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2ο Κεφάλαιο 

Θερμοχθμεία  

 Σι είναι ςφςτθμα και τι περιβάλλον; 
 
φςτθμα: ο χώροσ που γίνεται θ αντίδραςθ (τα αντιδρώντα και τα 
προϊόντα ςε μια χθμικι αντίδραςθ) 
Περιβάλλον: το υπόλοιπο μζροσ εκτόσ του ςυςτιματοσ 
 
 
 Σι γίνεται κατά τθ διάρκεια μιασ χθμικισ μεταβολισ; 
 
Χθμικι μεταβολι: θ μετατροπι των αντιδρώντων ςε προϊόντα ςυνοδεφεται από 
διάςπαςθ δεςμών και δθμιουργία νζων δεςμών. Η διάςπαςθ δεςμών απαιτεί 
ενζργεια, ενώ θ δθμιουργία δεςμών ελευκερώνει ενζργεια. Το αλγεβρικό άκροιςμα 
αυτών μασ δείχνει αν κατά τθν αντίδραςθ εκλφεται ι απορροφάται ενζργεια. Η 
ενζργεια μπορεί να πάρει διάφορεσ μορφζσ, όπωσ κερμικι, θλεκτρικι ι φωτεινι. 
Οι χθμικζσ μεταβολζσ παριςτάνονται από χθμικζσ εξιςώςεισ και μελετάμε τισ 
κερμικζσ μεταβολζσ που ςυνοδεφουν τθν χθμικι αντίδραςθ 
 
Κάκε ουςία περιζχει χθμικι ενζργεια (= κινθτικι ενζργεια όλων των ςωματιδίων + 
δυναμικι ενζργεια όλων των ςωματιδίων).  

 
 Αν τα προϊόντα ζχουν μεγαλφτερθ χθμικι ενζργεια από τα αντιδρώντα, 

τότε εκλφεται κερμότθτα q. Η αντίδραςθ χαρακτθρίηεται εξώκερμθ. 
Δθλαδι οι αντιδράςεισ που ελευκερώνουν κερμότθτα ςτο περιβάλλον 

ονομάηονται εξώκερμεσ 
π.χ CH4 + 2O2CO2 + 2H2O + q 

 

 
 

 Αν τα προϊόντα ζχουν μικρότερθ χθμικι ενζργεια από τα αντιδρώντα, τότε 
απορροφάται κερμότθτα q. Η αντίδραςθ χαρακτθρίηεται ενδόκερμθ 
Δθλαδι οι αντιδράςεισ που απορροφοφν κερμότθτα από το περιβάλλον 
ονομάηονται ενδόκερμεσ 
π.χ CaCO3 CaO+ CO2 - q 
 
Θερμοχθμικζσ εξιςώςεισ είναι οι χθμικζσ εξιςώςεισ που παριςτάνουν τθ χθμικι 
μεταβολι και επίςθσ αναγράφουν το ποςό τθσ κερμότθτασ που εκλφεται ι 
απορροφάται. 
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 Μεταβολι ενκαλπίασ ΔΗ μιασ αντίδραςθσ 
 
Σε μια χθμικι αντίδραςθ θ μεταβολι τθσ ενζργειασ μεταξφ των αντιδρώντων και 
των προϊόντων ονομάηεται μεταβολι ενκαλπίασ ΔΗ. 
Ορίηεται μεταβολι ενκαλπίασ ΔΗ αντίδραςθσ θ διαφορά τθσ ενκαλπίασ των 
προϊόντων και των αντιδρώντων ςε δεδομζνεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ 
 

ΔΗαντίδραςθσ = Ηπροϊόντων - Ηαντιδρώντων 

π.χαΑ+βΒ→γΓ+δΔ 

 
ΔΗαντίδραςθσ = γΗΓ + δHΔ -(αΗΑ+βΗΒ) 

 
Μεταβολι ενκαλπίασ ΔΗ ςε μια χθμικι αντίδραςθ είναι το ποςό τθσ κερμότθτασ 
q το οποίο εκλφεται ι απορροφάται όταν θ αντίδραςθ γίνεται με ςτακερι πίεςθP 
 

