej tk wynoszącej 38o C użyto 20 
litrów wody o temperaturze wynoszącej 14o C oraz pewnej objętości gorącej 
wody o temperaturze t2 wynoszącej 70o C. Ile litrów gorącej wody użyto?  

  Ciepło właściwe wody Cw = 4189.9 J/kg K 

 Dane:  

  tk = 38o C 

  t1 = 14o C, V1 = 20 l = m1 = 20 kg (bowiem gęstośd wody to 1g/ml) 

  t2 = 70o C, V2 = ?     m2 = ? 

 Q pobrane + Q oddane = 0 

  

  

𝑄𝑝𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 = 𝐶𝑤 ∙ 𝑚1 ∙ ∆𝑡   

𝑄𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑒 = 𝐶𝑤  ∙ 𝑚2 ∙ ∆𝑡  

∆𝑡 = (𝑡𝑘 -𝑡1) 

∆t = 𝑡𝑘  − 𝑡2  

Qpobrane  + Qoddane  = 0 
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𝑄𝑝𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 = 4189,9
𝐽

𝑘𝑔 𝑜𝐶
∙ 20 𝑘𝑔 ∙ 24𝑜𝐶   = 2011152 J 𝑄𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑒 = 4189,9

𝐽

𝑘𝑔 𝑜𝐶
∙ 𝑥 𝑘𝑔 ∙ 32𝑜𝐶   = y 

Ciepło oddane = ciepło pobrane  
Więc  
Q pobrane  = 2011152 J 
 

2011152 𝐽 = 4189,9
𝐽

𝑘𝑔 𝑜𝐶
∙ 𝑚 𝑘𝑔 ∙ 32𝑜𝐶   

2011152 𝐽 = 134076,8
𝐽

𝑘𝑔 
∙ 𝑚 𝑘𝑔 

 

m = 15 kg  

 Oblicz ilośd ciepła potrzebną aby podnieśd temperaturę 1,5 mola 
gazu idealnego z 15 do 50oC. Objętośd tego gazu to  1L. Jaka jest 
zmiana energii wewnętrznej gazu jeżeli wartośd ciepła właściwego 
tego gazu wynosi 25 J/K mol?  
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 Oblicz ilośd ciepła potrzebną aby podnieśd temperaturę 1,5 mola 
gazu idealnego z 15 do 50oC. Objętośd tego gazu to  1L. Jaka jest 
zmiana energii wewnętrznej gazu jeżeli wartośd ciepła właściwego 
tego gazu wynosi 25 J/K mol?  

𝑄 = 𝑛𝑐Δ𝑇 = (1.5 mol) (25 J/K mol) (35 K) = 1.31 J   

Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑤  

Δ T = (273 + 50) – (273+15) = 35 K ale to też będzie równe 50-15 = 35oC  

 Inne jednostki ciepła – ilośd ciepła konieczna do podniesienia 
temperatury 1 g wody z 14.5 °C do 15.5°C, wynosi 4.184 J i jednocześnie 
jest to 1 kaloria.  
 
 

 „Duże kalorie” są używane do określenia wartości energetycznej żywności 
i w rzeczywistości odpowiadają kilokaloriom. (1kcal)  
 


