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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 
 
2.1   
Μεταβολή ενέργειας κατά τις χηµικές µεταβολές  
Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις  
Θερµότητα αντίδρασης - ενθαλπία  
 
Η χηµική ενέργεια 
 
1.Τι ονοµάζουµε χηµική ενέργεια µιας χηµικής ουσίας και που οφείλεται; 
 
Απάντηση: 
 
Η χηµική ενέργεια είναι µια «κρυµµένη» µορφή ενέργειας και µέρος αυτής µπορεί να αποδοθεί 
άλλοτε εύκολα (π.χ. στη βενζίνη µε ένα σπινθήρα) και άλλοτε δύσκολα (π.χ. στα πυρηνικά 
καύσιµα) στο περιβάλλον.  
 
Κάθε ουσία, εκτός από άτοµα µόρια ή ιόντα, «κουβαλά» ενέργεια, τη χηµική ενέργεια.  
 
Η χηµική ενέργεια οφείλεται:  
i) στις δυνάµεις του δεσµού (που συγκρατούν τα άτοµα στο µόριο),  
ii) στις έλξεις των µορίων και των υποατοµικών σωµατιδίων,  
iii) στην κίνηση των ατόµων, µορίων και ηλεκτρονίων κλπ.  
 
Η χηµική ενέργεια είναι, συνδυασµός κινητικής και δυναµικής ενέργειας. Το άθροισµα της 
κινητικής και της δυναµικής ενέργειας  ονοµάζεται εσωτερική ενέργεια U  και είναι η ολική 
χηµική ενέργεια του συστήµατος. 

 
2. Να αναφέρετε το Νόµος διατηρήσεως της ενέργειας στις  χηµικές αντιδράσεις. 
 
Απάντηση: 
 
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. 
 
3. α) Σύστηµα: είναι ο χώρος που γίνεται η αντίδραση. Οτιδήποτε άλλο εκτός αυτού ονοµάζε-
ται περιβάλλον. 
 
β) Θερµότητα: είναι η ενέργεια που µεταφέρεται από ένα σύστηµα σ’ ένα άλλο λόγω διαφο-
ράς θερµοκρασίας. Η θερµότητα µετριέται σε µονάδες ενέργειας, όπως είναι : 
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1 kJ = 103 J  
1 kcal =103 cal 
1 kcal = 4,184 kJ 
 
γ) Θερµοκρασία: είναι το µέτρο κίνησης των δοµικών µονάδων της ύλης π.χ. των µορίων. 
 
 
4. Ποιες αντιδράσεις ονοµάζονται εξώθερµες και ποιες ενδόθερµες: 
 
Απάντηση: 
 
Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό µορφή θερµότητας (Q>0) στο περιβάλλον ονο-
µάζονται εξώθερµες, ενώ οι αντιδράσεις που απορροφούν ενέργεια υπό µορφή θερµότητας 
(Q<0) από το περιβάλλον ονοµάζονται ενδόθερµες. 
 
Π.χ                            Α+Β→→→→Γ+Q  (εξώθερµη) 
                              Α+Β→→→→Γ-Q  (ενδόθερµη) 

 Ενθαλπία -Η 
 

5.α) Τι ονοµάζεται ενθαλπία ενός συστήµατος; 
β) Τι ονοµάζεται µεταβολή ενθαλπίας σε µια χηµική αντίδραση; 
 
Απάντηση: 
 
α) Η ενθαλπία Η είναι η ολική χηµική ενέργεια του συστήµατος όταν αυτό βρίσκεται σε στα-
θερή πίεση.  

Η=U+P⋅⋅⋅⋅V 
 
Η ενθαλπία είναι µία καταστατική ιδιότητα. Καταστατική ιδιότητα ενός συστήµατος είναι το 
µέγεθος εκείνο που εξαρτάται από την ποσότητα και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το σύ-
στηµα και όχι από τον τρόπο µε τον οποίο το σύστηµα έφτασε στην κατάσταση αυτή.  

