
 
 
 

9η - 10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 
 

 
  

 Aντικατάσταση χαλκού από σίδηρο  

 Ανίχνευση ιόντων με διάλυμα Νιτρικού Αργύρου 

 Καταλυτικές Αντιδράσεις- Διάσπαση 
υπεροξειδίου υδρογόνου  

 Οξείδωση αλκοολών 

 Παρασκευή Σάπωνα 

 Ρυθμιστικά Διαλύματα 

 Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε 
οξικό οξύ 

 Απομόνωση Νουκλεϊκών Οξέων 



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: 

CuFeSOCuSOFe +→+ 44  
Όταν χρησιμοποιήσουμε ρινίσματα σιδήρου ή ψιλό σύρμα κουζίνας, η επιφάνεια 
επαφής του Fe με το διάλυμα του μεγαλώνει και η αντίδραση γίνεται με 
μεγαλύτερη ταχύτητα. 

4CuSO

 
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 
● CuSO (γαλαζόπετρα) OH 24 5.
● 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 CuSO γαλάζιου χρώματος. Με το θερμό διάλυμα  
    θα γίνει πιο γρήγορα και η αντίδραση αντικατάστασης του Cu από το Fe.  
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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 . Σκουπίζοντας το Cu και ανανεώνοντας, κατά διαστήματα, το  
    διάλυμα του CuSO , το βυθισμένο τμήμα του καρφιού γίνεται αρχικά πολύ λεπτό  
    και τελικά διαλύεται. 

4FeSO
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8. Αν ρίξουμε λίγες σταγόνες , η αντίδραση αντικατάστασης επιταχύνεται. 42SOH
 
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 1 από 11



ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ  −−−−− 2
4

2 ,,,, CrOSIBrCl
 ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ 
Με αυτό το πείραμα θα δείξουμε την καταβύθιση και ανίχνευση ιόντων αλογόνου, 
θείου και χρωμικών ιόντων με τη βοήθεια διαλύματος νιτρικού αργύρου. 
Τα ιόντα των αλογόνων Χ (Χ: , −Cl −Br , −I ), αντιδρούν με τα ιόντα αργύρου και 
δίνουν ίζημα : AgX AgXNaX NaNOAgNO +→+ 33  
Το ίζημα AgCl είναι λευκό, ευδιάλυτο σε διάλυμα αμμωνίας. Το ίζημα AgBr είναι 
ανοιχτό κίτρινο, λίγο διαλυτό σε διάλυμα αμμωνίας και το ίζημα AgI είναι κίτρινο, 
αδιάλυτο σε διάλυμα αμμωνίας. 
Τα ιόντα δίνουν με τα , ίζημα , που είναι μαύρο και αδιάλυτο σε 
διάλυμα αμμωνίας. Τα χρωμικά ιόντα ( ) δίνουν ίζημα , κόκκινο και 
αδιάλυτο σε διάλυμα αμμωνίας. 

−2S +Ag SAg 2
2

4CrO −
42CrOAg

 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
● 7 μικροί δοκιμαστικοί σωλήνες 
● Σταγονόμετρα 
● Διάλυμα NaCl ή KCl (0,1Μ) 
● Διάλυμα NaBr ή KBr (0,1Μ) 
● Διάλυμα NaI ή KI (0,1Μ) 
● Διάλυμα ή  (0,1Μ) SNa2 SK 2

● Διάλυμα ή ) (0,1Μ) 42CrOK 42CrONa
● Νερό βρύσης και αποσταγμένο 
● Διάλυμα 0,1 Μ 3AgNO
● Διάλυμα 1Μ 3HNO
● Πυκνό διάλυμα  3NH
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Για να παρασκευάσουμε, σε λίγο χρόνο, τα διαλύματα των αλάτων του νατρίου ή 
    καλίου, διαλύουμε μισό κουταλάκι του άλατος σε 100 ml απιονισμένου νερού. 
 

2. Αριθμούμε τους επτά δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζομε στους πέντε πρώτους 
    1-2 ml από τα διαλύματα των αλάτων του νατρίου ή καλίου, στον έκτο 1-2 ml νερό 
    της βρύσης και στον έβδομο 1-2 ml αποσταγμένο νερό. 
 

