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Γενικά ςτοιχεία κεωρίασ από τθ Θερμοχθμεία 

   Κατά τισ χθμικζσ αντιδράςεισ, κατά τισ μετατροπζσ δθλαδι χθμικϊν ουςιϊν ςε 

άλλεσ, μεταβάλλεται θ χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ. Ελευκερϊνεται ςτο 

περιβάλλον ι απορροφάται από το περιβάλλον ενζργεια, ίςθ με τθ διαφορά των 

χθμικϊν ενεργειϊν των αρχικϊν και τελικϊν ουςιϊν. 

   Εξϊκερμεσ ονομάηονται οι αντιδράςεισ κατά τισ οποίεσ ελευκερϊνεται ενζργεια 

ςτο περιβάλλον.   

   Ενδόκερμεσ είναι οι αντιδράςεισ που για να πραγματοποιθκοφν απορροφάται 

κερμότθτα από το περιβάλλον. 

   Η μεταβολι τθσ χθμικισ ενζργειασ ςε μια χθμικι αντίδραςθ, ονομάηεται 
μεταβολι  ενκαλπίασ και ςυμβολίηεται με ΔH. Η μεταβολι τθσ ενκαλπίασ  ΔH είναι 
ίςθ με τθ κερμότθτα Q που απορροφάται (ςε μια ενδόκερμθ) ι που εκλφεται (ςε 
μια εξϊκερμθ) αντίδραςθ , εφόςον θ αντίδραςθ πραγματοποιείται υπό ςτακερι 
πίεςθ.  
 
Σε μια ενδόκερμθ αντίδραςθ ιςχφει:                                                                                                                
ΔΗ =Ητελ –Ηαρχ > 0, διότι Ηαρχ < Ητελ  
 
Σε μια εξϊκερμθ αντίδραςθ ιςχφει:                                                                                                                
ΔΗ =Ητελ –Ηαρχ  <  0, διότι Ηαρχ >Ητελ  
 

 
Στοιχεία κεωρίασ από τθ Θερμιδομετρία 
 
   Θ κερμότθτα που εκλφεται ι απορροφάται κατά τθν πραγματοποίθςθ μιασ 
φυςικοχθμικισ μεταβολισ είναι δυνατό να μετρθκεί με το κερμιδόμετρο, ζνα δοχείο 
με κερμομονωτικά τοιχϊματα, κερμόμετρο και αναδευτιρα. Θ κερμότθτα που 
εκλφεται από μια εξϊκερμθ χθμικι αντίδραςθ απορροφάται από το νερό και το 
υλικό των τοιχωμάτων του κερμιδομζτρου. Με το κερμόμετρο μεράμε  τθν αρχικι 
και τελικι κερμοκραςία. 
   Στα πειράματα που ακολουκοφν θ κερμότθτα που εκλφεται, ςε μια εξϊκερμθ 
αντίδραςθ,  απορροφάται από το ίδιο το διάλυμα και ζτςι ανυψϊνεται θ 
κερμοκραςία του. Το αντίκετο ςυμβαίνει αν θ αντίδραςθ είναι ενδόκερμθ, δθλαδι 
για να πραγματοποιθκεί αντίδραςθ απορροφά κερμότθτα από το διάλυμα 
(περιβάλλον) και ζτςι μειϊνεται θ κερμοκραςία του. 
 
   Θεωροφμε ότι θ κερμοχωρθτικότθτα του κερμιδομζτρου είναι αμελθτζα C=0, 
οπότε θ εξίςωςθ τθσ κερμιδομετρίασ παίρνει τθ μορφι:   

Q=m.c.ΔΤ 
                              m: είναι θ μάηα του διαλφματοσ ςε gr 
                               c:  θ ειδικι κερμοχωρθτικότθτα του διαλφματοσ, κεωροφμε ότι 
ιςοφται με τθν ειδικι κερμοχωρθτικότθτα του   νεροφ  c= 1cal /g ·grad  
                             ΔΤ: θ διαφορά κερμοκραςίασ ςε οC ι grad 
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Ανάμειξθ υγρϊν διαφορετικϊν κερμοκραςιϊν – Υπολογιςμόσ τθσ 
τελικισ κοινισ κερμοκραςίασ. 
 
