
          

ΠΡΙΝ 12 ΥΡΟΝΙΑ ΔΙΗΓΗΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ (23-25/11/2000) 
Ξεπεξαζκέλα;  Ή αθφκα ρξήζηκα;  

 

           ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ  ΣΟ  ΛΤΚΔΙΟ  ΗΜΔΡΑ  

                                 ΟΤΣΟΠΙΑ ;  Η΄ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ; 

                                   ( Πποβλημαηιζμοί – επιζημάνζειρ ) 

  

 

     ΓΗΜΟΘΔΝΗ .Ι.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

     ΥΗΜΙΚΟ  ΤΠΔΤΘ. Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ 

                       Βάκνπ 20       ηει 28210 28666     73133  ΧΑΝΙΑ  

 

Γλσξίδνπκε φινη φηη πεηξάκαηα ζην Λχθεην θαη εηδηθά ζηε γ΄ιπθείνπ ζπάληα γίλνληαη 

γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο .Με βάζε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη κε ηελ εκπεηξία 

εθαξκνγήο εθηέιεζεο πεηξακάησλ θέηνο ζε ιχθεηα ηνπ λνκνχ καο , πηζηεχνπκε φηη ε 

παξνπζίαζε ζηνπο καζεηέο καο κηαο ζεηξάο πεηξακάησλ κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη . 

  Σα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ήηαλ :   

    Α) ογκομέηπηζη – δείκηερ – διάκπιζη οξέων 

    Β) οξειδοαναγωγικέρ  ανηιδπάζειρ με ήπια και ιζσςπά οξειδωηικά, 

    Γ) ιωδοθοπμική . 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α 

             Άζκηζη 1
η
  Ογκομέηπηζη ( οξςμεηπία – αλκαλιμεηπία  ) 

                    ( από ηη θοβερή προτοϊδα ζηο ποιοηικό έλεγτο ) 

 ηφρνη θαη ζθνπνί : Να κάζνπλ νη καζεηέο πσο εθηειείηαη κηα νγθνκεηξηθή αλάιπζε 

θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζην πνηνηηθφ έιεγρν. Να γλσξίζνπλ πνηα είλαη θαη πσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δηάθνξα ρεκηθά φξγαλα . Να δνχλ ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ , θαη 

δηαθφξσλ εξγαζηεξηαθψλ ηερληθψλ .Να δνχλ ζηε πξάμε κηα εμνπδεηέξσζε θαη ηε 

ρξήζε ηνπ C1V1 = C2V2. Να ζπλδέζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή εξγαζία κε ηε 

θαζεκεξηλή δσή . 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ  Δχξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμηθφ νμχ μπδηνχ . 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ  : Λεπθφ μχδη , ΝαΟΗ 1Μ , θαηλνινθζαιετλε  

Η  ΔΚΣΔΛΔΗ : Σνπνζεηήζακε 10ml μπδηνχ ζε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml θαη 

πξνζζέζακε 90ml απηνληζκέλνπ λεξνχ ,ξίμακε ζηε ζπλέρεηα κεξηθέο ζηαγφλεο 

θαηλνινθζαιετλεο θαη ηηηινδνηήζακε κε ΝαΟΗ  1Μ .Ρίμακε ζηαγφλεο ΝαΟΗ κέρξη 

πιήξνπο αιιαγήο ηνπ ρξψκαηνο (απφ άρξσκν ζε θφθθηλν ) πξνζέρνληαο ζην ηέινο ε 

αιιαγή λα έρεη δηάξθεηα . 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

1) Η αξαίσζε ηνπ μπδηνχ θάλεη ην πείξακα πην επνπηηθφ . 

2) Ο φγθνο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ΝαΟΗ βξέζεθε 10,8ml άξα 

ππνινγίζακε ηε πεξηεθηηθφηεηα ζε νμηθφ νμχ 6,2% v/v ( ππθλφηεηα CH3COOH 

1,05 g/ml ) ελψ ζην πξντνλ αλαγξάθεηαη  6% v/v . 

3) Αθνχ ε θαηλνινθζαιετλε αιιάδεη ρξψκα ζε pH κεηαμχ 8.5 – 10.5 ( pKα =9.5 ) 

θαη ην  pH ζην ηζνδχλακν ζεκείν είλαη 8.5  απηή απνηειεί ηε ζσζηή επηινγή 

δείθηε . 

4) Απαξαίηεηνο ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ν θαζαξηζκφο ηεο πξνρντδαο 

θαζφζνλ νη βάζεηο πξνζβάιινπλ ην γπαιί θαη ε πξνρνίδα ( είδνο πνιπηειείαο ζηα 

ζρνιεία καο ) ζα θαηαζηξαθεί. 

