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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Οι βασικοί στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι:  

1) Η παρασκευή διαλυμάτων με την μέθοδο της αραίωσης. 

2) Η μέτρηση της θερμότητας η οποία εκλύεται κατά την εξουδετέρωση ενός 

διαλύματος ισχυρού μονοπρωτικού οξέος (HΑ) από διάλυμα ισχυρής βάσης 

(NaOH). 

3) Η εκτέλεση πειράματος ποιοτικής ανάλυσης διαλυμάτων χημικών ενώσεων, 

μέσω της οποίας θα προσδιοριστεί το οξύ ΗΑ. 
 
Βασικές Έννοιες 

 - Συγκέντρωση διαλύματος (Molarity) 

 - Ισχυρό οξύ - ισχυρή βάση  

 - Εξώθερμες, ενδόθερμες αντιδράσεις  

 - Εξουδετέρωση διαλύματος οξέος από διάλυμα βάσης  

 - Σχηματισμός ιζήματος. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Θερμότητα που παράγεται κατά την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή 

βάση. 

Η αντίδραση εξουδετέρωσης οξέος από βάση είναι μια εξώθερμη αντίδραση, 

ανεξάρτητα από το είδος του οξέος ή της βάσης.  

Τα οξέα και οι βάσεις σε υδατικά διαλύματα δίνουν ιόντα H+ και OH-, αντίστοιχα, 

και η αντίδραση που γίνεται κατά την διαδικασία της εξουδετέρωσης είναι: 

H+(aq) + OH-(aq)   H2O(l) 

 

Κατά την εξουδετέρωση παράγεται θερμότητα (Q), η οποία προκαλεί αύξηση 

της θερμοκρασίας (ΔΘ) του διαλύματος που υπολογίζεται με την εξίσωση της 

θερμιδομετρίας: 
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Q = m∙c∙ΔΘ  (1) 

όπου m είναι η μάζα του διαλύματος και c η ειδική θερμoχωρητικότητα του 

διαλύματος.  

 

Προσοχή: Αποφεύγουμε την επαφή με τα διαλύματα οξέος και βάσης. Κατά τη 
διεξαγωγή των πειραμάτων, φοράμε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Αν έρθουμε σε 

επαφή με οξύ ή βάση, ξεπλένουμε με νερό βρύσης.  
 

1Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Παρασκευή διαλύματος οξέος ΗΑ 0,4 Μ. 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Ογκομετρικός κύλινδρος 100 mL Διάλυμα οξέος ΗΑ 1 Μ 

Ογκομετρική φιάλη 100 mL Απιονισμένο νερό 

Γυάλινο χωνί   

Υδροβολέας  

 

1.1. Να υπολογίσετε πόσο όγκο διαλύματος ΗΑ συγκέντρωσης 1 Μ πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε για να παρασκευάσετε 100 mL διαλύματος ΗΑ 0,4Μ. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

VΗΑ =................................. 
 
 
Να παρασκευάσετε το διάλυμα ΗΑ 0,4 Μ και να ενημερώσετε τον επιβλέποντα 

εκπαιδευτικό. 

 

2η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Πειραματικός προσδιορισμός της θερμότητας εξουδετέρωσης 
 
Η εργαστηριακή άσκηση, κανονικά, πραγματοποιείται μέσα σε θερμιδόμετρο.  

Αντ’ αυτού θα κατασκευάσετε την παρακάτω απλή πειραματική διάταξη, η οποία 

προσομοιάζει με θερμιδόμετρο: 

 Tοποθετείστε ένα ποτήρι από αφρώδες πλαστικό μέσα σε ένα ποτήρι ζέσεως για 

καλύτερη στήριξη. 

 Καλύψτε το ποτήρι αυτό με καπάκι, από το οποίο να περάσετε κάθετα το 

θερμόμετρο. 
   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Ογκομετρικός κύλινδρος 50mL Διάλυμα οξέος ΗΑ 0,4 Μ 

Ισοθερμικό ποτήρι (θερμιδόμετρο) Διάλυμα ΝaOH 0,5 M 

Θερμόμετρο   

Υδροβολέας  
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2.1. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης του οξέος ΗΑ από ΝaΟΗ. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.2. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος του NaOH 0,5 Μ τον οποίο πρέπει να 

προσθέσετε σε 50 mL του οξέος ΗΑ 0,4 Μ για να εξουδετερωθεί πλήρως. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
VNaOH=.................................. 

 
2.3. Να καταγράψετε τη θερμοκρασία των διαλυμάτων πριν την ανάμειξή τους. 

(Αρκεί να μετρήσετε τη θερμοκρασία του ενός διαλύματος. Τα δύο διαλύματα έχουν 

ίδια θερμοκρασία). 
 

Θαρχική =……………………. 
 
Να προσθέσετε στο ισοθερμικό ποτήρι 50 mL του οξέος ΗΑ 0,4Μ και τον όγκο του 

διαλύματος ΝaΟΗ 0,5Μ που έχετε υπολογίσει στο στάδιο 2.2 για την πλήρη 

εξουδετέρωση. 

 

2.4. Να καταγράψετε τη μέγιστη θερμοκρασία στο ισοθερμικό ποτήρι μετά την 

ανάμειξη και εξουδετέρωση. Ο χρόνος παρατήρησης είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
 

Θτελική =……………………. 
 