   Ζςτω ότι αναμειγνφουμε διάλυμα Δ1, μάηασ m1 και κερμοκραςίασ κ1 με διάλυμα Δ2, 
μάηασ m2 και κερμοκραςίασ κ2. Αν κ1 > κ2 και κ θ τελικι κοινι κερμοκραςία κα ιςχφει 
κ1>κ>κ2.  
Το πρϊτο διάλυμα παρζχει κερμότθτα Q1=m1c1(κ1-κ) τθν οποία δζχεται το δεφτερο 
Q2=m2c2(κ-κ2).   
Q1= Q2   ,  κ=(m1c1κ1 + m2c2κ2)/(m1c1 + m2c2) 
και δεχόμενοι c1= c2 , αν ζχουμε αραιά υδατικά διαλφματα, τελικά προκφπτει: 

 

κ=(m1κ1 + m2κ2)/(m1 + m2) 

 
Αν οι διαλυμζνεσ ουςίεσ αντιδροφν μεταξφ τουσ, θ κερμοκραςία αυτι είναι θ κοινι 
κερμοκραςία πριν εκλυκεί ι απορροφθκεί κερμότθτα από τθν αντίδραςθ. 
 
 
 

Ο πάγκοσ εργαςίασ ςασ 
 
Ο πάγκοσ εργαςίασ ςασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
 

Διακζςιμα όργανα και ςκεφθ Διακζςιμα αντιδραςτιρια και υλικά 

 

θλεκτρονικόσ ηυγόσ με ακρίβεια 
δεκάτου 

διάλυμα H2SO4 1M * 

κερμιδόμετρο  απιονιςμζνο νερό 
κερμόμετρο (-10ο ζωσ 100οC) ςτερεό NaOH ** 
ςπάτουλα ι κουταλάκι  
φαλοσ ωρολογίου  
υδροβολζασ  
τζςςερα ποτιρια ηζςθσ των 250ml  
δφο ράβδοι ανάδευςθσ  
δφο ογκομετρικοί κφλινδροι των 100ml  

 
*To διάλυμα H2SO4 είναι διαβρωτικό και απαιτείται αυξθμζνθ προςοχι. 
** Το NaOH (s) είναι υγροςκοπικι ουςία (απορροφά υγραςία από το περιβάλλον), 
γιϋ αυτό διατθρείται ςε αεροςτεγι δοχεία. Ο χρόνοσ ηφγιςθσ και γενικότερα ο 
χρόνοσ που κα είναι το δοχείο ανοικτό πρζπει να είναι ςφντομοσ για να μθν 
αλλοιϊνεται θ μάηα του. 
 

Σε κάποιεσ πειραματικζσ  δραςτθριότθτεσ που κα εκτελζςετε, θ κερμοκραςία 
ανυψϊνεται αρκετά και πρζπει να προςζχετε, για να μθν προκλθκοφν  εγκαφματα.  
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1θ δραςτθριότθτα 

 

Προςδιοριςμόσ τθσ Ενκαλπίασ Διάλυςθσ ΔΗsol του NaOH(s)               
 
   Ενκαλπία διάλυςθσ ΔΘsol  μιασ ουςίασ Α ςε κάποιο διαλφτθ Χ είναι θ μεταβολι τθσ 
ενκαλπίασ, ΔΘ, όταν διαλφεται 1mol τθσ ουςίασ Α ςε μεγάλθ ποςότθτα διαλφτθ Χ.  

Α(s)                  A(aq) ,  ΔΗsol 

Θ διάλυςθ μπορεί να είναι ενδόκερμο ι εξϊκερμο φαινόμενο, αυτό εξαρτάται από 
τθν ουςία Α και το διαλφτθ Χ. 
 
Στο πείραμα που κα εκτελζςετε κα προςδιορίςετε τθν ενκαλπία διάλυςθσ του 
NaOH(s) ςτο νερό θ οποία παριςτάνεται με τθν εξίςωςθ: 
 
      NaOH(s)              NaOH(aq),  ΔΗsol  ι ακριβζςτερα, αφοφ πρόκειται για ετεροπολικι 
ζνωςθ και διΐςταται: 
       NaOH(s)              Na+

(aq) + OH-
(aq),   ΔΗsol        

 

Πειραματικό μζροσ: 
 

 Ηυγίςτε 4,0 g ςτερεοφ NaOH(s).   

 Στο δοχείο του κερμιδομζτρου μεταγγίςτε 100 ml απιονιςμζνου νεροφ. 
Μετριςτε και καταγράψτε τθ κερμοκρςία κα. 

 Προςκζςτε τθν ποςότθτα του NaOH ςτο νερό του κερμιδομζτρου και κλείςτε 
το. Καταγράψτε τθ μεγαλφτερθ κερμοκραςία κτ  που κα αποκτιςει το 
διάλυμα.  
 

Μθν πετάτε το διάλυμα που υπάρχει ςτο κερμιδόμετρο, μεταγγίςτε το ςε άλλο 
δοχείο και φτιάξτε ετικζτα . Θα χρειαςτεί ςε επόμενθ δραςτθριότθτα. 
 

