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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Υπολογισµός της θερµότητας αντίδρασης – 1η εργαστηριακή άσκηση 

 ∆ιδακτικοί στόχοι 
1. Να µετράς τη θερµότητα µιας αντίδρασης. 

2. Να διαπιστώσεις την ισχύ του νόµου του Hess στις θερµοχηµικές αντιδράσεις. 

3. Να σχεδιάζεις θερµοχηµικούς κύκλους. 

 Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 

1. Ζυγός 

2. Σπάτουλα 

3. Ογκοµετρικός κύλινδρος των 100mL 

4.  Ογκοµετρικές φιάλες των 100mL. 

5. ∆ύο πλαστικά ποτήρια (ισοθερµικά). 

6. Ένα κοµµάτι φελιζόλ. 

7. Ένα θερµόµετρο. 

8. Χωνί  

9. Απιονισµένο νερό. 

10. Ποτήρι ζέσεως των 100mL 

11. 8g NaOH 

12. 12,45mL πυκνού HCl (38%w/w) 

 

 Πορεία πειράµατος 

Α. Προετοιµασία απαιτούµενων αντιδραστηρίων και θερµιδόµετρου για το κύριο µέρος του 

πειράµατος (από τον καθηγητή) 

Ι. ∆ιάλυµα NaOH 1M 
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 Ζυγίζουµε σε ζυγό 4,0g NaOH. Τα τοποθετούµε σε ποτήρι ζέσεως των 

100mL και τα διαλύουµε σε περίπου 80mL απιονισµένου νερού. 

Χύνουµε το διάλυµα που προέκυψε σε ογκοµετρική φιάλη των 100mL 

µε τη βοήθεια χωνιού και προσθέτουµε απιονισµένο νερό µέχρι την 

χαραγή.  

II. ∆ιάλυµα HCl 1M  
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Γεµίζουµε τα ¾ περίπου µιας ογκοµετρικής φιάλης των 100mL µε 

απιονισµένο νερό. 

Εντός του απαγωγού, τοποθετούµε σε ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µια 

µικρή ποσότητα πυκνού HCl (38%w/w)* και ρουφάµε µε τη βοήθεια 

σιφωνίου και πουάρ 8,3mL. Τοποθετούµε το οξύ που περιέχει το 

σιφώνιο µέσα στην ογκοµετρική φιάλη των 100mL. Συµπληρώνουµε την 

ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο µέχρι τη χαραγή.  

* Προσοχή στους ατµούς του πυκνού HCl. 

IΙΙ. ∆ιάλυµα HCl 0,5M 

Προσθέτουµε 4,15mL πυκνού διαλύµατος HCl (38%w/w) σε ογκοµετρική φιάλη και αραιώνουµε µέχρι 

τα 100mL (όπως προηγουµένως το ΗCl 1M).  
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IΙΙ. Κατασκευή θερµιδόµετρου από πλαστικά ποτήρια 

1. 

 

Κόβουµε ένα κοµµάτι φελιζόλ µε µέγεθος τέτοιο που να καλύπτει το στόµιο του 

ποτηριού. 

2. 

 

 

∆ιαπερνούµε το κοµµάτι που κόψαµε µε ένα θερµόµετρο. 

3. 

 

 

Τοποθετούµε τα δύο ποτήρια το ένα µέσα στο άλλο και τα κλείνουµε µε το 

κοµµάτι του φελιζόλ. 

 
 

Β. Μέτρηση της µεταβολής της θερµοκρασίας στο θερµιδόµετρο. 

 ∆ιάλυση ΝaOH(s) → NaΟΗ(aq)
 

1. Τοποθετούµε στο θερµιδόµετρο 100mL απιονισµένου νερού µε τον ογκοµετρικό κύλινδρο και 

µετράµε τη θερµοκρασία του. 

θ(α)1=……………………… 

2. Ζυγίζουµε 2g NaOH και τα τοποθετούµε αµέσως εντός του θερµιδόµετρο. Αναδεύουµε ήπια ώστε να 

διαλυθεί το NaOH και κατόπιν µετράµε τη µέγιστη θερµοκρασία του διαλύµατος. 

θ(α)2=……………………… 

 Εξουδετέρωση ΝaΟΗ(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(ℓ) 

1. Ξεπλένουµε το θερµιδόµετρο µε νερό της βρύσης και κατόπιν µε λίγο απιονισµένο νερό. 

2. Τοποθετούµε στο θερµιδόµετρο 50mL διαλύµατος ΗCl 1M και µετράµε τη θερµοκρασία του. 

θ(β)1=…………………….. 

3. Προσθέτουµε στο θερµιδόµετρο 50mL διαλύµατος ΝaOH 1Μ αναδεύουµε ήπια και µετράµε τη 

µέγιστη θερµοκρασία του διαλύµατος. 

θ(β)2=……………………... 
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 Εξουδετέρωση ΝaΟΗ(s) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(ℓ) 

1. Ξεπλένουµε το θερµιδόµετρο µε νερό της βρύσης και κατόπιν µε λίγο απιονισµένο νερό. 

2. Τοποθετούµε στο θερµιδόµετρο 100mL διαλύµατος ΗCl 0,5M και µετράµε τη θερµοκρασία του. 

θ(γ)1=…………………….. 

3. Προσθέτουµε στο θερµιδόµετρο 2g ΝaOH  αναδεύουµε ήπια και µετράµε τη µέγιστη θερµοκρασία 

του διαλύµατος. 

θ(γ)2=…………………….. 

 Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

α. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας. Θεωρείστε ότι οι πυκνότητες όλων των διαλυµάτων είναι 

1g/mL και ότι η ειδική τους θερµότητα είναι 1cal/g·oC 

 διάλυση NaOH 
(α) 

εξουδετέρωση µε διάλυµα ΝaOH
(β) 

εξουδετέρωση µε στερεό NaOH
(γ) 

µάζα διαλύµατος m    
αρχική θερµοκρασία θ1    
τελική θερµοκρασία θ2    
µεταβολή θερµοκρασίας ∆θ    
θερµότητα Q    
Ενθαλπία                         ∆Η    

β. Τι παρατηρείτε για το άθροισµα ∆Ηα + ∆Ηβ; Ποιος νόµος προβλέπει αυτό το αποτέλεσµα; 

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω θερµοδυναµικός κύκλος µε τις αντίστοιχες ενθαλπίες. 

NaOH(s)

NaOH(aq)

+HCl(aq)

(γ)∆H   =

(α)∆H   =

(β)∆H   =

NaCl      + H O(aq) (ℓ)

+HCl(aq)
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