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5η - 6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ:
9
9
9
9
9

Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύνδεση λαμπτήρων
Νόμος του Ohm-Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη
Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση
Σύνθεση δυνάμεων. Νόμοι του Νεύτωνα
Συμβολή κυμάτων-Στάσιμα κύματα

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Απλή Απόσταξη
Διήθηση
Χρωματογραφία χαρτιού
Μαγνήτιση
Εκχύλιση
Καταλυτικές Αντιδράσεις
Αντικατάσταση Χαλκού από Σίδηρο
Προσδιορισμός του pH εδάφους
Καύση Υδρογονάνθρακα

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
(2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ)

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Χρησιμοποιούμε τρείς όμοιους λαμπτήρες
• Ρυθμίζομε την συνεχή τάση έτσι ώστε οι δύο παράλληλα συνδεδεμένοι
λαμπτήρες να φωτοβολούν λίγο, ενώ ο λαμπτήρας σε σειρά φωτοβολεί
πολύ έντονα (προσέχομε να μην καταστραφεί).
• Το πείραμα δείχνει ότι το ρεύμα του κεντρικού κλάδου μοιράζεται στους δύο
παράλληλους κλάδους. Αν σε κάθε κλάδο συνδέσομε και από ένα
αμπερόμετρο ή πολύμετρο επαληθεύεται ο 1ος νόμος του Kirchhoff.
• Αν αποσυνδεθείο ένας από τους λαμπτήρες που συνδέονται παράλληλα
έχομε δύο λάμπτήρες σε σειρά που φωτοβολούν το ίδιο.

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΑΣΗ) (V)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (A)

Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ R=100Ω
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ)
V (V)

I (A)

2.3

0.023

3.99

0.04

6.17

0.062

7.75

0.078

9.02

0.092

10.05

0.103

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ
y = 97.045x + 0.1094
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Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διάγραμμα υ-t σε ευθ. ομαλά επιτ.
κίνηση

Χρόνος (t)
sec

ΔΧ=Χ2-Χ1
cm

U=ΔΧ/Δt
cm/s

0

0

0

1,1

0,1

3

15

3

0,2

4,6

23

5,7

0,3

6,1

30,5

9,1

0,4

7,7

38,5

13,4

0,5

9,2

46

20

18,3

0,6

10,5

52,5

0

23,9

0,7

12,1

60,5

30,4

0,8

υ(cm /s)

Θέση (Χ)
(cm)

y = 75,357x + 7,8571
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Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) (sec)

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 (cm)

U=ΔΧ/Δt
(cm/s)

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) (sec)

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 (cm)

U=ΔΧ/Δt
(cm/s)

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) sec

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 cm

U=ΔΧ/Δt
cm/s
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) (sec)

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 (cm)

U=ΔΧ/Δt
(cm/s)

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) (sec)

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 (cm)

U=ΔΧ/Δt
(cm/s)

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ
Θέση
(Χ) (cm)

Χρόνος
(t) sec

0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

ΔΧ=Χ2Χ1 cm

U=ΔΧ/Δt
cm/s

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ
Όνομα_________________________

Τμήμα_________

Ημ/νία___________
ΤΑΞΗ: Α΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

ΣΤΟΧΟI :
1.
2.
3.

Να αντιληφθούν οι μαθητές:
Τη διανυσματική πρόσθεση δύο δυνάμεων.
Το σχεδιασμό υπό κλίμακα διανυσμάτων.
Πώς προκύπτει ο κανόνας του παραλληλογράμμου.

Απαιτούμενα όργανα
1. Τέσσερεις ορθοστάτες.
2.
3.
4.
5.
6.

Δύο βάσεις στήριξης.
Τέσσερεις δεσμούς σύνδεσης.
Δύο τροχαλίες
Βαράκια του 0,5Ν (50gr)
Νήμα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Βήμα 1ο
Κατασκευάζουμε τη διάταξη που φαίνεται στη
διπλανή φωτογραφία. Στο ένα άκρο του νήματος
κρεμάμε 3 βαράκια (=1,5Ν), στο άλλο άκρο 4
(=2Ν) και στη μέση του νήματος 5 βαράκια
(=2,5Ν). Αφήνουμε το σύστημα να ισορροπήσει.
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Βήμα 2ο
Πίσω από το νήμα και τα βαράκια που ισορροπούν
στερεώνουμε, με τη βοήθεια συνδετήρων, ένα φύλλο
χαρτί (κατά προτίμηση μεγέθους Α3).
Βήμα 3ο
Με έναν μαρκαδόρο σημειώνουμε στο χαρτί 4 τελείες.
Η μία τελεία θα είναι στο σημείο όπου εφαρμόζονται οι
τρεις δυνάμεις και άλλες τρεις επί των διευθύνσεων των
δυνάμεων.

