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1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Απαντήστε, επιλέγοντας µία από τις επιλογές α, β, γ, δ στην κάθε περίπτωση. 

Αναµιγνύουµε 100mL κρύο νερό θερµοκρασίας 200C µε 100mL ζεστό νερό θερµοκρασίας 600C. Μετά 

από ανάδευση, πόση περιµένετε να είναι η τελική θερµοκρασία του νερού;  

Θεωρούµε ότι η πυκνότητα του νερού (κρύου και ζεστού) είναι ρ=1g/ mL και η ειδική θερµότητα του 

νερού (κρύου και ζεστού) είναι c=4,184 J/g · °C. 

α.  300C  β.  400C  γ.  500C  δ.  δεν µπορώ να προβλέψω 

Για να κάνω αυτή την πρόβλεψη στηρίχθηκα στην υπόθεση «για το ποσό της θερµότητας που εκλύεται 

από το ζεστό νερό (Qζεστού νερού) όταν µειώνεται η θερµοκρασία του και για το ποσό της θερµότητας που 

απορροφάται από το κρύο νερό (Qκρύου νερού) όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του ισχύει η σχέση:…» 

α.  Qζεστού νερού = Qκρύου νερού 

β.  Qζεστού νερού > Qκρύου νερού 

γ.  Qζεστού νερού < Qκρύου νερού 

δ. εξαρτάται από τις συνθήκες 

 

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Υπολογισµός ενθαλπίας εξουδετέρωσης  

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l),  ∆Η (kJ/mol) 

Εκτελέστε τα παρακάτω βήµατα. Μετά από κάθε µέτρηση σηµειώστε την αντίστοιχη τιµή στο 

φύλλο µετρήσεων. 

1. Μετρήστε µε ογκοµετρικό κύλινδρο ποσότητα 100mL διαλύµατος HCl 1M.  

2. Ρίξτε την ποσότητα του διαλύµατος HCl που µετρήσατε στο ποτήρι από µονωτικό υλικό και 

µετρήστε τη θερµοκρασία (θ1). 

3. Μετρήστε µε ογκοµετρικό κύλινδρο ποσότητα 100mL διαλύµατος NaOH 1M και µετρήστε τη 

θερµοκρασία (θ2).  

4. Ρίξτε την ποσότητα του διαλύµατος NaOH που µετρήσατε στο ποτήρι µε το HCl και σκεπάστε 

γρήγορα µε το καπάκι του. 

5. Ανακινήστε σιγά το ποτήρι για ένα λεπτό και µετρήστε την τελική θερµοκρασία (θ τελική).  

6. Υπολογίστε το ποσό της θερµότητας που εκλύεται. 

7. Υπολογίστε την ενθαλπία της αντίδρασης. 
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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Για το CH3COOH (ασθενές οξύ), η αντίδραση του µε το NaOH θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

αποτέλεσµα δύο ξεχωριστών χηµικών αντιδράσεων. Πρώτα, του ιοντισµού του ασθενούς οξέος που 

παράγει κατιόντα H+
(aq) και ανιόντα CH3COO-

(aq)  (εξίσωση 1), και µετά, της εξουδετέρωσης των H+
(aq) 

από τα ΟΗ-
(aq) (εξίσωση 2).  

CH3COOH (aq)            CH3COO-
(aq)  + Η+

(aq),   ∆Η ιοντισµού CH3COOH     (εξίσωση 1) 

Η
+

(aq)  + ΟΗ-
(aq) → Η2Ο(l),    ∆Ηεξουδετέρωσης ισχυρού οξέος-NaOH      (εξίσωση 2) 

Η πρόσθεση των εξισώσεων (1) και (2) µας δίνει την συνολική εξίσωση της εξουδετέρωσης του 

CH3COOH από ισχυρή βάση (εξίσωση 3). 

CH3COOH(aq)  + ΟΗ-
(aq) → CH3COO-

(aq) + Η2Ο(l),  ∆Η εξουδετέρωσης ασθενούς οξέος-NaOH   (εξίσωση 3) 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και τις πειραµατικές µετρήσεις όλων των οµάδων να βρεθεί η 

ενθαλπία της αντίδρασης ιοντισµού του ασθενούς οξέος CH3COOH (∆Η ιοντισµού CH3COOH).  


