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                                           ΤΟ  ΜΠΛΕ  ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
 

Έκα από ηα πημ δηάζεμα ‘μαγηθά’ πεηνάμαηα πεμείαξ είκαη ημ «blue bottle experiment». 

Σε αοηό ημ πείναμα έκα μπιε δηάιομα ζηαδηαθά απμπνωμαηίδεηαη, θαη όηακ ημ δμπείμ ακαθηκεζεί 

ημ δηάιομα γίκεηαη θαη πάιη μπιε. 

 

Τα οιηθά πμο απαηημύκηαη είκαη: 

- θωκηθή θηάιε ηωκ 500mL με πώμα 

- 300mL κενό (βνύζεξ ή απημκηζμέκμ)  

- 3g γιοθόδε 

- 3g NaOH(s)  

- 1 mL δ/ημξ μπιε ημο μεζοιεκίμο  

 

Πποζοχή !  Τμ  οδνμλείδημ  ημο καηνίμο  είκαη  δηαβνωηηθή  μοζία, πνμθαιεί  εγθαύμαηα  ζημ  

δένμα  θαη  είκαη  επηθίκδοκε  όηακ  ζηαγμκίδηα  δηαιύμαηόξ  ημο  εθηηκαπζμύκ  πνμξ  ηα  μάηηα  

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

1. πνμζζέημομε 300mL κενό ζηεκ θωκηθή θηάιε 

2. δηαιύμομε ζημ κενό ημ  οδνμλείδημ ημο καηνίμο θαη ζηε ζοκέπεηα ηεκ γιοθόδε 

3. πνμζζέημομε ημ μπιε ημο μεζοιεκίμο 

4. πωμαηίδμομε ηε θηάιε θαη ηεκ ακαθηκμύμε θαιά ώζηε κα δηαιοζμύκ όιεξ μη μοζίεξ 

     ►  παναηενμύμε όηη ημ δηάιομα είκαη μπιε            
 

5. αθήκμομε ηεκ θηάιε ζε ενεμία  

     ►  παναηενμύμε όηη ημ δηάιομα ζηαδηαθά απμπνωμαηίδεηαη  

 

6. βγάδμομε ημ πώμα θαη ακαθηκμύμε ηεκ θηάιε μπόηε ημ δηάιομα λακαγίκεηαη μπιε 

7. μπμνμύμε κα επακαιάβμομε ηεκ δηαδηθαζία πμιιέξ θμνέξ πνεζημμπμηώκηαξ ημ ίδημ δηάιομα 

 

                                                
 

 

Εξήγηζη 

Η αιιαγή ημο πνώμαημξ ημο δηαιύμαημξ είκαη απμηέιεζμα μηαξ αμθίδνμμεξ μλεηδμακαγωγηθήξ 

ακηίδναζεξ ημο δείθηε μπιε ημο μεζοιεκίμο. Τμ μπιε ημο μεζοιεκίμο είκαη έκαξ ακαγωγηθόξ 

δείθηεξ πμο είκαη άπνωμμξ θάηω από ακαγωγηθέξ ζοκζήθεξ, εκώ γίκεηαη μπιε όηακ μλεηδωζεί.    

Ο απμπνωμαηηζμόξ ημο πνμθαιείηαη από ηεκ γιοθόδε , ε μπμία πανμοζία ημο ΝαΟΗ, ακάγεη ημ 
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μπιε ημο μεζοιεκίμο ζηεκ άπνωμε μμνθή ημο. Η ακαθίκεζε ηεξ θηάιεξ βμεζά ζηεκ δηάιοζε ημο 

μλογόκμο ημ μπμίμ μλεηδώκεη ημ μπιε ημο μεζοιεκίμο ζηεκ μπιε μμνθή.  

 

Oη ακηηδνάζεηξ πμο πναγμαημπμημύκηαη είκαη μη ελήξ: 

 

ακαθίκεζε      O2 + Μ   Μox   (γνήγμνα) 

 

ενεμία            CH + OH-  C- + H2O 

 

                      Μox + C-   Μ  +  X-   (ανγά)  

 

Όπμο   Μ : ε ακεγμέκε ( άπνωμε ) μμνθή ημο μπιε ημο μεζοιεκίμο 

           Μox : ε μλεηδωμέκε ( μπιε ) μμνθή ημο μπιε ημο μεζοιεκίμο 

           CH : ε γιοθόδε 

  X- : ηα πνμϊόκηα μλείδωζεξ ηεξ γιοθόδεξ 

 

Ο ζοκδοαζμόξ ηωκ παναπάκω μπμνεί κα απμδμζεί με ηεκ αθόιμοζε ελίζωζε: 

      
              Μπιε ημο μεζοιεκίμο                             Μπιε ημο μεζοιεκίμο 

                  ( μπιε μμνθή )                                      ( άπνωμε μμνθή ) 

 

Η δηαδηθαζία μπμνεί κα επακαιεθζεί ανθεηέξ θμνέξ με ημ ίδημ δηάιομα, μέπνη κα ελακηιεζεί 

θάπμημ από ηα ακηηδνώκηα. Τμ ηειηθό απμηέιεζμα είκαη έκα θαθεθίηνηκμ δηάιομα πμο δεκ μπμνεί 

κα λακαπνεζημμπμηεζεί. 

Παπαηηπήζειρ  

- Η ηαπύηεηα ηεξ ακηίδναζεξ απμπνωμαηηζμμύ ημο δηαιύμαημξ δίκεηαη από ηεκ ζπέζε  

                                 ηαπύηεηα = k[Mox][CH][OH-] 

Μπμνμύμε κα μειεηήζμομε ηεκ επίδναζε ηεξ ζογθέκηνωζεξ ζηεκ ηαπύηεηα ακ παναζθεοάζμομε 

ηαοηόπνμκα δύμ δηαιύμαηα, όπμο ημ έκα ζα πενηέπεη δηπιάζηα πμζόηεηα γιοθόδεξ θαη  NaOH(s) 

(π.π. 6g από ημ θάζε ακηηδναζηήνημ ζημ δεύηενμ δηάιομα). Όηακ αθήζμομε ηα δηαιύμαηα ζε ενεμία 

παναηενμύμε όηη αοηό με ηεκ μεγαιύηενε ζογθέκηνωζε πνεηάδεηαη πενίπμο ημκ μηζό πνόκμ γηα κα 

απμπνωμαηηζηεί. 

- Όηακ ημ δηάιομα παναμείκεη ζε ενεμία θαη απμπνωμαηηζηεί, παναηενμύμε μία ιεπηή μπιε 

ζηηβάδα ζηεκ επηθάκεηά ημο. Αοηό μθείιεηαη ζημ μλογόκμ πμο οπάνπεη ζημκ αένα ηεξ θηάιεξ. 

- Ακ επακαιάβμομε μενηθέξ θμνέξ ηεκ δηαδηθαζία ακαθίκεζεξ ηεξ θηάιεξ, πωνίξ κα αθαηνέζμομε 

ημ πώμα, ημ δηάιομα ζηαμαηά κα γίκεηαη μπιε ιόγω ελάκηιεζεξ ημο μλογόκμο ηεξ θηάιεξ.  
 

Έκα εκαιιαθηηθό ηνόπμ εθηέιεζεξ ημο πεηνάμαημξ μπμνείηε κα δείηε ζηε δηεύζοκζε   
 

   http://www.youtube.com/watch?v=BgS-jTAzIBo 

http://www.youtube.com/watch?v=BgS-jTAzIBo

