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ВСТУП 

 

Основними процесами хіміко-технологічного виробництва є хімічні, 

суть яких полягає в такій зміні хімічного складу матеріалів, що 

переробляються, в результаті якої утворюються речовини з необхідними 

властивостями. 

Основою будь-якого хімічного процесу є хімічна реакція – 

перетворення на молекулярному рівні одних речовин в інші, які відрізняються 

від вихідних за складом і властивостями. 

В ході хімічних реакцій молекули вихідних речовин можуть 

обмінюватися атомами (наприклад, BaСl2+H2SO4=BaSO4+2HCl), розкладати 

на молекули з меншим числом атомів (CaCO3=CaO+CO2), з'єднуються 

(H2+0,5O2=H2O) або взаємодіяти іншим способом. При цьому атоми зазнають 

змін тільки в зовнішніх електронних оболонках, ядра ж залишаються 

незмінними. 

Учасники хімічної реакції утворюють систему, яка володіє деякою 

внутрішньою енергією. У випадку мимовільних реакцій ця енергія 

знижується. Наприклад, реакція H2+0,5O2=H2O під тиском в 1 атм і при 

температурі 25°C повинна протікати мимовільно, тому що її G= –228,57 

кДж/моль. І це дійсно відбувається, достатньо надати системі деякий 

надлишок енергії, який називається енергією активації. 

Якщо цільова реакція не мимовільна, треба створити такі умови 

існування хімічної системи, щоб суттєво підвищити вірогідність її 

протікання. Наприклад, реакція синтезу аміаку 0,5N2+1,5H2=NH3 під тиском 

1 атм і при температурі  25°C  не може  протікати  мимовільно,  тому  що  її  

G= +8.87 кДж/моль. Щоб її здійснити в умовах промислового виробництва 

необхідно створити особливі умови, а саме: підтримувати тиск на рівні 320–

350 атм, температуру 470–550°C, застосувати каталізатор. Таким чином, 

вихідна система (водень і азот за нормальних умов тиску і температури) 

штучно змінюється – за рахунок температури і тиску підвищується її 

внутрішня енергія, уводиться новий елемент (каталізатор). В результаті, у цій 

видозміненій системі одержання аміаку стає мимовільним процесом, який іде 

зі зниженням внутрішньої енергії системи. 

Таким чином, термодинаміка необхідна хіміку-технологу, щоб 

оцінювати вірогідність протікання тих чи інших хімічних реакцій, а також 

приймати рішення щодо вибору умов проведення технологічних процесів, які 

дозволять цю вірогідність підвищити, збільшити вихід цільового продукту. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМОДИНАМІКИ 

Термодинаміка – це наука, яка вивчає загальні закони перетворення 

різних видів енергії. 

У термодинаміці вивчаються різні форми руху матерії: теплова, 

хімічна, фізична, біологічна та ін. Мірою руху матерії є енергія. 

Перетворення енергії з одного виду в іншій, наприклад, з теплоти в роботу 

підкоряються законам збереження і еквівалентності. 

Енергія U – загальна кількісна міра різних форм руху матерії. 

Внаслідок закону збереження енергії це поняття зв'язує всі явища природи. 

Найважливішою особливістю є те, що енергію макроскопічної системи як 

цілого неможливо безпосередньо виміряти. Можна визначити тільки зміну 

енергії, яке має місце в результаті обміну системи з навколишнім 

середовищем теплотою або роботою. Робота і теплота є двома формами 

(способами) обміну енергією між системою і навколишнім середовищем. Ці 

форми обміну єдині, інших немає взагалі. У цьому сенсі енергія це здатність 

системи обмінюватися з навколишнім середовищем теплотою або 

виконувати роботу. 

Робота A – форма передачі енергії від одного тіла іншому під час 

їхньої взаємодії, що супроводжується просторовими переміщеннями самих 

тіл або їх частин і не залежить від різниці температур між ними. У 

термодинаміці роботу, яку виконує система над середовищем, вважають 

позитивною +A, а роботу середовища над системою – негативною –A. 

Теплота Q – форма передачі енергії від одного тіла іншому за рахунок 

різниці температур без переносу речовини між ними. У термодинаміці 

теплоту, що віддається системою в екзотермічному процесі, вважають 

негативною – ΔН, а одержану в ендотермічному – позитивною +ΔН. 

Залежно від того, у яких процесах відбувається обмін енергією 

прийнято говорити про види енергії: механічна, теплова, хімічна, 

електромагнітна, ядерна, термоядерна, гравітаційна та ін. Природні процеси 

супроводжуються не тільки зміною величини енергії, але і перетворенням 

одного її виду в іншій. У хіміко-технологічних процесах відбувається 

перетворення теплової, механічної, біологічної енергії в хімічну і навпаки. 

 

1.1 Термодинамічні параметри і процеси 

Стан термодинамічної системи характеризується рядом 

термодинамічних параметрів. Усі вони макроскопічні величини, які 

виражають властивості великих груп молекул. Параметри, які залежать від 

загальної кількості речовини в системі (кількість молів речовини, маса, 

об’єм, електричний заряд, внутрішня енергія, ентропія та ін.) називаються 

екстенсивними; які не залежать від кількості речовини (тиск, температура,) – 

інтенсивними. Значення екстенсивного параметра може бути отримане 

підсумовуванням (інтегруванням) по всіх частинах досліджуваної системи, 

наприклад: m =  dmi . 
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1.2 Поняття термодинамічної рівноваги 

Термодинамічна система – макроскопічна фізична система, яку 

виділяють (реально або подумки) для вивчення. «Макроскопічна» – означає, 

що вона складається з великого числа часток і не потребує для свого опису 

залучення мікроскопічних характеристик окремих часток. 

Умовну межу, що відділяє систему від оточуючого середовища, 

називають контрольною поверхнею. 

У термодинаміці розрізняють такі види систем: 

– ізольовані, які не обмінюються із зовнішнім середовищем ні енергією, 

ні речовиною; 

– адіабатно ізольовані, які не обмінюються із зовнішнім середовищем 

речовиною, але допускають обмін енергією у вигляді роботи. Обмін енергією 

у формі теплоти для таких систем виключений; 

– закриті, що обмінюються із зовнішнім середовищем енергією, але не 

обмінюються речовиною; 

– відкриті, обмінюються із зовнішнім середовищем речовиною; 

– частково відкриті, обмінюються із зовнішнім середовищем 

речовиною, але при цьому не всі складові речовини беруть участь в 

матеріальному обміні (наприклад, через наявність напівпроникних 

перегородок). 

У разі сталості параметрів навколишнього середовища на контрольній 

поверхні, закрита або ізольована термодинамічна система з часом переходить 

у деякий стійкий стан, який сам собою не порушується. У цьому стані все 

елементи системи, а також системи і навколишнього середовища на 

контрольній поверхні мають рівні термодинамічні параметри, тому не 

обмінюються ні енергією, ні речовиною. Вважається, що така система 

перебуває в термодинамічній рівновазі (або у рівноважному стані). 

Розглянемо закриту систему, у якій не відбувається механічна робота, а 

зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок протікання оборотної 

екзотермічної реакції 

aА + bB ⇄ rR + sS + Q. 

Наприклад, уявимо собі закриту посудину, повністю заповнений водою 

з розчиненими в ній реагентами A і B, взятими в стехіометричному 

співвідношенні. Контрольна поверхня – стінка посудини. Навколишнє 

середовище – повітря, об'єм якого нескінченно перевищує об'єм посудини. 

Сторонні джерела тепла відсутні. 
Припустимо, що в початковий момент часу (стан 1) кількості вихідних 

речовин A і B нескінченно малі. Тому і швидкість прямої реакції та її 

тепловий ефект також нескінченно малі (r→0, Q→0). Отже, в одиницю часу в 
посудині буде утворюватися нескінченно мала кількість теплоти dq, яка буде 
передаватися навколишньому посудину повітрю. Тому що різниця між 
температурами розчину і повітря нескінченно мала, то й швидкість 
теплообміну між розчином і повітрям також буде нескінченно малою. Він 
буде проходити так довго, що в повітря перейде вся теплота, що виділилося, 



7 
 

у тому числі і та, яка витратилося на нагрівання стінок посудини яким би не 
був їхній тепловий опір. Температури розчину і повітря у безпосередній 
близькості від стінки посудини (на контрольній поверхні) будуть 

відрізнятися на нескінченно малу величину Tрозч.–Tпов.→0, хоча концентрації 
(хімічні потенціали) реагентів, хоча і повільно, але будуть змінюватися. Отже 

можна стверджувати, що в будь-який нескінченно малий проміжок часу d 
система перебуває в стані, близькому до рівноваги. Коли пройде досить 

багато часу =d, система пройде велику кількість таких станів, хімічні 
потенціали реагентів змінюватися значно, на скінченну величину і у 

навколишнє середовище перейде деяка кінцева кількість тепла Q=dq. 
Подібного роду процеси називають рівноважними або квазістатичними. 

