
Helmholtzova a Gibbsova voľná energia

Chemický potenciál  

Aktivita (a), aktivitný koeficient ()

TSUA  TSHG 

Podmienky samovoľnosti deja 

Ideálny roztok – reálny roztok 

Ku štúdiu odporúčam napr. Atkins: Fyzikálna chémia, STU Bratislava, 1999 – preklad 
anglickej učebnice
J. Reguli: Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium, Trnavská Univerzita, 2015 – vyšlo 
nové vydanie učebnice, je dostupná.  

Prvá a druhá veta termodynamická sú základom pre sledovanie a pochopenie ďalšieho 
textu. 
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I. Termodynamická veta za rôznych podmienok

wqU 

Izobarický p = 0

dej

VpHU

Hq

VpqU

p

p







Izochorický V = 0
TcqU

Vpw

VV 
 0 uzavretá nádoba

napr. kalorimeter

otvorená nádoba pri
konšt. atm. tlaku

realizácia

Prvá veta termodynamická – matematické vyjadrenie a aplikácia pre izobarický (p = 
konšt. ) a izochorický (V  = konšt.) dej. 
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Entropia a podmienky samovoľnosti deja

T

dq
dS rev

Nevratný – samovoľný proces:
T

dq
dS 

Clausiova nerovnosť:
T

dq
dS 

Vratný proces:

0
T

dq
dS

Uvažujeme dej:      izochorický, V = konšt. 
izobarický,   p = konšt. 

0V
0p

Systém v teplotnej rovnováhe s okolím, pri teplote T, 
pri výmene energie (= tepla) s okolím:

Samovoľné deje su vždy spojené s rozptýlením (dispergovaním) energie do 
neusporiadanejšej formy (skákajúca lopta). Rozsah, v akom sa energia rozptyľuje závisí od 
množstva energie prenesenej vo forme tepla. Teplo stimuluje neusporiadaný pohyb v 
okolí. (Práca, stimuluje jednotný pohyb atómov okolia, nemení stupeň neusporiadanosti, 
teda nemení entropiu.)
Uvažujme sústavu v tepelnej rovnováhe s okolím, pri teplote T. Ak v sústave prebehne
nejaká zmena, dochádza k prenosu tepelnej energie (dq) medzi sústavou a okolím.  
Uvažujme dva pripady: prenos tepla pri stalom objeme = izochorický dej
Prenos tepla pri stálom tlaku = izobarický dej
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Kritéria samovoľnosti a rovnováhy.
Helmholtzova a Gibbsova voľná energia.

Systém v teplotnej rovnováhe s okolím, pri teplote T, pri zmene
uvažujeme:

0
T

dq
dS

V = konšt. p = konšt.

dUdqV  dHdqp 

0
T

dU
dS 0

T

dH
dS

dUTdS  dHTdS 

TSUA  TSHG 
Helmholtzova energia Gibbsova energia

w = 0

spontánna zmena
systému

0, VTdA 0, pTdG

V = konšt.:    Pri stálej vnútornej energii, dU=0 (izolovany system) a konštantnom objeme, 
pri samovoľnom deji entropia rastie
P = konšt. :   Ak je entalpia sústavy konštantná (dH=0), pri konštanom tlaku bude entropia
pri samovoľnom deji rásť

Zavedením Helmholtzovej energie a Gibbsovej energie sa výrazy zjednoduchšia. Stále
uvažujeme o samovoľnosti deja: pri samovoľnom deji pri konštantnom tlaku G klesá. 
Podobne, pri samovoľnom deji a konštantnom objeme A klesá. 

Tieto nerovnosti sú dôležitými závermi termodynamiky pre chémiu. 
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Helmholtzova energia A (F)  [J]

Stavová funkcia 

TSUA  V = konšt.

Zmena stavu systému pri T = konšt.: TdSdUdA 

STUA 

Dej prebieha samovoľne, ak: 0, VTdA

Zmena Helmholtzovej energie je rovná maximálnej práci medzi
systémom a okolím pri vratnom izotermickom deji:

dAdw max
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Gibbsova voľná energia G [J]

Najdôležitejšia stavová funkcia pre chemické a biologické procesy.

TSHG  p = konšt.

