
 
 
 

5η - 6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
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  Διαλυτότητα ουσιών και παράγοντες που    
 την επηρεάζουν 

  Παρασκευή και ιδιότητες διαλυμάτων 

  Υπολογισμός της θερμότητας αντιδράσεων 

  Φυσικά φαινόμενα 

  Χημικά φαινόμενα  



ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΔΙΑΛΥΤΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
Το νερό είναι ο καλύτερος διαλύτης και διαλύει μεγάλο αριθμό χημικών ουσιών. 
Κάποιες ουσίες όμως διαλύονται λίγο ή καθόλου στο νερό. 
 Με αυτό το πείραμα βλέπουμε αν μια ουσία διαλύεται ή όχι στο νερό και 
διακρίνουμε τις ουσίες σε διαλυτές και αδιάλυτες στο νερό. 
Οι στερεές ουσίες, όταν είναι σε μορφή σκόνης, διαλύονται ευκολότερα στο νερό. 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
● δοκιμαστικοί σωλήνες (έξι) 
● γυάλινη ράβδος 
● κουταλάκι 
● μαρκαδόρος 
● νερό 
● θειικός χαλκός ( ) OHCuSO 24 5.
● σόδα ( ) 3NaHCO
● άμμος 
● βενζίνη ή εξάνιο 
● αλάτι ( ) NaCl
● κρυσταλλικό ιώδιο ( ) 2I
● ιωδιούχο κάλιο  KI( )
 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Αριθμούμε τους έξι δοκιμαστικούς σωλήνες. 
2. Βάζουμε στους πέντε σωλήνες μικρή ποσότητα (στην άκρη του κουταλακιού), από 
    τα στερεά υλικά θειικό χαλκό, σόδα, άμμο, αλάτι και ιώδιο και σημειώνουμε σε  
    φύλλο εργασίας ποιο υλικό βάλαμε σε κάθε σωλήνα. Στον έκτο σωλήνα βάζουμε  
    4-5 ml βενζίνης. 
3. Προσθέτουμε και στους έξι σωλήνες νερό μέχρι τα ¾ του ύψους και ανακινούμε  
    ελαφρά τους σωλήνες που περιέχουν στερεά υλικά ή αναδεύουμε λίγο με τη 
    γυάλινη ράβδο. 
4. Μετά 2-3 λεπτά παρατηρούμε ποιες ουσίες διαλύονται και ποιες όχι, στο νερό.  
5. Στον σωλήνα που βάλαμε το ιώδιο ρίχνουμε λίγο στερεό ιωδιούχο κάλιο.  
    Παρατηρούμε ότι το KI  βοηθά τη διάλυση του ιωδίου στο νερό. 
6. Στον 6ο σωλήνα βλέπομε ότι η βενζίνη επιπλέει στο νερό. Για να φανεί καλύτερα η 
    στιβάδα της βενζίνης, ρίχνουμε ένα κόκκο ιωδίου, το οποίο διαλύεται στη βενζίνη. 
7. Γράφουμε τις παρατηρήσεις μας στο σχετικό φύλλο εργασίας. 
Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Αν σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα βάλουμε θειικό χαλκό, που τον έχουμε κοπανίσει σε 
γουδάκι, παρατηρούμε ότι ο λειοτριβημένος θειικός χαλκός διαλύεται πολύ 
ευκολότερα στο νερό. 
 

                                                       ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 1 από 13



 ΔΙΑΛΥΜΑTOTHTA ΟΥΣΙΩΝ ( ΟΜΟΙΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΜΟΙΑ) 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
 Με αυτό το πείραμα βλέπουμε αν μια ουσία διαλύεται ή όχι σε κάποιο διαλύτη και 
επαληθεύουμε τον κανόνα  « όμοια διαλύουν όμοια ».Συνήθως οι ιοντικές και 
πολικές ουσίες διαλύονται σε πολικούς διαλύτες και οι μη πολικές ουσίες διαλύονται 
σε μη πολικούς διαλύτες. Θα γνωρίσουμε σαν διαλύτες το νερό, τη βενζίνη και το 
βενζόλιο. 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
● δοκιμαστικοί σωλήνες (έξι) 
● γυάλινη ράβδος 
● μαρκαδόρος 
● νερό 
● διχρωμικό κάλιο( ) 722 OCrK
● αιθανόλη (C ) OHH 52

