
Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας Λυκείου 

Επιμέλεια: Κ. Παπαμιχάλης - Γ. Κατσιγιάννης 

Πειραματικός υπολογισμός της ενθαλπίας εξουδετέρωσης διαλύματος ισχυρής βάσης 

(NaOH) από ισομοριακό διάλυμα ισχυρού οξέος (HCl)(1)  

 

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης  

 

1. Ο σχεδιασμός μιας πειραματικής διαδικασίας που στοχεύει στον υπολογισμό της ενθαλπίας 

εξουδετέρωσης διαλύματος ισχυρής βάσης (NaOH) από ισομοριακό διάλυμα ισχυρού οξέος 

(HCl).  

2. Η σύνθεση της πειραματικής διάταξης και η εκτέλεση των πειραμάτων που έχουμε σχεδιάσει. 

3. Η επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων με βάση το σχεδιασμό της πειραματικής 

διαδικασίας.  

4. Η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις θεωρητικές προβλέψεις ή τα δεδομένα 

της βιβλιογραφίας.  

5. Αξιολόγηση τόσο του θεωρητικού μοντέλου στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασμός της 

πειραματικής διαδικασίας, όσο και της υλοποίησης και λειτουργίας της εργαστηριακής 

διάταξης.   

 

Βασικές Έννοιες, φυσικά Μεγέθη και σχέσεις: Mole - Συγκέντρωση (Molarity) διαλύματος - 

Ισχυρό οξύ - Ισχυρή βάση - Εξουδετέρωση διαλύματος οξέος από διάλυμα βάσης - Ενθαλπία 

εξουδετέρωσης - Εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις - Ενεργειακό περιεχόμενο αντιδρώντων 

- Ενεργειακό περιεχόμενο προϊόντων της αντίδρασης - Ειδική θερμότητα διαλύματος - Πρώτος 

θερμοδυναμικός νόμος - Θερμική ενέργεια συστήματος σωματιδίων 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο της άσκησης(1,2,3,4) - Πώς σχεδιάστηκε η πειραματική διαδικασία   

 

Α) Θερμότητα που παράγεται κατά την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση 

Έστω ότι μια χημική αντίδραση πραγματοποιείται σε υδατικό διάλυμα, μέσα σε ανοικτό δοχείο, 

οπότε η πίεση του χημικού συστήματος διατηρείται σταθερή (ίση με την ατμοσφαιρική πίεση). 

Στην περίπτωση αυτή, η μεταβολή του ενεργειακού περιεχομένου μεταξύ προϊόντων Uπροϊόντων και 

αντιδρώντων Uαντιδρώντων σωμάτων ισούται με τη μεταβολή της ενθαλπίας (ΔΗ) του χημικού 

συστήματος(1,5):  

προϊόντων αντιδρώντων
ΔH U U        (1) 

Όταν η μεταβολή της ενθαλπίας είναι αρνητική,  η αντίδραση λέγεται εξώθερμη, ενώ όταν είναι 

θετική, λέγεται ενδόθερμη.  

Στις εξώθερμες αντιδράσεις η διαφορά του ενεργειακού περιεχομένου προϊόντων-αντιδρώντων 

(δηλαδή η μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ) μετατρέπεται σε θερμότητα που μεταφέρεται στο υδατικό 

διάλυμα. Το ποσό της θερμότητας Q που μεταφέρεται προς το υδατικό διάλυμα είναι θετικό(2), 

ενώ η μεταβολή της ενθαλπίας αρνητική. Επομένως, τα δύο αυτά ενεργειακά μεγέθη σχετίζονται 

με την εξίσωση:   

Q ΔH ΔΗ          (2) 

Η αντίδραση εξουδετέρωσης διαλύματος οξέος από διάλυμα βάσης είναι μια εξώθερμη 

αντίδραση: το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων της εξουδετέρωσης είναι μικρότερο από το 

ενεργειακό περιεχόμενο των αντιδρώντων σωμάτων και η μεταβολή της ενθαλπίας του χημικού 

συστήματος είναι αρνητική. 

