
Лекція 5 

ТЕРМОХІМІЯ 

РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ ЕФЕКТІВ 

 
5.1. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій  

за теплом утворення сполук 

 

1. Термохімія − це розділ хімічної термодинаміки, що вивчає і визначає теплові 

ефекти різних фізико-хімічних процесів (теплових ефектів хімічних реакцій, 

фазових перетворень тощо).  

2. Стехіометричне рівняння хімічної реакції, яке містить вказівку щодо агрегатного 

стану речовин, а також щодо абсолютної величини та знаку теплового ефекту, 

називається термохімічним рівнянням. 

Наприклад:  

NН3(г)+НСl(г)=NН4Сl(тв.) +175,8 кДж/моль − термохімічна форма запису рівняння;  

NН3(г)+НСl(г)=NН4Сl(тв.), ∆Н=−175,8 кДж/моль − термодинамічна форма запису 

рівняння. 

3. У багатьох випадках хімічні реакції відбуваються за постійного об’єму або 

постійного тиску. Тому розглянемо відповідно ізохорний та ізобарний процеси:  

1. Ізохорний процес: V = const, ∆V = 0.  

Тоді  

QV = U2 – U1 = ∆U,                                                 (1) 

а для елементарних кількостей: 

(dV = 0) δQV = dU.                                                  (2) 

Тепловий ефект ізохорного процесу дорівнює зміні внутрішньої енергії в 

результаті перебігу цього процесу. Тому в ізохорних процесах теплота й зміна 

внутрішньої енергії рівноцінні. 

2. Ізобарний процес: p = const (зі зміною об’єму):  

Qp = ∆U + p∆V; Qp = (U2 – U1) + p(V2 – V1) = (U2 + pV2) – (U1 + pV1),  

де сума (U + PV) називається ентальпією і позначається H,  

тобто  

H = U + рV.                                                       (3) 

Тоді  

Qp = H2 – H1 = ∆H; Qp = ∆H.                                     (4) 

Тепловий ефект ізобарного хімічного процесу дорівнює зміні ентальпії в 

результаті цього процесу.  

Ентальпія H, як і внутрішня енергія U, є функцією стану, її зміна не залежить від 

шляху та характеру процесу, а залежить тільки від початкового та кінцевого 

станів системи. 

4. Отже, оскільки U і Н є функціями стану, то теплові ефекти ізохорних та 

ізобарних хімічних процесів не залежать від того, повільно чи швидко 

відбувається процес, чи є він термодинамічно оборотним або необоротним, а 

залежать тільки від природи вихідних речовин і продуктів реакції.  



5. Цей висновок щодо хімічних реакцій становить сутність закону Гесса: тепловий 

ефект хімічної реакції, що відбувається за постійного тиску або постійного 

об’єму, не залежить від шляху реакції, а визначається тільки станом реаґентів і 

продуктів реакції. Іншими словами, тепловий ефект хімічної реакції дорівнює 

зміні функції стану. 

6. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на основі закону Гесса проводять 

за теплом утворення і теплом згоряння сполук. 

7. Теплом утворення називають тепловий ефект хімічної реакції утворення даної 

сполуки з простих речовин (1 моль сполуки як одиниці кількості речовини) 

узятих у стандартному стані.  

8. При цьому тепло утворення простих речовин (N2, Н2, О2) приймають таким, що 

дорівнює нулю. У зв’язку з тим, що тепловий ефект хімічних реакцій залежить 

від умов проведення (T, p), прості речовини розглядаються в тому аґрегатному 

стані і у тій модифікації, в яких вони є стабільними за стандартних (нормальних) 

умов: певна модифікація, Tº, рº. 

9. У термохімії стандартними (нормальними) умовами прийняті: 

Tº=298,15 К (t=25ºC) 

рº=0,101325 МПа=760 мм рт. ст.=1 атм(фіз.)=1,033 ат.(тех.)=10,33 мм вод. ст. 

 Тепло утворення, що розраховане для стандартних умов носить назву 

стандартного (нормального). 

 Тепло утворення можна віднести до будь-якої кількості речовини (моль, кг, 

м
3
). 

10. Необхідно розрізняти тепло утворення сполуки з простих речовин від атомарного 

тепла утворення сполуки. Утворення молекул з вільних атомів завжди 

супроводжується виділенням енергії. Тому, наприклад, для Сl2 маємо ∆H298 = 0, 

але оскільки утворення атомарного хлору з молекулярного потребує 

енергетичних витрат, то для Сl маємо ∆H298 = 121,3 кДж/г-атом, тобто для 

одержання одного моля атомарного хлору за стандартних умов потрібно 

витратити 121,3 кДж енергії у формі тепла. Отже, при утворенні сполук з простих 

речовин енергія у формі тепла може виділятися або поглинатися, так як 

утворення вільних атомів з простих речовин вимагає витрат енергії. 

