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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ:
9 Παρασκευή και καύση αιθινίου
9 Ανίχνευση αιθινίου – Ανόρθωση τριπλού δεσμού
9 Αντικατάσταση μολύβδου από ψευδάργυρο
9 Διάσπαση του νερού με ηλεκτρόλυση
9 Επιμετάλλωση
9 Ηλεκτρόλυση KI
9 Ηλεκτρόλυση NaCl
9 Χημική Ισορροπία
9 Επίδραση της θερμοκρασίας στη Χημική Ισορροπία

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

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 ( CaC2 ) του
εμπορίου, το οποίο έχει προσμίξεις
PH 3 και H 2 S , 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: CaC 2 + 2 H 2 O → Ca(OH ) 2 + C 2 H 2
Θα δούμε επίσης την καύση του αιθινίου με έντονη φωτιστική φλόγα, που λέγεται
οξυακετυλενική φλόγα ( 3000 o C ): C 2 H 2 + 5 / 2O2 → 2CO2 + H 2 O ,ΔΗ=-1305 KJ
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● κωνική φιάλη διήθησης
● διαχωριστικό χωνί (προαιρετικά)
● πώμα
● λαβίδα
● CaC2 (πέτρα ασετυλίνης)
● 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.
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

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 ( CaC2 ) του εμπορίου. Η χημική εξίσωση της
παρασκευής είναι: CaC 2 + 2 H 2 O → Ca(OH ) 2 + C 2 H 2 ↑
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 NH 3 → CuC≡CCu↓ + 2 NH 4 Cl
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 I 2 → HI 2 C - CI 2 H
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● διάταξη μικροπαραγωγής αερίων ουσιών
● δοκιμαστικοί σωλήνες (4)
● στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων
● λαβίδα
● CaC2 (πέτρα ασετυλίνης)
● 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.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Με αυτό το πείραμα θα διαπιστώσουμε τη μεγαλύτερη δραστικότητα του
ψευδαργύρου (Zn) από το Μόλυβδο (Pb). Θα γίνει μια οξειδοαναγωγική αντίδραση
απλής αντικατάστασης, που δίνεται από τη χημική εξίσωση:
Pb(CH 3 COO ) 2 + Zn → Pb + Zn (CH 3 COO ) 2

οξικόςμόλυβδος + ψευδάργυρος → μόλυβδος + οξικόςψευδάργυρος
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● κύλινδρος συλλογής αερίων
ή ποτήρι ζέσεως 250 ml
● κλωστή
● σύρμα ή ξύλο
● ύαλος ωρολογίου
● ψαλίδι κοπής μετάλλου
● κουταλάκι
● φύλλο ψευδαργύρου (λαμαρίνα)
● οξικός μόλυβδος
● νερό