Για παράδειγμα, κατά την εξουδετέρωση ενός mol υδροχλωρικού οξέος (HCl) από ένα mol 

υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) σε υδατικό διάλυμα, παράγονται 57,1ΚJ ενέργειας με τη μορφή 

θερμότητας(1):  

2 0
( ) ( )  

aq aq
Η Cl Na OH Na Cl H O Q                   (3) 

όπου: Q0=57,1KJ  

Η μεταβολή της ενθαλπίας του χημικού συστήματος είναι:  

0
57,1ΔH KJ   

Η μεταβολή της ενθαλπίας (ΔH0) κατά την εξουδετέρωση ενός mol Η  από ένα mol OH  σε 

αραιό υδατικό διάλυμα, ονομάζεται ενθαλπία εξουδετέρωσης.  
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Σύμφωνα με την εξίσωση 2, το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται στο διάλυμα κατά την 

εξουδετέρωση  ενός mol Η  από ένα mol OH  είναι ίσο με:     

0 0 0
57,1 JQ ΔH ΔH K     

 

Για να μελετήσουμε την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος (HCl) από ισχυρή βάση (NaOH) και να 

υπολογίσουμε την ενθαλπία εξουδετέρωσης, θα πρέπει να αναμείξουμε ισομοριακά διαλύματα 

οξέος και βάσης, ίδιας θερμοκρασίας. Στο πλαίσιο του θεωρητικού μοντέλου μας, υποθέτουμε 

ότι:   

a) Από την ανάμειξη διαλύματος οξέος (HCl) όγκου V1 με διάλυμα βάσης (NaOH) όγκου V2 

προκύπτει διάλυμα όγκου 1 2
.V V V    

b) Κατά τη μεταφορά θερμότητας στο διάλυμα, λόγω της μεταβολής της ενθαλπίας του 

χημικού συστήματος κατά την εξουδετέρωση, ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται 

σημαντικά.  

c) Η πίεση του συστήματος διατηρείται σταθερή (ίση με την ατμοσφαιρική πίεση).  

 

Με βάση τις υποθέσεις a, b, c, από τον 1ο θερμοδυναμικό νόμο(2) προκύπτει ότι η θερμότητα Q 

που απορροφά το υδατικό διάλυμα προκαλεί αύξηση της θερμικής ενέργειας(2) Uθερμ του 

διαλύματος σύμφωνα με την εξίσωση:  

.
0

θερμ
Q ΔU       (4) 

Η αύξηση της θερμικής ενέργειας του διαλύματος είναι ανάλογη της μεταβολής Δθ (Δθ>0) της 

θερμοκρασίας του:  

θερμ
ΔU mc Δθ      (5) 

όπου m είναι η μάζα και c η ειδική θερμότητα του διαλύματος.  

Από τις 2, 4 και 5 καταλήγουμε στη σχέση: 

ΔH mc Δθ       (6) 

 

Τα διαλύματα των οξέων και των βάσεων που παρασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε στην 

εργαστηριακή άσκηση, είναι υδατικά και αρκετά αραιά, ώστε σε πολύ ικανοποιητική προσέγγιση η 

ειδική θερμότητα κάθε διαλύματος είναι ίση με την ειδική θερμότητα του νερού:  

0 0 0
4,2 4200 4,2

J J KJ
c

gC KgC KgC
    

 

Πώς θα σχεδιάσουμε ένα πείραμα με στόχο τη μέτρηση της ενθαλπίας εξουδετέρωσης 

ΔH0 ; 

Αφού κατά την εξουδετέρωση ενός mol Η  από ένα mol OH  η μεταβολή της ενθαλπίας είναι ίση 

με την ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔH0, έπεται ότι κατά την εξουδετέρωση n mol HCl από ίσο 

αριθμό n mol NaOH, η μεταβολή ΔH της ενθαλπίας τη αντίδρασης  είναι ίση με:  

0
57,1ΔH n ΔH n KJ         (7) 

 

Κατά την πειραματική διαδικασία, αναμειγνύουμε ίσους όγκους (V) διαλυμάτων HCl και NaOH 

ίσων συγκεντρώσεων (molarity) C. Τότε σύμφωνα με τη χημική εξίσωση (3) θα 
εξουδετερωθούν n CV  mol οξέος από ίσο αριθμό n CV  mol βάσης, με αποτέλεσμα να 

μεταβληθεί η ενθαλπία του συστήματος κατά:  

0 0
ΔH n ΔH CV ΔH       (8)  

Από τις σχέσεις (6) και (8), βρίσκουμε ότι ισχύει:  

0
Cmc Δθ V ΔH       (9) 

όπου m η μάζα του διαλύματος που προέκυψε από την ανάμειξη του διαλύματος του HCl με το 

διάλυμα NaOH.  