11. Порівняно за невеликим числом стандартного тепла утворення можна 

розрахувати теплові ефекти більшості хімічних реакцій. 

Із закону Гесса витікає його перший наслідок: тепловий ефект хімічної реакції 

дорівнює різниці між сумою тепла утворення продуктів реакції та сумою тепла 

утворення вихідних речовин: 
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де 0Н - тепловий ефект хімічної реакції;  
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продfпрод Н  – сума тепла утворення продуктів хімічної реакції; 
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речвихfречвих Н  – сума тепла утворення вихідних речовин; 



νпрод., νвих. реч.  − стехіометричні коефіцієнти продуктів реакції і вихідних речовин 

відповідно у рівнянні хімічної реакції. 

 

 
5.2. Розрахунок теплового ефекту 

 хімічних реакцій за теплотами згоряння 

 

1. Теплотою згоряння називають тепловий ефект реакцій окиснення 1 моль 

даної сполуки за p=const киснем до вищих оксидів відповідних елементів або 

сполук цих оксидів. 

2. Для органічних сполук теплотою згоряння називають тепловий ефект 

хімічної реакції повного згоряння даної сполуки і утворення з елементів С, Н, 

N, S, Cl тощо СО2 (г), Н2О (р), N2 (г), SO2 (г), HCl (г) та інших відповідних 

сполук. 

3. Теплоти згоряння кінцевих продуктів приймають такі, що дорівнюють нулю. 

4. Теплоти згоряння сполук, що знайдені експериментально, приводять до 

стандартних умов (t=25ºС; рº=0,101325 МПа=1атм). 

5. Теплота згоряння палива характеризує його теплотворну здатність. 

6. Якщо відомі теплоти згоряння всіх речовин, що беруть участь у хімічній 

реакції, то за ними можна розрахувати тепловий ефект самої реакції. 

7. Із закону Гесса витікає, що тепловий ефект хімічної реакції дорівнює 

різниці між сумою теплот згоряння вихідних речовин і сумою теплот 

згоряння кінцевих продуктів реакції з урахуванням стехіометричних 

коефіцієнтів рівняння реакції: 
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Так, для хімічної реакції 

dDeEbBaA                                          (7) 

тепловий ефект дорівнює: 
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0 DзгорEзгорBзгорAзгор HdHeHbHaH  .                    (8) 

Перший наслідок закону Гесса має загальне значення, другий важливий для 

органічних сполук!!! 

Так, для реакції взаємодії SО3 у стані газу та кристалічного Аl2О3: 

Аl2О3 (тв.) + 3SО3(г) = Аl2(SО4)3 (тв.)                                       (9) 

тепловий ефект реакції визначається залежністю: 

∆H = ∆H
0

f Аl2(SО4)3 – (∆H
0
f Аl2О3 + 3∆H

0
f SО3).                          (10) 

Згідно з даними табл. 5.1, тепловий ефект цієї реакції становить: 

∆H = –3434 – (–1675 –3 ∙ 395,2) = –753,3 кДж.                     (11) 

За законом Гесса розраховано стандартні теплоти утворення багатьох сполук. 

Крім цього, за законом Гесса обчислені теплові ефекти хімічних реакцій без 



проведення спеціальних досліджень. Закон Гесса відіграв велику роль у розвитку не 

тільки термохімії, а й більш широкої галузі науки — хімічної термодинаміки. 