ΔΗαντίδραςθσ = q (P=ςτακ) 

 
 

ΑΝΣΙΔΡΑΕI q ΔΗ 

ΕΞΩΘΕΡΜΕ Q>0 (εκλφεται) ΔΗ<0, Hπροϊόντων<Hαντιδρώντων 

ΕΝΔΟΘΕΡΜΕ Q<0 (απορροφάται) ΔΗ>0, Hπροϊόντων>Hαντιδρώντων 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Για να πολλαπλαςιάςουμε ι να διαιρζςουμε τουσ ςυντελεςτζσ μιασ κερμοχθμικισ 
εξίςωςθσ με ζνα αρικμό, πρζπει να πολλαπλαςιάςουμε ι να διαιρζςουμε και τθν 
ΔΗ τθσ αντίδραςθσ με τον ίδιο αρικμό 
 
π.χ CO + ½ O2 CO2  ΔΗ0=-283 kJ 
                         2CO + O2 2CO2  ΔΗ0=-2*283 KJ= 566 kJ 
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 Σο πρόςθμο τθ ΔΗ0 αλλάηει όταν αλλάξει θ φορά τθσ κερμοχθμικισ αντίδραςθσ 

 
π.χ CO + ½ O2 CO2  ΔΗ0=-283 kJ 
π.χ CO2    CO + ½ O2ΔΗ0΄=+283 kJ 
 

 Η μεταβολι τθσ ενκαλπίασ μιασ αντίδραςθσ αναφζρεται ςε τόςα mol όςα δείχνουν 

οι ςυντελεςτζσ των ςωμάτων ςτθ κερμοχθμικι εξίςωςθ που περιγράφει τθν 

αντίδραςθ. 

 

 Μποροφμε να βροφμε τθ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ μιασ αντίδραςθσ όταν είναι 

γνωςτι θ κερμότθτα που εκλφεται ι απορροφάται για μια οριςμζνθ ποςότθτα ενόσ 

αντιδρώντοσ ι προϊόντοσ. 

 

Παράδειγμα 1 

Δίνεται θ κερμοχθμικι εξίςωςθ  

2FeO + ½ O2Fe2O3   ΔΗ=-69Κcal 

αυτι θ εξίςωςθ δείχνει ότι 

 

 

 

 

 

παρατθριςεισ: 

 αν ςε άςκθςθ δοκεί ότι πραγματοποιοφνται δυο αντιδράςεισ ταυτόχρονα, θ μια 

εξώκερμθ (εκλφεται κερμότθτα Q1) και μια ενδόκερμθ ( απορροφάται κερμότθτα 

Q2) το ποςό τθσ κερμότθτασ που εκλφεται ι απορροφάται είναι Q =Q1-Q2  για να 

μθν παρατθρείται κερμοχθμικι μεταβολι   Q1=Q2      

  αν τα ςυςτατικά ενόσ μίγματοσ αντιδροφν μεταξφ τουσ τότε οι υπολογιςμοί γίνονται 

με βάςθ το ςυςτατικό που βρίςκεται ςε ζλλειμμα 

 

Τπολογιςμόσ τθσ μεταβολισ τθσ ενκαλπίασ μιασ αντίδραςθσ από άλλεσ 

αντιδράςεισ - εφαρμογι νόμων Lavoisier και  Hess 

 

 Ο νόμοσ του Hess αναφζρει ότι θ μεταβολι ενκαλπίασ μιασ αντίδραςθσ είναι θ ίδια 

είτε θ αντίδραςθ πραγματοποιείται ςε ζνα θ ςε περιςςότερα ςτάδια  

 Ο νόμοσ Lavoisier –Laplace ότι το ποςό τθσ κερμότθτασ που εκλφεται ι 

απορροφάται κατά τθν ςφνκεςθ 1 mol μιασ ζνωςθσ από τα ςτοιχεία τθσ είναι ίςο με 

το ποςό τθσ κερμότθτασ που απορροφάται ι εκλφεται κατά τθν διάςπαςθ 1 mol τθσ  

ζνωςθσ . 

