ΕΚΦΕ Ηλιούπολης

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΔΡΑΗ
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………..
Αριθμόσ ομάδασ: ………………… Ημερομηνία: …………………………

Οι ζηότοι ποσ πρέπει μα επιηύτεις καηά ηημ εκηέλεζη ηοσ πειράμαηος είμαι:
1) Να μεηρήζεις ηε ζενμμθναζία πνηκ θαη μεηά ηεκ μιμθιήνςζε μνηζμέκςκ πεμηθώκ
ακηηδνάζεςκ.
2) Να σπολογίζεις ηε ζενμόηεηα ηςκ ακηηδνάζεςκ θαη επμμέκςξ ηε μεηαβμιή
εκζαιπίαξ.
3) Να επαληθεύζεις ημ κόμμ ημο Hess.
Γηα ημοξ οπμιμγηζμμύξ ζα πνεηαζηείξ:
 ηεκ εηδηθή ζενμμπςνεηηθόηεηα ημο κενμύ c = 1cal/ μC . g
 ηε ζπεηηθή μμνηαθή μάδα (Mr) ημο ΝαΟΗ = 40.
A. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΓΡΜΟΣΗΣΑ ΔΙΑΛΤΗ ΝαΟΗ ΣΟ ΝΓΡΟ
ΝαΟΗ(s) → Na+(aq) + OH-(aq) + x1 Kcal
ΔΗ1 =-x1 Κcal
Απαραίηηηα όργαμα και αμηιδραζηήρια

-

Απαραίηηηα όργαμα
2 αθνώδε πιαζηηθά θύπειια ημο θαθέ
θαπάθη από θειηδόι
Θενμόμεηνμ με οπμδηαηνέζεηξ 0,1 μC
Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ ηςκ 100 mL
Γοάιηκε νάβδμξ ακάδεοζεξ
Ζογόξ με αθνίβεηα 1 δεθαδηθμύ ρεθίμο
Ύαιμξ ςνμιμγίμο

Απαραίηηηα αμηιδραζηήρια
- Σηενεό NaOH
- Δηάιομα NaOH 0,5 Μ
- Δηάιομα ΗCl 0,5 Μ

Πειραμαηική διαδικαζία
1. Τμπμζέηεζε ημ έκα πιαζηηθό πμηήνη μέζα ζημ άιιμ. Μαδί με ημ
θαπάθη θαη ημ ζενμόμεηνμ ζα απμηειέζμοκ ημ «ζενμηδόμεηνμ» πμο
θαίκεηαη ζηεκ εηθόκα.
2. Ζύγηζε ημ «ζενμηδόμεηνμ» πςνίξ ημ θαπάθη θαη ζεμείςζε ηε μάδα
ημο ζηε ζεηνά 1 ημο παναθάης πίκαθα.
3. Μέηνεζε με ημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ 200 mL κενμύ βνύζεξ θαη ζηε ζοκέπεηα
πνόζζεζε ηα ζημ «ζενμηδόμεηνμ».
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4. Ζύγηζε ημ «ζενμηδόμεηνμ» θαη ζεμείςζε ηε μάδα ημο ζηε ζεηνά 2 ημο παναθάης
πίκαθα.
5. Μέηνεζε ηε ζενμμθναζία ημο κενμύ θαη αθμύ βεβαηςζείξ όηη έπεη ζηαζενμπμηεζεί
ζεμείςζε ηεκ έκδεηλε ζηε ζεηνά 5 ημο πίκαθα.
6. Ζύγηζε γνήγμνα 2g NaOH θαη ημπμζέηεζέ ηα ζημ «ζενμηδόμεηνμ».
7. Ακάδεοζε με ηε γοάιηκε νάβδμ μέπνη κα δηαιοζεί.
8. Κιείζε ημ «ζενμηδόμεηνμ» με ημ θαπάθη, μέηνεζε λακά ηε ζενμμθναζία, αθμύ
ζηαζενμπμηεζεί θαη γνάρε ηεκ έκδεηλε ζηε ζεηνά 6 ημο πίκαθα.
9. Σομπιήνςζε ηα οπόιμηπα ζημηπεία ημο πίκαθα.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» ανπηθή
Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» με κενό
Μάδα κενμύ
Οιηθή μάδα δηαιύμαημξ (κενμύ + NaOH)
Ανπηθή ζενμμθναζία
ζηόπμξ 1μξ
Τειηθή ζενμμθναζία
Μεηαβμιή ζενμμθναζίαξ
Θενμόηεηα πμο ειεοζενώζεθε
Moles NaOH
ζηόπμξ 2μξ
Θενμόηεηα δηάιοζεξ

