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ΠΔΗΡΑΜΑ 1
ν
 

ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΛΑΥΑΝΟΕΟΤΜΟ 
 

 
 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Πνηήξη δέζεσο 1L Μεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν 

5 κεγάινη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο Άζπξν μίδη 

 HCl 

 αιαηόλεξν 

 azax 

 NaOH 

 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Βξάδνπκε γηα 5 ιεπηά πεξίπνπ, κεξηθά θύιια θόθθηλν ιάραλν ζην πνηήξη δέζεσο . 

─ ηξαγγίδνπκε ην δνπκί θαη ην βάδνπκε ζε κπνπθάιη. Μπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην 

ςπγείν γηα αξθεηέο κέξεο. Απηόο είλαη ν δείθηεο καο. 

─ Βάδνπκε ζε 5 κεγάινπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο:  μίδη,  δ/κα HCl, αιαηόλεξν, azax, 

δ/κα NaOH. 

─ Πξνζζέηνπκε κεξηθέο ζηαγόλεο από ην ιαραλόδνπκν. 

─ Παξαηεξνύκε ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δηάιπκα. 

─ Αλάινγα ην ρξώκα πνπ παίξλεη θάζε δ/κα, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά 

πξνζέγγηζε ην pH ηνπ . 

 

Δξήγηζη 

Σν θόθθηλν ιάραλν, όπσο θαη πνιιά κνύξα ή ρξσκαηηζηά ινπινύδηα, πεξηέρνπλ  

ανθοκςανίνερ ζηηο νπνίεο νθείινπλ ην ρξώκα ηνπο.  

Απηέο νη ρξσζηηθέο δξνπλ σο δείθηεο, δειαδή αιιάδνπλ ην ρξώκα ηνπο βάζε ηνπ pH. 

 

 

     Υξώκαηα δείθηε θόθθηλν  ιάραλo  θαη αληίζηνηρεο ηηκέο pH 
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ΠΔΗΡΑΜΑ 2
ν
 

ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΑΤΓΟ 
 

 
 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 1L 80mL ππθλό ΖCl (6Μ) 

 1L λεξό 

 1 απγό 

 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Βάδνπκε ην ππθλό δηάιπκα ΖCl ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. 

─ Πξνζζέηνπκε πξνζεθηηθά ην λεξό, θξνληίδνληαο λα κελ αλαθαηεπηεί πνιύ κε ην  

    δηάιπκα ΖCl. 

─ Ρίρλνπκε ην απγό, ην νπνίν βπζίδεηαη θαη πάεη ζηνλ ππζκέλα. 

─ Μεηά από ιίγν, παξαηεξνύκε λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ κέρξη θάπνην ζεκείν θαη  

    λα μαλαβπζίδεηαη. Απηό επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο. 

 

Δξήγηζη 
Σν δηάιπκα ΖCl έρεη κεγαιύηεξε ππθλόηεηα από ην λεξό, άξα κπνξεί ην λεξό λα 

βξίζθεηαη πάλσ από ην δ/κα ΖCl ρσξίο λα αλακηγλύνληαη. 

Όηαλ ην απγό βξεζεί κέζα ζην δηάιπκα ΖCl, αληηδξά ην αλζξαθηθό αζβέζηην πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηζόθιη ηνπ κε ην νμύ, ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

                           CaCO3  + 2HCl   →  CaCl2  + CO2↑ + H2O 

To αέξην CO2 πνπ παξάγεηαη, εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ απγνύ, ην απγό απνθηά κεγαιύηεξε άλσζε θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πάλσ. 

Όζν αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, ην CO2 απνκαθξύλεηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ απγνύ 

θαη έηζη ην απγό μαλαβπζίδεηαη. 