5) Όπνπ έρνπκε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ζα πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά θαη γηα ην 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νμχηεηαο ζην ιάδη.                 

 

 

 

Άζκηζη 2
η
                                   Γείκηερ 

           ( από ηη παπαγαλία ηων ρΚα και ρΚb ζηις αλλαγές ηων τρωμάηων ) 

ηφρνη θαη ζθνπνί : Να δνπλ θαη λα κάζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ θαη λα 

αληηιεθζνχλ φηη νη αιιαγέο ρξσκάησλ είλαη απνηειέζκαηα ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ ( ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ) Σα ρξψκαηα δεηθηψλ ζε φμηλν θαη αιθαιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ : θαηλνινθζαιετλε ,βάκκα ειηνηξνπίνπ ,κπιέ ηεο 

ζπκφιεο, ειηαλζίλε , θφθθηλν ιάραλν , HCl  0.1M ,  NαΟΗ 0.1Μ. 

Η ΔΚΣΔΛΔΗ : Σνπνζεηήζακε 2 ζεηξέο απφ 5 δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο ζην 

ζηήξηγκά καο . ηε πξψηε ζεηξά ζσιήλσλ βάιακε 1-2ml αξαηνχ HCl , ελψ ζηε 

δεχηεξε ζεηξά 1-2ml αξαηνχ ΝαΟΗ . ηε ζπλέρεηα ξίμακε ζηαγφλεο απφ θάζε έλα 

απφ ηνπο δείθηεο πνπ δηαζέηακε αλά δεχγνο ζσιήλσλ (κπξφο θαη πίζσ) αληίζηνηρα 

θαη βιέπακε ηα ρξψκαηα ηνπ θαζέλα δείθηε αληίζηνηρα ζε φμηλν θαη βαζηθφ 

πεξηβάιινλ ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα:  



                                ΥΡΩΜΑΣΑ  ΓΔΙΚΣΩΝ 

πεξηβάιινλ Φαηλνι. Ηιηνηξ. Θπκφιε. Ηιηαλζ. Λάραλν. 

ΗCl (φμηλν)      

ΝαΟΗ 

(βαζηθφ) 

     

  

Αλακείμακε ηνπο αληίζηνηρνπο ζσιήλεο (πνπ πεξηείραλ ηνλ ίδην δείθηε ) θαη βγάιακε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πεξηεθηηθφηεηεο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ δηαιπκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

 Οπζίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δείθηεο φπσο ,ην ηζάτ 

ν ρπκφο απφ θφθθηλν ιάραλν ,ρπκφο απφ βαηφκνπξα , ρπκφο απφ θφθθηλα 

ηξηαληάθπιια.   

 

Άζκηζη 3
η
                                    Γιάκπιζη οξέων. 

                     ( από ηην θεωρία -άζκηζη επι τάρηοσ ζηη δράζη -αθριζμό ). 

ηφρνη θαη ζθνπνί: Να κάζνπλ νη καζεηέο πσο γίλεηαη κηα δηάθξηζε θαη λα δνπλ πσο 

εκθαλίδεηαη παξαγσγή αεξίνπ ζε κηα  αληίδξαζε. Να εξκελεχζνπλ θαζεκεξηλά 

θαηλφκελα. 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ: Αληίδξαζε νμηθνχ νμένο κε NαΗCO3   ή  Nα2CO3. 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ : Λεπθφ μχδη θαη ζφδα θαγεηνχ. 

Η ΔΚΣΔΛΔΗ : ε κεγάιν δνθηκαζηηθφ ζσιήλα βάιακε  10 –12 ml μπδηνχ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζακε κε κηθξφ θνπηαιάθη ζφδα θαγεηνχ. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

1) Μεγάιεο πνζφηεηεο αληηδξψλησλ μερεηιίδνπλ θαη ρχλνληαη απφ ην δνθηκαζηηθφ 

ζσιήλα. 

2) Αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο απφ ηε θαζεκεξηλή δσή είλαη : κάξκαξν θαη ιεκφλη 

αγάικαηα θαη φμηλε βξνρή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ΟΜΑΓΑ Β 

ΟΞΔΙΓΟΑΝΑΓΩΓΙΚΔ  ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 

ηφρνη θαη ζθνπνί : Να δνπλ θαη λα κάζνπλ πσο γίλεηαη κηα νμεηδ/θή αληίδξαζε. 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ άκεζε ζρέζε ζηνηρεηνκεηξίαο θαη αιιαγήο ησλ ρξσκάησλ.  

