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Πειράματα Χημείας
 Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων
 Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης–
αραίωση διαλυμάτων

 Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων
 Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό
οξύ

 Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βρωμίου και ιωδίου

Νίκος Πουλερές
Χημικός

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ
Κάθε χημική αντίδράση κατά την οποία ελευθερώνεται θερμότητα, λέγεται
εξώθερμη αντίδραση. Εξώθερμη είναι η αντίδραση του άσβηστου ασβέστη ( CaO )
με το νερό:
CaO + H 2 O → Ca (OH ) 2 , Q>0
Κάθε χημική αντίδράση κατά την οποία απορροφάται θερμότητα, λέγεται ενδόθερμη
αντίδραση. Ενδόθερμη είναι η αντίδραση της σόδας ( NaHCO3 ) με το ξύδι
( CH 3 COOH ): NaHCO3 + CH 3 COOH → CH 3 COONa + CO2 + H 2 O , Q<0
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● θερμόμετρο
● δύο ογκομετρικοί κύλινδροι
● ράβδος ανάδευσης
● κουταλάκι
● Διάλυμα CH 3 COOH (ξύδι)
● μαγειρική σόδα ( NaHCO3 )
● σκόνη ασβέστη ( CaO )
● απιονισμένο νερό
● δείκτης (φαινολοφθαλεϊνη)
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Μετρούμε με τον ογκομετρικό κύλινδρο 20 ml ξύδι και μετρούμε τη
θερμοκρασία του: θ1 =…… o C .
2. Προσθέτουμε μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα, ανακατεύουμε και
παρακολουθούμε την ένδειξη στο θερμόμετρο. Η θερμοκρασία μειώνεται,
επομένως η αντίδραση του ξιδιού με τη σόδα είναι ενδόθερμη.
3. Μετρούμε με τον ογκομετρικό κύλινδρο 30 ml απιονισμένο νερό και μετρούμε τη
θερμοκρασία του: θ 2 =…….. o C .
4. Ρίχνουμε στο νερό μισό κουταλάκι σκόνη άσβηστου ασβέστη ( CaO ),
ανακατεύουμε και παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία αυξάνεται,
επομένως η αντίδραση είναι εξώθερμη.
5. Ρίχνουμε λίγες σταγόνες δείκτη, για να διαπιστώσουμε το σχηματισμό της βάσης
Ca (OH ) 2 ,κατά την εξώθερμη αντίδραση.
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ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝαΟΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι αυτού του πειράματος είναι η παρασκευή διαλύματος ΝαΟΗ ορισμένης
συγκέντρωσης (π.χ.0,2Μ) από διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης (π.χ.2Μ), η άσκηση
στη μέτρηση όγκων υγρού και η άσκηση στη χρήση οργάνων χημείας.
Κατά την αραίωση ενός διαλύματος με προσθήκη διαλύτη, η μάζα της διαλυμένης
ουσίας είναι η ίδια στο αρχικό και στο τελικό διάλυμα, οπότε ισχύει η σχέση:
M A ⋅ VA = M Τ ⋅ VΤ , όπου M A , VA η μοριακή συγκέντρωση και ο όγκος του αρχικού
διαλύματος και M Τ , VT η μοριακή συγκέντρωση και ο όγκος του τελικού
διαλύματος.
Για την παρασκευή 100 ml (0,1L) διαλύματος ΝαΟΗ 0,2Μ,θα χρειαστούμε διάλυμα
NaOH 2Μ όγκου 10 ml (0,01L).
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● ογκομετρική φιάλη 100 ml
● ογκομετρικός κύλινδρος 25 ml
● σταγονόμετρο
● χωνί γυάλινο
● πώμα για τη φιάλη
● υδροβολέας με αποσταγμένο νερό
● πλαστικό φιαλίδιο-ετικέτα
● διάλυμα NaOH 2Μ
● θερμόμετρο
● πυκνόμετρο
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Βάζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο, λιγότερα από 10 ml από το διάλυμα NaOH
2Μ και στη συνέχεια προσθέτουμε με το σταγονόμετρο, προσεκτικά, διάλυμα
NaOH 2Μ, μέχρι τη χαραγή 10 ml του κυλίνδρου.
2. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του κυλίνδρου, με τη βοήθεια του χωνιού, στην
ογκομετρική φιάλη 100 ml, ξεπλύνουμε τον κύλινδρο με αποσταμένο νερό και
αδειάζουμε τα υγρά έκπλυσης στην ογκομετρική φιάλη. Το αποσταγμένο νερό το
έχουμε πρώτα θερμάνει για να φύγει το CO2 .
3. Προσθέτουμε με τον υδροβολέα λίγο-λίγο νερό στη φιάλη μέχρι τη χαραγή των
100 ml. Πωματίζουμε και ανακινούμε τη φιάλη.
4. Μεταφέρουμε το διάλυμα που παρασκευάσαμε στο πλαστικό φιαλίδιο, γιατί το
γυαλί προσβάλλεται από το ΝαΟΗ και το πωματίζουμε καλά.
5. Αν θέλουμε μετρούμε τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του διαλύματος, με το
θερμόμετρο και το πυκνόμετρο.
6. Γράφουμε στην ετικέτα τα στοιχεία του διαλύματος (δ. ΝαΟΗ 0,2Μ,
θερμοκρασία,..)
7. Ξεπλύνουμε καλά τα όργανα χημείας, που χρησιμοποιήσαμε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διαλύματα του ΝαΟΗ (κυρίως τα πυκνά), προσβάλλουν τις
πρωτεΐνες του δέρματος και προκαλούν ερεθισμό ή έγκαυμα. Αν συμβεί αυτό,
ξεπλύνουμε αμέσως με άφθονο νερό και αν χρειαστεί με κορ. διάλυμα βορικού οξέος.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
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. CH 3 COOH και CH 3 COONa ή β) ασθενών
βάσεων με άλας των ίδιων βάσεων, που το ανιόν του άλατος σχηματίζει ισχυρό οξύ, π.χ.
NH 3 και NH 4 Cl . 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.