Όηαλ μαλαβξεζεί ην απγό κέζα ζην δηάιπκα HCl, αληηδξάεη μαλά, εκθαλίδνληαη πάιη 

θπζαιίδεο, θαη αλεβαίλεη μαλά πξνο ηα πάλσ. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο, έσο όηνπ ε πνζόηεηα CO2 

πνπ παξάγεηαη δελ αξθεί γηα λα αλέβεη ην απγό πξνο ηα πάλσ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

ΠΔΗΡΑΜΑ 3
ν
 

ΓΗΑΣΗ ΞΔΘΩΡΗΑΔ ΣΟ ΚΟΚΚΗΝΟ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ; 

 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
-Γηαθαλήο άρξσκε γπάια 1 L κε επξύ    

 άλνηγκα θαη βηδσηό κεηαιιηθό πώκα. 

10g ζεηώδεο λάηξην (Na2SO3) 

 

-θσληθή θηάιε 50 mL 30 mL πδξνρισξηθό νμύ 6 Μ (HCl,)  

-θσληθή θηάιε 250 mL 2mL λεξό 

-γπάιηλν ρσλί κε καθξύ ζηέιερνο,  

-ζπάηνπια-θνπηάιη ησλ 5 mL 

-δύν θόθθηλα ηξηαληάθπιια    

  

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
 ─ Γεκίδνπκε ηε κηθξή θσληθή θηάιε κε λεξό θαη ηνπνζεηνύκε ην έλα θόθθηλν 

ηξηαληάθπιιν, θνκκέλν από πξηλ ζηα κέηξα ηεο γπάιαο. 

 ─ Ρίρλνπκε κέζα ζηε γπάια πεξίπνπ 2 mL λεξνύ θαη κε ηε γπάια ειαθξώο γεξκέλε 

ξίρλνπκε πάλσ ζην λεξό 2 θνπηαιηέο ζηεξενύ ζεηώδνπο λαηξίνπ, ώζηε λα πξνθύςεη 

κηα πνιηώδεο κάδα πνπ θνιιάεη ζηνλ ππζκέλα ηεο θηάιεο.  

 ─ Σνπνζεηνύκε ηελ θσληθή θηάιε κε ην ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια κε ηε 

βνήζεηα κηαο ιαβίδαο.  

 ─ Γέξλνπκε ηε γπάια πξνο ηελ αληίζεηε από ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ πιεπξά 

θαη πξνζζέηνπκε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ρσληνύ, 30 mL πδξνρισξηθνύ νμένο.  

 ─ Σνπνζεηνύκε γξήγνξα ην πώκα ηεο γπάιαο θαη ην βηδώλνπκε ζθηρηά.   

 ─ Αλαθηλνύκε ην πεξηερόκελν ηεο γπάιαο, ώζηε ην πδξνρισξηθό νμύ λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηε κάδα ηνπ ζεηώδνπο λαηξίνπ.  

 ─ Σν θόθθηλν ηξηαληάθπιιν κέζα ζηε γπάια αξρίδεη λα ράλεη ην αξρηθό ηνπ ρξώκα 

θαη λα γίλεηαη ξνδ. Απηό δελ απαηηεί πεξηζζόηεξν από 10 min.  

  ─ Αθήλνπκε ηε γπάια κε ην ηξηαληάθπιιν πάλσ ζηνλ πάγθν θαη δίπια ηεο βάδνπκε 

γηα ζύγθξηζε έλα δεύηεξν ίδην ηξηαληάθπιιν, ζηε κεγάιε θσληθή θηάιε κε λεξό. 

 

Δπμηνεία 
Ζ αληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δνρείν είλαη: 

 Na2SO3  + 2HCl   →   2ΝaCl + SO2↑ + H2O 

Ο απνρξσκαηηζκόο ηνπ ηξηαληάθπιινπ γίλεηαη  από ην SO2 επεηδή ε ρξσζηηθή ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ αλάγεηαη από ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ πξνο κηα άρξσκε νπζία.  