 

για κάκε 2 molFeO απαιτοφνται ½ molO2 ςχθματίηεται 1 molFe2O3 και εκλφονται 69 kcal 

για                χ  molFeO>>             χ/4 molO2     >>χ/2molFe2O3>>    χ*69/2kcal 
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Τι κάνουμε όταν μασ δοκοφν κάποιεσ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ και μασ ηθτείτε 

κάποιασ αντίδραςθσ θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ . 

 

 Γράφουμε πρώτα τθν κερμοχθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ που μασ ηθτείται. 

 Γράφουμε τισ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ των  αντιδράςεων που μασ δόκθκαν. 

 Με βάςθ τα παραπάνω προςπακοφμε να ςυνδυάςουμε τισ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ 

που μασ δόκθκαν για να ςχθματίςουμε αυτι που μασ ηθτείται. 

 Αυτό το πετυχαίνουμε είτε με αντιςτροφι κάποιων κερμοχθμικών εξιςώςεων που 

μασ τθν δόκθκαν (ν. Lavoisier – Laplace) ςε αυτι τθν περίπτωςθ αλλάηουμε τo 

πρόςθμoτθσ  μεταβολισ τθσ ενκαλπίασ. 

 Είτε με τον πολλαπλαςιαςμό κάποιων από τισ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ που μασ 

δόκθκαν. 

 Προςκζτοντασ τισ νζεσ κερμοχθμικζσ εξιςώςεισ που ςχθματίςουμε ώςτε το 

άκροιςμα τουσ να μασ δώςει τθν ηθτοφμενθ κερμοχθμικι εξίςωςθ. Η ηθτοφμενθ 

μεταβολι ενκαλπίασ είναι το αλγεβρικό άκροιςμα αυτών κάκε νζασ κερμοχθμικισ 

εξίςωςθσ. 

 

Παράδειγμα :  δίνεται θ κερμοχθμικι εξίςωςθ: 

Fe  +1/2 O2FeO   ΔΗ=-64kcal και 

2FeO +1/2O2Fe2O3 ΔΗ=-200kcal 

 

Να βρεκεί θ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ τθσ αντίδραςθσ:  

2FeO +1/2O2Fe2O3     ΔΗ=-200+2*64=-72Κcal  

 

κζματα   

1. Tί είναι θ ενκαλπία ενόσ ςυςτιματοσ  και ποια θ διαφορά από τθ 

κερμοκραςία; 

2. Ποιεσ αντιδράςεισ ονομάηονται ενδόκερμεσ και ποιεσ εξώκερμεσ; 

3. Nα εξθγιςετε ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ ι 

λανκαςμζνεσ, δεδομζνου του παρακάτω διαγράμματοσ ενκαλπίασ. 

1) Η αντίδραςθ είναι ενδόκερμθ. 
2) Ιςχφει ότι ΔΗ>0. 
3) Μεταφζρεται ενζργεια από το περιβάλλον ςτο ςφςτθμα. 
4) Το ποςό κερμότθτασ που απορροφάται από το περιβάλλον είναι 80kJ. 
5) Το ποςό κερμότθτασ εξαρτάται από τθ κερμοκραςία που 

πραγματοποιείται θ αντίδραςθ. 
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4. Η ................ μελετά τισ μεταβολζσ ενζργειασ που ςυνοδεφουν τισ χθμικζσ 

αντιδράςεισ.  ΄Οςεσ χθμικζσ αντιδράςεισ δίνουν (εκλφουν) ενζργεια ςτο περιβάλλον 

ονομάηονται ................................., ενώ όςεσ παίρνουν (απορροφοφν)  ενζργεια από 

το περιβάλλον ονομάηονται .......................... 

 

5. Εξθγιςτε αν ιςχφουν οι προτάςεισ που ακολουκοφν. Να αναφζρετε ζνα 

ςχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε ςκόπιµο. 

a. Οι εξώκερµεσ αντιδράςεισ πραγµατοποιοφνται µε απορρόφθςθ ενζργειασ του 

ςυςτιµατοσ από το εξωτερικό περιβάλλον του και για το λόγο αυτό αυξάνεται θ 

ενκαλπία του ςυςτιµατοσ.  

b. Η ενκαλπία ενόσ mol H2O (l), ςτουσ 250 C, είναι 18g⋅25cal/g = 450cal.  

c. Σε κάκε χθµικι αντίδραςθ θ ενκαλπία των αντιδρώντων είναι ίςθ µε τθν ενκαλπία 

των προϊόντων τθσ αντίδραςθσ.  

d. Για τισ ενδόκερµεσ αντιδράςεισ ιςχφει ∆Η = Ηπροϊόντων - Ηαντιδρώντων, ενώ για 

τισ εξώκερµεσ ∆Η = Ηαντιδρώντων - Ηπροϊόντων.  

