
Fogorvosi Biofizika  

 

Entalpiaváltozás meghatározása kaloriméterrel 

 

ELMÉLETI HÁTTÉR 

 

Hőkapacitás, fajhő, kaloriméter 

 

A termodinamikai rendszereket karakterizálhatjuk hőfelvevő képességük szerint, vagyis 

a szerint, hogy mennyi hőt kell közölni a rendszerrel, hogy a hőmérséklete 1 fokkal változzon.  

Ez a mennyiség a hőkapacitás, jele C és a fentieknek megfelelően a következőképpen 

számolható: 

 C = Q/∆T           

A hőkapacitásnál könnyebben használhatóbb mennyiség a fajhő, amely azt a hőt jelenti, amely 

egységnyi tömegű anyagmennyiség hőmérsékletének 1 fokkal való megváltozásához 

szükséges. cm = Q/(m ∆T)          

 

Egy kaloriméter segítségével, a fajhő és vizsgált anyag mennyiségének 

ismeretében könnyedén kiszámítható a felvett/leadott hő mennyisége a 

következő képlettel: 

 

Q= cvíz*m*∆T, ahol cvíz a víz fajhője, m a kaloriméterben levő víz tömege, 

∆T pedig a mért hőmérsékletváltozás.  

  

cvíz=4.187 kJ/(kg*K) 

 

 

 

 

Entalpia 

 

Az entalpia egy állapotfügvény, amelyet definíció szerint a következő összefüggéssel 

számolunk  

 H = E + pV           

Állandó nyomás esetén 

 ∆H  = ∆E + p•∆V           

Az I. főtétel felhasználásával az entalpia a következő módon számolható 

 ∆H = Q – p•∆V +  p•∆V= Q,         

vagyis állandó nyomás mellett az entalpiaváltozás a felvett vagy leadott hővel egyezik meg, 

ami viszont – szemben a belső energiával – már mérhető, például egy kaloriméter segítségével.  

Az entalpiaváltozás esetében is figyelembe kell vennünk egy előjelszabályt: ∆H negatív, ha a 

rendszer hőt veszít, ebben az esetben a exoterm reakcióról beszélünk (ilyen reakció a fent 

említett metán égése). Ha az entalpiaváltozás pozitív, akkor a rendszer hőt von el a 

környezetétől és endoterm reakcióról beszélünk.  
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MÉRÉSEK 

A feladat során egy exoterm és egy endoterm folyamat entalpiaváltozásának meghatározása a 

cél. A fentiek alapján az entalpiaváltozás megegyezik a leadott vagy felvett hővel. Ilyen módon 

az entalpiaváltozás meghatározása a kaloriméterrel meghatározható hő kiszámítására 

egyszerűsödik.  

 

Kérje a gyakorlatvezető segítségét a műszer használatához! 

 

I. CaCl2 oldódása vízben 

1. Mérjen ki 10 g CaCl2-ot a mérlegen a mérőedénybe 

2. Mérjen ki 100 ml vizet és öntse a kaloriméterbe 

3. Mérje meg a víz hőmérsékletét a CaCl2 hozzáadása előtt 

4. Öntse bele a kimért CaCl2-ot a kaloriméterbe 

5. Kevergesse intenzíven, hogy az oldódás megvalósuljon 

6. Mérje meg a víz hőmérsékletét az oldódás legelején  

7. Számolja ki a leadott hő mennyiségét 

Használja a Q= cvíz*m*∆T összefüggést 

8. Számolja ki az egy mólra eső entalpiaváltozást (figyeljen az előjelre) 

 

 

II.  NH4Cl oldódása vízben 

1. Mérjen ki 10 g NH4Cl-ot a mérőedénybe 

2. Mérjen ki 100 ml vizet és öntse a kaloriméterbe 

3. Mérje meg a víz hőmérsékletét a NH4Cl hozzáadása előtt 

4. Öntse bele a kimért NH4Cl -ot a kaloriméterbe 

5. Kevergesse intenzíven, hogy az oldódás megvalósuljon 

6. Mérje meg a víz hőmérsékletét az oldódás legelején  

7. Számolja ki a leadott hő mennyiségét 

8. Számolja ki az egy mólra eső entalpiaváltozást (figyeljen az előjelre) 

 

 

A számolásokhoz szükséges fizikai állandók: 

víz = 997 kg/m3 

cvíz = 4.187 kJ/(kgK) 

MWCaCl2 = 110 g/mól 

MWNH4Cl = 53.49 g/mól 