…………………… g
…………………… g
…………………… g
…………………… g
…………………… μC
…………………… μC
…………………… μC
………cal ή ……… Kcal
…………………… mol
X1= ………… Kcal/mol
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Γμθαλπία διάλσζης NaOH ζηο μερό

ΔΗ1 =…………Κcal/mol

Β. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΓΡΜΟΣΗΣΑ ΓΞΟΤΔΓΣΓΡΩΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ HCl
ΑΠΟ ΣΓΡΓΟ NAOH
NaOH(s) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) + x2 Kcal

ΔΗ2 =-x2 Κcal

Επακάιαβε ηα βήμαηα 2-8 αιιά ακηί γηα κενό πνόζζεζε μέζα ζημ «θερμιδόμετρο»

200 mL διαλφματος HCl 0,5Μ. Στη ςυνζχεια ςυμπλήρωςε τον παρακάτω
πίνακα.
1
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Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» ανπηθή
Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» με HCl
Μάδα HCl
Οιηθή μάδα δηαιύμαημξ (HCl + NaOH)
Ανπηθή ζενμμθναζία
ζηόπμξ 1μξ
Τειηθή ζενμμθναζία
Μεηαβμιή ζενμμθναζίαξ
Θενμόηεηα πμο ειεοζενώζεθε
Moles NaOH
ζηόπμξ 2μξ
Θενμόηεηα ελμοδεηένςζεξ

…………………… g
…………………… g
…………………… g
…………………… g
…………………… μC
…………………… μC
…………………… μC
………cal ή ……… Kcal
…………………… mol
X2= ………… Kcal/mol
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Εκζαιπία ελμοδέηενςζεξ

ΔΗ2 =……………Κcal/mol
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Γ. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΓΡΜΟΣΗΣΑ ΓΞΟΤΔΓΣΓΡΩΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ HCl
ΑΠΟ ΣΓΡΓΟ NAOH
Na+(aq) + OH-(aq) + H+(aq) + Cl-(aq) → H2O(l) + Na+(aq) + Cl-(aq) + x3 Kcal ΔΗ3 =-x3 Κcal
1. Ζύγηζε ημ «ζενμηδόμεηνμ» πςνίξ ημ θαπάθη θαη ζεμείςζε ηε μάδα ημο ζηε ζεηνά 1
ημο παναθάης πίκαθα.
2. Μέηνεζε με ημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ 100 mL HCl θαη ζηε ζοκέπεηα πνόζζεζε ηα
ζημ «ζενμηδόμεηνμ».
3. Μέηνεζε ηε ζενμμθναζία ημο HCl θαη ζεμείςζε ηεκ έκδεηλε ζηε ζεηνά 4 ημο
πίκαθα.
4. Αθμύ λεπιύκεηξ ημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ, μέηνεζε με αοηόκ 100 mL NaOH,
μέηνεζε ηε ζενμμθναζία ημο θαη ζεμείςζε ηεκ έκδεηλε ζηε ζεηνά 5 ημο πίκαθα.
5. Πνόζζεζε ημ NaOH μέζα ζημ «ζενμηδόμεηνμ», θιείζε ημ θαπάθη θαη ακάδεοζε.
6. Μέηνεζε λακά ηε ζενμμθναζία θαη αθμύ ζηαζενμπμηεζεί γνάρε ηεκ έκδεηλε ζηε
ζεηνά 7 ημο πίκαθα.
7. Ζύγηζε ημ «ζενμηδόμεηνμ» με ημ ηειηθό δηάιομα πςνίξ ημ θαπάθη θαη θαηάγναρε
ηεκ έκδεηλε ζηε ζεηνά 2 ημο πίκαθα.
8. Σομπιήνςζε ηα οπόιμηπα ζημηπεία ημο πίκαθα.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» ανπηθή
Μάδα «ζενμηδμμέηνμο» με ημ ηειηθό δηάιομα
Μάδα δηαιύμαημξ
Ανπηθή ζενμμθναζία HCl
Ανπηθή ζενμμθναζία NaOH
Μέζμξ όνμξ ανπηθήξ ζενμμθναζίαξ HCl και NaOH
Τειηθή ζενμμθναζία δηαιύμαημξ
Μεηαβμιή ζενμμθναζίαξ
Θενμόηεηα πμο ειεοζενώζεθε
Moles NaOH
ζηόπμξ 2μξ
Θενμόηεηα ελμοδεηένςζεξ
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Εκζαιπία ελμοδεηένςζεξ

