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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 

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? 

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

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

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

reaksjonsligning. Hvor mange mol er det i sylinderen nå? 

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

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? 

Hva er volumarbeidet som blir gjort ved volumendringen? 

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

varmeutvekslingen og volumarbeidet?  

Hvor stor andel av endringen er volumarbeidet? 

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.)   

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…) 

Hva blir trykket da? 

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? 

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?  

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

konfigurasjonelle entropien per mol A? 
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Hva er standard entropi for vanndamp? Hva er den ved 200°C? Hva er den ved 10 bar? 

 

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 ventes med…   

 

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

system:  

VPUwUqH p   

Forklar hva de forskjellige leddene er. 

 

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. 

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

 

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? 

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? 

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.) 

 