Βήμα 4ο
Μεταφέρουμε το φύλλο χαρτιού επί του πίνακα και το
κολλάμε στην επιφάνειά του με σελοτέιπ.
Βήμα 5ο
Με έναν χάρακα χαράσσουμε τις διευθύνσεις των
δυνάμεων που ασκούνται στο ίδιο σημείο.
.
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Βήμα 6ο
Με κατάλληλη κλίμακα σχεδιάζουμε τα
διανύσματα των δυνάμεων που ασκούνται
στο ίδιο σημείο. Π.χ. δίνουμε κλίμακα 10cm
για κάθε 0,5Ν.
Ερώτηση: Αν αντικαταστήσουμε τις δύο μη
κατακόρυφες δυνάμεις με μία (συνισταμένη),
ποια θα είναι η κατεύθυνση της δύναμης
αυτής και πόση τιμή σε Newton θα έχει, ώστε
να συνεχιστεί η ισορροπία;
Απ.

Βήμα 7ο
Σχεδιάζουμε με κόκκινο χρώμα και με την
ίδια κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε
προηγουμένως τη δύναμη που αντικαθιστά
τις δύο μη κατακόρυφες δυνάμεις.
Βήμα 8ο
Σχηματίζουμε με διακεκομμένες γραμμές το τετράπλευρο που φαίνεται στην εικόνα.
Ερώτηση: Τι είδους τετράπλευρο σχηματίστηκε;
Απ.
Διατυπώστε τον κανόνα με τον οποίο βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο δυνάμεων που
ασκούνται υπό γωνία στο ίδιο σημείο
Απ.

Γιάννης Γαϊσίδης
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΒΔΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Συναρμολογούμε τη διάταξη η οποία αποτελείται από:
1.1. Πηνίο 300 σπειρών
1.2. Συσκευή στασίμων κυμάτων με ράβδο.
1.3. Πυρήνα μαλακού σιδήρου σχήματος Π.
1.4. Ορθοστάτη με βάση.
1.5. Διακόπτη.
1.6. Μετασχηματιστή πολλαπλής εξόδου.

2. Πραγματοποιούμε το πείραμα ως εξής:
2.1. Τροφοδοτούμε το πηνίο με εναλλασσόμενη τάση 20 V ή 30V.
2.2. Ρυθμίζομε το μήκος της μεταλικής ράβδου μέχρις ότου δημιουργηθεί

στάσιμο κύμα.
Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Συναρμολογούμε τη διάταξη η οποία αποτελείται από:
1.1. Πηνίο 300 σπειρών
1.2. Συσκευή στασίμων διαμήκων κυμάτων με ελατήριο.
1.3. Πυρήνα μαλακού σιδήρου σχήματος Π.
1.4. Ορθοστάτη με βάση.
1.5. Διακόπτη.
1.6. Μετασχηματιστή πολλαπλής εξόδου.

2. Πραγματοποιούμε το πείραμα ως εξής:
2.1. Τροφοδοτούμε το πηνίο με εναλλασσόμενη τάση 20 V ή 30V.
2.2. Ρυθμίζομε το μήκος του ελατηρίου μέχρις ότου δημιουργηθεί στάσιμο

κύμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Με την ίδια συσκευή μπορούμε να δημιουργήσομε στάσιμα εγκάρσια κύματα
σε σπάγγο.
Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΓΡΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Συναρμολογούμε τη διάταξη η οποία αποτελείται από:
1.1. Λεκάνη κυματισμών
1.2. Ξύλινη ράβδο που φέρει κινητήρα και δυο μπίλιες-σύχρονες πηγές.
1.3. Λάμπα φωτισμού (12V)
1.4. Τροφοδοτικό
2. Πραγματοποιούμε το πείραμα ως εξής:
2.1. Τροφοδοτούμε τη λάμπα με τάση 12V, και το κινητήρα με συνεχή
τάση που μπορεί να μεταβάλλεται από 0-4 V.
2.2. Μετακινούμε τις δυο μπίλιες ώστε να ακουμπούν στην επιφάνεια
του νερού και θέτομε σε περιστροφή τον κινητήρα.
2.3. Οι γραμμές συμβολής παρατηρούνται στον πάγκο κάτω από τη
λεκάνη.
2.4. Με αλλαγή της τάσης στον κινητήρα αλλάζει η απόσταση των
γραμμών συμβολής (αφού αλλάζει η συχνότητα περιστροφής άρα και
το μήκος κύματος).
Ανδρέας Καρακωνσταντής
Φυσικός
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ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ
1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΥΓΡΟ
2.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η απόσταξη είναι μέθοδος διαχωρισμού των συστατικών ομογενούς μίγματος υγρούυγρού ή υγρού στερεού και στηρίζεται στη διαφορά των σημείων βρασμού των
συστατικών του μίγματος.Το μίγμα θερμαίνεται και αν τα σημεία βρασμού των
συστατικών του διαφέρουν περισσότερο από 20 o C , τότε ο ατμός που θα προκύψει,
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το συστατικό με το χαμηλότερο σημείο
βρασμού. Οι ατμοί αυτοί ψύχονται, υγροποιούνται και συλλέγονται σε δοχείο.
Ανάλογα με το μίγμα που θέλουμε να αποστάξουμε και τις συνθήκες που
εφαρμόζουμε η απόσταξη διακρίνεται σε απλή απόσταξη, κλασματική απόσταξη,
απόσταξη με υδρατμούς και απόσταξη σε κενό ή σε ελαττωμένη πίεση. Η απλή
απόσταξη χρησιμοποιείται συνήθως στο διαχωρισμό ενός συστατικού από ένα μίγμα.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
1. Κλασματήρας
2. Πώματα
3. Ψυκτήρας
4. Δύο ελαστικοί σωλήνες
5. Δύο ορθοστάτες πλήρεις
6. Λύχνος υγραερίου
7. Τρίποδας θέρμανσης και πλέγμα
8. Χωνί διήθησης
9. Πλαστική φιάλη ή ποτήρι
10.Αλκοολούχο υγρό
11.Θαλασσινό νερό ή νερό βρύσης
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Συναρμολογούμε τη διάταξη απόσταξης και προσέχουμε οι συνδέσεις να είναι
αεροστεγείς. Το νερό στον ψυκτήρα πρέπει να μπαίνει από το κάτω μέρος και να
βγαίνει από το πάνω, ώστε ο ψυκτήρας να είναι πάντα γεμάτος με νερό.
2. Μεταφέρομε στον κλασματήρα το υγρό που θέλομε να αποστάξομε, ώστε να
καλύπτει περίπου το 1/3 του κλασματήρα και βάζομε το πώμα. Αν βάλομε
θερμόμετρο, πρέπει η λεκάνη του υδραργύρου να βρίσκεται στο ύψος του
απαγωγού σωλήνα, ώστε να δείχνει τη θερμοκρασία των ατμών που εξέρχονται
(κατά συνθήκη).
3. Ανάβομε το λύχνο υγραερίου.
4. Συγκεντρώνομε το υγρό που αποστάζει και το πιστοποιούμε, μετρώντας το σημείο
βρασμού του. Η αιθανόλη αποστάζει στους 78 βαθμούς Κελσίου. Όταν την
αναφλέξομε δίνει κυανίζουσα φλόγα.
5. Αν δεν έχομε αποστακτική συσκευή, μπορούμε να δείξουμε την αρχή της απλής
απόσταξης με τον εξής τρόπο: Θερμαίνομε νερό βρύσης σε ποτήρι ζέσεως. Πάνω
από το ποτήρι κρατούμε σε πλάγια θέση ένα τζάμι, ώστε η μία γωνία του να
βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά, πάνω από ένα άλλο ποτήρι. Οι υδρατμοί υγροποιούνται
πάνω στο τζάμι και μαζεύονται στο δεύτερο ποτήρι.
Πουλερές Νικόλαος
Χημικός
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ΔΙΗΘΗΣΗ
1. ΑΠΛΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
2. ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΗΘΗΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η διήθηση είναι μια μέθοδος διαχωρισμού της στερεάς φάσης από την υγρή, σ΄ ένα ετερογενές
μίγμα. Χρησιμοποιούνται χάρτινοι απλοί ηθμοί ή πτυχωτοί ηθμοί..
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στήριγμα
Δακτύλιος διηθήσεως
Χωνί διηθήσεως
Χάρτινοι ηθμοί
Κωνική φιάλη
Γυάλινη ράβδος
Κονιοποιημένη κιμωλία (ή γύψος)
Νερό.
Κουταλάκια
Ποτήρια ζέσεως
Ζωικός Άνθρακας
Χρωματισμένο οινόπνευμα
(ή αραιά διαλύματα I 2 , KMnO4 κ.λ.π.)