π.χ. 2 mol CO2 σε Ρ = 1atm και θ = 25 °°°°C έχουν την ίδια ενθαλπία είτε η ποσότητα αυτή 
σχηµατίστηκε από την καύση CH4 είτε από τη διάσπαση CaCO3. 

 

β) Αυτό όµως που µετράµε κατά τις χηµικές αντιδράσεις, είναι η µεταβολή της ενέργειας και 
όχι οι ενέργειες αντιδρώντων και προϊόντων. Αυτή η µεταβολή ενέργειας κατά τη χηµική αντί-
δραση είναι γνωστή ως µεταβολή της ενθαλπίας και συµβολίζεται µε ∆Η. 

 

Η µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η ισούται µε το απορροφούµενο ή εκλυόµενο ποσό θερµότητας q, 
εφόσον η αντίδραση πραγµατοποιείται υπό σταθερή πίεση. Ισχύει  

∆Η=-q 

Α. Σε µια ενδόθερµη αντίδραση:  

Η µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η = Ητελ – Ηαρχ  > 0  γιατί   Ητελ > Ηαρχ 
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∆ηλαδή:                                

                                       ∆Η>0 

                                        q<0 

 

Β. Σε µια εξώθερµη αντίδραση:  

Η µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η = Ητελ – Ηαρχ  < 0  γιατί    

Ηαρχ > Ητελ  

∆ηλαδή:                           ∆Η<0 

                                        q>0 

Ενθαλπία αντίδρασης - ∆Η 

6. Τι ονοµάζεται ενθαλπία αντίδρασης και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 
 
Απάντηση: 
 

Έστω µια αντίδραση της γενικής µορφής       αΑ + βΒ →→→→  γΓ + δ∆, η µεταβολή της ενθαλπίας 
∆Η είναι η διαφορά ∆Η  = Η προϊόντων  - Η αντιδρώντων  όπου,  Ηπροϊόντων είναι η ενθαλπία των γ mol 
Γ και δ mol ∆ και Ηαντιδρώντων είναι η ενθαλπία των α mol Α και β mol Β. 

Ενθαλπία αντίδρασης ορίζεται η µεταβολή ενθαλπίας ∆Η µεταξύ των αντιδρώντων και  προϊό-
ντων, για δεδοµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. ∆ηλαδή,  

 

∆Η  = Η προϊόντων  - Η αντιδρώντων 

 

Η µεταβολή της ενθαλπίας µιας αντίδρασης εξαρτάται: 

1. Από τη φύση των αντιδρώντων 

Για παράδειγµα η θερµότητα καύσης του γραφίτη είναι διαφορετική απ΄ αυτή του διαµαντιού,  

C(γραφίτης) + O2(g)  → CO2(g)    ∆Η = -393,5 kJ 

C(αδάµας) + O2(g)   →  CO2(g)    ∆Η = -395,4 kJ 

2. Από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων 

Για το λόγο αυτό έχουµε: 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)    ∆Η −= 890 kJ 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)   ∆Η −= 802 kJ 

3. Από τις συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, κάτω από τις οποίες λαµβάνει χώρα η αντί-
δραση.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η ενθαλπία µιας αντίδρασης αναφέρεται στην αντίδραση, όπως αυτή αναγράφεται στη 
χηµική εξίσωση.   

π.χ. για την αντίδραση 

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)       ∆Η = -890 kJ 

προκύπτει ότι ποσότητα αντιδρώντων ίση µε 1 mol CH4(g) και 2 mol O2(g) έχει ενθαλπία κατά 
890 kJ  µεγαλύτερη από ποσότητα προϊόντων ίση µε 1 mol CO2(g) και 2 mol H2O(l). 

Αντίστοιχα έχουµε: 

2CH4(g) + 4O2(g) → 2CO2(g) + 4H2O(l)    ∆Η −= 1780 kJ. 
 
