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• ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ: 
 Διατήρηση ορμής σε μία έκρηξη 
 Παλμογράφος – Φαινόμενο Επαγωγής- MULTILOG 
 Αυτεπαγωγή–Αμοιβαία επαγωγή – Αναπηδώτες δακτύλιοι 
 Νόμος του LENTZ 
 Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη 
 Μέτρηση της ακτινοβολίας υποβάθρου - MULTILOG 

    
• ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: 

 Ανίχνευση αλδεϋδών και απλών σακχάρων με φελίγγειο υγρό. 
 Ανίχνευση αλδεϋδών και απλών σακχάρων με αντιδραστήριο 
του Tollen. 

 Παρασκευή νάυλον. 
 Διάφορες χημικές αντιδράσεις. 
 Πειράματα αλκοολών. 
 Παρασκευή και καύση αιθινίου. 
 Ανίχνευση αλκινίων 



 
 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 

1. Τοποθετούμε τα δύο αμαξίδια στη μία άκρη του πάγκου με το ελατήριο-έμβολο σε θέση 
συσπείρωσης, την οποία χρησιμοποιούμε σε όλα τα επόμενα πειράματα. Στη συνέχεια μετρούμε το 
μήκος της διαδρομής από το άκρο του αμαξιδίου στα δεξιά μέχρι την άλλη άκρη του πάγκου, το 
οποίο στο πείραμά μας είναι 1m. Στη συνέχεια μετρούμε από τη δεξιά άκρη του πάγκου αποστάσεις 
ίσες με: 
α) το μισό της ελεύθερης διαδρομής, δηλαδή 50cm (κόκκινη γραμμή) 
β) το ένα τρίτο της διαδρομής, 33,3 cm (πράσινη γραμμή) και  
γ) το ένα τέταρτο της διαδρομής, 25cm (μπλέ γραμμή) 

 

 
 
 
 
 

 
2. Φέρνομε τα δύο αμαξίδια σε τέτοια θέση ώστε τα άκρα τους να ισαπέχουν από τα άκρα του 
πάγκου (50cm από κάθε άκρο) και απελευθερώνομε με τη βοήθεια ενός σφυριού το έμβολο. 
Παρατηρούμε ότι τα δύο αμαξίδια φθάνουν ταυτόχρονα  στα άκρα του πάγκου, 
 άρα μετά την έκρηξη απέκτησαν ίσες ταχύτητες. Αυτό προκύπτει και θεωρητικά από την αρχή 
διατήρησης της ορμής αφού τα αμαξίδια έχουν ίσες μάζες. Η ταυτόχρονη πρόσκρουση των 
αμαξιδίων στα δύο εμπόδια γίνεται αντιληπτή και από τον ήχο της πρόσκρουσης. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε ένα βάρος (ίσης μάζας με κάθε αμαξίδιο) στο ένα αμαξίδιο ( 2ο δεξιά στο σχήμα) και 
επαναλαμβάνομε το πείραμα από τις ίδιες θέσεις. Τώρα όμως τα αμαξίδια δεν φθάνουν ταυτόχρονα 
στα δύο εμπόδια . Εύκολα διαπιστώνουμε ότι πρώτο φθάνει το ελαφρύτερο αμαξίδιο, άρα αυτό 
απέκτησε τη μεγαλύτερη ταχύτητα κατά την έκρηξη. Αν όμως το πείραμα επαναληφθεί με το  
βαρύτερο αμαξίδιο να έχει να διανύσει s2=33,3cm  και το ελαφρύτερο s1=66,6 cm τότε φθάνουν 
ταυτόχρονα στο τέλος της διαδρομής τους. Αυτό σημαίνει ότι υ1=2υ2, κάτι που αναμέναμε αφού 
m2=2m1. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν αν γίνει m2=3m1 οπότε διαπιστώνομε ταυτόχρονη 
άφιξη μόνα αν s1=75cm  και s2=25cm, δηλαδή s1=3s2, άρα και υ1=3υ2. 
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Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY 
 

[Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] 
 
Για το καθηγητή 
 
Στόχοι 
 
Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 
 
1) Στο πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιούμε, να σχεδιάζουν με κοινό τον 

άξονα του χρόνου τα γραφήματα: α) του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης στο ε-
σωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕΔ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της μετα-
βολής του μαγνητικού πεδίου (άρα και της μαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και να προσ-
διορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

2) Με βάση τα πειραματικά γραφήματα α και β:  
a) να καταγράφουν τις πειραματικές τιμές της ΗΕΔ, σε ορισμένες χρονικές στιγμές.  
b) στις ίδιες χρονικές στιγμές να υπολογίζουν το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου στο 

εσωτερικό του πηνίου.  
c) Να ελέγχουν αν τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νόμο της ηλεκτρο-

μαγνητικής επαγωγής του Faraday.  
 
Τι προβλέπει η θεωρία 
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλε-
ται με το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από επαγωγή 
που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της ροής: 

Γνωρίζουμε ότι μαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδί-
ου Β, μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει ότι, αν η μεταβολή της 
ροής οφείλεται στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθ-
μού μεταβολής του μαγνητικού πεδίου: 
 

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου (εμβαδόν των σπει-
ρών, μήκος του πηνίου) και τον αριθμό των σπειρών. 
 
Σύμφωνα με τη (θεωρητική) σχέση 2, αν τοποθετή-
σουμε ένα πηνίο μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μαγνη-
τικό πεδίο και μετράμε σε συνάρτηση με το χρόνο το 
Ε και το Β, τότε σε κάθε χρονική στιγμή το Ε και η 
κλίση της καμπύλης Β-t είναι μεγέθη ανάλογα.  
 
Με το σύστημα ΣΛΑ μπορούμε να κατασκευάσουμε 
τα πειραματικά γραφήματα της ΗΕΔ και του μαγνητι-
κού πεδίου σε συνάρτηση με το χρόνο (Εεπ-t και Β-t). 
Να υπολογίσουμε τις πειραματικές τιμές των Ε και 
ΔΒ /Δ t  σε  ορισμένες  χρονικές  στιγμές  και  να 
 
ελέγξουμε αν ο λόγος τους  διατηρεί την τιμή του σταθερή. 
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Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της πειραμα-
τικής δίαταξης 
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά 
Σύστημα ΣΛΑ με αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier). Πηνίο 24000 σπει-
ρών. 
Ισχυρό ευθύγραμμο μαγνήτη. Χάρακα. Ορθοστάτη. 
 
 
Η πειραματική διάταξη 
Η πειραματική διάταξη  αποτελείται από ένα πηνίο 24000 σπειρών και ένα ραβδόμορφο μαγνήτη που μπο-
ρούμε να τον κινούμε ευθύγραμμα με το χέρι, μπροστά από το πηνίο (εικόνα 1).  
Για να πετύχουμε την ευθύγραμμη κίνηση του μαγνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου, τον κινούμε σε 
επαφή με χάρακα που έχουμε σταθεροποιήσει στη διεύθυνση του άξονα του πηνίου. Καθώς ο μαγνήτης 
πλησιάζει ή απομακρύνεται από το πηνίο, το μαγνητικό πεδίο μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο μεταβάλ-
λεται χρονικά και προκαλείται ΗΕΔ από επαγωγή. Επειδή το πείραμα διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
και εμείς χρειαζόμαστε αριθμό μετρήσεων ικανό για την κατασκευή των πειραματικών γραφημάτων Ε-t και 
Β-t, η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου Β και της ΗΕΔ Ε γίνεται με αισθητήρες συστήματος ΣΛΑ.  
 
Ρυθμίσεις του συστήματος DBLAB 3.2  
 
1. Συνδέστε τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) με σειριακή θύρα του Η/Υ. 

2. Συνδέστε τους αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (low sensitivity) στις δύο πρώτες θύρες του 
καταγραφέα.  

3. Θέστε τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθμιστεί, ενεργοποιήστε το λογισμικό του συστήμα-
τος ΣΛΑ (DBLAB 3.2).  