Рівноважними або квазістатичними називають процеси, у яких 
система під впливом нескінченно малих різниць інтенсивних параметрів 
нескінченно повільно переходить безперервний ряд станів як завгодно мало 
відмінних від рівноважних. 

Припустимо, пройшла досить велика кількість часу → після того як 
почалася реакція. Швидкості прямій і зворотної реакції стали рівними, а вся 
теплота, що виділилася розсіялася в навколишньому повітрі (стан 2). У 
такому випадку говорять, що система перебуває в термодинамічній рівновазі. 

Якщо якимось чином зібрати все тепло, яке перейшло в навколишнє 
середовище (у повітря) і нескінченно повільно повертати його в систему 
(передавати всередину посудини через її стінку), то відповідно до принципу 

Ле-Шателье рівновага реакції зрушиться убік вихідних речовин. За час  
система пройде у зворотному порядку той же самий ряд станів і повернеться 
в первісний стан (зі стану 2 у стан 1). Таким чином, розглянутий рівноважний 
процес є двостороннім або оборотним. 

Оборотними називають процеси, у яких після переходу системи зі 
стану 1 у стан 2, а потім її повернення по тому самому шляху зі стану 2 у 
стан 1 (циклічний процес) у системі й/або навколишньому середовищу не 
залишаються макроскопічних змін. 

Таким чином, рівновагу можна розглядати як стан повної взаємної 
компенсації прямого і зворотного квазістатичних процесів. 

Якщо існує кінцева відмінність у величині щонайменше одного 
термодинамічного параметра між якими-небудь компонентами системи, або 
між системою і навколишнім середовищем (на контрольній поверхні) і між 
ними відбувається обмін енергією і/або речовиною, то вважають, що ця 
система не перебуває в рівновазі (або перебуває в нерівноважному стані). 

Припустимо, в посудині протікає екзотермічна реакція, швидкість і 

тепловий ефект, якої мають скінченні величини (r>0, Q>0). Концентрації 
вихідних речовин у початковий момент часу також скінченні (стан 1). Отже, 
хімічна реакція йде з скінченною швидкістю, і за будь-який як завгодно 

малий проміжок часу d концентрації реагентів, а також кількість теплоти, 
що виділилася, також зміняться на скінченну величину. Швидкість прямої 
реакції на скінченну величину перевищує швидкість зворотної, тобто система 
перебуває в нерівноважному стані. Вона намагатиметься віддати 



8 
 

навколишньому повітрю отримане тепло настільки швидко, наскільки їй це 
дозволять умови теплопередачі. При цьому температура розчину 
підвищиться через необхідність долати тепловий опір стінок посудини   
Tрозч.–Tпов >0. Стінки посудини також нагріються. Теплообмін буде йти з 
кінцевою швидкістю, обумовленою, кінцевою різницею термодинамічних 
параметрів системи і навколишнього середовища, у цьому випадку – 
температури. Після його завершення в навколишньому середовищі 
залишиться зміна – температура стінок посудини і прилеглого до них повітря 
підвищиться, тому що теплота, яка виділяється, не буде встигати 
розсіюватися. Таким чином, частина теплоти, яка віддається розчином, буде 
витрачена суто на нагрівання стінки посудини і прилеглого повітря, тобто на 
подолання теплового опору. Звичайно, ця теплота також потрапить у 
навколишнє середовище – стінки будуть остигати. Але це – інший процес. 

Після того як реакція закінчиться (стан 2) повернути систему у 
вихідний стан (стан 1) по тому ж шляху, використовуючи тільки теплоту, яка 
перейшла в навколишнє середовище не вдасться, тому що вона менша 
теплоту, яка виділилася в ході реакції. Частина теплоти реакції була 
загублена – вона залишилося в стінках посудини. Щоб повернути систему в 
стан 1 за той же час, що вона переходила в стан 2, необхідно витрачати 
додаткову теплоту на нагрів стінок посудини. 

У цьому випадку, щоб зрушити рівновагу вбік вихідних речовин і 
повернути систему в первісний стан треба затратити додаткову енергію. 
Отже, процес внаслідок своєї нерівноважності був однобічним або 
необоротним. 

Необоротними називають процеси, у яких після переходу системи зі 
стану 1 у стан 2 у системі й/або в навколишньому середовищі залишаються 
макроскопічні зміни, а її повернення по тому самому шляху зі стану 2 у стан 
1 (циклічний процес) неможливий без додаткових витрат енергії. 

Був наведений приклад необоротного термодинамічного процесу, який 
можливий при здійсненні оборотної хімічної реакції в нерівноважних умовах. 
Більш простий приклад необоротного процесу – коли хімічна реакція також 
необоротна. Наприклад, один з її продуктів утворює нерозчинний осад. Щоб 
повернути систему в стан 1, тобто із продуктів реакції одержати вихідні 
речовини, потрібно якимось чином реалізувати інші хімічні реакції, 
кінцевими продуктами, яких будуть речовини A і B і затратити на це 
додаткову енергію. 

Як уже говорилося, рівноважний стан можливий тільки при зникаюче 
малих швидкостях процесів. У хімічній технології прагнуть до збільшення 
швидкостей хіміко-технологічних процесів і зрушенню рівноваги убік 
цільових продуктів. Тому всі хіміко-технологічні процеси є нерівноважними і 
термодинамічно необоротними.  
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2 ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ 

2.1 Температура. Нульовий закон термодинаміки 

Температура – поняття, добре відоме з повсякденного життя – 

важливий термодинамічний параметр, який визначає умови теплової 

рівноваги термодинамічних систем. Дві системи перебувають у тепловій 

рівновазі, якщо їх температури рівні. Нульовий закон термодинаміки 

виводиться із транзистивності температури: якщо системи A і B, а також 

системи B і C перебувають у тепловій рівновазі, то системи A і C також 

перебувають у тепловій рівновазі. Або якщо TA=TB і TB=TC, то TA=TC. 

Температура виконує роль рушійної сили для процесів теплообміну. 

Величину внутрішньої енергії системи або її ентальпії визначити 

неможливо. Можна говорити тільки про їх зміну. На відміну від цього можна 

визначити не тільки зміну температури, але і її абсолютну величину. Однак, 

величина температури визначається інтенсивністю руху молекул системи, 

тому виміряти її безпосередньо на макроскопічному рівні неможливо. 

Температуру системи можна визначити тільки побічно, вимірявши який-

небудь вторинний параметр іншої системи, що перебуває з нею в тепловій 

рівновазі. Наприклад, щоб виміряти температуру рідини, зануривши у неї 

ртутний термометр, треба зачекати коли він прийде з рідиною в теплову 

рівновагу і виміряти висоту стовпчика ртуті. Ця висота і є той вторинний 

параметр, який лінійно залежить від температури і який можна виміряти 

безпосередньо. 

Температура системи не залежить від її маси – це інтенсивний 

параметр. У нормі життя пов'язане з дуже вузькою областю температур, 

приблизно 10–40ºС. Хоча є організми адаптовані до екстремальних 

температур у межах від –100 до +55ºС. Відомі термофільні бактерії і 

водорості, які можуть жити навіть при температурах, близьких до +100ºС. 

Температури протікання багатьох хіміко-технологічних процесів значно 

перевищують верхню границю цього діапазону. 

 

2.2 Перший закон термодинаміки 

Ключові поняття першого закону термодинаміки: внутрішня енергія 

термодинамічної системи, теплота і робота. Внутрішня енергія U залежить 

від термодинамічних параметрів: U=f(m, p, v, T). Її зміна однозначно 

визначає зміну стану системи. Внутрішня енергія має фізичний сенс сумарної 

кінетичної і потенційної енергії всіх атомів і молекул термодинамічної 

системи. Вона складається з енергії обертального, поступального і 

коливального рухів молекул і атомів у них, молекулярного притягання і 

відштовхування, внутрішньоатомної енергії орбітальних рівнів, 

внутрішньоядерної енергії, електричної, гравітаційної та ін. 