Таблиця 5.1 

Стандартні термодинамічні функції деяких речовин за температури 298 К 

Речовина 
0

298Н , 

кДж/моль 

0

298G , 

кДж/моль 
Речовина 

0

298Н , 

кДж/моль 

0

298G , 

кДж/моль 

Al2O3 –1676,0 –1582,0 Fe2O3(к)  –822,2 –740,3 

Al2S3 –509,0 –23,0 HCl(г)  –92,3 –95,2 

Al(OH)3 –1315,0 –1157,0 H2S(г)  –21,0 –33,8 

Р2О5(к)  –1492 –1348,8 N2O(г)   82,0  104,1 

CO(г)  –110,5 –137,1 NO(г)   90,3  80,6 

CO2(г)  –393,5 –394,4 NO2(г)   33,0  51,5 

CS2(p) +88,7 +64,4 NH4Cl –314,2 –203,2 

Н2О(р)  –285,8 –237,3 NH3 –46,2 –16,7 

Н2О(г)  –242,0 –228,8 KCl –435,9 –408,8 

C2H4(г)   52,3   68,1 KClO3 –391,2 –289,9 

СаО –635,5 –604,2 KBr –392,2 –379,2 

CaCO3 –1207,7 –1129,6 РbO –219,3 –189,1 

С6О12О6(к)  –1273 –919,5 РbO2 –276,6 –218,3 

С2Н5ОН(р)   –277,6 –174,8 ZnO(к)  –350,6 –320,7 

CuO(к)  –162,0 –129,9 ZnS(к)  –205,6 –200,9 

Cr2O3 –1440,6 –1050,0 SO2(г)  –297,2 –300,4 

FeO –264,8 –244,3 SnO2 –580,8 –519,3 

  

Значення 0

298Н  і 0

298G  для простих речовин дорівнюють нулю!!! 

Таблиця 5.2 

Стандартні теплоти згоряння речовин 

Речовина ΔHс0
298, кДж/моль 

С(аморфн) – 409,2 

С(графіт) – 394,6 

С(алмаз) – 395,3 

С2Н5ОН (р) – 1370,7 

СН3СООН (р) – 874,6 

СН3СООС2Н5(р) – 2254,2 

С2Н5ОС2Н5(р) – 2746,4 

 

5.3. Тепловий ефект утворення сполуки 

 певного агрегатного стану (тепло агрегатного стану) 
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1, ннявипаровуваpfсублімаціїперегонуmff HHHHH  ,            (12) 

де 0

1,fH − тепловий ефект утворення хімічної сполуки в іншому агрегатному стані;       



     
0

, mfH − тепловий ефект утворення хімічної сполуки у твердому стані; 

       
00

,

0

, плавленняmfpf HHH   − тепловий ефект утворення хімічної сполуки у рідкому 

стані; 

         
0

плавленняН , 0

перегонуН , 0

ннявипаровуваН  − теплоти плавлення, перегону, випаровування 

1 моль хімічної сполуки, які пов’язані співвідношенням: 
000

ннявипаровуваплавленняперегону ННH                                  (13) 

 

4. Тепловий ефект  

утворення сполуки у розчині (тепло розчинення) 

 

1. Під час термохімічних розрахунків хімічних реакцій у розчинах необхідно 

враховувати тепловий ефект процесу розчинення сполуки в даному розчиннику. 

2. Тепловий ефект утворення хімічної сполуки в розчині, яка дисоціює на йони, 

визначається за теплотами утворення йонів у розчині. 

Наприклад: 

 а) теплота утворення йону 2

4SO  уявляє собою тепловий ефект хімічної реакції: 

  .2)(2 2

42 aqSOeaqгOmS  
, 

0

., 2
4 aqSOf

H


 ,                        (14) 

де aq. (від лат. «aqua» - вода) означає, що реакція проводиться в розчині; 

 б) теплота утворення іону гідроксонію OH 3  за реакцією: 

eOHHOHH  

32
2

1
                                     (15) 

уявляє собою тепловий ефект реакції в термінах термохімічного рівняння: 

eaqHaqH   ..
2

1
2 ,         00

.,


 aqHf
H ,                      (16) 

де 
  0. 3HaqH . 

3. Згідно закону Гесса теплота утворення речовини в розчині дорівнює його теплоті 

утворення плюс теплота розчинення: 
0

,

00

.., розчинffaqутвf HHH  .                                           (17) 

4. Інтегральним теплом розчинення називають тепло, яке поглинається або 

виділяється при розчиненні 1 моль сполуки в такій кількості розчинника, щоб 

утворився розчин з певною моляльність Сm.  

5. Тепло розчинення твердої сполуки з qонною кристалічною ґрат кою дорівнює 

сумі теплоти руйнування кристалічної ґратки та теплоті сольватації іонів 

молекулами розчинника. 

6. Теплота руйнування кристалічної ґратки має знак «+» (теплота поглинається), 

а процес сольватації супроводжується виділенням тепла (знак «−»). Тоді, знак 

теплоти розчинення може бути «+» або «−». 

 Наприклад, під час розчинення 1 моль кристалогідрату OHCuCO 23 2  у воді 

теплота розчинення дорівнює: 

8 моль води        0

.,розчfH +3,35 кДж; 

                  12 моль води       0

.,розчfH  0; 



                   ∞ моль води       0

.,розчfH −17,67 кДж.     

 Теплота розчинення залежить від концентрації хімічної сполуки в розчині  

 

5. Теплота розведення розчину 

1. Додавання розчинника до розчину також супроводжується тепловим ефектом − 

теплом розведення.  