4. Στο μενού εντολών «καταγραφέας» του συστήματος επιλέξτε την εντολή «πίνακας ελέγχου». Στον 
πίνακα ελέγχου ενεργοποιήστε τους αισθητήρες τάσης (±25V) και  μαγνητικού πεδίου στις αντίστοιχες 
θύρες. Ρυθμίστε τον καταγραφέα ώστε να λαμβάνει 5000 μετρήσεις με ρυθμό 500 μετρήσεις ανά δευ-
τερόλεπτο (συνολικός χρόνος μελέτης του φαινομένου 10s – εικόνα 2).  

5. Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη μετρήσεων» και σχεδόν ταυτόχρονα κινήστε το μα-
γνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου: «Πλησιάζω – ακινητοποιώ – απομακρύνω – αλλάζω πολικό-
τητα – πλησιάζω κλπ» 

6. Επειδή ο ρυθμός λήψης μετρήσεων είναι πολύ μεγάλος, το σύστημα δεν προλαμβάνει να σχεδιάσει 
τα γραφήματα σε πραγματικό χρόνο. Για να σχηματιστούν τα γραφήματα στην οθόνη, από το μενού 

Εικόνα 2 
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εντολών «καταγραφέας» επιλέξτε την εντολή «ανάκτηση δεδομένων».  

7. Αφού εμφανιστούν τα γραφήματα Εεπ–t και B–t στην οθόνη, από το μενού εντολών «προβολή», επι-
λέξτε διαδοχικά τις εντολές «κλίμακα» και «οθόνη». Από την εντολή «κλίμακα» επιλέξτε την κλίμακα 
των αξόνων της τάσης και του μαγνητικού πεδίου, ώστε: α) να τέμνουν και οι δύο άξονες τον οριζόντι-
ο άξονα χρόνου στο μηδέν β) τα αντίστοιχα γραφήματα να καταλαμβάνουν το διαθέσιμο χώρο της 
περιοχής σχεδίασης (να εμφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 3).   

8. Για να μπορέσουν οι μαθητές να διακρίνουν με σαφήνεια την αντιστοίχιση των σημείων καμπής του 
γραφήματος B-t με τα ακρότατα του γραφήματος Ε-t και να απαντήσουν στη σχετική ερώτηση του 
φύλλου εργασίας, κάνετε μια μεγέθυνση ενός τμήματος του γραφήματος. Προς τούτο, κάντε διπλό 
κλικ σε δύο σημεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το προς μεγέθυνση τμήμα του γραφήματος 
και από το μενού «προβολή», επιλέξτε «μεγέθυνση».  Μοιράστε στους μαθητές φωτοτυπίες παρόμοι-
ες με αυτές της εικόνας 3.  

 
Πειραματικά αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος με χρήση του συ-

στήματος DBLab Fourier. 

Εικόνα 3 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Ακρότατη τιμή της ΗΕΔ 
από επαγωγή:  Ε  mV ΔΒ  mT Δt  ms a=-ΔΒ/Δt 

mT/s 
K=E/a 
V.s/T   

-978 0,430 90 -5,0 196   
1026 -0,254 50 5,1 205   
-1124 0,235 40 -5,9 191   
1124 -0,235 40 5,9 191   
928 -0,254 50 5,1 181   
-733 0,274 70 -3,9 189   
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Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY 
 

[Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος] 
 
Για το μαθητή 
 
Στόχοι 
 
Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 
 
1) Στο πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιούμε, να σχεδιάζουν με κοινό τον 

άξονα του χρόνου τα γραφήματα: α) του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης στο ε-
σωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕΔ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της μετα-
βολής του μαγνητικού πεδίου (άρα και της μαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και να προσ-
διορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

2) Με βάση τα πειραματικά γραφήματα α και β:  
a) να καταγράφουν τις πειραματικές τιμές της ΗΕΔ, σε ορισμένες χρονικές στιγμές.  
b) στις ίδιες χρονικές στιγμές να υπολογίζουν το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου 

(ΔΒ/Δt) στο εσωτερικό του πηνίου.  
c) Να ελέγχουν αν τα δύο μεγέθη (ΗΕΔ, ΔΒ/Δt) είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νό-

μο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday.  
 
Τι προβλέπει η θεωρία 
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλε-
ται με το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από επαγωγή 
που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της ροής: 

Γνωρίζουμε ότι μαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδί-
ου Β, μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει ότι, αν η μεταβολή της 
ροής οφείλεται στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθ-
μού μεταβολής του μαγνητικού πεδίου: 
 

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου (εμβαδόν των σπει-
ρών, μήκος του πηνίου) και τον αριθμό των σπειρών του πηνίου. 
 
Σύμφωνα με τη (θεωρητική) σχέση (2), αν τοποθετή-
σουμε ένα πηνίο μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μαγνη-
τικό πεδίο και μετράμε σε συνάρτηση με το χρόνο 
την Εεπ και το Β, τότε σε κάθε χρονική στιγμή η Εεπ 
και η κλίση της καμπύλης Β-t είναι μεγέθη ανάλογα.  
 
Με το σύστημα ΣΛΑ μπορούμε να κατασκευάσουμε 
τα πειραματικά γραφήματα της ΗΕΔ και του μαγνητι-
κού πεδίου σε συνάρτηση με το χρόνο (Εεπ-t και Β-t), 
να υπολογίσουμε τις πειραματικές τιμές των Ε και 
ΔΒ /Δ t  σε  ορισμένες  χρονικές  στιγμές  και  να 
 
ελέγξουμε αν ο λόγος τους  διατηρεί την τιμή του σταθερή. 
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά 
Σύστημα ΣΛΑ με αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier), πηνίο 24000 σπει-
ρών, ισχυρός ευθύγραμμος μαγνήτης. χάρακας. ορθοστάτης. 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 7 από 29



3 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Τάξη και τμήμα: _________ 
Ημερομηνία: _________________ 
Όνομα μαθητή: ________________________________ 
 
 
 
 
Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων 
1. Παρατηρήστε τα πειραματικά διαγράμματα Εεπ-t και Β-t και συμπληρώστε το κείμενο που ακο-

λουθεί: 
 
Όταν η κλίση της καμπύλης Β-t αυξάνεται, τότε η Εεπ __________ με το χρόνο. Όταν η κλίση 
της Β-t ελαττώνεται, τότε η Εεπ ___________. Τα ακρότατα της καμπύλης Εεπ-t παρατηρού-
νται στις χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν σε ___________ _________ της καμπύλης Β-t. Σε 
αυτές τις χρονικές στιγμές το μέτρο της ταχύτητας του μαγνήτη και ο ρυθμός μεταβολής της μα-
γνητικής ροής που διέρχεται από το πηνίο (σε απόλυτη τιμή) έχουν __________ τιμές. 

 
 
2. Από τα πειραματικά διαγράμματα Εεπ-t, Β-t:  

2.1. Υπολογίστε τις ακρότατες τιμές (μέγιστες ή ελάχιστες) της ΗΕΔ από επαγωγή (Εεπ) και κα-
ταχωρίστε τις στον πίνακα Α.  

2.2. Για κάθε ακρότατη τιμή της Εεπ υπολογίστε την αντίστοιχη μέγιστη κλίση (a) του διαγράμμα-
τος Β-t και καταχωρίστε τη στον πίνακα Α [Ο υπολογισμός της κλίσης μπορεί να γίνει είτε 
από το εκτυπωμένο γράφημα με χάρακα, είτε με τη βοήθεια του λογισμικού του συστήμα-
τος DBLAB]’ 

2.3. Τέλος υπολογίστε τους λόγους (Εεπ/a), και συμπληρώστε την τελευταία στήλη του πίνακα 
Α.  

 
 
3. Στο σύστημα αξόνων Εεπ-a του σχήματος 1 τοποθετήστε τα πειραματικά σημεία (Εεπ,a), που 

προκύπτουν από τον πίνακα Α. Ελέγξτε αν τα σημεία αυτά βρίσκονται κοντά σε μια ευθεία που 
διέρχεται από το μηδέν (0,0) των αξόνων. Αν ναι, σχεδιάστε (κατ’ εκτίμηση) την ευθεία που 
διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραματικών σημείων και από το σημείο (0,0) των α-
ξόνων.  

