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Termodynamika cz.2. Co to jest reakcja spontaniczna? Jakie warunki 
muszą byd spełnione aby reakcja była 
spontaniczna?  

Spontanicznośd reakcji 
 

• Spontaniczne reakcje zachodzą w sposób naturalny               
i preferują powstawanie produktów w specyficznych 
warunkach. Każdy proces zachodzący bez zewnętrznego 

wpływu jest procesem spontanicznym (samorzutnym).  
 

• Reakcje i procesy  spontaniczne:  

• samozapłon stogu siana czy magazynu z mąką  

• reakcja  pomiędzy azotanem kadmu a siarczkiem sodu 

 

• rozprzestrzenianie się kropli barwnika w wodzie 

• rozbicie się jajek po ich upuszczeniu 
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Odwrócenie reakcji spontanicznej jest niemożliwe (reakcja w drugą stronę jest 

trudna do wykonania i wymaga dużego efektu energetycznego np. otrzymanie 

siarczku sodu i azotanu kadmu z siarczku kadmu czy zlepienie rozbitych 

skorupek i wlanie rozbitego jajka do sklejonej skorupki nie spowoduje 

powstanie całego jaja).  

Reakcja przebiegająca w kierunku odwrotnym do reakcji spontanicznej jest 

niespontaniczna. 

  

Proces odwracalny 

Warunki: 

• 1. układ przechodzi podczas procesu poprzez te same stany pośrednie 
jak w procesie pierwotnym ale ich kolejnośd jest odwrotna 

• 2. układ wymienia  w trakcie tego procesu z otoczeniem ilości masy, 
ciepła i pracy różniące się jedynie znakiem od wymienionych w 
procesie pierwotnym  

Przykłady reakcje (procesów) odwracalnych 

Gdy 1 mol ciekłej wody zamarza przy ciśnieniu 1 atm i 0°C tworząc 1 mol 

lodu ciepło  q = ∆Hkrzepnięcia   (- 6,012 kJ) jest uwalniane. 

 Natomiast w tych samych warunkach odwrotny proces pochłania ciepło  

q = ∆Htopnienia  (+ 6,012 kJ/mol) 

∆Hkrzepnięcia = ∆Htopnienia  

 



28.10.2019 

3 

Proces nieodwracalny  

To taki, który nie spełnia reguł procesu odwracalnego . 

Przykłady takich procesów: 

• rozprężanie gazu do próżni  

• przepływ masy pomiędzy dwoma obszarami o różnych stężeniach  

• przepływ ciepła pomiędzy dwoma obszarami o różnej temperaturze 

• każda reakcja chemiczna  

Proces spontaniczny (nieodwracalny)  

Przebiega w przyrodzie samorzutnie bez jakiejkolwiek zewnętrznej 

pomocy np. spadnie wody w wodospadzie, spalanie gazu w kuchence 

gazowej, topnienie kostek lodu w zimnym napoju podczas gorącego 

dania, łącznie się tlenu z wodorem i tworzenie wody.  

 

 

 

Spontaniczne procesy mogą byd szybkie lub powolne 

Spalanie gazu. Reakcja spontaniczna i 
wybuchowa (szybka).  

Korozja metali. Reakcja spontaniczna ale powolna.  

Procesy niespontaniczne 

• nie sprzyjają tworzeniu produktów w specyficznych warunkach. 
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• Przykładem takiej reakcji jest również  fotosynteza, do zajścia której potrzebny jest 
dodatkowy wydatek energii.  
 

 

A Non-natural Process: Steinberg's Famous New Yorker Cartoon 
 
Source: Boundless. “Spontaneous and Nonspontaneous Processes.” Boundless Chemistry. Boundless, 21 Jul. 2015.  
Retrieved 16 Sep. 2015  
from https://www.boundless.com/chemistry/textbooks/boundless-chemistry-textbook/thermodynamics-17/the-laws-
of-thermodynamics-123/spontaneous-and-nonspontaneous-processes-497-3512/ 

Elektroliza wody 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Elektroliza_wody.svg 

Czynniki warunkujące spontanicznośd reakcji 
chemicznej lub przemiany fizycznej  

• 1. reakcja jest spontaniczna gdy podczas niej ciepło jest uwalniane 
(reakcja jest egzotermiczna) 

• 2. reakcja jest spontaniczna gdy prowadzi do wzrostu 
nieuporządkowania układu.  

 

ENTROPIA 
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Termodynamiczna funkcja stanu entropia, S, mierzy 
nieuporządkowanie układu. 
Jednostka entropii jest J/mol K. 
Im większa jest entropia tym większe jest nieuporządkowanie 
układu.   
  Przykłady układów o wzrastającej entropii. 