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Παρασκευάζουμε το μίγμα κιμωλίας-νερού και ζωικού άνθρακα-οινοπνεύματος στα ποτήρια
ζέσεως.
2. Ο ηθμός τοποθετείται ώστε να τελειώνει λίγο πριν
από το χείλος του χωνιού. Η τέλεια επαφή χωνιού
και ηθμού, που διευκολύνει την διήθηση,
επιτυγχάνεται με την διαβροχή του ηθμού με νερό.
3. Η συλλογή του διηθήματος γίνεται σε κωνική φιάλη,
για να μη πετάγεται το διήθημα έξω και πέφτουν οι
σταγόνες. Αν δεν υπάρχει κωνική φιάλη, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ποτήρι ζέσεως. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο σωλήνας του χωνιού να ακουμπά στο
τοίχωμα του ποτηριού, ώστε το διήθημα να κυλά
ομαλά χωρίς να στάζει.
4. Χρησιμοποιούμε γυάλινη ράβδο ώστε να οδηγούμε το μίγμα στα πλάγια του χωνιού, γιατί αν
πέφτει απ΄ ευθείας στον πάτο του, είναι δυνατόν να σχίσει τον ηθμό.
5. Η στάθμη του μίγματος μέσα στο χωνί πρέπει να είναι πάντα 1cm κάτω από το ύψος του
ηθμού.
Πουλερές Νικόλαος
Χημικός
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ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΤΟΧΟΣ
Η χρωματογραφία χαρτιού είναι η απλούστερη μέθοδος χρωματογραφίας και εφαρμόζεται στο
διαχωρισμό και πιστοποίηση υδατοδιαλυτών κυρίως ουσιών, που περιέχονται σε μια πολύ μικρή
ποσότητα ενός ομογενούς μίγματος, π.χ. αμινοξέων, σακχάρων κ.λπ.
Η μέθοδος στηρίζεται στην κατανομή των συστατικών του μίγματος μεταξύ δυο διαλυτών. Ο
ένας είναι ο διαλύτης που ανέρχεται στο χαρτί (κινητή φάση) και ο άλλος είναι το νερό, που
συγκρατείται από την κυτταρίνη του χαρτιού (στατική φάση). Συστατικά, που είναι περισσότερο
διαλυτά στο νερό, μετακινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τα συστατικά που είναι
περισσότερο διαλυτά στον ανερχόμενο διαλύτη.
B. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Φιάλη χρωματογραφίας ή ποτήρι ζέσεως ή
δοκιμαστικός σωλήνας η κωνική φιάλη
● Χαρτί χρωματογραφίας(π.χ.whatman No1)
● Σταγονόμετρο ή μικροσιφώνιο
● Πώμα ή σκέπασμα
● Ψαλίδι
● Ογκομετρικός κύλινδρος
● Χρωματιστό υγρό(από καραμέλες, μελάνη,
εκχύλισμα από σπανάκι, βυσσινάδα κ.λ.π.)
● Ακετόνη ή οινόπνευμα
● Πιστολάκι μαλλιών(προαιρετικά)
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Το χαρτί χρωματογραφίας κόβεται σε ορθογώνιες λουρίδες, πλάτους 1,5 cm περίπου.
2. Σε απόσταση 1,5cm από το άκρο της μικρής πλευράς τοποθετείται μια σταγόνα του
χρωματιστού υγρού, με τη βοήθεια μικροσιφώνιου (τριχοειδή σωλήνα ή σταγονόμετρου) και
η κηλίδα που θα σχηματιστεί δεν πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 5 mm.
3. Το υγρό ξηραίνεται μ΄ ένα πιστολάκι μαλλιών.
4. Στη φιάλη που θα χρησιμοποιήσουμε βάζουμε τον κατάλληλο διαλύτη σε ύψος 1cm και
στερεώνουμε το χαρτί χρωματογραφίας. Η κηλίδα με το μίγμα πρέπει να βρίσκεται έξω από
τον διαλύτη. Αν χρησιμοποιήσουμε ποτήρι ζέσεως, μπορούμε να στερεώσουμε με συνδετήρες
τρεις λουρίδες χαρτιού χρωματογραφίας πάνω σε ένα κομμάτι σύρμα και να το
τοποθετήσουμε στο χείλος του ποτηριού. Έτσι μπορούμε να δούμε την εξέλιξη του
διαχωρισμού, αφαιρώντας σταδιακά τις λουρίδες χαρτιού.
5. Στη φιάλη ή το ποτήρι τοποθετείται πώμα ή σκέπασμα, ώστε να εμποδίζεται η εξάτμιση του
διαλύτη.
6. Όταν ο διαλύτης ανέβει περίπου 10cm από το σημείο απόθεσης της κηλίδας(σε 10-15 min), το
ένα χαρτί απομακρύνεται και ξηραίνεται σε ρεύμα αέρα ή σε φούρνο θερμοκρασίας 100ο C.
7. Οι χρωστικές μπορούν να πιστοποιηθούν από το χρώμα και την απόσταση που διάνυσαν.
8. Το χρωματιστό υγρό( π.χ. διάλυμα χλωροφύλλης), παρασκευάζεται ως εξής:
Παίρνουμε πράσινα φύλλα από σπανάκι ή χόρτα ή φύλλα από λουλούδια, τα κόβουμε μικρά
κομματάκια και τα βάζουμε σ΄ ένα γουδί πορσελάνης, μαζί με λίγο άμμο. Προσθέτουμε 5ml
περίπου ακετόνης, τα πιέζουμε καλά και κατόπιν βάζουμε το χρωματιστό υγρό σε ένα δοχείο
για να το χρησιμοποιήσουμε για τη χρωματογραφία.
Πουλερές Νικόλαος
Χημικός
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΘΕΙΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΙΟΥXOY ΣΙΔΗΡΟΥ
A. ΓΕΝΙΚΑ
Η μαγνήτιση είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον διαχωρισμό ενός ετερογενούς
μίγματος στερεών, όταν ένα από τα στερεά συστατικά έχει μαγνητικές ιδιότητες. Στο εργαστήριο
μπορούμε εύκολα να διαχωρίσουμε ένα μίγμα ρινισμάτων σιδήρου και θείου (ή άλλου μη μαγνητικού
σώματος).
B. ΟΡΓΑΝΑ KAI XHMIKEΣ ΟΥΣΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κάψα πορσελάνης
Δύο κουταλάκια
Σίδηρος σε σκόνη
Θείο σε σκόνη
Μαγνήτης
Χαρτοπετσέτες
Ύαλος ωρολογίου
Στήριγμα δοκιμαστικών
Δοκιμαστικοί σωλήνες
Λύχνος θέρμανσης
Ζυγός
Λαβίδα
Υδροχλωρικό οξύ