 
Πρότυπη  ενθαλπία αντίδρασης, ∆Η ο 

Η µεταβολή της ενθαλπίας σε µια χηµική αντίδραση, προφανώς εξαρτάται από τις συνθήκες 
που βρίσκονται τόσο τα αντιδρώντα όσο και τα προϊόντα. Για συγκριτικούς λοιπόν λόγους θα 
πρέπει οι µεταβολές ενθαλπίας να ανάγονται στις ίδιες συνθήκες.  Με διεθνή σύµβαση  έχει 
καθοριστεί οι µεταβολές αυτές να αναφέρονται σε αντιδρώντα και σε προϊόντα που βρίσκονται 
στην πρότυπη τους κατάσταση. 

 

7. Πως ορίζεται η  πρότυπη κατάσταση; 
 
Απάντηση: 
 
Ως πρότυπη κατάσταση µιας ουσίας (στοιχείου ή ένωσης) ορίζουµε: 
 
••••  θερµοκρασία 25 °°°°C και 
••••  πίεση  1 atm  
και για διαλύµατα  η 
•••• συγκέντρωση c = 1 Μ 

 

8.Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης (∆Η0)  

 

Απάντηση: 

 

Σε πρότυπη κατάσταση, η αντίστοιχη µεταβολή της ενθαλπίας λέγεται πρότυπη µεταβολή εν-
θαλπίας ή πρότυπη ενθαλπία και συµβολίζεται µε  ∆Η ο. 
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Πρότυπη  ενθαλπία σχηµατισµού, ∆Η

 ο
f  (f: formation) 

 

9.Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού µιας ένωσης, ∆Η ο
f ; 

 

Απάντηση: 
 
Πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού µιας ένωσης, ∆Η ο

f , είναι η µεταβολή της ενθαλπίας κατά το 
σχηµατισµό 1 mol της ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία της, σε πρότυπη κατάσταση. 

Π.χ.  C(γραφίτης) + O2(g) → CO2(g)   ∆Η ο
f −= 393,5 kJ    

Η ∆Η ο
f των στοιχείων στην πιο σταθερή µορφή τους θεωρείται µηδέν π.χ. ∆Η ο

f (γραφίτης) = 0, 
ενώ ∆Η ο

f (διαµαντιού) ≠ 0.  

 

∆Η ο
f (στοιχείου στην πιο σταθερή κατάσταση) = 0 

 

10. Πως µπορούµε να υπολογίσουµε την πρότυπη ενθαλπία  (∆Ηο) µιας αντίδρασης από 
τις πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού των ενώσεων που µετέχουν στην αντίδραση; 

 

Απάντηση: 
 
Η τιµή της ∆Ηο µιας αντίδρασης µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τις πρότυπες ενθαλπίες σχη-
µατισµού των ενώσεων που µετέχουν στην αντίδραση: 

∆Η ο  = Σ∆Η ο
f (προϊόντων)   -    Σ∆Η ο

f (αντιδρώντων) 
 

Π.χ.  για την αντίδραση 2ΝΗ3(g) +3Cl2(g) →N2(g) +6HCl(g) ισχύει 

∆Η ο  =  6∆Ηοf ΗCl  - 2∆Η
ο
f NH3 

 
 
Πρότυπη ενθαλπία καύσης, ∆Η 

ο
c (c: combustion) 

 

11.Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία καύσης µιας ουσίας, ∆Η ο
c ; 

 

Απάντηση: 

 

Πρότυπη ενθαλπία καύσης µιας ουσίας, ∆Η ο
c , είναι η µεταβολή της ενθαλπίας κατά την 

πλήρη καύση 1 mol της ουσίας, σε πρότυπη κατάσταση. 

 

Π.χ. όταν λέµε ότι η  ενθαλπία καύσης του C3H8 είναι -2220 kJ mol-1, εννοούµε ότι:  



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 
     Φυσικός 
 

 6  

 
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l)  ∆Η οc 

−= 2220 kJ 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
 
Κατά την καύση έχουµε πάντα έκλυση θερµότητα θερµότητας (εξώθερµη αντίδραση Q>0),  
άρα  πάντα ισχύει: 

 ∆Η 
ο
c
 < 0. 