 

Παπαηηπήζειρ 
1. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πεξηγξαθόκελεο δηαδηθαζίαο θαη 

πξνζζέζνπκε ην HCl απεπζείαο πάλσ ζην ζεηώδεο λάηξην, ηόηε ζα ειεπζεξσζεί SO2 

ζην πεξηβάιινλ, πξηλ πξνιάβνπκε λα πσκαηίζνπκε ηε γπάια. Απειεπζέξσζε SO2 

ζην πεξηβάιινλ ζα έρνπκε επίζεο, αλ ε γπάια δελ είλαη ζηεγαλά πσκαηηζκέλε.  

2. Γηα θαιύηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηεο γπάιαο, ηνπνζεηνύκε έλα θνκκάηη λάηινλ  

(π.ρ. από δηαθαλή λάηινλ ζαθνύια), θνκκέλν ζε δηαζηάζεηο ιίγν κεγαιύηεξεο από ην 

άλνηγκα ηεο γπάιαο, θαη θαηόπηλ βηδώλνπκε ζθηρηά ην πώκα.  

5. Σν ηξηαληάθπιιν ηεο γπάιαο δελ γίλεηαη πνηέ ηειείσο ιεπθό. Σν ηειηθό ρξώκα ηνπ 

είλαη αλνηθηό ξνδ.   

7. Σν δηνμείδην ηνπ ζείνπ, SO2, είλαη έλα άρξσκν, ηνμηθό αέξην κε ραξαθηεξηζηηθή 

πληγεξή νζκή. Γη’ απηό απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Mεηά ην 

ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, κεηαθέξνπκε ηε γπάια ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν, βγάδνπκε ην 

πώκα ηεο, θαζώο θαη ην ηξηαληάθπιιν, θαη αθήλνπκε λα απνκαθξπλζεί ην SO2.   

 



 

 

 

 

                               

                               ΠΔΗΡΑΜΑ 4
ν
 

ΣΟ ΝΔΡΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΑΓΑ 
 
 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Έλα άδεην κπνπθάιη λεξνύ 1L ηεξεό  ΚΗ 

 Γηάιπκα  Pb(NO3)2 (έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  

νπσζδήπνηε απηνληζκέλν λεξό) 

 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─  Έρνπκε ζρεδόλ γεκίζεη πιαζηηθό κπνπθαιάθη  κε δηάιπκα Pb(NO3)2.  

─ ην εζσηεξηθό ηνπ πώκαηνο ηνπ κπνπθαιηνύ, έρνπκε «θνιιήζεη» ιίγνπο  

    θξπζηάιινπο  ΚΗ (ρσξίο λα ην δνπλ νη καζεηέο). 

─ Βηδώλνπκε πξνζεθηηθά ην θαπάθη θαη αλαθηλνύκε δπλαηά ην κπνπθάιη.  

─ Σν δηάιπκα μαθληθά από άρξσκν απνθηά εληππσζηαθό θίηξηλν ρξώκα. 

 

 

Δξήγηζη 
Όηαλ έξζνπλ ζε επαθή ην δ/κα KI κε ην Pb(NO3)2  πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: 

                2KI   +  Pb(NO3)2     →  2ΚNO3 + PbI2 ↓ 

O ησδηνύρνο κόιπβδνο πνπ παξάγεηαη, είλαη θίηξηλν ίδεκα, νπόηε εκθαλίδεηαη θίηξηλν 

ρξώκα ζην δηάιπκα. 

                                                 

Παπαηηπήζειρ 
1. Μπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ πείξακα, αλ πξνζζέζνπκε ζε 

δνθηκαζηηθό ζσιήλα κηθξή πνζόηεηα  Pb(NO3)2  θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζνπκε 

ζηνλ ίδην ζσιήλα πνζόηεηα KJ πάλσ από ηνλ Pb(NO3)2 . Αλ πσκαηίζνπκε ην ζσιήλα 

θαη αλαηαξάμνπκε , ζα δνύκε κε έθπιεμε ην ιεπθό ηνπ ζσιήλα λα γίλεηαη θίηξηλν. 