 
 
4. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα του πίνακα Α και το γράφημα που προέκυψε στην ερώτηση 

3, επικυρώνονται οι προβλέψεις του νόμου του Faraday σε ικανοποιητικό βαθμό; ΝΑΙ - ΟΧΙ  
 
 
5. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι πιο σημαντικοί λόγοι της (όποιας) παρατηρούμενης απόκλι-

σης μεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραματικών αποτελεσμάτων; (Διαλέξτε μέχρι 
δύο απαντήσεις.) 
 
a) Οι αισθητήρες πραγματοποιούν μεγάλο πλήθος μετρήσεων σε πολύ μικρό χρόνο, με συνέ-

πεια τα πειραματικά αποτελέσματα να μην είναι αξιόπιστα.  
b) Ο νόμος του Faraday δεν περιγράφει με ακρίβεια τα φαινόμενα της ηλεκτρομαγνητικής επα-

γωγής. 
c) Το λογισμικό του συστήματος εισάγει συστηματικά σφάλματα στην επεξεργασία των πειρα-

ματικών δεδομένων. 
d) Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο δεν είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδίου που 

μετράει ο μαγνητικός αισθητήρας.  
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e) Το πεδίο του μαγνήτη είναι ανομοιογενές, με συνέπεια η σχέση 2 πάνω στην οποία στηρί-
χτηκε η πειραματική διαδικασία να είναι προσεγγιστική.  
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1.  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ 

 
 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

•      Σ

τρο) 

πτης, ροοστάτης. 
 

τόχρονη 

του γαλβανομέτρου 
μο 

•    σταθερή φωτοβολία λαμπτήρα) δεν δημιουργεί επαγωγικό ρεύμα. 

 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ

υνεχής τάση 6V (περίπου) 
•      Πηνία 600 και 300 σπειρών 
(αυτό συνδέεται στο γαλβανόμε
•      Λαμπάκι, γαλβανόμετρο 
μηδενός, 
      διακό
•      Μετακίνηση του δρομέα
προκαλεί ένδειξη του 
γαλβανομέτρου με ταυ
αυξομείωση φωτοβολίας του 
λαμπτήρα.  
•      Ένδειξη 
παρατηρείται και κατά το κλείσι

  Σταθερή ένταση ρεύματος (
και  άνοιγμα του διακόπτη. 

Κατά το κλείσιμο του διακόπτη καθυστερεί η φωτοβολία του λαμπτήρα (αυτεπαγωγή). 

  
  
  
  
 
 2.  ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ 
  
  

 
 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ  

ση 1-2 

ηνίο 300 σπειρών (με πυρήνα) 

ιακόπτης  
αίγλης κατά 

λα 

α του 

άνοιγμα του διακόπτη προκαλεί στιγμιαία αύξηση φωτοβολίας

 

•  Τροφοδοτικό (συνεχής τά
V) 
•  Π
     
•  Δ
•  Λαμπτήρας(
προτίμηση 1,5 V) παράλλη
συνδεδεμένος με το πηνίο 
•  Ρυθμίζουμε τη φωτοβολί
λαμπτήρα στο minimum. Το 

. 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 
3. ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 

 

 

•  Τ
συ

5V 
ιστή. 

νω από 

. ΑΝΑΠΗΔΩΝ ΠΗΝΙΟ 

  
      
 

 ΣΥΝΤΟΜ

ο πηνίο (300 σπειρών) 
νδέεται μέσω διακόπτη 

(μπουτόν) με τάση 42V ή 5
από πολλαπλό μετασχηματ
•  Πηνίο 300 σπειρών. 
•  Με μεγαλύτερη τάση ο 
δακτύλιος τινάζεται πά
τον πυρήνα. 
  
  
  

  
  
  
 
4
 

ΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

  

σπειρών) συνδέεται 

5V. 
300 ή 

• Το πηνίο κάτω (300 

μέσω διακόπτη 
(μπουτόν) με τάση 5

• Το πάνω πηνίο (
600 σπειρών) αναπηδά 
με το κλείσιμο του 
διακόπτη μόνο όταν 
είναι βραχυκυκλωμένο. 

εκτοξευθεί πάνω από την προέκταση του πυρήνα και να ο 

Καρακωνσταντής Ανδρέας 

• Τάση 55V από 
, είναι όμως πιθανό το πηνίο να πολλαπλό μετασχηματιστή (με 110V είναι πιο εντυπωσιακό

 πέσει στον  πάγκο με κίνδυν
καταστροφής του).  

  

  
Φυσικός 
ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ    
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Κανόνας του Lentz  
Α. Δακτύλιοι 
 

Απαιτούμενα όργανα 
 
 
 
1. Βάση στήριξης με  
    συνδέσμους 
2. Οριζόντια ράβδος στήριξης με γάντζους  
3. Δακτύλιος αλουμινίου 
4. Δακτύλιος αλουμινίου με σχισμή  
5. Ραβδόμορφος μαγνήτης 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εκτέλεση του Πειράματος 
 
 
 
1.  Πλησιάζουμε και  
     απομακρύνουμε διαδοχικά τον  
     ραβδόμορφο μαγνήτη από το  
     δακτύλιο 
2.  Όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ο  
     δακτύλιος απομακρύνεται  
3.  Όταν απομακρύνεται ο  
     μαγνήτης ο δακτύλιος    
     πλησιάζει 
4. Αναστρέφουμε το μαγνήτη και  
    επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1  
    έως 3. Ο δακτύλιος συμπεριφέρεται  
    με τον ίδιο τρόπο 
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5. Χρησιμοποιούμε τώρα το δακτύλιο με  
    σχισμή 

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4 

7. Ο δακτύλιος δεν κινείται 

 
 
 
 
 

Ερωτήσεις 
 

1. Γιατί ο δακτύλιος απομακρύνεται όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ανεξαρτήτως του πόλου 
που πλησιάζει; 

2. Γιατί στο δακτύλιο με σχισμή δεν παρατηρείται καμία κίνηση του δακτυλίου; 
 
 

Β.  Σωλήνας χαλκού 
 

Απαιτούμενα όργανα   
 
1.  Βάση στήριξης με συνδέσμους 
2.  Οριζόντια ράβδος 
3.  Χάλκινος σωλήνας μεταφοράς νερού 
4.  Κυλινδρικός μαγνήτης 
5.  Μικρό κομμάτι ξύλου ή μεταλλικό αντικείμενο 
 
 
Εκτέλεση του Πειράματος 
 
1.  Αφήνουμε με το ένα χέρι τον κυλινδρικό μαγνήτη να  
     διαπεράσει το χάλκινο σωλήνα 
2.  Ταυτόχρονα αφήνουμε να πέσει από το ίδιο ύψος το  
     κομμάτι του ξύλου 
3.  Ο μαγνήτης πέφτει  στο τραπέζι με χρονική  
     καθυστέρηση 
 
 
 

Ερωτήσεις 
 
1. Γιατί καθυστερεί να πέσει ο μαγνήτης; 

 
Ανδρέας Καρακωνσταντής 

Φυσικός

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
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Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον 
απαριθμητή GEIGER –MULLER 

Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι μαθητές: 
 Να αντιληφθούν ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας “βομβαρδίζει” συνέχεια με ακτινο-
βολία α, β και γ. 
 Να μάθουν πως ανιχνεύεται η ακτινοβολία αυτή (ακτινοβολία υποβάθρου). 
 Να μετρήσουν την ακτινοβολία υποβάθρου σε σταθερά χρονικά διαστήματα και να καταγρά-
ψουν τα αποτελέσματα με τη βοήθεια της συσκευής συγχρονισμένης λήψης και απεικόνισης, 
του ανιχνευτή Geiger-Muller και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 
1. Λυχνία GEIGER -MULLER 
2. Παραλληλόγραμμη βάση 
3. Μία απλή μεταλλική λαβίδα 
4. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του ΣΕΦΕ (Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 
5. Ο εκτυπωτής του ΣΕΦΕ 
6. Χάρακας 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις ενότητες 
του σχολικού βιβλίου: 
 3.3 Η ραδιενέργεια 
 Το ελεύθερο ανάγνωσμα των σελίδων 84-85 (Ραδιοχρονολόγηση). 