Zmena stavu systému pri p = konšt.: TdSdHdG 

STHG 

Pri konštantnej teplote a tlaku chemické reakcie prebiehajú 
spontánne v smere klesajúcej G: 0, pTdG

Pri konštantnej teplote a tlaku, zmena Gibbsovej energie je rovná
maximálnej neobjemovej práci:

dGdwn max,
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dGdwn max,Dôkaz:

pVUH  Zmena entalpie: )( pVddwdqdH 
Zmena Gibbsovej energie (G=H-TS):

SdTTdSpVddwdqSdTTdSdHdG  )(

Izotermický dej T = konšt.  dT = 0, takže:
TdSpVddwdqdG  )(

Vratný izotermický dej: revdwdw  TdSdqdq rev a

pri p, T =konšt.

Pozn. Maximálna práca sa koná pri vratnom izotermickom deji.

Dôkaz tvrdenia : Pri konštantnej teplote a tlaku, zmena Gibbsovej energie je rovná 
maximálnej neobjemovej práci
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dGdwn max,Dôkaz:

pVUH  Zmena entalpie: )( pVddwdqdH 
Zmena Gibbsovej energie (G=H-TS):

SdTTdSpVddwdqSdTTdSdHdG  )(

Izotermický dej T = konšt.  dT = 0, takže:
TdSpVddwdqdG  )(

Vratný izotermický dej: revdwdw  TdSdqdq rev a

)()( pVddwTdSpVddwTdSdG revrev 

Práca: nnOrev dwpdVdwdwdw  VdppdVpVd )(

VdpdwVdppdVdwpdVdG nn  )(

Izobarický dej p = konšt.  dp = 0: ndwdG 

Práca vykonaná pri vratnom deji je maximálna, t.j.: max,ndwdG 

pri p, T =konšt.

Dôkaz tvrdenia : Pri konštantnej teplote a tlaku, zmena Gibbsovej energie je rovná 
maximálnej neobjemovej práci
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Súhrn

I. Veta termodynamická
definícia a vlastnosti U, H

II. Veta termodynamická
definícia a vlastnosti S

wqU  pVUH 

T

q
S rev

T

q
S irev

definícia G, A

TSHG  TSUA 

H alebo U
<0
=0
>0

teplo sa
uvoľňuje
nevymieňa s okolím
pohlcuje

exotermický
adiabatický
endotermický

dej:

G alebo A
<0
=0
>0

dej má snahu prebiehať samovoľne v danom smere
systém je v rovnováhe
dej má snahu prebiehať samovoľne v opačnom smere
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Spojenie I. a II. vety termodynamickej

I. Veta termodynamická: dwdqdU 

nnO dwpdVdwdwdw 

Pre reverzibilný dej: pdVdw  ak dwn = 0

II. Veta termodynamická:
T

dq
dS rev TdSdqrev 

pdVTdSdU 
Vzťah platí pre uzatvorený systém vykonávajúci objemovú prácu.

Fundamentálna rovnica

Zmena vnútornej energie uzatvoreného systému vykonávajúceho objemovú prácu.  
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Závislosť Gibbsovej energie od teploty a tlaku

pVUH TSHG 

SdTTdSVdppdVdUdG 

Uzatvorený systém vykonávajúci objemovú prácu: pdVTdSdU 

SdTTdSVdppdVpdVTdSdG 

SdTVdpdG 

SdTdG 
(p = konšt.)

VdpdG 
(T = konšt.)

Vlastnosti Gibbsovej energie:

Čo sa stane s G, ak sa zmení teplota a tlak?
Kedže G charakterizuje priebeh chemických reakcii, je užitočné poznať, ako závisí od 
teploty a tlaku. Teplota je rovno v definícii G, ale tlak nie. 
Vieme však, že entalpia H=U+pV
dG=dH-T.dS, tu je T konštantná. Nás však zaujíma zmena G od teploty a tlaku. Čiže 
musime matematicky urobiť tzv. úplný diferenciál:
Po úprave dostávame, že zmena G je úmerná zmene T (dT) a zmene tlaku (dp). Čo je 
mimoriadne dôležitá informácia pre chémiu, kde práve tieto dve veličiny sú často
premenné. 
Oba grafy charakterizujú zmeny G:
Pri konštantnom tlaku: dG=-SdT:  tuhá látka je najviac usporiadaná, čiže jej entropia sa so 
zmenou teploty meni najmenej, a teda aj G. S rastúcou teplotou, S mierne rastie v tuhej
látke, ale znamienko je – a tak G klesá. Pre plyny, tie sú najmenej usporiadané, zmena S s
teplotou je veľká a teda aj zmena G. 
Pri konštantnom objeme: dG=Vdp: Zmenu G s tlakom určuje objem vzorky. Pre plyny je 
táto zmena najväčšia, G sa mení najstrmšie v plynnej fáze
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Príklad:
Vypočítajte zmenu molárnej Gibbsovej energie a) kvapalnej 
vody pokladanej za nestlačiteľnú kvapalinu a b) vodnej pary 
správajúcej sa ako ideálny plyn, ak sa tlak izotermicky zvýši z 
1, 0 bar na 2,0 bar pri 298 K.  (1 bar = 1.105 Pa)

Izotermicky:  dT=0

Voda – mólový objem:  Vm= 18 cm3mol-1
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Parciálne mólové veličiny

a) najjednoduchší model napr. parciálny tlak

- potreba definovať podiel jednotlivých zložiek zmesi k 
celkovej hodnote napr. tlaku, objemu, atď. 

Mólový zlomok:

n

n
x i

i  .... BA nnn 1...  BA xx

pxp jj    ppxxpp BABA  ......

napr. zloženie vzduchu

N2 O2 Ar suma

hm % 75.5 23.2 1.3 100

xi 0.780 0.210 0.0096 1

pi (atm) 0.780 0.210 0.0096 1 atm

Ďalšou termodynamickou funkciou, ktorú potrebujeme zadefinovať je chemický 
potenciál. Aby sme vyjadrenie pochopili, treba si uzrejmiť pojem „parciálne mólové 
veličiny“. 
Najjednoduchším modelom je napr. parciálny tlak. Vieme vyjadriť tlak, akým prispievajú 
jednotlivé plyny, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu, k celkovému ich tlaku t.j. 
atmosferickému tlaku. Parciálny tlak jednotlivých plynov je priamo úmerný ich 
zastúpeniu vo vzduchu, vyjadreného napr. cez mólové zlomky (v tabuľke).   
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b) parciálny mólový objem zmes etanol + voda

V

voda

+ 1 mol vody (Vm=18 cm3)
V+18 cm3

V

etanol + voda

voda voda

etanol

+ 1 mol vody (Vm=18 cm3) V+14 cm3

etanol + voda

Parciálny mólový objem látky A v zmesi je zmena objemu 1 mólu A
po jeho pridaní do zmesi.

V zmesi A-B sa mólový objem oboch zložiek môže meniť so zložením zmesi od 

čistej A po čisté B. Zmenou zloženia sa mení „molekulové prostredie“ a interakcie 
medzi A a B, čoho výsledkom sú zmeny v termodynamických vlastnostiach zmesi.     

Nie všetky veličiny je možné vyjadriť takouto formou. Napr. už aj výsledný objem pri 
zmiešaní dvoch kvapalín nie je triviálnym súčtom objemu každej zložky. Učebnicovým 
príkladom je zmes voda – etanol. Napr. ak do nádoby s vodou pridáme 1 mol vody, 
celkový objem sa zvýši o 18 cm3. Ak však pridáme rovnaký objem vody do nádoby s 
etanolom, výsledný objem bude väčší len o 14 cm3. 
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Parciálne mólové objemy etanolu a vody v ich zmesi.

Graf parciálnych mólových objemov vody a etanolu v ich zmesi. Je zrejmé, že závislosť je 
zložitá. Napr. pri príprave liehových roztokov sa etanol a voda miešajú podľa údajov z 
chem. tabuliek, kde sú tieto dáta tabelované. 
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parciálny mólový objem

definícia:

',, nTpJ
J n

V
V 











 p, T, n’= konšt. (n’ predstavuje všetky ostatné 
zložky zmesi)

Napr. A –B zmes:

BBAAB

nTpB
A

nTpA

dnVdnVdn
n

V
dn

n

V
dV

AB
























,,,,

 
BABA n

BB

n

AAB

n

BA

n

A dnVdnVdnVdnVV
0000

BBAA nVnVV 

Celkový objem zmesi AB závisí od látkových 
množstiev nA a nB a ich parciálnych mólových 
objemov (Vi , i = A, B). 