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. Διαλυμα CH 3COOH 2Μ
7. Διάλυμα NaOH 2Μ
8. Αποσταγμένο νερό.
9. Διάλυμα HC 2Μ

Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Στην ογκομετρική φιάλη των 100mL βάζουμε με τον κύλινδρο 50 ml δ. CH 3 COOH 2Μ
και 25ml NaOH 2Μ. Το διάλυμα που προκύπτει το αραιώνουμε στα 100mL. Στο
τελικό Ρ.Δ. έχουμε C CH COOH = 0,5M και C CH COONa = 0,5M . Δεδομένου ότι η ka του
3
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οξικού οξέος στους 25ο C είναι 1,8 ⋅ 10 , από τον τύπο του Henderson-Hasselbach
είναι 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. HC 2Μ. Σε άλλα
25mL Ρ.Δ. προσθέτουμε 1mL NaOH 2Μ. Μετρούμε τις τιμές pH. Υπολογίζοντας τον
αριθμό mol HC 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 HC 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. MH 3 2Μ και 25mL δ. HC 2Μ και αραιώσουμε στα
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. CH 3 COONa 2M, ώστε να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα ή 10 ml έτοιμου
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 διάλυμα NaOH στον πρώτο και τέταρτο
σωλήνα και σταγόνες από το διάλυμα HC στο δεύτερο και πέμπτο σωλήνα και
παρατηρούμε τις μεταβολές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικό διάλυμα NH 3 − NH 4 Cl κατάλληλος δείκτης
είναι η φαινολοφθαλεΐνη που αλλάζει χρώμα στο διάστημα 8,2-10pH από άχρωμη σε ροζ.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ HCl ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Το υδροχλώριο (ΗCl) είναι αέριο πολύ διαλυτό στο νερό. Το υδατικό του διάλυμα
είναι ισχυρό οξύ και ονομάζεται υδροχλωρικό οξύ(σπίρτο του άλατος).Οι στόχοι
αυτού του πειράματος είναι η παρασκευή διαλύματος HCl ορισμένης συγκέντρωσης
(π.χ.1Μ), από πυκνό διάλυμα του εμπορίου, η άσκηση στη μέτρηση όγκου και στη
χρήση οργάνων χημείας.
Ο όγκος του πυκνού διαλύματος που απαιτείται δίνεται από τη σχέση:
M .V.M r
, όπου Μ η μοριακή συγκέντρωση του τελικού διαλύματος, V ο όγκος
Vπ =
10.d .π
του τελικού διαλύματος, M r η σχετική μοριακή μάζα του HCl, d η πυκνότητα του
πυκνού διαλύματος σε g/ml και π η % κ.β. περιεκτικότητα του πυκνού διαλύματος.
Για την παρασκευή 100 ml (0,1L) διαλύματος HCl 1Μ, με M r HCl=36,5, θα
χρειαστούμε 0,0089 l ή 8,9 ml πυκνού διαλύματος με περιεκτικότητα 35%κ.β.και
πυκνότητα 1,18g/ml.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● σιφώνιο αριθμημένο 10ml
● πουάρ
● ποτήρι ζέσεως 100 ml
● ογκομετρική φιάλη 100 ml
● πώμα για τη φιάλη
● ράβδος ανάδευσης
● χωνί γυάλινο
● υδροβολέας με αποσταγμένο νερό
● πλαστικό φιαλίδιο-ετικέτα
● φιάλη με πυκνό HCl 35%κ.β
● θερμόμετρο
● πυκνόμετρο
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.Βάζομε στο ποτήρι ζέσεως αποσταγμένο νερό μέχρι τη μέση του. Το αποσταγμένο
