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4. előadás 

 

Kapcsolódó irodalom:  

Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika (szerk. László Krisztina) 46-53 old.  

Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 215-229 old. 

 

Kapcsolódó multimédiás anyag: 

Brightstorm chemistry 9.  

 

 

Az előadás témakörei:  

1. A termodinamika 0. főtétele 

2. Belső energia, tágulási munka fogalma 

3. I. főtétel 

4. Hőkapacitás 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

0. Főtétel  

Ha A test termodinamikai egyensúlyban van B testtel, B test pedig szintén egyensúlyban 

van egy C testtel, akkor az A és a C is egyensúlyban vannak (vagyis nincs közöttük 

hőkicserélődés).  

 

I. főtétel 

 

A termodinamikai rendszerek munkavégzési képességét a belső energiával (E) 

jellemezzük. A belső energia egyenesen arányos a rendszer hőmérsékletével és az ekvipartíció 

tételének egy egyatomos gáz esetében megfelelően a következőképpen számítható: 

E=3/2NkT,  

ahol N a gázrészecskék száma, (egy szabadsági fokra pedig ½ kT energia jut) 

A hő (Q) az az energia, amit ha a rendszerrel közlünk a belső energia változik. (Ha a rendszer 

hőt vesz fel, akkor ennek előjele pozitív, ha hőt ad le, akkor az előjele negatív).  

Az I. főtétel az energiamegmaradást jelenti ki egy termodinamikai rendszer esetében.  

 

 ∆E = Q + W          (1) 
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ami azt jelenti, hogy a belső energia (egyben a rendszer hőmérséklete) hőközlés és munka 

hatására változik meg. 

 

a) Izochor állapotváltozás esetében nincs térfogatváltozás, tehát nincs térfogati munka 

sem. Így rögtön látszik, hogy a teljes hőmennyiség a belső energiaváltozásra 

fordítódik.  

∆E = Q           (2) 

b) Izoterm állapotváltozás esetében a hőmérséklet nem változik, ennek megfelelően a 

belső energia sem változik. A közölt hő teljes egészében munkavégzésre fordítódik:  

Q = – W           (3) 

c) Izobár esetben, mivel a nyomás állandó, a térfogati munka a p•∆V mennyiséggel 

egyenlő, vagyis  

 ∆E  = Q – p•∆V         (4) 

 

 

Hőkapacitás, kalorimetria 

 

A termodinamikai rendszereket karakterizálhatjuk hőfelvevő képességük szerint, 

vagyis a szerint, hogy mennyi hőt kell közölni a rendszerrel, hogy a hőmérséklete 1 fokkal 

változzon.  

Ez a mennyiség a hőkapacitás, jele C és a fentieknek megfelelően a következőképpen 

számolható: 

 C = Q/∆T          (5) 

A hőkapacitásnál könnyebben használhatóbb mennyiség a fajhő, amely azt a hőt jelenti, 

amely egységnyi tömegű anyagmennyiség hőmérsékletének 1 fokkal való megváltozásához 

szükséges.  

cm = Q/(m ∆T)         (6) 
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Egy kaloriméter segítségével, a fajhő és vizsgált anyag mennyiségének ismeretében 

könnyedén kiszámítható a felvett/leadott hő mennyisége. 

 

Ellenőrző kérdés: 

 

Egy reakció során a kaloriméterben található 100 ml víz 20 fokot melegszik. Mennyi hő 

termelődött a reakció során? 

 

A megoldáshoz a (6)-os egyenletet kell használni.  

Q= cvíz*m*∆T= 

 

Mivel cvíz=4.187 kJ/(kg*K) 

Ennek megfelelően  

Q=4.187 kJ/(kg*K)*0.1 kg* 20 K= 8. 374 kJ hő termelődött a reakció során.  

 

 