 Να γλσξίζνπλ φηη δηαθνξεηηθέο κνξθέο νπζηψλ έρνπλ θαη δηαθνξεηηθφ ρξψκα.  

 Να αληηιεθζνχλ ην θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

  Να  δνπλ ην θαζξέπηε αξγχξνπ θαη ην θεξακέξπζξν ίδεκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ 

κνλνζζελνχο ραιθνχ. 

 

 

 Άζκηζη 1
η
                Οξειδοαναγωγή με ιζσςπά οξειδωηικά. 

( από ηο άγτος ηης εύρεζης ηων ζσνηελεζηών ηων ανηιδράζεων ζηην εργαζηηριακή 

πραγμαηικόηηηα ). 

ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ : α) Δπίδξαζε φμηλνπ δηαιχκαηνο   K2Cr2O7 ζε Να2SO3 

                                   β) Δπίδξαζε φμηλνπ δηαιχκαηνο  ΚMnO4    ζε Να2SO3. 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ : Ομηληζκέλα δηαιχκαηα δηρξσκηθνχ θαη ππεξκαγγαληθνχ 

θαιίνπ θαζψο θαη ζεηψδεο λάηξην (ζηεξεφ). 

Η ΔΚΣΔΛΔΗ :α) ε πνηήξη δέζεσο ησλ 250ml ξίμακε ζθφλε Να2SO3 (1/4 κηθξήο 

θνπηαιηάο ) ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζακε κε κηθξέο πνζφηεηεο ην πνξηνθαιί δηάιπκα 

ηνπ δηρξσκηθνχ νπφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληίδξαζε : 

3Να2SO3 + K2Cr2O7 + 4H2SO4       3Nα2SO4 +K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O 

                                (  Cr2O7
-2

         2Cr
+3

  ) 

                                 πνξηνθαιί        πξάζηλν  

  β) Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζακε θαη ην δεχηεξν πείξακα νπφηε έγηλε ε 

αληίδξαζε : 

   5Να2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4    5Nα2SO4  + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O 

                                         ( MnO4
-
     Mn

+2
 ) 

                                         ηψδεο        άρξσκν  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

1) Οη αληηδξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ εχθνια . 

2) Απαηηείηαη πξνζνρή ζηε πξνζζήθε ζεητθνχ γηα ηελ νμίληζε ησλ δηαιπκάησλ . 

3) Η ρξήζε ζηεξενχ ζεηψδνπο λαηξίνπ έγηλε γηα λα πξνθιεζεί ηπρψλ 

πξνβιεκαηηζκφο γη΄ απηφ .   

4) Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο κε αλαγσγηθφ ην νηλφπλεπκα 

θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο θαη αλαπηχζνληαο ηελ απαξαίηεηε 

θηινινγία γηα ην αιθνηέζη. 

 

Άζκηζη 2
η
              Οξειδοαναγωγή με ήπια οξειδωηικά  

                                       ( οι ανηιδράζεις με απαιηήζεις ) 

ΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ : α) επίδξαζε δηαιχκαηνο ακκσληαθνχ αξγχξνπ ζε θνξκαιδεχδε 

                           β) επίδξαζε αιθαιηθνχ δηαιχκαηνο ζεητθνχ ραιθνχ ζε αθεηαιδεχδε.   

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ : Γηάιπκα κεζαλάιεο 40% w/v , ληηξηθνχ αξγχξνπ, 

ακκσλίαο 27% w/v ,          δηάιπκα αηζαλάιεο , Fehling A θαη Β. 

Η ΔΚΣΔΛΔΗ : α)   ε κεγάιν θαη θαζαξφ δνθ. ζσιήλα βάιακε  5ml NH3  θαη 

πξνζζέζακε 10ml ΑgNO3 ζηε ζπλέρεηα  ξίμακε 3-5 ml ΗCH=O .Θεξκάλακε ζηε 

ζπλέρεηα  ζε ήπηα θιφγα ηνπ ιχρλνπ νπφηε είρακε ηελ αληίδξαζε : 

HCH=O + 2[Ag(NH3)2]
+
   + 3OH

-  
  2Ag  +  ΗCOO

-
 + 4NH3 + 2H2O. 

Απνρχζακε ην πγξφ θαη παξαηεξήζακε ην ζρεκαηηζκέλν θάηνπηξν αξγχξνπ.   



