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 الترموديناميك
Thermodynamics 

   Introductionمقدمة:    
، وتتكوف كممة ترموديناميؾ مف يشكل الترموديناميؾ الكيميائي جزءًا مف عمـ الترموديناميؾ العاـ

وتعني الحركة، وفي الحركة يتضمف  (Dynamic)وتعني الحرارة وديناميؾ  (Thermo)مقطعيف 
يناميؾ بأنو عمـ الحرارة والعمل، أو ىو العمـ الذؼ يدرس  مفيوـ العمل. لذلؾ يعّرؼ الترمود

 تحوالت الطاقة مف شكل آلخر ويستخدـ لدراسة التحوالت الفيزيائية والكيميائية.
يجيب الترموديناميؾ عمى سؤاؿ ىاـ وىو: ىل يحدث التحوؿ أـ ال، وليس لو عالقة بكيفية 

 حدوث التفاعل)آلية التفاعل(.
وذلؾ عند انتقاؿ  Systemميؾ بدراسة التحوالت الطاقية لمجممة )المنظومة( ييتـ عمـ الترمودينا

 الجممة مف حالة ابتدائية إلى حالة نيائية، دوف االىتماـ بالمسار الذؼ تسمكو الجممة.
 يحدث ىذا التحوؿ عف طريق ما يسمى بالجممة الترموديناميكية والعالقة مع الوسط الخارجي

 . )  (Surrounding medium)الوسط المحيط( 
يعد عمـ الترموديناميؾ مف أىـ الطرائق المستخدمة لدراسة تأثير مختمف العوامل ) درجة الحرارة، 

 الضغط، الحجـ، التركيز...الخ( في التحوالت الفيزيائية والكيميائية.
رة تأتي أىمية الترموديناميؾ أيضًا مف أنع إحدػ الطرائق المستخدمة لمتأكد مف القوانيف الكثي

الموضوعو والمكتشفة بغير أساس ترموديناميكي، حيث أف جميع القوانيف المعروفة يجب أف ال 
  تتعارض مع المبادغ الترموديناميكية.

                                                 الترموديناميك الكيميائي خواص
Characterization of Chemical Thermodynamics  

 ة لمطاقة ) حرارية، ييتـ الترموديناميؾ بدراسة العالقة الكمية بيف األشكاؿ المختمف
 ميكانيكية، كيربائية، كيميائية...الخ(.
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  ييتـ الترموديناميؾ بدراسة التغيرات الطاقية لمجممة عند انتقاليا مف حالة ابتدائية إلى
حالة نيائية، دوف االىتماـ بالمسار الذؼ تسمكو الجممة في أثناء التحوؿ وزمف ىذا 

 التحوؿ.
 االت التوازنية لمتحوالت.ييتـ التررموديناميؾ بدراسة الح 

: يجب التنويو إلى أنو في القرف العشريف بدأ الترموديناميؾ بدراسة العمميات غير مالحظة
 التوازنية، أؼ التي يدخل فييا الزمف كمتحوؿ، ويدعى ىذا االتجاه بالترموديناميؾ الالخطي.

 Basic Concepts   مفاهيم أساسية:
   الجممة أو المنظومةSystem 

ّرؼ الجممة الترموديناميكية بأنيا مجموعة مادية كائنة داخل حد أو عدة حدود، يمكف أف تع -
تكوف ىذه الحدود حقيقية أو وىمية. يمكف أف تكوف الجممة: وعاء التفاعل، آلة، خمية 

 كيربائية ...الخ أو جزءًا مف الفراغ.
وسط الخارجي أو الوسط كل ما يقع خارج حدود الجممة بصورة مباشرة أو غير مبارة يدعى بال -

 المحيط.
يمكف أف تكوف الجممة بسيطة أو معقدة، كما يمكف أف تتألف مف مادة أو أكثر، ويمكف أف  -

 تكوف متجانسة )تتألف مف طور واحد( أو غير متجانسة )تتألف مف أطوار عدة(.
يربائية تبقى خواص الجممة ثابتة إذا لـ تطبق عمييا تأثيرات خارجية )ميكانيكية، حرارية، ك -

ذا تعرّضت ليذه التأثيرات يحدث تغير في بعض أو كل خواص الجممة.  ...الخ(، وا 
إذا تغيرت خاصة واحدة عمى األقل مف خواص الجممة، فإنو يحدث تغير في حالة الجممة،  -