Ο όγκος του τελικού διαλύματος είναι ίσος με 2V και, δεδομένου ότι τα διαλύματά μας είναι 

αραιά, η πυκνότητά του ρ είναι ίση με την πυκνότητα του νερού:   

1 / 1 /ρ g mL Kg L   

Ώστε η μάζα m του τελικού διαλύματος είναι: 
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2m ρV  

Αντικαθιστούμε τη μάζα και τις τιμές των σταθερών στη σχέση 9 και μετά από μερικές πράξεις 

καταλήγουμε στην εξίσωση:  

0

8,4

ΔH
Δθ C             (10) 

όπου η συγκέντρωση C μετριέται σε mol/L και η ενθαλπία εξουδετέρωσης ΔH0 σε ΚJ/mol.   

Η σχέση (10) μας λέει ότι κατά την ανάμειξη και εξουδετέρωση ισομοριακών των διαλυμάτων HCl 

και NaOH, εκλύεται ένα ποσό ενέργειας που μεταφέρεται με τη μορφή θερμότητας στο διάλυμα 

που έχει προκύψει και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του. Η τελική αύξηση Δθ της 

θερμοκρασίας του διαλύματος είναι ανάλογη της συγκέντρωσης C των ισομοριακών διαλυμάτων 

οξέος - βάσης που αναμείξαμε.  

Με βάση τη θεωρητική σχέση 10, σχεδιάζουμε την ακόλουθη πειραματική διαδικασία: 

Παρασκευάζουμε ισομοριακά διαλύματα HCl και NaOH ίσων όγκων V και ίσων συγκεντρώσεων 

C1, C2,…. Για κάθε τιμή του C, αναμειγνύουμε τα διαλύματα HCl και NaOH και μετράμε τη 

μεταβολή της θερμοκρασίας Δθ1, Δθ2,… του αντίστοιχου χημικού συστήματος. Τότε, σύμφωνα με 

τη 10, τα πειραματικά σημεία (C1,Δθ1), (C2,Δθ2),… βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία που διέρχεται 

από το μηδέν. Η κλίση κ της ευθείας αυτής είναι ίση με 
0

/ 8,4:ΔH  

0

8,4

ΔH
κ        (11) 

Υπολογίζουμε την κλίση κ της πειραματικής ευθείας Δθ-C, και από τη σχέση 11 βρίσκουμε την 

πειραματική τιμή του 0
.ΔH   
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Πειραματική διαδικασία 

Αποφεύγουμε την επαφή με τα διαλύματα οξέος και βάσης. Κατά τη διεξαγωγή των 

πειραμάτων, φοράμε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Αν έρθουμε σε επαφή με οξύ ή 

βάση, ξεπλένουμε με νερό βρύσης. 

 

Όργανα και υλικά 

1. Θερμόμετρο -10…1100C (ψηφιακό). 

2. Ογκομετρικός κύλινδρος 10mL. 

3. 5 δοκιμαστικοί σωλήνες. Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων.  

4. Υδροβολέας με αποσταγμένο νερό.  

5. Τέσσερα πλαστικά φιαλίδια με διαλύματα NaOH 0,2, 0,4, 0,6, 0,8Μ όγκου 20mL το καθένα  

6. Ικανή ποσότητα διαλύματος HCl 1M. 

7. Χαρτί μιλιμετρέ. Αριθμομηχανή. Χάρακας 20cm. Μολύβι, στυλό.  

8. Χαρτί κουζίνας. Προστατευτικά γυαλιά, πλαστικά γάντια.  

 

Πείραμα 1: Παρασκευή διαλυμάτων HCl συγκεντρώσεων: 0,8Μ - 0,6Μ - 0,4Μ - 0,2Μ 

1. Διαθέτουμε ικανή ποσότητα διαλύματος HCl 1Μ. Υπολογίζουμε τον όγκο V1 του διαλύματος 

HCl 1Μ που χρειάζεται για να παρασκευάσουμε με αραίωση 10mL διαλύματος HCl 0,2Μ.  