 

 

Wzrost entropii układu   Wzrost entropii układu   

Wzrost entropii układu   Wzrost entropii układu   

Elektroliza wody 

Entropia wszechświata jako izolowanego układu będzie zawsze 
wzrastała. Zmiany entropii we wszechświecie nigdy nie będą 
ujemne.  

W przemianach spontanicznych wszechświat dąży do stanu 
o większym nieuporządkowaniu.  
 
(Bałagan na biurku „robi” się łatwiej niż porządek).  
 

Quiz 

Q. Który z układów wykazuje się wyższą entropią:  

a) Cukier w kostkach czy cukier puder 

b) Biurko osoby pedantycznej czy bałaganiarza 

c) Sala wykładowa przed czy po wykładzie 

20 
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Quiz 

Opierając się na zależności pomiędzy entropią i nieuporządkowaniem 
wskaż, która z poniższych zmian nie dotyczy wzrostu entropii układu. 

A) zamarzanie kwasu octowego 

B) sublimacja para-dichlorobenzenu (C6H4Cl2), substancji działającej 
przeciw molom 

c) spalanie benzyny 
 

 

21 

Q. W których reakcjach chemicznych lub przemianach 
fizycznych  entropia układu wzrośnie?  
a. CH3OH(l) →   CH3OH(g)  
b. N2O4(g)  →  2 NO2(g)  
c. 2 KClO3(s)   → 2 KCl(s) + 3 O2(g) 
d. Przejście substancji w stanie gazowy  
e. Przejście substancji w stan ciekły 

22 

ZMIANA ENTROPII W REAKCJACH CHEMICZNYCH 
 

• ∆So = ∑nSo
produktów - ∑ nSo

substratów 
 

23 

• Jaka jest wartość ΔSrxn rozpuszczania siarczanu sodu 
jeżeli: 

•  S0
soli = 149,6 J mol-1K 

• S0
jonu sodu = 59,0 J mol-1K 

• S0
anionu siarczanowego = 20,0 J mol-1K 

 

 

24 
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• ∆So = ∑nSo
produkty - ∑ nSo

substraty 

 

• ΔS0 = [(2 . 59) + (1.20) ] – [1. 149,6 ]  

•         [       Na+         SO4
2-  ] – [ Na2SO4 ] 

 

• ∆So  = -11,6 J/K 

25 

Entropia, II prawo termodynamiki  

W każdym procesie spontanicznym całkowita entropia układu i 
otoczenia zawsze wzrasta.  

Układ sam dla siebie jest 
reakcją chemiczną  

27 

a) Egzotermiczna reakcja = ciepło opuszcza układ, przechodzi do 
otoczenia, otoczenie ma wyższą energię co powoduje jego większe 
nieuporządkowanie, ΔSotocz > 0 gdy ΔH < 0  

b) Endotermiczna reakcja = ciepło wnika do układu,  opuszcza 
otoczenie, otoczenie ma mniejszą energię, a to powoduje obniżenie 
jego nieuporządkowania, ΔSotocz < 0 gdy ΔH > 0  
 

otoczenie otoczenie Entalpia i entropia 

28 

ENTALPIA I ENTROPIA 
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Procesy odwracalne i nieodwracalne  

Proces odwracalny  Proces nieodwracalny, spontaniczny  

Oblicz zmianę entropii 1 g lodu w temperaturze 0o, oraz w  temperaturze 100oC. 

Ciepło topnienia lodu wynosi 333,5 J/g.  

Dla temperatury 0oC 

DSlodu = + 333,5/273     DSnacz. = - 335,5/273 

Całkowita zmiana entropii: 

DSI = DSlodu + DSnacz. = 335,5/273 – 335,5/273 = 0 

Wniosek:  

W procesie termodynamicznie odwracalnym zachodzącym w układzie izolowanym 

zmiana entropii równa się zero. 