6. Η µεταβολι ενκαλπίασ του ςυςτιµατοσ κατά τθν πραγµατοποίθςθ µιασ χθµικισ 

αντίδραςθσ είναι κετικι ι αρνθτικι αν θ αντίδραςθ είναι αντίςτοιχα ενδόκερµθ ι 

εξώκερµθ. 

 

7. Όταν µία χθµικι αντίδραςθ είναι εξώκερµθ τότε: 

α. θ ενκαλπία των αντιδρώντων είναι µεγαλφτερθ από τθν ενκαλπία τωνπροϊόντων 

β. τα προϊόντα ζχουν µεγαλφτερθ ενκαλπία από τα αντιδρώντα 

γ. παράγεται ενζργεια 

δ. δαπανάται ενζργεια 

 

8. Ποια από τισ παρακάτω εκφράςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςτθν 

πραγµατοποίθςθ µιασ χθµικισ αντίδραςθσ δεν είναι ςωςτι; 

α. θ ενκαλπία του ςυςτιµατοσ µεταβλικθκε κατά -120 kJ 

β. θ ενκαλπία του ςυςτιµατοσ µεταβλικθκε από τθν αρχικι τιµι των 1420 kJςτθν 

τελικι τιµι των 1300 kJ 

γ. θ ενκαλπία του ςυςτιµατοσ µειώκθκε 
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δ. θ ενκαλπία των αντιδρώντων ιταν µεγαλφτερθ από τθν ενκαλπία τωνπροϊόντων.  

 

9. Η ενζργεια που ανταλλάςςεται µε το περιβάλλον κατά τθν πραγµατοποίθςθµιασ 

χθµικισ αντίδραςθσ υπό ςτακερι πίεςθ, ονοµάηεται: 

α. ενκαλπία     γ. µεταβολι εςωτερικισ ενζργειασ 

β. χθµικι ενζργεια    δ. µεταβολι ενκαλπίασ. 

 

10. Για κάκε εξώκερµθ αντίδραςθ θ οποία πραγµατοποιείται υπό ςτακερι 

πίεςθιςχφει: 

α. Ηπροϊόντων < 0   γ. Ηπροϊόντων < Ηαντιδρώντων 

β. ∆Η > 0    δ. Ηαντιδρώντων = - Ηπροϊόντων. 

 

11. Για τισ μεταβολζσ ενκαλπίασ που ςθμειώνονται ςτουσ 

κερμοχθμικοφσ κφκλουσ του διπλανοφ ςχιματοσ, 

ιςχφει: (ςυμπλθρώςτε τα κενά) 

α.ΔΗ5……..ΔΗ2…….ΔΗ1=0 

β. ……+ΔΗ3+……..=0  

 

12. Μεταξφ των µεταβολών ενκαλπίασ ∆Η1, ∆Η2 και ∆Η3 που είναι ςθµειωµζνεσ ςτο 

διπλανό κερµοχθµικό κφκλο ιςχφει θ ςχζςθ:  

α. ∆Η1 = ∆Η2 + ∆Η3 

γ. ∆Η1 + ∆Η2 + ∆Η3 = 0  

β. ∆Η1 + ∆Η3 = ∆Η2 

δ. ∆Η1 + ∆Η2 - ∆Η3 = 0 

 

 