3. Ρίχνομε σε όλους τους σωλήνες από 1 σταγόνα και 3-4 σταγόνες από το 3HNO
    διάλυμα του . Βλέπομε τα ιζήματα που δημιουργούνται. 3AgNO
 

4. Προσθέτομε στους 6 πρώτους σωλήνες μερικές σταγόνες από το διάλυμα της 
    αμμωνίας και παρατηρούμε ποια ιζήματα διαλύονται και πόσο εύκολα. 
 

5. Καταγράφομε τις παρατηρήσεις μας σε φύλλο εργασίας. 
 

6. Αν θέλουμε 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 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

Σελίδα 2 από 11



ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

(ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ) 
 

         
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αντίδραση )(2)(2)(22 22 glaq OOHOH +⇔

2MnO 2O

σε συνήθεις συνθήκες είναι πολύ αργή 

(χρειάζονται 500 μέρες για να συλλέξομε 50 ),ενώ με την προσθήκη 
πυρολουσίτη( ) , η ίδια ποσότητα συλλέγεται σε ελάχιστο χρόνο. 

3cm 2O

 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
●    Κωνική φιάλη                                         ●   Πώμα          
●    Ζυγός                                                      ●   Σύριγγα αερίου 
●    Διοξείδιο του μαγγανίου                         ●  Μπαλόνι   
●    Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ)   ●  Παρασχίδα ξύλου 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Στην κωνική φιάλη ρίχνουμε 10-15  ml 22OH  και προσθέτουμε ελάχιστη  
ποσότητα πυρολουσίτη ( 2MnO ).Η αντίδραση γίνεται έντονα και παράγεται 2O και 
υδρατμοί( λόγω της παραγόμενης θερμότητας). 

2. Αν στη φιάλη προσαρμοστεί ένα μπαλόνι , αυτό θα φουσκώσει λόγω του 
παραγόμενου 2O . 

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 ( tVu ΔΔ= / ). 

5. Βάζοντας στη φιάλη, που βρίσκεται πάνω στο ζυγό, μεγάλη ποσότητα 22OH  (πάνω 
από 200 gr),  μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα της αντίδρασης με ή χωρίς 
καταλύτη, μετρώντας την απώλεια βάρους σε συνάρτηση με το χρόνο 
( tm ). u ΔΔ= /

6. Μετά το τέλος της αντίδρασης , διηθούμε το περιεχόμενο της φιάλης, ξεπλένουμε 
τον καταλύτη, τον στεγνώνουμε και μπορούμε να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε. 
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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 του 
αέρα:  

2O
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. 
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι αλκοόλες οξειδώνονται με όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου ( ) και 
δίνουν αλδεΰδες οι πρωτοταγείς και κετόνες οι δευτεροταγείς. Για την αιθανόλη η 
χημική εξίσωση είναι: 

722 OCrK

OHSOKSOCrCHOCHSOHOCrKOHCHCH 24234234272223 7)(343 +++→++  
Το διχρωμικό κάλιο είναι πορτοκαλί και γίνεται πράσινο λόγω των ιόντων Cr , που 
σχηματίζονται. 

3+

 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● Λύχνος υγραερίου 
● Τρίποδας θέρμανσης 
● Πλέγμα αμιάντου 
● Δοκιμαστικός σωλήνας  
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Ποτήρι ζέσεως 
● Καθαρό οινόπνευμα 
● Κορεσμένο διάλυμα  722 OCrK
● Πυκνό διάλυμα  42SOH
● Νερό 
 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Βάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα 4-5 ml διαλύματος διχρωμικού καλίου. 

2. Προσθέτουμε με προσοχή, σταγόνα-σταγόνα 1ml περίπου θεϊκό οξύ και 

    ανακινούμε το σωλήνα. Έτσι έχουμε ένα οξειδωτικό αντιδραστήριο. 

3. Ρίχνουμε στο διάλυμα 2 ml περίπου και ανακινούμε. OHCHCH 23

4. Βάζουμε το σωλήνα σε ποτήρι με ζεστό νερό (υδατόλουτρο) ή θερμαίνουμε το  
    σωλήνα ήπια στη φλόγα του λύχνου υγραερίου. 

5. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα από πορτοκαλί γίνεται πράσινο και παράγεται  
    αιθανάλη, που έχει χαρακτηριστική οσμή. 
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 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (ΘΕΡΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΤΟΧΟΙ 
Τα λίπη και τα έλαια είναι μίγματα εστέρων της γλυκερίνης με ανώτερα μονοκαρβοξυλικά 
οξέα και κυρίως με το παλμιτικό, το στεατικό και το ελαϊκό οξύ. Το τελευταίο έχει τύπο:   

 και Μr=282. COOHCHCHCHCHCH 72723 )()( =
Τα λίπη και έλαια με την επίδραση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και ενζύμων (λιπάσες), 
υδρολύονται και σχηματίζονται γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σαπούνια ονομάζουμε 
τα άλατα των ανώτερων μονοκαρβοξυλικών οξέων και κυρίως του παλμιτικού, στεατικού και 
ελαϊκού με νάτριο, οπότε έχομε σκληρά σαπούνια ή με κάλιο, οπότε έχομε μαλακά σαπούνια.  
Η χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης είναι: OHRCOONaNaOHRCOOH 2+→+  
Ο στόχος αυτού του πειράματος είναι να παρασκευάσουμε σαπούνι από ελαιόλαδο ή λίπος 
αναπαριστώντας σε μικροκλίμακα μια βιομηχανική μέθοδο. 
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Λύχνος υγραερίου 
● Τρίποδας θέρμανσης και πλέγμα 
● Ποτήρι ζέσεως 250 mL 
● Ογκομετρικός κύλινδρος  
● Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 
● Γυαλί ωρολογίου ή διηθητικό χαρτί 
● Διάλυμα NaOH 1Μ 
● Οινόπνευμα(CH3CH2OH) 
● Κορεσμένο διάλυμα  NaCl
● Ελαιόλαδο ή λίπος 

 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Με ογκομετρικό κύλινδρο μεταφέρουμε 10 ml ελαιόλαδο και 10 ml αιθανόλη (προαιρετικά),  
    στο ποτήρι ζέσεως. Η αιθανόλη είναι κοινός διαλύτης του ελαιολάδου καιτης βάσης και  
    χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο χρόνος σαπωνοποίησης. 
 

2. Τοποθετούμε το ποτήρι στον τρίποδα θέρμανσης και προσθέτομε 50 ml διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ  
    με συνεχή ανάδευση. 
 

3. Θερμαίνομε το μίγμα σε ήπια φλόγα, αναδεύοντας συνεχώς, μέχρι να σχηματιστεί  
    παχύρρευστη πάστα (σαπούνι) και αφήνομε το μίγμα σε ηρεμία για 5 min περίπου. 
 

4. Προσθέτομε στο διάλυμα 100 ml περίπου κορεσμένο διάλυμα NaCl και αναδεύομε καλά. 
    Αυτή είναι η φάση της εξαλάτωσης, κατά την οποία αποβάλλεται το σαπούνι από το μίγμα. 
 

5. Ψύχομε το ποτήρι με κρύο νερό και αφήνομε το μίγμα να ηρεμήσει. Στη συνέχεια αποχύνομε  
    την υγρή φάση, που περιέχει νερό, γλυκερίνη κ.α. και μεταφέρομε το σαπούνι σε στεγνή  
    επιφάνεια για να ξηραθεί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Όταν το μίγμα είναι ομογενές και πριν γίνει πολύ πηχτό, μπορούμε αν θέλουμε να  
    προσθέσουμε αρώματα, αιθέρια έλαια και χρώμα. 
2. Για να σαπωνοποιήσουμε λίπη και βούτυρα, πρώτα τα ζεσταίνουμε για να λιώσουν σε  
    θερμοκρασία περίπου 110 . Co

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέρμανση γίνεται προσεκτικά με συνεχή ανάδευση, ώστε να μη γίνει 
εκτίναξη υγρού από το ποτήρι. Όταν πλησιάσουμε το σημείο βρασμού σταματάμε τη 
θέρμανση. 

 
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
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ΡΥΘΜ Ι Σ Τ Ι ΚΑ  Δ Ι ΑΛΥΜΑΤΑ  
 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι μίγματα: α) ασθενών οξέων με άλας των ίδιων οξέων, που 
το κατιόν του σχηματίζει ισχυρή βάση, π.χ. και ή β) ασθενών 
βάσεων με άλας των ίδιων βάσεων, που το ανιόν του άλατος σχηματίζει ισχυρό οξύ, π.χ. 