 حيث تنتقل مف حالة ابتدائية إلى حالة أخرػ تختمف عف األولى تدعى بالحالة النيائية.
د مف الحالة النيائية إلى االبتدائية عبر الطريق نفسو الذؼ سمكتو أثناء يمكف لمجممة أف تعو  -

 االنتقاؿ إلى ىذه الحالة أو عبر طريق آخر.
 تقسـ الجمل الترموديناميكية وفقًا لطبيعة التأثير المتبادؿ بينيا وبيف الوسط الخارجي إلى: -

 Opened Systemالجممة المفتوحة:   1-
 لطاقة )الحرارة( والمادة مع الوسط الخارجي.تتبادؿ الجممة المفتوحة ا
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محمواًل ممحيًا موضوعًا عمى أداة تسخيف، نتيجة التسخيف تتغير وعاء مفتوح يحوؼ    مثاؿ:
كتمة الجممة )تبادؿ المادة( نتيجة التبخر. تتبادؿ الجممة الحرارة حيث تأخذ كمية مف الحرارة 

)وعاء + محموؿ( بالجممة الترموديناميكية  مف الوسط الخارجي )تبادؿ حرارة(. تدعى الجممة
 المفتوحة.

 Closed Systemالجممة المغمقة:   2-
 مع الوسط الخارجي ولكنيا ال تتبادؿ المادة. تتبادؿ الجممة المغمقة الطاقة )الحرارة(

، إذا  T2عمى تماس مع كرة أخرػ درجة حرارتيا  T1كرة معدنية درجة حرارتيا     مثاؿ:
 نتقل الحرارة مف األولى إلى الثانية دوف تغير كتمة الكرة.ت T1>T2كانت 

  Isolated Systemالجممة المعزولة:   3-
 ال تتبادؿ الطاقة وال المادة مع الوسط الخارجي

 جممة موجودة في وعاء مغمق تمامًا وعازؿ بشكل مطمق لمحرارة.   مثاؿ:
  (Adiabatic Process) تدعى العممية المرافقة في ىذه الحالة بالعممية الكظومة

  State of Systemحالة الجممة:  
  تتعيف حالة الجممة بمجموعة مف الخواص، ويعاج الترموديناميؾ ىذه الخواص

المعبر عنيا بداللة درجة الحرارة، الضغط، الحجـ وتركيز مكونات الجممة، وتدعى 
في الخواص بالمتحوالت الترموديناميكية التي إذا تغير أحدىا يؤدؼ إلى تغير 

الترموديناميكية لمجممة، ومف ىذه الخواص: السعة الحرارية، الطاقة الداخمية، 
 االنتروبية ...الخ.

  يمكف تعييف المتحوالت الترموديناميكية تجريبيًا وترتبط مع بعضيا بعالقة تدعى
 معادلة الحالة لمجممة ومف أجل الغاز المثالي تكتب بالشكل:

   nRTPV  
 :توصف الجممة بمقادير فيزيائية وىي عمى نوعيف 

   Intensive Parametersالمقادير)المتحوالت( الشدية:    1-
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، وال تخضع لقوانيف الجمع ىي مجموعة مف الخواص المستقمة عف كمية المادة
الجبرؼ عند جمع جممتيف أو أكثر، مثل: الكثافة، الضغط، درجة الحرارة، الحجـ 

 جة، الناقمية الكيربائية ...الخالمولي، المزو 
 
 

  Extensive Parametersالمقادير )المتحوالت( السعوية:   2-
ىي المقادير المرتبطة بكمية المادة وتخضع لقوانيف الجمع الجبرؼ، مثل: الكتمة، 

 الحجـ، الطاقة الداخمية، االنتالبية، االنتروبية، الطاقة الحرة ...الخ
 جممة فإنيا تنتقل مف حالة توازنية ابتدائية إلى حالة عندما يتغير أحد متحوالت ال

 توازنية أخرػ.
  إذا بقيت درجة الحرارة ثابتة في أثناء التحوؿ نقوؿ إف التحوؿ متساوؼ الدرجة

