
Фізична хімія, весняний семестр 
 

Питання для самостійної роботи 

 

Предмет термодинаміки. Система та її стани. Паpаметpи та функцiї 

стану системи. Рівняння стану для однокомпонентної системи. 

Внутpiшня енеpгiя. Закон збереження енергії для ізольованої системи. 

Перше начало теpмодинамiки. Теплота та pобота для piзних пpоцесiв. 

Ізохорний процес. Ізобарний процес, ентальпiя. Теплоємнiсть при сталому 

об’ємі (Cv ) та при сталому тиску (Cp).  

 Термохімія. Тепловий ефект хiмiчної pеакцiї. Закон Гесcа. Теплоти 

утвоpення та гоpiння pечовин, наслідки із закона Гесса. Стандаpтнi ентальпiї. 

Залежнiсть теплових ефектiв хімічної реакції вiд темпеpатуpи, фоpмула 

Кipхгофа. 

 Ізотермічний процес розширення-стиснення для ідеального газу. 

Адіабатичний процес, рівняння адіабати, робота та зміна внутрішньої енергії 

в адіабатичному процесі. 

 Теплові машини. Цикл Карно. Iнтенсивнi та екстенсивнi величини. 

Ентpопiя. Обчислення зміни ентpопiї в різних процесах. Ентропія 

змішування. Зміна ентропії в ізохорному та ізобарному процесах. Постулат 

Планка. Обчислення абсолютних ентpопiй. Фiзичний зміст ентропії, ентропія 

як міра молекулярного хаосу. 

Функцiї стану. Вiльна енеpгiя: енеpгiя Гельмгольца та енеpгiя Гiббса. 

Рiвняння Гiббса-Гельмгольца. Спiввiдношення Максвелла. Методи 

обчислення та фiзичний змiст вiльної енеpгiї. 

Контрольні запитання  

1. Поясніть існуючі типи класифікації та основні характеристики 

термодинамічних систем, параметрів, функцій. 

2. Чи можна розрахувати абсолютні значення внутрішньої енергії систем? 

3. Що спільного і що відмінного у таких понять як теплота і робота? 

4. Поясніть фізичний зміст поняття ентальпії та її відмінність від 

внутрішньої енергії системи.  

5. Для яких хімічних реакцій зміни ентальпії майже співпадають із 

змінами внутрішньої енергії, а для яких існує суттєва відмінність між 

цими двома величинами?  

6. Чому в довідниках наводяться значення стандартних ентальпій, а не 

внутрішніх енергій утворення речовин? 

7. Чи є теплоємність функцією стану системи? 

8. Чому і як залежать від температури теплоємності речовин? 

9. Чи залежить від температури теплоємність ідеальних газів? (Відповідь 

пояснити) 

10. Розрахувати зміну внутрішньої енергії, ентальпії, виконану роботу та 

теплоту, отриману системою при ізобарному (ізотермічному, 



ізохорному, адіабатичному) розширенні (стисненні, нагріванні) 

ідеального газу від початкового стану, що характеризується певними 

параметрами до кінцевого стану з певними параметрами. 

11. Розрахувати зміну ентальпії в деякій хімічній реакції, користуючись 

даними про теплоти утворення, теплоти згорання певних речовин–

учасників реакції, а також даними по енергіях зв’язку. 

12. Розрахувати тепловий ефект хімічної реакції, користуючись 

результатами калориметричних вимірювань. 

13. Розрахувати тепловий ефект хімічної реакції при одній температурі, 

якщо відомий тепловий ефект цієї ж реакції при іншій температурі. 

14. Вивести рівняння залежності H  реакції від температури, якщо 

відомий вигляд залежності PC для цієї реакції від температури (і 

навпаки). 

15. Як довести, що ентропія є функцією стану системи? 

16. Пояснити фізичний зміст поняття вільної енергії. 

17. Як змінюється вільна енергія системи при зміні тиску та температури? 

18. Які функції і чому називають характеристичними? 

19. Розрахувати зміну ентропії певної кількості речовини при її нагріванні  

20. Розрахувати зміну ентропії при об’єднанні двох систем в одну (гаряча і 

холодна рідина, лід – вода, два ідеальних гази тощо) 

21. Розрахувати стандартну ентропію хімічної реакції при різних 

температурах. 

22. Розрахувати абсолютну ентропію речовини з даних по вимірюванню 

теплоємності. 

23. Розрахувати зміну енергії Гіббса системи при зміні температури або 

тиску. 

24. Розрахувати стандартну зміну енергії Гіббса хімічної реакції при 

різних температурах. 

25.  Розрахувати зміну енергії Гіббса системи при фазовому перетворенні, 

яке відбувається в нерівноважних умовах. 

 

Задачі  

 

1.При 300 К ідеальний газ ізотермічно розширюється від 10-2 до 10-1 м3. 

Кількість тепла, що поглинається, дорівнює 17,26 кДж. Яка кількість молів 

приймає участь у процесі? 