13. Ο αιµατίτθσ είναι ζνα από τα κυριότερα ορυκτά του Fe µε κφριο ςυςτατικό το 

Fe2O3, από τον οποίο παράγεται µε αναγωγι µεταλλικόσ Fe. Mε δεδομζνεσ  τισ 

εξθσ κερμοχθμικζσ αντιδράςεισ 

2Fe +3/2O2 → Fe2O3-837kJ/mol 

C +1/2 O2→CO            -111kJ/mol 

C + O2→CO2-394kJ/mol, 

να βρεκοφν: α) θ πρότυπθ ενκαλπία τθσ αντίδραςθσ αναγωγισ:  

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

β) Το ποςό κερµότθτασ, ςε πρότυπθ κατάςταςθ, που ανταλλάςςεται κατά τθν 

πλιρθ αναγωγι ενόσ τόνου αιµατίτθ περιεκτικότθτασ 80% w/w ςε Fe2O3. Οι 

προςµείξεισ δεν αντιδροφν.  

χετικζσ ατοµικζσ µάηεσ: Fe : 56 , O : 16 
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14. ∆ίνεται ότι ςε κερµοκραςία κο C οι ενκαλπίεσ ςχθµατιςµοφ του Η2Ο, του CO2, του 

C2H2 και του CH3COOH είναι αντίςτοιχα -286kJ/mol, -395kJ/mol, -231kJ/mol και -

87kJ/mol, ενώ θ ενκαλπία τθσ αντίδραςθσ: C2H2 + H2O → CH3CHO είναι -139kJ. Με 

βάςθ τα παραπάνω δεδοµζνα να υπολογιςτοφν ςτουσ κ °C:  

α) θ ενκαλπία καφςθσ του CH3COOH  

β) θ ενκαλπία τθσ αντίδραςθσ CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH.  

Δίνονται: 

 Αντίδραςθ ςχθματιςμοφ H2O:   Η2  + 1/2O2 →Η2Ο 

 Αντίδραςθ ςχθματιςμοφ CO2:  C    +    O2       →CO2, 

 Αντίδραςθ ςχθματιςμοφ C2H2:   2C   +    Η2→C2H2 

 Αντίδραςθ ςχθματιςμοφ του CH3COOH:  2C   +    2Η2+    O2→CH3COOH 

 

 

15. Κατά τθν τζλεια καφςθ 8,96L αερίου µείγµατοσ CO και Η2, µετρθµζνα ςε STP, 

ελευκερώκθκε κερµότθτα ίςθ µε 113,5kJ. Αν οι ενκαλπίεσ καφςθσ του CO και του Η2 

είναι αντίςτοιχα -283kJ/mol και -286kJ/mol, να υπολογιςτοφν:  

α) θ κατά βάροσ ςφςταςθ του µείγµατοσ που κάθκε  

β) ο όγκοσ του Ο2, µετρθµζνοσ ςε STP, που καταναλώκθκε κατά τθν καφςθ.  

Όλα τα ποςά κερµότθτασ υπολογίςκθκαν ςτθν ίδια κερµοκραςία και πίεςθ.  

Σχετικζσ ατοµικζσ µάηεσ: C : 12 , Ο : 16 , H : 1.  

Δίνονται: 

 Αντίδραςθ καφςθσ CO:  C    +  1/2O2       →CO, 

 Αντίδραςθ καφςθσ H2:   Η2  + 1/2O2 →Η2Ο 

 

 

16. Σε 200ml διαλφµατοσ HCl 0,4M προςκζτουµε οριςµζνο όγκο διαλφµατοσ ΝαΟΗ 

0,2Μ, οπότε προκφπτει διάλυµα ∆ και ελευκερώνεται ποςό κερµότθτασ ίςο µε 

2296J. Αν θ ενκαλπία εξουδετζρωςθσ του HCl µε το ΝαΟΗ είναι ίςθ µε -57,4kJ/mol, 

να βρεκοφν: α) ο όγκοσ του διαλφµατοσ ΝαΟΗ που προςκζςαµε ςτο διάλυµα του 

HCl β) θ ςυγκζντρωςθ C (mol/L) του διαλφµατοσ ∆ για κακεµιά από τισ ενώςεισ που 

περιζχει. Όλα τα ποςά κερµότθτασ µετρικθκαν ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ. 

Δίνεται θ κερμοχθμικι εξίςωςθ HCl + ΝαΟΗ→ΝαCl + H2O -57,4kJ/mol, 