2. Σν παξαπάλσ πείξακα είλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα ρεκηθνύ θαηλόκελνπ, όπνπ 

θαίλεηαη ε ξηδηθή αιιαγή ηεο ζύζηαζεο ησλ ζσκάησλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  

ΠΔΗΡΑΜΑ 5
ν
 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΑΡΗΚΔ ΦΤΑΛΗΓΔ 

 
 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 500mL πνξέιαην 

 Υξσζηηθή νπζία 

 Αλαβξάδνλ δηζθίν ( π.ρ. Depon ή Βηηακίλε C) 

 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 

 
─ Βάδνπκε 200mL λεξό κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθό ζσιήλα θαη ξίρλνπκε 10 ζηαγόλεο 

ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο (π.ρ. κπιε) πνπ είλαη πδαηνδηαιπηό. 

─ Πξνζζέηνπκε πάλσ από ην λεξό 300 mL ζπνξέιαην. To ιάδη κε ην λεξό δελ 

αλακηγλύνληαη,  άξα έρνπκε δύν θάζεηο. 

─ Ρίρλνπκε ζηνλ θύιηλδξν έλα αλαβξάδνλ δηζθίν (π.ρ. Depon) νπόηε εκθαλίδνληαη 

εληππσζηαθέο κπιε θπζαιίδεο. 

 

Δξήγηζη 

Σν Depon (παξαθεηακόιε), έρεη όμηλν αλζξαθηθό λάηξην (ΝaHCO3), θηηξηθό νμύ θ.ά. 

Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό γίλνληαη νη αληηδξάζεηο: 

ΝaHCO3 → Na
+
  + HCO3

-
 (δηάζηαζε ηνπ ΝaHCO3 θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην λεξό) 

HCO3
-
  + H3O

+
            H2CO3 + H2O (ην όμηλν πεξηβάιινλ νθείιεηαη ζην θηηξηθό νμύ) 

Ζ2CO3              CO2(g) ↑ + H2O    ( δηάζπαζε ηνπ Ζ2CO3 πνπ είλαη αζηαζήο έλσζε) 

Σν CO2 πνπ ζρεκαηίδεηαη, αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, κπαίλεη ζηε ζηηβάδα ηνπ ιαδηνύ, 

παξαζύξνληαο όκσο πνζόηεηα ρξσκαηηζκέλνπ λεξνύ κέρξη ηελ επηθάλεηα. 

ηε ζπλέρεηα νη θπζαιίδεο ζθάλε θαη ην λεξό θαηεβαίλεη, γηα λα επαλέιζεη ζηελ 

αξρηθή ηνπ ζηηβάδα. 

Παπαηηπήζειρ 

1. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα θσηίδνπκε ηνλ θύιηλδξν κε έλα 

αλακκέλν θαθό. 

2. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξηο όηνπ ζηακαηήζεη ε δξάζε ηνπ αλαβξάδνληνο 

δηζθίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                  

ΠΔΗΡΑΜΑ 6
ν
 

ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΣΕΗΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΥΝΑΡΗ ΣΟΤ ΑΛΛΑΝΣΗΝ 

                          

 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
πνηήξη δέζεσο 100 mL 30g δάραξε άρλε  

πνηήξη δέζεσο 50 mL 10mL ππθλό δ/κα H2SO4 (96% w/w) 

γπάιηλε ξάβδνο   

ξερό πηάην  

γάληηα 

  

 

                                                        

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Σνπνζεηνύκε ην πνηήξη ησλ 100 mL πνπ πεξηέρεη ηε δάραξε κέζα ζην πηάην.  

─ Φνξάκε ηα γάληηα θαη πξνζζέηνπκε 10 mL ζεηηθνύ νμένο ζην πνηεξάθη ησλ 50mL..  

─  Ρίρλνπκε αξγά ην ζεηηθό νμύ πάλσ ζηε δάραξε.  

─ Αλαδεύνπκε θαιά θαη γξήγνξα κε ηε γπάιηλε ξάβδν. ηακαηνύκε ηελ αλάδεπζε 

όηαλ ην πνηήξη αξρίζεη λα ζεξκαίλεηαη. 

