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169. orrialdea 

1. Kalkula ezazu sistema baten barne-energiak pairatzen duen aldaketa baldin, 
beraren gainean 1800 J-eko lan bat egiten denean, 1200 J-eko beroa askatzen badu.  

Sistema batetan ematen den barne-energiaren aldaketa, Termodinamikaren Lehen 

Printzipioak dioen bezala espresio honen bidez kalkula daiteke:  

 

2. Ponpa kalorimetriko batean, bolumen konstantean eta 25ºC-ko tenperaturan, 2.4 g 

bentzeno, C6H6, erretzen dira, eta 98.40 kJ askatzen dira, ondoko erreakzioaren 

arabera:  

Kalkula ezazu bentzenoaren errekuntzaren bero molarra, presio konstantean, goiko 

tenperatura berean.  

Bero molarra, bentzeno mol batek askatutako beroa da. Lehenengoz beroa bolumen 

konstantean kalkulatuko dugu eta jarraian, erreakzioa ezagutuz eta gasen mol-kopuru 

aldaketa kontutan harturik, beroa presio konstantean mol-eko (bentzeno).  
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3. Butanoaren errekuntzaren entalpia estandarra -2877 kJ/mol da. Butano mol baten 

errekuntza-ekuazioa idatzi, eta 4 kg gas baldintza estandarretan erretzean lor 

daitekeen beroa kalkulatu.  

Hona hemen butanoaren konbustioaren ekuazio kimikoa eta 4 kg gasekin askatutako beroa:  

 

Hori da lau kilogramo butano erretzean askatutako beroa, baldintza estandarretan.  

4. Kalkula ezazu ondoko erreakzioaren entalpia estandarra:  

Horretarako, datu hauek erabili:  

 

Hess-en legea erabiliz kalkula daiteke erreakzioaren entalpia estandarra. Horretarako, 

datuak diren ekuazio kimikoak era egokian konbinatuko ditugu (lehena dagoen bezala, 

bigarrena bikoiztuta eta hirugarrenaren zentzua aldatuta):  

 

5. Ondoko datu hauetatik:  

kalkula ezazu ondoko bihurketaren entalpia-aldaketa:  

 

Hemen ere Hess-en legea erabiliko dugu, datuak diren ekuazio kimikoak konbinatuz, gure 

interesekoa lortzeko.  
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6. Etanolaren, C2H5OH (l), eta etenoaren, C2H4 (g), errekuntza-ekuazioak formula 

itzazu, eta kalkula ezazu etenoaren eta uraren artean etanola ekoizteko gertatzen 

den erreakzioaren entalpia estandarra:  

 

Ekuazio kimikoak idatziko ditugu eta beraien entalpia-aldaketak ezagunak direnez, Hess-en 

legea erabiliz (datuak diren ekuazioak konbinatuz) gure erreakzioaren entalpia-aldaketa 

estandarra kalkulatuko dugu.  

 

7. Kalkula ezazu ondoko erreakzio bakoitzaren entalpia estandarra:  

 

Tabulatuta dauden eraketa entalpia estandar molarrak erabiliko ditugu, kontutan hartuz 

erreakzioaren entalpia estandarra produktuen eta erreaktiboen eraketa entalpien arteko 

diferentzia dela.  
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8. Determinatu lotura-entalpien balioak erabiliz, ondoan agertzen den erreakzio 

bakoitzaren entalpia estandarren balioa:  

 

Lotura-entalpiak apurtzeko eran tabulatuta daudenez (balio positiboak, sistemari eman 

behar zaion energia lotura apurtzeko), era honetan kalkulatzen da erreakzioaren entalpia-

aldaketa:  
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9. Pentaboranoa, B5H9, ondoko erreakzioaren arabera erretzen da eta ondoko datuak 

ere ezagunak dira:  

 

Kalkulatu:  

a) Erreakzioaren entalpia estandarra  

b) Pentaborano gramo baten errekuntzak askatzen duen beroa  

a) Erreakzioaren entalpia-aldaketa estandarra kalkulatzeko eraketa entalpia estandarrak 

erabili behar dira:  

 

b) Kalkulatutako entalpia-aldaketa 2 mol pentaborano konbustioan gertatutakoa da, masa 

molarra jakinik, gramo batekin lortutakoa askatuko dugu: 
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10. Aurresan ezazu ea ondoko erreakzio bakoitzean entropiaren aldaketa positiboa ala 

negatiboa gertatuko den:  

 

a) Erreaktibo guztia solidoa da; produktuen molekula batzuk gasak dira. Entropia handitu 

egin da. Entropia-aldaketa positiboa da.  

b) Erreaktibo molekula guztiak gasak ziren eta produktu molekula guztiak likidoak dira; 

entropia gutxitu egin da. Entropia-aldaketa negatiboa da.  

c) Mol bat molekula gas daude erreaktiboan; produktuan bi mol atomo gas. Entropia-

aldaketa positiboa da.  

11. Kalkula ezazu ondoko erreakzioetan, baldintza estandarretan, gertatzen den 

entropia-aldaketa:  

 

Entropia-aldaketa produktuek lortuko dutena eta erreaktiboek dutenaren arteko 

diferentzia da. Kontutan hartuz entropia estandar molarrak, honela kalkulatuko ditugu:  

 

12. Erreaktiboen eta produktuen eraketako entalpia askeetatik abiatuta, ondoko 

erreakzioaren energia aske estandarra determinatu, eta erreakzioa bera espontaneoa 

den ala ez adierazi:  

 

Hona hemen espresio orokorra eta nola egin kalkulua:  
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13. Demagun ondoko erreakzioa, entropia-aldaketa eta entalpia-aldaketaren datuak. 

Kalkula ezazu erreakzio horren energia libre estandarra eta espontaneoa den ala ez 
adierazi.  

 

Energia askea, entalpia eta entropia erlazionatzen dituen ekuazioa erabiliz:  

 

14. Merkurio(II) sulfuroaren kiskalketa-erreakzioan, entropia eta entalpia-aldaketak 

ezagunak dira. Adierazi zein tenperaturatik gora izango den espontaneoa erreakzio 

estandarra. 

 

Aurreko metodoa erabiliz:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