● λάδι 
● βενζίνη ή εξάνιο 
● αλάτι ( ) NaCl
● κρυσταλλικό ιώδιο ( ) 2I
● βενζόλιο ( ) 66 HC
● μελάνι 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Αριθμούμε τους έξι δοκιμαστικούς σωλήνες. 
2. Βάζουμε στον 1ο λίγους κόκκους διχρωμικό κάλιο και στους άλλους δυο από  
    4-5 ml αιθανόλη και λάδι. 
3. Προσθέτουμε και στους τρεις σωλήνες νερό μέχρι τη μέση και μετά 2-3 λεπτά  
    παρατηρούμε ποιες ουσίες διαλύονται και ποιες όχι, στο νερό. Στον 3ο σωλήνα  
    βλέπουμε ότι το λάδι επιπλέει στο νερό. 
4. Στον 4ο σωλήνα βάζουμε λίγο αλάτι και στον 5ο 1-2 κόκκους ιωδίου.  
5. Βάζουμε στους δύο αυτούς σωλήνες βενζίνη, μέχρι τη μέση και παρατηρούμε τη 
    διαλυτότητα των ουσιών. 
6. Στον 6ο σωλήνα βάζουμε 4-5 ml βενζολίου και νερό και βλέπουμε να  
    σχηματίζονται δύο στοιβάδες. 
7. Στον 3ο σωλήνα ρίχνουμε προσεκτικά 1-2 σταγόνες μελάνι στην επιφάνεια του  
    λαδιού. Βλέπουμε ότι δε διαλύονται. Στη συνέχεια τις σπρώχνουμε με τη βοήθεια  
    της γυάλινης ράβδου προς το νερό. 
8. Γράφουμε τις παρατηρήσεις μας στο σχετικό φύλλο εργασίας. 
 
 
 

                             
  ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 2 από 13



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τη διαλυτότητα μιας ουσίας είναι η 
θερμοκρασία. Συνήθως η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας. Με το πείραμα αυτό θα διαπιστώσουμε τη μείωση της 
διαλυτότητας του ιωδιούχου μολύβδου ( ), όταν μειώνεται η θερμοκρασία. Η 
διαλυτότητα του ιωδιούχου μολύβδου, στους  , είναι 0,046g/100 ml, ενώ στους 

είναι 0,41g/100 ml. 

2PbI
Co25

Co75
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● σφαιρική ή κωνική φιάλη 250 ml 
● δύο ποτήρια ζέσεως 100 ml 
● κουταλάκι 
● ογκομετρικός κύλινδρος 100ml 
● θερμόμετρο 
● απιονισμένο νερό 
● νιτρικός μόλυβδος ,  23 )(NOPb
● ιωδιούχο κάλιο, KI  
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Βάζουμε 50 ml απιονισμένο νερό στο ένα ποτήρι ζέσεως και διαλύουμε σε αυτό  
    λιγότερο από μισό κουταλάκι νιτρικού μολύβδου. 
2. Βάζουμε 50 ml απιονισμένο νερό στο άλλο ποτήρι ζέσεως και διαλύουμε σε αυτό  
    λιγότερο από μισό κουταλάκι ιωδιούχου καλίου. 
3. Αδειάζουμε λίγο – λίγο το διάλυμα του ιωδιούχου καλίου, στο διάλυμα του  
    νιτρικού μολύβδου, οπότε σχηματίζεται κίτρινο ίζημα ιωδιούχου μολύβδου. 
4. Αφού κατακαθίσει το ίζημα, αποχύνουμε προσεκτικά το υπερκείμενο υγρό. 
5. Μεταφέρουμε 1g περίπου από το ίζημα σε φιάλη που περιέχει 200 ml νερό και  
    θερμαίνουμε το μίγμα σε θερμοκρασία 80 , οπότε διαλύεται σχεδόν όλο το  Co85−
    ίζημα. 
6. Ανακινούμε το μίγμα και παίρνουμε ένα ομογενές διάλυμα, σχεδόν άχρωμο. 
7. Βάζουμε τη φιάλη κάτω από τη βρύση, ανακινώντας ελαφρά και βλέπουμε να  
    σχηματίζονται κρύσταλλοι ιωδιούχου μολύβδου που γεμίζουν τη φιάλη και στη  
    συνέχεια κατακάθονται στον πυθμένα της (σαν χρυσή βροχή). 
Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Το πείραμα είναι πιο εντυπωσιακό, αν γίνει σε σκοτεινό χώρο, πίσω από τη φιάλη 
βάλουμε σκούρο χαρτόνι και φωτίζουμε τη φιάλη με ένα φακό. 
 