Isothermal  
   إذا بقي الضغط ثابتًا في أثناء التحوؿ فيكوف متساوؼ الضغطIsobaric  
 وف متساوؼ الحجـ  إذا بقي الحجـ ثابتًا في أثناء التحوؿ يكIsochoric 1 

  Thermodynamic Processesالعمميات الترموديناميكية:    
 تكوف العمميات الترموديناميكية عمى نوعيف: 

  Spontaneous Processesعمميات تمقائية    - أ
ىي العمميات )التحوالت( التي تجرؼ في الجممة ذاتيًا دوف أف يتطمب ذلؾ صرؼ طاقة 

 ي أو حدوث تدخل خارجي. وىي تحوالت غير عكوسة.مف الوسط الخارج
 انتقاؿ الحرارة مف جسـ ساخف إلى جسـ بارد عمى تماس معو  -مثاؿ:  

 مزج الغازات  -                 
 تمدد الكوف  -                 

  Unspontaneous Processesعمميات غير تمقائية    -ب   
تجرؼ في الجممة عند صرؼ طاقة مف الوسط الخارجي،  ىي العمميات )التحوالت( التي        

 وىي تحوالت عكوسة.
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 .تحميل الماء بواسطة خمية كيربائية إلى الييدروجيف وأكسجيف -مثاؿ: 
 .تفكؾ يوديد الييدروجيف إلى اليود والييدروجيف  -       

 
 
 
 

 قوانين الترموديناميك
Laws of Thermodynamics 

 
 أربعة قوانيف أساسية: يدرس الترموديناميؾ مف خالؿ

 Zero Law of Thermodynamics  :نون الصفري قاال
الة توازف حرارؼ مع جممة ثالثة فإنيما في حالة توازف حرارؼ حينص عمى: إذا كانت جممتاف في 

 مع بعضيما.
   Third Law of Thermodynamics:   القانون الثالث

 ق تساوؼ الصفرينص عمى: انتروبية الجممة عند درجة الصفر المطم
 سوؼ ندرس القانونيف األوؿ والثاني

 
             First Law of Thermodynamics  القانون األول في الترموديناميك

 يعبر القانوف األوؿ في الترموديناميؾ عف مبدأ انحفاظ الطاقة وتحوالتيا 
 .نما تتحوؿ مف شكل آلخر  بمعنى آخر فإف الطاقة ال تفنى وال تخمق مف العدـ وا 

جممة ترموديناميكية كمية مف الطاقة تدعى بالطاقة الداخمية )أو الطاقة الكمية(  يةأتمتمؾ 
وىي مجموع أشكاؿ الطاقة المختمفة لمجممة )كيربائية، ميكانيكية ...الخ(. ال يمكف تعييف 

الداخمية ولكف يمكف تعييف تغيرات ىذه الطاقة في أثناء انتقاؿ  الكمية المطمقة لمطاقة
 االبتدائية إلى الحالة النيائية. الجممة مف الحالة

  يعبر عف تغير الطاقة الداخمية بالرمزE    أو بالرمزU 
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  تتبادؿ الجممة الطاقة مع الوسط الخارجي إما عمى شكل حرارةq أو عمى شكل عملW 
 لطاقة الداخمية ىو تابع حالة )ال تتعمق قيمتو بالطريق الذؼ تسمكو الجممة(تغير ا 
  إذا أعطيت الجممة كمية مف الحرارة فإف ىذه الحرارة ستؤدؼ إما إلى ازدياد الطاقة

نتاج عمل بآف واحد(،  الداخمية لمجممة أو تتحوؿ إلى عمل )أو تزداد الطاقة الداخمية وا 
 القانوف األوؿ بالصيغة الرياضية اآلتية: بير عفعمف خالؿ ذلؾ يمكف الت

(1)                WqE  
 حيث اصطمح عمى أف كل ما تكسبو الجممة مف الوسط الخارجي يكوف موجبًا وكل ما

 تفقده أو تعطيو لموسط الخارجي يكوف سالبًا.
ف كل ما تخسره إذا كانت الجممة تقـو بعمل عمى الوسط الخارجي ) وعمى اعتبار أ

 سالبًا( فيمكف التعبير عف القانوف األوؿ بالصيغة:
 (2)                                    WqE  

 متكافئتاف (2)و  (1)الصيغتاف 
  كمية الحرارة والعمل ليستا تابعي حالة، وبالتالي فإف تغيراتيما ترتبط بالطريق الذؼ تسمكو

االبتدائية إلى الحالة النيائية  مف الحالةالذؼ تتبادلو الجممة عند انتقاليا  الجممة. فالعمل
 يختمف فيما إذا تـ ىذا االنتقاؿ بصورة عكوسة أو غير عكوسة.

