
4.3  เทอรโมเคมี (Thermochemistry )( y )

ปฏกิริิยาคายความรอน,   q   =  (- )
Exothermic reaction (rxn)

ปฏกิริิยาดดูความรอน,    q   =  (+ )
Endothermic reaction (rxn)

สภาวะมาตรฐาน (Standard state)
ความดัน   1.0 atm
อุณหภูมิ   25   oC   หรอื  298 K



=     การเปลี่ยนแปลง enthalpy py
       ภายใตสภาวะมาตรฐาน 
= การเปลี่ยนแปลง enthalpy=     การเปลยนแปลง enthalpy 

         ภายใตสภาวะมาตรฐาน ที่อุณหภมูิ   298 K

Hess’s law
การเปลี่ยนแปลงความรอนรวมของปฏิกิริยาเคมี

อยางหนึ่งจะมีคาเทาเสมอ ไมวาปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นฏ
ตอนเดียว  (1 ขั้น) หรือหลายขั้นก็ตาม



ตัวอยางที่ 4
จงคํานวณหา ของการเกิด C2H2 (g)

กาํหนดให

(1) - 395

(2) - 285

(3)

1300- 1300



(1) X 2 = (4)

- 790(4)

(2) 285(2) - 285

ไ 

(3)
- 1300

สมการ  (4) + (2) – (3)  จะได
1300



Enthalpy of reaction 
่ ่ ่    หมายถึง  enthalpy ที่ เปลี่ยนแปลงไป เมื่อระบบมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเคมี ใชสัญลักษณเปน   

1.  Enthalpy of combustion y

คือ  ความรอนของการสันดาปของสารใดๆ เทากับ 
ความรอนที่คายออกมาเมื่อสารนั้นจํานวน 1 mole เผาไหมความรอนทคายออกมาเมอสารนนจานวน 1 mole เผาไหม
ใน O2 ไดอยางสมบูรณ

คือ ความรอนที่ เปลี่ยนแปลง เมื่อสาร 1 mole ที่
2.  Enthalpy of formation 

คอ  ความรอนทเปลยนแปลง เมอสาร 1 mole ท
สภาวะมาตรฐาน ถูกทําใหเกิดจากธาตุ ที่เปนองคประกอบที่
อยสภาวะมาตรฐานู ฐ



3.  Enthalpy of solution 

คือ  ความรอนที่เปลี่ยนแปลง อาจจะถูกดูดกลืน 
หรือคายออก เมื่อสาร 1 0 mole ละลายในตังทําละลายหรอคายออก เมอสาร  1.0 mole ละลายในตงทาละลาย
ปริมาณหนึ่ง ตามที่กําหนด ความรอนของ solution จะมี
คาเปลี่ยนไปตามความเขมของ solution นั้นๆคาเปลยนไปตามความเขมของ solution นนๆ

4 Enthalpy of dilution4.  Enthalpy of dilution 

คือ  ความรอนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อสารละลายจํานวน
่ ่ ่หนึ่ง ตามที่กําหนด ซึ่งมีตัวถูกละลายอยู 1.0 mole ถูกทํา

ใหเจือจาง โดยการเติมตัวทําละลาย ในปริมาณที่กําหนด
ลงไป



5. Enthalpy of neutralization 

คือ  ความรอนที่เปลี่ยนแปลง ในการสะเทินกรดแก
กับเบสแก แลวเกิด H O จํานวน 1 0 moleกบเบสแก แลวเกด H2O จานวน 1.0 mole

6.  Enthalpy of formation of ionpy
ปฏิกิริยาสวนใหญที่เกิดในน้ํามักจะเกี่ยวของกับ 

Ion 2 ชนิด หรือมากกวาIon 2 ชนด หรอมากกวา

7.  Enthalpy of atomization t a py o ato at o

คือ   ความร อนที่ เ ปลี่ ยนแปลง  ในการทํ าให 
l l ั   ป t ใmolecule สลายตัวอยางสมบูรณ เปน atom ในสภาวะ 

gas



8.  Enthalpy of phase transition
คือ  ความรอนที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแลง

สภาวะทางกายภาพสภาว ทางกายภาพ

8 1 Enthalpy of transformation8.1  Enthalpy of transformation
8.2  Enthalpy of vaporization
8.3  Enthalpy of fusion 

8.4  Enthalpy of sublimation 



Enthalpy ของปฏกิริยิากบั Temp

เมื่อ

สมการนี ้เรียกวา  สมการ Kirchhoff


