شیمیفیزیک مواد
تألیف:

دكتر حسن جعفری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

مهندس مهدی شیری

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

سر شناسنامه
عنوان و نام پدید آور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نویسی
یادداشت
یادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع

:

شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

:
:
:
:
:
:

عنوان
تألیف
ویراستار علمی
ویراستار ادبی
چاپ اول
چاپ دوم
انتشارات
لیتوگرافی
چاپ
طراح جلد
ناظر چاپ
کارشناس چاپ و صفحهآرا
کارشناسان
شمارگان
قیمت
شابک

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

جعفری ،حسن-1348 ،
شیمی فیزیک مواد /تألیف حسن جعفری ،مهدی شیری.
تهران :دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.1395 ،
ل 253 ،ص :.مصور ،جدول ،نمودار.
978-600-6594-70-5
فیپا
کتابنامه :ص.252-251 .
نمایه.
شیمیفیزیک
Chemistry, Physical and theoretical
شیمیفیزیک – آزمون ها و تمرین ها (عالی)
Chemistry, Physical and theoretical – Examinations,
)questions, etc (Higher
شیری ،مهدی-1365 ،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
Shahid Rajaee Teacher Training University
9 1395ش7جQD 453/3/
541/3
4376344

شیمیفیزیک مواد
دکتر حسن جعفری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،
مهندس مهدی شیری
دکتر رسول عبداله میرزایی
شهرام طهماسبی
تابستان 1395
تابستان 1397
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
رجاءنقشینه
شریف
شهرام طهماسبی
محمد معتمدی نژاد
نیره فیروزی
طاهره کیاء /علی رضایی اهوانوئی
 500جلد
 200.000ریال
ISBN: 978-600-6594-70-5
978-600-6594-70-5

کلیة حقوق این اثر برای مؤلفان و مترجمان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی محفوظ است.
نشانی :تهران ،لویزان – کد پستی  – 16788-15811صندوق پستی  – 16785 – 163تلفن،22970060 – 9 )2632( :
 ،22970070تلفکس ،22970042 :پست الکترونیکی ،Publish@sru.ac.ir :وب سایتhttp://Publish.sru.ac.ir :

پیشگفتار

شیمیفیزیک از مباحث اصلی و پایهای مهندسی مواد میباشد که زمینه ورود به مباحث
ترمودینامیک مواد را فراهم میسازد .در واقع شیمیفیزیک ،علم مطالعه اصول فیزیک میباشد
که خواص و رفتار مختلف پدیدههای شیمیایی را مورد بررسی و توجیه قرار میدهد و برای حل
مسائل شیمیایی استفاده میشود .در این علم ،پدیدههای شیمیایی در سطح مولکولی مورد مطالعه
قرار میگیرد و رفتار تکتک مولکولها با اتکا بر فرضیات در مقیاس میکروسکوپی مطالعه شده و
یک مدل مولکولی ایجاد میشود .سپس این پدیدهها در مقیاس ماکروسکوپی مورد تفسیر قرار
میگیرند .بطور خالصه میتوان بیان نمود که علم شیمیفیزیک بر مطالعات ذیل تمرکز دارد:
الف) مطالعه تجربی جهان فعلی یا جهان ماکروسکوپی که منجر به ایجاد قوانین ترمودینامیک
میشود.
ب) مطالعه جهان میکروسکوپی و تدوین یک مدل مولکولی بر پایه ترمودینامیک و مکانیک آماری
پ) تلفیق دو مطالعه فوق (مطالعه میکروسکوپی جهان ماکروسکوپی)
شیمیفیزیک را میتوان به چهار اصل زیر تقسیمبندی کرد:
 -1ترمودینامیک :حالت ماکروسکوپی روابط بین خواص تعادلی سیستم و تغییرات این خواص
در فرآیندها را مورد مطالعه قرار میدهد.
 -2مکانیک کوانتوم :مولکولها و اتمها (شامل الکترونها و هستههای اتم) از مکانیک کالسیک
پیروی نمیکنند .بلکه حرکت آنها بوسیله مکانیک کوانتوم مورد مطالعه قرار میگیرد.
 -3مکانیک آماری :حالت ماکروسکوپی و میکروسکوپی پدیدههای شیمیایی را به یکدیگر مرتبط
میکند.
 -4سینتیک :علم مطالعه سرعت فرآیندهای ترمودینامیکی میباشد.
اصول شیمی فیزیک یک چارچوب و ارتباط برای کلیه بخشهای مذکور را فراهم میسازد که
شکل  1این ارتباط را نشان میدهد.
أ