 
 
 

                             
  ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 3 από 13



ΔΙΑΛΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ( Cu ) ΣΕ ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
Κατά την πραγματοποίηση χημικών φαινομένων, παρατηρούνται αλλαγές, όπως 
δημιουργία ιζημάτων, αλλαγές χρωμάτων, ελευθερώνονται αέρια και μεταβάλλεται η 
θερμοκρασία. Ένα χημικό φαινόμενο παριστάνεται με μία χημική εξίσωση, η οποία 
μας δίνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για το φαινόμενο. 
Στο παρακάτω πείραμα θα δούμε την διάλυση του μεταλλικού χαλκού σε πυκνό και 
σε αραιό νιτρικό οξύ. Οι αντιδράσεις που γίνονται παριστάνονται: 

⎯⎯ →⎯+ όHNOCu πυκν
34 OHNONOCu 2223 22)( ++  (1) 

OHNONOCuHNOCu ό
2233 42)(38 ++⎯⎯ →⎯+ αραι  (2) 

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ 
● Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες  
    ή δύο κωνικές φιάλες   
● ογκομετρικός κύλινδρος 
● μεταλλικός χαλκός ή νομίσματα 
   από κράμα χαλκού (1,2 ή 5 λεπτών) 
● αραιό νιτρικό οξύ ( ) 3HNO
● πυκνό νιτρικό οξύ 
                
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες ή κωνικές φιάλες βάζουμε 1-2 κομματάκια 
    μεταλλικού χαλκού (Cu). 
2. Προσθέτουμε στον ένα σωλήνα 15-20 ml διαλύματος πυκνού νιτρικού οξέος,  
    οπότε γίνεται η αντίδραση με τη χημική εξίσωση (1). Παρατηρούμε έντονο  
    αναβρασμό και την παραγωγή αερίου , που έχει καστανό χρώμα. 2NO
3. Προσθέτουμε στο δεύτερο σωλήνα 15-20 ml διαλύματος αραιού νιτρικού οξέος  
    ( π.χ.1: 4), οπότε γίνεται η αντίδραση με τη χημική εξίσωση (2). Παρατηρούμε  
     ήπιο  αναβρασμό αρχικά και εντονότερο στη συνέχεια και την παραγωγή αερίου 
    , που είναι άχρωμο. NO
4. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα στη μια φιάλη αποκτά μπλε χρώμα και στην άλλη  
    αποκτά γαλάζιο χρώμα, λόγω της δημιουργίας ιόντωνCu  .  +2

5. Αν ακουμπήσουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες θα δούμε ότι είναι ζεστοί, επειδή  
    οι αντιδράσεις είναι εξώθερμες. 
Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ !!! 
1. Η χρησιμοποίηση του νιτρικού οξέος, όπως και άλλων οξέων, πρέπει να γίνεται με 
    μεγάλη προσοχή και δεν πρέπει να εισπνέουμε τους ατμούς του. 
2. Τα οξείδια του αζώτου είναι τοξικά, γιαυτό πρέπει το πείραμα να γίνεται σε  
    απαγωγό αερίων ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. 

   
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
                                                                                                      ΧΗΜΙΚΟΣ                  

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 4 από 13



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Το υδρογόνο είναι αέριο ελαφρότερο του αέρα και αδιάλυτο στο νερό. 
Παρασκευάζεται στο εργαστήριο, κατά την αντίδραση διαλύματος ή αραιού 
διαλύματος με μέταλλα πιο ηλεκτροθετικά από το υδρογόνο. Με το πείραμα 
αυτό θα δούμε πώς παρασκευάζεται το  από ψευδάργυρο (Zn )και διάλυμα . 
Επίσης θα διαπιστώσουμε, ότι το υδρογόνο καίγεται και το προϊόν της καύσης είναι 
το νερό. Η ύπαρξη του  διαπιστώνεται από τον κρότο που παράγεται όταν 
αναφλέξουμε μίγμα υδρογόνου και αέρα (κροτούν αέριο). 