2. Чим більше розведений розчин, тим теплота розведення менша. 

3. Теплоту розведення розраховують за інтегральними теплотами розчинення. 

4. Розрізняють інтегральну і проміжну теплоти розведення : 

 Інтегральна теплота розведення 0

mH  − тепловий ефект, який 

спостерігається під час розведення розчину, який містить 1 моль розчиненої 

речовини, до ∞ розведення (Сm=0): 
0

0

0

01, HHm   −
0

1mH ,                                          (18) 

де 0

0H − інтегральне тепло розчинення 1 моль речовини у ∞ кількості розчинника; 
0

1mH −  інтегральне тепло розчинення 1 моль речовини при m1-концентрації 

розчину. 

 Проміжна теплота розведення 
0

12 mm
H


  − тепловий ефект, який 

спостерігається при розведенні розчину, який містить 1 моль розчиненої речовини, 

від концентрації m2 до m1 (m2 > m1) і дорівнює різниці інтегральних теплот 

розчинення: 
000

2112 mmm HHH
m




.                                       (19) 

 · Проміжною теплотою розчинення називають тепловий ефект, який 

отримують при концентруванні розчину від m1 до  m2  (m1<m2 ): 
000

1221 mmmm HHH  
.                                                  (20) 

 

6. Теплота взаємодії кислоти та основи 

1. Під час взаємодії моль-еквівалентів сильної кислоти з сильною основою у 

розбавлених водних розчинах виділяється майже однакова кількість тепла: 

constмолькДжH  /9,550
. 

 Сталість кількостей тепла нейтралізації пов’язана з тим, що при взаємодії 

сильних кислот з сильними основами, які повністю дисоційовані у розбавлених 

водних розчинах, з йонів Н
+ 

(вірніше йонів гідроксонію Н3О
+
) кислоти та йонів ОН

−
 

основи утворюється молекула Н2О (р): 

H
+
 + Cl

−
 + K+ + OH

−
 = K

+
 + Cl

−
 + H2O (p),                        (21) 

 молькДжH /9,550  − тепло утворення Н2О з йонів. 

2. При нейтралізації слабких кислот сильними основами або слабких основ 

сильними кислотами, що супроводжується дисоціацією слабкого електроліту, 

виділяється (знак «−») або поглинається (знак «+») теплота дисоціації ∆Ндис. 

Теплота дисоціації залежить від теплоти, що поглинається при розпаді молекули 

на йони («+»), і теплоти гідратації йонів молекулами розчинника (знак «−»), що 

виділяється. 



Таким чином, тепло дисоціації може мати знак «+» або «−», а тепло нейтралізації: 

 а) слабких кислот сильними основами складається з теплоти утворення води з 

йонів плюс теплота дисоціації слабкого електроліту (кислоти): 

 тикслабдистикслабдисОНутв ННHH   ..

0

...

0 9,55
2

кДж/моль; (22) 

 б) слабких основ сильними кислотами складається з теплоти утворення води з 

йонів плюс теплота дисоціації слабкого електроліту (основи): 

 основислабдисосновислабдисОНутв ННHH ..

0

...

0 9,55
2

  кДж/моль; (23) 

3. При точних розрахунках теплоти нейтралізації необхідно враховувати дві 

проміжні теплоти розбавлення (розведення), так як при змішуванні розчинів 

кислоти та основи відбувається зміна об’ємів як кислоти так і основи. 
 

Теплові ефекти фізико-хімічних процесів визначаються у калориметрах. У 

загальному випадку калориметр − це прилад, що являє собою посудину, ізольовану 

від навколишнього середовища. У посудині в результаті процесу, який відбувається, 

температура змінюється, що фіксується чутливим термометром. Тепловий ефект 

цього процесу розраховується за рівнянням:  

−∆Н = СК∆Т 

де СК — теплоємність калориметра;  

∆Т— зміна температури в системі в результаті перебігу досліджуваного процесу. 

Теплоємність калориметра можна розрахувати різними способами.  

1. Спосіб зважування. Зважуються складові калориметричної системи, їхні маси 

множаться на відповідні питомі теплоємності матеріалів, з яких виготовлено 

ці частини, а потім виконується підсумовування теплоємностей усіх складових 

калориметра:  

Cк= gі • Сі 

де Ск − теплоємність калориметра, Дж/К − теплота, якої необхідно надати системі, 

щоб підвищити її температуру на 1 К;  

    gі − маса складової калориметра, г;  

    Сі, − питома теплоємність відповідної складової калориметра, Дж/(г • К) − 

теплота, якої необхідно надати 1 г даної речовини, щоб підвищити її температуру на 

1 К.  

