
ته يو دانسـ  2.2
را  يمم فشـار 

Cu(l;847

CH4+CO

Cu2O(s) 

تـه  يويـت. اكت   

Ca(a=0.5

gr/cm3 25تـ 

مينـ  يمـ  ،نـدارد  يگ 

˚C) →Cu(s;

O2=2CO+2H2

  دد.
=2Cu+1/2O

ـربن در تعـادل اسـ

  باشد: -

5) +Si(a=0.4

  كتر ابراهيمي

يـته گرافيـت. دانسـ  
بسـتگ و فشـار   رت  

847˚C)        

2                           

ه گرديژن تجزيكس
2                  

كـ يدرصد وزن .0

-172 kJ/mOl

) =CaSi(a=0

دكت -د نجف آباد

+1.6 Kcal اسـ
ول به درجـه حـرار

                   

                             

10-5 m به مس و اك
                   

  ر هستند:ي
CO=20 

6 يحاو ي فوالد

 le يمساو1000

  ر است؟

0.8)              

زاد اسالمي واحد

1atm، lو فشـار  
ن تحويستم در اي س

  د.ينما ليس تبد

                   

                            

.  

mmhg ك خالًي

                   

يه زيبات اوليترك ي
0%     CO2=2

در صد متان با 0.6

Ca+ 0 يدر دماK

مد و خالص چقدر

                   

  د.يحاسبه كن

دانشگاه آز - مواد

1000K يدمـا 

ر حجمييشود كه تغ
ت را به الماسيگراف

  د:يير محاسبه نما

            

           

چقدر است. 100

 د.يكن يوق بررس

كيد مس بتواند در ي
          

يدارا atm 1شار
20%    H2=50

  د.يآوردست

64ي اتمسفر حاو

T=92         

 Si=CaSi+ش

جا CaSiو  0.5
100 (.  

          

  ر است؟يم پذ

مح 1000Kرا در

س ترموديناميك

ت به المـاس در يف
ست. اگر فرض شو

گ 1000K ي دما

ريتحول ز ي را برا

00K يارد در دما

 

تعادل واكنش فو ي

يكه اكس ييقل دما

CO,CO2 در فش
0%      H2O=

بد 700Kق را در 

كيروژن در فشار
    (C˚25است؟(

واكنش يتاندارد برا

تهيويدر اكت Caا 
00Kد(يحاسبه كن

انجام 1000K ي

ΔG ر ريواكنش ز

ي سري دوم درس

ل گرايواكنش تبد
3.51gr/cm3 ا

د كه بتواند دريكن

بسيآزاد گ ينرژ

   يواكنش گاز

آزاد استاند ي انرژ

 KP=1 ييچه دما

يش دما را روي افزا

ن حداييب است تع

H2,H2O,از يط

=10%           
مخلوط فوق يتعادل

درياز متان و ه يط
ن فوالد چقدر اير ا

آزاد است ير انرژييغ

در تعادل باSi ته يو
Δ ر را محيواكنش ز

اكنش فوق در دما

Δ ،و ،ثابت تعادلG

تمرينهاي

1.G∆ و
الماس 

محاسبه ك
  
ر ايي.تغ2
 

 
و ي.برا3

  

a (رييتغ
  
b (در چ
 
c (ريتاث
  
.مطلوب4

 
.مخلوط5

        
ب تيترك

 
.مخلوط6

كربن در
 
.اگر تغ7
  
a (وياكت
b( ΔG

 

 
c (ا ويآ
  
8.(ΔG˚

  



Ca(a=0.9

توانـد از  يم 10

6Fe2O3=4

 

9) =Ca(a=0.5

mmHg 10-0ال  

  شد؟

4Fe3O4+O2   

  كتر ابراهيمي

5)                 

ك خـاليـ ا يد.آيـ كن 

ه خواهد شيا تجزيآ

                   

 

  

دكت -د نجف آباد

                   

محاسـبه ك 1000

  د؟

م آياست.قرار ده 1

  است.360
                   

چقدراست؟ 90

زاد اسالمي واحد

                   

0K يب را در دمـا

SiO2 ا كنديرا اح

mmHg 5-10ن

900˚C ،00 cal

                   