HCl
42SOH

2H HCl

2H

Η χημική εξίσωση της αντίδρασης που γίνεται είναι:  ↑+→+ 222 HZnClHClZn
(οξειδοαναγωγική αντίδραση, απλής αντικατάστασης). 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Ορθοστάτης  
   (βάση, ράβδος, σύνδεσμος, λαβίδα) 
● μεγάλος δοκιμαστικός σωλήνας 
● πώμα τρυπημένο 
● γυάλινος σωλήνας με ακροφύσιο 
● ελαστικός σωλήνας 
● μεταλλικό κουτί αναψυκτικού 
● κερί και αναπτήρας 
● ποτήρι ζέσεως 100 ml 
● υδροχλωρικό οξύ 
● ψευδάργυρος 
● ποτήρι ζέσεως με σαπουνοδιάλυμα 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Bάζουμε μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα 3-4 g ( μισό κουταλάκι). Zn
2. Στη συνέχεια βάζουμε μέσα στο σωλήνα 15-20 ml διαλύματος . HCl
3. Τοποθετούμε στο σωλήνα το πώμα, στο οποίο έχουμε περάσει το γυάλινο σωλήνα 
    με το ακροφύσιο. 
4. Συλλέγουμε το υδρογόνο που παράγεται από την αντίδραση, σε αναποδογυρισμένο 
    δοκιμαστικό σωλήνα ή κουτί αναψυκτικού. Απομακρύνομε το σωλήνα ή το κουτί  
    και πλησιάζομε στο στόμιό του ένα αναμμένο κερί, οπότε έχουμε μια μικρή έκρηξη 
    με χαρακτηριστικό κρότο. 
5. Διοχετεύομε, με τη βοήθεια ελαστικού σωλήνα, το σε σαπουνοδιάλυμα, οπότε 2H
    δημιουργούνται φυσαλίδες που περιέχουν . Πλησιάζοντας το αναμμένο κερί,  2H
    αναφλέγονται και έχομε χαρακτηριστικό κρότο.  
6. Αναφλέγομε το που εξέρχεται από το ακροφύσιο και παρατηρούμε στην αρχή 2H
    φλόγα αλαμπή, που στη συνέχεια γίνεται κίτρινη (διέγερση και αποδιέγερση των  
    ηλεκτρονίων του Να που περιέχεται στο γυαλί). Καλύπτομε τη φλόγα με το ποτήρι 
    των 100 ml και παρατηρούμε να επικάθονται σταγονίδια νερού, που προέρχονται  
    από την καύση του υδρογόνου, στα εσωτερικά τοιχώματα του ποτηριού.  
Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ !!! 
1.  Το πώμα πρέπει να κλείνει καλά και ο σωλήνας με το ακροφύσιο να εφαρμόζει  
     σφιχτά στο πώμα, για να μη εισέρχεται αέρας στη συσκευή. 
2.  Πλησιάζομε τη φλόγα στο ακροφύσιο, μόνο όταν έχει παραχθεί αρκετή ποσότητα 
   και έχει απομακρυνθεί όλος ο αέρας από τη συσκευή. 2H
                                                                                                 ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ                                  

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 5 από 13



ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ 
Στο πείραμα αυτό θα δούμε την ηλεκτρολυτική διάσπαση του , θα μετρήσουμε 
τους όγκους των παραγομένων αερίων  και και θα τα ανιχνεύσουμε.  

OH 2

2H 2O
Στο νερό διαλύουμε ένα ηλεκτρολύτη π.χ. κ.λ.π., ώστε να μπορεί να 
περάσει το ρεύμα.  

4242 , SONaSOH

Οι ημιαντιδράσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε ηλεκτρόδιο είναι:  
Στην άνοδο: OH 2 ⇔  −+ ++ eHO 2222

1  (ανοδική οξείδωση) 
Στην κάθοδο:   (καθοδική αναγωγή) −+ eOH 22 2 ⇔ −+ OHH 22

 
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 0,1M 42SOH
● 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 καιO . 2H 2

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( ) είναι διπλάσιος από τον όγκο του αερίου  2H
    που παράχθηκε στην άνοδο (O ). 2

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   
    (κροτούν αέριο).  2

6. Πλησιάζουμε στο στόμιο του σωλήνα της ανόδου μισοσβησμένη παρασχίδα, ενώ 
H

    ταυτόχρονα ανοίγουμε τη στρόφιγγα. Η ανάφλεξη της παρασχίδας μας βεβαιώνει  
    ότι το αέριο που παράχθηκε είναι . 2

                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
O

ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 6 από 13



ΕΞΑΧΝΩΣΗ KAI ΑΠΟΘΕΣΗ ΤHΣ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ  
 
Όταν θερμάνουμε τη στερεή ναφθαλίνη, ένα μέρος της τήκεται και ένα άλλο  
μεταβαίνει απευθείας από τη στερεή στην αέρια κατάσταση, δηλαδή εξαχνώνεται 
Οι ατμοί της ναφθαλίνης, με ψύξη είναι δυνατό να στερεοποιηθούν και να αποτεθούν 
σε μια επιφάνεια. Έτσι παίρνουμε ναφθαλίνη κρυσταλλική και σε πολύ καθαρή 
κατάσταση. Η τήξη, η εξάχνωση και η απόθεση της ναφθαλίνης είναι  φυσικά 
φαινόμενα. Με την εξάχνωση μπορούμε να απαλλάξουμε ακάθαρτες στερεές ουσίες 
από τις προσμίξεις τους και να τις πάρουμε σε καθαρή κατάσταση, με τη διαδικασία 
της απόθεσης. 
 
