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Θεξκνρεκεία 
 

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

Σύζηημα είλαη ην κέξνο ηνπ πιηθνύ θόζκνπ πνπ κειεηάκε. 

Περιβάλλον είλαη ην ππόινηπν κέξνο ηνπ πιηθνύ θόζκνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ζύζηεκα πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο από ηα ηνηρώκαηά ηνπ, ηα νπνία ην δηαρσξίδνπλ από ην πεξηβάιινλ. 

ε κηα ρεκηθή αληίδξαζε, ην ζύζηεκα είλαη ηα αληηδξώληα θαη πξντόληα ηεο αληίδξαζεο.  

Θερμόηηηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμύ ζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο ιόγσ δηαθνξάο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Θερμοκραζία είλαη ην κέηξν θίλεζεο ησλ δνκηθώλ κνλάδσλ ηεο ύιεο. 

 

Μνλάδεο ζεξκόηεηαο 

Η ζεξκόηεηα, σο κνξθή ελέξγεηαο, εθθξάδεηαη κε ηηο εμήο κνλάδεο: 

 Joule: ε ζεκειηώδεο κνλάδα ζην S.I.  

 cal ή κηθξή ζεξκίδα: ην 1 cal νξίδεηαη σο ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε 

ζεξκνθξαζία 1 g H2O θαηά 1 
o
C (από ηνπο 14,5 

o
C ζηνπο 15,5 

o
C). Χξεζηκνπνηείηαη επίζεο ην 1 

kcal ή κεγάιε ζεξκίδα (1 kcal = 1000 cal). 

 

Ιζρύεη:   1 cal = 4,184 J 

 

ΔΝΘΑΛΠΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Έλα ρεκηθό ζύζηεκα πεξηθιείεη ελέξγεηα ε νπνία νλνκάδεηαη εζωηερική ενέργεια (Ε). Η εζσηεξηθή ελέξγεηα 

είλαη ε νιηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηελ κινηηική ενέργεια όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ (αηόκσλ, 

ηόλησλ θαη κνξίσλ) θαη ηε δσναμική ενέργεια πνπ νθείιεηαη ζηηο δπλάκεηο ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ενθαλπία νλνκάδεηαη ε νιηθή ελέξγεηα ελόο ζπζηήκαηνο όηαλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ππό ζηαζεξή πίεζε. 

Η ελζαιπία ελόο ζπζηήκαηνο είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ ελζαιπηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην ζύζηεκα απνηειείηαη από ηηο νπζίεο Α θαη Β, ε ελζαιπία ηνπ είλαη: 

Ηζπζηήκαηνο =  ΗΑ  +  ΗΒ 

 

ΠΡΟΟΧΗ!  ηελ πξάμε δε γίλεηαη λα κεηξήζνπκε (ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα) ηελ ελζαιπία ελόο ζπζηήκαηνο. 

Απηό πνπ ππνινγίδνπκε είλαη ε κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο ΓΗ. 

 

ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΔΝΘΑΛΠΙΑ 

1. Η ελζαιπία είλαη ζπλάξηεζε θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (καηαζηαηική ιδιόηηηα). 

Καηαζηαηηθή ηδηόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο είλαη ην κέγεζνο εθείλν ην νπνίν ζε θαζνξηζκέλε 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη θαζνξηζκέλε ηηκή, αλεμάξηεηα κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ην ζύζηεκα έθηαζε ζηελ θαηάζηαζε απηή. 

2. Η ελζαιπία εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ησλ νπζηώλ πνπ απνηεινύλ ην ζύζηεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, 2 mol CH4(g) έρνπλ δηπιάζηα ελζαιπία από 1 mol CH4(g) ζε θαζνξηζκέλε 

θαηάζηαζε.    
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Αζκήζεις θεωρίας - ερωηήζεις κρίζεως 

 

1. Να ζρεδηάζεηε ηα δηαγξάκκαηα κεηαβνιήο ελζαιπίαο γηα ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 

α)  C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g),   ΓΗ = – 394 kJ 

β)  N2(g)  +  O2(g)  →  2NO(g),   ΓΗ = 180 kJ 

γ)  H2(g)  +  Cl2(g)  →  2HCl(g),   ΓΗ = – 184 kJ  

ηε ζπλέρεηα λα ζπγθξίλεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηε ζηαζεξόηεηα ησλ αληηδξώλησλ θαη ησλ πξντόλησλ ζε 

θάζε αληίδξαζε. 