  :العمميات العكوسة والعمل األعظمي
Reversible Processes and the Maximum  Work  

 العكوسة وغير العكوسة. كثيرًا ما يستخدـ في الترموديناميؾ مفيوـ العمميات
  يقصد بالعممية الترموديناميكية العكوسة تمؾ العممية التي تحدث بسرعة ال متناىية في

الصغر)بطيئة( مارة بسمسمة مف الحاالت أقرب ما تكوف إلى حالة التوازف، والتي يمكف 
 عكس اتجاىيا لتمر بالحاالت الوازني نفسيا التي مرت بيا في االتجاه المباشر.

 كانت  والعمل المصروؼ عمييا أصغريًا، إذا  وف العمل المنجز مف قبل الجممة أعظمياً يك
 العممية عكوسة.

  :تعطى عبارة العمل في ىذه الحالة بالعالقة 

       (3)                 

2

1

max.

V

V

rev VPWW 
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  سة.تكوف قيمة العمل في العمميات العكوسة أكبر مف العمل في العمميات غير العكو 
 العمميات في مختمف الحاالت:

غالبًا ما يكوف العمل الذؼ تقوـ بو الجممة الترموديناميكية ىو عمل تمدد، وبفرض أف الغاز 
nRTPV    يسمؾ سموكًا مثاليًا فيمكف استخداـ معادلة الحالة:  

 
 

 متساوية الحجم(تحت حجم ثابت ) ةالعممية الجاري 1-
.0وف تغير في الحجـ، أؼ تحدث العممية د  dVconstV      وبما أف العمل الوحيد

               الذؼ ىو عمل تمدد فيكوف:  qEdVPW 0 
 أؼ أف كمية الحرارة التي تأخذىا الجممة تحت حجـ ثابت تستيمؾ فقط لزيادة الطاقة الداخمية.

 وية الضغط(العممية الجارية تحت ضغط ثابت ) متسا 2-
 وتنجز الجممة عماًل يعطى بالعالقة: .P= constيكوف في ىذه الحالة 

   )12( VVPVpdVPpdVW 
 إذا حدثت تغيرات في درجة الحرارة يكوف:   

)12( TTnRnRTVPW  
 العممية الجارية عند درجة حرارة ثابتة )متساوية الدرجة( 3-

 : .T=constتمدد، حيث تقـو الجممة في ىذه الحالة بأداء عمل 

 pdVW  وطالما العممية عكوسة فيمكف التعويض عفP  :بقيمتيا مف معادلة الحالة
P=nRT/V :وبالتالي 









2

1

1

2

P

P
LnnRT

V

V
LnnRT

V

dV
nRTdV

V

nRT
W 

عند تمددىا مف  CO2مف  g 50مثاؿ: احسب العمل الذؼ تقـو بو جممة غازية مؤلفة مف 
V1=12.5 L  إلىV2=24.5 L  الشروط اآلتية:في 
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  25oCالتمدد عكوس عند الدرجة  -أ     
 التمدد تحت ضغط ثابت )الضغط الجوؼ( - ب
 التمدد ضد الفراغ -ج
 
 
 
 

 الحل:
 التمدد متساوؼ الدرجة: - أ

    
   JLnKKmolJ

molg

g

V

V
LnRT

M

m

V

V
LnnRTW

1900
5.12

5.24
298./3.8.