 ─ Σν πεξηερόκελν ηνπ πνηεξηνύ αξρίδεη λα καπξίδεη θαη λα παξάγεη ππθλνύο 

θαπλνύο. ε πνιύ ιίγν ρξόλν, κηα καύξε ζηήιε πξνβάιιεη από ην πνηήξη, ε νπνία 

ζπλερίδεη λα κεγαιώλεη θαη έμσ από ην πνηήξη.  

 

Δπμηνεία 
Σν ππθλό H2SO4, είλαη ηζρπξό αθπδαηηθό. Έηζη,  αθαηξεί από ηε δάραξε ( C12H22O11) 

ηα ζηνηρεία πδξνγόλν θαη νμπγόλν, ζε αλαινγία 2:1, ππό κνξθή λεξνύ.  

Ζ καύξε ζηήιε πνπ βιέπνπκε, είλαη άλζξαθαο πνπ έρεη πάξεη πνξώδε κνξθή ιόγσ 

ησλ αεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ παξαθάησ εμώζεξκε αληίδξαζε:  

                       C12H22O11(s)        π.Ζ2SΟ4          12 C(s)      +   11 H2O(g) 

 

Παπαηηπήζειρ 
 Δπεηδή ε αληίδξαζε είλαη ηζρπξά εμώζεξκε, ην πνηήξη ζεξκαίλεηαη πνιύ θαη 

δελ πξέπεη λα ην πηάζνπκε κε γπκλά δάθηπια πξηλ πεξάζεη αξθεηή ώξα.  

 Αλ κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεηηθνύ νμένο δελ αλαδεύζνπκε ην κίγκα, ε ζηήιε 

ζρεκαηίδεηαη κε βξαδύηεξν ξπζκό.  

 Σν ππθλό H2SO4 ζε επαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί ηξνκεξά εγθαύκαηα!  

      Γη’ απηό, ην ρεηξηδόκαζηε κε κεγάιε πξνζνρή θνξώληαο πάληνηε γάληηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                

ΠΔΗΡΑΜΑ 7
ν
 

ΣΟ ΜΠΑΛΟΝΗ ΠΟΤ ΦΟΤΚΩΝΔΗ ΑΝΑΠΟΓΑ 
 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Μπαιόλη 15mL λεξό βξύζεο 

Μία ζηελόιαηκε θηάιε  

Δξγαζηεξηαθόο ιύρλνο   

Μεηαιιηθή ιαβίδα   

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Βάδνπκε πεξίπνπ 15 mL λεξνύ ζηε θηάιε θαη ην ζεξκαίλνπκε κέρξη  λα βξάζεη 

ιίγν, ρσξίο λα αθήζνπκε λα εμαηκηζζεί όιε ε πνζόηεηα.  

─ Απνκαθξύλνπκε γξήγνξα ηε θηάιε από ηε θσηηά θαη «θνξάκε» ην κπαιόλη ζην 

ζηόκην ηεο θηάιεο.  

─ Καζώο ε ζεξκνθξαζία ηεο θηάιεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πέθηεη ζηγά-ζηγά, ην 

κπαιόλη αλαξξνθάηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο θαη αξρίδεη λα θνπζθώλεη 

θαηαιακβάλνληαο ην εζσηεξηθό ηεο.   

 

Δπμηνεία 
Με ηε ζέξκαλζε, ην λεξό κεηαηξέπεηαη ζε αηκό πνπ έρεη κεγάιε ζεξκνθξαζία άξα 

θαη κεγάιε πίεζε (ν όγθνο είλαη ζηαζεξόο θαη ίζνο κε ηνλ όγθν ηεο θηάιεο). 

Σν κπαιόλη ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηε θηάιε, όηαλ ν αηκόο ζην εζσηεξηθό ηεο είλαη ζε 

πςειή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε.  

ηε ζπλέρεηα, θαη θαζώο ν αηκόο κέζα ζηε θηάιε ςύρεηαη γξήγνξα, ε πίεζε 

ειαηηώλεηαη θαη ην κπαιόλη ηξαβηέηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο.  

