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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΧΗΜΕΙΑ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ 
Επιμζλεια: Σπφροσ Πάγκαλοσ (Χθμικόσ) 

 
κοπόσ 

Υπολογιςμόσ κερμότθτασ που εκλφεται από τθν εξουδετζρωςθ ιςχυροφ οξζοσ από 
ιςχυρι βάςθ και από τθν εξουδετζρωςθ αςκενοφσ οξζοσ από ιςχυρι βάςθ και 
ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων.   
 

Απαιτοφμενα όργανα και υλικά  ανά ομάδα  Απαιτοφμενεσ ουςίεσ 

2 πλαςτικά φιαλίδια Διάλυμα 50 mL ΗCl  1Μ 

2 πλαςτικά ποτιρια  από αφρϊδεσ υλικό Διάλυμα 50 mL ΝaOH  1Μ 

Θερμόμετρο Διάλυμα CΗ3CΟΟΗ  1Μ  

 
Διαδικαςία 

1.    Στο ζνα ποτιρι αδειάηουμε όλθ τθ ποςότθτα (50 mL) από το  διάλυμα HCl 1 Μ 
και μετροφμε τθν κερμοκραςία του (κερμοκραςία κ1). 
2.    Στο άλλο ποτιρι αδειάηουμε όλθ τθ ποςότθτα (50 mL) από το  διάλυμα NaOH 
και μετροφμε τθν κερμοκραςία του (κερμοκραςία κ2).  
3.   Αδειάηουμε   το περιεχόμενο και του ενόσ ποτθριοφ ςτο άλλο, Αμζςωσ μετροφμε 
και καταγράφουμε τθν μεγαλφτερθ κερμοκραςία που κα φτάςει το διάλυμα (κτελ) 

HCl  1M NaOH 1M

 
4.    Κάνουμε τουσ υπολογιςμοφσ κακοδθγοφμενοι από το φφλλο εργαςίασ 
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Β. Φφλλο εργαςίασ 

 
Τπολογιςμόσ ενθαλπίασ εξουδετζρωςησ ιςχυροφ οξζοσ με ιςχυρή βάςη 

 
1. Θερμοκραςία που μετρικθκε για το διάλυμα HCl 1 Μ:  κ1 =…………… 
2. Θερμοκραςία που μετρικθκε για το διάλυμα NaOH 1 Μ: κ2 =……………… 
3. Μζςθ κερμοκραςία των δφο διαλυμάτων: καρχ = (κ1+κ2)/2: ………………  
4. Θερμοκραςία που μετρικθκε μετά τθν ανάμειξθ των διαλυμάτων HCl και 

NaOH: κτελ =……………… 
5. Γράψτε τθν αντίδραςθ που ζγινε με τθν ανάμειξθ των διαλυμάτων:  

 
……………………………………………….. 

6. Υπολογίςτε τθν ςυνολικι μάηα του περιεχομζνου του πλαςτικοφ ποτθριοφ, 
αν γνωρίηεται ότι θ πυκνότθτα του είναι περίπου ίςθ με τθν πυκνότθτα του 
κακαροφ νεροφ 

 
………………………….……………………………………………………… 

 
7. Χρθςιμοποιείςτε τθν κατάλλθλθ ςχζςθ για να υπολογίςετε το ποςό 

κερμότθτασ που εκλφκθκε από τθν αντίδραςθ των δφο ουςιϊν. Η ειδικι 
κερμότθτα του διαλφματοσ να λθφκεί ίςθ με c=1cal/g  

 
………………………….……………………………………………………… 

8. Υπολογίςτε τα mol του NaOH (ι του HCl) που αντζδραςαν  
 
………………………….……………………………………………………… 
 
………………………….……………………………………………………… 

9. Υπολογίςτε πόςθ κερμότθτα που εκλφεται από τθν αντίδραςθ 1 mol HCl με 1 
mol NaOH (Ενκαλπία εξουδετζρωςθσ). 

 
………………………….……………………………………………………… 

 
………………………….……………………………………………………… 
 

10. Συγκρίνατε τθν τιμι τθσ ενκαλπίασ που βρικατε με τθν πρότυπθ ενκαλπία 
εξουδετζρωςθσ (ΔΗn

ο= -57,1 kJ ι  -13,7 kcal).  Πϊσ δικαιολογείτε τθν 
διαφορά; 

 
………………………….……………………………………………………… 

 
………………………….……………………………………………………… 
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 
1.  Παραςκευι διαλφματοσ ΝaOH 1 Μ: Για κάκε 100 mL διαλφματοσ που κα 
παραςκευάςουμε διαλφουμε 4 g ςτερεοφ NaOH 
2. Παραςκευι διαλφματοσ HCl 1M: Αραιϊνουμε το πυκνό διάλυμα ΗCl του 
εργαςτθρίου με 8πλάςια ποςότθτα νεροφ βρφςθσ (ΣΣ το διάλυμα κα είναι 
μεγαλφτερο του 1 Μ αλλά θ ακρίβεια του πειράματοσ κα ςτθριχκεί ςτθν ακριβι 
παραςκευι του διαλφματοσ ΝaΟΗ 1 Μ). 
3. Θερμόμετρα: Χρθςιμοποιοφμε είτε απλά κερμόμετρα, είτα ακόμα καλφτερα 
ψθφιακά κερμόμετρα (Στα Λφκεια με εργαςτιρια του ΕΠΕΑΕΚ ζχουν δοκεί 2 
ψθφιακά ενϊ 8 ψθφιακά κα βρείτε μζςα ςτισ «Συςκευζσ μθχανικοφ ιςοδυνάμου τθσ 
κερμότθτασ»). 
4. Ποτιρια: Κατάλλθλα ποτιρια είναι αυτά με τα οποία ςερβίρεται καφζσ εκτόσ 
καταςτθμάτων και είναι φτιαγμζνα  από φελιηόλ. 
5. Ακρίβεια. Αν τθρθκεί το πρωτόκολο τθσ άςκθςθσ θ ακρίβεια είναι ικανοποιθτικι 
(ςφάλμα < 5 %) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Συνολικι μάηα του υγροφ ςτο ποτιρι που ζγινε θ ανάμειξθ: (50 mL + 50 mL) · 1 g/mL 
= 100 g  
Δκ = κτελ-καρχ  (ζςτω για παράδειγμα Δκ=6,6ο C) 
Νόμοσ κερμιδομετρίασ: Q= m·c·Δκ.  Άρα ςτο παράδειγμα  Q= 100·1· 6,6 cal =660 cal 
Υπολογιςμόσ mol NaΟΗ που ςυμμετείχαν ςτθν αντίδραςθ: n=C· V= 1M· 0,05 L = 0,05 
mol 
Ενκαλπία αντίδραςθσ (αναγωγι ςτο 1 mol) ςτο παράδειγμα: 660 cal· 1/0,05 =13200 
cal = 13,2 kcal ι 55,2 kJ (1kcal = 4,18 kJ) 
Σφάλμα μζτρθςθσ ςτο παράδειγμα: 100 ·  (57,1-55,2)/57,1= 3,3 % 
Αιτιολογία ςφαλμάτων: Απϊλειεσ κερμότθτασ ςτο περιβάλλον, όχι ακριβείσ 
ςυγκεντρϊςεισ, ςφάλματα οργάνων) 
 
 