Dla temperatury 100oC 

DSlodu = + 333,5/273      DSnacz. = - 335,5/373 

DS = DSlodu + DSnacz. = 333,5/273 - 333,5/373 =  

0,328  J / g K] 

Suma zmian entropii układu i otoczenia w procesie samorzutnym 

(nieodwracalnym) jest większa od zera 

DSCAŁK = D SUKŁ + DSOT  > O  

Dla procesów samorzutnych: 

Dla procesów w stanie równowagi: 

DSUKŁ = DSOT 

 DSCAŁK = O  
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Zmiana 
entropii 

Typ procesu Proces 

ΔS > 0 Proces zachodzi nieodwracalny  

 

ΔS = 0 
 

Proces jest w 
równowadze i nie można 

zmienid jego kierunku  

odwracalny  

ΔS < 0 Proces nie zachodzi 

Reakcje spontaniczne 
Uwalnianie ciepła 
(sprzyjająca) 

Wzrost entropii 
(sprzyjająca) 

Reakcja spontaniczna 

Wzrost entropii 
(sprzyjająca) 

Absorpcja ciepła 
(niesprzyjająca) 

Reakcja spontaniczna 

Uwalnianie ciepła 
(sprzyjająca) 

Spadek entropii 
(niesprzyjająca) 

Reakcja spontaniczna 

Reakcje niespontaniczne  

Uwalnianie ciepła 
(sprzyjająca) 

Absorpcja ciepła 
(niesprzyjająca) 

Absorpcja ciepła 
(niesprzyjająca) 

Wzrost entropii 
(sprzyjająca) 

Spadek entropii 
(niesprzyjająca) 

Spadek entropii 
(niesprzyjająca) 

Reakcja niespontaniczna 

Reakcja niespontaniczna 

Reakcja niespontaniczna 
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QUIZ 

• Zmiana entalpii spalania węgla wynosi -393,5 kJ/mol.  
Jaka jest zmiana w entropii otoczenia dla tej reakcji? 
Złóżmy, że reakcja zachodzi w temperaturze 298 K. 

 

37 

Δ𝑆otoczenia= −  Δ𝐻/𝑇  
 

Δ𝑆otoczenia= −  (−393,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)/(298 𝐾)  
 
 

ΔS = 1,32kJ/mol K 

• Oblicz całkowitą entropię ΔScałk  dla reakcji zachodzącej w  25oC 

           2 CuO → 2Cu(S) + O2(g) 

• 1. Znajdź ΔSrxn (entropię układu) posługując się wartościami molowych 
entropii 

          Cu,  ΔS = 33,15 J/molK 

          CuO, ΔS = 42,63 J/molK 

           O2, ΔS = 205,14 J/molK 

 

• ∆So = ∑nSo
produktów - ∑ nSo

substratów 

• ΔSrxn = 186,18 J/K  

 

38 

• 2. Znajdź ΔHrxn 2 CuO → 2Cu(S) + O2(g) 

stosując wartości molowych entalpii 

          Cu,  ΔH = 0 J/mol 

          CuO, ΔH = -157,3 kJ/mol 

           O2, ΔH = 0 J/mol 

•  ∆Ho = ∑nHo
produktów - ∑ nHo

substratów 

• ΔH0 = [(2 x 0) + (1x0)] – [- (2 mol x157,3 kJ/mol) ] = 314,6 kJ 

39 40 

ΔS tot jest ujemna czyli reakcja jest niespontaniczna   
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Druga zasada termodynamiki 
  

Wszystkie zjawiska w przyrodzie, obejmujące dostatecznie  

dużą liczbę cząsteczek przebiegają w jednym kierunku,  

którego nie można odwrócić.  

Zjawiska zachodzące w przyrodzie są nieodwracalne: 

•Ciepło samoistnie płynie od ciała cieplejszego do chłodniejszego.  

  Nigdy odwrotnie. 

•Dwa gazy lub dwie ciecze po zmieszaniu ze sobą nie rozdzielą   

się samodzielnie (dyfuzja). 

•Hamujący samochód całkowicie zamienia swoją energię  

  mechaniczną na wewnętrzną (hamulce się ogrzewają).  

Nie obserwujemy procesu odwrotnego. 

 

•Gaz samoistnie rozpręży się z jednego do drugiego pustego 

naczynia (efuzja). Sam nie wróci do pierwszego.  

•Aromat perfum rozpylonych w pokoju rozprzestrzeni się (dyfuzja). 

Nie ma możliwości „pozbierania” cząsteczek zapachu z powrotem 

do butelki.  

 

 

Druga zasada termodynamiki określa kierunek przemian 

termodynamicznych w przyrodzie. 

 

Entropia układu izolowanego rośnie wraz ze wzrostem czasu. 

 

II zasada termodynamiki a procesy starzenia  

• Wszelkie złożone układy np. związki chemiczne mają tendencję do 
degradacji (co powoduje wzrost entropii). Temu procesowi ulegają różne 
struktury budujące organelle komórkowe pobudzając organizm do 
syntezy nowych organelli, ale proces ten nie jest nieograniczony w 
czasie.  