2. Електричний спосіб. Калориметр нагрівається за допомогою спіралі з 

відомим опором протягом певного часу. При цьому кількість теплоти, витраченої на 

нагрівання, така: 

Q = IRt, 

де t − час нагрівання;  

     І − сила струму;  

     R − опір 

Шукана теплоємність калориметра Ск = Q/∆Т. 

2. Визначення теплоємності калориметра за відомим тепловим ефектом. У 

калориметрі проводять реакції із заздалегідь відомим тепловим ефектом, тоді 

значення ∆Н відоме, а ∆Т знаходять експериментально. Остаточно маємо: 

Ск = − ∆Н/∆Т. 



7. Залежність теплового ефекту процесу від температури 

Ця залежність визначається теплоємністю речовини. Кількість теплоти, 

потрібна для нагрівання тіла від температури Т1 до Т2, обчислюється за рівнянням: 


2

1

T

T

CdTQ , де С – істинна теплоємність тіла. 

Істинною теплоємністю тіла називають теплоємність, що відповідає 

нескінченно малій зміні температури: 
dT

dQ
C   

Якщо склад системи сталий і не відбуваються фазові перетворення, то за 

рівнянням: 
12 TT

Q
С


  визначають середню теплоємність. 

Середня та істинна теплоємності зв’язані рівнянням: 




2

1
12

1
T

T

CdT
TT

С . 

Теплоємність, віднесена до 1г речовини, називається питомою, до 1 моль – 

мольною. Теплоємність не є функцією стану і залежить від тиску, температури та 

об’єму. В залежності від умов розрізняють ізохорну (Cv) та ізобарну (Ср) 

теплоємність. 

У загальному вигляді залежність теплоємності від температури можна 

записати:  

Срº=а+вТ+ćТ² або Срº=а+вТ+сТ²+dT³, 

де − a,в,с,ć,d коефіцієнти, що визначаються емпірично чи на базі молекулярно 

– статистичних розрахунків. Дані коефіцієнти наводяться в довідниках. 

Залежність ентальпії від температури в інтегральному вигляді матиме вигляд: 

 
2

1

12

T

T

TT dTCpHH . 

Можливість визначення теплового ефекту при заданій температурі чисто 

розрахунковим шляхом (використовуючи значення його за інших температур) має 

велике практичне значення. Безпосереднє вимірювання теплоти реакції при 

температурах, які відрізняються від стандартної, має значно більші труднощі, ніж 

виміри певних теплоємностей. 

 

Питання та вправи для самоконтролю 

1. Що вивчає термохімія? 

2. Дайте визначення тепловому ефекту реакції. Назвіть типи хімічних реакцій за 

тепловими ефектами? 

3. Сформулюйте закон Гесса та його наслідки. 

4. Як називаються рівняння, у яких зазначено тепловий ефект реакції? 

5. Як визначити тепловий ефект реакції за стандартними ентальпіями утворення? 

6. Від чого залежить тепловий ефект реакції? 

7. Які параметри стандартного стану? 



8. Що характеризує ентропія?  

9. За значенням якої термодинамічної функції можна визначити напрямок перебігу 

процесу? 

10. Визначте стандартну ентальпію утворення фосфіну РН3, користуючись 

рівнянням: 

2РН3(г.) + 4О2(г.) = Р2О5(кр.) + 3Н2О(р.)  Н
0
 = –2360 кДж 

11. Обчисліть значення 0

298Н  реакцій перетворення глюкози за стандартними 

ентальпіями утворення речовин:        

а) С6Н12О6 (к.) = 2С2Н5ОН (р) + 2СО2 (г.);   

б) С6Н12О6 (к.) + 6О2 (г.) = 6СО2 (г.) + 6Н2О (р.)   

Яка з цих реакцій поставляє організму більше енергії? 
 
 



Практичне заняття 
 

Розрахунки теплових ефектів 

хімічних реакцій на основі закону Гесса 
 

Приклад 1. Визначити тепловий ефект реакції при p=const і Т=298K: 
Al2S3(к)+6H2O(p) = 2Al(OH)3+3H2S(г), 

якщо  ΔH
0

утв. (Al2S3) = –509,0 кДж/моль, 

ΔH
0

утв. (H2O) = –286,0 кДж/моль, 

ΔH
0

утв. (Al(OH)3) = –1315,0 кДж/моль, 

ΔH
0

утв. (H2S) = –21,0 кДж/моль. 