 
Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ∆Η

ο
n  (n: neutralization) 

 

12. Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ∆Ηο
n ; 

Απάντηση: 

Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης, ∆Ηο
n , είναι η  µεταβολή της ενθαλπίας κατά την πλήρη 

εξουδετέρωση(σε αραιό υδατικό διάλυµα) 1 mol Η+ ενός οξέος µε περίσσεια βάσης ή 1 mol 
ΟΗ- µιας βάσης µε περίσσεια οξέος, σε πρότυπη κατάσταση.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να σηµειωθεί ότι η ∆Ηοn παίρνει πάντα αρνητική τιµές. Άρα, η αντίδραση εξουδετέρωσης 
είναι εξώθερµη αντίδραση.  
άρα πάντα ισχύει: 

 ∆Η 
ο
n
 < 0 

 
2. Επίσης κατά την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος µε ισχυρή βάση η τιµή της ∆Ηn

ο είναι περί-
που σταθερή, ανεξάρτητα από το είδος του οξέος ή της βάσης που χρησιµοποιούµε και ίση 
µε  
 

∆Ηο
n −= 57,1 kJ. 

∆ηλαδή, 

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)     ∆Ηοn −= 57,1 kJ 

HNO3 (aq)+ KOH(aq) → KNO3 (aq)+ Η2Ο(l)  ∆Ηοn −= 57,1 kJ 

Αυτό συµβαίνει γιατί τα ισχυρά οξέα και οι ισχυρές βάσεις διίστανται  
(ή ιοντίζονται) πλήρως σε ιόντα και η µόνη αντίδραση που γίνεται κατά την εξουδετέρωση εί-
ναι: 

H+(aq) + OH-(aq) →→→→ H2O(l)  ∆Ηο
n −= 57,1 kJ 

Κατά την εξουδετέρωση όµως ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση ή αντίστροφα µέρος της ε-
κλυόµενης ενέργειας δαπανάται για τη διάσταση  
(ή ιοντισµό) του ασθενούς ηλεκτρολύτη.  

Π.χ. HCN(aq) + NaOH(aq) → NaCN(aq) + H2O(l)  ∆Ηο
n −= 10,6 kJ 
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2.2 Θερµιδοµετρία- Νόµοι Θερµοχηµείας 

 
Θερµιδοµετρία 

13. Ποια είναι η θεµελιώδης εξίσωση της θερµιδοµετρίας; 

Απάντηση: 
Αν στο θερµιδόµετρο πραγµατοποιηθεί µία αντίδραση (ή γενικότερα µια φυσικοχηµική µετα-
βολή π.χ. διάλυση), τότε η θερµότητα της αντίδρασης, q, που ελευθερώνεται ή απορροφάται 
προκαλεί αύξηση ή µείωση, αντίστοιχα, της θερµοκρασίας της ουσίας που περιέχεται στο θερ-
µιδόµετρο (συνήθως νερό). Οπότε έχουµε,  
Εξίσωση θερµιδοµετρίας 

q =  m c ∆Τ 
 

m c : η θερµοχωρητικότητα της ουσίας (π.χ. νερό), εκφρασµένη συνήθως σε J grad-1 ή 

cal grad-1 

c :  η ειδική θερµοχωρητικότητα  της ουσίας (π.χ. νερό) εκφρασµένη συνήθως σε  J g-1 grad-1  
ή cal g-1grad-1. 

∆Τ : η µεταβολή της θερµοκρασίας σε οC ή Κ. 

Ακόµη αν η θερµοχωρητικότητα του δοχείου δεν θεωρηθεί αµελητέα θα έχουµε: 

q = (C+m c)⋅⋅⋅⋅ ∆Τ 

όπου C είναι η θερµοχωρητικότητα του δοχείου C: (cal/grad) ή (J/grad). 