2 .5.  Ο υπολογισμός της θερμότητας αντίδρασης γίνεται με τη σχέση: 
 

Q = mολ·c·ΔΘ 

όπου είναι: 

mολ: η μάζα των διαλυμάτων του οξέος και της βάσης που αντέδρασαν σε g.  

H πυκνότητα των διαλυμάτων να θεωρηθεί ίση με ρ=1 g/mL, 

c: η ειδική θερμοχωρητικότητα κάθε διαλύματος που έχει τιμή 1 cal/g∙grad  

(1 grad=1oC) 

ΔΘ: η μεταβολή της θερμοκρασίας σε °C. 

 

Με βάση τα πειραματικά σας δεδομένα να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας Q της 

αντίδρασης εξουδετέρωσης: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Q=……………………………… 
 
Να συμπληρώσετε τον επόμενο πίνακα με τα πειραματικά σας δεδομένα και τον 

υπολογισμό του Q. 
 

mολ (g) Θαρχική (°C) Θτελική (°C) ΔΘ (°C) Q (kcal) 

 

 
    

 

 
    

 
2.6. Το ποσό θερμότητας που υπολογίσατε εκλύεται όταν εξουδετερώνεται η 

ποσότητα σε mol του οξέος που προσθέσατε στο ποτήρι. Να υπολογίσετε τη 

θερμότητα που εκλύεται κατά την εξουδετέρωση 1 mol H+(1 mol οξέος). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3η ΔIAΔΙΚΑΣΙΑ: Προσδιορισμός του ισχυρού οξέος ΗΑ 
 
Δίνεται ότι τα ιόντα των αλογόνων Ι-1 και Cl-1 σχηματίζουν ιζήματα χαρακτηριστικού 

χρώματος το καθένα με τα ιόντα αργύρου. 

Συγκεκριμένα: Τα κατιόντα αργύρου (Ag+1) είναι άχρωμα στα διαλύματά τους και 

σχηματίζουν κίτρινο ίζημα με τα ιόντα ιωδίου (I-), ενώ με τα ιόντα χλωρίου (Cl-) 

δίνουν λευκό ίζημα. 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Πλαστική διαφάνεια Διάλυμα AgNO3 0,1Μ 

Γάντια Διάλυμα NaCl 0,2Μ 

Προστατευτικά γυαλιά Διάλυμα KI 0,2Μ 

Σταγονόμετρο  

 
3.1 .Να τοποθετήσετε την πλαστική διαφάνεια πάνω από τον πίνακα που δίνεται 

στην επόμενη σελίδα (5). 

 Με το σταγονόμετρο να τοποθετήσετε 5 σταγόνες από το φιαλίδιο με το NaCl 

στη θέση 1 και 5 σταγόνες από το φιαλίδιο με το KI στη θέση 2. 

 Με το σταγονόμετρο να τοποθετήσετε 5 σταγόνες διαλύματος του άλατος, που 

προέκυψε από τη 2η διαδικασία (της εξουδετέρωσης) στη θέση 3. 

 Να προσθέσετε από 2 σταγόνες AgNO3 σε καθεμιά από τις θέσεις 1, 2 και 3. 

 Να απομακρύνετε την πλαστική μεμβράνη προσεκτικά. 

 Να συμπληρώσετε κατάλληλα τον επόμενο πίνακα. 
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ΘΕΣΗ 

ΧΡΩΜΑ  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

AgNO3 

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

1.             ΚΙ 

 

 

 

 

 

 

  

2.           ΝaCl 

 

 

 

 

 

 

  

3.   Άλας εξουδετέρωσης 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2 .  Tι παρατηρείτε; Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας. 
 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Συμπέρασμα: χημικός τύπος HA:………………………. 

 

KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ                                                      ΘΕΣΗ …………….. 

 

1η διαδικασία (συν. 8 μόρια)  

Ορθή ένδειξη όγκου 40 mL 3 μόρια  

Πλήρωση φιάλης με χωνί 2 μόρια  

Ορθή πλήρωση φιάλης έως 100mL 3 μόρια  

2η διαδικασία (συν.6 μόρια)  

Μέτρηση Θαρχ 1 μόριο  

Ανακίνηση ποτηριού (θερμιδομέτρου) με το χέρι   3 μόρια  

Μέτρηση Θτελ 2 μόρια  

3η διαδικασία (συν. 6 μόρια)  

Σωστή διαδικασία αντίδρασης με σταγόνες  6 μόρια  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ /20 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ 

 

1η διαδικασία (συν.16 μόρια)  

1.1 16 μόρια  

2η διαδικασία (συν.44 μόρια)  

2.1 3 μόρια  

2.2 12 μόρια  

2.3 2 μόρια  

2.4 2 μόρια  

2.5 14 μόρια  Από 12,6 έως 14,6 kcal              14μ. 

 Από 11,6 έως 12,6  kcal             10μ. 

Q < 11,6 kcal και Q > 14,6 kcal     6μ.  

2.6 11 μόρια   

3η διαδικασία (συν.20 μόρια)  

3.1 10 μόρια  

3.2 10 μόρια  

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ /80 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ……………. /100 


