
ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 



Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική 

ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν τα άτομα στο 

μόριο), στις έλξεις των μορίων και των υποατομικών σωματιδίων, στην 

κίνηση των ατόμων, μορίων και ηλεκτρονίων κλπ. Δηλαδή είναι συνδυασμός 

κινητικής και δυναμικής ενέργειας. 

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

Κατά τις χημικές αντιδράσεις μεταβάλλεται η χημική ενέργεια του συστήματος. 

Αποτέλεσμα είναι να ελευθερώνεται (στο περιβάλλον) ή να απορροφάται 

(από το περιβάλλον), ενέργεια ίση με τη διαφορά των χημικών ενεργειών των 

αρχικών και τελικών ουσιών. 

H ενέργεια που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση μπορεί να 

πάρει διάφορες μορφές, όπως π.χ. θερμική ενέργεια (θερμότητα), ηλεκτρική 

ενέργεια (ηλεκτρισμός), φωτεινή ενέργεια (φως). 



 H  χημική θερμοδυναμική είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις 

ενεργειακές μετατροπές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση. 

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 

Ο κλάδος της χημείας που  μελετά τις μετατροπές της χημικής ενέργειας σε 

θερμική ενέργεια και αντίστροφα ονομάζεται θερμοχημεία. 

Χημικές 

αντιδράσεις 

Εξώθερμες: ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή 

θερμότητας στο περιβάλλον. 

Ενδόθερμες: απορροφούν ενέργεια υπό μορφή 

θερμότητας από το περιβάλλον. 

Στις χημικές αντιδράσεις ισχύει η αρχή διατήρησης της μάζας και η αρχή 

διατήρησης της ενέργειας. 



Θερμοχημική εξίσωση. 

Για να παραστήσουμε ένα χημικό φαινόμενο καθώς και την ενέργεια που 

ανταλλάσσεται μεταξύ του συστήματος που γίνεται η αντίδραση και του 

περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε μια θερμοχημική εξίσωση. 

Μία θερμοχημική εξίσωση περιλαμβάνει: 

Α) Τα αντιδρώντα. 

Β) Τα προϊόντα. 

Γ) Το ποσό ενέργειας (θερμότητα) που ανταλλάσσεται μεταξύ του συστήματος 

που γίνεται η αντίδραση και του περιβάλλοντος σε μονάδες συνήθως KJ ή Kcal. 

Το ποσό ενέργειας σε μία θερμοχημική εξίσωση μπορεί να εκφραστεί ως: 

α) Θερμότητα (Q). Στις εξώθερμες αντιδράσεις γράφουμε +Q ενώ στις 

ενδόθερμες αντιδράσεις γράφουμε – Q. 

β) Μεταβολή της ενθαλπίας (ΔΗ). Στις εξώθερμες αντιδράσεις ισχύει ΔΗ < 0 ενώ 

στις ενδόθερμες αντιδράσεις ισχύει ΔΗ > 0. 



Μεταβολή της ενθαλπίας (ΔΗ) 

Η μεταβολή ενέργειας κατά τη χημική αντίδραση ονομάζεται μεταβολή 

της ενθαλπίας και συμβολίζεται ΔΗ. 

H μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ ισούται με το απορροφούμενο ή εκλυόμενο ποσό 

θερμότητας Q εφόσον η αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. 

Σε μία ενδόθερμη αντίδραση ισχύει: ΔΗ = Ητελ  –  Ηαρχ  >  0 

Σε μία εξώθερμη αντίδραση ισχύει: ΔΗ = Ητελ  –  Ηαρχ  <  0 

Ενθαλπία (Η) ενός συστήματος 

ονομάζεται το άθροισμα της 

εσωτερικής ενέργειας (U) και του 

γινομένου πίεσης – όγκου (P·V) του 

συστήματος. 



Παράδειγμα γραφής θερμοχημικής εξίσωσης. 

Παρακάτω δίνεται η θερμοχημική εξίσωση της καύσης του μεθανίου (CH4). 