Перший закон термодинаміки має сенс закону збереження енергії – в 

ізольованій термодинамічній системі повний запас енергії є величина 

постійна і можливі тільки перетворення одного виду енергії в інший в 
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еквівалентних співвідношеннях: U=const; U=0. 

Інакше кажучи, енергія не знищується і не виникає з нічого, лише 

переходить із однієї форми в іншу. 

Внутрішня енергія є функцією стану системи, тобто зміна внутрішньої 

енергії залежить тільки від різниці початкового і кінцевого стану системи, 

але не залежить від шляху процесу. 

Формулювання першого закону: неможливо побудувати періодично 

діючу теплову машину, що створює роботу без відповідної витрати тепла з 

навколишнього середовища. Отсвальд дав коротке формулювання: вічний 

двигун першого роду неможливий. 

Зміну внутрішньої енергії U у закритій системі можна визначити, 

вимірюючи теплоту Q, що поглинається або виділяється з неї, і виконану нею 

роботу A. У диференціальній формі перший закон термодинаміки 

записується в так: 

dU = dQ – dA. 

Знак "–" перед значком роботи означає, що система виконує механічну 

роботу над навколишнім середовищем. 

Згідно Гельмгольцу, зміна внутрішньої енергії системи залежить від 

теплоти, а також від будь-яких видів роботи. У загальному виді 

dU = dQ – dAмех.  ± dAнемех. , 

де  dAмех.  – механічна робота; 

 dAнемех. – всі види немеханічних робіт. 

Використавши рівняння фізики, можна записати 

dU = dQ – pdv + φde + σdΩ + idνi ... , 

де Aмех.=pdv – механічна робота зміни об'єму dv під тиском p; 

Aэлектр.=de – електрична робота зміни заряду de при потенціалі ; 

Aповерхн.=d – робота поверхневих сил по зміні площі поверхні d при 

поверхневому натягу ; 

Aхим=idνi – хімічна робота переходу dνi молей речовин з хімічними 

потенціалами i з однієї фази в іншу або їхніх хімічних перетворень. 

 

2.2.1 Энтальпия. Закон Гесса 

Для опису процесів, що протікають в ізобаричних умовах при p=const, 

зручніше використовувати не внутрішню енергію U, а іншу функцію стану –

ентальпію H, або тепломісткість системи. Якщо в системі відбувається тільки 

робота зі зміни об'єму v при p=const, яка рівна pv, то запис першого закону 

термодинаміки буде мати вигляд 

Q = U + рv = H . 

Звідси зміна ентальпії в (диференціальній формі) 

dH = dU + pdv, при p=const. 

Зміна ентальпії чисельно дорівнює тепловому ефекту хімічної реакції, 

який можна розрахувати, користуючись законом Гесса, який є наслідком 

першого закону термодинаміки: тепловий ефект хімічної реакції H не 
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залежить від шляху реакції від вихідних речовин до продуктів, а 

визначається лише різницею сум ентальпії утворення кінцевих Hi і вихідних 

Hj речовин з урахуванням стехіометричних коефіцієнтів νi  та νj . 

H = νiHi – νjHj = –Q. 

Таким чином, ентальпія це параметр стану системи, а не процесу, що в 

ній протікає. 

Оскільки найчастіше хімічні реакції проходять при постійному тиску, 

їх тепловий ефект характеризують зміною ентальпії Н. Припустимо, є 

процес перетворення вихідних речовин А1, А2, А3… у продукти В1, В2, В3…, і 

це перетворення може бути здійснене різними шляхами: 

– прямою реакцією перетворення речовин А в речовини В із тепловим 

ефектом Н1; 

– реакцією, яка складається з двох стадій з тепловими ефектами Н2 і 

Н3; 

– сукупністю реакцій із тепловими ефектами Н4, Н5, Н6, Н7. 

 

 
 

Згідно закону Гесса ці теплові ефекти зв’язані між собою 

співвідношенням 

Н1 = Н2 + Н3 = Н4 + Н5 + Н6 + Н7. 

Практичне значення закону Гесса полягає у тому, що він дозволяє 

обчислити теплові ефекти таких реакцій, для яких вони безпосередньо не 

можуть бути виміряні. Наприклад, тепловий ефект НХ реакції 

С+1/2О2=СО 

неможливо обчислити безпосереднім вимірюванням, оскільки одночасно з 

цією реакцією завжди проходить реакція утворення СО2. Для визначення 

НХ використовуємо теплові ефекти таких реакцій: 

СО + ½ О2 = СО2,          Н1 = –284,0 кДж/моль, 

С + О2 = СО2,       Н2 = –394,0 кДж/моль. 

Відповідно до закону Гесса Н2 = НХ + Н1  або 

НХ = Н2 – Н1 = –394,0 – (–284,0)= –110,0 кДж/моль. 

При написанні термохімічних рівнянь зазначають агрегатний стан 

реагентів і тепловий ефект реакції, наприклад: 
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С3Н6О(г) + 4О2(г) = 3СО2(г) + 3Н2О(р), Н = –1817,0 кДж/моль. 
Такий запис означає, що в результаті реакції 1 моль газоподібного 

ацетону С3Н6О з 4 моль газоподібного кисню одержують 3 моль 
газоподібного СО2 і 3 моль рідкої води. При цьому виділяється 1817,0 кДж 
теплоти на 1 моль ацетону. 

Оскільки теплові ефекти залежать від фізичного стану речовин, що 
реагують, та умов, за якими проходить реакція, то для виконання 
термохімічних розрахунків теплові ефекти, обчислювані в термохімічних 
рівняннях, повинні бути одержані за будь-яких однакових умов. У 
протилежному випадку вони не можуть бути порівняні. Зазвичай такими 
умовами вважаються умови, за яких реакція проходить між речовинами, які 
перебувають у стандартних станах. 

За стандартний стан окремих рідких та твердих речовин беруть їх 
сталий стан при температурі 298,15К (25ºС) і під тиском 101325 Па (1 атм), а 
для газів – такий їх стан, коли під тиском 101325 Па і температурі 298,15К 
вони підпорядковуються рівнянню стану ідеального газу. Тому теплові 

ефекти реакцій за стандартних умов позначають Нº298. 
Із закону Гесса випливають наступні висновки. 

1. Тепловий ефект прямої реакції Н1 дорівнює за величиною та 

протилежний за знаком тепловому ефекту зворотної реакції Н2, тобто 

Н1 = –Н2. 
2. Якщо здійснюються дві реакції з різними початковими станами, 

результатом яких є однаковий кінцевий стан, то різниця між їх тепловими 
ефектами являє собою тепловий ефект переходу з одного початкового 
стану в інший. 

Наведемо класичний приклад визначення теплового ефекту 
перетворення графіту в алмаз за стандартних умов шляхом аналізу реакцій їх 
горіння: 

С(графіт) + О2 = СО2, Н = –393,51 кДж/моль, 

С(алмаз) + О2 = СО2, Н = –395,34 кДж/моль, 

С(графіт) → С(алмаз), Н = +1,83 кДж,моль. 
3. Якщо проходять дві реакції, які призводять із одного початкового 

стану до різних кінцевих станів, то різниця між їх тепловими ефектами є 
тепловим ефектом переходу із одного кінцевого стану в інший. 

Наприклад, реакція горіння водню з утворенням одного моля води: 

Н2 + 1/2О2 = Н2О(г), Н= –241,83 кДж/моль, 

Н2 + 1/2О2 = Н2О(р), Н= –285,84 кДж/моль, 

Н2 + 1/2О2 = Н2О(т), Н= –291,67 кДж/моль. 
Отже, 

Н2О(т) → Н2О(р), Н= +5,83 кДж/моль, 

Н2О(р) → Н2О(г), Н= +44,01 кДж/моль, 

Н2О(т) → Н2О(г), Н= +49,84 кДж/моль. 
Ми отримали значення ентальпій плавлення, випарювання та 

сублімації води. 
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2.3 Другий закон термодинаміки 

Перший закон термодинаміки дозволяє судити тільки про можливість 

або неможливість протікання тих чи інших процесів. Але він нічого не 

говорить про напрямок цих процесів, не пояснює чому термодинамічна 

система в одні стани може перейти мимовільно, без додаткових витрат 

енергії, а в інші – тільки під зовнішнім впливом. Для відповіді на ці питання 

необхідний додатковий принцип, яким і є другий закон термодинаміки. 