F،  0 يدر دما˚C

  د شد؟

  دارد؟ يوم

دانشگاه آز - مواد

        

م خـالص مـذابينيم 
  ند؟

،1200K ير دما

نژن درآياكس ييجز

C ير در دمايش ز

        

Fe2O3،Fe3O4

Fe3 ه خواهديتجز

900˚C چه مفهو

س ترموديناميك

يو آلـوم  Al2O3 ي
كن يريفوق جلوگ 

تواند دريم مينيآلوم

ك خال كه فشار جز

واكنش يتاندارد برا

دي تعادل با دو اكس
O4ا به يدار است

ينش فوق در دما

   هوا چقدر است

ي سري دوم درس

يژن تعـادل ير اكسـ  
يدر دما Alون يس

ا آيد كه آيكن يرس

كيرا در  CaOگر

آزاد است ير انرژييغ

ژن در ياكس ييجز
Fe2O ديدر هوا پا

واكن ˚ΔGت بودن

d واكنش فوق در

تمرينهاي

 
فشـار) .9

داسياكس
  

برر -10
  

.اگ- 11
  

يتغ - 12

 
a (فشارج
b (ايآO3

  
c (مثبت
  

d) ΔG



4/3Al(l) +

<Si>+O2

<SiO2>+

+O2=2/3Al2

2=<SiO2>     

+<Ti>=<TiO

 

   

  كتر ابراهيمي

O3               

                   

O2>+<Si>      

 ا نه؟يشود يم هديس

CO/C ا كرد.ياح

 

  ت؟

  ا كرد؟ي

دكت -د نجف آباد

                    

                   

1at د كرد؟يتول  

                   

10-18a است اكس

  د.

CO2=105سبت

SiO2(s) +c=

اتمسفر است 10-8

H2/H2O=1 ياح

زاد اسالمي واحد

  ) دهيد پاسخ

   است؟

 د؟يبدست آور 7

                   

  در است؟

                   

CO  در فشارtm

 چقدر است؟   9

                   

atmن آن ژياكس ي

د آن در تعادل باشد

به نس cO/cO2از 

=Si(l) +2CO

atmژن ياكس يي

H2/  105به نسبت

دانشگاه آز - مواد

پ چاردسونيگهام ر

م چقدريزيجوش من

C˚700 ي در دما

          

ر چقديواكنش ز ي

           

ا نمود و گاز ين اح

c˚10س درد ميس

  د:يه كن

          

ييكه فشار جز ير

ديواند با كرم و اكس

M ( يرا با مخلوط

(1atm)        

يفشار جز يدارا 80

H2O/از  يخلوط

س ترموديناميك

نگيلااگرام يده از د

د مس و نقطه جيس

ر رايرد واكنش ز

ياستاندارد برا يپرو

د كرم را با كربنيس

تعادل با مس و اكس

محاسبه C˚400ر 

در اتمسفر ) Crم (

تويم cO/cO2از 

MnOد منگنز (يس

 امكان دارد: ييما

                   

CO/C 00در˚C

م را با مخيتانيد تيكس

  امكان دارد: ييا

ي سري دوم درس

استفا هاي زير را با

اكس،م ينيذوب آلوم

آزاد استاندار ينرژ

ر آنترييو تغ يآنتالپ

توان اكسيم ييه دما

ژن در تياكس ييجز

Δ ر را دريواكنش ز

كرم، C˚1000ر

900˚C ا يچه نسبت

توان اكسيم ييچه دما

ر در چه دميكنش ز

                   

CO2از  ي مخلوط

توان اكيم ييچه دما

ر در چه دماينش ز

تمرينهاي

  
ه ني(تمر

  
.نقطه ذ1
  
ر ايي.تغ2
  

 
ر آيي.تغ3
  

 
.در چه4
  
.فشار ج5
  
6.ΔG˚

  

 
ا دري. آ7
  
C.در 8

  
. در چ9
  

. واك10
  

        
 