CH4   +   2 O2   →   CO2   +   2 H2O   Q = +890 KJ 

ή  

CH4   +   2 O2   →   CO2   +   2 H2O   ΔΗ = - 890 KJ 

Η καύση του μεθανίου είναι εξώθερμη αντίδραση. 



Ασκήσεις πάνω στη θερμοχημεία. 

1. Ταξινόμηση χημικών αντιδράσεων σε ενδόθερμες και εξώθερμες. 

2. Γραφή θερμοχημικών εξισώσεων. 

3. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Συσχέτιση του ποσού θερμότητας που εκλύεται 

ή παράγεται σε μία αντίδραση με τις ποσότητες των αντιδρώντων και των 

προϊόντων. 



Σημεία προσοχής στις ασκήσεις στη θερμοχημεία. 

1.  Η μεταβολή της ενθαλπίας (ΔΗ) αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό mol 

κάθε αντιδρώντος ή προϊόντος που είναι ίσος με τον στοιχειομετρικό 

συντελεστή κάθε ουσίας στη θερμοχημική εξίσωση της αντίδρασης. 

π.χ.   CH4       +       2 O2       →       CO2       +       2 H2O      ΔΗ = - 890 KJ 

            1 mol            2 mol                 1 mol              2 mol  εκλύονται   890 KJ         

2.  Όταν πολλαπλασιάζουμε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές μιας 

θερμοχημικής εξίσωσης  με ένα αριθμό, τότε πρέπει να πολλαπλασιάζουμε 

με τον ίδιο αριθμό και την τιμή της μεταβολής της ενθαλπίας (ΔΗ) που 

αναγράφεται στη θερμοχημική εξίσωση. 

3.  Το ποσό της θερμότητας (q) που εκλύεται ή απορροφάται σε ένα 

συγκεκριμένο πείραμα είναι ανάλογο με τις ποσότητες των ουσιών που 

αντιδρούν ή παράγονται. 



Άσκηση 2 φυλλαδίου: Δίνονται οι παρακάτω θερμοχημικές εξισώσεις: 

α) Να αναφέρετε ποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι εξώθερμες και ποιες 

είναι ενδόθερμες. 

β) Να γράψετε τις θερμοχημικές εξισώσεις γράφοντας το ποσό θερμότητας (Q) 

που εκλύεται ή απορροφάται αντί για το ΔΗ. 

α)  NaOH  +  HCl  →  NaCl  +  H2O,  ΔΗ = - 57 KJ 

β)  CaCO3  →  CaO  +  CO2,  ΔΗ = 178 KJ 

γ)  ½ Η2  +  ½ Cl2  →  HCl,  ΔΗ = - 92 KJ 

δ)  Ν2  +  Ο2  →  2 ΝΟ,  ΔΗ = 180 KJ 

Εξώθερμη 

Ενδόθερμη 

Εξώθερμη 

Ενδόθερμη 

β) Απάντηση ερώτημα: 

α)  NaOH  +  HCl  →  NaCl  +  H2O,  Q = + 57 KJ 

β)  CaCO3  →  CaO  +  CO2,  Q = - 178 KJ 

γ)  ½ Η2  +  ½ Cl2  →  HCl,  Q = + 92 KJ 

δ)  Ν2  +  Ο2  →  2 ΝΟ,  Q = - 180 KJ 



Άσκηση 3 φυλλαδίου: Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: C + O2 → CO2, ΔΗ = - 394 KJ. 

Να υπολογίσετε το ΔΗ για τις παρακάτω θερμοχημικές εξισώσεις: 

α)  2 C  +  2 O2  →  2 CO2,  ΔΗ = ……………… 

β)  ½ C  +  ½ O2  →  ½ CO2,  ΔΗ = ……………. 

γ)  3 C  +  3 O2  →  3 CO2,  ΔΗ = ………………. 

Απάντηση άσκησης: 

α)  2 C  +  2 O2  →  2 CO2,  ΔΗ = - 788 KJ 

β)  ½ C  +  ½ O2  →  ½ CO2,  ΔΗ = - 197 KJ 

γ)  3 C  +  3 O2  →  3 CO2,  ΔΗ = - 1182 KJ 