مکانیک کوانتومی

مکانیک آماری

ترمودینامیک

سینتیک
شکل  1چهار اصل شیمیفیزیک و نحوه ارتباط آنها

هدف از آموزش درس شیمیفیزیک ،یادگیری قواعد نظری فیزیک در توجیه موضاعات و
فرآیندهای شیمیایی است .شیمیفیزیک از پایهایترین شاخه علم شیمی است .این علم دارای
دانشمندان بنامی چون گیبس ،هلمهوتز ،آرنیوس ،نرنست ،شرودینگر و غیره میباشد .این علم با
فیزیک رابطهای نزدیک دارد ،به طوری که روابط بسیار پیچیده شیمیایی را با زبان ریاضی ،منظم
و دستهبندی میکند تا فرآیند و موضوع مربوطه قابل فهم گردد .بسیاری از موضوعات زیستی،
مثل سوخت و ساز مواد غذایی در یاختههای بدن با دانش شیمیفیزیک توجیه میشوند .بسیاری
از پدیدههای طبیعی که به شکل خودبهخودی انجام میشود ،مانند تحول خودبهخودی الماس
به گرافیت ،را میتوان با علم شیمیفیزیک توجیه نمود.
این علم دارای دانشمندان بنامی چون گیبس ،1هلمهوتز ،2آرنیوس ،3نرنست ،4شرودینگر 5و غیره
میباشد .روابط ریاضی در علم شیمیفیزیک کاربرد بسیار زیادی دارد به طوری که میتوان گفت
کسانی در این رشته برای توجیه پدیدههای شیمیایی و یا فیزیکی نوین موفقتر هستند که ریاضی
و فیزیک قوی داشته باشند .شیمیفیزیک همچنین ارتباط تنگاتنگی با علم فیزیک دارد .برای
آشنایی بیشتر با علم شیمیفیزیک ،آشنایی با زیر شاخههای آن ،امری ضروری به نظر میرسد.
ترمودینامیک ،الکترولیت ،الکتروشیمی ،ترموشیمی ،خوردگی فلزات ،شیمی سطح ،شیمی کلوئید،
شیمی محلولها ،سینتیک شیمیایی ،شیمی کوانتوم ،شیمیفیزیک محاسباتی ،زمینههای نانو،
طیفسنجی مولکولی ،و شیمی هستهای را میتوان به عنوان شاخههای مهم شیمیفیزیک دسته-
بندی کرد .ترمودینامیک شیمیایی در عمل ،برقراری چهارچوبی برای تعیین امکانپذیر بودن یا
1- Gibbs
2- Helmholtz
3- Arrhenius
4- Nernst
5- Schrödinger