 

2. Να ζπγθξίλεηε ηελ ελζαιπία ησλ παξαθάησ δύν αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  2H2O(g),    ΓΗ1 

CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  +  2H2O(l),    ΓΗ2 

 

 

Προβλήμαηα 

 

Για ηην επίλυζη ηων παρακάηω προβλημάηων δίνονηαι: Ar(C) = 12, Ar(N) = 14, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16, 

Ar(Fe) = 56, Ar(Ca) = 40, Ar(S) = 32, Ar(P) = 31. 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1η 

ΣΟΙΥΔΙΟΜΔΣΡΙΚΔ ΑΚΗΔΙ  

 

3. 112 g Ν2 αληηδξνύλ πιήξσο κε Η2 θαη ζρεκαηίδνπλ ΝΗ3. Να ππνινγηζηεί ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ 

ειεπζεξώλεηαη θαη ε πνζόηεηα ηεο ΝΗ3 πνπ ζρεκαηίδεηαη. 

Γίλεηαη N2 + 3H2 → 2ΝΗ3, ΓΗ = – 92 kJ.  

(απ.: 136 g) 

 

4. 5 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗΝΟ3 0,04 Μ εμνπδεηεξώλνληαη πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH 0,1 M. Να 

ππνινγηζηνύλ: 

α)  ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο NaOH πνπ θαηαλαιώζεθε, 

β)  ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: ΗΝΟ3 + ΝaΟΗ → ΝaΝΟ3 + Η2Ο,  ΓΗ = – 57 kJ. 

 

 (απ.: 11,4 kJ)   

5. Γίλεηαη ε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε:   

P4(s)  +  5O2(g)   →   2P2O5(s),    ΓΗ = –3040 kJ 

α)  Πνηα είλαη ε ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ ηνπ P2O5; 

β)  Να ππνινγίζεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώλεηαη θαηά ηελ πιήξε θαύζε 6,2 g P4. 

 (απ.: 152 kJ) 

 

6. 2 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗΝΟ3 0,05 Μ εμνπδεηεξώλνληαη πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH 0,2 M. Να 

ππνινγηζηνύλ: 
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α)  Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο NaOH πνπ απαηηείηαη.  

β)  Σν πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώλεηαη. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: ΗΝΟ3 + ΝaΟΗ → ΝaΝΟ3 + Η2Ο,  ΓΗ = – 57 kJ. 

(απ.: 500 mL, 5,7 kJ) 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2η 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΞΩΘΔΡΜΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΔΝΓΟΘΔΡΜΩΝ 

 

7. Να βξεζεί ν όγθνο ηνπ κεζαλίνπ, κεηξεκέλνο ζε πίεζε 2 atm θαη ζεξκνθξαζία 27 oC, ν νπνίνο πξέπεη λα 

θαεί, ώζηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πιήξε δηάζπαζε 200 g CaCO3(s) 

ζύκθσλα κε ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε: 

CaCO3(s)   →   CaO(s)  +  CO2(g),    ΓΗ = 178 kJ 

Γίλεηαη ε εμίζσζε θαύζεο CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O,  ΓΗ = – 890 kJ. 

(απ.: 4,92 L) 

 

8. ε θελό δνρείν όγθνπ 50 L εηζάγεηαη SO3(g), ην νπνίν αζθεί πίεζε 4,1 atm ζηνπο 227 oC. Πόζα g Η2 

πξέπεη λα θανύλ, ώζηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώλεηαη από ηελ θαύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πιήξε δηάζπαζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ SO3 ζύκθσλα κε ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε: 

2SO3(g)   →   2SO2(g)  +  O2(g),    ΓH = 196 kJ 

Γίλεηαη ε ελζαιπία θαύζεο ηνπ Η2: ΓΗc = – 280 kJ/mol.                                                                    (απ.: 3,5 g) 

 

9.  4,8 g άλζξαθα θαίγνληαη πιήξσο θαη ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάζπαζε 

νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηεο έλσζεο Α ζύκθσλα κε ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε: 

2A(g)   →   2B(g)  +  Γ(g),     ΓΗ = 78 kJ 

Αλ θαηά ηελ θαύζε ππάξρνπλ απώιεηεο ζεξκόηεηαο 25%, λα ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα ηεο έλσζεο Α πνπ 

δηαζπάηαη. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: C + O2 → CO2,  ΓH = – 390 kJ.                                                                       (απ.: 3 mol)  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3η 

ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

10. 3 g δείγκαηνο άλζξαθα θαίγνληαη, νπόηε ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 78 kJ. Να ππνινγηζηεί 

ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε θαζαξό άλζξαθα, αλ γλσξίδνπκε όηη νη πξνζκίμεηο ηνπ δείγκαηνο 

δελ θαίγνληαη. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: C + O2 → CO2, ΓH = – 390 kJ.                                                                           (απ.: 80%)   

 

11.  40 g δείγκαηνο Fe αληηδξνύλ κε πδξαηκνύο ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε:   

3Fe  +  4H2O   →   Fe3O4  +  4H2,    ΓΗ = – 150 kJ 

Αλ εθιύεηαη ζεξκόηεηα 30 kJ, λα ππνινγηζηεί ε θαζαξόηεηα ηνπ δείγκαηνο.                                    (απ.: 84%)  
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12. ε 200 g δείγκαηνο Fe επηδξά πεξίζζεηα HCl. Σν εθιπόκελν αέξην αληηδξά πιήξσο κε C νπόηε 

παξάγεηαη CH4 ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, ελώ εθιύνληαη 112,5 kJ. Πνηα ε 

θαζαξόηεηα ηνπ Fe, αλ ε εμίζσζε ζρεκαηηζκνύ ηνπ CH4 είλαη C + 2H2 → CH4,  ΓΗ = – 75 kJ;    

(απ.: 84%) 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4η 

ΔΝΑ ΑΝΣΙΓΡΩΝ ΒΡΙΚΔΣΑΙ Δ ΠΔΡΙΔΙΑ 

 

13. ε δνρείν εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο δύν νπζηώλ Α θαη Β, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε:         

2A  +  Β  →   2Γ,   ΓΗ = 200 kJ. 

Να ππνινγίζεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθάηαη αλ νη αξρηθέο πνζόηεηεο ησλ νπζηώλ είλαη: 

α)  4 mol A θαη 3 mol B. 

β)  8 mol A θαη 3 mol B. 

γ)  5 mol A θαη 2,5 mol B. 

 

14. Αέξην κίγκα πνπ απνηειείηαη από 80 g H2 θαη 80 g O2, αλαθιέγεηαη θαη ζρεκαηίδεη λεξό:    

2H2(g)  +  O2(g)   →   2H2O(l),    ΓΗ = – 572 kJ 

Να ππνινγηζηεί ε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη θαη ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώλεηαη.  

(απ.: q = 1430 kJ) 

 

15.  Έλα κίγκα H2 θαη O2 έρεη όγθν 15,68 L, ππό STP. Με αλάθιεμε ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηνπ αληηδξνύλ θαη 

ηα πξντόληα ςύρνληαη, ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ νη πδξαηκνί. Αλ ηειηθά κέλεη αέξηνο όγθνο 2,24 L, ππό STP, 

λα ππνινγηζηνύλ:  

α)  Η κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θαύζε. 

β)  Σα mol ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κίγκαηνο. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: Η2 + ½ Ο2 → Η2Ο, ΓΗ – 286 kJ. 

[απ.: (α) –114,4 kJ,  (β) δύο περιπηώζεις: 0,5 - 0,2 mol  ή  0,4 - 0,3 για Η2 - Ο2 ανηίζηοιχα] 

 

16. ε 400 mL δηαιύκαηνο HCl 0,15 M πξνζζέηνπκε νξηζκέλν όγθν δηαιύκαηνο NaOH 0,5 Μ, νπόηε 

πξνθύπηεη δηάιπκα Α θαη ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 2,85 kJ. Να ππνινγηζηνύλ: 

α)  ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο NaOH πνπ πξνζζέζακε, 

β)  νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ζσκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα Α. 

Γίλεηαη ε εμίζσζε: HCl + NaOH → NaCl + H2O, ΓΗ = – 57 kJ. 

(απ.: VNaOH = 100 mL, cHCl = 0,02 M) 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 5η:  ΜEΙΓΜΑΣΑ ΟΤΙΩΝ 

 

17.  ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία πξαγκαηνπνηνύληαη νη αληηδξάζεηο: 

Α  +  Β   →   ΑΒ,    ΓΗ1 = 10 kJ 

Α  +  Γ   →   ΑΓ,    ΓΗ2 = – 40 kJ 

α) Με πνηα αλαινγία mol  πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα Β θαη Γ ζε κίγκα ηνπο, ώζηε θαηά ηελ αληίδξαζε κε 

πεξίζζεηα ηνπ Α λα κελ παξαηεξείηαη ζεξκηθή κεηαβνιή; 

β) Να βξεζεί ε θαηά βάξνο ζύζηαζε ελόο άιινπ κίγκαηνο ησλ Β θαη Γ, κάδαο 22,8 g, όηαλ ε πιήξεο 

αληίδξαζή ηνπ κε ην ζώκα Α ζπλνδεύεηαη από αύμεζε ηεο ελζαιπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 1 kJ. 