Рівняння, що виражає перший закон термодинаміки 

dU = dQ – pdv + φde + σdΩ + idνi ... 

за своїм математичним змістом недостатньо коректно. Насправді, у лівій 

його частині перебуває функція, величина якої визначається параметрами 

стану системи р, , ,  (сили), v, e, , ν (координати стану), а в правій 

частині збереглася функція процесу dQ, яка ніяк не виражена через 

параметри стану. Це рівняння коректне описує систему тільки в адіабатичних 

умовах, коли dQ=0. Отже, теплоту також треба представити через параметри 

стану, причому, у такій ж формі, у якій представлена робота: 

dQ = TdS, 

де температура T виступає як сила, а в якості координати стану уводиться 

деяка функція S, яку назвали ентропією. Ентропія S, як і внутрішня енергія U 

є невимірюваною величиною. 

Сама можливість існування такої функції стану, як ентропія була 

виведена з постулату, який описує властивості циклічно діючих теплових 

машин. Цей постулат являє собою другий закон термодинаміки. Він 

сформульований на підставі спостережень і повсякденного досвіду спочатку 

у двох еквівалентних варіантах: 

Р.Клаузиус (1850): теплота не може мимовільно передаватися від 

більш холодного до більш нагрітого тіла. 

У.Томпсон (1851): неможливо побудувати періодично працюючий 

пристрій, яке виконував би роботу за рахунок тепла, що відбирається з 

одного теплового резервуара, який має у всіх частинах однакову 

температуру. Інакше кажучи, неможливо побудувати "перпетуум мобиле 

другого роду". 

Виробництво роботи в ізольованій системі завжди супроводжується 

підвищенням ентропії. При нескінченно малих змінах стану ізольованої 

системи зміна ентропії буде мати вигляд 

dS =
dQоборотн.

T
≥

dQ

T
 . 

Якщо в ізольованій термодинамічній системі відбувається 

адіабатичний процес (dQ=0), то зміна ентропії dS0. Знак "=" відповідає 

термодинамічно оборотним процесам, а знак ">" – необоротним процесам. 

Фізичний зміст сказаного полягає в тому, що в ізольованій системі 

ентропія зберігає постійне значення для оборотних процесів (S=const), 

зростає в необоротних процесах і досягає максимального значення в умовах 
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термодинамічної рівноваги (S→ max). Мимовільні процеси, що протікають із 

кінцевою швидкістю, в ізольованих системах можуть іти тільки зі 

збільшенням ентропії. 

Таким чином, другий закон термодинаміки визначає критерій еволюції 

ізольованих систем, у яких протікають необоротні процеси: виведена з 

рівноваги ізольована система завжди еволюціонує до стану з максимумом 

ентропії. Таким чином, ентропія є кількісним показником здатності системи 

до мимовільних змін. 

Л.Больцман уперше дав фізичне трактування ентропії виходячи з 

понять статистичної фізики. Ентропія є мірою молекулярного хаосу, і закон 

зростання її відбиває зростаючу дезорганізацію системи. Ентропія по 

Больцману є мірою невпорядкованості системи. Мимовільні процеси 

переводять ізольовану систему в стан термодинамічної рівноваги, яка 

характеризується максимальною ентропією. Якщо будь-яку впорядковану 

систему штучно ізолювати від навколишнього середовища, то в результаті 

вона почне мимовільно руйнуватися, її ентропія буде зростати. Це виражено 

знаменитим рівнянням Больцмана 

ΔS = k lnW , 

згідно якому зміна ентропії ΔS системи пропорційна термодинамічній 

вірогідності W. Тут k – стала Больцмана, яка дорівнює 1,38·10–23 Дж/К. 

 

2.3.1 Термодинамічні потенціали 

У термодинамічних розрахунках зміну стану системи зручніше 

описувати зміною не її внутрішньої енергії, а пов'язаних з нею величин, 

називаних термодинамічними потенціалами. Крім уже відомих внутрішньої 

(повної) енергії і ентальпії існують наступні. 

При постійних значеннях об'єму і температури системи – dv=0, v=const, 

T=const – максимальна корисна робота при її переході зі стану 1 у стан 2 

виконується за рахунок зміни вільної енергії Гельмгольца (ізохорно-

ізотермічного потенціалу) 

F = U – TΔS. 

Зміна енергії Гельмгольца відповідає повній роботі, яку здійснює 

система, включаючи механічну і усі інші види роботи. F можна розглядати, 

як енергію, необхідну для підтримки температури і об'єму системи 

постійними при протіканні в ній процесів. 

При постійних значеннях тиску і температури системи – dp=0, p=const і 

T=const – максимальна корисна робота при переході системи зі стану 1 у стан 

2 виконується за рахунок зміни вільної енергії Гиббса (ізобарно-ізотермічного 

потенціалу) 

G = H – TΔS . 

Зміна енергії Гиббса відповідає повній роботі немеханічних сил (роботі 

хімічної, електричної, поверхневої та ін., але не механічної). G можна 

розглядати, як енергію, необхідну для підтримки температури і тиску в 
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системі постійними при протіканні в ній процесів. 

Слід звернути увагу на те, що повна енергія і ентальпія системи 

складаються із двох видів енергії – з енергії Гельмгольца F або Гиббса G, які 

є джерелами роботи, і розсіяної енергії TS, яка марно розсіюється у вигляді 

тепла і ніяк не може бути перетворена в роботу за тієї ж температури. 

Енергію TS ще називають теплотою, або енергією дисипації, – це теплота, 

що виділяється в навколишнє середовище при терті, подоланні різного роду 

опорів, теплота екзотермічних реакцій і т.п. 

Отже, максимально можлива корисна робота може здійснюватися 

тільки в оборотних процесах, коли TS=0, тобто зміна ентропії в прямому і 

зворотному процесах компенсуються. 

Необоротні процеси завжди супроводжуються дисипацією енергії, 

величину якої визначає TS. Чим більше ця величина, тим в більшій мірі 

процес є необоротним. 

Протікання мимовільних процесів завжди супроводжується зниженням 

термодинамічних потенціалів (dU<0, dH<0, dG<0, dF<0) і виділенням енергії 

дисипації TS (екзергонічні процеси). При досягнення рівноваги 

термодинамічні потенціали прагнуть до мінімальних значень (dU=0, U→ min, 

dH=0, H→min, dG=0, G→min, dF=0, F→min). Отже, термодинамічна 

рівновага є тим станом, до якого прямують усі мимовільні процеси. Хімічна 

рівновага – окремий випадок термодинамічної рівноваги. Таким чином, 

мимовільні хімічні реакції прямують до хімічної рівноваги. 

Немимовільні процеси йдуть із поглинанням енергії з навколишнього 

середовища (ендергонічні) і зі збільшенням термодинамічних потенціалів 

(dU>0, dH>0, dG>0, dF>0). 

 

2.4 Застосування законів термодинаміки для організації хіміко-

технологічних процесів 

2.4.1 Рівновага у хіміко-технологічному процесі 

Хімічна рівновага характеризується наступним: 

– незмінністю рівноважного стану системи в часі при постійних 

зовнішніх умовах: 

– рухливістю рівноваги – мимовільним відновленням рівноваги після 

зняття зовнішнього впливу, що викликав відхилення системи від неї; 

– динамічним характером рівноваги, тобто встановленням і 

збереженням рівноваги внаслідок перебігу прямого і зворотного процесів; 

– можливістю підходу до стану рівноваги із двох протилежних сторін; 

– мінімальним значенням термодинамічних потенціалів. 

У разі здійснення оборотної в заданих умовах хімічної реакції відразу 

після змішання вихідних реагентів швидкість прямої реакції набагато 

перевищує швидкість зворотної і тому витрата реагентів іде швидко. Але в 

міру витрати реагентів і накопичення продуктів швидкість прямої реакції 

зменшується, а зворотної – збільшується. Число часток, з яких складається 
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система змінюється. По досягненню рівноваги швидкості прямої і зворотної 

реакцій зрівнюються, а число часток перестає змінюватися. Енергія Гиббса, 

яка, по суті, є максимальною корисною роботою зі зміни  числа  часток 

(Amax= –G) мінімізується: dG=idνi=0. 