 
Ακτινοβολία υποβάθρου 
 
Με τον όρο «ακτινοβολία υποβάθρου» εννοούμε το χαμηλότερο επίπεδο ακτινοβολίας που μπο-
ρούμε να μετρήσουμε σε μια περιοχή. Είναι η ακτινοβολία που οφείλεται στα ραδιενεργά υλικά 
που υπάρχουν στο περιβάλλον (χώμα, βράχους, οικοδομικά υλικά, ξύλα, τρόφιμα, αέρα, κλπ) 
στους ιστούς μας (Κ-40, C-14) και στις κοσμικές ακτινοβολίες.  
Τα ραδιενεργά υλικά τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον σχηματίστηκαν από την εποχή της δημι-
ουργίας της Γης.  
Οι κοσμικές ακτινοβολίες είναι ακτινοβολίες που προέρχονται από τον ήλιο και άλλους γαλαξίες 
(πρωτογενής ακτινοβολία) και αποτελείται από ατομικούς πυρήνες και πρωτόνια μεγάλης ενέργει-
ας (μέχρι 1016 ΜeV) και από σωματίδια α, β και γ που παράγονται στα ανώτερα στρώματα της α-
τμόσφαιρας λόγω των συγκρούσεων των σωματιδίων της πρωτογενούς ακτινοβολίας με τα μόρια 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα (δευτερογενής ακτινοβολία). 
 
Ανιχνευτής -απαριθμητής GEIGER - MULLER 
 
Ο ανιχνευτής - απαριθμητής GEIGER -MULLER α-
ποτελείται από τη λυχνία ανίχνευσης G-M και τη συ-
σκευή απαρίθμησης. 
Η λυχνία G-M (διπλανή εικόνα) είναι ένας μεταλλικός 
κύλινδρος από αλουμίνιο, ο οποίος στο εσωτερικό 
του περιέχει αέριο, συνήθως αργό (Ar), σε χαμηλή 
πίεση.  
Κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου υπάρχει λεπτό 
ευθύγραμμο σύρμα. Το μπροστινό μέρος του κυλίν-
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δρου κλείνεται από μια λεπτή μεμβράνη, που ονομάζεται παράθυρο του ανιχνευτή. 
Όταν ένα σωματίδιο περάσει από το παράθυρο, ιονίζει το αέριο που υπάρχει στο εσωτερικό του 
σωλήνα και τότε ένας ηλεκτρικός παλμός καταγράφεται από τη συσκευή απαρίθμησης. Ο ανιχνευ-
τής -απαριθμητής GEIGER -MULLER δεν αναγνωρίζει τη φύση των σωματιδίων που προκαλούν 
τον ιονισμό του αερίου Ar. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι απαριθμητών G-M και για τη χρήση τους απαιτείται προηγουμένως 
προσεκτική μελέτη των εγγράφων που τους συνοδεύουν (οδηγίες χρήσης). Τέτοιες συσκευές φαί-
νονται στις παρακάτω εικόνες. 
 
 
 

 

 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Συνδέουμε στην είσοδο 1 του Multilog   τον αισθητήρα 
του Geiger Muller.  
2. Τοποθετούμε  την λαβίδα  στην παραλληλόγραμμη βά-
ση 
3. Τοποθετούμε  τον αισθητήρα στη λαβίδα ( πιάνοντας, με 
τη λαβίδα, τον βραχίονα του αισθητήρα), 
4. Στέφουμε τον αισθητήρα σε οριζόντια θέση.  
5. Ανοίγουμε το πρόγραμμα DB-Lab.  
6. Ανοίγουμε το MultiLog πατώντας το “κουμπί” On και 
περιμένουμε να παρουσιαστεί στην οθόνη του η λέξη 
Ready. 

5. Στο μενού «Καταγραφέας» (οθόνη Η/Υ) επιλέγουμε 
«Πίνακας Ελέγχου». 
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6. Στο μενού «Είσοδος 1» επιλέγουμε τον απαριθμητή Geiger Muller. Στο μενού «Σημεία» διαλέ-
γουμε 32000 και στο μενού «Ρυθμός» επιλέγουμε 100/s. 
 
7.  Από το μενού «Προβολή» επιλέγουμε «Κλιμάκωση». Θέτουμε ελάχιστο 0, μέγιστο 10 και 
επιλέγουμε 10 υποδιαιρέσεις.   
Κατόπιν επιλέγουμε «Μνημόνευση κλίμακας» και πατάμε ΟΚ.  

 

 
8. Πατάμε το κουμπί «Λήψη δεδομένων». Στην οθόνη δημιουργείται, με την πάροδο του χρό-

νου το ραβδόγραμμα  Ενεργότητας – Χρόνου με εύρος 10s.  
 
 

 
9. Παίρνουμε μετρήσεις για 5min (300s) και πατάμε το κουμπί «Διακοπή»  
10.Κλείνουμε το MultiLog, πατώντας το “κουμπί” Off. 
11.Στην οθόνη του Η/Υ έχουμε το ραβδόγραμμα Ενεργότητας – Χρόνου με εύρος 10s.  
12. Αποθηκεύουμε το ραβδόγραμμα με το όνομα «Geigerο».  
13. Εκτυπώνουμε το ραβδόγραμμα Ενεργότητας – Χρόνου.  
14. Στέλνουμε το ραβδόγραμμα για αναπαραγωγή στο φωτοτυπικό μηχάνημα, στη γραμματεία του 

σχολείου, σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι μαθητές. 
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15. Περιστρέφουμε  τον αισθητήρα κατά 90ο (τώρα είναι κατακόρυφος) και επαναλαμβάνουμε τις 
ενέργειες 5 έως 14 αποθηκεύοντας  το ραβδόγραμμα με το όνομα «Geigerk» 

16. Διανέμουμε στους μαθητές τις γραφικές παραστάσεις «Ενεργότητας – χρόνου». 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
 
1. Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν τι παριστάνουν τα επιμέρους εμβαδά μεταξύ της γραφι-

κής παράστασης και του άξονα των χρόνων. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την λήψη των δεδομέ-
νων με τον G-M σε κατακόρυφη θέση.  
Για να διευκολύνουμε τους μαθητές ανατρέχουμε σε γραφικές παραστάσεις Ι-t, από 
 
την ύλη της Β΄ Λυκείου, με το μεταβλητό με το χρόνο ή σε γραφικές παραστάσεις ισχύος  
 
 
 
 
Στις περιπτώσεις αυτές το εμβαδόν παριστάνει το διερχόμενο ηλεκτρικό φορτίο και 
 
την ενέργεια - έργο αντίστοιχα. Στην περίπτωση του διαγράμματος  το εμβαδόν παρι-
στάνει καταγραφές. 

2. Οι μαθητές  επεξεργάζονται τις γραφικές παραστάσεις και συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. 
3. Τις εργασίες τους τις διορθώνουνε και τις παραδίδουμε βαθμολογημένες  

 
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

4. Ανοίγουμε το αποθηκευμένο αρχείο «Geigerο» (Εικόνα 1).  
Από το μενού «Ανάλυση» επιλέγουμε «Ολοκλήρωμα» και στην οθόνη εμφανίζεται η γραφική 
παράσταση «καταγραφές – χρόνος» (Εικόνα 2). 
Από το μενού «Ανάλυση» επιλέγουμε «Γραμμική παλινδρόμηση» και στην οθόνη εμφανίζε-
ται η γραφική παράσταση «καταγραφές – χρόνος» προσαρμοσμένη (ευθεία εικόνας 3).  
Στο κάτω μέρος της γραφικής παράστασης εμφανίζεται η κλίση της ευθείας – μέση ενεργότητα 
(Υ=1,54Τ στο συγκεκριμένο πείραμα).  
Τοποθετούμε τον κέρσορα επάνω στην γραφική παράσταση και πατάμε αριστερό κλικ. Μετα-
φέρουμε το βέλος κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και σύροντας  το ποντίκι πάνω στην 
στο άξονα των χρόνων μέχρι τα 300s. Αφήνουμε το δάκτυλό μας και στη συνέχεια πατάμε δι-
πλό αριστερό κλικ.  
Στο κάτω μέρος της γραφικής παράστασης εμφανίζεται (κάτω από την κλίση) ο συνολικός α-
ριθμός των διασπάσεων (460 στο συγκεκριμένο πείραμα), και τον συγκρίνουμε με το αποτέλε-
σμα της επεξεργασίας των μαθητών. 