ب

خود به خود انجام شدن تحولی فیزیکی یا شیمیایی معین است .در تحلیل این نوع تحوالت ،چند
مفهوم نظری و چند تابع ریاضی دیگر بر مبنای قوانین اول و دوم ترمودینامیک و برحسب توابع
انرژی گیبس ابداع شدهاند که شیوههای توانمندی برای دستیابی به پاسخ آن مسائل ،در اختیار
قرار دادهاند .پس از تعیین شدن سمت و سوی یک تحول طبیعی ،ممکن است کسب دانش میزان
پیشرفت آن تا رسیدن به تعادل نیز مورد توجه باشد .علم شیمی فیزیک روشهای ترمودینامیکی،
روابط ریاضی الزم برای محاسبه و تخمین چنین کمیتهایی را نیز بدست میدهد.
اگرچه از اهداف اصلی ترمودینامیک شیمیایی ،تجزیه و تحلیل امکان خود به خود انجام شدن
یک تحول و تعادل میباشد ،ولی عالوه بر آن ،روشهای ترمودینامیکی به بسیاری از مسائل دیگر
نیز قابل تعمیم هستند .مطالعه تعادلهای فازی ،چه در سیستمهای ایدهآل و چه در غیر آن ،پایه
و اساس کار برای کاربرد هوشمندانه روشهای استخراج ،تقطیر و تبلور به عملیات متالورژی و
درک گونههای کانیها در سیستمهای زمینشناسی میباشد.
ارتباط شیمیفیزیک با سایر علوم ،بیانگر کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم نیز است .به
عنوان مثال ،با مطالعه الکتروشیمی ،به پایه و اساس پدیدههای طبیعی مانند خوردگی فلزات ،پی
برده و میتوان از خسارتهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیدههایی جلوگیری کرده و یا این
پدیده ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد .عالوه بر آن ،کاربرد قوانین ترمودینامیک مانند
نقطه یوتکتیک در جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی پدیدههای طبیعی مانند یخبندان بعد
از بارش برف ،بسیار مفید می باشد .با توجه به نبودن مرز بین قوانین فیزیک و تحوالت شیمیایی،
جایگاه خاص این بخش از علم مشخص است و به نوعی میتوان گفت ترمودینامیک متالورژی به
توازن بین علم شیمی و فیزیک میانجامد.
نویسندگان این کتاب ،خأل وجود یک مرجع فارسی شیمیفیزیک در زمینه مهندسی مواد و
متالورژی  ،برای استفاده در مجامع علمی و پژوهشی را احساس کرده و بر آن شدند با بهرهگیری
از مطالعات و تجربیات ،کتاب مناسب و مرتبط در این زمینه ،تدوین و تألیف نموده تا در اختیار
عالقهمندان قرار گیرد.
در کتاب حاضر مباحث علم شیمیفیزیک در مهندسی مواد و متالورژی تشریح گردیده و در قالب
شش فصل شامل خواص گازها ،قوانین سه گانه ترمودینامیک ،ترموشیمی و تعادل واکنشهای
شیمیایی" بیان میگردد .وجود روابط ریاضی متعدد در درس شیمی فیزیک همواره از دغدغههای
دانشجویان برای یادگیری و درک این درس بوده است .بنابراین سعی شده است با گردآوری
سئواالت متعدد (اعم از مسائل طبقهبندی شده و آزمونهای کنکوری به همراه پاسخ تشریحی و

ج

مسائل بدون پاسخ) از منابع مختلف و همچنین با بهرهگیری از سئواالت امتحانی دانشگاههای
معتبر دنیا در کتاب حاضر ،این نگرانی تا حدود زیادی برطرف گردد.
در پایان از استادان ،مدرسان ،دانشپژوهان و دانشجویان گرامی که ضمن مطالعه کتاب انتقادات
و پیشنهادات سازنده خود را به نویسندگان این کتاب منعکس مینمایند ،پیشاپیش صمیمانه
سپاسگذاریم.
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 6-4قانون سوم ترمودینامیک
 1-6-4قانون ریچاردز
 2-6-4قانون تروتن
 1-4معادله کالسیوس–کالپیرون
 8-4مسائل طبقهبندی شده
 3-4پاسخ تشریحی مسائل طبقهبندی شده
 11-4مسائل حل نشده
 11-4تستهای طراحی شده
 12-4پاسخ تشریحی تستها

143
143
154
154
155
156
156
156
151
158
161
161
162
162
166
111
118
181
184

فصل پنجم
181

ترموشیمی

183
131
131
131
132
133
134
134

مقدمه
 1-5تعاریف
 2-5تغییرات آنتالپی استاندارد
 1-2-5آنتالپی استاندارد استحاله
 3-5آنتالپی واکنش برحسب آنتالپی تشکیل
 4-5قانون هس
 5-5تغییرات آنتالپی با تغییر دما
 6-5محاسبه گرمای واکنش در دمای T

ح

135
136
133
213
213
212

 1-5ماکزیمم دمای واکنش (دمای شعله)
 8-5مسائل طبقهبندی شده
 3-5پاسخ تشریحی مسائل طبقهبندی شده
 11-5مسائل حل نشده
 11-5تستهای طراحی شده
 12-5پاسخ تشریحی تستها

فصل ششم
715

تعادل شیمیایی
مقدمه
 1-6ثابت های تعادل
 1-1-6ثابت تعادل غلظتی ( ) KC
 2-1-6ثابت تعادل فشار ( ) K P
 3-1-6ثابت تعادل موالر یا کسر مولی (  K Nیا ) K X
 4-1-6رابطه  K P ، KCو K X
 2-6تعادل همگن و ناهمگن
 1-2-6تعادل همگن
 2-2-6تعادل ناهمگن
 3-6رابطه وانت -هوف و تأثیر دما روی ثابت تعادل
 4-6تأثیر فشار بر ثابت تعادل
 5-6مسائل طبقهبندی شده
 6-6پاسخ تشریحی مسائل طبقهبندی شده
 1-6مسائل حل نشده
 8-6تستهای طراحی شده
 3-6پاسخ تشریحی تستها