Επεξεργαςία των πειραματικών δεδομζνων: 
 
Συμπλθρϊςτε τον ακόλουκο πίνακα δεχόμενοι ότι θ πυκνότθτα του νεροφ είναι 
1g/ml , ότι θ κερμοχωρθτικότθτα του κερμιδομζτρου είναι αμελθτζα C=0 και ειδικι 
κερμοχωρθτικότθτα διαλφματοσ cδ=1cal /g ·grad.      (1cal=4,18J    MrNaOH=40)  
 

Πίνακασ Ι    (NaOH(s)              NaOH(aq)) 
 
όγκοσ (Vν) νεροφ (mL)  
μάηα (mν) νεροφ (g)  
μάηα (m NaOH) NaOH(s) (g)  
μάηα διαλφματοσ mδ (g)  
n NaOH  
αρχικι κερμοκραςία κα (οC)  
τελικι κερμοκραςία κτ    (

οC)  
διαφορά κερμοκραςίασ  (οC , grad)  
κερμότθτα Q (Kcal ι KJ)  
ενκαλπία διάλυςθσ ΔΗsol  (KJ/mol)  
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2θ δραςτθριότθτα 

 

Προςδιοριςμόσ τθσ Ενκαλπίασ Εξουδετζρωςθσ ΔΗn  (NaOH(aq)+H2SO4(aq)) 
 
   Ενκαλπία εξουδετζρωςθσ ΔΘn, είναι θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ κατά τθν πλιρθ 
εξουδετζρωςθ (ςε αραιό υδατικό διάλυμα) 1mol H+ ενόσ οξζοσ με μια βάςθ, ι 1mol 

OH- μιασ βάςθσ με ζνα οξφ. 
   Θ ενκαλπία εξουδετζρωςθσ ιςχυροφ οξζοσ με ιςχυρι βάςθ είναι περίπου ςτακερι, 

ανεξάρτθτθ από το είδοσ του οξζοσ ι τθσ βάςθσ. 
 
   Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα κα προςδιορίςετε τθν ενκαλπία εξουδετζρωςθσ, 
δθλαδι τθν ενκαλπία τθσ αντίδραςθσ: 
 
H+

(aq) + OH-
(aq)  H2O,      ΔΗn 

 
Θα πειραματιςτείτε με τθν εξουδετζρωςθ υδατικοφ διαλφματοσ NaOH(aq) (ιςχυρι 

βάςθ) με διάλυμα H2SO4(aq) (ιςχυρό οξφ, δεχόμαςτε ότι και ο δεφτεροσ  ιοντιςμόσ του 

είναι πλιρθσ). 
 
H2SO4(aq) +2NaOH(aq)  Na2SO4(aq) + 2H2O , ΔΗn1  ι 
2Η+

(aq) + 2OH-
(aq)              2H2O,    ΔΗn1    ι    

Η+
(aq) + OH-

(aq)                 H2O,    ΔΗn                        ΔΗn1  =2 ΔΗn 

 

 
Πειραματικό μζροσ: 
 
   Στο κερμιδόμετρο μεταγγίςτε το διάλυμα του NaOH, που παραςκευάςατε ςτθν 
προθγοφμενθ δραςτθριότθτα,  κερμοκραςίασ κ1 και μάηασ m1, και 50ml διαλφματοσ  
H2SO4 1Μ κερμοκραςίασ κ2 και μάηασ m2.  
Για να προςδιορίςετε τισ μάηεσ πρζπει να ηυγίςετε το κάκε δοχείο κενό και με το 
διάλυμα. Θ πυκνότθτα των διαλυμάτων δεν είναι οφτε κεωρείται γνωςτι.  
Οι κερμοκραςίεσ των διαλυμάτων που κα αναμείξετε είναι απαραίτθτεσ για τουσ 
υπολογιςμοφσ και πρζπει να τισ καταγράψετε. 
Καταγράψτε τθν μεγαλφτερθ κερμοκραςία που κα μετριςετε, κα είναι θ κτ. 
 

 
Επεξεργαςία των πειραματικών μετρήςεων: 
 
   Κατά τθν ανάμειξθ των διαλυμάτων «και πριν πραγματοποιθκεί αντίδραςθ», κα 
αποκτιςουν κοινι κερμοκραςία κ, όπωσ περιγράφτθκε ςτο ειςαγωγικό κεωρθτικό 
μζροσ (ςελίδα 3). Θ κερμοκραςία αυτι κεωρείται αρχικι κα. 
 