 
 

 
Φύλλο εργασίας - Απαντήσεις 

=
dqi
dt

=
dEP
dt

−
dN t
dt

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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Εργαστηριακή άσκηση 
 
.Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον απαριθμητή 
GEIGER -MULLER 
Λυχνία G.M οριζόντια 
 
Ερώτηση 1η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητας χρόνου.  
 
 

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 
Ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία για 300s (5 min) 
• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 
H ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της ενεργότητας είναι αντίστοιχα   0 και 5Bq 
                   

Ερώτηση 2η: Τι παριστάνουν τα επί μέρους εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης και του 
άξονα των χρόνων; 
Τα επί μέρους εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων πα-
ριστάνουν τον αριθμό των κρούσεων των σωματιδίων α, β και γ με τα μόρια του αερίου 
που υπάρχει στο σωλήνα του ανιχνευτή G-M. 

 
Ενέργεια 1η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-
θούν στον πίνακα 1. 
Ενέργεια 2η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 να συμπληρώσετε τον πίνακα 2. 
Ενέργεια 3η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t) .   
Με βάση τις τιμές του πίνακα  2  ο μαθητής κατασκευάζει το διάγραμμα N - t 

Χρονική Διάρ-
κεια 
Δt (s) 

Εμβαδόν 
(κρούσεις) 

Αριθμός 
κρούσεων 

0-10 0 0 
10-20 0 0 
20-30 40 40 
30-40 20 20 
40-50 10 10 
50-60 30 30 
60-70 20 20 
70-80 20 20 
80-90 0 0 

………………….. …………. …………. 
290-300 20 20 

t (s) Αριθμός συνολικών 
κρούσεων 

0 0 
10 0 
20 0 
30 40 
40 60 
50 70 
60 100 
70 120 
80 140 
90 140 
…. ………………. 
300 460 

Πίνακας 1 Πίνακας 2 
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Για τον εκπαιδευτικό 

6 
 

 
Ερώτηση 3η: Ο ρυθμός κρούσεων είναι σταθερός; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
Ο ρυθμός καταγραφής των σωματιδίων που εισέρχονται στον μετρητή δεν είναι σταθερός 
διότι η γραφική παράσταση Ν – t δεν είναι ευθεία. 
 
Ερώτηση 4η: .Να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό καταγραφής – μέση ενεργότητα. 
Συνολικός αριθμός κρούσεων: 460 
Συνολικός χρόνος:  300 s 

Μέσος ρυθμός κρούσεων:   
 
Λυχνία G.M κατακόρυφη 
 
Ερώτηση 5η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητας χρόνου. 
 

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 

Ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία για 300s (5 min) 
• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 
H ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της ενεργότητας είναι αντίστοιχα  0 και 6Bq 
� Με ποιο προσανατολισμό της λυχνίας G-M (οριζόντιο ή κατακόρυφο) καταγράψατε μεγαλύ-

τερη μέγιστη ενεργότητα; 
Με τη λυχνία G.M κατακόρυφη 

Ενέργεια 4η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-
θούν στον πίνακα 1. 

Ενέργεια 5η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 να συμπληρώσετε τον πίνακα 2 
Ενέργεια 6η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t).  Διάγραμμα 2 
Επαναλαμβάνουμε όπως και με την λυχνία G-M οριζόντια 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Ερώτηση 9η: Αν θέλατε να μετρήσετε μόνο την κοσμική ακτινοβολία, τι μέτρηση θα κάνατε:  
Πετώντας σε μεγάλο ύψος με αερόστατο και με τη λυχνία κατακόρυφη. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΔΕΥΔΩΝ  
ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ TOLLEN 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα απλά σάκχαρα ή μονοσακχαρίτες, είναι ουσίες κρυσταλλικές, με γλυκιά γεύση και δεν 
μπορούν να διασπαστούν σε απλούστερα σάκχαρα. Τα πιο γνωστά απλά σάκχαρα είναι η 
γλυκόζη και η φρουκτόζη, που βρίσκονται στα φρούτα. Επειδή περιέχουν αλδεϋδική ομάδα 
 (-CH=O), είναι ενώσεις αναγωγικές. Έτσι οξειδώνονται εύκολα ακόμη και από ήπια 
οξειδωτικά, όπως το φελίγγειο υγρό και το αντιδραστήριο Tollens.  
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

● Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες  
● Ύαλος ωρολογίου 
● Κουταλάκι ή σπάτουλα 
● Καμινέτο οινοπνεύματος ή λύχνος 
● Τρίποδας και πλέγμα 
● Ποτήρι για υδατόλουτρο 
● Ξύλινη λαβίδα 
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Γλυκόζη ή φρουκτόζη ή αλδεΰδη 
●  Διάλυμα  0,1Μ 3AgNO
● Διάλυμα ΝαΟΗ 2Μ 
● Διάλυμα  3NH
 
 
Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ TOLLEN 
1.  Βάζομε  2-3ml διαλύματος AgNO3 , περίπου 0,1M, στον ένα δοκιμαστικό σωλήνα. 
2.  Ρίχνομε 5-6 σταγόνες ΝαΟΗ 2Μ. 
3.  Ανακινώντας, προσθέτουμε σταγόνα-σταγόνα διάλυμα , μέχρις ότου το σχηματιζόμενο 3NH
     ίζημα  διαλυθεί. Προσέχουμε να μη ρίξουμε περισσότερη αμμωνία. OAg 2

 

Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ: 

1.  Βάζουμε 2-3 ml απιονισμένου νερού στον άλλο δοκιμαστικό σωλήνα( ύαλο ωρολογίου ή  
     σφαιρική φιάλη).Τα σκεύη αυτά πρέπει να είναι πολύ καθαρά. 
2.  Διαλύουμε λίγη γλυκόζη, περίπου 0,1gr ή 2ml διαλύματος γλυκόζης του εμπορίου, στο 
     δοκιμαστικό σωλήνα ή στην ύαλο ωρολογίου. Αν χρησιμοποιούμε αλδεΰδη, διαλύουμε  
     επίσης  2ml. 
3.  Προσθέτουμε 2ml περίπου αντιδραστηρίου του Τόλεν και θερμαίνουμε ελαφρά, με συνεχή 
     ανακίνηση, στη φλόγα του λύχνου ή σε υδατόλουτρο για 2-3 λεπτά. 
4.  Παρατηρούμε ότι δημιουργείται ένας καθρέπτης στην ύαλο ωρολογίου ή στα τοιχώματα του  
     σωλήνα, λόγω της βραδείας εναπόθεσης του Ag. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντιδραστήριο του Τόλεν δεν θερμαίνεται αυτούσιο, ούτε παραμένει πολλές 
ώρες, γιατί σχηματίζει στην επιφάνεια του νιτρίδιο του Ag (Ag3N) που είναι εκρηκτικό. Όσο δεν 
χρησιμοποιηθεί εξουδετερώνεται με αραιό οξύ και πετιέται. 
 
                                                                                                                       ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ 
ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ FEHLING(ΦΕΛΙΓΓΕΙΟ ΥΓΡΟ) 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα απλά σάκχαρα (γλυκόζη και η φρουκτόζη) και οι αλδεΰδες, επειδή περιέχουν αλδεϋδική 
ομάδα (-CH=O), είναι ενώσεις αναγωγικές. Έτσι οξειδώνονται εύκολα ακόμη και από ήπια 
οξειδωτικά, όπως το φελίγγειο υγρό. Το φελίγγειο υγρό παρασκευάζεται με την ανάμιξη ίσων 
όγκων δύο διαλυμάτων, λίγο πριν χρησιμοποιηθεί. Το πρώτο είναι διάλυμα CuSO και το 
δεύτερο είναι διάλυμα τρυγικού καλιονατρίου και υδροξειδίου του νατρίου. Με την ανάμιξη, το 
διάλυμα γίνεται βαθύ κυανό, γιατί σχηματίζονται ευδιάλυτα σύμπλοκα άλατα με τα 
τρυγικά ιόντα. Όταν προσθέσομε αλδεΰδη ή απλό σάκχαρο, ο Cu ανάγεται σε Cu και 
αποβάλλεται σαν κεραμέρυθρο ίζημα . 