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Ζυγίζουμε 7gr σκόνης σιδήρου και 4gr θείου σε κάψα πορσελάνης και τα αναμιγνύουμε πολύ
καλά μέσα στην κάψα μέχρι το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Το μίγμα το χωρίζουμε σε δύο μέρη.
2. 1ο μέρος: Βάζουμε μια ποσότητα του μίγματος σ’ ένα άσπρο χαρτί. Πλησιάζουμε ένα μαγνήτη
(τυλιγμένο σε χαρτοπετσέτα) οπότε έλκεται ο σίδηρος. Χτυπάμε ελαφρά τον μαγνήτη για να πέσει
το θείο που συμπαρασύρθηκε. (φυσικό φαινόμενο).
3. 2ο μέρος: Βάζουμε ένα κουταλάκι μίγματος σ΄ ένα δοκιμαστικό σωλήνα και το θερμαίνουμε
προσεκτικά. Το πάνω μέρος το πασπαλίζουμε με λίγο θείο. Το μίγμα αρχίζει να κοκκινίζει,
ένδειξη ότι αρχίζει να γίνεται η αντίδραση. Στο σημείο αυτό μπορούμε να διακόψουμε και η
αντίδραση ολοκληρώνεται μόνη της, επειδή είναι εξώθερμη.
4. Μόλις κοκκινίσει όλη η μάζα, αφήνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα να κρυώσει και μετά αδειάζουμε
το περιεχόμενο του σωλήνα σε κάψα πορσελάνης, χτυπώντας τον ελαφρά. Ένας άλλος τρόπος
είναι να βυθίσουμε τον πυρακτωμένο σωλήνα σε μικρό ποτήρι ζέσεως που περιέχει λίγο νερό,
οπότε ο σωλήνας σπάει. Το περιεχόμενο του σωλήνα δεν είναι πλέον μίγμα, αλλά χημική ένωση:
Fe + S → FeS
5. Αν ρίξουμε λίγο υδροχλωρικό οξύ (HCl) στο αρχικό μίγμα ελευθερώνεται άοσμο αέριο Η2 :
Fe + 2HCl → FeCl2 + H 2 ↑ , ενώ στο νέο προϊόν ελευθερώνεται αέριο Η2S με δυσάρεστη οσμή:
FeS + 2HCl → FeCl2 + H 2S ↑ .
6. Αν χρησιμοποιήσουμε μαγνήτη (όχι πολύ δυνατό) παρατηρούμε ότι το νέο προϊόν δεν έλκεται.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση χημικό φαινόμενο.
7. Επίσης το νέο προϊόν δεν διαλύεται σε διθειάνθρακα (CS2), όπως το θείο του αρχικού μίγματος.
Πουλερές Νικόλαος
Χημικός

Σελίδα 15 από 21

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΕΚΧΥΛΙΣΗ (ΑΠΛΗ) ΙΩΔΙΟΥ ΜΕ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκχύλιση χρησιμοποιείται για να διαχωρίσομε μια οργανική συνήθως ένωση, που
βρίσκεται διαλυμένη ή αιωρείται σ’ ένα υγρό ή αποτελεί συστατικό ενός στερεού
μίγματος. Στην εκχύλιση χρησιμοποιούμε κατάλληλο διαλύτη ( εκχυλιστικό υγρό),
που διαλύει μόνο την ένωση που θα εκχυλιστεί, δεν αντιδρά μαζί της και δεν
αναμιγνύεται με τα άλλα συστατικά του μίγματος. Σαν εκχυλιστικά υγρά
χρησιμοποιούνται συνήθως αιθέρας, χλωροφόρμιο, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακας
και αλκοόλες, που έχουν χαμηλά σημεία ζέσεως για να απομακρύνονται εύκολα.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Διαχωριστικό χωνί 100 ml
● Μεταλλικό στήριγμα
● Δακτύλιος ή λαβίδα
● Ογκομετρικοί κύλινδροι 10 και 100 ml
● Διάλυμα ιωδίου ή βάμμα ιωδίου
● Χλωροφόρμιο
● Αποσταγμένο νερό
● Δύο κωνικές φιάλες