κα=(m1κ1 + m2κ2)/(m1 + m2) 

 
 Συμπλθρϊςτε τον πίνακα δεχόμενοι ότι θ κερμοχωρθτικότθτα του κερμιδομζτρου 
είναι αμελθτζα C=0 και ότι θ ειδικι κερμοχωρθτικότθτα διαλφματοσ cδ=1cal /g ·grad.      
(1cal=4,18J    MrNaOH=40) 
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Πίνακασ ΙΙ   (H2SO4(aq) +2NaOH(aq)) 

 
Μάηα (m1) διαλφματοσ NaOH (g)  
Θερμοκραςία (κ1) διαλφματοσ NaOH (οC)  
n NaOH  

Μάηα (m2) διαλφματοσ H2SO4 (g)  

Θερμοκραςία (κ2) διαλφματοσ H2SO4 (οC)  

n H2SO4  
Mάηα τελικοφ διαλφματοσ mδ (g)  
αρχικι κερμοκραςία κα (οC)  
τελικι κερμοκραςία κτ    (

οC)  
διαφορά κερμοκραςίασ  (οC , grad)  
κερμότθτα Q (Kcal ι KJ)  
ενκαλπία εξουδετζρωςθσ ΔΗn  (KJ/mol)  *  

 
*Ανά mol παραγόμενου νεροφ 
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3θ δραςτθριότθτα 

 
 
Προςδιοριςμόσ τθσ ενκαλπίασ αντίδραςθσ ςτερεοφ  NaOH(s) με υδατικό 
διάλυμα H2SO4(aq) 

 
   Θα προςδιορίςετε πειραματικά τθν ενκαλπία τθσ ακόλουκθσ αντίδραςθσ ςτθν 
οποία ουςιαςτικά ςυμπεριλαμβάνονται θ διάλυςθ και θ εξουδετζρωςθ: 
 
H2SO4(aq) +2NaOH(s)       Na2SO4(aq) + 2H2O , ΔΗολ   
 

Πειραματικό μζροσ: 
 
  Θα χρθςιμοποιιςετε 100 mL διαλφματοσ H2SO4 1Μ και τθ ςτοιχειομετρικά 
απαιτοφμενθ ποςότθτα NaOH(s). 
 
Με δικι ςασ πρωτοβουλία, πειραματιςτείτε κατάλλθλα ϊςτε να ςυμπλθρϊςετε 
τον πίνακα που ακολουκεί και να υπολογίςετε τθν ΔΗολ . 
 

 Επεξεργαςία των πειραματικών δεδομζνων: 
 
Θ κερμοχωρθτικότθτα του κερμιδομζτρου είναι αμελθτζα C=0 και ειδικι 
κερμοχωρθτικότθτα διαλφματοσ cδ=1cal /g ·grad.  Δεν είναι γνωςτι οφτε κεωρείται 
δεδομζνθ θ πυκνότθτα του διαλφματοσ.    (1cal=4,18J    MrNaOH=40) 

 
Πίνακασ ΙΙΙ   (H2SO4(aq) +2NaOH(s)) 

 
όγκοσ διαλφματοσ H2SO4 1Μ  (mL)  
n H2SO4  
μάηα (m NaOH) NaOH(s) (g)  
n NaOH  
μάηα διαλφματοσ mδ (g)  
αρχικι κερμοκραςία κα (οC)  
τελικι κερμοκραςία κτ    (

οC)  
διαφορά κερμοκραςίασ  (οC , grad)  
κερμότθτα Q (Kcal ι KJ)  
ενκαλπία αντίδραςθσ ΔΗολ (KJ)  
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4θ δραςτθριότθτα 

 

Νόμοσ του Hess 

Το ποςό τησ θερμότητασ που εκλφεται ή απορροφάται ςε μία χημική αντίδραςη 

είναι το ίδιο, είτε η αντίδραςη πραγματοποιείται ςε ζνα είτε ςε περιςςότερα 

ςτάδια. 

2NaOH(s)              2NaOH(aq),  2ΔΗsol   

H2SO4(aq) +2NaOH(aq)          Na2SO4(aq) + 2H2O , ΔΗn1       

H2SO4(aq) +2NaOH(s)          Na2SO4(aq) + 2H2O , ΔΗολ  (= 2ΔΗsol + ΔΗn1 ) 
 

Με τθ χρθςιμοποίθςθ των αποτελεςμάτων των προθγοφμενων δραςτθριοτιτων, 

ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα: 

Πίνακασ IV 

ΔΗsol  

ΔΗn1    

ΔΗολ    

2ΔΗsol + ΔΗn1   

 

Απαντήστε συνοπτικά στα ερωτήματα: 

1. Επαλθκεφκθκε πειραματικά ο Νόμοσ του Hess; 

 

 

 

 

2. Που κατά τθ γνϊμθ ςασ, οφείλονται οι πικανζσ αποκλίςεισ;  
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