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Παίρνουμε ένα φύλλο Zn και κόβουμε ένα κομμάτι, που να χωράει στο γυάλινο
δοχείο που θα χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια του δίνουμε με το ψαλίδι το σχήμα
που θέλουμε (π.χ. σχήμα δέντρου, κύκλου κ.λ.π.). Αν δώσουμε σχήμα δέντρου,
στραβώνουμε λίγο τα κλαδιά, ώστε να μην είναι επίπεδο.
2. Βάζουμε 1,5 gr περίπου ( λιγότερο από μισό κουταλάκι) οξικού μολύβδου στο
δοχείο που θα χρησιμοποιήσουμε για την αντίδραση και προσθέτουμε νερό, μέχρι
να φτάσει λίγο πριν το χείλος του.
3. Δένουμε την κορυφή του δέντρου με τη μια άκρη της κλωστής και την άλλη άκρη
της τη δένουμε στο σύρμα (ή ξύλο).
4. Κρεμάμε το δέντρο μέσα στο γυάλινο δοχείο, ώστε το σύρμα να ακουμπά στα
χείλη του δοχείου. Σκεπάζουμε το δοχείο με την ύαλο ωρολογίου και το αφήνουμε
ακίνητο.
5. Καθώς εξελίσσεται η οξειδοαναγωγική αντίδραση, παρατηρούμε αλλοίωση της
επιφάνειας του ψευδαργύρου. Σε λίγες ώρες το δέντρο έχει τρεις διαστάσεις, λόγω
απόθεσης σπογγώδους μολύβδου, πάνω στο μεταλλικό ψευδάργυρο.
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ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Στο πείραμα αυτό θα δούμε την ηλεκτρολυτική διάσπαση του H 2 O , θα μετρήσουμε
τους όγκους των παραγομένων αερίων H 2 και O2 και θα τα ανιχνεύσουμε.
Στο νερό διαλύουμε ένα ηλεκτρολύτη π.χ. H 2 SO4 , Na2 SO4 κ.λ.π., ώστε να μπορεί να
περάσει το ρεύμα.
Οι ημιαντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε ηλεκτρόδιο είναι:
Στην άνοδο: H 2 O ⇔ 12 O2 + 2 H + + 2e − (ανοδική οξείδωση)
Στην κάθοδο: 2 H 2 O + 2e − ⇔ H 2 + 2OH − (καθοδική αναγωγή)
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● βολτάμετρο τύπου Hofmann
● βάση στήριξης και ορθοστάτης
● λαβίδα και σύνδεσμος
● 2 καλώδια με ακροδέκτες
● πηγή συνεχούς ρεύματος
(τροφοδοτικό ή 2 μπαταρίες 4,5 V)
● παρασχίδα ξύλου
● κερί και σπίρτα
● δοκιμαστικός σωλήνας
● διάλυμα H 2 SO4 0,1M
● δείκτης ηλιανθίνη
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Συναρμολογούμε τη συσκευή, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
2. Ανοίγουμε τη μία στρόφιγγα και προσθέτουμε το διάλυμα του οξέος, από το
μεσαίο σωλήνα του βολτάμετρου, μέχρι να φτάσει τη στρόφιγγα. Κλείνουμε αυτή
τη στρόφιγγα, ανοίγουμε την άλλη και γεμίζουμε το σωλήνα μέχρι τη στρόφιγγα,
με τον ίδιο τρόπο. Συμπληρώνουμε το μεσαίο σωλήνα με διάλυμα, μέχρι το σημείο
που αρχίζει να διευρύνεται. Στο διάλυμα του οξέος έχουμε προσθέσει λίγες
σταγόνες ηλιανθίνης, ώστε να είναι πιο εμφανείς οι όγκοι των αερίων H 2 και O2 .
3. Συνδέουμε τα ηλεκτρόδια με το τροφοδοτικό, με τη βοήθεια των καλωδίων.
Αν δεν έχουμε τροφοδοτικό συνδέουμε 2 μπαταρίες των 4,5 V σε σειρά. Αν
θέλουμε η ηλεκτρόλυση να γίνει πιο αργά χρησιμοποιούμε μία μπαταρία.
4. Βάζουμε σε λειτουργία το ηλεκτρικό κύκλωμα και σε λίγο χρόνο παρατηρούμε ότι
στην κάθοδο ο όγκος του αερίου( H 2 ) είναι διπλάσιος από τον όγκο του αερίου
που παράχθηκε στην άνοδο ( O2 ).
5. Πλησιάζουμε στο στόμιο του σωλήνα της καθόδου ανεστραμμένο δοκιμαστικό
σωλήνα, ανοίγουμε τη στρόφιγγα και συλλέγουμε το αέριο. Εισάγοντας αναμμένο
κερί στο στόμιο του σωλήνα, διαπιστώνουμε από το χαρακτηριστικό ήχο ότι είναι
H 2 (κροτούν αέριο).
6. Πλησιάζουμε στο στόμιο του σωλήνα της ανόδου μισοσβησμένη παρασχίδα, ενώ
ταυτόχρονα ανοίγουμε τη στρόφιγγα. Η ανάφλεξη της παρασχίδας μας βεβαιώνει
ότι το αέριο που παράχθηκε είναι O2 .