211
213
213
213
221
221
221
221
221
222
223
225
223
236
233
244

منابع و مراجع

771

پیوست

771

نمایه

775

ط

ی

نمادها و ثابتها

نمادها بر اساس استاندارد بینالمللی یکاها
نماد

واحد

نام

A

انرژی آزاد هلمهولتز

ژول ()J

V

ضریب انبساط گرمایی

متر مکعب بر کلوین

C

غلظت

مول بر لیتر ( ) mol

c

سرعت

lit
متر بر ثانیه  m 
 
s

 J 


 mol.K 
 J 


 mol.K 

Cp

ظرفیت گرمایی در فشار ثابت

ژول بر مول.کلوین

CV

ظرفیت گرمایی در حجم ثابت

ژول بر مول.کلوین

Ek

انرژی جنبشی

ژول ()J

F
G

نیرو

نیوتن ()N

انرژی آزاد گیبس

ژول ()J

H

آنتالپی

ژول ()J

گرمای نهان ذوب

ژول ()J

M

جرم مولکولی

گرم بر مول ( ) gr

m

جرم

N
n

تعداد مولکول
تعداد مول

P

فشار

 Lmیا H m





m

 K

3

mol

کیلوگرم ()kg
مول ()mol
پاسکال ()Pa

ک

Pint

فشار داخلی سیستم

پاسکال ()Pa

Pext

فشار خارجی

پاسکال ()Pa



چگالی

کیلوگرم بر متر مکعب  kg 
 3
m 

q

گرما

ژول ()J

qV

گرمای مبادله شده در حجم ثابت

ژول ()J

qP

گرمای مبادله شده در فشار ثابت

ژول ()J

S

آنتروپی

ژول بر کلوین  J 
 
K

T

دما

U
W
V

انرژی داخلی
حجم

Z

ضریب تراکم (ضریب فشردگی)



تعداد احتماالت میکروسکوپی

کار

درجه کلوین ()K
ژول ()J
ژول ()J
لیتر ()Lit
-

ثابتها
نماد

نام

K

ثابت بولتزمن

Na

عدد آووگادرو

R

ثابت گازها

h

ثابت پالنک

مقدار

واحد
ژول بر کلوین  J 
 
K
تعداد اتم یا مولکول بر مول  1 


 mol 
ژول بر مول.کلوین  J 


 mol.K 

ژول در ثانیه ()J.s

ل

R
 1/38054×10-23
Na

6/12214 × 1123
8/314
6/62618 × 11-34

فصل اول
خواص گازها

مقدمه

میدانیم سادهترين حالت ماده ،گاز است .گاز مادهای است که سطح جدايش مشخص ايجاد کرده
و حجم آن به شدت تحت تاثیر فشار میباشد .مولكولها يا اتمهای گاز ،میتوانند آزادانه حرکت
کنند و پس از برخورد با جدارههای ظرف ،تغییر جهت داده و به حرکت خود ادامه میدهند .فشار
وارد بر جدارههای ظرف ،ناشی از ضربات مداوم مولكولهای گاز است .گازها به دو دسته تقسیم
میشوند:
 " )1گازهای ايدهآل" ،که در عمل وجود نداشته و به " گازهای کامل" نیز معروف هستند.
 " )2گازهای واقعی يا حقیقی"
مطالعه بر روی گاز درون سیستم انجام میشود ،هر ماده يا فضای اشغال شده توسط ماده که
توسط خط فرضی از محیط اطراف تفكیک شود " ،سیستم" نام دارد .سیستم به عالوه محیط،
جهان را تشكیل میدهند.
مهمترين مفهوم در ترمودينامیک و شیمیفیزيک "حالت" است .حالت مشخص کننده وضعیت
سیستم است ،از اين رو برای بررسی حالت گاز ،دو مقیاس ماکروسكوپی و میكروسكوپی تعريف
میشود.
الف -مقياس ماكروسكوپي

همان طور که در باال گفته شد ،مولكولهای گاز تمام فضای موجود را پر میکنند ،به
عبارتی ماده در حالت گاز مرز ندارد .همچنین حجم گاز به شدت تابع فشار و درجه حرارت است.
حالت ماکروسكوپی يک سیستم در حال تعادل را میتوان با استفاده از تعداد کمی از متغیرهای

شیمی فیزيک مواد

2

ماکروسكوپی مشخص کرد .عالوه بر اين اگر متغیرهای ماکروسكوپی ثابت باشند ،خواص سیستم
هم ثابت میماند.
ب -مقياس ميكروسكوپي