Положення рівноваги визначається умовами протікання реакції. 

Змінюючи їх, можна змінювати ступінь оборотності реакції. Тому всі хімічні 

реакції можна вважати хімічно оборотними. Про хімічну необоротність слід 

говорити, тільки згадуючи конкретні умови. Будь-яка реакція, що протікає з 

кінцевою швидкістю, термодинамічно необоротна. Також не слід плутати 

хімічну і термодинамічну необоротність.  

2.4.2 Константа рівноваги. Способи її вираження 

Рівновага в оборотних хімічних реакціях описується законом діючих 

мас. Розглянемо реакцію 

aA + bB ⇄ rR + sS . 

Швидкості прямої та зворотної реакцій, відповідно, дорівнюють 

r1 = 𝑘1CA
a CB

b і r2 = k2CR
r CS

s . 
де  CA, CB, CR, CS – молярні концентрації учасників реакції, узяті в 

ступенях, рівних їх стехіометричним коефіцієнтам a, b, r, s; 

k1, k2 – константи швидкості реакцій, які враховують умови їх протікання. 

У рівновазі швидкості прямої та зворотної реакцій дорівнюють одна одній 

𝑘1CA
a CB

b = k2CR
r CS

s . 
а співвідношення їх констант є константою рівноваги 

𝐾𝑐 =
𝑘1

𝑘2
=

CR
r CS

s

CA
a CB

b
 . 

Константа рівноваги не залежить від концентрацій реагентів, тому що 

зміна однієї з них спричиняє зміну всіх інших. Таким чином, основний зміст 

закону діючих мас полягає в тому, що він установлює зв'язок між 

рівноважними концентраціями учасників реакції в даних умовах. 

Розрахункова величина константи рівноваги залежіть від того, через які 

параметри системи вона виражена. 

При аналізі реакцій, що протікають в ідеальній газовій фазі, константу 

рівноваги зручно виражати через величини парціального тиску реагентів 

𝐾𝑝 =
pR

r pS
s

pA
a pB

b
 . 

Відповідно до рівняння Менделєєва-Клапейрона, парціальний тиск 

пов'язаний з концентрацією в такий спосіб 

pi = RTνi v⁄ = RTСi . 

Підставимо цю форму вираження парціального тиску в рівняння для Kp 

і отримаємо зв'язок між різними формами вираження константи рівноваги, а 

саме між Kp і Kc: 

𝐾𝑝 =
CR

r CS
s

CA
a CB

b
 (𝑅𝑇)(𝑟+𝑠−𝑎−𝑏). 
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або 

Kp = Kc(RT)(r+s-a-b); Kc = Kp(RT)-(r+s-a-b). 

Константу рівноваги можна виразити через мольні частки компонентів: 

𝐾𝜑 =
φR

r φS
s

φA
a φB

b
 . 

За законом Дальтона парціальний тиск пов'язаний із загальним тиском і 

мольною часткою таким чином:  

pi = φiP. 

Підставимо цю форму вираження мольної частки в рівняння для Kp і 

отримаємо зв'язок між Kp і Kφ: 

𝐾𝑝 =
φR

r φS
s

φA
a φB

b
 𝑃(𝑟+𝑠−𝑎−𝑏). 

або 

Kp = KφP(r+s-a-b); Kφ = KpP
-(r+s-a-b). 

Зв'язок Kc і Kφ: 

Kφ = KC (
RT

P
)

(r+s−a−b)

 ;   KC = Kφ (
P

RT
)

(r+s−a−b)

 

Константу рівноваги також можна виразити через числа молів 

компонентів 

𝐾𝜈 =
νR

r νS
s

νA
a νB

b
 . 

Зв'язок між Kp і Kν: 

Kp = KφP(r+s−a−b) = Kν (
P

νR + νS + νA + νB
)

(r+s−a−b)

, 

Kν = Kp (
P

νR + νS + νA + νB
)

−(r+s−a−b)

. 

Очевидно, що величини констант рівноваги, виражені різними 

способами є чисельно рівними Kp=Kc=Kφ=Kν тільки у випадку, якщо реакція 

протікає без зміни кількості молів реагентів, тобто r + s – a – b = 0. 

Слід зауважити, що ці вирази закону діючих мас складені для 

ідеальних газів і коректні тільки за невеликих значень тиску і температури. 

Для розрахунку реальних газових систем треба користуватися значеннями 

активності і леткості учасників реакції. 

Хімічна рівновага в гетерогенних системах загалом описується також, 

як і в гомогенних. Однак необхідно враховувати, що хімічний потенціал i 

речовини, що перебуває у твердому або рідкому стані (якщо вона не утворює 

розчинів) рівний його ізобарному потенціалу і визначається тільки тиском 

його насиченого пари, який при даній температурі постійний. При 

розрахунках цей тиск виноситься із дробу і вноситься в константи рівноваги. 

Наприклад, якщо у реакції  
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aAг + bBтв. ⇄ rRг + sSг . 

речовини A, R, S гази, речовина В – тверда, тоді: 

Kp =
pR

r pS
s

pA
a (pB

b)
  ⇒  К𝑝

′ =
pR

r pS
s

pA
a  

 

2.4.3 Розрахунок константи рівноваги за термодинамічними даними. 

Рівняння ізотерми Вант-Гоффа 

Для розглянутої реакції (у випадку ідеальних газів) зміна енергії 

Гиббса дорівнює: 

G = rR + sS – aA – bB. 

Враховуючи, що i=i
0+RT ln pi, одержимо: 

G = (rRº + sSº – aAº –bBº) + RT(r ln pR + s ln pS – a ln pA – b ln pB), 

або 

ΔG = ΔG0 + RT ln
pR

r pS
s

pA
a pB

b
 

де  Rº, Sº, Aº, Bº – стандартні хімічні потенціали учасників реакції (за 

температури 298K). 

У стані рівноваги G=0, тому можемо записати: 

ΔG0 = −RT ln
pR

r∗pS
s∗

pA
a∗pB

b∗
 , 

але по суті  

𝐾𝑝 =
pR

r∗pS
s∗

pA
a∗pB

b∗
 . 

Таким чином 

ΔG0 = −RT ln
pR

r∗pS
s∗

pA
a∗pB

b∗
 , 

або 

ΔG0 = −RT ln𝐾𝑝 

Це рівняння називається рівнянням ізотерми Вант-Гоффа. 

Таким чином, Kp є термодинамічною константою рівноваги, величина 

якої залежить тільки від природи речовин, що беруть участь у реакції. G0 

відображає зміну енергії Гиббса для гіпотетичної реакції, у якій a і b молей 

вихідних речовин, узятих у стандартному стані перетворюються в r и s молей 

продуктів, також узятих у стандартному стані. 

Рівняння Вант-Гоффа дозволяє апріорі розрахувати константу 

рівноваги будь-якої реакції, користуючись табличними значеннями 

термодинамічних параметрів речовин. Якщо в таблицях  відсутня  величина 

G0, то її можна розрахувати за рівнянням 

∆G298
0 = ∆H298

0 − T∆S298
0  

використовуючи стандартні значення ∆H298
0 та S298

0 . 

Порядок і знак величини G дозволяє якісно передбачити положення 
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рівноваги реакції. Якщо G<0 і, відповідно, Kp>1, то рівновага зрушена 

вправо, вихід продукту буде великий. Якщо G>0 і Kp<1, то рівновага 

зрушена вліво і вихід продукту буде дуже малий. 

Для зрушення рівноваги вправо бажане, щоб екзотермічна реакція мала 

великий тепловий ефект H<0, проходила з підвищенням ентропії S>0 (зі 

збільшенням впорядкованності) і, по можливості, при високій температурі, 

тому що температура підсилює внесок ентропії (–TS). Для ендотермічної 

реакції важливо, щоб її тепловий ефект був нижче теплоти дисипації TS. 

Зменшення ентропії (зниження впорядкованості) знижує ймовірність 

проходження прямої реакції. 

Термодинамічні характеристики хімічного процесу в значній мірі 

залежать від умов його проведення. 