Definícia parciálneho mólového objemu.  V grafickom vyjadrení, parciálny mólový objem 
predstavuje veľkosť smernice dotyčnice v danom bode. 
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Chemický potenciál 

je parciálna mólová Gibbsova voľná energia:

',, nTpJn

G













p,T,n’ = konšt. 

Pre čistú látku (J) je chemický potenciál rovný
mólovej Gibsovej energii:

mJJGnG , mJJ G ,

Chemický potenciál je parciálna mólová Gibbsova voľná energia. Inými slovami, pre čistú 
látku je chemický potenciál rovný Gibbsovej voľnej energii vztiahnutej na 1 mól.   
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Chemický potenciál 

v závislosti od teploty pri fázovej rovnováhe

Chemický potenciál v závislosti od teploty – porovnajte so závislosťou Gibbsovej voľnej 
energii of teploty (slide 11). Pri fázovej rovnováhe (napr. kvapalina a jej nasýtená para) sa 
chemické potenciály kvapaliny a jej pary rovnajú. 

18



Chemický potenciál viaczložkovej zmesi

V binárnej zmesi A-B: BBAA nnG  

chemický potenciál každej zložky prispieva k celkovej G. 

Chemické potenciály závisia od zloženia zmesi, teploty a tlaku. 
G sa môže meniť s týmito premennými a dG=Vdp-SdT bude mať tvar: 

... BBAA dndnSdTVdpdG 
základná rovnica chemickej termodynamiky

Pri konštantnom tlaku a teplote: ... BBAA dndndG 

Za rovnakých podmienok dG = dwn,max.

Takže pri konštantnom tlaku a teplote: ...max,  BBAAn dndndw 

t.j. neobjemová práca vznikajúca pri chemických reakciách

V binárnej zmesi AB, je chemický potenciál definovaný podobným formalizmom ako 
parciálny mólový objem (slide 16). Všeobecne, chemický potenciál prispieva ku 
Gibbsovej voľnej energii. Takže zmena Gibbsovej voľnej energie viaczložkového systému 
bude závisieť od teploty, tlaku (viď slide 11) a príspevku chemického potenciálu zložiek A 
a B. Pri konštantnom tlaku a teplote sa rovnica zjednoduší.  Za rovnakých podmienok sa 
zmena Gibbsovej voľnej energie rovná maximálnej neobjemovej práci (dôkaz, slide 7 a 
8).  Čiže, neobjemová práca, ktorá vzniká má pôvod v zmiešavaní zložiek. 
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Chemický potenciál plynov

dG = Vdp - SdT pri T = konšt: VdpdG 

Pre 1 mól pri zmene tlaku z pi na pf: 
f

i

p

p

mimfm dpVpGpG )()(

Pre ideálny plyn: 
p

RT
Vm 


f

i

p

p

imfm p

dp
RTpGpG )()(

i

f
imfm p

p
RTpGpG ln)()( 

Nech pi = po (štandardné podmienky, p = 101,32 kPa):

0
0 ln)(

p

p
RTGpG mm 



Mólová Gibbsova energia je chemický potenciál: Gm=

0
0 ln

p

p
RT 

Môžeme vyjadriť chemický potenciál plynu (pre pomoc viď príklad slide 12). Veličiny 
označené horným indexom 0 sú vztiahnuté na štandardné podmienky. 
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Chemický potenciál kvapalín

Pri rovnováhe, chemický potenciál látky v plynnej 
a kvapalnej fáze je rovnaký. 

označenie- čistá látka A: *, p*…

  AAA pRT ln0
Chemický potenciál čistej látky A:

Chemický potenciál roztoku: 

AAA pRT ln0  

(1)

(2)

Z rovníc (1) a (2) eliminujeme št. chemický potenciál plynu 0
A

*
lnlnln

A

A
AAAAA p

p
RTpRTpRT   

Raoultov zákon:
 AAA pxp

AAA xRT ln Pre ideálny roztok

Ak je kvapalina s jej nasýtenou parou v rovnováhe, potom chemický potenciál kvapalnej 
a plynnej fázy je rovnaký. S použitím Raultovho zákona, vieme vyjadriť chemický 
potenciál pre ideálny roztok.  xA je mólový zlomok látky A. 
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Raultov zákon:

Parciálny tlak nasýtenej pary zložky A nad roztokom
sa rovná tlaku nad čistou zložkou A násobenému jej mólovým 
zlomkom v roztoku

AAA xpp 

V prípade ideálneho roztoku A – B, pre B:

BBB xpp 

Daltonov zákon:

BBAABA xpxpppp  

* označujeme čistú zložku. pA*  je tlak nasýtených pár čistej zložky A. 
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Aktivita, aktivitný koeficient

Chemický potenciál ideálneho roztoku: AAA xRT ln 
(xA je mólový zlomok látky A, ideálny roztok = spĺňa Raoultov zákon)

Reálne roztoky: AAA aRT ln  a – aktivita

iii ca 
ai je aktivita i-tej zložky roztoku
i je aktivitný koeficient
ci je koncentrácia 

A* je štandardný chemický potenciál

zložka stav aktivita hranice

Tuhá látka, kvapalina čistá a = 1

Roztok pravý a=p/p*, a=x 1, x  1

Správanie reálnych roztokov sa odlišuje od správania ideálnych roztokov. Aby boli 
termodynamické vzťahy aplikovateľné pre reálne roztoky, bola umelo zavedená 
konštanta, tzv. aktivitný koeficient. Potom pre reálne roztoky je chemický potenciál 
vyjadrený cez aktivitu a. Aktivita teda súvisí s koncentráciou cez tzv. aktivitný koeficient. 
Tuhá látka, alebo čistá kvapalina majú aktivitný koeficient 1. Pre roztoky, čím je nižšia 
koncentrácia rozpustenej látky, tým viac sa  blíži k 1. 
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Chemický potenciál (Roztoky).

iii aRT ln0  
i je chemický potenciál
i

0 je štandardný chemický potenciál
ai je aktivita i-tej zložky
i je aktivitný koeficient i-tej zložky
T, p konštantné

koncentrácia ai štand. stav pozn.

xi mólový zlomok ai=ixi xi =1, čistá zložka zmesi kvapalín

ci (mol/dm3)

molarita

ai= ici Ideálny roztok 

1 mol/dm3

zriedené 
roztoky

mi (mol/kg)

molalita

ai= imi Ideálny roztok 

1 mol/kg

24



Súhrn:

Definujte termodynamické systémy z hľadiska výmeny hmoty 
a energie!

Čo hovorí 0. zákon termodynamiky?

Definujte izobarický dej!

Definujte izotermický dej!

Definujte izochorický dej!

Napíšte stavovú rovnicu!

Vyjadrite 1. vetu termodynamickú!

Charakterizujte objemovú a neobjemovú prácu!
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Napíšte vzťah pre tepelnú kapacitu!

Vyjadrite 2. vetu termodynamickú!

Vyjadrite 3. vetu termodynamickú!

Napíšte vzťah pre Helmholtzovu energiu!

Napíšte vzťah pre Gibbsovu voľnú energiu!

Charakterizujte samovoľnosť deja pomocou Gibbsovej voľnej energie!

Čo je chemický potenciál?

Napíšte vzťah pre chemický potenciál viaczložkovej zmesi!

Napíšte vzťah pre chemický potenciál plynov!

Napíšte vzťah pre chemický potenciál ideálneho roztoku!

Definujte aktivitu a aktivitný koeficient!
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Ako vzrastie entropia jedného mólu ideálneho plynu s tepelnou 
mólovou kapacitou cVm = 12,47 JK-1mol-1, ak pri konštantnom 
objeme zvýšime jeho termodynamickú teplotu na dvojnásobok?
[S =8,64 JK-1 ]

Pre záujemcov: 
Vypočítajte zmenu entropie S pri zahriatí 1 molu vody z 263 na 
283 K pri konštantnom tlaku, ak mólové teplotné kapacity sú 
cpm(ľad) = 2,09+0,126T; cpm(voda) = 75,3 JK-1mol-1 a entalpia
topenia ľadu je H 6000 J.mol-1. 
[S =26,03 JK-1 ]

Pomôcka: 263 K  273 – 273 K  283 K
S1 + S2 +   S3 = S
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