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ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Επιμετάλλωση είναι η επικάθηση ενός μετάλλου σε μια επιφάνεια μεταλλική ή όχι.
Αν η επιφάνεια δεν είναι μεταλλική πρέπει να επιστρωθεί με γραφίτη, ώστε να γίνει
αγώγιμη (γαλβανοπλαστική).
Η επιμετάλλωση αποτελεί σημαντική εφαρμογή της ηλεκτρόλυσης και γίνεται για να
προστατεύσουμε κάποια αντικείμενα από χημικές μεταβολές ή για να τους δώσουμε
καλύτερη εμφάνιση. Η επιμετάλλωση μπορεί να είναι επιχρύσωση, επιχρωμίωση,
επινικέλωση, επαργύρωση, επιχάλκωση, επικασσιτέρωση κ.λ.π. Σκοπός αυτού του
πειράματος είναι να επιχαλκώσουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο π.χ. ένα αλουμινένιο
κλειδί, ένα κουταλάκι ή ένα νόμισμα (όχι χάλκινα), το οποίο θα είναι η κάθοδος. Η
άνοδος θα είναι ένα έλασμα χαλκού και το ηλεκτρολυτικό διάλυμα περιέχει διάλυμα
CuSO4 . Στην άνοδο γίνεται η οξείδωση: Cu 0 → Cu 2 + + 2e και στην κάθοδο η
αναγωγή: Cu 2+ + 2e → Cu 0 . Συνολικά γίνεται μεταφορά μετάλλου(Cu) από την
άνοδο στην κάθοδο, ενώ η συγκέντρωση των Cu 2+ στο διάλυμα παραμένει σταθερή.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● ποτήρι ζέσης
● πηγή συνεχούς ρεύματος (τροφοδοτικό
ή μπαταρία 4,5 V)
● καλώδια και «κροκοδειλάκια»
● αλουμινένιο κλειδί
● έλασμα χαλκού
● διάλυμα CuSO4 ⋅ 5H 2 O
● ξυλάκι και κλωστή
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Καθαρίζουμε την επιφάνεια του αλουμινένιου κλειδιού που θέλουμε να
επιχαλκώσουμε. Μπορούμε να το βυθίσουμε σε θερμό διάλυμα KOH 2Μ, για 3-4
sec, προκειμένου να απομακρυνθούν ξένες ουσίες που βρίσκονται πάνω του, όπως
λίπη ή οξείδια. Στη συνέχεια το ξεπλένουμε με απιονισμένο νερό.
2. Βάζουμε στο ποτήρι ζέσης αρκετή ποσότητα διαλύματος CuSO4 , ώστε να μπορεί
να βυθιστεί το κλειδί που θα επιχαλκώσουμε και το έλασμα χαλκού, τα οποία
κρεμάμε στο ξυλάκι, με την κλωστή.
3. Με τη βοήθεια των καλωδίων, συνδέουμε το κλειδί με τον αρνητικό πόλο της
ηλεκτρικής πηγής (κάθοδος) και το έλασμα του χαλκού με το θετικό πόλο(άνοδος)
και τα βυθίζουμε στο διάλυμα του θειικού χαλκού.
4. Αφήνουμε τη συσκευή ηλεκτρόλυσης να λειτουργήσει για λίγα λεπτά και στη
συνέχεια αποσυνδέουμε το κλειδί, το ξεπλένουμε και το σκουπίζουμε.
5. Παρατηρούμε τις μεταβολές που έγιναν στο κλειδί κατά την επιχάλκωση. Αν
επιχαλκώσουμε ένα μέρος του αντικειμένου, οι μεταβολές στο χρώμα και την υφή
είναι πιο εμφανείς.
6. Μπορούμε να ζυγίσουμε το κλειδί πριν και μετά την επιχάλκωση. Μετρώντας την
ένταση του ρεύματος (με αμπερόμετρο) και το χρόνο, είναι δυνατός ο έλεγχος των
νόμων του Faraday.
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ KI
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Στο πείραμα αυτό θα δούμε την ηλεκτρολυτική διάσπαση του ιωδιούχου καλίου (KI)
και τις οξειδοαναγωγικές δράσεις που κρύβονται σε μια ηλεκτρολυτική διαδικασία.
Επίσης θα αποκτήσουμε γνώσεις για την παραγωγή χημικών στοιχείων και χημικών
ενώσεων με την ηλεκτρολυτική μέθοδο. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται
είναι: Ηλεκτρολυτική διάσταση: KI → K + + I −
Στην άνοδο: 2 I − → I 2 + 2e − (ημιαντίδραση οξείδωσης)
Στην κάθοδο: 2 K + + 2e − → 2 K (ημιαντίδραση αναγωγής)
Επίσης έχομε: 2 K + 2 H 2 O → 2 KOH + H 2 ↑
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● ποτήρι ζέσεως 250 ml
● πώμα από φελιζόλ με 2 τρύπες
● δύο ηλεκτρόδια γραφίτη (ή σιδήρου)
● 2 καλώδια με ακροδέκτες
● πηγή συνεχούς ρεύματος (τροφοδοτικό
ή 3-4 μπαταρίες των 4,5 V )
● διάλυμα ιωδιούχου καλίου (KI)