και . Το pH των ρυθμιστικών διαλυμάτων δε μεταβάλλεται αισθητά όταν 
προσθέσουμε μικρή (αλλά υπολογίσιμη) ποσότητα, ακόμη και ισχυρού οξέος ή ισχυρής 
βάσης ή αν τα αραιώσουμε. Βρίσκουν εφαρμογή στην αναλυτική χημεία, βιολογία, 
ιατρική, φαρμακευτική, βιομηχανία κ.λ.π. 

COOHCH 3 COONaCH 3

3NH ClNH 4

 
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

1. Να παρασκευάσουμε Ρυθμιστικό Διάλυμα (Ρ.Δ.) με pH=4,74. 
2. Να μετρήσουμε το pH του διαλύματος. 
3. Να μελετήσουμε την επίδραση μικρής ποσότητας οξέως ή βάσης σε Ρ.Δ. και σε μη Ρ.Δ. 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
  

Για να γίνει το πείραμα απαιτούνται: 
1. Ογκομετρικός κύλινδρος 
2. Ογκομετρική φιάλη των 100mL 
3. Σιφώνιο των 10mL 
4. pHμετρο ρυθμισμένο 
5. Ποτήρι ζέσεως 
6. Διάλυμα COOHCH3  2Μ 
7. Διάλυμα NaOH  2Μ  
8. Αποσταγμένο νερό. 
9. Διάλυμα lHC 2Μ 

 
Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Στην ογκομετρική φιάλη των 100mL βάζουμε με τον κύλινδρο 50 ml  δ. COOH  2Μ 
και 25ml NaOH  2Μ. Το διάλυμα που προκύπτει το αραιώνουμε στα 100mL. Στο 
τελικό Ρ.Δ. έχουμε M5,0  και M5,0

CH3

COOHCH3
C = COONaCH3

C = .  Δεδομένου ότι η ka του 

οξικού οξέος στους 25ο C είναι 5108,1 −⋅ , από τον τύπο του Henderson-Hasselbach 
είναι pH=4,74. 

2. Στη συνέχεια μετράμε το pH με το  pHμετρο  και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. 
3. Παίρνουμε με τον κύλινδρο 25mL Ρ.Δ. και προσθέτουμε 1mL δ. lHC 2Μ. Σε άλλα 

25mL Ρ.Δ. προσθέτουμε 1mL  NaOH  2Μ. Μετρούμε τις τιμές pH. Υπολογίζοντας τον 
αριθμό mol lHC  ή NaOH για να μεταβληθεί το pH κατά μια μονάδα σε 1L  Ρ.Δ. 
έχουμε την ρυθμιστική του ικανότητα. 

4. Για σύγκριση προσθέτουμε τις ίδιες ποσότητες  lHC  και  NaOH  σε δυο δοκ. σωλήνες 
με απιονισμένο νερό και μετράμε τις τιμές pH πριν και μετά την προσθήκη. 

 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αναμίξουμε 50 mL δ. 2Μ και 25mL δ.  2Μ και αραιώσουμε στα  3MH lHC
  100mL παρασκευάζουμε Ρ.Δ. με pH=9,26.  Η μελέτη του Ρ.Δ. γίνεται όπως παραπάνω. 
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2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
 

ΜΕΛΕΤΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

1. Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων                             
2. 5 δοκιμαστικοί σωλήνες 
3. Ογκομετρικός κύλινδρος 
4. Σιφώνιο 
5. Διάλυμα οξικού οξέος 2Μ 
6. Διάλυμα οξικού νατρίου 2Μ 
7. Ηλιανθίνη 
8. Αποσταγμένο νερό 
9. Διάλυμα HCl 2Μ 
10. Διάλυμα NaOH 2Μ   
 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    
    

1. Παίρνουμε  πέντε δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζουμε στους δύο πρώτους 
αποσταγμένο νερό. 

2. Στους άλλους τρεις σωλήνες βάζουμε από 5 mL δ. οξικού οξέος 2M και  
      5 mL δ.  2M, ώστε να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα ή 10 ml έτοιμου        COONaCH3

      ρυθμιστικού διαλύματος.  
3. Ρίχνουμε από 2-3 σταγόνες δείκτη ηλιανθίνη και στους πέντε δοκιμαστικούς σωλήνες. 