/44

50

1

2

1

2













 

 الضغط ثابت: - ب
litatmatmVVPW .12)5.125.24.(1)12(  

1 atm.Lit = 101.325 J   
  W=12 x101.325 = 1215.6 Jبالتالي:  

 العمل ضد الفراغ يساوؼ الصفر - ج
 

  Enthalpy                                     االنتالبية  
  ىي تغيرات الطاقة تحت ضغط ثابت، وىي حرارة التفاعل تحت ضغط

 .ثابت)المحتوػ الحرارؼ( لمجممة
 ة: معظـ العمميات تتـ تحت ضغط ثابت، ويعطى العمل في ىذه الحال 

(4)                )12( VVPVPW   
ل عمى الوسط الخارجي، ومف القانوف األوؿ في م( تعني أف الجممة تقـو بع-إشارة )

 الترموديناميؾ يكوف:
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(5)               )12( VVPqVPqE PP  
 كمية الحرارة الممتصة تحت ضغط ثابت qpحيث 

 (6)                     
)11()22(

)12(12

PVEPVE

VVPEEqP




 

 بالتالي: Hاالنتالبية  ويرمز ليل ب  E+PVيدعى المقدار 
(7)               VPEHHHHqP  12 

   عند حجـ ثابت يكوفEH  
  االنتالبية ىي تابع حالة 
  مف الميـ االنتباه إلى إشارةH: 

0إذا كانت  1- H    التفاعل ماص لمحرارة(endothermic)  
calkHgHIgIgHمثاؿ:    .9.11)(2)()( 22  
0إذا كانت  2-              H    التفاعل ناشر لمحرارة(exothermic)  
مثاؿ:              

calkHLOHaqNaClaqNaOHaqHCl .7.13)(2)()()(  
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 الكيمياء الحرارية
Thermochemistry 

 
ترافق التفاعالت الكيميائية بتغير في كمية الحرارة، وتيتـ الكيمياء الحرارية بدراسة ىذا التغير ت

 الذؼ يدعى باألثر الحرارؼ لمتفاعل.
تعتمد الكيمياء الحرارية عمى مبدأ تغير الطاقة ، حيث يمكف لطاقة المواد الناتجة أف تختمف عف 

 ترافق التفاعل إما : بامتصاص حرارة أو بانتشار حرارةطاقة المواد الداخمة في التفاعل، بالتالي ي
 عند ضغط ثابت ويدعى بحرارة التفاعل. Hأو qpيتـ التعبير عف التغير الحرارؼ لمتفاعل باستخداـ المقدار 

التناسب(  الحرارية بشكل محدد حيث توضع األمثاؿ الستكيومترية)أمثاؿتكتب معادلة التفاعل في الكيمياء 
ممادة، ومف ثـ قبل الرمز الكيميائي ويوضع دليل صغير تحت الرمز يدؿ عمى الحالة الفيزيائية ل

 تكتب حرارة التفاعل عمى اليميف.
...)()()()(  HdDcCbBaA gaqLS 

calkHCOOC :مثال ggS .03.9422 )()()(  
  Laws of Thermochemistryقوانيف الكيمياء الحرارية:   

  Lavauzelle-Laplace Law                                الس:الب-قانون الفوازيه 1-
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ينص عمى: كمية الحرارة الالزمة لتفكؾ مركب إلى عناصره األولية تساوؼ كمية الحرارة الالزمة 
 لتشكل ىذا المركب مف عناصره األساسية وتعاكسيا باإلشارة.

  Hess Law                                                 قانون هيس:  2-
ينص عمى: كمية الحرارة المرافقة لتفاعل كيميائي ىي نفشيا سواء حدث التفاعل عمى مرحمة 

 واحدة أو عمى عدة مراحل.
أو: كمية الحرارة لتفاعل ىي المجموع الجبرؼ لكميات الحرارة المرافقة لجميع المراحل المؤدية إلى 

 النواتج.
 عييف األثر الحرارؼ لمتفاعل.يستفاد مف ىذيف القانونيف بت

 تعيين األثر الحراري لمتفاعل: 
الذؼ يعبر عف  البالس-يعتمد تعييف األثر الحرارؼ لمتفاعل عمى استخداـ كل مف قانوني الفوازيو
 قانوف انحفاظ الطاقة، والبالس الذؼ يدعى بقانوف المجاميع الحرارية.