 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● ποτήρι ζέσεως 
● σφαιρική φιάλη ή γυαλί ωρολογίου 
● λύχνος υγραερίου 
● τρίποδας με πλέγμα  
● αναπτήρας 
● στερεή ναφθαλίνη 
● κρύο νερό ή παγάκια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Βάζουμε 4-5 g ναφθαλίνης (μια κουταλιά ),στο ποτήρι ζέσεως και το τοποθετούμε 
    πάνω στο πλέγμα. 
2. Πάνω στο ποτήρι βάζουμε  τη σφαιρική φιάλη, η οποία περιέχει κρύο νερό ή  
    παγάκια. Εναλλακτικά μπορούμε να σκεπάσουμε το ποτήρι με το γυαλί ωρολογίου, 
   στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λίγα παγάκια. 
3. Θερμαίνουμε πολύ ελαφρά το ποτήρι (με ασθενή φλόγα). 
4. Παρατηρούμε την τήξη και εξάχνωση της ναφθαλίνης.  
5. Οι ατμοί της ναφθαλίνης, καθώς έρχονται σε επαφή με την ψυχρή γυάλινη 
    επιφάνεια, στερεοποιούνται και έτσι έχουμε απόθεση της ναφθαλίνης. 
 
Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
Το πείραμα καλό είναι να γίνεται στον απαγωγό αερίων ή σε καλά αεριζόμενο χώρο    
γιατί οι ατμοί της ναφθαλίνης είναι επιβλαβείς. 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 7 από 13



ΕΞΑΧΝΩΣΗ KAI ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΩΔΙΟΥ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ  
 
Το στερεό ιώδιο ( ) έχει την ιδιότητα να μεταβαίνει απευθείας από τη στερεή στην 
αέρια κατάσταση, δηλαδή εξαχνώνεται.. Η εξάχνωση του ιωδίου είναι ένα φυσικό 
φαινόμενο, στο οποίο μπορούμε να δούμε τη συνύπαρξη δύο καταστάσεων της ύλης. 

2I

Οι ατμοί του ιωδίου, με ψύξη είναι δυνατό να στερεοποιηθούν και να αποτεθούν σε 
μια επιφάνεια. Έτσι παίρνουμε ιώδιο σε πολύ καθαρή κατάσταση. Με αυτό το 
πείραμα θα δούμε ένα άλλο φυσικό φαινόμενο, την απόθεση του ιωδίου, που είναι 
αντίστροφο της εξάχνωσης. 
 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● ποτήρι ζέσεως 
● σφαιρική φιάλη 
   ή γυαλί ωρολογίου 
● λύχνος υγραερίου 
● τρίποδας με πλέγμα  
● αναπτήρας 
● στερεό ιώδιο ( ) 2I
● κρύο νερό ή παγάκια 
 
 
 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Βάζουμε μερικούς κρυστάλλους ιωδίου στο ποτήρι ζέσεως και το τοποθετούμε 
    πάνω στο πλέγμα. 
2. Πάνω στο ποτήρι βάζουμε  τη σφαιρική φιάλη, η οποία περιέχει κρύο νερό ή  
    παγάκια. Εναλλακτικά μπορούμε να σκεπάσουμε το ποτήρι με το γυαλί ωρολογίου, 
   στο οποίο έχουμε τοποθετήσει λίγα παγάκια. 
3. Θερμαίνουμε πολύ ελαφρά το ποτήρι. 
4. Παρατηρούμε την εξάχνωση του ιωδίου, το οποίο αρχικά έχει χρώμα γκριζόμαυρο  
    με μεταλλική λάμψη. Οι ατμοί του ιωδίου που σχηματίζονται έχουν χρώμα ιώδες. 
5. Οι ατμοί του ιωδίου, καθώς έρχονται σε επαφή με την ψυχρή γυάλινη επιφάνεια,  
    στερεοποιούνται και έτσι έχουμε απόθεση ιωδίου. 
 
Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
 
1. Το πείραμα καλό είναι να γίνεται στον απαγωγό αερίων ή σε καλά αεριζόμενο  
    χώρο γιατί οι ατμοί του ιωδίου είναι επιβλαβείς. 
2. Το ιώδιο δεν το πιάνουμε με το χέρι. 