Δπεηδή ηώξα ε εμσηεξηθή πίεζε (αηκνζθαηξηθή πίεζε) είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο 

εζσηεξηθήο, εηζέξρεηαη αέξαο κέζα ζην κπαιόλη θαη ην θνπζθώλεη.  

 

Παπαηηπήζειρ 
1. Διέγρνπκε ζηελ αξρή κήπσο ην κπαιόλη έρεη θάπνηα νπή θαη ράλεη αέξα.  

2. Πξνζέρνπκε ώζηε ε εθαξκνγή ηνπ κπαινληνύ ζηνλ ιαηκό ηεο θηάιεο λα γίλεη θαηά 

ην δπλαηόλ ζπκκεηξηθά γύξσ από ην θέληξν ηνπ ιαηκνύ δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ην άλνηγκα ηνπ κπαινληνύ κπνξεί λα βξεζεί «θιεηζκέλν» ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα 

ηνπ ιαηκνύ ηεο θηάιεο θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη ην «ηξάβεγκα» ηνπ κπαινληνύ πξνο ηα 

κέζα.  

3. Ζ θηάιε κε ην αλάπνδα θνπζθσκέλν κπαιόλη κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα ώξεο, αθνύ 

ζην εζσηεξηθό ηεο θηάιεο επηθξαηεί ππνπίεζε, ιόγσ ζηεγαλόηεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

ΠΔΗΡΑΜΑ 8
ν
 

Ζ ΜΠΛΔ ΦΗΑΛΖ 
 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Κσληθή θηάιε ησλ 500mL κε πώκα 3g γιπθόδε 

 3g ζηεξεό NaOH 

 300mL λεξό (βξύζεο ή απηνληζκέλν) 

  10 ζηαγόλεο δ/ηνο κπιε ηνπ κεζπιελίνπ 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Βάδνπκε 300mL λεξό ζηελ θσληθή θηάιε. 

─ Γηαιύνπκε ζην λεξό ην ΝaOH θαη κεηά ηε γιπθόδε. 

─ Πξνζζέηνπκε ην κπιε ηνπ κεζπιελίνπ. 

─ Πσκαηίδνπκε ηε θηάιε, αλαθηλνύκε θαιά θαη παξαηεξνύκε όηη ην πεξηερόκελν 

απνθηά ρξώκα κπιε. 

─ Αθήλνπκε ηε θηάιε λα εξεκήζεη θαη παξαηεξνύκε (ζε πεξίπνπ 8 min) όηη ην 

δηάιπκα γίλεηαη άρξσκν. 

─ Βγάδνπκε ην πώκα, αλαθηλνύκε ηε θηάιε, νπόηε ην δηάιπκα μαλαγίλεηαη κπιε. 

 

Δξήγηζη 
Σν θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ είλαη έλαο δείθηεο νμεηδναλαγσγήο. Ζ νμεηδσκέλε κνξθή 

ηνπ έρεη ρξώκα κπιε, ελώ όηαλ αλαρζεί είλαη άρξσκνο. 

Αξρηθά, νμεηδώλεηαη ε γιπθόδε ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ, κε θαηαιύηε ην θπαλό ηνπ 

κεζπιελίνπ. Σόηε ν δείθηεο απνρξσκαηίδεηαη. 

Αλαθαηεύνληαο ηε θηάιε, δηνρεηεύεηαη Ο2 από ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα ζην εζσηεξηθό 

ηνπ δ/ηνο, ην Ο2 νμεηδώλεη ην δείθηε (πνπ έηζη γίλεηαη κπιε) θαη ν δείθηεο κε ηε ζεηξά 

ηνπ νμεηδώλεη ηε γιπθόδε.  

Έηζη, έρνπκε έλα θύθιν νμείδσζεο- αλαγσγήο θαη αλάινγα ρξσκαηηζκό θαη  

απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο ηεο γιπθόδεο.  