احتراؽ الكبريت، ثـ أكسدة الناتج، وأيضًا  باستخداـ تفاعل H2SO4(L): احسب حرارة تشكل مثال
 حرارة انحالؿ ثالث أكسيد الكبريت في الماء.
 الحل: تكتب التفاعالت حسب المثاؿ بالشكل:

calkHLOHgOgH

calkHLSOHLOHgSO

calkHgSOgOgSO

calkHgSOgOsS

.32.68)(2)(22/1)(2

.14.31)(42)(2)(3

.49.23)(3)(22/1)(2

.96.70)(2)(2)(









 

 كما نالحع  مف التفاعالت السابقة فإف التفاعل المطموب وىو:
)(42)(22)()(2 LSOHgOsSgH  

تفاعالت وبالتالي تكوف حرارة التفاعل مساوية المجموع الجبرؼ ينتج مف الجمع الجبرؼ ليذه ال
 لحرارة ىذه التفاعالت أؼ

calkH .91.193 
  عند استخداـ قانوف ىيس يجب أف نبحث عف كيفية الحصوؿ عمى التفاعل المطموب مف

 التفاعالت المعطاة.
)(2)(22/1)(2)(: احسب حرارة التفاعل: مثال gOHgOgHa  
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أف:   إذا عممت
kJHgOHLOHc

kJHLOHgOgHb

44)(2)(2)(

286)(2)(22/1)(2)(



 

 (b)مف خالؿ جمع التفاعميف  (a)المطموب  الحل: نالحع ألنو يمكف الحصوؿ عمى التفاعل
 أؼ: (c)و

a=b+C :بالتالي 

kJ

cHbHaH

24244286

)()()(



 

)()(22/1)(2)(: احسب حرارة)انتالبية( التفاعل:  مثال gCOgOgCOa  
 إذا عممت :

kJHgCOgOsCc

kJHgCOgOsCb

393)(2)(2)()(

111)()(22/1)()(



 

 نالحظ: (c)و (b)باستخدام التفاعمين  (a)بدأ: هو كيف يمكن الحول عمى التفاعل الم

kJbHcHaH

bca

283)111()394()()()( 

 

  Standard Heat of Formation                            التشكل القياسية: ةحرار 
 مف المادة  : ىي كمية الحرارة المنتشرة أو الممتصة الناتجة عف تشكل موؿ واحدتعريف

0طالقًا مف عناصرىا األساسية في الشروط القياسية. يرمز ليا بػػ  ان

rH 
)الشروط القياسية هي الشروط التي توجد فيها المادة في الحالة الثابتة، عادة درجة الحرارة 

250C  1 والضغط الجويatm.  ) 
 والداخمة، أؼ: تساوؼ الفرؽ بيف مجموع حرارة التشكل القياسية لممواد الناتجة 
  .)(.)( 000 reactHprodHH iir    
  :حرارة التشكل القياسية لمعناصر البسيطة تساوؼ الصفر مثلC, O2 الخ... 

0: احسب حرارة تشكل االستيميف إذا كانت مثال

rH  أثناء تفاعل االحتراؽ تساوؼ(-
310.61 kJ)  

 الحل:
22)(22/5)(22)(2)(يكتب تفاعل االحتراؽ بالشكل:  LOHgCOgOgHC  

)(.)(.بتطبيق العالقة:  000 reactHprodHH iir    
)]2(2/5)22([]2()2(2[61.310 0000 OHHCHOHHCOH  
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kJHCH

HCH

19.54)22(

]0)22([)3.681.188(61.310

0

0



 

  يمكف تطبيق مفيوـ الكيمياء الحرارية عمى المحاليل، وليا أىمية كبيرة في عمميات مزج
 المحاليل.

 لتفاعل مساوية إذا حدث مزج المحاليل الممدة ولـ يحدث تفاعل بينيا تكوف حرارة ا
 الصفر.

 :عند تعديل محموؿ حمض قوؼ باساس قوؼ، يحدث التفاعل 
   calkHLOHOHH aqaq .6.13)298()(2)()(   

 Hبالتالي يمكف التفريق بيف الكيرلتيات القوية والضعيفة مف خالؿ معرفة 
 ف استيالؾ مف التطبيقات الميمة لمكيمياء الحرارية حساب الوحدات الحرارية الناتجة ع

 الغذاء
 
 :خصائص تابع االنتالبية 

 بكمية المواد المتفاعمة:Hتتعمق كمية  - أ

kJHLOHgOgH

kJHLOHgOgH

572)(22)(2)(22

286)(2)(22/1)(2



 

 تكوف قيمة االنتالبية لمتفاعالت العكوسة متساوية بالقيمة ومختمفة باإلشارة:  - ب

     
kJHgOgHLOH

kJHLOHgOgH

286)(22/1)(2)(2

286)(2)(22/1)(2



 