 

Розв’язок 

Враховуючи наслідок із закону Гесса, запишемо вираз для визначення 

теплового ефекту реакції для ізобарного процесу (p=const) при стандартній 

температурі (Т=298К), тобто стандартну ентальпію реакцію ΔH
0

х.р.: 

 

ΔH
0

х.р.=[2ΔH
0

утв.(Al(OH)3)+3ΔH
0

утв.(H2S)] − [ΔH
0

утв.(Al2S3)+6ΔH
0

утв.(H2O)]; 

ΔH
0

х.р.=[2(–1315,0)+3(–21,0)] – [–509+6(–286,0)]= – 468 (кДж). 

 

Так як ΔH
0

х.р.<0, то даний процес є екзотермічний. 

 

Відповідь: ΔН
0

х.р.= – 468кДж. 

 

Приклад 2. При утворенні 8,10 г купрум (ІІ) хлориду з простих речовин (Cu,Cl2) 

виділяється 13,4 кДж тепла. Обчислити ентальпію утворення CuCl2. 

 

Розв’язок 

Згідно визначення ентальпія утворення складної речовини – це кількість 

енергії, яка затрачається чи виділяється при утворенні 1 моля цієї речовини з 

простих речовин. 

Враховуючи, що 1 моль CuCl2 має масу 134,5 г, складаємо пропорцію: 

при утворенні 8,10 г CuCl2  виділяється 13,4 кДж, а при утворенні 134,5 г CuCl2 

виділяється х кДж, звідси х = (13,4·134,5)/8,10=222,5 кДж. 

          Так як теплота виділяється, то процес – екзотермічний. 

Тому ΔН
0
 утв. (CuCl2)= −222,5 кДж/моль 

 

Відповідь: ΔH
0

утв.= −222,5 кДж/моль. 

 

Приклад 3. Тепловий ефект згоряння метанолу становить −722,кДж/моль. 

Визначити тепловий ефект його утворення, якщо: 

ΔН
0

утв.(СО2)= −393,6 кДж/моль, ΔН
0

утв.(Н2О)= −241,8 кДж/моль. 

 

Розв’язок 

Запишемо реакцію горіння метанолу: 



2CH3OH(p)+3O2(г)=2СО2(г)+4Н2О(г). 

Ентальпію реакції можна записати через ентальпії утворення речовин і через 

ентальпії їх згоряння: 

ΔН
0

х.р.=[2ΔН
0

згор.(СН3ОН)+3ΔН
0

згор.(О2)] − [2ΔН
0

згор.(СО2)+4ΔН
0

згор.(Н2О)]=    

=2ΔН
0

згор.(СН3ОН). 

ΔН
0

згор. О2, СО2 і Н2О рівні нулю. 

ΔН
0

х.р.=[2ΔН
0

утв.(СО2)+4ΔН
0

утв.(Н2О)] − [2ΔН
0

утв.(СН3ОН)+ΔН
0

утв.(О2)]; 

ΔН
0

утв.(О2) = 0. 

Прирівнюємо праві частини виразів ΔН
0
х.р.: 

2ΔН
0

утв.(СО2)+4ΔН
0

утв.(Н2О) −2ΔН
0

утв.(СН3ОН)=2ΔН
0

згор.(СН3ОН); 

звідси ΔН
0

утв.(СН3ОН)=1/2(2ΔН
0

утв.(СО2)+4ΔН
0

утв.(Н2О) −2ΔН
0

згор.(СН3ОН)). 

ΔН
0

утв.(СН3ОН)=ΔН
0

утв.(СО2)+2ΔН
0

утв.(Н2О) −ΔН
0

згор.(СН3ОН). 

ΔН
0

утв.(СН3ОН)= −393,6+2(−241,8) − ( −722,3)= −154,9 (кДж/моль). 

 

Відповідь: ΔН
0

утв. (СН3ОН)= −154,9 кДж/моль. 
 

Приклад 4 
Обчислити тепло утворення Mn(NO3)2·6H2O (т) із простих речовин за 

стандартних умов за термохімічними рівняннями: 

Mn(т) + 2H
+
aq = Mn

2+
aq + H2 (г), ΔH1= – 227,7 кДж                        (1) 

H2 (г) + N2 (г) +3O2 (г) = 2H
+
aq + 

3NO aq, ΔH2= – 409,4 кДж               (2) 

Mn(NO3)2·6H2O (т) = Mn
2+

aq + 

3NO aq + 6H2O (р), ΔH3= – 21,3 кДж          (3) 

H2 (г) + 1/2О2 (г) = H2О (р), ΔH4= – 285,84 кДж                         (4) 

де ΔΗ – тепловий ефект хімічної реакції при p=const. 
 