Розглянемо реакцію синтезу аміаку. Термодинамічні характеристики її 

учасників такі: 

 

 0,5N2 + 1,5H2 ⇄ NH3 

∆H298
0 , кДж/моль 0  0  –46,1 

S298
0 , Дж/(моль·К) 0,5·191,6  1,5·130,4  192,4 

 

Розрахунок дає такі характеристики даної реакції 

∆H298
0 = –46,1 кДж/моль, 

∆S298
0 = –99 Дж/(моль·K), 

T∆S298
0 = –29,5 кДж/моль, 

∆G298
0 = –16,6 кДж/моль. 

Розрахована за рівнянням ізотерми Вант-Гоффа величина константи 

рівноваги становить Kp298=1,0067. 

У стандартних умовах ця реакція могла б протікати в прямому 

напрямку, хоча негативне значення ентропії і енергії дисипації цьому 

перешкоджають (зростання впорядкованості менш імовірне, чим зростання 

невпорядкованості). Але за температури 298К її швидкість буде зникаюче 

малою. Щоб її прискорити треба збільшити температуру. Але з 

температурою зміняться її термодинамічні характеристики. Згідно 

експериментальних даних, за температури 1198К вони будуть такі:  

∆H1198
0 = –56,4 кДж/моль, 

∆S1198
0 = –115,9 Дж/(моль·K), 

T∆S1198
0 = –138,8 кДж/моль, 

∆G1198
0 = 82,4 кДж/моль, 

Kp1198 = 0,9918. 

Реакція стає більш екзотермічною, у неї зростає негативна ентропія, і 

як наслідок, енергія дисипації. У результаті зміна енергії Гіббса стає 

позитивною, константа рівноваги меншою за одиницю, тобто за даних умов 

синтез аміаку з водню і азоту неможливий. Щоб його здійснити, створюють 

інші умови, а саме: підвищують тиск і застосовують каталізатор. 
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2.5 Способи зміщення рівноваги у хіміко-технологічному процесі. 

Принцип Ле Шательє 

Принцип Ле Шательє (принцип рухомої рівноваги) стверджує, якщо 

змінити одну з умов, за яких система перебуває у стані рівноваги, то 

відбувається таке зміщення рівноваги, яке зменшує (послаблює) цю зміну 

Якщо на систему, яка перебуває в стійкій рівновазі, діяти ззовні, 

змінюючи будь-яку з умов, що визначають положення рівноваги, то в 

системі підсилиться той напрямок процесу, плин якого послабляє вчинений 

вплив, і положення рівноваги зміститься у відповідному напрямку. 

Вплив тиску визначається тим, яким чином у результаті реакції 

змінюється число молів у реакційному середовищі, або його об'єм. Для 

газових реакцій підвищення загального тиску (тобто суми величин 

парціального тиску всіх учасників реакції) зміщує рівновагу убік реакції, яка 

знижує об'єм системи (число молів). Якщо пряма реакція йде зі збільшенням 

числа молей, то тиск у систем слід знижувати, якщо зі зменшенням – 

підвищувати. Кількісна оцінка рівноваги може бути зроблена по кожному з 

наведених вище виражень для константи рівноваги, що містить P. Слід ще 

раз звернути увагу на те, що враховуються тільки газоподібні компоненти. 

Вплив інертного газу. Якщо увести в реакційну систему інертний газ, 

тобто газ, який не приймає участі у реакції, то він «розбавить» систему. 

Відповідно до закону Дальтона pi=Pφi/φi у разі збільшення загального числа 

молей суміші газів мольна частка φi кожного окремого газу буде 

зменшуватися. Тобто досягається той же ефект, що і при зниженні загального 

тиску – будуть зменшуватися величини парціального тиску газів учасників 

реакції. В цьому випадку вправо зміщується рівновага тих реакцій, які йдуть 

зі збільшенням об’єму реакційної системи. 

У реакціях, що йдуть зі зменшенням об'єму, домішки інертних газів 

зміщають рівновагу убік вихідних речовин. Так при синтезі аміаку, якщо в 

азотоводневої суміші, узятої при P=100 МПа, містилося б 10% інертного 

газу, то рівновага була б зрушена убік вихідних речовин так, ніби тиск 

понизився на 25 МПа. 

Наприклад, в реакції 

CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 

всі учасники гази. Ліворуч 2 молі, праворуч 4 молі. Тобто, реакція іде зі 

збільшенням числа молів реагуючих речовин, або зі збільшенням об’єму 

реакційної системи. Для того щоб змістити її рівновагу вправо – в бік 

утворення продуктів – слід зменшувати загальний тиск, або додати в 

реакційне середовище інертний газ. 

В реакції 

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 

всі учасники гази. Ліворуч 4 молі, праворуч 2 молі. Тобто, реакція іде зі 

зменшенням числа молів реагуючих речовин, або зі зменшенням об’єму 

реакційної системи. Для того щоб змістити її рівновагу вправо – в бік 
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утворення продуктів – слід збільшувати загальний тиск. 

В реакції 

CO + H2O ⇄ CO2 + H2 

всі учасники гази. Ліворуч 2 молі, праворуч 2 молі. Тобто, реакція іде без 

зміни числа молів реагуючих речовин, або без зміни об’єму реакційної 

системи. Величина тиску ніяк не впливає на положення її рівноваги. 

В реакції 

C + H2O ⇄ CO + H2 

один з учасників – вуглець – тверда речовина. Отже, аналізуємо тільки 

кількість газоподібних речовин. Ліворуч 1 моль, праворуч 2 молі. Тобто, 

реакція іде зі збільшенням числа молів реагуючих речовин, або зі 

збільшенням об’єму реакційної системи. Для того щоб змістити її рівновагу 

вправо – в бік утворення продуктів – слід зменшувати загальний тиск, або 

додати в реакційне середовище інертний газ. 

Вплив концентрації. Уведення в реакційну суміш якого-небудь 

учасника реакції зміщає рівновагу убік тієї реакції, яка зменшує його 

кількість. І, навпаки, видалення з реакційної суміші якого-небудь учасника 

реакції зміщає рівновага убік тієї реакції, яка збільшує його кількість. 

Вплив температури залежить від знака теплового ефекту реакції. Щоб 

зрушити рівновагу вбік утворення продуктів в екзотермічній реакції (H<0) 

температуру необхідно знижувати, в ендотермічній (H>0) – підвищувати. 

У разі зміни температури процесу рівновага зміщається в напрямку, 

для якого зміна ентропії має той же знак, що і зміна температури. Так, для 

реакції синтезу аміаку зміна ентропії прямої реакції негативна Sº= –99 

Дж/(моль К), а зворотної позитивна Sº=99 Дж/(моль К). Отже, підвищення 

температури збільшує внесок ентропійного члену TS у вираженні для 

енергії Гиббса. G0 збільшується, а константа рівноваги, відповідно 

зменшується. Рівновага реакції зміщається убік вихідних речовин. 

Залежність константи рівноваги від температури в умовах постійному 

тиску визначається рівнянням ізобари Вант-Гоффа: 

(
d lnKp

dT
)

𝑝

=
∆H0

RT2
 

З нього випливає, що в ендотермічних реакціях, коли H0>0, 

залежність константи рівноваги від температури є позитивною величиною 

(
d lnKp

dT
> 0). Тобто, зі зростанням температури константа рівноваги 

збільшується і рівновага зміщається вбік утворення продуктів. В 

екзотермічних реакціях, коли H0<0, залежність константи рівноваги від 

температури величина негативна (
d lnKp

dT
< 0) і з ростом температури 

константа рівноваги зменшується, рівновага зміщається убік утворення 

вихідних речовин. Таким чином, підтверджується принцип Ле-Шателье. 

Для розрахунків величин констант рівноваги для різних значень 
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температури рівняння ізобари Вант-Гоффа необхідно інтегрувати (за умови 

незалежності Hº від температури). У результаті одержимо: 

lnKp = −
∆H0

RT
+ B , 

де B – постійна інтегрування, яку можна розрахувати, знаючи величину 

константи рівноваги при якій-небудь температурі. Зміст цієї константи 

можна зрозуміти, порівнюючи отримане вираження з рівнянням ізотерми 

Вант-Гоффа 

lnKp = −
∆G

RT
= −

∆H0

RT
+

∆S0

R
 , таким чином B =

∆S0

R
 . 