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Τοποθετούμε το διαχωριστικό χωνί στο
δακτύλιο ή το στερεώνομε με τη λαβίδα στο μεταλλικό στήριγμα.
2. Βάζομε στο διαχωριστικό χωνί 30 ml αποσταγμένου νερού και προσθέτομε
2 ml διαλύματος ιωδίου (ή 1 ml βάμματος ιωδίου). Βλέπομε ότι η υδατική στιβάδα
παίρνει κίτρινο χρώμα.
3. Προσθέτομε 10-15 ml από το εκχυλιστικό υγρό ( π.χ. χλωροφόρμιο).
4. Κλείνουμε το χωνί με το πώμα του και κρατώντας το πώμα με το δάχτυλο
ανακινούμε καλά το μίγμα στο χωνί.
5. Αναστρέφομε το χωνί και ανοίγομε τη στρόφιγγα για να ελαττωθεί η πίεση, στο
εσωτερικό του χωνιού. Η πίεση αυτή είναι το άθροισμα της ατμοσφαιρικής πίεσης
και των τάσεων των ατμών του εκχυλιστικού υγρού και του νερού.
6. Κλείνομε τη στρόφιγγα και επαναλαμβάνομε την παραπάνω διαδικασία, της
ανακίνησης και ελάττωσης της πίεσης, 2-3 φορές, για να μεταβεί πλήρως η
οργανική ουσία στη στιβάδα του εκχυλιστικού υγρού.
7. Αφήνομε το χωνί στο δακτύλιο για να διαχωριστούν οι στιβάδες. Παρατηρούμε
ότι η υδατική στιβάδα είναι άχρωμη ή ελαφρώς κίτρινη, γιατί σχεδόν όλο το ιώδιο
μεταφέρθηκε στη στιβάδα του χλωροφορμίου, που έχει χρώμα ιώδες.
8. Στη συνέχεια αφαιρούμε το πώμα, ανοίγομε τη στρόφιγγα και αδειάζομε
προσεκτικά την κατώτερη στιβάδα (εκχύλισμα), στην μια κωνική φιάλη, για
περαιτέρω επεξεργασία.
9. Η ανώτερη στιβάδα (υδατική) μεταγγίζεται από το πάνω στόμιο του χωνιού
στην άλλη κωνική φιάλη, εκτός αν θέλομε να επαναλάβομε την εκχύλιση με νέα
ποσότητα εκχυλιστικού υγρού, για πλήρη διαχωρισμό της οργανικής ουσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή τα εκχυλιστικά υγρά αναφλέγονται εύκολα, η εκχύλιση πρέπει
να γίνεται μακριά από φλόγα.
Πουλερές Νικόλαος
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ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
(ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ)

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αντίδραση 2 H 2 O2 ( aq ) ⇔ 2 H 2 O( l ) + O2 ( g ) σε συνήθεις συνθήκες είναι πολύ αργή
(χρειάζονται 500 μέρες για να συλλέξομε 50 cm 3 O2 ),ενώ με την προσθήκη
πυρολουσίτη( MnO2 ) , η ίδια ποσότητα O2 συλλέγεται σε ελάχιστο χρόνο.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
●
●
●
●

Κωνική φιάλη
Ζυγός
Διοξείδιο του μαγγανίου
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ)

●
●
●
●

Πώμα
Σύριγγα αερίου
Μπαλόνι
Παρασχίδα ξύλου

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Στην κωνική φιάλη ρίχνουμε 10-15 ml H 2 O2 και προσθέτουμε ελάχιστη
ποσότητα πυρολουσίτη ( MnO2 ).Η αντίδραση γίνεται έντονα και παράγεται O2
και υδρατμοί( λόγω της παραγόμενης θερμότητας).
2. Αν στη φιάλη προσαρμοστεί ένα μπαλόνι , αυτό θα φουσκώσει λόγω του
παραγόμενου O2 .
3. Επίσης αν βάλουμε μια μισοαναμμένη παρασχίδα ξύλου στο στόμιο της φιάλης θα
αναφλεγεί.
4. Αν προσαρμοστεί στη φιάλη σύριγγα μέτρησης του όγκου αερίου, μπορεί να
υπολογιστεί η ταχύτητα αντίδρασης, ως η μεταβολή του όγκου του παραγόμενου
αερίου στη μονάδα του χρόνου ( u = ΔV / Δt ).
5. Βάζοντας στη φιάλη, που βρίσκεται πάνω στο ζυγό, μεγάλη ποσότητα H 2 O2
(πάνω από 200 gr), μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα της αντίδρασης με ή
χωρίς καταλύτη, μετρώντας την απώλεια βάρους σε συνάρτηση με το χρόνο
( u = Δm / Δt ).
6. Μετά το τέλος της αντίδρασης , διηθούμε το περιεχόμενο της φιάλης, ξεπλένουμε
τον καταλύτη, τον στεγνώνουμε και μπορούμε να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε.
Πουλερές Νικόλαος
Χημικός