4

+2Cu
+2 +1

OCu2

 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Δοκιμαστικός σωλήνας  
● Κουταλάκια  
● Καμινέτο οινοπνεύματος ή λύχνος 
● Ποτήρια ζέσεως 
● Ξύλινη λαβίδα 
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Ζυγός 
● Γυάλινο χωνί 
● Διηθητικό χαρτί 
● Γλυκόζη ή φρουκτόζη ή αλδεΰδη 
●  Τρυγικό καλιονάτριο 
● ΝαΟΗ στερεό 
●CuSO (γαλαζόπετρα) OH 24 5.
● Αποσταγμένο νερό 
 
 

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ FEHLING 

1. Διάλυμα Fehling Α: Διαλύουμε 7gr ένυδρου σε 100ml αποσταγμένου νερού και αν το  4CuSO
    διάλυμα είναι θολό διηθούμε. 
2. Διάλυμα Fehling Β: Διαλύουμε 10gr NαΟΗ και 5gr περίπου τρυγικό καλιονάτριο (ένυδρο),  
    σε 100ml αποσταγμένο νερό. Το διάλυμα μένει σε ηρεμία δύο μέρες και μετά το διηθούμε. 
 
Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 
 1. Βάζουμε 2 ml απιονισμένου νερού σε δοκιμαστικό σωλήνα και διαλύουμε 0,1gr περίπου  
    γλυκόζης (ή 2ml γλυκόζης του εμπορίου). Αν χρησιμοποιήσουμε αλδεΰδη, βάζουμε στο  
   σωλήνα 2ml περίπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης μέλι ή ζουμί από πορτοκάλι. 
2. Προσθέτουμε 1ml από το διάλυμα Fehling A και 1ml από το διάλυμα Fehling B. Μπορούμε  
    να χρησιμοποιήσουμε, εναλλακτικά, διάλυμα του Benedict, το οποίο περιέχει ιόντα   +2Cu
    συμπλοκοποιημένα με κιτρικά, αντί τρυγικά, ιόντα. 
3. Θερμαίνουμε ήπια το σωλήνα, μέχρις ότου το μίγμα αρχίσει να βράζει. 
4. Παρατηρούμε ότι  δημιουργείται κεραμέρυθρο ίζημα υποξειδίου του χαλκού (Cu ) και το O2

    βαθύ μπλε διάλυμα αποχρωματίζεται. Αν το πείραμα γίνει με μεθανάλη, το διάλυμα Fehling 
   ανάγεται σε μεταλλικό χαλκό. 
 
                                                                                                                       ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ   

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  NYLON 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Με αυτό το πείραμα, θα δούμε πώς δημιουργείται 
ένας από τoυς τύπους Nylon, το Nylon 6.6. Η 
παρασκευή αυτή είναι μια αντίδραση 
πολυμερισμού (συμπύκνωση), που γίνεται στη 
διεπιφάνεια δύο διαλυμάτων, με απόσπαση HCl 
και σχηματισμό ενός πολυαμιδίου, όπως όλα τα 
Nylon. Όταν χρησιμοποιήσουμε 
εξαμεθυλενοδιαμίνη ( 2622 )( NHCHNH −−

COClCHClOC
  ) 

και αδιποϋλοχλωρίδιο ( −− 42 )(

COCl

) 
θα παρασκευάσουμε το Nylon 6.6, ενώ όταν 
χρησιμοποιήσουμε εξαμεθυλενοδιαμίνη και το 
διχλωρίδιο του δεκανοδιϊκού οξέος 
( ) θα παρασκευάσουμε 
το Nylon 6.10. 

CHClCO −− 82 )(

 
 

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Ποτήρι ζέσεως 150 ή 200 ml 
● Ποτήρι ζέσεως 100 ml 
● ράβδος ανάδευσης 
● κουταλάκι 
● Λαβίδα ή ξυλάκι ή σύρμα 
● Αναλυτικός ζυγός 
● εξαμεθυλενοδιαμίνη 
● αδιποϋλοχλωρίδιο 
● Κυκλοεξάνιο ή καθαρή βενζίνη 
● ΝαΟΗ στερεό 
● Απιονισμένο νερό 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1.  Ζυγίζουμε 1 gr στερεό ΝαΟΗ και το διαλύουμε σε 50 ml απιονισμένο νερό, στο  
     ποτήρι των 150 ml. 
2.  Ζυγίζουμε 1 gr εξαμεθυλενοδιαμίνη και την διαλύουμε στο προηγούμενο διάλυμα. 
3.  Βάζουμε 50 ml κυκλοεξάνιο ή καθαρή βενζίνη στο ποτήρι των 100 ml και 
     διαλύουμε 0,5 gr αδιποϋλοχλωρίδιο. 
4.  Ρίχνουμε προσεκτικά το περιεχόμενο του μικρού ποτηριού στο μεγάλο ποτήρι,  
     χωρίς να αναμιχθούν τα δύο διαλύματα. Ο πολυμερισμός γίνεται στη διεπιφάνεια 
     των δύο διαλυμάτων και σχηματίζεται ένα λεπτό φιλμ από Nylon. 
5.  Τραβάμε προσεκτικά το φιλμ με ένα ξυλάκι, οπότε οι επιφάνειες των υγρών  
     έρχονται ξανά σε επαφή και δημιουργείται νέο φιλμ. Έτσι έχομε ένα πλαστικό 
     νήμα που το τυλίγουμε στο ξυλάκι. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την εκτέλεση του πειράματος, το περιεχόμενο του ποτηριού το 
πετάμε στα σκουπίδια και όχι στο νεροχύτη. 
                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ 
 
Το θειώδες νάτριο ( ) οξειδώνεται με όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου 
( ). Η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική, πολύπλοκης μορφής και αποτελεί 
ένα ωραίο παράδειγμα χημικού φαινομένου: 

32SONa

722 OCrK

OHSOKSOCrSONaSOHOCrKSONa 242342424272232 7)(373 +++→++  
Το διχρωμικό κάλιο είναι πορτοκαλί και γίνεται πράσινο λόγω των ιόντων Cr , που 
σχηματίζονται. 

3+

 
 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● δύο ποτήρια ζέσεως 
● κουταλάκι 
● αναδευτήρας 
● κορεσμένο διάλυμα  32SONa

● κορεσμένο διάλυμα  722 OCrK

● πυκνό διάλυμα  42SOH
● Υδροβολέας με νερό 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1.  Βάζουμε στο ένα ποτήρι ζέσεως μικρή ποσότητα διχρωμικού καλίου (λιγότερο 
     από 0,5gr). 
2.  Προσθέτουμε 150-200 ml νερό και ανακατεύουμε για να διαλυθεί το διχρωμικό  
     κάλιο, οπότε δημιουργείται ένα πορτοκαλί διάλυμα. 
3.  Ρίχνουμε με προσοχή, σταγόνα-σταγόνα 2-3 ml πυκνό θεϊκό οξύ και έτσι έχουμε  
     ένα οξειδωτικό αντιδραστήριο. 
4.  Βάζουμε στο δεύτερο ποτήρι ελάχιστη ποσότητα θειώδους νατρίου, στην άκρη του 
     κουταλακιού. Αν θέλουμε, ρίχνουμε και λίγο νερό. 
5.  Αδειάζουμε σιγά-σιγά το περιεχόμενο του πρώτου ποτηριού, στο δεύτερο ποτήρι 
     και παρατηρούμε ότι το διάλυμα από πορτοκαλί γίνεται αμέσως πράσινο, λόγω   
     των ιόντων που δημιουργούνται. +3Cr

 
 
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

 
 
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 23 από 29



 
ΟΙ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΛΑΤΑ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το υδρογόνο (Η) του αλκοολικού υδροξυλίου αντικαθίσταται με την επίδραση  
δραστικών μετάλλων(Κ, Να, Μg, Al),οπότε σχηματίζονται αλκοξείδια: 

NaROH + +−→ NaRO + 1/2  2H
Τα αλκοξείδια  υδρολύονται:  −− +⇔+ OHROHOHRO 2

 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● Δοκιμαστικός σωλήνας 
● Ογκομετρική φιάλη 
● Λύχνος υγραερίου 
● Κερί 
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Οινόπνευμα καθαρό 
● Μεταλλικό Να ή Κ  
● Δείκτης (φαινολοφθαλεΐνη)  
   ή πεχαμετρικό χαρτί 
 