Температурна залежність константи рівноваги в ізохоричних умовах 

визначається рівнянням ізохори Вант-Гоффа 

(
d lnKc

dT
)

𝑣
=

∆U0

RT2
 . 

 

3 ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

3.1 Розрахунки термодинамічних потенціалів для умов протікання 

хіміко-технологічних процесів 

3.1.1 Основи термохімічних розрахунків 

Закон Гесса дозволяє обчислити теплові ефекти процесів, для яких 

відсутні експериментальні дані. Це стосується не тільки хімічних реакцій, але 

і процесів розчинення, випарювання, сублімації, кристалізації та ін. При 

термохімічних розрахунках особливо значущі два види теплових ефектів: 

ентальпія утворення та ентальпія згоряння сполук. 

Ентальпія утворення сполуки є тепловим ефектом реакції утворення 

одного моля даної сполуки із простих речовин за стандартних умов. 

Наприклад, стандартна ентальпія утворення Нf карбонату кальцію – це 

тепловий ефект реакції 

Са(т) + С(графіт) + 1,5О2(г) = СаСО3(т), Нºf = –1206 кДж. 

Ентальпія утворення простих речовин (Н2, О2, Са, С та ін.) дорівнює 

нулю, а ентальпії утворення більшості відомих речовин можна відшукати в 

довідниках. 

За значною кількістю стандартних ентальпій утворення можна 

обчислити теплові ефекти багатьох хімічних реакцій. При цьому 

використовують правило, яке випливає із закону Гесса: 

Тепловий ефект хімічної реакції дорівнює різниці суми ентальпій 

утворювання кінцевих речовин та суми ентальпій утворювання вихідних 

речовин із урахуванням стехіометричних коефіцієнтів. 

Наприклад, реакція горіння етану С2Н6 описується рівнянням 

С2Н6(г) + 3,5О2(г) = 2СО2(г) + 3Н2О(р), Нc = –1559,87 кДж/моль. 

Обчислити ентальпію утворення етану, якщо відомі ентальпії 

утворення вуглекислого газу та води: 

Нf(СО2)= –393,51кДж/моль, Нf(Н2О)= –285,84кДж/моль (табл.). 
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Відповідно до закону Гесса маємо: 

Нс = 2Нf(СО2) + 3Нf(Н2О) – Нf(С2Н6). 

Звідси  

Нf(С2Н6) = 2Нf(СО2) + 3Нf(Н2О) – Нc = 

=2(–393,51) + 3(–285,84) – (–1559,87) = –84,67 кДж/моль. 

Ентальпія згоряння сполуки – це тепловий ефект реакції окиснення 

даної сполуки киснем за стандартних умов з утворенням вищих оксидів 

елементів, що входять до складу цієї сполуки. Наприклад, стандартна 

ентальпія згоряння Нc етилового спирту – це тепловий ефект реакції 

С2Н5ОН(р) + 3О2 = 2СО2(г) + 3Н2О(р). 

Продуктами згоряння є СО2, Н2О(г) або Н2О(р), SO3 та інші. Якщо 

серед продуктів реакції, крім оксидів, наявні інші речовини (наприклад, N2, 

HCl), то це спеціально обумовлюється. Ентальпії згоряння вищих оксидів та 

інших продуктів згоряння, а також кисню слід брати за нуль. За допомогою 

ентальпій згоряння можна також розрахувати теплові ефекти хімічних 

реакцій, використовуючи таке правило: 

Тепловий ефект хімічної реакції дорівнює різниці суми ентальпій 

згоряння вихідних речовин та сумі ентальпій згоряння продуктів реакції з 

урахуванням стехіометричних коефіцієнтів. 

Наприклад, розрахуємо тепловий ефект реакції етерифікації щавлевої 

кислоти метиловим спиртом, яка проходить за стандартних умов: 

(СООН)2(т) + 2СН3ОН(ж) = (СООСН3)2(ж) + 2Н2О(ж). 

У довіднику знаходимо значення стандартних ентальпій згоряння 

речовин: 

Нс[(СООН)2]= –251,8 кДж/моль, 

Нс[(СН3ОН)] = –727,6 кДж/моль, 

Нс[(СООСН3)2] = –1680,2 кДж/моль, 

Нс(Н2О) = 0. 

Звідси Н298 = –251,8 + 2(–727,6) – (–1680,2) = –26,8 кДж/моль. 

 

3.1.2 Залежність теплового ефекту реакції від температури 

Розглянемо хімічну реакцію 

aA + bB = rR + sS 

Тепловий ефект Н цієї реакції під постійним тиском дорівнює різниці 

ентальпій утворення продуктів реакції та вихідних речовин: 

Н = [rН(R) + sН(S)] – [aН(A) + bН(B)]. 

Диференціюючи цю рівність за температурою Т, отримуємо 

∂∆H

∂T
= [r

∂∆H(R)

∂T
+ s

∂∆H(S)

∂T
] − [a

∂∆H(A)

∂T
+ b

∂∆H(B)

∂T
] 
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Ураховуючи що 

(
∂∆H(i)

∂T
)

𝑃

= Cp(i), 

маємо 

(
∂∆H

∂T
)

p
= [rCp(R) + sCp(S)] − [aCp(A) + bCp(B)] 

Позначаючи СР різницю теплоємностей кінцевих та вихідних 

речовин, що мають відповідні коефіцієнти, отримуємо: 

(
∂∆H

∂T
)

p
= ∆CP. 

Для реакції, що проходить при постійному об’ємі, можна аналогічним 

способом отримати 

(
∂∆U

∂T
)

v
= ∆Cv. 

Знайдені співвідношення являють собою рівняння Кірхгофа у 

диференціальному вигляді. Розв’яжемо перше з цих рівнянь (розв’язок обох 

рівнянь однаковий). Розділяємо змінні і інтегруємо за температурою: 

∫ d∆H =
T2

T1

∫ ∆CpdT
T2

T1

 . 

 

Отримуємо: 

∆HT2
− ∆HT1

= ∫ ∆CpdT
T2

T1

 

або 

∆HT2
= ∆HT1

+ ∫ ∆CpdT
T2

T1

 . 

Для розрахунку ∆HT2
 – теплового ефекту при температурі Т2 – 

необхідно знати ∆HT1
 і мати дані про теплоємності всіх учасників реакції в 

інтервалі температур від Т1 до Т2. 

За температуру Т1 зручно взяти 298К, оскільки для цієї температури є 

велика кількість довідкових даних. У цьому випадку можна записати 

∆HT = ∆H298 + ∫ ∆CpdT
T2

298

 . 

Отримане в інтегральному вигляді рівняння Кірхгофа дозволяє 

розраховувати теплові ефекти реакцій за різних значень температури. 

Залежно від того, які дані про теплоємності є в довідковій літературі, 

отримане рівняння застосовують, використовуючи три наближення. 

У першому, найгрубішому наближенні, припускають, що СР = 0. У 

цьому випадку виявляється, що НТ = Н298, тобто тепловий ефект від 

температури не залежить. 
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У другому, більш точному наближенні, вважають, що різниця 

теплоємностей є постійна величин – СР = const. Тому отримують 

НТ = Н298 + Сp(Т – 298). 

У третьому, найточнішому наближенні, враховують залежність 

теплоємностей від температури. Найточніше її можна описати степеневою 

функцією типу СР=а+вТ+сТ2+с/Т2 або іншою подібною. Якщо відомі 

коефіцієнти цього рівняння для всіх учасників реакції, то 

СР = а + вТ + сТ2 + с/Т2 , 

де 

а = [r∙a(R)+ s∙a(S)] – [a∙a(A) + b∙a(B)]. 

Аналогічно розраховують в, с та с. Розв’язок рівняння Кірхгофа 

приводить у цьому випадку до співвідношення: 

∆HT = ∆H298 + ∆𝑎(T − 298) +
∆𝑏

2
(T2 − 2982) +

∆𝑐

3
(T3 − 2983) − ∆𝑐′ (

1

T
−

1

298
) 

Наприклад, розрахуємо тепловий ефект реакції  

NH3 + 1,25O2 = NO + 1,5H2O +226,0 кДж/кмоль. 