Розв’язання 
 

Складаємо термохімічне рівняння утворення Mn(NO3)2·6H2O (т) із простих 

речовин: 

Mn(т) + N2 (г) +3O2 (г) + 6H2 (г) = Mn(NO3)2·6H2O (т), ΔHr,                     (5) 

де  ΔΗr – тепловий ефект даної хімічної реакції. 

Сумуємо рівняння (1) і (2): 

Mn(т) + N2 (г) +3O2 (г) = Mn
2+

aq + 2 

3NO aq,  ΔH1 + ΔH2                            (6) 

Віднімемо рівняння (3) від рівняння (6), тоді будемо мати: 

Mn(т)  + N2 (г) + 6Н2О (р) = Mn(NO3)2·6H2O (т), ΔH1 + ΔH2 – ΔH3              (7) 

  Додамо (7) і (4) рівняння, помножене на 6, тоді будемо мати: 

Mn(т) + N2 (г) +3O2 (г) = Mn(NO3)2·6H2O (т), ΔH1+ΔH2–ΔH3+6ΔH4               (8) 

Звідси  
ΔHr= ΔH1+ΔH2–ΔH3+6ΔH4 = – 227,7 – 409,4 + 21,3 – 1715,0= – 2330,8 кДж. 

 

Приклад 5. Обчислити ентальпію реакції ΔН
0

х.р.1: 

4Fe(к)+О2(г)=2Fe2O3(к) 

за такими даними: 



2Fe(к)+О2(г)=2FeO(к); ΔH
0

х.р.2=−532 кДж, 

4FeO(к)+О2(г)=2Fe2O3(к); ΔH
0

x.p.3=−584 кДж. 

 

Розв’язок 

Запишемо ΔН
0

х.р. для всіх реакцій за наслідком із закону Гесса: 

ΔH
0

x.p.1=2ΔH
0

утв. (Fe2O3); 

ΔH
0

x.p.2=2ΔH
0

утв. (FeO); 

ΔH
0 

x.p.3=2ΔH
0

утв.(Fe2O3) − 4ΔH
0

утв. (FeO). 

З останньої реакції визначаємо 2ΔН
0 

утв. (Fe2O3),що рівне ΔН
0 

х.р.1 : 

2 ΔН
0 

утв. (Fe2O3)=ΔH
0 

x.p.3 +4ΔH
0  

утв. (FeO). 

Замість 4ΔН
0 

утв. (FeO)  можна записати 2ΔН
0 

х.р.2 , і тоді 

Н
0
 х.р.1 = Н

0 
х.р.3 + 2Н

0 
х.р.2  . 

Н
0 

х.р.1 = −584+2·(−532) = −1648 кДж. 

 

Відповідь: Н
0 

х.р.1= −1648 кДж. 

 

Завдання  

 

1. Тепло утворення рідкої води і газу діоксиду карбону відповідно дорівнюють 

ΔНf[Н2О(р)] = –285,8 і ΔНf[СО2(г)] = –393,5 кДж/моль відповідно (ΔНf – тепло 

утворення (formation)), тепло згоряння метану при тих же умовах дорівнює ΔНc[СН4 

(г)] = –890,3 кДж/моль. Обчислити тепло утворення метану із елементів за умов: 

T=298 K; 1) р=const; 2) V=const (ΔНс – тепло згоряння (combustion)). 

 

2. Тепло згоряння рідкого бензолу дорівнює ΔНc= –3267,7 кДж/моль. Тепло 

згоряння  ацетилену (газ) при тих же умовах дорівнює                  ΔНc= –1299,6 

кДж/моль. Обчислити тепло утворення рідкого бензолу і газу ацетилену, а також 

тепло утворення бензолу із ацетилену при умові            1) р=const; 2) V=const, якщо 

тепло утворення  СО2 (г) і Н2О (р) відповідно дорівнюють ΔНf[СО2 (г)]= –393,5 і 

ΔНf[Н2О (р)] = –285,8 кДж/моль.  

