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MENA1001 Gruppe Kap. 3 a 

I 3a tar vi for oss begrep og verktøy i Kap. 3 frem til og med entropi. Det omhandler derved 

energi- og entropiendringer i prosesser i forskjellige forenklede systemer. (I 3b skal vi ta for 

oss Gibbs energi, spontanitet, og ikke minst likevektstermodynamikk.)  

1. Diskusjonsoppgave 

Basert på diskusjonen i auditoriet ble det klart at læreboka ikke gjør tilstrekkelig forskjell på 

isolerte systemer (ingen utveksling av masse eller energi i noen form med omgivelsene) og 

adiabatiske prosesser (ingen utveksling av varme med omgivelsene). Tenk deg to 

reaksjonskamre – for eksempel sylinder med stempel – der det kan foregå en prosess. Den 

ene er et isolert system. I den andre foregår en adiabatisk prosess – vi kan si at systemet er 

adiabatisk. Hva er konstant i hver av de to tilfellene, eller systemene om du vil.   

2. Treningsoppgave 

Anta at vi har en sylinder med tett, og i utgangspunktet bevegelig stempel. I sylinderen er det 

2 mol H2(g) og 1 mol O2(g). Hvor mange mol gass er det der til sammen? Hvor mange 

molekyler er det til sammen?  

Temperaturen er 200°C og totaltrykket er 1 atm. Hva er volumet? 

Bruker pV=nRT, V=nRT/p = 3 mol * 0.08206 L*atm/molK*473,15K/1 atm = 116,48 L 

Hva er trykket 1 atm uttrykt i bar og i Pa? 

1 atm = 101325 Pa = 1,01325 bar 

Hva er SI-enheten for trykk? Hva er standard trykk? 

Si-enheten er pascal (Pa, N/m
2
). Standard trykk (IUPAC) er 100 kPa (= 1 bar) mens 

standard atmosfæretrykk er 101,325 kPa. 

Gassene i sylinderen reagerer fullstendig til vanndamp, H2O(g). Skriv fullstendig 

reaksjonsligning. Hvor mange mol er det i sylinderen nå? 

2H2 + O2 → 2H2O, 2 mol.  

Hva er reaksjonsvarmen, qp = ∆rH? (Verdien står i teksten i boka, på figurer etc.) 

Verdien kan regnes ut fra dannelsesentalpiene til stoffene. Pass på at alle stoffene i denne 

reaksjonen er i gassfase. Fra diagrammet i boken er det dessuten gitt at ΔH=474 kJ ved 

dannelsen av 2 mol H2O.   

Denne entalpien er definert for konstant trykk. Vi gjør det ved å tillate reaksjonen å skje 

isotermt (lukket system). Hva blir da temperatur og trykk og volum etter reaksjonen? 

Dersom reaksjonen er isoterm, vil temperaturen forbli den samme etter reaksjonen, siden 

varmen som dannes tas opp av omgivelsene. Vi holder trykk konstant ved 1 atm, slik at 

volumet er det eneste som endrer seg. 

Vi har: 𝑉2 =
𝑛2𝑅𝑇2

𝑝2
 og definert at p1T1/R = p2T2/R 

𝑅𝑇1

𝑝1
=

𝑅𝑇2

𝑝2
=

𝑉1

𝑛1
, slik at vi ved innsetting får: 

𝑉2 = 𝑛2
𝑉1

𝑛1
 som gir V2 = V1 *2/3 = 116,48 L*2/3 = 77,65 L 

Hva er volumarbeidet som blir gjort ved volumendringen? 
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NB: Arbeid oppgis i Joule, og 1 J = Pa m
3
 = (101325 atm)

-1 
* 1000 L = 9,869*10

-3
 atm L 

ΔUv = -PyΔV som gir -1 atm * (77,65-116,48) L / (9,869*10
-3

 atm L) = 3,934 kJ. Den indre 

energien som følge av volumarbeidet øker. 

Hva blir endringen i indre energi ∆U hvis du tar hensyn til reaksjonsvarmen, 

varmeutvekslingen og volumarbeidet?  

Endringen i indre energi kommer av utveksling av varme og arbeid mellom systemet og 

omgivelsene. ΔU = q+w = -474 kJ + 3,934 kJ = -470,06 kJ 

Hvor stor andel av endringen er volumarbeidet? 

3,934 / 470,06 = 0,837 % 

Diskuter omtrentlig endring i entropi ved denne reaksjonen. Sammenlign med «fasiten» (Slå 

opp standard entropi til produkt og reaktanter, trekk fra, og få derved et estimat.)   

Omtrent -120 J/mol K. 

H2: 130,6 O2: 205 H2O: 188,7 J/mol K 

ΔS= 2*188,7-205-2*130,6 = -88.8 J/mol K 

Anta i stedet at vi gjør reaksjonen i et isolert system, dvs. at sylinderens vegger er isolert, og 

volumet holdes konstant (stempelet låses). Hva blir temperaturen hvis vi antar at de to mol 

vanndamp varmes opp av reaksjonsvarmen og at varmekapasiteten ved konstant volum er 40 

J/molK over hele temperaturområdet? (Noe som langt fra er riktig, men for å få et første 

estimat…) 

𝛥𝑇 =
𝑞

𝐶𝑝
=

474𝑘𝐽
40𝐽

𝑚𝑜𝑙∗𝐾
∗2 𝑚𝑜𝑙

= 5925 𝐾, og dermed   𝑇2 = 𝑇1 + 𝛥𝑇 = 6398 𝐾 

Hva blir trykket da? 