Υπολογισμοί (παρασκευή 10mL διαλύματος 0,2Μ):  

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

 

V1=_____ mL  

 

Με προσοχή, ρίχνουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο όγκο V1 mL διαλύματος HCl 1M και 

συμπληρώνουμε με αποσταγμένο νερό μέχρι τα 10mL.  

Αποθέτουμε 5mL από το διάλυμα που παρασκευάσαμε στον πρώτο (1ο) δοκιμαστικό σωλήνα 

(μέχρι το πρώτο σημάδι του δοκιμαστικού σωλήνα).  

Το υπόλοιπο διάλυμα HCl το ρίχνουμε μέσα στη λεκάνη που θα μας υποδείξει ο επιβλέπων 

καθηγητής. Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε τον ογκομετρικό κύλινδρο με χαρτί κουζίνας.  

 

2. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το βήμα 1 και παρασκευάζουμε διαλύματα 0,4Μ και 0,6Μ 

και 0,8Μ HCl. Αμέσως μετά την παρασκευή κάθε διαλύματος αποθέτουμε 5mL διαλύματος 

στους δοκιμαστικούς σωλήνες 2 και 3 και 4, αντίστοιχα.    

 

Υπολογισμοί (παρασκευή 10mL διαλύματος 0,4Μ):  

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

 

V2=_____ mL   

 

Υπολογισμοί (παρασκευή 10mL διαλύματος 0,6Μ):  

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

 

V3=_____ mL   

 

Υπολογισμοί (παρασκευή 10mL διαλύματος 0,8Μ): 

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   
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_____________________________________________   

 

V4=_____ mL   

 

Πείραμα 2: Μέτρηση της μεταβολής της θερμοκρασίας του χημικού συστήματος, κατά 

την εξουδετέρωση ισομοριακών διαλυμάτων HCl και NaOH  

 

1. Μετράμε τη θερμοκρασία θ1 του διαλύματος HCl 0,2M, στον 1ο δοκιμαστικό σωλήνα και 

καταχωρούμε την τιμή της στον Πίνακα Μετρήσεων Α.  

 

2. Μετράμε με τον ογκομετρικό κύλινδρο 5mL διαλύματος NaOH 0,2M και το ρίχνουμε μέσα 

στον 1ο δοκιμαστικό σωλήνα. Παρακολουθούμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας του χημικού 

συστήματος που προκύπτει, αναδεύοντας διαρκώς. Καταγράφουμε στον Πίνακα Μετρήσεων Α 

τη μέγιστη τιμή της ένδειξης του θερμόμετρου (θ2). Υπολογίζουμε τη μεταβολή της 

θερμοκρασίας:  

2 1
Δθ θ θ   

και την καταχωρούμε στον πίνακα μετρήσεων Α.   

Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε τον ογκομετρικό κύλινδρο.   

 

3. Επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα (2) για τα χημικά συστήματα που προκύπτουν 

διαδοχικά από την ανάμειξη των διαλυμάτων:  

5mL HCl 0,4M και 5mL NaOH 0,4M,  

5mL HCl 0,6M και 5mL NaOH 0,6M,  

5mL HCl 0,8M και 5mL NaOH 0,8M. 

Συμπληρώνουμε όλα τα κελιά του πίνακα μετρήσεων Α. 

 

Επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων: πειραματικό γράφημα της σχέσης 10 - 

Μέτρηση του ΔH0   

 

4. Στο μιλιμετρέ χαρτί σχεδιάζουμε σύστημα ορθογωνίων αξόνων. Στον οριζόντιο άξονα 

τοποθετούμε τις τιμές της συγκέντρωση C των διαλυμάτων ΗCl ή NaOH που έχουμε 

παρασκευάσει και στον κατακόρυφο τις τιμές του Δθ, επιλέγοντας κατάλληλες κλίμακες. Στο 

επίπεδο των δύο αξόνων τοποθετούμε τα πειραματικά σημεία, σύμφωνα με τις τιμές του 

Πίνακα Μετρήσεων Α.  

Σχεδιάζουμε ευθεία διερχόμενη από το μηδέν, έτσι ώστε να περνάει όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα από το σύνολο των σημείων.   