 Η ηλιανθίνη αλλάζει χρώμα στο διάστημα 3,0-4,8 pH από κόκκινο σε κίτρινο. 
4. Με το σταγονόμετρο ρίχνουμε σταγόνες από το διάλυμαNaOH  στον πρώτο και τέταρτο      

σωλήνα και σταγόνες από το διάλυμα lHC στο δεύτερο και πέμπτο σωλήνα και 
παρατηρούμε τις μεταβολές. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικό διάλυμα ClNHNH 43 − κατάλληλος δείκτης 
είναι η φαινολοφθαλεΐνη που αλλάζει χρώμα στο διάστημα 8,2-10pH από άχρωμη σε ροζ. 
 

 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 
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ΥΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ 
ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ξίδι είναι διάλυμα που προκύπτει από την οξείδωση της αιθανόλης, που περιέχεται 
σε αλκοολούχα υγρά. Η οξείδωση (οξική ζύμωση), γίνεται από το οξυγόνο του αέρα, 
με τη βοήθεια του ενζύμου αλκοολοξειδάση: 

223 OOHCHCH + OHCOOHCH 23 +→  
Ο προσδιορισμός του οξικού οξέος γίνεται ογκομετρικά. Εξουδετερώνουμε το οξικό 
οξύ με διάλυμα βάσης γνωστής συγκέντρωσης, μέχρι να πετύχουμε (περίπου) το 
ισοδύναμο σημείο: CH  OHCOONaCHNaOHCOOH 233 +→+
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Ορθοστάτης 
● Προχοΐδα 
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Κωνική φιάλη των 250ml 
● Κωνική φιάλη των 100ml 
● Διάλυμα ΝαΟΗ 0,1 Μ 
● Ξίδι του εμπορίου 
● Φαινολοφθαλεΐνη 
● Απιονισμένο νερό 
 
 

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1.  Από μπουκάλι ξιδιού του εμπορίου παίρνουμε 5ml και τα βάζουμε σε κωνική ή  
     ογκομετρική φιάλη των 250ml και αραιώνουμε με απιονισμένο  νερό μέχρι τη  
     χαραγή των 250ml. 
 

2.  Από το αραιωμένο διάλυμα παίρνουμε 50ml. Προσθέτουμε  2-3 σταγόνες δείκτη  
     (φαινολοφθαλεΐνη) και το διάλυμα αυτό ογκομετρείται  με το διάλυμα NaOH 0,1M,   
     μέχρις ότου μια σταγόνα  απ’ αυτό να δώσει ανοικτό κόκκινο χρώμα σταθερό για  
     60 sec  τουλάχιστον. Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση δύο ακόμα φορές. 
 

3.  Αν καταναλώθηκαν κατά  μέσο όρο Vml  διαλύματος  NaOH,  τότε αντέδρασαν   
     V·10-4 mol NaOH,  άρα και ίσα mol  CH3COOH.  Στα 5ml ξιδιού υπήρχαν 5·V·10-4  
     mol·60g·mol-1 CH3COOH,δηλαδή 0,03·Vgr CH  και  η  % w/v   
     περιεκτικότητα είναι:  0,6·V % (w/v). 

COOH3

 
Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ξίδι χωρίς να το αραιώσουμε, μπορούμε να το 
αποχρωματίσουμε με ζωικό άνθρακα, ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρα αντιληπτή η 
αλλαγή χρώματος του δείκτη. Χρειάζονται όμως επανειλημμένες διηθήσεις. 
 

 
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
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Απομόνωση Νουκλεϊκών Οξέων 
 
 

Όργανα και Υλικά που θα χρειαστούν 

• Μία μπανάνα 

• Απορρυπαντικό που περιέχει ένζυμα (π.χ. σκόνη μπλε κόκκους) 

• Μαγειρικό αλάτι 

• Αποσταγμένο νερό 

• Αιθανόλη 100% ή 95% (οινόπνευμα) παγωμένη 

• Πιπέτα παστέρ ή συνδετήρα ή μεταλλικό κρίκο με άγκιστρο 

• Πάγος τριμμένος ή παγάκια 

 