 ة الفيزيائية لممادة:تتعمق قيمة االنتالبية بالحال -ج
    kJHgOHLOH 44)(2)(2  
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 القانون الثاني في الترموديناميك
Second Law of Thermodynamics 

 
  Introduction                                                          مقدمة:

كل آلخر في أثناء \مف شطالحظنا أف القانوف األوؿ في الترموديناميؾ يدرس تحوالت الطاقة 
 الذؼ يدرسو القانوف الثاني. حدوث التفاعل، وال ييتـ باتجاه حدوث التفاعل

 أمثمة:
يتمدد الغاز في حجـ موجود فيو بشكل تمقائي ليشغل كامل الحجـ، لكنو ال يستطيع أف  1-

 ينضغط بشكل تمقائي إلى حجـ أصغر.
المكاف المنخفض بشكل تمقائي، لكنو ال يتحرؾ الماء الجارؼ مف المكاف المرتفع إلى  2-

 يستطيع أف يتحرؾ باالتجاه المعاكس بصورة تمقائية.
إلى درجة حرارة الوسط المحيط لكنو ال يستطيع أف يسخف إلمى  يبرد الجسـ الساخف تمقائيا 3-

 درجة حرارة أعمى مف درجة حرارة الوسط المحيط.
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القانوف الثاني في الترموديناميؾ الذؼ يحدد مف دراسة ىذه الظواىر وغيرىا الكثير تـ وضع 
اتجاه العمميات التمقائية، وكما نالحع مف األمثمة السابقة أف ىذه العمميات تسير نحو التوازف، 
وال يمكف العودة بيا إلى الحالة االبتدائية)استحالة العودة( دوف تدخل شروط خارجية، وقد اقترح 

 بالنؾ نصًا لمقانوف الثاني بالشكل:
)تعويض( في جممة "" من المستحيل عكس أي تحول طبيعي بصورة كاممة دون حدوث تغير

 أخرى""
ىذه التحوالت يمكف وصفيا مف خالؿ تابع ترموديناميكي)تابع حالة( يدعى باالنتروبية ويرمز لو 

 q، والذؼ يعبر عنو بالشكل: إذا تمت أية عممية بصورة عكوسة فإف نسبة كمية الحرارة  Sبػػ 
 أؼ: Sي تتبادليا الجممة بصورة عكوسة إلى درجة الحرارة يعطي تغير االنتروبية الت

T

q
S rev. 

إذا حدث التحوؿ عند ضغط ثابت، وكما مر معنا سابقًا 
T

H
SHpqrev


)( 

 يتميز تابع االنتروبية بػػػػ:
االنتظاـ( في الجممة.)أؼ تزداد االنتروبية بازدياد )عدـ   disorderيقيس درجة العشوائية - أ

 العشوائية(
شكل كامل عف وصف التحوؿ بأنو بيقيس سعة التغير التمقائي لمجممة ) لكف ال يعبر  - ب

 تمقائي أـ ال بشكل كامل(
 مثال:

احسب تغير االنتروبية عند تبخر موؿ واحد مف الماء، إذا عممت أف حرارة تبخر موؿ مف الماء 
  kJ/mol 40تساوؼ 

molKJالحل: 
KT

molJ

T

H
S ./108

)(

/10.40 3




 

  تزداد انتروبية الجممة بازدياد درجة حرارتيا أؼ تزداد العشوائية، والعكس صحيح، أؼ
كمما تناقصت درجة الحرارة تتناقص االنتروبية حتى الوصوؿ إلى درجة الصفر المطمق 

 لث في الترموديناميؾ.تصبح االنتروبية مساوية الصفر، وىذا ما يعبر عنو بالقانوف الثا
  Free Energy                                              الطاقة الحرة 
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لمعرفة التغير التمقائي عف طريق تغير االنتروبية يجب معرفة تغيرات االنتروبية لكل مف الجممة 
ارًا ليا، لذلؾ يشير إلى االنتروبية ولكنو ليس معي والوسط الخارجي، لذلؾ فإف تابع االنتروبية

 ويدعى بطاقة جيبس الحرة. Gيوجد تابع ترموديناميكي يعبر عف تمقائية الجممة يرمز لو بػػػػػ  
 في حالة الجممة المعزولة:

(1)                           0..  surrsyssysisol SSS 
ند درجة حرارة ثابتة، وحيث:  في حالة التوازف يعني انتقاؿ الحرارة يحدث بشكل عكوس ع

surrsys SS  .
 ويكوف:  

qqSS

T

q
S

T

q
S

revSYS

rev

SUUR

rev

SYS





;

; . 