 
 

 ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 8 από 13



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 
 

 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα οξέα που είναι πιο δραστικά από το  διασπούν τα ανθρακικά άλατα: 32COH

)(2)(22)(3)(2 glsaq COOHCaClCaCOHCl ++→+

(2)(2)(_(3)( lssaq COOHNaClNaHCOHCl

(1

)g++→+ (2) 

)(2)(2)(23)(3)(3 )(2 glaqsaq COOHCaCOOCHCaCOCOOHCH ++→+ (3) 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ 
● Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες                  ●  Διάλυμα  HCl 
● Μπουκάλι με ευρύ στόμιο                    ●  Διάλυμα οξικού οξέος (ξύδι) 
● Κερί                                                       ●  Μαρμαρόσκονη ή θρύμματα κιμωλίας ή 
● Σπίρτα                                                        ένα κοχύλι 
● Βαμβάκι                                                 ●  Σόδα του φαγητού 
● Ποτήρι ζέσεως των 250 ml                    ●  Αυγό 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1). Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες βάζουμε μικρή ποσότητα κιμωλίας και λίγη     
σόδα φαγητού αντίστοιχα.   
2). Προσθέτουμε και στους δύο σωλήνες 2-3 ml διαλύματος HCl, οπότε γίνονται οι 
αντιδράσεις με τις χημικές εξισώσεις (1) και (2) αντίστοιχα. 
3). Πλησιάζουμε στο στόμιο των δοκιμαστικών σωλήνων ένα αναμμένο κερί και 
παρατηρούμε ότι σβήνει, λόγω του που παράγεται. 2CO
4). Μπορούμε να βάλουμε από την προηγούμενη μέρα ένα αυγό (το κέλυφός του 
αποτελείται από )στο ποτήρι ζέσεως και να προσθέσουμε ξύδι ή αραιό 
διάλυμα HCl  μέχρι να καλυφθεί το αυγό, οπότε πραγματοποιείται  αντίδραση που 
παριστάνεται με τη χημική εξίσωση (3). 

3CaCO

5). Ανάβουμε ένα βαμβάκι και το βάζουμε μέσα στο μπουκάλι με το ευρύ στόμιο, στο 
οποίο δεν χωράει να μπει το αυγό (οριακά). 
6). Βάζουμε το αυγό (που έχει πλαστικοποιηθεί) στο στόμιο του μπουκαλιού και 
παρατηρούμε ότι κατεβαίνει σιγά –σιγά και τελικά πέφτει μέσα στο μπουκάλι, λόγω 
ελάττωσης της πίεσης στο εσωτερικό του.   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
  ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

                                                                                                      ΧΗΜΙΚΟΣ                  

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 9 από 13



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΚΑ) 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι «ηλεκτρολυτικοί δείκτες» είναι ασθενή οργανικά οξέα ή βάσεις. Όταν ο δείκτης ιοντιστεί, 
το μόριο του έχει διαφορετικό χρώμα  από το ιόν του: 

ΗΔ        ↔           +      +Η −Δ
   χρώμα 1                           χρώμα 2 
Ανάλογα με το pH του διαλύματος επικρατεί το χρώμα 1 ή το χρώμα 2. 
Για να μετρήσουμε το pH ενός διαλύματος με δείκτη, συγκρίνουμε το χρώμα που παίρνει το 
διάλυμα , όταν προσθέσουμε σ’ αυτό μικρή ποσότητα δείκτη, με το χρώμα που παίρνουν 
διαλύματα με γνωστή συγκέντρωση +Η .Για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε περισσότερους δείκτες ή πεχαμετρικό χαρτί, το οποίο περιέχει μίγμα 
δεικτών. 
Η φαινολοφθαλεΐνη είναι άχρωμη σε pH < 8,2 και κόκκινη σε pH> 10. 
H ηλιανθίνη είναι κόκκινη σε pH < 3 και κίτρινη σε pH > 4,5. 
Το κυανό της βρωμοθυμόλης είναι κίτρινο σε pH < 6,3 και μπλε σε pH > 8,3. Σε 
ενδιάμεσες τιμές pH είναι πράσινο. 
Το βάμμα του ηλιοτροπίου είναι κόκκινο σε όξινα διαλύματα και κυανό σε βασικά. 
 
B. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
• Διάλυμα HCl 0,01 Μ  (pH = 2) 
• Διάλυμα  NaOH 0,01 M  (pH = 12 
• Αποσταγμένο νερό  (pH = 7) 
• Χυμός λεμονιού 
• Διάλυμα μαγειρικής σόδας 
• Διάλυμα οξικού οξέος 
• Χλωρίνη 
• Σταγονόμετρα 
• Ηλιανθίνη 
• Φαινολοφθαλεΐνη 
• Κυανό βρωμοθυμόλης ή θυμόλης 
• Βάμμα ηλιοτροπίου 
• Πεχαμετρικό χαρτί 
• Διαφάνειες 
• Φωτοτυπίες πίνακα με τα υλικά και τους δείκτες 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Μοιράζουμε σε όλους τους μαθητές από μία φωτοτυπία, μία διαφάνεια και 
    πεχαμετρικό χαρτί. 
2. Οι μαθητές σκεπάζουν τη φωτοτυπία με τη διαφάνεια. 
3. Στάζουν με τα σταγονόμετρα ή τα σταγονομετρικά φιαλίδια λίγη ποσότητα από τις 
    χημικές ουσίες, στις αντίστοιχες θέσεις του πίνακα, πάνω στη διαφάνεια. 
4. Ρίχνουν λίγες σταγόνες από τους δείκτες πάνω στις χημικές ουσίες. 
5. Συγκρίνουν τα χρώματα των ουσιών, με τα αντίστοιχα χρώματα των διαλυμάτων  
    γνωστής συγκέντρωσης +H και υπολογίζουν κατά προσέγγιση το pH. 
6. Βρίσκουν το pH με μεγαλύτερη ακρίβεια, συγκρίνοντας το χρώμα που παίρνει το  
    πεχαμετρικό χαρτί, όταν βυθιστεί στις χημικές ουσίες, με τον πίνακα χρωμάτων και 
    τιμών pH.  

 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 10 από 13



Τα οξέα και οι βάσεις αλλάζουν το χρώμα των δεικτών 

       

  

βάμμα ηλιοτροπίου ηλιανθίνη φαινολοφθαλεΐνη κυανό θυμόλης πεχαμετρικό χαρτί 

1 χυμός 
λεμονιού 

          

2 ξύδι (λευκό) 

          

3 δ/μα HCl (aq) 

          

4 αποσταγμένο 
νερό 

          

5 δ/μα σόδας 

          

6 δ/μα NaOH 
(aq) 

          

7 χλωρίνη 

          
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 11 από 13



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pH ΜΕ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ- 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΟΞΕΟΣ Η ΒΑΣΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
Τα πεχάμετρα είναι ειδικά βολτόμετρα και αποτελούν εφαρμογή των γαλβανικών 
στοιχείων. Το ένα ηλεκτρόδιο του πεχαμέτρου είναι μόνιμα βυθισμένο σε διάλυμα 
ορισμένης συγκέντρωσης +H , ενώ το άλλο βυθίζεται στο διάλυμα, του οποίου 
θέλομε να μετρήσομε το pH. Τα ηλεκτρόδια μπορεί να είναι το ένα μέσα στο άλλο.  
Με το πεχάμετρο μετρούμε το pH διαλυμάτων, σε ορισμένη θερμοκρασία. 
Μετρώντας το pH ενός διαλύματος ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης, μπορούμε να 
υπολογίσομε τη σταθερά ιοντισμού( ) και το βαθμό ιοντισμού(α) του οξέος ή της 
βάσης. Για το αιθανικό οξύ ( ), με συγκέντρωση C mol/L ( M ), 
μετρώντας το pH σε ορισμένη θερμοκρασία, έχομε: 

aK
COOHCH 3

⇔+ OHCOOHCH 23
+− + OHCOOCH 33  

( C-x ) M                          x M              xM      ,     όπου: x = [ ] = 10     
= x·x/C-x         και   α = x/C 

+OH 3
pH−

]/[]].[[ 333 COOHCHOHCOOCHKa
+−=

 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Πεχάμετρο 
● Ποτήρια ζέσεως 100 ml 
● Διάλυμα  HCl
● Διάλυμα NaOH 
● Διάλυμα CH C mol/L COOH3

● Διάλυμα C mol/L 3NH
● Αποσταγμένο νερό  
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1.Για μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις μας, ρυθμίζομε, κατάλληλα, το πεχάμετρο πριν 
   κάνομε μετρήσεις σε όξινα διαλύματα και στη συνέχεια το ρυθμίζομε ξανά για να  
   μετρήσομε το pH σε αλκαλικά διαλύματα. 
2.Βάζομε σε ποτήρι ζέσεως ποσότητα από το διάλυμα, του οποίου θέλομε να  
   μετρήσομε το pH, ώστε το ύψος να φτάνει τα 4 cm περίπου. 
3.Βγάζομε προσεκτικά το ηλεκτρόδιο «υάλου» του πεχαμέτρου, από τη θήκη με το  
   υγρό προφύλαξης και το «ξεπλένουμε» με μικρή ποσότητα από το διάλυμα, για να 
   έχομε πιο ακριβή μέτρηση. 
4.Βυθίζομε το ηλεκτρόδιο «υάλου» και το ηλεκτρόδιο της θερμοκρασίας, στο ποτήρι 
   με το διάλυμα. Πιέζομε στην ένδειξη «ON» και στη συνέχεια στη θέση «pH» και  
   « o » και βλέπομε την τιμή pH του διαλύματος, στην αντίστοιχη θερμοκρασία. C
5.Κλείνομε το πεχάμετρο, πιέζοντας στο «OFF». Ξεπλύνομε με αποσταγμένο νερό τα 
   ηλεκτρόδια και βάζομε το ηλεκτρόδιο «υάλου» στη θήκη με το υγρό προφύλαξης.  
6.Από την τιμή του pH σε ορισμένη θερμοκρασία, υπολογίζομε τη σταθερά ιοντισμού 
   και το βαθμό ιοντισμού, του ασθενούς οξέος ή βάσεως που χρησιμοποιήσαμε. 
                                                                                                     ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 12 από 13



