2o ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Επιµέλεια: Ορφανάκη Πόπη - χηµικός

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι χηµικές αντιδράσεις συνοδεύονται από ενεργειακές µεταβολές. Στις
εξώθερµες αντιδράσεις τα προϊόντα έχουν µικρότερο ενεργειακό
περιεχόµενο (ενθαλπία), από τα αντιδρώντα, οπότε η µεταβολή της
ενθαλπίας είναι:

∆Η=Ητελ.-Ηαρχ.<0 και ελευθερώνεται ενέργεια στο περιβάλλον.
Στις ενδόθερµες αντιδράσεις συµβαίνει το αντίθετο. ∆ηλαδή:

∆Η=Ητελ-Ηαρχ>0 και απορροφάται ενέργεια.
Η µεταβολή της ενθαλπίας (∆Η ) είναι το απορροφούµενο ή εκλυόµενο
ποσό θερµότητας (Q), µε την προϋπόθεση η αντίδραση να πραγµατοποιείται
υπό σταθερή πίεση και υπολογίζεται από την εξίσωση της θερµιδοµετρίας:

Q=m.c.∆θ
Eνθαλπία εξουδετέρωσης (∆Ηn) είναι η µεταβολή της ενθαλπίας κατά την
-

πλήρη εξουδετέρωση 1mol H+ ενός οξέος µε µια βάση ή 1mol OH µιας
βάσης µε ένα οξύ.
Eνθαλπία διάλυσης (∆Ηsol) µιας ουσίας σε ένα διαλύτη, είναι η µεταβολή
της ενθαλπίας κατά τη διάλυση 1 mol ουσίας σε πολύ µεγάλο όγκο διαλύτη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΑ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Ζυγός ακρίβειας ενός δεκαδικού ψηφίου

Απιονισµένο νερό

Πλαστικό ποτήρι(coffee-cup) µε καπάκι από
Στερεό NaOH
φελιζόλ
2 ογκοµετρικοί κύλινδροι 250 ml

∆ιάλυµα NaOH 0,5M

Ράβδος ανάδευσης

∆ιάλυµα HCl 0,5M

Θερµόµετρο µε υποδιαιρέσεις 0,1 οC

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Α. Θερµότητα διάλυσης υδροξειδίου του νατρίου (NaOH(s)) στο νερό.
NaOH(s) → Na+(aq) + OH-(aq) + x1cal
∆Η1 = -x1cal

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Τοποθετώ στο ζυγό το πλαστικό ποτήρι χωρίς καπάκι και σηµειώνω
το απόβαρο.
2. Μετρώ µε ογκοµετρικό κύλινδρο 200 ml νερό βρύσης, το µεταφέρω
στο πλαστικό ποτήρι και το ζυγίζω. mνερού=
3. Μετρώ τη θερµοκρασία του νερού. θαρχ.=
4. Ζυγίζω γρήγορα 2g NaOH και τα µεταφέρω στο πλαστικό ποτήρι.
Αναδεύω µέχρι να διαλυθεί. mδιαλύµατος = mνερού + 2
5. Κλείνω το θερµιδόµετρο (πλαστικό ποτήρι) µε το καπάκι από
φελιζόλ και µετρώ ξανά τη θερµοκρασία. θτελ.=
6. Συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Αρχική θερµοκρασία

(οC)

Τελική θερµοκρασία

(οC)

Μεταβολή θερµοκρασίας (∆θ) (οC )
Ολική µάζα διαλύµατος

(g)

Θερµότητα αντίδρασης

(cal )

Moles NaOH
Ενθαλπία διάλυσης

(cal)

Β. Ενθαλπία εξουδετέρωσης διαλύµατος HCl από στερεό NaOH
NaOH(s) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) + x2 cal
∆Η2 = -x2 cal

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1) Ζυγίζω το άδειο πλαστικό ποτήρι χωρίς καπάκι.
2) Μετρώ µε ογκοµετρικό κύλινδρο 200 ml HCl 0,5M, το µεταφέρω στο
«θερµιδόµετρο» και το ζυγίζω. mHCl=
mδιαλύµατος=mHCl+2
3) Μετρώ τη θερµοκρασία: θαρχ.=
4) Ζυγίζω γρήγορα 2g NaOH, το µεταφέρω στο «θερµιδόµετρο» και
αναδεύω µέχρι να διαλυθεί.
5) Κλείνω το «θερµιδόµετρο» και µετρώ ξανά τη θερµοκρασία: θτελ.=
6) Συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Αρχική θερµοκρασία

(οC)

Τελική θερµοκρασία

(οC)

Μεταβολή θερµοκρασίας (∆θ ) (οC)
Ολική µάζα διαλύµατος

(g)

Θερµότητα αντίδρασης

(cal)

Mole NaOH = mole HCl
Ενθαλπία εξουδετέρωσης

(cal)

Γ. Ενθαλπία εξουδετέρωσης διαλύµατος HCl από διάλυµα NaOH
Na+(aq) + OH-(aq) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) +x3 cal
∆Η3 = -x3 cal

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1) Ζυγίζω το «θερµιδόµετρο» άδειο χωρίς καπάκι (απόβαρο).
2) Μετρώ 100ml NaOH 0,5M και 100ml HCl 0,5M µε 2 ογκοµετρικούς
κυλίνδρους και µετρώ τη θερµοκρασία τους χωριστά. θ1=, θ2= και
βρίσκω το µέσο όρο θαρχ.=(θ1+θ2)/2=
3) Τα αναµιγνύω µέσα στο «θερµιδόµετρο».
4) Κλείνω το «θερµιδόµετρο» και µετρώ ξανά τη θερµοκρασία: θτελ.=
5) Ζυγίζω ξανά το «θερµιδόµετρο» και βρίσκω τη µάζα του διαλύµατος.
mδιαλύµατος=
6) Συµπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Θερµοκρασία NaOH(aq) θ1

(οC)

Θερµοκρασία HCl(aq) θ2

(οC)

Αρχική θερµοκρασία (θ1+θ2)/2

(οC)

Τελική θερµοκρασία

(οC)

Μεταβολή θερµοκρασίας (∆θ ) (οC)
Ολική µάζα διαλύµατος

(g)

Θερµότητα αντίδρασης

(cal )

Mole NaOH = mole HCl
Ενθαλπία εξουδετέρωσης

(cal)

Για να γίνουν αυτόµατα οι υπολογισµοί χρησιµοποιήστε το συνοδευτικό
φύλλο excel (thermotita_andidrasis.xls), όπου µπορείτε να
υπολογίσετε τη θερµότητα αντίδρασης και την ενθαλπία
κάθε
αντίδρασης.