 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΔΝΝΑΓΙΟ ΠΔ04.02 MSc   •   Γ.Λ. ΠΑΛΑΜΑ   •   john1gennadios@gmail.com   •   ΘΔΡΜΟΥΗΜΔΙΑ 

5 

Γίλνληαη: Mr(B) = 40, Mr(Γ) = 28.                                                                   [απ.: (α) nB/nΓ = 4,  (β) 20 g B - 2,8 g Γ] 

 

18. 12,8 g κίγκαηνο CO θαη CH4 θαίγεηαη πιήξσο κε πεξίζζεηα Ο2. Αλ ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο 

ππνινγίδεηαη – 202,2 kJ, λα βξείηε ηελ θαηά βάξνο ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο. Γίλνληαη νη ζεξκνρεκηθέο 

αληηδξάζεηο:   

2CO  +  O2   →   2CO2,    ΓΗ1 = – 566 kJ 

CH4  +  2O2   →   CO2   +  2H2O,    ΓΗ2 = – 890 kJ                                                                (απ.: 11,2 g - 1,6 g) 

 

19. Αέξην κίγκα, πνπ απνηειείηαη από CO θαη Η2, έρεη όγθν 6,72 L, κεηξεκέλν ζε STP. Καηά ηελ πιήξε 

θαύζε ηνπ κίγκαηνο ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 85 kJ. Να ππνινγηζηνύλ: 

α)  νη κάδεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κίγκαηνο, 

β)  ε % v/v ζύζηαζε ηνπ κίγκαηνο, 

γ)  ν όγθνο ηνπ Ο2, κεηξεκέλνο ζε STP, πνπ θαηαλαιώζεθε γηα ηελ θαύζε ηνπ κίγκαηνο. 

Γίλνληαη νη εμηζώζεηο: CO + ½ O2 → CO2, ΓΗ = – 280 kJ   θαη    H2 + ½ O2 → H2O, ΓH = – 285 kJ. 

 (απ.: 33,3% CO - 66,7% H2) 

 

20. Αέξην κίγκα Η2 θαη Ο2 έρεη όγθν 22,4 L, κεηξεκέλν ζε STP. Σν κίγκα αλαθιέγεηαη, νπόηε ζε 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζρεκαηίδεηαη H2O(l) ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

H2(g)  +  ½O2(g)   →   H2O(l),    ΓΗ = – 286 kJ 

Μεηά ηελ αληίδξαζε παξακέλεη αέξην όγθνπ 5,6 L, κεηξεκέλνπ ζε STP. Να ππνινγηζηνύλ ην πνζό 

ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώζεθε θαηά ηελ θαύζε, θαζώο θαη ε ζύζηαζε ηνπ αξρηθνύ κίγκαηνο Η2 θαη Ο2.  

 [απ.:  Δύο περιπηώζεις: (α) 0,5 - 0,5 mol,  (β) 0,75 mol H2 - 0,25 mol O2] 

 

21. ε δνρείν πνπ πεξηέρεη πεξίζζεηα άλζξαθα δηαβηβάδεηαη αέξην κίγκα Ο2 θαη πδξαηκώλ, όγθνπ 8,96 L, 

κεηξεκέλνπ ζε STP, νπόηε πξαγκαηνπνηνύληαη νη αληηδξάζεηο: 

C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g),    ΓΗ = – 390 kJ 

C(s)  +  H2O(g)  →  CO(g)  +  H2(g),    ΓΗ = 130 kJ 

α) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε % v/v ζύζηαζε ηνπ αξρηθνύ κίγκαηνο, ώζηε θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπ κίγκαηνο κε 

ηνλ C λα κελ παξαηεξείηαη ζεξκηθή κεηαβνιή; 

β) Αλ ηειηθά ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 52 kJ, λα ππνινγηζηεί ε ζύζηαζε ηνπ αξρηθνύ 

κίγκαηνο ζε mol. 

[απ.: (α) 25% O2 - 75% H2O(g), (β) 0,2 - 0,2 mol]  

 