Γπαλήθεσζη ηοσ μόμοσ ηοσ Hess

ζηόπμξ 1μξ

…………………… g
…………………… g
…………………… g
…………………… μC
…………………… μC
…………………… μC
…………………… μC
…………………… μC
……cal ή .... Kcal
…………………… mol
X3= ………… Kcal/mol

ΔΗ3 =……………Κcal/mol
ζηόπμξ 3μξ

 Σύγθνηκε ηεκ εκζαιπία ελμοδεηένςζεξ ΔΗ2 με ημ άζνμηζμα ΔΗ1 + ΔΗ3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Να ενμεκεύζεηξ ηεκ παναπάκς παναηήνεζε.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Βλάςςη Μαρία, Χημικόσ, Συνεργάτησ ΕΚΦΕ Ηλιοφπολησ

3

ΕΚΦΕ Ηλιούπολης

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
ΣΑΞΗ: Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΝΣΙΔΡΑΗ

Παραζκεσή διαλσμάηων
 Δηάιπκα ΝαΟΗ 0,5Μ: 20g ζηεξεό ΝαΟΗ ζε 1L λεξνύ.
 Δηάιπκα HCl 0,5Μ: 48 mL δηαιύκαηνο εκπνξίνπ (32% w/w) ζε 1L λεξνύ ή 40 mL
δηαιύκαηνο HCl (38% w/w) ππθλόηεηαο 1,18 g/mL.
Παραηηρήζεις
 Η δύγηζε ηνπ ζηεξενύ ΝαΟΗ πξέπεη λα γίλεηαη γξήγνξα εμαηηίαο ηεο απνξξόθεζεο CO2
ηεο αηκόζθαηξαο.
 Σθάικαηα
Καηά ηνλ έιεγρν ηζρύνο ηνπ Νόκνπ Hess ζα δηαπηζηώζνπκε απόθιηζε, ε νπνία νθείιεηαη
ζε πνιινύο ιόγνπο.
Σηα πεηξάκαηα 2 θαη 3 εθόζνλ έρνπκε εμνπδεηέξσζε ζα πξέπεη ην δηάιπκα λα είλαη
νπδέηεξν. Αλ όκσο ρξεζηκνπνηήζνπκε περακεηξηθό ραξηί, ζα δηαπηζηώζνπκε, ην πην
πηζαλό, όηη απηό δελ ηζρύεη, δειαδή δελ έρεη γίλεη πιήξεο εμνπδεηέξσζε. Απηή είλαη κηα
αηηία ζθαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο όγθσλ, καδώλ θαη
ζεξκνθξαζηώλ, αιιά θαη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ ζηεξενύ ΝαΟΗ θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ
αξρηθνύ δηαιύκαηνο.
Επίζεο δελ ιάβακε ππόςε ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ «ζεξκηδνκέηξνπ», δηόηη είλαη πνιύ
κηθξή.
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