Σελίδα 17 από 21

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σίδηρος είναι μέταλλο πιο αναγωγικό από το χαλκό και αντικαθιστά τα ιόντα του
χαλκού στα διαλύματά τους. Η αντίδραση που γίνεται είναι οξειδοαναγωγική, απλής
αντικατάστασης και παριστάνεται με τη χημική εξίσωση:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Όταν χρησιμοποιήσουμε ρινίσματα σιδήρου ή ψιλό σύρμα κουζίνας, η επιφάνεια
επαφής του Fe με το διάλυμα του CuSO4 μεγαλώνει και η αντίδραση γίνεται με
μεγαλύτερη ταχύτητα.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
● Δύο κωνικές φιάλες με πώμα
ή δύο ποτήρια ζέσεως 100 ml
● Ποτήρι ζέσεως 200 ml
● Λύχνος υγραερίου
● Κουταλάκι
● Σιδερένιο καρφί
● Σύρμα κουζίνας ή ρινίσματα σιδήρου
● CuSO4 .5 H 2 O (γαλαζόπετρα)
● Απιονισμένο νερό
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Διαλύουμε 2-3 κουταλάκια με γαλαζόπετρα σε 200 ml νερού μέσα στο ποτήρι των
200 ml. Επειδή η διάλυση αργεί θερμαίνουμε το διάλυμα στο λύχνο, οπότε
σύντομα δημιουργείται διάλυμα CuSO4 γαλάζιου χρώματος. Με το θερμό διάλυμα
θα γίνει πιο γρήγορα και η αντίδραση αντικατάστασης του Cu από το Fe.
2. Χωρίζουμε το διάλυμα στις δύο κωνικές φιάλες (ή ποτήρια).
3. Περνάμε από την οπή του ενός πώματος ένα σιδερένιο καρφί και πωματίζουμε τη
μία φιάλη. Έτσι ένα μέρος του καρφιού είναι μέσα στο διάλυμα και το υπόλοιπο
έξω.
4. Στην δεύτερη φιάλη τοποθετούμε λίγο ψιλό σύρμα κουζίνας ή ρινίσματα σιδήρου.
5. Σε λίγο χρόνο παρατηρούμε, ότι το διάλυμα της δεύτερης φιάλης παίρνει αρχικά
πράσινο χρώμα και στη συνέχεια κίτρινο λόγω επικράτησης των ιόντων σιδήρου.
Η αντίδραση εδώ γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας
επαφής των αντιδρώντων.
6. Βγάζουμε το καρφί και παρατηρούμε ότι το τμήμα που ήταν βυθισμένο στο
διάλυμα, έχει χρώμα σκούρο κόκκινο, γιατί έχει καλυφθεί από Cu.
7. Βυθίζουμε πάλι το καρφί στο διάλυμα και μετά από αρκετό χρόνο βλέπουμε να
έχει επικαλυφθεί από ένα παχύ στρώμα Cu, ενώ το διάλυμα έχει πάρει το κίτρινο
χρώμα του FeSO4 . Σκουπίζοντας το Cu και ανανεώνοντας, κατά διαστήματα, το
διάλυμα του CuSO4 , το βυθισμένο τμήμα του καρφιού γίνεται αρχικά πολύ λεπτό
και τελικά διαλύεται.
8. Αν ρίξουμε λίγες σταγόνες H 2 SO4 , η αντίδραση αντικατάστασης επιταχύνεται.
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΕΔΑΦΟΥΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ
Το pH είναι ένα χαρακτηριστικό του εδάφους, που επηρεάζει τη γονιμότητά του.
Μετρώντας την τιμή του pH, μπορούμε να κατατάξουμε τα εδάφη σε όξινα, ουδέτερα
και αλκαλικά, ώστε να εφαρμόσουμε την κατάλληλη καλλιέργεια και να
χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα λιπάσματα. Επίσης μπορούμε να βελτιώσουμε την
οξύτητα ή αλκαλικότητα αυτών των εδαφών. Στα όξινα εδάφη προσθέτουμε χωνεμένη
κοπριά, αλκαλικά λιπάσματα ή ασβεστούχα υλικά (ασβέστωση).Την αλκαλικότητα των
εδαφών τη μειώνει το νερό της βροχής, αλλά όποτε χρειάζεται προσθέτουμε θειικό
αργίλιο, θειάφι, θειικό σίδηρο, γύψο και όξινα λιπάσματα.
Ο προσδιορισμός του pH στο εργαστήριο γίνεται με δείκτες (χρωματομετρικά) ή με
πεχάμετρο (ηλεκτρομετρικά). Η πιο αντιπροσωπευτική αναλογία εδάφους και νερού είναι
της « εδαφικής πάστας ». Επίσης χρησιμοποιούνται και άλλες αναλογίες μέτρησης,
όπως 1:1 (ένα μέρος εδάφους και ένα μέρος νερού),1:2 κ.α. Σε κάθε μέτρηση πρέπει να
αναφέρεται η ποσοτική αναλογία εδάφους και νερού.
Τα περισσότερα φυτά αφομοιώνουν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, σε pH 6,5-7.
Υπάρχουν φυτά, όπως η ορτανσία, που τα άνθη τους έχουν διαφορετικό χρώμα,
ανάλογα με το pH του εδάφους.
B. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Εργαστηριακός ζυγός
● Ποτήρι ζέσεως των 100 ml
● Αναδευτήρας
● Πεχάμετρο
● Σπάτουλα ή κουτάλι
● Χώμα
● Αποσταγμένο νερό
● Πεχαμετρικό χαρτί ή δείκτης