 
 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

1.  Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζομε 2-3 ml οινόπνευμα. Με δείκτη ή πεχαμετρικό χαρτί 
     διαπιστώνομε ότι η αντίδραση του οινοπνεύματος είναι ουδέτερη. 
2.  Σε ογκομετρική φιάλη βάζομε 30 ml περίπου οινόπνευμα και ένα κομματάκι K ή Να  
     ( σαν μπιζέλι). Από την αντίδραση παράγεται , με το οποίο μπορούμε να  2H
     γεμίσουμε  ένα μπαλόνι.  
3.  Βάζοντας 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης στη φιάλη έχομε κόκκινο χρώμα λόγω 
     υδρόλυσης του αιθοξειδίου του Να. 
4.  Κάνοντας το πείραμα σε σωλήνα pyrex, μπορούμε να συλλέξουμε σε  2H
     ανεστραμμένο σωλήνα και να το αναφλέξουμε με το κερί, οπότε παράγεται 
     χαρακτηριστικός ήχος. 
5.  Χρησιμοποιώντας στο πείραμα άνυδρη αιθανόλη και εξατμίζοντας την περίσσεια  
     παίρνομε στερεό υπόλειμμα που είναι C (λευκοί κρύσταλλοι).  ONaH 52

     Προσθέτουμε νερό και με δείκτη ή πεχαμετρικό χαρτί διαπιστώνουμε ότι το διάλυμα  
     είναι αλκαλικό.  

 
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
                                                                                                  ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
                                                                                                                  ΧΗΜΙΚΟΣ   
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ(CuO) 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αιθανόλη οξειδώνεται με το CuO και δίνει 
αιθανάλη: 

OHCuCHOCHCuOOHCHCH 2323 ++⎯→⎯+ θ  
Ο ερυθροπυρωμένος Cu  που παράγεται, δρα σαν 
καταλύτης αφυδρογόνωσης της 
αιθανόλης:CH  2323 HCHOCHOHCH Cu +⎯→⎯
Το CuO παράγεται με οξείδωση Cu από το 

2O του αέρα: CuOOCu 22 2 ⎯→⎯+ θ  
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● Λύχνος υγραερίου 
● Λαβίδα 
● Ποτηράκι ζέσεως ή 
   δοκιμαστικός σωλήνας 
● Αιθανόλη 
● Έλασμα ή νόμισμα μεταλλικού Cu ή 
   χάλκινο σύρμα 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1.   Βάζουμε 10 ml περίπου αιθανόλης στην ποτηράκι ζέσεως ή στο δοκιμαστικό 
      σωλήνα. 
2.   Θερμαίνουμε με τη βοήθεια της λαβίδας το έλασμα του Cu ή το χάλκινο νόμισμα  
      στο λύχνο. Αν έχουμε σύρμα το διαμορφώνουμε πρώτα σε σπείρες, τυλίγοντάς το 
      σε  ένα καρφί ή μολύβι ή γυάλινη ράβδο.   
3.   Ο ερυθροπυρωμένος χαλκός, καθώς μεταφέρεται στo ποτήρι ζέσεως ή το  
      σωλήνα, οξειδώνεται από το οξυγόνο του αέρα σε CuO, που έχει μαύρο χρώμα.   
     Αν χρησιμοποιούμε σύρμα το βυθίζουμε μέσα στην αλκοόλη ή το κρεμάμε στο  
     χείλος του δοκιμαστικού σωλήνα πάνω από τους ατμούς της αιθανόλης. 
4.  Παρατηρούμε ότι το μαύρο CuO ανάγεται σε Cu και παίρνει πάλι τη μεταλλική  
     του λάμψη, ενώ η αιθανόλη οξειδώνεται σε αιθανάλη, με την έντονη οσμή. 
5.  Η ερυθροπύρωση του χαλκού και η βύθιση στην αλκοόλη μπορεί να επαναληφθεί  
     μερικές φορές, για να παραχθεί μεγαλύτερη ποσότητα αιθανάλης και να  
     μπορέσουμε να την ανιχνεύσουμε με τις σχετικές χημικές αντιδράσεις. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αναμμένος λύχνος πρέπει να μην είναι κοντά στην αλκοόλη, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 25 από 29



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Το αιθίνιο (CH≡CH) είναι αέριο 
άχρωμο, με οσμή αιθέρα, όταν είναι 
καθαρό. Με το πείραμα αυτό θα 
παρασκευάσουμε αιθίνιο από 
ανθρακασβέστιο ( ) του εμπορίου, 
το οποίο έχει προσμίξεις και , 
γι’αυτό έχει δυσάρεστη οσμή. Το αιθίνιο 
είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. 
Μπορούμε να το συλλέξουμε σε 
κύλινδρο συλλογής αερίου γεμάτο με 
νερό, όταν τον αναποδογυρίσουμε σε 
λεκάνη με νερό, οπότε το αιθίνιο εκτοπίζει το νερό του σωλήνα. Η χημική εξίσωση 
της παρασκευής είναι:

2CaC

CaC

3PH

2

SH 2

2O 222)(2 HCOHCaH +→+  
Θα δούμε επίσης την καύση του αιθινίου με έντονη φωτιστική φλόγα, που λέγεται 
οξυακετυλενική φλόγα ( ):Co3000 OHCOOHC 22222 22/5 +→+ ,ΔΗ=-1305 KJ 

 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● κωνική φιάλη διήθησης 
● διαχωριστικό χωνί (προαιρετικά) 
● πώμα 
● λαβίδα 
● CaC (πέτρα ασετυλίνης) 2

● νερό 
● αναπτήρας 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.  Τοποθετούμε στην κωνική φιάλη 1-2 κομματάκια ανθρακασβεστίου και 10-15 ml 
     νερό ή προσθέτουμε το νερό σταγόνα-σταγόνα με το διαχωριστικό χωνί. 
2.  Πωματίζουμε καλά τη φιάλη και παρατηρούμε αναβρασμό, λόγω της παραγωγής 
     αιθινίου από την αντίδραση του ανθρακασβεστίου με το νερό. 
3.  Αφού παραχθεί αρκετό αιθίνιο και εκδιωχθεί όλος ο αέρας από τη φιάλη,  
     πλησιάζουμε στο ακροφύσιο της κωνικής φιάλης τη φλόγα ενός αναπτήρα ή   
     κεριού και παρατηρούμε την καύση του αιθινίου. 
4.  Αρχικά βλέπουμε μαύρο καπνό, λόγω ατελούς καύσης του αιθινίου, επειδή το 
     οξυγόνο δεν επαρκεί για πλήρη καύση της μεγάλης ποσότητας του παραγόμενου  
     αιθινίου. Αργότερα η καύση γίνεται τέλεια. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κωνική φιάλη και οι κύλινδροι συλλογής αιθινίου δεν πρέπει να  
περιέχουν αέρα, γιατί το αιθίνιο με τον αέρα σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. 

 
 

                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 26 από 29



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΙΝΙΟΥ  
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Το αιθίνιο (CH≡CH) είναι αέριο άχρωμο. Με το πείραμα αυτό θα παρασκευάσουμε 
αιθίνιο από ανθρακασβέστιο ( ) του εμπορίου. Η χημική εξίσωση της 
παρασκευής είναι:

2CaC

2O 2222 )(2 HCOHCaHCaC +→+ ↑ 
Στη συνέχεια θα ανιχνεύσουμε το αιθίνιο, διοχετεύοντάς το σε αμμωνιακό διάλυμα 
χλωριούχου υποχαλκού (CuCl), οπότε θα σχηματιστεί καστανέρυθρο ίζημα 
χαλκοακετυλενιδίου σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 

HC≡CH + 2CuCl + 2 CuC≡CCu↓ + 2  3NH → ClNH 4

Με την παραπάνω αντίδραση ανιχνεύονται γενικότερα τα αλκίνια με όξινο υδρογόνο. 
Θα δούμε επίσης την αντίδραση αποχρωματισμού διαλύματος ιωδίου, λόγω 
ανόρθωσης του τριπλού δεσμού: HC≡CH + 2 -CI  CHII 22 → H2

 
 