𝑝 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
=

2 𝑚𝑜𝑙 ∗ 0.08206 
𝐿 ∗ 𝑎𝑡𝑚
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

∗ 6398 𝐾

116,48 𝐿
= 9,015 𝑎𝑡𝑚 

Hvis vi brukte denne reaksjonen til å drive stemplene eller turbinene i en varmemaskin 

(forbrenningsmotor eller gassturbin som går på hydrogen og oksygen) – hva sier Carnot blir 

maksimal virkningsgrad? 

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −
𝑇𝐿

𝑇𝐻
= 1 −

473

6398
= 92,6% 

Vi har 10 plasser som skal fylles med 1 A og 9 B. Hva blir W og hva blir den 

konfigurasjonelle entropien? Hva blir den per A?  

𝑊 =
10!

9!∗1
= 10, 𝑆 = 𝑘 ln 𝑊 = 1,38 ∗ 10−23𝐽𝐾−1 ln 10 = 3,178 ∗ 10−23𝐽𝐾−1 

  Entropien for A er den samme som for systemet. 

Vi har 10 mol plasser som skal fylles med 1 mol A og 9 mol B. Hva blir den 

konfigurasjonelle entropien per mol A? 

𝑊 =
10𝑚!

1𝑚!9𝑚!
=

(6,022∗1024)!

(6,022∗1023)!∗(9∗6,022∗1023)!
 er umulig å regne ut. Bruker Stirlings tilnærmelse:  

ln (x!) ≈ x ln x – x  

S = k ln W ≈ k(10m*ln 10m-10m-(1m*ln 1m-1m+9m*ln 9m-9m))= 27,02 J/K 
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Hva er standard entropi for vanndamp? Hva er den ved 200°C? Hva er den ved 10 bar? 

188,84 J/(mol K). 

S2 =ΔS + S1 = 188,84 J/(mol K) + Cp(ln 473 – ln 298) = 207,34 J/(mol K) 

S2 =ΔS + S1 = 188,84 J/(mol K) – R ln 10 = 169,69 J/(mol K) 

3. Oppgaver i læreboka. 

Også i dette kapittelet er det viktig og nyttig å se på Eksempel-oppgavene i teksten og gjøre 

de tilhørende Øvelsene. Dette bør du ha gjort mens du leste kapittelet. Hvis du hadde 

problemer med noen av dem kan du diskutere det her nå. 

Gjør videre Oppgave 3.1, 3.5, og 3.7 bak i kapittelet. Oppgave 3.6 er litt vanskeligere, men 

OK, mens de øvrige oppgavene frem til hit ikke er så presise og kanskje kan nedprioriteres…   

4 Eksamensoppgave: Eksamen i MENA1001 2017 H Oppgave 3 

Denne Oppgave 3 fra 2017 H er egnet for første halvdel av kapittelet, unntatt 3 c iii) som 

handler om Gibbs energi, og som evt. kan vente med…   

 

a) I læreboka har vi satt sammen noen sammenhenger som definerer entalpiendringer for et 

system:  

VPUwUqH p   

Forklar hva de forskjellige leddene er. 

Endring i entalpi, varme tilført til systemet ved konstant trykk, endring i indre energi, arbeid 

utført på systemet , volumarbeid (konstant trykk * volumendring) 

 

b) For CO(g) har vi standard dannelses entalpi er ΔfH
0 

= -110,5 kJ/mol og for CO2(g) er den 

ΔfH
0
 = -393,5 kJ/mol.  

i) Skriv de to reaksjonene for dannelse som disse entalpiene gjelder for.C(s) + ½O2(g) = 

CO(g) 

C(s) + O2(g) ) = CO2(g)  

 

ii) Hva er ΔrH
0
 for reaksjonen 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)? 

ΔrH
0
 = 2(-393,5) – 2(-110,5) = +566 kJ/mol 

 

 

c) Vi har en perfekt krystall av kobber med 10x10x10=1000 atomer.  

i) Hva er entropien for krystallen ved 0 K, og hva baserer vi det på?Entropien er 0, basert 

på termodynamikkens 3. hovedsetning. 
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ii) Vi introduserer vakanser ved å fjerne henholdsvis 1 eller 2 atomer. Hva er entropien for 

de to tilfellene i henhold til Boltzmanns ligning? Hvordan varierer entropien per vakanse 

med antall vakanser?S = k lnW=k ln 1000!/(1!999!)=k ln 1000 = 9,54*10
-23

 J/K 

S = k lnW=k ln 1000!/(2!998!)=k ln 1000 = 1,81*10
-22

 J/K, eller 9,06*10
-23

 J/K per 

vakanse. 

Entropien per vakans synker med antall vakanser. 

NB: Det ble klart på eksamen at ikke alle kalkulatorer klarer å regne ut fakultet av så 

store tall. Det ble gjort klart at en vil få full uttelling ved å skrive opp riktig formel. En kan 

da ikke regne ut eller bedømme entropien per vakanse, slik at vi må se bort fra dette - men 

studentene har vært innom det faktum at entropien per defekt avtar med økende antall 

defekter. Hvis de kan det, kan det trekke opp for eventuell annen svakhet/tvil i 

bedømmelsen av oppgaven.  

 

iii) Det koster en entalpi på 1 eV å lage en vakanse. Regn det om til joule (J) og bruk det 

til å finne temperaturen som har en likevektskonsentrasjon på 1/1000 = 0,001 (1 vakanse 

per 1000 atomer) (Tips: Gå via Gibbs energiendring.) 

1 eV = 1,609*10
-19

 J (fra tabellen bak). Likevekt når ∆G = ∆H - T∆S = 0, dvs. T = ∆H /∆S 

= 1,609*10-19 J / 9,54*10-23 J/K = 1687 K = 1414°C. 

NB: De som ikke fikk regnet ut c ii) kan heller ikke regne ut svaret på iii). Her godtas 

derfor at korrekte ligninger skrives, uten utregning.   

 