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Βάζουμε στο ποτήρι ζέσεως 200 ml κορεσμένου διαλύματος KI και το σκεπάζουμε
με το τρυπημένο πώμα.
2. Περνάμε από τις τρύπες του πώματος τα δύο ηλεκτρόδια από γραφίτη (μύτες
μολυβιού) ή δύο κομμάτια σύρμα.
3. Συνδέουμε τα ηλεκτρόδια με τους ακροδέκτες του τροφοδοτικού (με τα καλώδια).
Αν δεν έχουμε τροφοδοτικό συνδέουμε 3-4 μπαταρίες σε σειρά.
4. Βάζουμε σε λειτουργία το ηλεκτρικό κύκλωμα και παρατηρούμε ότι στο
ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεμένο με τον αρνητικό πόλο της πηγής (κάθοδος),
ελευθερώνονται φυσαλίδες H 2 , λόγω της αντίδρασης του καλίου που παράχθηκε
με το νερό του διαλύματος.
5. Στο ηλεκτρόδιο που είναι συνδεδεμένο με το θετικό πόλο της πηγής (άνοδος),
παρατηρούμε να σχηματίζεται και στη συνέχεια να καταβυθίζεται I 2 , που είναι
κίτρινο στερεό.
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Στο πείραμα αυτό θα δούμε την ηλεκτρολυτική διάσπαση του χλωριούχου νατρίου
(NaCl) και θα διαπιστώσουμε τις ηλεκτροχημικές δράσεις στα ηλεκτρόδια, με
ανίχνευση των προϊόντων που παράγονται. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται
είναι: Ηλεκτρολυτική διάσταση: NaCl → Na + + Cl −
Στην άνοδο: 2Cl − → Cl 2 + 2e − (ημιαντίδραση οξείδωσης)
Στην κάθοδο: 2 Na + + 2e − → 2 Na (ημιαντίδραση αναγωγής)
Όταν προσθέσουμε στο χώρο της ανόδου KI έχομε αντικατάσταση των ιόντων ιωδίου
από το μοριακό χλώριο και σχηματίζεται μοριακό I 2 : Cl 2 + 2 KI → 2 KCl + I 2 .
Στην κάθοδο το Na αντιδρά με το νερό: 2 Na + 2 H 2 O → 2 NaOH + H 2 ↑
Η βάση που σχηματίζεται ανιχνεύεται με δείκτη (π.χ. φαινολοφθαλεΐνη).
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Υοειδής γυάλινος σωλήνας
● 2 τρυπημένα ελαστικά πώματα
● βάση στήριξης και ορθοστάτης
● λαβίδα και σύνδεσμος
● δύο ηλεκτρόδια γραφίτη
● 2 καλώδια με ακροδέκτες
● πηγή ρεύματος (τροφοδοτικό)
ή 4 μπαταρίες των 4,5 V
● κορεσμένο διάλυμα NaCl
● δείκτης (φαινολοφθαλεΐνη)
● διάλυμα KI και διάλυμα αμύλου
● υαλοβάμβακας (προαιρετικά)
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Συναρμολογούμε τη συσκευή, όπως φαίνεται στη φωτογραφία και τοποθετούμε
ένα κομμάτι υαλοβάμβακα στον υοειδή σωλήνα, ώστε να χωριστεί σε δύο μέρη.
2. Βάζουμε στο σωλήνα κορεσμένο διάλυμα NaCl και στο σκέλος που θα αποτελέσει
την κάθοδο (σύνδεση με τον αρνητικό πόλο της πηγής), προσθέτουμε σταγόνες
φαινολοφθαλεΐνης. Στο άλλο σκέλος που θα αποτελέσει την άνοδο ( σύνδεση με το
θετικό πόλο της πηγής), προσθέτουμε σταγόνες από τα διαλύματα KI και αμύλου.
3. Τοποθετούμε τα πώματα και περνάμε από τις τρύπες τα δύο ηλεκτρόδια από
γραφίτη (μύτες μολυβιού). Στην κάθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
εναλλακτικά, ηλεκτρόδιο από σίδηρο.
4. Συνδέουμε τα ηλεκτρόδια με το τροφοδοτικό, με τη βοήθεια των καλωδίων.
Αν δεν έχουμε τροφοδοτικό συνδέουμε τις 4 μπαταρίες σε σειρά.
5. Βάζουμε σε λειτουργία το ηλεκτρικό κύκλωμα και παρατηρούμε ότι στην κάθοδο
ελευθερώνονται φυσαλίδες H 2 και εμφανίζεται ερυθροϊώδες χρώμα. Στην άνοδο το
I 2 αντιδρά με το άμυλο και έχομε χαρακτηριστικό μπλε χρώμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν ο υοειδής σωλήνας έχει πλευρικές εξόδους, μπορούμε από την
έξοδο της καθόδου, να συλλέξουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα και να αναφλέξουμε το
αέριο H 2 (κροτούν αέριο). Επίσης στην άνοδο, ανιχνεύουμε το Cl2 , κρατώντας στην
αντίστοιχη έξοδο ένα κομμάτι διηθητικό χαρτί, εμποτισμένο με διάλυμα KI και
διάλυμα αμύλου.
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ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε αμφίδρομη αντίδραση φτάνει αργά ή γρήγορα σε μια κατάσταση χημικής ισορροπίας .Ένα μέρος από τα
αντιδρώντα μετατρέπεται σε προϊόντα και στη θέση της χημικής ισορροπίας συνυπάρχουν όλα μαζί. Η σύσταση
του μίγματος ισορροπίας παραμένει σταθερή αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες. Με βάση την αρχή του Le Chatelier,
μεταβολή κάποιου από τους παράγοντες της ισορροπίας (συγκέντρωση, θερμοκρασία, πίεση) μετατοπίζει τη θέση
της προς την πλευρά εκείνη, που τείνει να αναιρέσει την επιφερόμενη μεταβολή. Στόχος των παρακάτω
πειραμάτων είναι να κατανοήσουμε ότι με τον όρο θέση της χημικής ισορροπίας εννοούμε την απόδοση της
αντίδρασης και να αναγνωρίζουμε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΜΑΖΑΣ) ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑ 1Ο
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πείραμα αυτό θα μελετήσουμε την μετατόπιση της θέσης ισορροπίας στην αμφίδρομη αντίδραση:

FeCl3 + 3NH 4 SCN ⇔ Fe( SCN ) 3 + 3 NH 4 Cl
κίτρινο άχρωμο
κόκκινο
Με προσθήκη ή αφαίρεση μιας ποσότητας αντιδρώντων ή προϊόντων η ισορροπία μετατοπίζεται προς ορισμένη
κατεύθυνση και το χρώμα μεταβάλλεται.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
•
•
•
•
•
•

Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων
Δοκιμαστικοί σωλήνες (6)
Ποτήρι ζέσεως των 100 ml
Κουταλάκι
Σιφώνια ή σταγονόμετρα
NH 4 SCN 0,1 Μ

•

NH 4 Cl στερεό
• HgCl2 0,1 Μ
• Αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό
• SnCl 2 0,1 Μ
•

FeCl 3 0,1 Μ

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Στο ποτήρι ζέσεως βάζουμε 1 ml διαλύματος FeCl 3 και 2-3 ml διαλύματος

NH 4 SCN και ανακινούμε το διάλυμα που έχει κόκκινο χρώμα.
2. Προσθέτουμε νερό, ώστε το χρώμα του διαλύματος να γίνει ανοιχτό κόκκινο.
3. Παίρνουμε 6 σωλήνες, τους αριθμούμε και στον καθένα βάζουμε 3-4 ml από το παραπάνω διάλυμα.
4. Ο 1ος σωλήνας θα χρησιμοποιηθεί για σύγκριση του χρώματός του με το χρώμα που θα πάρουν οι άλλοι
σωλήνες
5. Στο 2ο σωλήνα προσθέτουμε περίπου 1 ml διαλύματος FeCl 3 0,1 Μ και παρατηρούμε το χρώμα του να γίνεται
βαθύ κόκκινο, γιατί αυξήθηκε η συγκέντρωση ενός αντιδρώντος και η ισορροπία μετατοπίστηκε προς τα δεξιά.
6. Στον 3ο σωλήνα προσθέτουμε περίπου 1 ml NH 4 SCN 0,1 Μ και βλέπουμε πάλι το χρώμα να γίνεται βαθύ
κόκκινο.
7. Στον 4ο σωλήνα βάζουμε περίπου μισό γραμμάριο στερεού NH 4 Cl και βλέπουμε το κόκκινο χρώμα να
εξασθενεί, λόγω μετατόπισης της ισορροπίας προς τα αριστερά.
8. Στον 5ο σωλήνα βάζουμε 1 ml HgCl2 0,1 Μ, οπότε δεσμεύεται το NH 4 SCN και η ισορροπία μετατοπίζεται
προς τα αριστερά.
9. Στον 6ο σωλήνα προσθέτουμε SnCl 2 0,1 Μ και δεσμεύεται ο FeCl 3 .

