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ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ενθαλπία Εξουδετέρωσης 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Χηµεία Β΄ Θετικής Κατεύθυνσης 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Θερµοχηµεία 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οµαδο-συνεργατική εργαστηριακή άσκηση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης διερευνητικής προσέγγισης 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

«Θερµιδοµετρία» και πριν από αυτό έχει προηγηθεί το µάθηµα «Νόµος του Hess». 

 

ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Α. Γνωστικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι µαθητές: 

1.  να εφαρµόσουν το νόµο της θερµοµετρίας για να υπολογίσουν την ενθαλπία εξουδετέρωσης  

2.  να διαπιστώσουν τη διαφορά µεταξύ της ενθαλπίας εξουδετέρωσης “ισχυρού οξέος από ισχυρή 

βάση” και της ενθαλπίας εξουδετέρωσης “ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση” 

3.  να εφαρµόσουν το νόµο του Hess για να υπολογίσουν την ενθαλπία ιοντισµού ενός ασθενούς οξέος 

από τις ενθαλπίες εξουδετέρωσης 

Β. Στόχοι «επιστηµονικής έρευνας»  

Επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύσσουν ικανότητες:  

1. επιστηµονικών µετρήσεων (όγκου, θερµοκρασίας) 

2. καταγραφής παρατηρήσεων και δεδοµένων 

3. εξαγωγής συµπερασµάτων  

4. αναζήτησης πηγών σφαλµάτων 

5. συνεργασίας σε οµάδα  

Γ. Συναισθηµατικοί στόχοι  

Επιδιώκεται οι µαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το µάθηµα 

 

ΠΟΡΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1η φάση: Οι µαθητές σε οµάδες καλούνται να ασχοληθούν µε την 1η δραστηριότητα, η οποία είναι µια 

άσκηση εφαρµογής του νόµου της θερµιδοµετρίας και να συζητήσουν τις απαντήσεις τους.  

Αναµενόµενες απαντήσεις:  400C επειδή Qζεστού νερού = Qκρύου νερού όταν η ανάµιξη γίνεται σε δοχείο µε 

τοιχώµατα µηδενικής θερµικής αγωγιµότητας – ιδανική κατάσταση (πιθανότερη απάντηση) 
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ή 300C ή «δεν µπορώ να προβλέψω» επειδή Qζεστού νερού > Qκρύου νερού όταν κατά την ανάµιξη µέρος της 

θερµότητας που εκλύεται κατά τη µείωση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού απορροφάται από το 

δοχείο της ανάµιξης – πραγµατική κατάσταση (όχι τόσο πιθανή απάντηση).  

2η φάση: Οι µαθητές εκτελούν πειράµατα µέτρησης της ενθαλπίας εξουδετέρωσης. ∆ύο οµάδες 

µαθητών πραγµατοποιούν την εξουδετέρωση HCl µε NaOH, δύο οµάδες την εξουδετέρωση HNO3 µε 

NaOH και δύο οµάδες την εξουδετέρωση CH3COOH µε NaOH. Αναµένουµε οι οµάδες που 

χρησιµοποιούν τα ισχυρά οξέα να βρουν παρόµοια τιµή της ενθαλπίας εξουδετέρωσης, ενώ οι οµάδες 

που χρησιµοποιούν το ασθενές οξύ να βρουν απόλυτα µικρότερη τιµή από αυτήν των ισχυρών. Οι 

οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά τους και τα γράφουµε στον πίνακα: 

Πίνακας αποτελεσµάτων οµάδων 

Οµάδα Αντίδραση ∆Η Σχόλια 

1 HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)    

2 HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)     

3 HNO3(aq) + NaOH(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)     

4 HNO3(aq) + NaOH(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)     

 Η
+

(aq)  + ΟΗ
-
(aq) → Η2Ο(l)      

5 CH3COOH(aq) + NaOH(aq) → CH3COONa(aq) + H2O(l)     

6 CH3COOH(aq) + NaOH(aq) → CH3COONa(aq) + H2O(l)     

 

Με την παρουσίαση και τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουµε µε 

τους µαθητές τις πηγές σφαλµάτων και προσεγγίσεων. 

3η φάση: Με βάση τις τιµές που µετρήθηκαν πειραµατικά για την ενθαλπία εξουδετέρωσης ισχυρού 

οξέος-ισχυρής βάσης, για την ενθαλπία εξουδετέρωσης ασθενούς οξέος (οξικού) – ισχυρής βάσης και το 

νόµο του Hess, ζητάµε από τους µαθητές να υπολογίσουν την ενθαλπία της αντίδρασης ιοντισµού του 

οξικού οξέος (δίνεται η χηµική εξίσωση). Αν δεν φτάσει ο χρόνος για την ολοκλήρωση της 3ης φάσης 

στο σχολείο, οι µαθητές την ολοκληρώνουν ως εργασία στο σπίτι.  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Θεωρούµε ότι η θερµοχωρητικότητα του «θερµιδόµετρου» είναι µηδέν. 

2. Θεωρούµε ότι η πυκνότητα των διαλυµάτων είναι ρ=1g/mL και η ειδική θερµότητα των 

διαλυµάτων είναι c=4,184 J/g · °C. 

 

 

 


