آنتالپی
کاه ایاذ ذراد دارای

هر نمونه ماده شامل مجموعهای از شمار بسیار زیادی ذرههای ساازنهه اسا

انرژی جنبشی و پتانسیل میباشنه .شیمیدانها انرژی کل چنیذ سامانهای را ها
انرژی یا آنتالپی آن میداننه .بنابرایذ هر سامانه در دما و فشار ثاب

 ،آنتالپی معینی دارد.

نکته :از آنجا كه دادوسته انرژی در واكنشها به طور عمهه به شكل گرماسا
آنتالپی هر واكنش را ه

ارز با گرمایی میداننه كاه در فشاار ثابا

ارز باا محتاوای

 ،شایمیدانها تغییار

باا محای

پیراماون دادوساته

میكنه.
نکته :مقهار عهدی آنتالپی ( تغییراد آنتالپی) یک واکنش ،بزرگی آن اسا
باشه ،عالم

آنتالپی مثب

آن منفی اس

و اگر گرماده باشه ،عالم

و اگار واکانش گرمااگیر

.

نکته :انجام فراینههای فیزیکی و شیمیایی منجر به تغییر محتوای انرژی ماواد میشاود ،از ایاذ رو
انجام هریک از آنها با جذب یا از دس

دادن گرما همراه اس

.

آنتالپی پیوند و میانگین آن:
طی یک واکنش شیمیایی تغییراتی در ساختار (شیوه اتصال ات ها) و خواص مواد ایجااد میشاود.
یکی از ایذ تغییراد خواص محتوای انرژی مواد اس

.
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آنتالپی پیونه :مقهار انرژی که مصرف میشود تا یک مول ماده شیمیایی در حال

گازی به ات های

سازنههاش تجذیه شود.
مثال :انرژی الزم برای شکستذ پیونههای موجود در یک مول  H2در حال
مول  Hدر حال

گازی KJ436 ،اسا

گازی و تبهیل آن باه دو

 .در ترموشایمی باه ایاذ مقاهار انارژی ،آنتاالپی پیوناه H-H

میگوینه.
نکته :در مولکول هایی که ات

مرکزی به چنه ات

کناری یکسان با پیونههای اشتراکی متصل اس

 ،از

واژه میانگیذ آنتالپی پیونه استفاده میشود .مثل CH4

آنتالپی پیوند ،راهی برای تعیین  ΔHواکنش:
شیمیدانها به کار بردن آنتالپی پیونه و میانگیذ آن را روشی بارای تعیایذ آنتاالپی یاک واکانش
میداننه و ایذ روش را برای واکنشهایی مناسب میداننه که همه مواد شرک

کننهه در آن حالا

گازی دارنه و در واکنشهای گازی با مولکولهای پیچیهه اغلاب در مقایساه باا دادههاای تجربای،
تفاوتی آشکار وجود دارد.
در یک واکنش شیمیایی تصور میشود کاه تعاهادی از پیوناههای اشاتراکی در مولکولهاای ماواد
واکنشدهنهه میشکنه و تعهادی پیونه جهیه تشکیل میشود تا مواد فراورده پهیاه آیناه .در اثار
شکسته شهن پیونه میان مواد واکنشدهنهه انرژی مصرف شهه و در اثر تشکیل پیونههای جهیاه
انرژی آزاد میشود .جمع جبری ایذ انرژی ها معادل آنتالپی واکنش میباشه.
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آنتالپی سوختن ،تکیهگاهی برای تأمین انرژی:
آنتالپی سوختذ :مقهار انرژی آزاد شهه به ازای سوختذ یک مول از یاک ناوت ترکیاب در اکسای ن
خالص و کافی در دمای  25درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر.
نکاد:


کربوهیهرادها ،چربیها و پروتئیذها افزون بر تأمیذ مواد اولیه برای سوخ

وساز یاختاهها،

منابعی برای تأمیذ انرژی آنها نیز هستنه.


تنها کربوهیهرادها هستنه كه در بهن به گلوکز شکسته شهه و گلوکز حاصل از آنها در خون
حل میشود.



گلوکز هنگام اکسایش در یاختهها ،انرژی تولیه میکنهکه انرژی مورد نیاز یاختهها را تاأمیذ
میکنه.



چرباای ارزش سااوختی بیشااتری از کربوهیااهرادها و پروتئیذهااا دارد و اناارژی حاصاال از
اکسایش یک گرم چربی بیشتر از دو ماده غذایی دیگر اس



.

میزان انرژی مورد نیاز بهن هر فرد به وزن ،سذ و میزان فعالی

های روزانه او بساتگی دارد

و مقهار اضافی انرژی و مواد دریافتی در بهن به شکل چربی ذخیره میشود.


بخش عمههای از گاز شهری را متان تشکیل داده که در حضور اکسی ن کافی میسوزد و آب
و کربذدی اکسیه (هردو در حال



سوخ

گازی) و مقهار زیادی انرژی آزاد میکنه.

های فسیلی تکیهگاهی برای تاأمیذ انارژی در صانع

هستنه.
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 ،کشااورزی و زناهگی روزاناه

Noktezist.ir