در حالت میكروسكوپی ،جرم ،سرعت و همه حاالت حرکت ذرات گاز بررسی میشود .زيرا در
مقیاس میكروسكوپی ،گازها از ذرات ريزی تشكیل شدهاند که پیوسته در حال حرکت هستند و
انرژی جنبشی آنها تابع دما میباشد.
ج -تعاریف اوليه

حجم :عبارت است از فضايی که سیستم اشغال میکند.
1m3  103 lit  106 cm3  106 cc

فشار :عبارت است از نیرو بر واحد سطح .جدول ( )1-1برخی واحدهای فشار را نشان میدهد.
جدول ( )1-1واحدهای فشار
1atm  101325Pa

 : Paپاسكال ( نیوتُن بر متر مربع)
 : atmاتمسفر
 : mmHgمیلیمتر جیوه
 : psiپوند بر اينچ مربع

1bar  10 Pa
5

1atm  760torr  760mmHg
1atm  1bar
1atm  14/696psi

درجه حرارت :درجه حرارت يک سیستم ،ويژگی است که جهت جريان انرژی حرارتی يک
سیستم ،زمانی که در مجاورت سیستم ديگر باشد ،توسط درجه حرارت تعیین میشود .انرژی
حرارتی همواره از سیستم گرمتر به سیستم سردتر جريان میيابد .جدول ( )2-1واحدهای دما
را ذکر کرده است.
جدول ( )2-1واحدهای درجه حرارت
)  : T( Kدما بر حسب کلوين
)  : T( Cدما بر حسب درجه سانتیگراد
)  : T(  Fدما بر حسب درجه فارنهايت
)  : T(  Rدما بر حسب درجه رانكین

T( K )  T( C )  273/15
5
9

T( C )  T(  F )  32 
T(  F )  T(  R )  459/67

فصل اول :خواص گازها

3

مقدار ماده (جرم) :جرم يک جسم ( )mبیانگر مقدار کمّی مادهای است که در آن جسم وجود
دارد؛ واحد بینالمللی جرم ،کیلوگرم میباشد .در علم شیمی مقدار ماده بیشتر به صورت به
صورت اتمی و يا مولكولی بیان میشود .تعداد اتمها و مولكولها حتی در مقیاسهای کوچک،
بسیار زياد است ،بنابراين از واحد جديدی بنام مول استفاده میشود .در سیستم بین المللی يكاها
( )SIمقدار ماده بصورت تعداد مول ( )nبیان میشود که يک مول از هر ماده برابر با 6/023×1023

اتم از آن ماده است .جرم يک مول از هر ماده بصورت جرم مولی ( )Mتعريف میشود .بدين
ترتیب تعداد مول هر ماده عبارت است از حاصل تقسیم جرم نمونهای از آن ماده ( )mتقسیم بر
جرم مولی آن.
m
n
()1-1
M
درادامه به تشريح پارامترهای مؤثر بر حالت و بررسی اثر پارامترها بر يكديگر پرداخته میشود.
 1-1قوانين حاكم بر رفتار گازها

نتیجه مطالعات انجام شده در مورد خواص ماکروسكوپی گازها ،به صورت قوانین زير قابل بیان
است:
 1-1-1قانون بویل (بویل-ماریوت)

رابرت بويل.1۹2۱- 1۹۶1( 1م) دانشمند ايرلندی برای اولین بار در سال . 1۹۹2م ،رابطهای بین
فشار و حجم مطلق يک گاز را در دمای ثابت برای يک سیستم بسته ،بررسی کرد و دريافت که
يک گاز با جرم و دمای ثابت ،حجم گاز متناسب با عكس فشار است .برای مثال ،اگر حجم گاز
نصف شود ،فشار گاز دو برابر میشود.
ادم ماريوت. 1۹21-1۹61( 2م) دانشمند فرانسوی در سال . 1۹۱۶م ،قانون مشابه قانون بويل را
مشاهده نمود و به همین دلیل ،امروزه اين قانون را بنام قانون بويل -ماريوت بیان میکنند.
()2-1

1
C
)T ,n  V  ( )T ,n
P
P

(V 

در رابطه ( C ،)2-1ثابت تناسبی است که به نوع گاز ،جرم و درجه حرارت بستگی دارد .از رابطه
( )1-1و با ثابت بودن دما میتوان نتیجه گرفت که:
1- Robert Boyle
2- Edme Mariotte