• Z czasem w komórkach gromadzą się produkty przemiany materii w 
takich ilościach, że ich usunięcie pociąga za sobą zbyt duży wydatek 
energetyczny. Prowadzi to do degeneracji i rozpadu komórek.  

Pojemnośd cieplna a entropia  
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• Ogrzewając lód w lodówce z temperatury -15oC do 0oC zaszła pewna 
zmiana entropii. Ile wynosi  ΔS jeżeli Cp dla lodu wynosi 39 J/K mol ? 
Reakcja zachodzi w warunkach stałego ciśnienia.  

ENTALPIA SWOBODNA (POTENCJAŁ GIBBSA) 

W przemianach izotermiczno-izobarycznych (dT = 0, dp=0) entalpia swobodna 
jest równa maksymalnej pracy nieobjętościowej  

     dG=dWmax  

np. elektrycznej, którą można uzyskad w takiej przemianie. Dlatego odgrywa 
funkcja ta  dużą rolę w elektrochemii.   

G = U + pV − TS  

G = H − TS = F + pV  
U – energia wewnętrzna układu,  
S – entropia układu,  
p, V – ciśnienie i objętość układu,  

T – temperatura bezwzględna układu,  
H – entalpia  

F – energia swobodna ( Helmholtza)_  

 
 
 

    
Proces jest  spontaniczny gdy ΔG ma wartośd ujemną ponieważ układ traci energię 

swobodną. 

Entalpia swobodna, energia swobodna Gibbsa (ΔG) – jest maksymalną 
ilością energii która może zostad połączona z innym procesem aby 
wykonad użyteczną pracę.  
Jest to kolejna funkcja stanu.  

Ponieważ w stosowanym wzorze temperatura w kelwinach jest zawsze dodatnia, znak 

związany z entropią  wskazuje czy dany proces/reakcja jest spontaniczny czy też nie (jeżeli 

takowy zachodzi w stałej temperaturze). Znak związany z energią swobodną wskazuje czy 

proces/ reakcja jest spontaniczny.  

 Jeżeli ΔScałk > 0 proces jest spontaniczny  ponieważ ΔG = - (+T) czyli ma wartość ujemną 

 Jeżeli ΔScałk < 0 proces jest niespontaniczny  ponieważ ΔG = + (+T) czyli ma wartość 

dodatnią  

Jeżeli ΔG < 0 (jest ujemna) to reakcja/proces jest spontaniczny 

Jeżeli ΔG > 0 (jest dodatnia) to reakcja/proces jest niespontaniczny (proces zachodzący  

                       w  stronę przeciwną jest spontaniczny)  

Jeżeli ΔG = 0  to reakcja/ proces jest w równowadze 
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Obliczenia związane z energią swobodną 
Gibbsa 

 

Spalanie acetylenu 

C2H2(g) + 5/2 O2(g) --> 2 CO2(g) + H2O(g) 

Entalpia tworzenia   ∆Ho
rxn  =  -1238 kJ 

Standardowa molowa entropia 

  ∆So
rxn  =  -97,4 J/K or -0,0974 kJ/K, temperatura 298 K 

 

∆Go
rxn =  -1238 kJ  -  (298 K)(-0,0974 J/K) 

    =  -1209 kJ 

Reakcja biegnie w kierunku tworzenia produktów pomino  
ujemnej wartości ∆So

rxn.  

Reakcja jest  “napędzana entalpią” 

W tabeli można znaleźd dane termodynamiczne tej reakcji  

  ∆Ho
rxn  =  +25,7 kJ  

 ∆So
rxn  =  +108,7 J/K or +0,1087 kJ/K, temperatura = 298 K  

∆Go
rxn =  +25,7 kJ  -  (298 K)(+0,1087 kJ/K) 

    =  -6,7 kJ 

Reakcja zachodzi w kierunku tworzenia produktów pomimo 
dodatniej wartości ∆Ho

rxn.  

Reakcja jest „napędzana entropią“ 

NH4NO3(s)  +  Q  --->  NH4NO3(aq)   

Powstawanie amoniaku w procesie Habera zachodzi wg 

reakcji 

N2 + 3H2→ 2 NH3  
W jakiej temperaturze reakcja będzie spontaniczna? 

Entalpia i entropia tego procesu wynosi odpowiednio: 

 

 ΔH = -93 kJ/mol;  ΔS= -198 J/ mol K 

 

Obie wartości są ujemne to znaczy, że entalpia swobodna 

jest zależna  od temperatury: 

ΔG = ΔH - TΔS  
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ΔG = -93000 - (T x -198)  
Należy pamiętad, że entalpia jest w kJ 

Jeżeli ΔG = 0 wówczas układ jest najmniej spontaniczny 
 

Gdy  ΔG = 0 wówczas (T x -198) = -93000  
 

 i T = 93000/198 Kelvin  
 
Zatem reakcja zacznie byd spontaniczna gdy  T = 469 K 
(196 ºC)  
 Powyżej tej temperatury reakcja jest spontaniczna. 

