
΄΄Πειραματικά όργανα μεταχειρίζομαι   καθ΄ εκάςτην εισ τασ παραδόςεισ μου΄΄ Κ.Μ.Κοφμασ 

ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΥΗΜΔΙΑ Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ(θαηεύζπλζεο) 

Μέηξεζε ελζαιπίαο εμνπδεηέξωζεο (ΓΗn) 

ηζρπξνύ νμένο από ηζρπξή βάζε. 
(Δθηέιεζε από όινπο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ρωξηζκέλνη ζε νκάδεο 

εξγάδνληαη ηαπηόρξνλα –ΜΔΣΩΠΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ).      

Απαηηνύληαη       πζθεπέο     2 πνηήξηα δέζεσο 100ml θαη 1 ησλ 400ml 

αλά νκάδα:                              2 νγθνκεηξηθνί θύιηλδξνη  

2 πιαζηηθά πνηήξηα από πνιπζηπξόιην ην έλα κέζα  

ζην άιιν πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζεξκηδόκεηξό 

καο, 

1 πιαζηηθό θαπάθη 

1 ζεξκόκεηξν. 

1 δπγόο αθξηβείαο.  

Γηαιύκαηα: ΗCl 2M     θαη NaOH 2M   

 

                        
 

  Γηαδηθαζία πεηξάκαηνο 
1) Ζπγίζηε ην δεύγνο ησλ πιαζηηθώλ πνηεξηώλ πνπ απνηεινύλ ην ζεξκηδόκεηξό 

ζαο,  mαξρηθή……… 
2) Μεηαθέξεηε πεξίπνπ 80ml από θαζέλα από ηα δηαιύκαηα HCl θαη NαOH ζε 

αληίζηνηρα γπάιηλα πνηήξηα. 
3) Μεηξήζηε κε αθξίβεηα 50 ml δηαιύκαηνο ΗCl κε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν θαη 

ηνπνζεηήζηε ζην ζεξκηδόκεηξν ζαο. Εθαξκόζηε ην θαπάθη ηνπ κε ην 
ζεξκόκεηξν ζην ζεξκηδόκεηξν θαη αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεξκνθξαζία 
πεξίπνπ κεηά από 1min ζεκεηώζηε ηελ, ζαξρηθή…………. 

4) Μεηξήζηε κε αθξίβεηα θαη πξνζεθηηθά 50 ml δηαιύκαηνο ΝαΟΗ κε ηνλ δεύηεξν 
νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Μεηαθέξεηε νκαιά ην δηάιπκα ζην ζεξκηδόκεηξν, 
θιείζηε εθαξκνζηά ην θαπάθη, αλαθηλήζηε πεξηζηξνθηθά ην πεξηερόκελν γηα 
10sec θαη παξαηεξήζηε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην δηάιπκα. 
Καηαγξάςηε ηελ ηειηθή ζεξκνθξαζία ζηειηθή…………….. 
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5) Μεηά ην ηέινο ηεο κέηξεζεο απνζύξαηε ην ζεξκόκεηξν μεπιύλεηέ ην 
ζθνππίζηε ην θαη θπιάμηε ην ζηε ζήθε ηνπ. Αλνίμηε ην θαπάθη πξνζεθηηθά. 

6) Ζπγίζηε ην ζεξκηδόκεηξό ζαο κε ην πεξηερόκελό ηνπ mηειηθή……….. 
7) Απνξξίςεηε πξνζεθηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ ζεξκηδόκεηξνπ ζην πιαζηηθό 

δνρείν απνβιήησλ ή ζην λεξνρύηε θαη πιύλεηε ηα πνηήξηα θαη ηνπο 
νγθνκεηξηθνύο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε κε λεξό βξύζεο. 

 

Πξνζδηνξηζκόο ελζαιπίαο εμνπδεηέξωζεο 

Μεηξήζεηο     

 

1) Τειηθή κάδα ζπζηήκαηνο                                        mηειηθή=………………g 

                                                                                 _ 

2) Αξρηθή κάδα  ζεξκηδνκέηξνπ                                   mαξρηθή=……………..g 

     Μάδα δηαιύκαηνο αληίδξαζεο                          mδηαιύκαηνο=…………….g 

 

3) Tειηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                               ζηειηθή=………….. oC 

                                                                                  _ 

4) Aξρηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                             ζαξρηθή=…………     oC 

    Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο                                                Γζ=………. oC 

 

   Τπνινγηζκνί 

Παξαηήξεζε  Θεσξνύκε όηη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ δηαιπκάησλ είλαη  

c~ 1cal/g oC, θαζώο θαη ηελ ζεξκνρσξεηηθόηεηα  ηνπ ζεξκηδόκεηξνπ ακειεηέα.  

1) ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη από ην δηάιπκα    (1cal=4,18Joules) 

           Q= m c Δζ =………………………………………………………………….. 

 

2) Mol ηζρπξνύ νμένο                           n = C.V………… 

3) Mol ηζρπξήο βάζεο                          n = C.V………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Ελζαιπία εμνπδεηέξσζεο  ΔΗn- …………….θJ/mol. 

 

Οη δηθέο καο κεηξήζεηο  από ην εξγαζηήξην   

1) Τειηθή κάδα ζπζηήκαηνο                                   _     mηειηθή=109,42.g 

 

2) Αξρηθή ζεξκηδνκέηξνπ                                              mαξρηθή=…6,35.g 

     Μάδα δηαιύκαηνο αληίδξαζεο                          mδηαιύκαηνο=103,07.g 

 

3) Tειηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                               ζηειηθή=31,40. oC 

 

4) Aξρηθή ζεξκνθξαζία δηαιύκαηνο                             ζαξρηθή=18,20 oC 

    Μεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο                                                Γζ=13,20. oC 

Q=mcΔζ 

Q=103,07x1x13,2cal=1360,524cal=1360,524x4,18J=5686,99J=5,69kJ. 

Mol ηζρπξνύ νμένο θαη βάζεο                          n = C.V =2x0,05=0,1mol 

Δλζαιπία εμνπδεηέξωζεο  ΓΗn =-56,9kJ/mol . 
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