 

5. Υπολογίζουμε την κλίση της πειραματικής ευθείας από αυτήν, την απόλυτη τιμή της 

ενθαλπίας εξουδετέρωσης 0
ΔH  (σχέση 11) και την 0

.ΔH  

Υπολογισμοί:  

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

 

Κλίση (κ) πειραματικής ευθείας: κ= __________  

 

ΔΗ0= ___________ ΚJ/mol 
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Ερωτήσεις 

 

1. Υπολογίστε την απόκλιση της πειραματικής τιμής της ενθαλπίας εξουδετέρωσης που βρήκατε 

κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης, ως προς την τιμή 57,1KJ/mol που 

λαμβάνουμε από τη βιβλιογραφία:  

0
57,1

57,1

ΔH
α


  

 

2. Αν η απόκλιση α είναι αρκετά μεγάλη (μεγαλύτερη του 15%), συζητήστε ποιές από τις 

παρακάτω αιτίες είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για τόσο μεγάλη απόκλιση.  

a. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε σφάλματα κατά τη διαδικασία παρασκευής των 

διαλυμάτων. Είναι πιθανό το αρχικό διάλυμα HCl να είχε συγκέντρωση μικρότερη 

του 1Μ, γιατί είχε ληφθεί από το εμπόριο και η αναγραφόμενη τιμή της 

συγκέντρωσης δεν είναι αξιόπιστη. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

b. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε θερμικές απώλειες κατά τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος. Ένα μέρος της θερμότητας που εκλύεται κατά την 

εξουδετέρωση διαχέεται στο περιβάλλον. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

c. Η διαφορά αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο, σε σφάλματα κατά την επεξεργασία 

των πειραματικών δεδομένων: στο σχεδιασμό της πειραματικής ευθείας Δθ-C και 

στον υπολογισμό της κλίσης της. ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ 

d. Η χημική θερμοδυναμική θεωρία, με βάση την οποία έγινε ο σχεδιασμός του 

πειράματος 1 δεν περιγράφει αξιόπιστα το φαινόμενο που μελετάμε. ΣΩΣΤΗ - 

ΛΑΘΟΣ  

e. Η διαφορά των δύο τιμών οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τυχαία σφάλματα κατά τη 

λειτουργία της πειραματικής διάταξης και στη χρήση των οργάνων μέτρησης. 

ΣΩΣΤΗ - ΛΑΘΟΣ  

Περιγράψτε αναλυτικά πώς θα πρέπει να τροποποιήσετε την πειραματική διαδικασία για να 

ελέγξετε τις υποθέσεις σας και να βελτιώσετε το αποτέλεσμα. 

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

_________________________________________________   

 

3. (Α) Από την πειραματική διαδικασία διαπιστώσατε ότι η εξουδετέρωση διαλύματος NaOH από 

διάλυμα HCL είναι μια εξώθερμη ή μια ενδόθερμη αντίδραση; (Αιτιολογήστε την απάντηση) 

(Β) Εξηγήστε στη γλώσσα της ενέργειας αυτό το πειραματικό συμπέρασμα.   

 

(Α) 

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

 

(Β)  

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   

_____________________________________________   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α 

C 

mol/L 

θ1    
οC 

θ2   
οC 

Δθ=θ2-θ1   
οC 

0,0 - - 0 

0,2    

0,4    

0,6    

0,8    
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α 

C  M θ1  C θ2  C Δθ  C 

0 21 21 0 

0.2 21.2 22.4 1.2 

0.4 20.8 22.9 2.1 

0.6 21.2 24.7 3.5 

0.8 21 25.4 4.4 

 

 
 

Ερώτηση 1: α=17%  

 

Ερώτηση 2:  

a: Σωστή. Η συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος HCl οξέος 1Μ πρέπει να ελεγχθεί πριν 

παρασκευαστούν τα διαλύματα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. 

Ο έλεγχος της συγκέντρωσης μπορεί να γίνει: α) με τιτλοδότηση του διαλύματος από πρότυπο 

διάλυμα ΝaOH 0.1Μ και δείκτη κυανού της βρωμοθυμόλης: ntua:lab4.pdf β) Με μέτρηση του pH 

του διαλύματος.    