 

 

3. Теплові ефекти реакцій при 0
 о
С і постійному тиску 1013 гПа: 

С + О2 = СО2, ∆Н1= –405,8 кДж                                                (1) 

СО + ´ О2 = СО2, ∆Н2= –284,5 кДж                                          (2) 

                    Н2 + ´О2 = Н2О (г), ∆Н3= –246,8 кДж.                                       (3) 

Обчислити теплові ефекти наступних реакцій при тих же умовах: 

С(графіт) + ´О2 (г) = СО (г),  ΔН1 кДж                                        (4) 

С(т) + 2Н2О (г) = СО2 (г) +2Н2 (г), ΔН2 кДж                                     (5) 

С(т) + Н2О (г) = СО (г) + Н2 (г),  ΔН3 кДж                                       (6) 

                   2СО (г) = СО2 (г) + С (т), ΔН4 кДж                                              (7) 

 

4. Тепло утворення етилену С2Н4 (г) дорівнює ΔНf[С2Н4(г)]=52,3 кДж/моль. Яке 

тепло згоряння етилену при р=const, якщо тепло утворення СО2 (г) і Н2О(р) 

відповідно дорівнюють:  



ΔНf[СО2(г)]= –393,5; ΔНf[Н2О(р)]= –285,8 кДж/моль? 

 

5. Обчислити тепло утворення рідкого сірковуглецю за наступними даними: 

S (мон) + O2 (г) = SO2(г), ΔН1= –296,9 кДж;        

 СS2 (р) + 3O2 (г) = CO2 (г) + 2 SO2 (г), ΔН2= –1109,0 кДж; 

С(графіт) + О2 (г) = СО2 (г), ΔН3= –393,5 кДж. 

 

6. Визначте 0

298Н  утворення етилену, використовуючи дані: 

1) С2H4(г.) + 3О2 (г.) = 2СО2 (г.) + 2Н2О (г.); 0

298Н = –1323 кДж.  

2) С (графіт) + О2 (г.) = СО2 (г.);   0

298Н = – 393,5 кДж.  

3) Н2(г.) + ½O2(г.) = Н2O(г.)     0

298Н = –241,8 кДж. 

 

1. При взаємодії 13,49 г Al з надлишком сірки виділилось 127,2 кДж тепла. 

Визначте , скільки тепла виділиться при взаємодії трьох моль алюмінію з 

надлишком сірки. 

 

Відповідь: 763,2 кДж.  

 

2. Реакція взаємодії алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою відбувається за 

рівнянням: 

Al(OH)3+3HCl = AlCl3+H2O;  H = −234.2кДж 

Скільки тепла виділиться , якщо для реакції взято 7,02г Al(OH)3? 

 

Відповідь: 21,07 кДж. 

 

3. Яка кількість тепла виділиться внаслідок згоряння 336 дм
3
 водяного газу (суміш 

однакових об’ємів Н2 і СО),взятого за нормальних умов?  

(Н
0 

утв. (Н2О)= −286 кДж/моль; Н
0

 утв. (СО)= −110,6 кДж/моль;                  Н
0

 утв. 

(СО2)= −393,8 кДж/моль) . 

 

Відповідь:  3939 кДж. 

 

4. Реакція між хлором і йодоводнем  відбувається за рівнянням :   

Cl2+2HI = I2+2HCl 

Якщо в реакції використано 1 л Cl2 (за н.у.), то виділяється 10,47 кДж тепла. 

Обчислити тепловий ефект реакції. 

 

Відповідь: –234,5 кДж. 

 

5. Скільки грамів фосфору згоріло в надлишку кисню , якщо виділилося 746кДж 

тепла ? (Н
0

утв.(Р2О5)=1507 кДж) 

 

Відповідь: 30,97г. 

 



6. Реакція горіння метану відбувається за рівнянням: 

CH4+2O2 = CO2+2H2O;  H = −891.3 кДж. 

Скільки тепла виділиться при згорянні 100 л метану за нормальних умов? 

 

Відповідь: 3979 кДж. 

 

7. Яку масу етену треба спалити ,щоб нагріти 200 г води від 20
0
С до 80

0
С? (мольна 

теплоємність води 75,3 Дж/моль·К) 

 

Відповідь: 1,04 г. 

 

8. При утворенні 1 л бромоводню НВr за н.у. виділяється 1,58 кДж тепла. Визначіть 

ентальпію утворення HBr. 

 

Відповідь: –35,39 кДж/моль. 

 

9. Визначте ентальпію утворення СО2, якщо внаслідок згоряння одного моля СО 

виділяється 283 кДж тепла (Н
0

утв.(СО) = −110,6 кДж/моль). 

 

Відповідь:  –393,6 кДж/моль. 

10. Під час відновлення 19,88 г купрум (ІІ) оксиду воднем до купрум (І) оксиду 

виділяється 12,63 кДж. 

Визначте ентальпію утворення Сu2O(к), якщо: 

Н
0 

утв. (CuO) = −156 кДж/моль,  Н
0

 утв. (Н2О) = −286 кДж/моль. 

 

Відповідь: –171 кДж/моль. 

 