. چه11
  

.در چ12
  

.واكن13
  



  كتر ابراهيمي

2H 

  ا كرد؟ياح 

  د؟كن

دكت -د نجف آباد

H2O(1atm) +

H2/H2O=10

كيجاد ميا ينژي اكس

زاد اسالمي واحد

+C= CO2(1at

H2/H  4-به نسبت

H2/H2 چه فشار

  رد؟

دانشگاه آز - مواد

atm) +2H2(10

H2Oاز  ي مخلوط

2O=10-4 نسبت

ا كري را با كربن اح

س ترموديناميك

0atm)           

د مس را باياكس 5

به H2/H2Oاز  ي

د آنيتوان اكسي م

  س چقدر است؟

ي سري دوم درس

                   

C˚500توان در يم

600˚C يمخلوط

مينيه آلوميته يبرا

نهان ذوب مس يما

تمرينهاي

        
 

ا مي.آ14
  

C.در 15

  
ا بي.آ16

  
.گرم17

  
  
 
  



 

  كتر ابراهيمي

  

دكت -د نجف آباد زاد اسالمي واحد دانشگاه آز - مواد تمرينهايي سري دوم درسس ترموديناميك

 



 

د يسـ تـا بـه اك  

ون يداسـ ي اكس

-7300c  و-

900K   قـرار
ب در داخـل    

ا يد نشــود؟آيـ    

قـدر باشـد تـا     

PCO  داده تحـرارت

  

از يريجلـوگ  يرا
  انجام داد؟

calب يـ بترت 298

K يمـذاب در دمـا  

ن گـاز و مـذايا بـ ـ 

  د.

شــد تـا كــرم اكسـ

ن مخلـوط چقيدر ا

  كتر ابراهيمي

   =10-2 at O2

  د.ير

مذاب. كليامد ون

انجام شود. بر 650
ا 5atm-10در خال 

  

  خواهد شد.

Ag  8 يدر دمـاK

 قلع و كلر در قلع
يـد كـه آ يـ كن يرس

ديفرض كن 100را 

 حــداكثر چقـدر با

د CO2 ييشار جز

دكت -د نجف آباد

tmبـا   ير اتمسـفر

ر بدست آوريالت ز

كل جايون نيداسيس

C˚0 يدر دما يست

را د يات حرارتيمل
د.يحل كن ) يسبه ا

ه خين تجزژي و اكس

g2Oك مـول  يـ ل

از يدر آن  مخلوط
43%A باشد.برريم

   قرار

ر CaCO3 يكول

بخـار آب يـي  جز

م.فشيدهيحرارت م

زاد اسالمي واحد

(MgCO ( را در

ك از حااليدر هر

ΔG مربوط به اكس

سيات باين عمليت.ا
توان عميم ييچ دماي

نگهام (محاسيلا رام

به نقره يير چه دما

ΔH  وΔS˚ ليتشك

كه د يل محفظه ا
،7%HCl ،Ar 

اتاق يو در دما الً

  د.
د.جرم ملكياسبه كن

م. فشــاريدهيـ ت م
  ؟

1500k يتا دما

دانشگاه آز - مواد

O3م يزيكربنات من

  ه شود.يز

كل را ديذوب ن يپ

˚Gفاده از معادالت

است يات حرارتيمل
چيا در هيباشد؟آد ي

اگريم و هم بدون د

م. دريدهيحرارت م

˚Hبوده و  صفر باًي

1atm را از داخل
،H2 %50حفظه

تر در خاليك ليجم

گردديد ميده و ناپد
10،1500K محا

 1500K حــرارت
ر؟يا گرماگيزاست

ت 1atm فشار كل

س ترموديناميك

  2ي 
يستيبا يي چه دما

(M ( و(CO2 ( تجز

نهان ذوب و آنتروپ
  نگهام.