 

b: Σωστή. Οι θερμικές απώλειες κατά τη διαδικασία μέτρησης της μέγιστης θερμοκρασίας του 

χημικού συστήματος, μετά την ανάμειξη των διαλυμάτων, επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, και 

θα μπορούσαν ενδεχομένως να δικαιολογήσουν κάποια απόκλιση από την τιμή της 

βιβλιογραφίας. Η πειραματική διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί εφόσον φροντίσουμε οι 

δοκιμαστικοί σωλήνες όπου πραγματοποιείται η εξουδετέρωση να είναι θερμικά μονωμένοι.  

 

c: Λάθος. Εφόσον έχουμε προσέξει ώστε:  

 τα πειραματικά δεδομένα έχουν καταγραφεί σωστά στον πίνακα μετρήσεων,  

 το σύστημα των αξόνων έχει σχεδιαστεί με τις σωστές κλίμακες,  

 τα πειραματικά σημεία έχουν τοποθετηθεί στο επίπεδο των αξόνων σύμφωνα με τον 

πίνακα μετρήσεων,  

 η πειραματική ευθεία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διέρχεται κοντά στο σύνολο των 

πειραματικών σημείων,  

τότε, τα όποια υποκειμενικά σφάλματα προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων, δεν 

μπορούν να δικαιολογήσουν μεγάλες αποκλίσεις από την τιμή της βιβλιογραφίας. Οι μεγάλες 

αποκλίσεις προκύπτουν:  

 Από συστηματικά σφάλματα των οργάνων μέτρησης, όπως για παράδειγμα οι 

λανθασμένες ενδείξεις ενός ελαττωματικού θερμομέτρου.   

Δθ = 5.58C 
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 Από σημαντικούς παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και στη 

λειτουργία της πειραματικής διάταξης, όπως για παράδειγμα οι απώλειες θερμότητας προς 

το περιβάλλον.  

 Από λανθασμένες υποθέσεις ή δεδομένα που αφορούν στην κατάσταση της πειραματικής 

διάταξης. Όπως για παράδειγμα, η υπόθεση ότι το αρχικό διάλυμα HCl έχει συγκέντρωση 

1Μ ενώ στην πραγματικότητα έχει συγκέντρωση 0,9Μ. 

 

d: Λάθος. Η θερμοδυναμική θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται η περιγραφή του φαινομένου 

της εξουδετέρωσης, έχει εφαρμοστεί και επικυρωθεί πειραματικά σε μια πληθώρα σχετικών 

φαινομένων.   

 

e: Λάθος. Σε κάθε διαδικασία μέτρησης υπεισέρχονται υποκειμενικά σφάλματα που οφείλονται 

στην ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων οργάνων μέτρησης. Στο πλαίσιο του σχολικού 

εργαστηρίου και εφόσον η πειραματική διαδικασία έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 

άσκησης, τα υποκειμενικά σφάλματα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια μεγάλη απόκλιση από 

την τιμή της βιβλιογραφίας.  

 

Ερώτηση 3:  

Α) Από την πειραματική διαδικασία παρατηρούμε ότι κατά την εξουδετέρωση των διαλυμάτων 

HCl και NaOH, η θερμοκρασία του χημικού συστήματος αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η θερμική 

ενέργεια του χημικού συστήματος αυξάνεται. Κατά την χημική αντίδραση εκλύεται ένα ποσό 

ενέργειας που μεταφέρεται με τη μορφή θερμότητας στο υδατικό διάλυμα: η αντίδραση είναι 

εξώθερμη.  

Β) Το ποσόν της θερμότητας που μεταφέρεται στο υδατικό διάλυμα προέρχεται από τη διαφορά 

του ενεργειακού περιεχομένου αντιδρώντων και προϊόντων της αντίδρασης. Το ενεργειακό 

περιεχόμενο -η εσωτερική ενέργεια- των αντιδρώντων σωμάτων (Η+ και OH-) είναι μεγαλύτερο 

από το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων της αντίδρασης (H2O). Η ενεργειακή διαφορά 

αντιδρώντων - προϊόντων μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των δομικών λίθων (μορίων και 

ιόντων) του διαλύματος που έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερμικής ενέργειάς του ("θερμική 

ενέργεια"(3): το σύνολο της κινητικής ενέργειας των δομικών λίθων του χημικού συστήματος). Η 

αύξηση της θερμικής ενέργειας έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος, 

αφού η θερμική ενέργεια είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του συστήματος.  
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