 

 

Παπαηηπήζειρ 
1.Μπνξνύκε λα επαλαιάβνπκε ηε δηαδηθαζία πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην 

δηάιπκα. 

2. Αλ αλαθηλνύκε ηε θηάιε ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ην πώκα, πεηπραίλνπκε ην 

ρξσκαηηζκό ιηγόηεξεο θνξέο, κέρξη λα εμαληιεζεί ην νμπγόλν κέζα ζηε θηάιε. 

3. Ζ κπιε θηάιε , είλαη ην πείξακα κε ηηο πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν. 

Μπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ θαηαιπηώλ, ηνπ κεραληζκνύ 

αληίδξαζεο θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο αληίδξαζεο (δηπιάζηα πνζόηεηα ησλ 

αληηδξώλησλ απαηηεί πεξίπνπ ην κηζό ρξόλν γηα ηνλ απνρξσκαηηζκό ηνπ δ/ηνο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  

ΠΔΗΡΑΜΑ 9 
ν
 

ΣΟ ΚΔΡΗ ΠΟΤ ΑΝΑΒΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ 
 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Έλα θεξί κε κεγάιν θπηίιη Μηθξή πνζόηεηα  ζηεξεό ΚClO3 

                                   (ρισξηθό θάιην) 

Μηθξή ζπάηνπια- θνπηάιη Μηθξή πνζόηεηα  δάραξε άρλε 

 1 ζηαγόλα ππθλό Ζ2SO4 

  

 

 Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
─ Παίξλνπκε κηθξή πνζόηεηα( κηζό θνπηαιάθη πεξίπνπ) δάραξε άρλε θαη ηελ 

αδεηάδνπκε πάλσ ζ’ έλα θνκκάηη ραξηί. 

 ─ Πξνζζέηνπκε ίζε πνζόηεηα ΚClO3. 

─ Aλαθαηεύνπκε ηα δύν ζηεξεά κεηαμύ ηνπο. 

─ Αδεηάδνπκε ην παξαπάλσ κίγκα γύξσ από ην θπηίιη ελόο θεξηνύ. 

─ ηάδνπκε 1 ζηαγόλα π. Ζ2SO4 πάλσ ζην ιεπθό κίγκα. 

─ Σν θπηίιη ηνπ θεξηνύ αλάβεη κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα.  

 

Δξήγηζη 
Σν ππθλό H2SO4 είλαη ηζρπξά αθπδαηηθό κέζν. Έηζη, αθπδαηώλεη ηε δάραξε 

δεζκεύνληαο ην λεξό πνπ παξάγεηαη , θαηά ηελ εμήο εμώζεξκε αληίδξαζε: 

                           C12H22O11 (s)   →  12C(s) + 11H2O(l)     ΓΖ
ν
 = -918,9Κj 

H ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη από ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε, ρξεζηκεύεη γηα λα 

δηαζπαζηεί ην ΚClO3 θαη λα παξαρζεί O2, θαηά ηελ αληίδξαζε: 

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

Μέξνο από ην νμπγόλν πνπ παξάγεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαύζε ηνπ άλζξαθα 

θαη ηελ παξαγσγή επηπιένλ ζεξκόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 

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

Σέινο, κε ηε ζεξκόηεηα πνπ έρεη παξαρζεί, ην θεξί (παξαθίλε) γύξσ από ην θπηίιη 

ηήθεηαη, εμαεξώλεηαη θαη ηειηθά θαίγεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγόλνπ πνπ ππάξρεη : 

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

 

 

 

Παπαηηπήζειρ 
1. Πξνζνρή!  Σν H2SO4 είλαη ηδηαίηεξα θαπζηηθό θαη απαηηεί πξνθπιάμεηο. 

2. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνύκε,  θξνληίδνπκε λα έρεη αξθεηό θπηίιη γηα λα αλάςεη  

    επθνιόηεξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

ΠΔΗΡΑΜΑ 10
ν
 

Ζ ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ ΣΟΤ ΔΛΔΦΑΝΣΑ 
 

 

 

                       Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 
Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο  ησλ 100mL Απνξξππαληηθό πηάησλ 10 mL, 

Μεγάιν ξερό πηάην Ζ2Ο2 (30%  w/w ) 20 mL 

Έλα θεξί ηεξεό ΚΗ 

Γάληηα 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο (ρξώκα 

δαραξνπιαζηηθήο) 

 

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 
 ─ Σνπνζεηνύκε ηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ζην θέληξν ηνπ πηάηνπ.  

 ─ Βάδνπκε 20 mL Ζ2Ο2 (ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ) ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν.  

 ─ Πξνζζέηνπκε 10 mL απνξξππαληηθνύ ζηνλ νγθνκεηξηθό θύιηλδξν.  

 ─ ηάδνπκε 10 ζηαγόλεο ρξσζηηθήο. 

 ─ ην κίγκα πξνζζέηνπκε ηώξα κηζό θνπηαιάθη ζηεξεό ΚΗ.  

 ─ Μέζα ζε 10 s αλαπηύζζεηαη κηα κεγάιε ζηήιε αθξνύ, ε νπνία μερεηιίδεη από ηνλ  

θύιηλδξν θαη αξρίδεη λα θαιύπηεη όιν ηνλ ρώξν γύξσ από ηε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ.   

Δπίζεο, παξαηεξνύκε ηελ αλάπηπμε ζεξκόηεηαο.  

 

Δξήγηζη 
Σν Ζ2Ο2 δηαζπάηαη πξνο πδξαηκό θαη νμπγόλν (Ο2), ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε  

εμώζεξκε αληίδξαζε:      2Ζ2Ο2(aq)  → 2H2O(g) + O2(g)  

Ζ αληίδξαζε απηή είλαη εμαηξεηηθά αξγή. Παξνπζία όκσο θαηαιύηε, όπσο ην ΚI, ε  

παξαπάλσ αληίδξαζε είλαη πνιύ δσεξή. 

Με ην απνξξππαληηθό, νη παξαγόκελνη πδξαηκνί, θαη θπξίσο ην νμπγόλν, 

δεκηνπξγνύλ έληνλν αθξηζκό.  

 

Παπαηηπήζειρ 
1. Πξνζνρή!! Σν Ζ2Ο2 ( νμπδελέ) ηόζν κεγάιεο ζπγθέληξσζεο όζν απηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε ζην πείξακα, είλαη πνιύ νμεηδσηηθό θαη θαπζηηθό. Πξέπεη λα θνξάκε 

γάληηα θαη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε ηνπ. 

2. Σν νμπδελέ θπθινθνξεί ζηα θαξκαθεία κε ζπγθέληξσζε 3%, ε νπνία αξθεί γηα ην 

πείξακα. Όκσο πην εληππσζηαθή αληίδξαζε γίλεηαη κε κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο. 

3. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ρξσζηηθή,  ε «νδνληόθξεκα» ζα έρεη έλα θηηξηλσπό ρξώκα 

πνπ νθείιεηαη ζην ηώδην πνπ ππάξρεη δηαιπκέλν ζην δηάιπκα ηνπ ΚΗ.  

4. Αλ εηζάγνπκε κέζα ζηνλ αθξό έλα αλακκέλν θεξί παξαηεξνύκε όηη ε θιόγα ηνπ 

δσεξεύεη πνιύ. Απηό νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ Ο2 πνπ παξάγεηαη από ηελ 

αληίδξαζε. Αλ όκσο ην θεξί εηζαρζεί απόηνκα θαη πνιύ βαζηά κέζα ζηνλ αθξό, ζα 

ζβήζεη, αθνύ θαηά ηελ αληίδξαζε παξάγεηαη θαη λεξό. 

5. Γηα πην εληππσζηαθό απνηέιεζκα, κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πείξακα ζε 

2 ή 3 θπιίλδξνπο, πξνζζέηνληαο δηαθνξεηηθό ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο ζηνλ θαζέλα. 

  

 

   

 