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
Σελίδα 9 από 11

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑ 1Ο
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Θα μελετήσουμε τη μετατόπιση της θέσης χημικής ισορροπίας, όταν μεταβάλλουμε
τη θερμοκρασία στην παρακάτω χημική αντίδραση:
CuSO4 + 2 NaCl ⇔ CuCl2 + Na2 SO4 , ΔΗ f 0
Με αύξηση της θερμοκρασίας η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά και
το διάλυμα από μπλε που ήταν αρχικά αποκτά πράσινο χρώμα. Όταν μειώσουμε τη
θερμοκρασία συμβαίνει το αντίθετο.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
•
•
•
•
•
•

Δοκιμαστικός σωλήνας
Λύχνος υγραερίου
Ποτήρι ζέσεως με κρύο νερό
Ποτήρι ζέσεως με ζεστό νερό
Διάλυμα CuSO4 ή Cu(NO3)2
NaCl στερεό ή κορεσμένο διάλυμα NaCl

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Βάζουμε στον δοκιμαστικό σωλήνα 2-3 ml διαλύματος CuSO4 ή Cu(NO3)2 και
προσθέτουμε λίγο στερεό αλάτι.Το διάλυμα έχει μπλε χρώμα.
2. Θερμαίνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα προσεκτικά στη φλόγα του λύχνου και
βλέπουμε ότι το διάλυμα αποκτά πράσινο χρώμα.
3. Τοποθετούμε το σωλήνα στο ποτήρι με το κρύο νερό, οπότε η θέση της ισορροπίας
μετατοπίζεται αριστερά και το χρώμα ξαναγίνεται μπλε. Αν βάλουμε το σωλήνα
στο ποτήρι με το ζεστό νερό έχουμε αντίθετη μεταβολή.
4. Ο Cu(NO3)2 παρασκευάζεται με επίδραση διαλύματος HNO3 σε μεταλλικό Cu.
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Θα μελετήσουμε τη μετατόπιση της θέσης
χημικής ισορροπίας, όταν μεταβάλλουμε
τη θερμοκρασία στην παρακάτω χημική
αντίδραση:
−
Co 2+ + 4Cl − ⇔ CoCl 4 , ΔΗ f 0
(ροδόχρωμο)
(μπλε)
Με αύξηση της θερμοκρασίας η θέση της
ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά
και το διάλυμα από ροδόχρωμο που ήταν
αρχικά αποκτά μπλε χρώμα. Όταν
μειώσουμε τη θερμοκρασία συμβαίνει το
αντίθετο.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
•

Δοκιμαστικός σωλήνας

•

Λύχνος υγραερίου

•

Ξύλινη λαβίδα

•

Ποτήρι ζέσεως με κρύο νερό

•

Διάλυμα CoCl 2 ήCo (NO3 ) 2

•

Διάλυμα HCl (C>1Μ)

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Βάζουμε στον δοκιμαστικό σωλήνα 4-5 ml διαλύματος CoCl2 και προσθέτουμε
1-2 ml διαλύματος HCl. Το διάλυμα έχει χρώμα ενδιάμεσο του ροδόχρωμου και
του μπλε.
2. Θερμαίνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα προσεκτικά στη φλόγα του λύχνου και
βλέπουμε ότι το διάλυμα αποκτά μπλε χρώμα.
3. Τοποθετούμε το σωλήνα στο ποτήρι με το κρύο νερό, οπότε η θέση της ισορροπίας
μετατοπίζεται αριστερά και το χρώμα ξαναγίνεται ροδόχρωμο. Αν θερμάνουμε
πάλι το σωλήνα έχουμε αντίθετη μεταβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούμε να θερμάνουμε το πάνω τμήμα του σωλήνα με το διάλυμα,
οπότε αυτό χρωματίζεται μπλε, ενώ το κάτω τμήμα παραμένει ροδόχρωμο.
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
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