
Πειράματα Χημείας 

…από τους μαθητές του ΓΕΛ Βάμου 
 

Βάμος, 14 Μαΐου 2012 



ΠΕΙΡΑΜΑ  1ο  
ΜΑΓΙΚΟ  ΛΑΧΑΝΟΖΟΥΜΟ 

Παρουσίαση:   

Βρυωνάκης Δημήτρης (Α1) 
• Κόκκινο λάχανο: 

 Περιέχει ανθοκυανίνες  

 που είναι εξαιρετικός 

 δείκτης pH ! 

 

• Οι δείκτες αλλάζουν  

 χρώμα ανάλογα με το 

 pH του διαλύματος. 



 ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο  
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΓΟ 

Παρουσίαση : Φλεμετάκης Μιχάλης (Α3) 

 

 
• Ο ογκομετρικός κύλινδρος περιέχει π.HCl και νερό 

(επιπλέει πάνω από το οξύ). 

 

• Aντιδρά το ανθρακικό ασβέστιο που βρίσκεται στο 
τσόφλι του αυγού με το οξύ:  

 

  CaCO3  + 2HCl   →  CaCl2  + CO2↑ + H2O 



 ΠΕΙΡΑΜΑ 3ο  
ΓΙΑΤΙ ΞΕΘΩΡΙΑΣΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ;  
 
Παρουσίαση : 

Μαρτσάκη Μαρία (Β2) 

Σελίτα Αριόλα   (Β2) 

 

• Η αντίδραση που γίνεται στο δοχείο 

είναι: 
 

Na2SO3 + 2HCl  → 2ΝaCl + SO2↑+H2O 

 

• Ο αποχρωματισμός οφείλεται στο 

SO2 που ανάγει τη χρωστική του 

τριαντάφυλλου σε μια άχρωμη 

ουσία.  



ΠΕΙΡΑΜΑ 4ο  
ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 

Παρουσίαση:  

Κακαξυλάκης Βασίλης (Α2) 

• Γίνεται η αντίδραση: 
 

2KI  +  Pb(NO3)2 → 2ΚNO3 + PbI2  

 

• Ο ιωδιούχος μόλυβδος που 

παράγεται, είναι κίτρινο ίζημα.  



ΠΕΙΡΑΜΑ 5ο  

 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 

Παρουσίαση:  Γουνάκη Ζωή (Β1) 

 

 

• Το Depon (παρακεταμόλη), έχει όξινο ανθρακικό νάτριο 
(ΝaHCO3), κιτρικό οξύ κ.ά. 

 

• Με την προσθήκη του στο νερό γίνονται οι αντιδράσεις: 

ΝaHCO3 → Na+  + HCO3
-  

(διάσταση του ΝaHCO3 κατά την προσθήκη του στο νερό) 

HCO3
-  + H3O

+    ↔      H2CO3 + H2O  
(το όξινο περιβάλλον οφείλεται στο κιτρικό οξύ) 

Η2CO3   ↔   CO2(g) ↑  +  H2O    
(διάσπαση του Η2CO3 που είναι ασταθής ένωση) 



ΠΕΙΡΑΜΑ 6ο  

 ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΖΙΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΤΟΥ 

ΑΛΛΑΝΤΙΝ 
Παρουσίαση:  Τσαπάκης Νίκος (Β2) 

 

• Το πυκνό H2SO4, είναι ισχυρό αφυδατικό. 

  

• Η μαύρη στήλη  είναι άνθρακας με πορώδη μορφή λόγω 

των αερίων που σχηματίζονται κατά την αντίδραση:  

 

 C12H22O11(s)  → 12 C(s) + 11 H2O(g) 



ΠΕΙΡΑΜΑ 7ο  
ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΑΝΑΠΟΔΑ 

Παρουσίαση:  

Χιούκα Γκέρι (Β2) • Καθώς ο ατμός μέσα στη 

φιάλη ψύχεται γρήγορα, η 

πίεση ελαττώνεται και το 

μπαλόνι τραβιέται στο 

εσωτερικό της φιάλης.  

 

• Όταν η εξωτερική πίεση 

(ατμοσφαιρική πίεση) είναι 

πολύ μεγαλύτερη της 

εσωτερικής, εισέρχεται αέρας 

μέσα στο μπαλόνι και το 

φουσκώνει.  



ΠΕΙΡΑΜΑ 8ο  
Η ΜΠΛΕ ΦΙΑΛΗ 

Παρουσίαση 

Ραντιόνοβα Άννα (Β2) 

• Το κυανό του μεθυλενίου 

είναι ένας δείκτης 

οξειδοαναγωγής.  

• Η οξειδωμένη μορφή του 

έχει χρώμα μπλε, ενώ 

όταν αναχθεί είναι 

άχρωμος. 

• Ανακατεύοντας τη φιάλη, 

διοχετεύεται Ο2  που 

οξειδώνει το δείκτη και  

έτσι γίνεται μπλε.  



ΠΕΙΡΑΜΑ 9ο  
ΤΟ ΚΕΡΙ ΠΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

Παρουσίαση: Καυκαλάς Παύλος (Β1) 

 

• Το πυκνό H2SO4 αφυδατώνει τη ζάχαρη :    

    C12H22O11(s)   →  12C(s) + 11H2O(l) 

 
• Το ΚClO3 διασπάται  και  παράγεται O2 : 

   2ΚClO3(s)   →     2KCl(s)  +  3O2(g) ,ΔΗ<0 

 
• Ο C καίγεται και παράγεται θερμότητα: 

   C(s) + O2(g)  →  CO2(g)    ΔΗ=-393,5 Κj 

 
• Με τη θερμότητα και το οξυγόνο που έχει παραχθεί, το κερί καίγεται  : 

    C25H52(s) + 38O2(g)  → 25CO2(g) + 26 H2O(l)   ΔΗ<0 



 ΠΕΙΡΑΜΑ 10ο  
Η ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ 

Παρουσίαση: 

Παπαδογιάννη Χρυσή (Β2) 

Μαντωνανάκη Δέσποινα (Β2) 

• Το Η2Ο2 διασπάται σύμφωνα με 
την  εξώθερμη αντίδραση:     

 

   2Η2Ο2(aq) → 2H2O(g) + O2(g) 

  
• Παρουσία  καταλύτη ΚI, η 

παραπάνω αντίδραση είναι πολύ 
ζωηρή. 

 

• Με το απορρυπαντικό, οι 
παραγόμενοι υδρατμοί, και κυρίως 
το οξυγόνο, δημιουργούν έντονο 
αφρισμό.  