за законом Кирхгофа для температури 1173К. Використаємо рівняння 

∆𝐻1173 = ∆𝐻298 + ∆𝑎(𝑇 − 𝑇0) +
1

2
∆𝑏(𝑇2 − 𝑇0

2) +
1

3
∆𝑐(𝑇3 − 𝑇0

3), 

Де  ∆𝑎, ∆𝑏 ∆𝑐 – алгебраїчні суми відповідних коефіцієнтів поліномів, які 

виражають дійсну мольну теплоємність 

𝑐𝑖(𝑇) = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑇 + 𝑐𝑖𝑇2, кДж/(кмоль ∙ К). 
Дійсні мольні теплоємності речовин учасників реакцій: 

𝑐𝑁𝐻3
(𝑇) = 33,6 + 2,9 ∙ 10−3𝑇 + 2,14 ∙ 10−6𝑇2, кДж/(кмоль ∙ К); 

𝑐𝑁𝑂(𝑇) = 26,0 + 10,2 ∙ 10−3𝑇 − 2,56 ∙ 10−6𝑇2, кДж/кмоль ∙ К); 
𝑐𝑁3

(𝑇) = 26,4 + 7,60 ∙ 10−3𝑇 − 1,445 ∙ 10−6𝑇2, кДж/(кмоль ∙ К); 

𝑐𝑂3
(𝑇) = 26,2 + 11,50 ∙ 10−3𝑇 − 3,22 ∙ 10−6𝑇2, кДж/(кмоль ∙ К); 

𝑐𝐻2𝑂(𝑇) = 28,8 + 13,75 ∙ 10−3𝑇 − 1,435 ∙ 10−6𝑇2, кДж/(кмоль ∙ К). 

Розрахуємо ∆𝑎, ∆𝑏, ∆𝑐  

∆𝑎 = 𝑎𝑁𝐻3
+ 1,25𝑎𝑂2

−𝑎𝑁𝑂 − 1,5𝑎𝐻2𝑂= 

= 33,6 + 1,25 ∙ 26,2 − 26,0 − 1,5 ∙ 28,8 = −2,85, кДж/(кмоль ∙ К); 

∆𝑏 = 𝑏𝑁𝐻3
+ 1,25𝑏𝑂2

−𝑏𝑁𝑂 − 1,5𝑏𝐻2𝑂= 

= (2,9 + 1,25 ∙ 11,5 − 10,2 − 1,5 ∙ 13,75) ∙ 10−3

= −13,55 ∙ 10−3, кДж/(кмоль ∙ К); 
∆с = 𝑐𝑁𝐻3

+ 1,25𝑐𝑂2
−𝑐𝑁𝑂 − 1,5𝑐𝐻2𝑂= 

= [2,14 + 1,25 ∙ (−3,22) − (−2,56) − 1,5(−1,435)] ∙ 10−6 = 

= 2,3825 ∙ 10−6, кДж/(кмоль ∙ К). 
З урахуванням цих значень тепловий ефект реакції становить 

∆𝐻1173 = −226,0 ∙ 103 − 2,85(1173 − 298) −
1

2
13,55 ∙ 10−3(11732 − 2982) + 

+
1

3
2,3825 ∙ 10−6(11733 − 2983) = −235,953 ∙ 103, кДж кмоль.⁄  
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3.2 Розрахунки рівноважного стану хіміко-технолгічних процесів 

Визначимо зв'язок константи рівноваги і рівноважної ступені 

перетворення для газової реакції A⇄2R, у якій реагує 1 моль речовини A. У 

стані рівноваги реакційна суміш буде мати такий склад: 

речовини A 

речовини R 

усього 

(1–XА
∗ ) моль; 

2XА
∗  моль; 

1–XА
∗  +2XА

∗  =1+XА
∗ моль. 

При загальному тиску в системі P величини парціального тиску 

учасників реакції в стані рівноваги розрахуємо таким чином: 

pA
∗ =

1 − XА
∗

1 + XА
∗ P , pR

∗ =
2XА

∗

1 + XА
∗ P .  

Одержимо вираження для константи рівноваги 

Kp =
𝑝𝑅

∗ 2

𝑝𝐴
∗ =

4XА
∗ 2

         (1 + XА
∗ )

(1 + XА
∗ )2 (1 − XА

∗ )𝑃
=

4XА
∗ 2

P

1 − XА
∗ 2 . 

Перетворимо його 

XА
∗ = √

Kp

Kp + 4P
 . 

Отримано рівняння, по якому можна визначити рівноважний ступінь 

перетворення в умовах постійної температурі і різних величин тиску реакційної 

суміші. 

3.3 Застосування термодинамічних розрахунків для оптимізації хіміко-

технологічних процесів 

Розглянемо це питання на прикладі хіміко-технологічного процесу 

синтезу аміаку: 

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 + 91,61 кДж/моль 

Реакція екзотермічна з великою негативною ентропією: 

G298 = H298 – TS298 = –91,61 – 298,15(–0,199348) = –32,17 кДж/моль. 

З ростом температури вона стає ще більш екзотермічною і, з 

урахуванням негативної ентропії, її енергія Гіббса значно збільшується: 

G1198 = H1198 – TS1198 = –112,85 – 1198(–0,231797) = 164,88 кДж/моль. 

Імовірність мимовільного протікання реакції зменшується, що видно 

по зменшенню величини теоретичної константи рівноваги розрахованої за 

табличними значенням термодинамічних параметрів учасників реакції (за 

ізотермою Вант-Гоффа Kp= exp(–G0/RT): 

Kp298 = 1,0045; Kp1198 = 0,9836. 

За експериментальним даними була знайдена емпірична формула для 

розрахунків константи рівноваги: 

lgkp= –2074,8/T + 2,4943lgt +  T – 1,8564.10–7T2 + I, 

де –коефіцієнт, що враховує відхилення властивостей стислих 

реальних газів від ідеальних (залежить від тиску); I – константа інтегрування. 

Відповідно до цієї і інших емпіричних формул, має місце ще більш різке 
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падіння константи рівноваги. 

Реакція йде зі зменшенням об'єму, і тому підвищення тиску повинно 

зміщати її рівновагу убік продуктів. 

Визначимо, як зв'язаний рівноважний ступінь перетворення азоту XN2

∗  з 

константою рівноваги (на 1 моль азоту). 

У момент рівноваги в суміші міститься: 

аміаку –  2XN2

∗  моль; 

азоту –    1 − XN2

∗  моль; 

водню –  3(1 − XN2

∗ ) моль; 

усього −  2XN2

∗ + 1 − XN2

∗ + 3(1 − XN2

∗ ) = 4 − 2XN2

∗  

Величини парціального тиску компонентів суміші пропорційні їхнім 

мольним часткам і загальному тиску: 

pN2
= φN2

p
1−XN2

∗

4−2XN2
∗ P; pH2

= φH2
P =

3(1−XN2
∗ )

4−2XN2
∗ P; pNH3

= φNH3
P =

2XN2
∗

4−2XN2
∗ P 

Підставимо ці вираження в рівняння для константи рівноваги: 

Kp =
pNH3

pN2

1
2⁄ pH2

3
2⁄
 

і після перетворення одержимо: 

Kp =
4(2 − XN2

∗ )XN2

∗

3
3

2⁄ (1 − XN2

∗ )
2

P
 

Розв'яжемо отримане рівняння відносно XN2

∗   

XN2

∗ = 1 − √1 −
KpP

KpP + 0,77
 

і підставимо отриманий результат у вираження для мольної частки і після 

перетворення одержимо: 

𝜑𝑁𝐻3
= 1 +

1,54

𝐾𝑝𝑃
− √(1 +

1,54

𝐾𝑝𝑃
)

2

− 1 . 

За цім рівнянням можна теоретично розрахувати рівноважну 

концентрацію аміаку за різних значень тиску, знаючи Kp при різних 

температурах. Для розрахунків рівноважної концентрації аміаку існує ще ряд 

емпіричних формул. 

З оцінки умов термодинамічної рівноваги випливає, що реакцію слід 

проводити при підвищеному тиску і низькій температурі. Практично ця 

реакція йде з необхідною швидкістю тільки в присутності твердого 

каталізатора, який забезпечує її протікання при мінімально можливих 

температурах (450–550°С). 

Таким чином, термодинамічні розрахунки дають можливість визначити 

загальні умови протікання хіміко-технологічних процесів. 
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