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Παίρνουμε δείγμα από το έδαφος που θέλουμε, χωρίς πέτρες, ξύλα και άλλες ξένες ύλες.
2. Για να μετρήσουμε το pH σε διάλυμα 1:1 ζυγίζουμε π.χ.30 gr εδάφους και 30 gr
αποσταγμένο νερό στο ποτήρι ζέσεως και αναδεύουμε αρκετή ώρα. Για να κάνουμε
«εδαφική πάστα», προσθέτουμε το νερό σιγά-σιγά (αν είναι δυνατό με προχοϊδα), ώστε
να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη μάζα (κατάσταση κορεσμού).
3. Μετρούμε το pH κατά προσέγγιση, βυθίζοντας το πεχαμετρικό χαρτί στο εδαφικό
διάλυμα ή χρησιμοποιώντας δείκτη ηλιανθίνη, μπλε της βρωμοθυμόλης κ.λ.π.
4. Μετρούμε με ακρίβεια το pH, βάζοντας το ηλεκτρόδιο του πεχαμέτρου στο ποτήρι με
την πάστα ή το εδαφικό διάλυμα 1:1.
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ΚΑΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όταν καίγονται οι υδρογονάνθρακες (αντίδραση με το οξυγόνο), παράγονται CO2
και H 2 O , ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνονται σημαντικά ποσά θερμότητας. Άρα έχομε
μια εξώθερμη αντίδραση, κατά την οποία μετατρέπεται χημική ενέργεια σε θερμική.
Η καύση των υδρογονανθράκων αποδίδεται με τη χημική εξίσωση:
y
4x + y
Cx H y +
O2 → xCO2 + H 2 O
4
2
Η παρουσία του H 2 O στα προϊόντα της καύσης ανιχνεύεται, από τα σταγονίδια που
σχηματίζονται στα ψυχρά μέρη της συσκευής καύσης ή από το μπλε χρώμα που
παίρνει ο άνυδρος CuSO4 , που αρχικά είναι λευκός. Το CO2 θολώνει το διαυγές
ασβεστόνερο, λόγω σχηματισμού αδιάλυτου ανθρακικού ασβεστίου ( CaCO3 ).
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ\

● Ορθοστάτης(βάση, ράβδος, σύνδεσμοι, λαβίδες)
● Χωνί απαγωγής καυσαερίων
● Γυάλινοι σύνδεσμοι
● Φιάλη και πώμα με δύο τρύπες
● Τρίποδας και πλέγμα
● Λύχνος με φιάλη βουτανίου ή λάμπα πετρελαίου
● Κάψα πορσελάνης
● Ένυδρος θειικός χαλκός ( CuSO4 .5 H 2 O )
● Διαυγές ασβεστόνερο ( Ca (OH ) 2 )

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Θερμαίνομε, στην κάψα πορσελάνης, μικρή ποσότητα ένυδρου θειικού χαλκού
(γαλαζόπετρα), οπότε μετατρέπεται σε άνυδρο CuSO4 , λευκού χρώματος.
2. Στερεώνομε το χωνί και τη φιάλη στον ορθοστάτη.
3. Συνδέομε το χωνί με τη φιάλη, με γυάλινους συνδέσμους, σε ένα από τους οποίους
προηγουμένως έχομε τοποθετήσει μικρή ποσότητα άνυδρου CuSO4 .
4. Στη φιάλη βάζομε 40-50 ml διαυγές ασβεστόνερο.
5. Ανάβομε το λύχνο με τη φιάλη βουτανίου ή τη λάμπα πετρελαίου και τα
καυσαέρια μέσω του χωνιού απαγωγής και των γυάλινων συνδέσμων,
διοχετεύονται στη φιάλη με το διαυγές ασβεστόνερο, το οποίο θολώνει.
6. Παρατηρούμε τις σταγόνες νερού που σχηματίζονται, στην εσωτερική επιφάνεια
των γυάλινων σωλήνων, λόγω υγροποίησης των υδρατμών, καθώς και τη
μετατροπή του λευκού άνυδρου CuSO4 , σε μπλε ένυδρο CuSO4 .5 H 2 O .
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Mn +2 ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
(ΑΥΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ)

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χημική εξίσωση της αντίδρασης που θα μελετήσουμε είναι:
2 KMnO4 + 5(COONa ) 2 + 8H 2 SO4 → K 2 SO4 + 2 MnSO4 + 10CO2 + 8 H 2 O + 5 Na 2 SO4
Η αντίδραση καθυστερεί μέχρι να σχηματιστεί MnSO4 ( Mn +2 ) που δρα καταλυτικά
(αυτοκατάλυση). Παρατηρούμε αποχρωματισμό του αρχικά ερυθροιώδους
διαλύματος. Αν προσθέσουμε ένα κρύσταλλο άλατος του
Mn +2 ( MnCl 2 , MnSO4 ) ,παρατηρούμε αποχρωματισμό του διαλύματος πολύ πιο
γρήγορα..
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•

Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων με δύο σωλήνες
Σιφώνιο αριθμημένο
Χρονόμετρο ή ρολόι
Διάλυμα οξαλικού νατρίου (COONa ) 2 0,1Μ ή οξαλικού οξέος (COOH ) 2
Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ( KMnO4 ) 0,01Μ
Διάλυμα θεϊκού οξέος 1Μ
MnSO4 ή MnCl 2 (καταλύτης)

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες ρίχνουμε με το σιφώνιο από 2ml διαλύματος
υπερμαγγανικού καλίου και 2 ml διαλύματος θεϊκού οξέος και τους αριθμούμε.
2. Προσθέτουμε και στους δύο σωλήνες από 2 ml διαλύματος οξαλικού νατρίου.
3. Στο 2ο σωλήνα προσθέτουμε επιπλέον ένα κόκκο καταλύτη (π.χ. MnSO4 )
4. Μετρούμε τους χρόνους που απαιτούνται για πλήρη αποχρωματισμό των
διαλυμάτων στους δύο σωλήνες.
.
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