 يمكف كتابة: (1)مف ىذه العالقات والعالقة 

 (2)                         .;00 constTSTq
T

q
S  

HqPكما ذكرنا سابقٌا، فإف حدوث التفاعل عند ضغط ثابت فإف:     
0).;(.بالتالي:   constPconstTSTH  

STHيدعى التابع   :بتابع جيبس )طاقة جيبس الحرة( ويكتب بالشكل 
(3)                          STHG  

 نميز ىنا الحاالت اآلتية:
 0Gحالة التوازن يكون  1-
 0G التحول التمقائي  2-
 0Gالتحول غير تمقائي   3-

  وتكوفG ىي معيار التحوؿ التمقائي 
  أف  (3)نالحع مف العالقةG :ىي عبارة عف حديف 
 الروابط والتي تعبر عف الفرؽ في طاقة Hالحد األوؿ   

 يعبر عف التغير أو االحتمالية خالؿ العممية STالحد الثاني 
 :مثال

calHIIIليكف التفاعل في المحموؿ:  aqaqaq 5100)298()(3)(2)(   
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calSإذا عممت أف  4 فيل ىذا التحوؿ تمقائي 
STHGالحل:    

= -5100-[298.(-4)]= -3908 cal/mol  
 أؼ الحوؿ تمقائي 0Gبما أف  

والضغط  واحد جو ىو تحوؿ  100C-ل تحوؿ الماء السائل إلى جميد عند الدرجة ى مثال:
 تمقائي، عممًا أف:

molcalHmolKcalS /1343)263(;./91.4  
STHGبالتعويض بالعالقة الحل:   :نجد 

molcalxG /51)]91.4(263[1343  
 ا أف الطاقة الحرة أصغر مف الصفر بالتالي التفاعل تمقائييم

 
 
 
 

 ممخص عن التحوالت الطاقية 
 0H سالبة( ىذا يعني التحوؿ ناشر لمحرارة( 
 0H موجبة( ىذا يعني التحوؿ ماص لمحرارة( 
 0S    ائية)سالبة( ىذا يعني تناقص العشو 
 0S  موجبة( ىذا يعني ازدياد العشوائية( 

 Hو  Sفإف قيمتيا تتعمق بكل مف  Gبالنسبة لػػ 
   0H  ، )سالبة(0S  )موجبة( 

)()(  STHG    أؼ التحوؿ تمقائي 
 0H  ، )موجبة(0S)سالبة( 

)()(  STHG    التحوؿ غير تمقائي 
 0H    ،)سالبة(0S)سالبة( 
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STHSTHG  أييما  Hوقيمة  Sىنا حسب قيمة  )(
 أكبر

   0H   ،)موجبة(0S  )موجبة(
STHSTHG   Hوقيمة  Sىنا حسب قيمة   )(

 :يمكف تمخيص ذلؾ أيضًا في الجدوؿ اآلتي 
  G H S ية حدوث التفاعلإمكان

 T - - + 1يحدث التفاعل ميما كانت قيمة 
 T + + - 2ال يحدث التفاعل ميما كانت قيمة 

يحدث التفاعل تمقائيًا عند درجة 
 منخفضة

- - _ 3 

 4 + + _ يحدث التفاعل عند درجة مرتفعة
  تطبيقاتG في حالة مزج المحاليل 

 0Sعند مزج المحاليل يزداد حجـ المحموؿ، بالتالي تزداد العشوائية وتكوف 
                                 

S>0

ية ثال م

ل سوائ مزج ال



مزج  ية ال ل عم
لحرارة شرة ل ا ن

مزج    ية ال ل عم
لحرارة صةل ما

GG<G

حرارة سب درجة ال ح

ئل  سول كون ال يف ت ف كل ط ش صة ب ما

تزجة و G<0مم

تزجة  ير مم كون غ ير ت ب كل ك ش صة ب ما

G>0 