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) - 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ 
 

Όταν γίνεται καύση ορισμένης ποσότητας μιας χημικής ένωσης (π.χ. αιθανόλης), 
εκλύεται  θερμότητα Q. Η θερμότητα αυτή, αυξάνει τη θερμοκρασία μάζας νερού m, 
κατά ΔΤ. Από την εξίσωση της θερμιδομετρίας: Q =m.c.ΔΤ, υπολογίζομε την 
θερμότητα Q και στη συνέχεια τη θερμότητα καύσης της χημικής ένωσης, με 
αναγωγή σε ποσότητα 1 mol. Το c είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού. 
Για να έχομε αξιόπιστες μετρήσεις, χρειάζεται ειδική συσκευή, που να εξασφαλίζει 
ελάχιστες απώλειες θερμότητας και να έχει αμελητέα θερμοχωρητικότητα. 
Με τους όρους που πραγματοποιούμε το πείραμα, ο υπολογισμός της θερμότητας 
καύσης γίνεται κατά προσέγγιση. Μπορούμε όμως, να κάνομε σύγκριση των 
θερμοτήτων καύσης διαφόρων χημικών ουσιών ( αιθυλικής αλκοόλης, μεθυλικής 
αλκοόλης, προπανόλης, βουτανίου κ.λ.π.). 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

● Καμινέτο οινοπνεύματος 
● Τρίποδας θέρμανσης 
● Μεταλλικό στήριγμα 
● Λαβίδα 
● Θερμόμετρο 
● Θερμιδόμετρο χαλκού ή 
    λεπτό τενεκεδένιο κουτί 
● Ζυγός 
● Ποτήρι ζέσεως 
● Αναδευτήρας 
● Πέτασμα 
● Απιονισμένο νερό 
● Αιθανόλη ( ) OHHC 52

 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Βάζομε λίγη ποσότητα αιθανόλης στο ποτήρι ζέσεως και μετά στο καμινέτο 
    οινοπνεύματος, προσεκτικά, αφού βγάλομε το σκέπασμα. Ξαναβάζομε το  
    σκέπασμα στο καμινέτο, για να μην εξατμίζεται η αλκοόλη. 
2. Ζυγίζομε το καμινέτο με την αλκοόλη και σημειώνομε τη συνολική μάζα. 
3. Ζυγίζομε 100 gr απιονισμένο νερό μέσα στο θερμιδόμετρο (ή τενεκεδένιο κουτί). 
4. Στερεώνομε το θερμόμετρο με τη λαβίδα, στο μεταλλικό στήριγμα.  
    Μετρούμε τη θερμοκρασία του νερού, αφού ανακατέψομε και τη σημειώνομε. 
5. Ανάβομε το φυτίλι του καμινέτου, ώστε η φλόγα να είναι πολύ κοντά στον  
    πυθμένα του θερμιδόμετρου και τοποθετούμε το πέτασμα, γύρω από τη συσκευή,  
    για να έχομε σταθερή φλόγα και λιγότερες απώλειες θερμότητας. 
6. Ανακατεύομε το νερό και βλέπομε τη θερμοκρασία. Όταν αυξηθεί κατά  
    30 o περίπου, σβήνομε τη φλόγα, τοποθετούμε το σκέπασμα στο καμινέτο και  C
    σημειώνομε την τελική θερμοκρασία. 
7. Ζυγίζομε πάλι το καμινέτο, με την αλκοόλη που απέμεινε και σημειώνομε. 
8. Υπολογίζομε τη θερμότητα Q, που αντιστοιχεί στη μεταβολή μάζας Δm της  
    αλκοόλης και ανάγομε στο 1 mol. 

          
                                                                                                                  ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
                                                                                                   ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
                                                                                                                    ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 13 από 13
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