Energia swobodna a stała równowagi  

Gdy w roztworze doskonałym lub idealnie rozcieoczonym panuje stan równowagi 
chemicznej, to iloczyn ułamków molowych reagentów podniesionych do potęg równych 
ich współczynnikom stechiometrycznym jest wielkością stałą, niezależną od stężenia tych 
reagentów. Wartośd stałej równowagi  dla danej reakcji chemicznej analogicznie zależy 
tylko od temperatury i ciśnienia.  

ΔG0 = -RT ln K ΔG = -RT lnQ 

Po przekształceniu równania ΔG˚ = - RT ln K względem K otrzymujemy: 

ln K =   
−∆𝐻0

𝑅𝑇
+  

∆𝑆0

𝑅
 

ln K 

1/T 

ln K2 

1/T2 

ln K1 

1/T1 

Nachylenie = - ΔHo / R  

ln K = ΔG˚ / (- RT)  

ln K 

1/T 

ln K2 

1/T2 

ln K1 

1/T1 

Nachylenie = 
−∆𝐻0

𝑅
   

Zależność K od temperatury dla reakcji egzotermicznej: 
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Zależnośd pomiędzy stałą równowagi, energią 
swobodna Gibbsa i kierunkiem reakcji chemicznej  

K ΔG Kierunek reakcji chemicznej  

>1,0  ujemna Proces zachodzi w stronę tworzenia 
produktów 

1,0 zero Proces jest w równowadze 

<1,0 dodatnia Proces w stronę tworzenia 
substratów  

Energia swobodna Gibbsa (entalpia swobodna)                          
i równowaga chemiczna   

Zmiana standardowej entalpii swobodnej (ΔG0) dotyczy tylko warunków 

standardowych (ciśnienie gazu 1 atm, temperatura 25oC, 1 mol).   

W ten sposób ΔG0 pozwala przewidzieć spontaniczność reakcji tylko w warunkach 

standardowych. 

 Natomiast jeżeli reakcja zachodzi w innych warunkach, niestandardowych – zmiana 

energii swobodnej Gibbsa (ΔG) pozwala przewidzieć czy reakcja jest spontaniczna 

czy też nie.  

                                             ΔG  = ΔG0 + RT ln Q  

R- stała gazowa (8.3145 J/mol K); 

T – temperatura w Kelwinach  

Q – stosunek iloczynów produktów reakcji do iloczynu substratów reakcji w danym 

momencie.  
 

ENTALPIA SWOBODNA (POTENCJAŁ 
GIBBSA) 
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Niektóre przykłady zastosowania 
termodynamiki w kosmetologii 

Aplikacja substancji czynnej podczas technologii self- heating.  
Oziębianie ciała po jego kontakcie z mentolem (rozpuszczalnie się mentolu 

w wodzie jest procesem endotermicznym).  
 

Podnoszenie energii wewnętrznej ciała poprzez masaż (pracę wykonaną) 

Maski algowe (nanoszone na ciepło)  
Krioterapia  
Diatermia 
 

 

Parametry intensywne i ekstensywne  
PARAMETRY STANU: INTENSYWNE I 
EKSTENSYWNE 

Weźmy dwa identyczne układy 1 i 2 (zcharakteryzowane przez 
ten sam zespół wewnętrznych parametrów stanu) i 
rozważmy je jako jeden układ. 

Parametry które po połączeniu uległy zmianie 

 takie jak masa, objętość, entropia to  parametry ekstensywne. 

Parametry które po połączeniu nie uległy zmianie 

 takie jak ciśnienie, stężenie, temperatura to parametry intensywne. 
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WIELKOŚCI OPISUJĄCE STAN UKŁADU 
• Parametry stanu 

1.Ekstensywne: masa, objętośd 
2.Intensywne: ciśnienie, stężenie, temperatura 

• Funkcje stanu 
1.Dla przemian izochorycznych (V - cons): 
   energia wewnętrzna (U), energia swobodna (F), entropia (S) 
 
2. Dla przemian izobarycznych (p – cons):  
   entalpia (H), entalpia swobodna inaczej potencjał Gibbsa (G), 

entropia (S) 
 

• Funkcje drogi (procesu):  

         ciepło (Q),  

  praca (W) 

 

 


