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ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

2.1
Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές
Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις
Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία
Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, «κουβαλά» ενέργεια, τη
χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού
(που συγκρατούν τα άτομα στο μόριο), στις έλξεις των μορίων και των
υποατομικών σωματιδίων, στην κίνηση των ατόμων, μορίων και ηλεκτρονίων κλπ. Είναι, δηλαδή, συνδυασμός κινητικής και δυναμικής ενέργειας. H χημική ενέργεια είναι μια «κρυμμένη» μορφή ενέργειας και
μέρος αυτής μπορεί να αποδοθεί άλλοτε εύκολα (π.χ. στη βενζίνη με ένα
σπινθήρα) και άλλοτε δύσκολα (π.χ. στα πυρηνικά καύσιμα) στο περιβάλλον.
Κατά τις χημικές αντιδράσεις, κατά τις μετατροπές δηλαδή χημικών ουσιών σε άλλες, μεταβάλλεται η χημική ενέργεια του συστήματος.
Αποτέλεσμα είναι να ελευθερώνεται (στο περιβάλλον) ή να απορροφάται
(από το περιβάλλον), ενέργεια ίση με τη διαφορά των χημικών ενεργειών
των αρχικών και τελικών ουσιών. Αυτό ισχύει, γιατί στις χημικές αντιδράσεις δε διατηρείται μόνο η μάζα (νόμος Lavoisier), αλλά και η ενέργεια (νόμος διατηρήσεως της ενέργειας).
H ενέργεια που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως π.χ. θερμική ενέργεια (θερμότητα), ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρισμός), φωτεινή ενέργεια (φως). Τις
μετατροπές της χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική (και αντίστροφα) εξετάζει ο κλάδος της χημείας που ονομάζεται ηλεκτροχημεία, ενώ τις μετατροπές της χημικής σε φωτεινή ενέργεια (και αντίστροφα) εξετάζει η
φωτοχημεία. Τέλος , η θερμοχημεία μελετά τις μετατροπές της χημικής
σε θερμική ενέργεια (και αντίστροφα), οι οποίες είναι και οι πιο συνηθισμένες.
K χημική θερμοδυναμική είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά
όλες αυτές τις ενεργειακές μετατροπές που συνοδεύουν μια χημική μεταβολή (αντίδραση). Θίγει, μεταξύ άλλων, τις ενεργειακές προϋποθέσεις
που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να πραγματοποιηθεί αυθόρμητα μια χημική αντίδραση. To τελευταίο θα μελετηθεί στην ύλη της Γ' Λυκείου. H
Θερμοχημεία, που εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο, αποτελεί κλάδο της
θερμοδυναμικής και όπως αναφέραμε επικεντρώνεται στις θερμικές μεταβολές που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

> Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας στο
περιβάλλον ονομάζονται εξώθερμες, ενώ οι αντιδράσεις που απορροφούν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας από το περιβάλλον ονομάζονται
ενδόθερμες.

Σύστημα είναι ο χώρος που
γίνεται η αντίδραση. Οτιδήποτε άλλο εκτός αυτού ονομάζεται περιβάλλον.

• Θερμότητα είναι η ενέργεια
που μεταφέρεται από ένα σύστημα σ' ένα άλλο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. H θερμότητα μετριέται σε μονάδες
ενέργειας, όπως είναι:

• Θερμοκρασία είναι το μέτρο κίνησης των δομικών μονάδων της ύλης π.χ. των μορίων.

ΣΧΗΜΑ 2.1 Οι εξώθερμες αντιδράσεις ελευθερώνουν θερμότητα, ενώ οι ενδόθερμες απορροφούν.

H καύση των υδρογονανθράκων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
εξώθερμης αντίδρασης. Έτσι, κατά την καύση 1 mol μεθανίου (CH 4 ),
ελευθερώνεται ποσό θερμότητας ίσο με 890 kJ. H αντίδραση αυτή μπορεί να εκφραστεί με την παρακάτω θερμοχημική εξίσωση :

Κατά την καύση του μεθανίου ελευθερώνεται ενέργεια υπό μορφή θερμότητας, επειδή τα αντιδρώντα έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο από τα προϊόντα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

ΣΧΗΜΑ 2.2 H καύση του μεθανίου είναι εξώθερμη αντίδραση.