 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

● διάταξη μικροπαραγωγής αερίων 
   ουσιών 
● δοκιμαστικοί σωλήνες (4) 
● στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
● λαβίδα 
● CaC (πέτρα ασετυλίνης) 2

● νερό 
● υποχλωριούχος χαλκός (CuCl) 
● διάλυμα αμμωνίας 
● διάλυμα ιωδίου 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.  Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες βάζουμε ελάχιστο CuCl και 2-3 ml νερό.  
     Ανακινούμε για να διαλυθεί ο CuCl και προσθέτουμε λίγες σταγόνες διαλύματος  
     αμμωνίας, οπότε βλέπουμε  το διάλυμα να χρωματίζεται μπλε. 
2.  Στους άλλους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες βάζουμε 2-3 ml διαλύματος ιωδίου. 
3.  Τοποθετούμε στη συσκευή μικροπαραγωγής αερίων 1-2 κομματάκια 
     ανθρακασβεστίου και 10-15 ml νερό.  
4.  Πωματίζουμε καλά τη φιάλη και παρατηρούμε αναβρασμό, λόγω της παραγωγής 
     αιθινίου από την αντίδραση του ανθρακασβεστίου με το νερό. 
5.  Διοχετεύουμε το αιθίνιο, μέσω του ελαστικού σωλήνα της συσκευής, στον ένα   
     από τους δύο σωλήνες με το μπλε διάλυμα, οπότε παρατηρούμε σχηματισμό  
     ιζήματος χαλκοκαρβιδίου με καστανέρυθρο χρώμα 
6.  Στη συνέχεια διοχετεύουμε το αιθίνιο στον τρίτο σωλήνα, με το διάλυμα του  
     ιωδίου και παρατηρούμε να αποχρωματίζεται, λόγω της αντίδρασης προσθήκης 
     του ιωδίου στον τριπλό δεσμό του αιθινίου. Οι άλλοι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες  
     χρησιμεύουν για σύγκριση των αρχικών με τα τελικά χρώματα. 
 
                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ( ) +2Pb

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Με αυτό το πείραμα θα δείξουμε την καταβύθιση και ανίχνευση ιόντων αλογόνου, 
υδροξειδίου, θείου, θειικών,  χρωμικών και διχρωμικών ιόντων με τη βοήθεια 
διαλύματος  (νιτρικού μολύβδου) ή (οξικού μολύβδου). 23 )(NOPb PbCOOCH 23 )(

Τα ιόντα , και αντιδρούν με τα ιόντα μολύβδου και δίνουν ιζήματα 
χρώματος λευκού, ενώ τα ιόντα δίνουν με τα , ίζημα μαύρο. Τα χρωμικά 
ιόντα ( ), τα διχρωμικά ιόντα ( ) και τα ιόντα ιωδίου (

−Cl

−2
4CrO

−OH −2
4SO

−2S +2Pb
−2

72OCr −I ) δίνουν 
ιζήματα με χρώμα κίτρινο. 
 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

● Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
● 8 μικροί δοκιμαστικοί σωλήνες 
● Διάλυμα ΗCl ή NaCl 
● Διάλυμα NaOH ή KOH 
● Διάλυμα NaI ή KI  
● Διάλυμα ή   SNa2 SK 2

● Διάλυμα ή  42CrOK 42CrONa
● Διάλυμα ή  722 OCrK 722 OCrNa

 ● Διάλυμα  3NH

● Διάλυμα (  424 ) SONH
● Διάλυμα ή    
   (  

23 )(NOPb
Pb2)COOCH 3

 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1.  Παρασκευάζουμε τα διαλύματα των αλάτων  διαλύοντας μισό κουταλάκι του 
     άλατος σε 100 ml απιονισμένου νερού.  
2.  Παρασκευάζουμε τα διαλύματα του HCl και των βάσεων NaOH και , ώστε  
     να  έχουν συγκέντρωση περίπου 1Μ. Όλα τα διαλύματα τα βάζουμε σε πλαστικά  

3NH

     μπουκαλάκια. 
3.  Αριθμούμε τους οκτώ δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζομε σε όλους 1-2 ml από τα  
     διαλύματα των αντιδραστηρίων, εκτός από το άλας του μολύβδου. Γράφουμε σε 
     φύλλο εργασίας το άλας που περιέχει κάθε σωλήνας. 
4.  Ρίχνουμε σε όλους τους σωλήνες σταγόνες από το  διάλυμα του μέχρι  
     να σχηματιστεί ίζημα. 

23 )(NOPb

5.  Βλέπομε τα ιζήματα που δημιουργούνται και καταγράφουμε παρατηρήσεις μας σε  
     φύλλο εργασίας. Συμπληρώνουμε επίσης τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
6.  Άν θέλομε να κάνομε το πείραμα μετωπικό, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο 
     της μικροκλίμακας. Αντί δοκιμαστικούς σωλήνες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
     θήκες από τσίκλες ή φάρμακα. Αρκούν λίγες σταγόνες από τα διαλύματα για να  
     επιτύχει το πείραμα. 
 
                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
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ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ( ) HgO
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ  
Όταν γίνεται μια χημική αντίδραση αποσύνθεσης, η χημική ένωση διασπάται στα 
στοιχεία που την αποτελούν. Το HgO το βρίσκουμε σε διάφορες αλλοτροπικές 
μορφές. Στο πείραμα αυτό θα δούμε το πορτοκαλί HgO να μετατρέπεται με θέρμανση 
σε κόκκινο και τελικά σε μαύρο. Αν παρατείνουμε  την θέρμανση, έχομε αποσύνθεση 
του  και μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα προϊόντα που παράγονται. Η σχετική 
χημική εξίσωση είναι:  

HgO

222 OHgHgO +⎯→⎯θ

 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

● Δοκιμαστικός σωλήνας pyrex 
● Πώμα για το δοκιμαστικό σωλήνα 
● Λαβίδα ξύλινη 
● Λύχνος υγραερίου 
● Πλαστικό κουταλάκι 
● Καλαμάκι (από σουβλάκι) 
● Οξείδιο του υδραργύρου 
 
 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1.  Βάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα μισό κουταλάκι HgO. 
2.  Aνάβουμε το καλαμάκι και όταν μισοσβήσει το βάζουμε μέσα στο σωλήνα.    
     Παρατηρούμε ότι σύντομα σβήνει λόγω έλλειψης οξυγόνου. 
3.  Κρατούμε το δοκιμαστικό σωλήνα με την λαβίδα και τον θερμαίνουμε στο λύχνο. 
     Παρατηρούμε ότι, το αρχικά πορτοκαλί HgO παίρνει κόκκινο και τελικά μαύρο  
     χρώμα. 
4.  Απομακρύνουμε το σωλήνα από τη φλόγα και παρατηρούμε ότι τα χρώματα του  
     HgO ακολουθούν αντίστροφη πορεία. Στα τοιχώματα του σωλήνα έχει  
     σχηματιστεί κάτοπτρο, λόγω συμπύκνωσης των ατμών του Hg.  
5.  Βάζουμε μέσα στο σωλήνα και πάλι ένα μισοσβησμένο καλαμάκι και  
     παρατηρούμε ότι καίγεται ζωηρά, λόγω του παραγόμενου οξυγόνου.  
 

Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
●  Οι ατμοί του Hg είναι δηλητηριώδεις, με χρόνια δράση και πρέπει το πείραμα να  
    γίνεται στον απαγωγό. Αντίδοτο στη δηλητηρίαση θεωρείται το λεύκωμα του αυγού. 
●  Χρησιμοποιούμε μικρή ποσότητα HgO και οπωσδήποτε σωλήνα pyrex. 
●  Αν δεν έχει το εργαστήριο απαγωγό, μόλις αρχίσει να σχηματίζεται το κάτοπτρο  
    Hg διακόπτουμε τη θέρμανση. Αφού δείξουμε και το σχηματισμό του O   
    κλείνουμε το σωλήνα με πώμα, για να μη βγουν ατμοί Hg ή απομακρύνουμε το  
    σωλήνα από την αίθουσα.  

2

●  Για να διαλύσουμε τον Hg από τα τοιχώματα του σωλήνα χρησιμοποιούμε αραιό  
    διάλυμα νιτρικού οξέος ( ). 3HNO

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
 ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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