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Ендотермічні 

та екзотермічні реакції 
Під час багатьох хімічних реакцій вивільняється енергія. Хімічні реакції, під час  яких 
вивільняється енергія, називаються екзотермічними реакціями. Під час деяких хімічних 
реакцій енергія поглинається – їх називають ендотермічними реакціями. У цьому 
експерименті ви вивчатимете одну екзотермічну і одну ендотермічну реакцію. 

У Частині І ви вивчатимете реакції між розчином лимонної кислоти і питної соди. 
Рівняння для реакції: 

H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(s)   3 CO2(g) + 3 H2O(aq) + Na3C6H5O7(aq) 

У Частині II ви вивчатимете реакцію між металевим магнієм і соляною кислотою. 
Рівняння цієї реакції: 

Mg(s) + 2 HCl(aq)   H2(g) + MgCl2(aq) 

Інша мета цього експерименту полягає в тому, щоб  ви ознайомилися з використанням 
додатку LabQuest. У цьому експерименті ви використовуватимете програму для збору і 
відображення даних у вигляді графіка або списку, щоб вивчати ваші значення 
експериментальних даних на графіку, а також для друкування графіків і списків даних. 

ЦІЛІ 

У цьому експерименті ви: 

 Вивчите одну екзотермічну і одну ендотермічну реакцію. 

 Ознайомитеся з використанням додатку LabQuest App. 

 Збиратимете та відображатимете дані на графіку. 
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Рисунок 1 

МАТЕРІАЛИ 

LabQuest Мірна склянка 250 мл 

Додаток LabQuest App Розчин лимонної кислоти, H3C6H5O7,  
Датчик температури Харчова сода, NaHCO3 

Мірний циліндр 50 мл Розчин хлористоводневої кислоти, 
HCl 

Ваги Магній, Mg 

Чашка з пінополістирола  
 

ПРОЦЕДУРА 

1. Надіньте окуляри. 

Частина I Лимонна кислота плюс харчова сода 

2. Підключіть датчик температури до LabQuest. 
3. Помістіть  чашку з пінополістиролу в мірну склянку 250 мл, як показано на рисунку 1. 

Відміряйте 30 мл розчину лимонної кислоти в чашку з пінополістиролу. Помістіть 
температурний датчик у розчин лимонної кислоти. 

4. Зважте 10,0 г твердої харчової соди на аркуші вагового паперу. 
5. Натисніть кнопку живлення LabQuest, щоб увімкнути його. Виберіть New з меню File. 

Якщо ви маєте старий датчик, який не виконує автоматичного визначення ID, вручну 
налаштуйте датчик, вибравши «Налаштування датчика» з меню датчиків. 

6. На екрані лічильника натисніть Rate. Зміна швидкості збору даних до 0,5 вибірок/секунду 
(з інтервалом у 2 секунди/зразок), а тривалість збору даних – до 300 секунд. Виберіть 
OK. 

7. Тепер ви готові почати збір даних. 
a. Почати збір даних. 
b. Приблизно через 20 секунд додайте соду в розчин лимонної кислоти. 

Акуратно перемішайте розчин температурним датчиком, щоб забезпечити 
хороше перемішування. 
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c. У режимі реального часу графік залежності температури від часу 
відображатиметься на екрані під час збору даних. 

d. Показання температури (в °С) також можна контролювати у вікні дисплея 
праворуч від графіка. 

 
8. Утилізуйте продукти реакції згідно з рекомендаціями вашого інструктора. 
9. Коли збір даних буде завершено, відображатиметься графік залежності температури від 

часу. Для вивчення пар даних на видимій частині графіка натисніть будь-яку точку 
даних. При натисканні на кожну точку даних значення її температури і часу 
відображаються у вікні дисплея праворуч від графіка. Примітка: Ви також можете 
просувати досліджувану точку курсору за допомогою клавіш  ► чи ◄ в LabQuest. 
Визначте початкову температуру t1 і кінцеву (або мінімальну) температуру t2. Запишіть 
значення температури в таблицю даних. 

10. Зберігайте дані з першого аналізу, щоб можна було використати їх пізніше, натиснувши 
на значок картотеки. 

 
Частина II Соляна кислота плюс магній 
 
11. Відміряйте 30 мл розчину HCl у чашку з пінополістиролу. Помістіть температурний 

датчик у розчин HCl. Примітка: Датчик температури повинен знаходитися в розчині 
HCl протягом не менше 30 секунд, перш ніж буде зроблений крок 13. 

12. Візьміть шматок металевого магнію у вашого інструктора. 
13. Починайте збір даних. Приблизно через 20 секунд додайте Mg у розчин HCl. Акуратно 

перемішайте розчин температурним зондом, щоб забезпечити хороше перемішування. 
Застереження: не вдихати пари. Збір даних зупиняється через 5 хвилин. 

14. Утилізуйте продукти реакції згідно з рекомендаціями вашого інструктора. Промийте 
датчик температури. 

15. Коли збір даних буде завершено, відображатиметься графік залежності температури від 
часу. Вивчіть точки даних уздовж відображеної кривої. Визначте початкову 
температуру t1 і кінцеву (або максимальну) температуру t2. Запишіть значення 
температури в таблицю даних. 

16. Ви також можете досліджувати дані, переглядаючи таблицю даних. 
a. Натисніть на вкладку «Таблиця» для перегляду таблиці даних. 

Відображатимуться дані Частини I і Частини II. 
b. Виберіть вкладку Graph, щоб повернутися до графіка, коли ви закінчили 

перегляд таблиці даних. 
17. Хороший спосіб порівняти дві криві – це переглянути обидва набори даних на одному 

графіку. 
a. На вкладці Graph натисніть «Виконати 2» у верхньому правому куті екрану. 
b. Виберіть All Runs. Обидві криві температури тепер відображаються на одному 

графіку. 
 
18. (Додатково) Надрукуйте графік залежності температури від часу (з двома кривими, що 

відображаються). На вашій паперовій копії позначте кожну криву як «ендотермічна 
реакція» або «екзотермічна реакція». 

 
ТАБЛИЦЯ ДАНИХ 

 Частина I Частина II 

Кінцева температура t2 °C °C 

Вихідна температура t1 °C °C 
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Зміна температури t °C °C 

 
 
ОБРОБКА ДАНИХ 

1. Обчисліть зміну температури t для кожної реакції шляхом вирахування початкової 
температури t1 від кінцевої температури t2 (t = t2 – t1). 

2. Скажіть, яка реакція є екзотермічною. Поясніть. 

3. Яка реакція мала від'ємне значення t? Вона ендотермічна чи екзотермічна? Поясніть. 

4. Для кожної реакції опишіть три способи, за допомогою яких ви можете стверджувати, 
що  відбувалася хімічна реакція. 

5. Яка реакція відбувалася з більшою швидкістю? Обґрунтуйте свою відповідь. 