 
Νόµοι Θερµοχηµείας 

14. Νόµος (ή αρχή) Lavoisier-Laplace 

Απάντηση: 

Ο νόµος αυτός είναι συνέπεια του θεωρήµατος διατήρησης της ενέργειας, σύµφωνα µε τον 
οποίο  

Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη σύνθεση 1 mol µιας χηµικής 
ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία είναι ίσο µε το ποσό της θερµότητας, το οποίο α-
πορροφάται ή εκλύεται κατά τη διάσπαση 1 mol της ίδιας χηµικής ένωσης στα συστατικά 
της στοιχεία.  

Με άλλα  λόγια,  

Αν κατά το σχηµατισµό 1 mol µιας ουσίας παρατηρείται µεταβολή ενθαλπίας ∆Η1, κατά τη διά-
σπαση 1 mol της ίδιας ουσίας στα στοιχεία της παρατηρείται ∆Η2 = -∆Η1.  

∆ηλαδή αν:    C(s) + O2(g) → CO2(g)    ∆Ηο1 = -393,5 kJ 

τότε   CO2(g) → C(s) + O2(g)     ∆Η
ο
2 = +393,5 kJ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν µας είναι γνωστή η τιµή ∆Η1 µιας αντίδρασης, τότε µπο-
ρούµε να προβλέψουµε  την τιµή ∆Η2 και της αντίστροφης αντίδρασης (∆Η2 = -∆Η1). 
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∆ηλαδή γενικά έχουµε,                  αν:       Α+Β→→→→Γ + ∆Η 
                                                         τότε:    Γ→→→→Α+Β -∆Η 
 
15. Νόµος του Hess 

Απάντηση: 

Ο Hess, προσδιορίζοντας πειραµατικά τις θερµότητες διαφόρων αντιδράσεων, διατύπωσε το 
1840 τον οµώνυµο νόµο, σύµφωνα µε τον οποίο:  

Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε µία χηµική αντίδραση είναι το ίδι-
ο, είτε η αντίδραση πραγµατοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια.  

Για παράδειγµα η αντίδραση: 

C(γραφίτης) + Ο2(g) → CΟ2(g)     ∆Η = -393,5 kJ 

Μπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε δύο στάδια: 

C(γραφίτης) +1/2 Ο2(g) → CΟ(g)     ∆Η1 = -110,5 kJ 

CΟ(g)   +  1/2Ο2(g)       → CΟ2(g)     ∆Η2 = -283,0 kJ 

 

Με την πρόσθεση των ενδιάµεσων αυτών αντιδράσεων προκύπτει η συνολική αντίδραση και 
το άθροισµα των ποσών θερµότητας των αντιδράσεων αυτών ισούται µε το ποσό της θερµότη-
τας που εκλύεται συνολικά. 

∆ηλαδή ισχύει,      ∆Η = ∆Η1 + ∆Η2 

 

∆ηλαδή γενικά έχουµε,                  αν:       Α+2Β→→→→Γ + ∆Η 

                                                         και       Α+Β→→→→Π + ∆Η1  (1) 
                                                            Β+Π→→→→Γ + ∆Η2 (2) 
τότε µε πρόσθεση κατά µέλη των (1) και (2) έχουµε: Α+2Β→→→→Γ + ∆Η1+∆Η2  
άρα προκύπτει ∆Η=∆Η1+∆Η2. 

 

Ο νόµος του Hess, είναι άµεση συνέπεια του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου και αποτελεί τη 
βάση πολλών θερµοχηµικών υπολογισµών.  
 
16. Αξίωµα της αρχικής και τελικής κατάστασης  
 
Απάντηση: 
 
Η γενίκευση του νόµου του Hess αποτελεί το αξίωµα της αρχικής και τελικής κατάστασης 
σύµφωνα µε το οποίο,  

 

Το ποσό της θερµότητας, που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη µετάβαση ενός χηµικού συ-
στήµατος από µια καθορισµένη αρχική σε µια επίσης καθορισµένη τελική κατάσταση, είναι 
ανεξάρτητο από τα ενδιάµεσα στάδια, µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η µεταβολή.  