To ποσό της θερμότητας που ελευθερώνεται είναι η διαφορά του ενεργειακού περιεχομένου μεταξύ των αντιδρώντων (1 mol CH 4 (g) και 2 mol
Ο2(g)) και των προϊόντων (1 mol CΟ 2 (g) και 2 mol H 2 O(l)). Για να ξεκινήσει βέβαια η καύση απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό ενέργειας, για το
οποίο όμως θα γίνει λόγος στο επόμενο κεφάλαιο.

Αυτό που μας ενδιαφέρει και μετράμε κατά τις χημικές αντιδράσεις, είναι η μεταβολή της ενέργειας και όχι οι ενέργειες αντιδρώντος και προϊόντων. Αυτή η μεταβολή ενέργειας κατά τη χημική αντίδραση είναι
γνωστή ως μεταβολή της ενθαλπίας και συμβολίζεται με ΔH.

H μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ ισούται με το απορροφούμενο ή εκλυόμενο
ποσό θερμότητας q, εφόσον η αντίδραση πραγματοποιείται υπό σταθερή
πίεση.
Σε μια ενδόθερμη αντίδραση:
H μεταβολή της ενθαλπίας ΔH =Ητελ- Hαρχ > 0 γιατί Ητελ >

Hαρχ

Ενθαλπία-H
H ενθαλπία είναι μία καταστατική ιδιότητα. Καταστατική
ιδιότητα ενός συστήματος
είναι το μέγεθος εκείνο που
εξαρτάται από την ποσότητα
και τις συνθήκες στις οποίες
βρίσκεται το σύστημα και όχι
από τον τρόπο με τον οποίο
το σύστημα έφτασε στην κατάσταση αυτή.
π.χ. 2 mol CO2 σε P= 1atm
και θ = 25 oC έχουν την ίδια
ενθαλπία είτε η ποσότητα
αυτή σχηματίστηκε από την
καύση CH4 είτε από τη διάσπαση CaCO3.

Σε μια εξώθερμη αντίδραση:
H μεταβολή της ενθαλπίας ΔH =Ητελ- Hαρχ < 0 γιατί Hαρχ >

ΣΧΗΜΑ 2.3 H ενθαλπία είναι σαν ένα «ντεπόζιτο» που περιέχει την ενέργεια του
αντιδρώντος συστήματος. To «ντεπόζιτο» αυτό γεμίζει στις ενδόθερμες αντιδράσεις
και αδειάζει στις εξώθερμες.

Ητελ

To γεωγραφικό ύψος, όπως
και η ενθαλπία, είναι καταστατικές ιδιότητες. H τιμή που
τελικά παίρνουν σε μια θέση
δε «κοιτάζει» τη διαδρομή που
ακολουθεί το σύστημα για να
φτάσει στη θέση αυτή.

Ανακεφαλαίωση
1.

H θερμοχημεία μελετά τις θερμικές μεταβολές που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν θερμότητα ονομάζονται εξώθερμες
και αυτές που απορροφούν θερμότητα ονομάζονται ενδόθερμες. H μεταβολή της
ενθαλπίας ΔH ισούται με τη θερμότητα που ελευθερώνεται ή απορροφάται σε
μια αντίδραση, εφόσον η αντίδραση γίνεται υπό σταθερή πίεση. Σε μια εξώθερμη
αντίδρασηΔΗ<0και σε μια ενδόθερμηΔΗ>0.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα
Ερωτήσεις επανάληψης
1.

Tι είναι εξώθερμη και τι ενδόθερμη αντίδραση;

2.

H μεταβολή ενθαλπίας ΔH εξώθερμης αντίδρασης είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μηδέν;

Ασκήσεις - Προβλήματα
α. Ενθαλπία αντίδρασης ΔΗ - Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης ΔH0
11.

Να χαρακτηρίσετε με ένα Σ όσες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και με ένα Λ όσες είναι λανθασμένες.
α. Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας
ονομάζονται εξώθερμες.
β. Στις εξώθερμες αντιδράσεις έχουμε ΔH > 0.

12.

Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις;
α. Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή
ονομάζονται
Οι αντιδράσεις που
ενέργεια
υπό τη μορφή
ονομάζονται ενδόθερμες.
β. Ενθαλπία αντίδρασης είναι η
μεταξύ των αντιδρώντων και
, για δεδομένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
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