Πειραματική Διαδικασία 

1. Σε ένα ποτήρι ζέσεως τοποθετούμε ένα μικρό κομμάτι ξεφλουδισμένης μπανάνας 
(2-3 cm) 

2. Προσθέτουμε 10-15 mL αποσταγμένο νερό (ή έως ότου καλυφθεί με νερό το 
κομμάτι της μπανάνας) και προσπαθούμε με τη βοήθεια του μαχαιριού ή του 
κουταλιού να ομογενοποιήσουμε το μίγμα 

3. Σε 10-15mL αποσταγμένο νερό προσθέτουμε ¼ της κουταλιάς αλάτι και μισό 
κουτάλι απορρυπαντικό 

4. Ανακατεύουμε προσεκτικά με το κουτάλι χωρίς να δημιουργηθεί αφρός 

5. Ανακατεύουμε το μίγμα του χυμού μπανάνας με αυτό του αλατιού - 
απορρυπαντικού, χωρίς να δημιουργηθεί αφρός 

6. Τοποθετούμε το φίλτρο καφέ στο χωνί, το υγραίνουμε με λίγο νερό 

7. Ρίχνουμε το νέο μίγμα στο χωνί και συλλέγουμε το φιλτραρισμένο χυμό σε μια 
κωνική φιάλη ή ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Πετάμε το φίλτρο με τον πολτό 
μπανάνας 

8. Προσθέτουμε 1 mL αποσταγμένο νερό και ανακατεύουμε καλά (το στάδιο 8 
παραλείπεται αν το σχηματισμένο διάλυμα είναι αρκετά αραιό ή 
επαναλαμβάνεται μέχρι το σχηματισμένο διάλυμα να γίνει αραιό) 

9. Προσθέτουμε προσεχτικά παγωμένη αλκοόλη, στην πλευρά του σωλήνα, έτσι 
ώστε η αλκοόλη να διατηρηθεί σε ένα στρώμα επάνω από το χυμό (μπορούμε να 
διατηρούμε την αλκοόλη σε ένα φελιζόν με πάγο ή παγάκια) 

10. Αφήνουμε το διάλυμα σε ηρεμία για 2-3 λεπτά. Παρακολουθούμε την 
κατακρήμνιση των νουκλεϊκών οξέων (DNA + RNA) στο στρώμα της αλκοόλης. 
Μια λευκή ουσία θα γίνει ορατή στη μεσόφαση όπου τα δύο υγρά επικοινωνούν 

11. Τα σχηματιζόμενα νουκλεϊκά οξέα μπορούν να απομακρυνθούν από το σωλήνα 
με μία πιπέτα παστέρ ή ένα συνδετήρα ή ένα καλαμάκι από σουβλάκι 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
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Εξηγήσεις 
 

 Άλατα: για κατακρήμνιση (βύθιση και διαχωρισμό). Επιπλέον δίνει τη 
δυνατότητα στις αλυσίδες του DΝA να έρθουν πιο κοντά και να συσσωματωθούν 

 Απορρυπαντικό: διαλύει τα λιπίδια που συγκρατούν τις μεμβράνες και έτσι 
απελευθερώνονται τα νουκλεϊκά οξέα στο διάλυμα 

 Ένζυμα Απορρυπαντικού: διάσπαση πρωτεϊνών που βρίσκονται σε μεμβράνες ή 
στα νουκλεϊκά οξέα 

 Αλκοόλη: κατακρημνίζει το DNA. To DNA δεν είναι διαλυτό στην αλκοόλη. 
Όταν η αλκοόλη προστεθεί στο διάλυμα, τα συστατικά του διαλύματος εκτός από 
DNA, μένουν στο διάλυμα ενώ το DNA κατακρημνίζεται 

 Μπανάνα: η επιλογή της γίνεται επειδή οι ιστοί της είναι αρκετά τρυφεροί και 
μπορούν εύκολα να εκχυλιστούν τα νουκλεϊκά οξέα 

 Παγωμένη αλκοόλη: εμποδίζει τη διάλυση του DNA, όπως θα γινόταν αν 
βρισκόταν σε θερμοκρασία δωματίου. Η αλκοόλη απομακρύνει τα άλατα και 
βοηθάει στη δημιουργία ιζήματος DNA και όχι στη διάλυσή του 

 
 
 
 
 
 

ΞΥΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΟΣ  
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