نگهام و با استفيلا م

تحت عم يكوره ا
داخل كوره چه با 

نگهاميلا اگرامي از د

ح جاًير تدريز يها
    1atmر 

يون نقره تقريداسيس

ن در فشاردروژيه
از مح ي گاز خروج

  ر.يا خياست 

به حج ير محفظه ا
  م:يدهيرارت م

C ًه شديتجز كامال
000K يدر دماها

Kتــا H2/H2Oز 

گرماز يآب واكنش

در CO/CO2ز

ي سري دوم درس

سوم تمرينهاي سري
د تايمحاسبه كن

MgOم يزيمن

ن يگرما،ذوب  ي
نيلم ااگرايتفاده از د

اگراين استفاده از د

داخل ك ي ورق مس
ين ورق فشار هوا

با استفاده اله را هم 

Ag  را در اتمسفره
ژن خالص در فشار

ΔCp واكنش اكس
  است.  15
از آرگون و ه يوط
گيم.تركيدهيور م ب

تعادل بر قرار شده ا

در CaCO3گرم
حر يستم را به آرام

CaCO3 ييدماچه

 داخل محفظه را د

ا يم را در مخلـوط  
ن كرم با بخار آويس

ا يل را در مخلوط
  د نشود؟يس

تمرينهاي

قسمت س
1.

  
دما    .2
a (با است
b (بدون
  
كي  .3

نيسطح ا
ن مسئلهيا

  
4 .g2O

a (ژياكس
b (هوا 
pم يدانيم

5.8 eu

مخلو  .5
دارد عبو
محفظه ت

  
ك گي .6

سيدارد.س
a (در چ
b (فشار
  
  
كـرم -7

داسياكس
  
كلين - 8
كل اكسين

  



 ΔG˚-Tلـه   

TK      

PH2S/PH 

ΔG˚F(FeO
 
ΔG˚F(Fe2

 

1. Mg+1/
 
2. Mg+1/
 
3.Mg+1/2

ـت در تعـادل   

MgO=M

ن اطالعـات معادي

     

6.07 
H2  

O) =-259600

2O3) =-1091

/2O2=HgO(s

/2O2=HgO(s

2O2=HgO(s)

  ر است.

PH2=0.042 اسـ

Mg(g) +1/2O2

  كتر ابراهيمي

ست.با استفاده از ا

500     

7×10-18

0+62.55T     

000+312.8T

s)      ΔG˚=-6

s)      ΔG˚=-7

)      ΔG˚=-6

بخار Mgربوط به 

PH2O=0.  21و

2(g)               

   

دكت -د نجف آباد

ر داده شده ايول ز

600      

6.07×10-15 

                   

T                   

   شده است:

604000-5.36

759800-13.4

608100-.044T

ع و كدام معادله مر

H2s   5كـه در آن

1600   

                   

  

زاد اسالمي واحد

مختلف در جدو ي
  ست آوريد

70 

8.44×

  ست:

  J              

  J               

  ر است.

ر دادهي بصورت ز

6TlnT+142T

4TlnT+317T

TlnT+112.8

عيما Mgمربوط به

s/H2O/H2 يز

 د.يدا كنيتمسفر پ

C˚ر در يصورت ز

                   

  

دانشگاه آز - مواد

در دماها MnSو
MnS(s) +   بد

00     

310-13

ر داده شده اسيت ز

        

         

داريپا ييها چه دما

ع و بخاريما،جامد

T  J       

T  J        

T  J      

كدام معادله م،جامد

با مخلوط گـاز 20
ن ايرا در ا Znو  

به ص MgOه يجز

             

   

س ترموديناميك

و Mnادل با در تع
+H2=Mn(s) 

800      

.42×10-11

بصورت Fe3O4و 

در FeO يكينامي

M در سه حالت ج

ج Mg مربوط به

000K يد در دما

O2،H2S،S2 يل

تج يالزم برا خالً ه

  

ي سري دوم درس

د PH2S/PH2 ت 
   H2S+واكنش 

900   

6.07×10 

Δ ل يتشكFeO و

يد از نظر ترموديكن

Δ ون يداسياكسg

د كدام معادلهي كن

Zn   وZnS جامد
تعادل ييد.فشار جز

طلوب است محاسبه

   

تمرينهاي

.نسبت -9
و يرا برا

  
 

1    

6.0-10

   
10.G˚

  

ك يبررس
  

11.G˚

  

 
مشخص

  
12. nO

قرار دارد
  

. مط-13
  

  
  
  
 

  
  
 

1000    

08×10-9