  

 

 

β) ε κηθξφ δνθηκαζηηθφ ζσιήλα βάιιακε ίζνπο φγθνπο (2.5ml) αληηδξαζηεξίσλ  

Fehling A + B θαη αλαδεχζακε, ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζακε 1-2 ml  αηζαλάιε  θαη 

ζεξκάλακε ήπηα κέρξη λα αιιάμεη (γίλεη ζθνχξν) ην δηάιπκα καο δηδνληάο καο ηελ 

αληίδξαζε :  

  CH3CH=O + 2CuSO4 + 4NαΟΗ   CH3COOH  + Cu2O + 2Nα2SO4 +2H2O 

θαη ην ίδεκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ κνλνζζελνχο ραιθνχ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ :  

 

1) Οη παξαπάλσ αληηδξάζεηο απαηηνχλ πξνζνρή ηφζν ζηηο πνζφηεηεο ησλ 

αληηδξψλησλ φζν θαη ζηε ζέξκαλζή ησλ . 

2) Κξηηήξην πξαγκαηνπνίεζεο κηαο αληίδξαζεο είλαη νη αιιαγέο ησλ ρξσκάησλ ζηα 

δηαιχκαηα φηαλ ηα ζεξκαίλνπκε . 

3) Η θαζαξηφηεηα ησλ δνθ. ζσιήλσλ είλαη απαξαίηεηε εηδηθά ζηελ Tollens. 

4) Tζηγθνπληά ζην ληηξηθφ άξγπξν δίδεη απαξάδεθηα απνηειέζκαηα 

5) Όηαλ ζεξκαίλνπκε ηελ Σνllens  πξνζπαζνχκε λα έρνπκε φζν γίλεηαη πιάγηα ην 

δνθ.ζσιήλα γηα λα πάξνπκε κεγαιχηεξν θάηνπηξν. 

6) Αλ ην επηηξέπεη ν ρξφλνο καο θπζηθά ζα πξέπεη λα δηαπηζησζεί φηη κφλν νη 

αιδευδεο δίλνπλ ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο. 

   

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

                   Άζκηζη 1
η
 Αλογονοθοπμική ανηίδπαζη ( ιωδοθοπμική ). 

ηφρνη θαη ζθνπνί : Να πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε ρεκηθή αληίδξαζε παξαζθεπήο ηνπ 

ησδνθνξκίνπ. Να δηαπηζηψζνπλ νη καζεηέο πνηεο  ρεκηθέο ελψζεηο δίδνπλ ηελ 

αληίδξαζε απηή . Να δηαπηζηψζνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ζεσξίαο θαη πξάμεο νδεγεί ζηε 

κάζεζε. 

ΣΟ ΠΔΙΡΑΜΑ : Αληίδξαζε αηζπιηθήο αιθνφιεο κε αιθννιηθφ δηάιπκα ησδίνπ. 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΑΜΔ :  Ιψδην , νηλφπλεπκα , θαη ΝαΟΗ  1Μ . 

Η ΔΚΣΔΛΔΗ : ε κεγάιν δνθ. ζσιήλα βάιακε 1g πεξίπνπ ησδίνπ θαη 5ml 

νηλνπλεχκαηνο θαη ην αλαθαηέςακε .Πξνζζέζακε 5ml ΝαΟΗ 1Μ θαη αθήζακε ηελ 

αληίδξαζε λα  πξαγκαηνπνηεζεί  , ζηε ζπλέρεηα ξίμακε αιιά 5ml ΝαΟΗ  θαη θάλακε 

ηηο παξαηεξήζεηο καο . 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

1) Έρεη ζεκαζία ε δηαδνρηθή εθηέιεζε ησλ αληηδξάζεσλ . 

2) Σν ηψδην πξέπεη πάληα λα είλαη ζε πεξίζζεηα . 

3) Γελ απαηηείηαη ζέξκαλζε. 

 

ςμπεπάζμαηα : ε παξαπάλσ εξγαζία θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ην 

πείξακα ζην Λχθεην αθφκα θαη ζηε Γ΄Λχθείνπ είλαη απαξαίηεην .Χξνληθά πεξηζψξηα 

ππάξρνπλ  κε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα .Σα πεηξάκαηα πνπ αλαθέξακε 

εθηειέζηεθαλ ζε κηα δηδαθηηθή ψξα απιά ππήξρε ε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη 

εκπεηξία ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ησλ αζθήζεσλ  ( πφζν κάιινλ φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ δηδάζθεηαη ε αληίζηνηρε ζεσξία).  

Αξσγφο ζε θάζε πξνζπάζεηά καο πξέπεη λα είλαη θαη είλαη ην αληίζηνηρν Δ.Κ.Φ.Δ. 