2.На скільки градусів підвищиться температура 10 л води ( ) за 1 годину 

роботи електричного нагрівача потужністю 500 Вт, якщо втрат тепла немає. 

Питома теплоємність води дорівнює сv = 1 кал/гК. 

3.При згоранні нафталіну в калориметричній бомбі при 298 К з утворенням 

води і СО2 тепловий ефект дорівнює -5152,96 кДж. Розрахуйте теплоту 

згорання нафталіну при постійному тиску, якщо пара води, що утворюється 

при згоранні нафталіну: а) конденсується, б) не конденсується. 



4.Яку кількість теплоти буде перетворено в роботу ідеальною машиною 

Карно, що працює при температурі між 200 і 100 К, якщо вона при 200 К 

одержить 251,4 Дж теплоти? 

5.Обчислити зміну ентропії при нагріванні 1 моля вуглекислого газу від 00С 

до 9000 С при атмосферному тиску. Залежність теплоємності (кал/(мольК)) 

від температури визначається такою залежністю: 

 
6.Знайдіть величину ΔH298 К у кДж/моль і ΔS298 Дж/(моль*К) реакції при 

стандартних умовах (Т = 298 К, р = 101,3 кПа), що протікає за рівнянням:  

СО(г) + Н2О(р) = СО2(г) + Н2(г). Необхідні дані вказані в наступній таблиці: 

 

Речовина 

СО2(Г) 

СО(Г) 

Н2(Г) 

Н2О(р) 

∆H0
298, кДж/моль 

393,51 

110,52 

0 

285,84 

∆S298, Дж/(моль*К) 

+213,65 

+197,91 

+130,59 

+69,94 

 

7.Визначити зміну ентропії при перетворенні 2 г води, взятої при 0 oC, до 

стану перегрітої пари при 150 oC і тиску 1,013.105 Н/м2. Теплота 

пароутворення при нормальній температурі кипіння становить 2,255 кДж/г, 

мольна теплоємність пари при постійному тиску: 

Сp= 30,13 + 11,3.10-3T Дж/(моль.К), 

Сp (рідкої води) = 75,3 Дж/(моль*К). 

8.150 г азоту знаходиться при 00 С і тиску 1,013*105 Па. Визначити Q, A, U 

та H при адіабатичному стиснені до 3,012*105 Па . Прийняти азот ідеальним 

газом і його теплоємкість дорівнює Ср = 48,1 Дж/(моль*К). 

9.Розрахувати температуру суміші і зміну ентропії при додаванні 3 кг води 

при 353 К до 6 кг води з температурою 290 К. Теплоємність води становить 

76,0 Дж / (моль*К) і не залежить від температури. 

10.Розрахувати тепловий ефект реакції 2СН4(г) = С2Н2(г) + 3Н2(г) при 

температурі 350К, якщо стандартні теплоти утворення речовин та 

теплоємності наведені в таблиці. 

Речовина 

 

СН4(Г) 

С2Н2(Г) 

Н2(Г) 

 

∆H0
298, кДж/моль 

 

74,8551 

223,75 

0 

∆С298, Дж/(моль*К) 

 

35,7 

43,93 

28,84 

 

11.Система містить 0,5 молів ідеального одноатомного газу, що займає об’єм 

V1 = 1 л за тиску Р1 = 10 атм. Газ розширюється адіабатично до тиску 

Р2 = 1 атм. Розрахуйте кінцеві тиск і температуру, виконану роботу, ΔU та 

ΔH.  

 



12.Знайдіть зміну ентропії суміші, що містить по одному молю гелію і азоту, 

при її розширенні від об’єму 20 л при температурі 365,5 К до об’єму 30 л при 

температурі 274 К. 

13.Розрахуйте o

1273H  для реакції атомізації молекулярного кисню 2O 2O , 

якщо її тепловий ефект при 298 К ( o

298H ) становить 490 кДж. Вважати, що 

мольна теплоємність молекулярного кисню залежить від температури 

  6 2

2 25,72 0,013 3,86 10PC O T T    , а атомарного не залежить. 

14. Розрахувати зміну ентропії при кристалізації 1 моль води при температурі 

0°С та при кристалізації 1 моль переохолодженої води при температурі –

10°С. Оцініть рушійну силу процесу в кожному випадку. Ентальпія 

плавлення льоду становить o
плH = 6008 Дж·моль–1, теплоємності льоду і 

води дорівнюють 34,7 та 75,3 Дж·моль–1·К–1, відповідно. 

 

15. В таблиці наведені виміряні експериментально при різних температурах 

теплоємності  

1,3,5-трихлор-2,4,6-трифторбензолу. Знайдіть його абсолютну ентропію при 

298 К. 

Т, К 14,14 16,33 20,03 31,15 44,08 64,81 100,10 140,86 183,59 225,1 263,0 298,06 

Cp , 

Дж/(моль·К) 
9,492 12,70 18,18 32,54 46,86 66,36 95,05 121,3 144,4 163,7 180,2 196,4 

 

 

 

 

 