νερό το έχουμε πρώτα θερμάνει και ψύξει, για να φύγει το CO2 .
2.Με το αριθμημένο σιφώνιο ή με ογκομετρικό κύλινδρο μετρούμε ποσότητα HCl
8,9 ml και τη ρίχνουμε λίγη-λίγη στο ποτήρι, αναδεύοντας ταυτόχρονα.
3.Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του ποτηριού, με τη βοήθεια του χωνιού στην
ογκομετρική φιάλη.
4.Ξεπλύνουμε το σιφώνιο, το ποτήρι και τη ράβδο ανάδευσης με αποσταγμένο
νερό και αδειάζουμε τα υγρά έκπλυσης στην ογκομετρική φιάλη.
5.Προσθέτουμε με τον υδροβολέα λίγο-λίγο νερό στη φιάλη μέχρι τη χαραγή των
100 ml. Πωματίζουμε και ανακινούμε τη φιάλη.
7.Μεταφέρουμε το διάλυμα που παρασκευάσαμε στο πλαστικό φιαλίδιο, και το
πωματίζουμε καλά.
8.Αν θέλουμε μετρούμε τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του διαλύματος, με το
θερμόμετρο και το πυκνόμετρο.
9. Γράφουμε στην ετικέτα τα στοιχεία του διαλύματος (δ. HCl 1Μ,θερμοκρασία,..)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διαλύματα του HCl (κυρίως τα πυκνά) είναι δηλητηριώδη,
προσβάλλουν τις πρωτεΐνες του δέρματος και οι ατμοί του προκαλούν ερεθισμό στα
μάτια. Αν συμβεί αυτό, ξεπλύνουμε αμέσως με άφθονο νερό.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝαΟΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Το υδροξείδιο του νατρίου ή καυστικό νάτριο (ΝαΟΗ) είναι λευκή κρυσταλλική
ουσία διαλυτή στο νερό. Η διάλυση του στερεού ΝαΟΗ στο νερό είναι εξώθερμη. Οι
στόχοι αυτού του πειράματος είναι η παρασκευή διαλύματος ΝαΟΗ ορισμένης
συγκέντρωσης (π.χ.2Μ), η άσκηση στη μέτρηση μάζας και όγκου και η άσκηση στη
χρήση οργάνων χημείας. Η ποσότητα της μάζας m της διαλυμένης ουσίας, με σχετική
μοριακή μάζα M r , σε ορισμένο όγκο (V) διαλύματος με μοριακή συγκέντρωση Μ,
υπολογίζεται από τη σχέση: m=M· M r ·V, όπου m σε g και V σε λίτρα. Για την
παρασκευή 100 ml (0,1L) διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ, με M r ΝαΟΗ=40, θα χρειαστούμε
8 g NaOH.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● ζυγός ακριβείας
● γυαλί ωρολογίου
● δύο ποτήρια ζέσεως 100 ml και 500 ml
● ογκομετρική φιάλη 100 ml
● πώμα για τη φιάλη
● ράβδος ανάδευσης
● χωνί γυάλινο
● υδροβολέας με αποσταγμένο νερό
● σπάτουλα ή πλαστικό κουταλάκι
● πλαστικό φιαλίδιο-ετικέτα
● στερεό NaOH
● θερμόμετρο
● πυκνόμετρο
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.Ζυγίζομε το γυαλί ωρολογίου κενό και στη συνέχεια ρίχνουμε πάνω σ αυτό, με τη
σπάτουλα καθαρό ΝαΟΗ, ώστε να είναι 8 g.
2.Βάζομε στο ποτήρι ζέσεως 500 ml λίγο κρύο νερό της βρύσης και μέσα σ αυτό
τοποθετούμε το ποτήρι ζέσεως 100 ml.
3.Μεταφέρουμε τα 8 g NαΟΗ στο ποτήρι 100 ml και ρίχνουμε με τον υδροβολέα
λίγο-λίγο αποσταγμένο νερό μέχρι τη μέση του ποτηριού, αναδεύοντας συνέχεια.
Το αποσταγμένο νερό το έχουμε πρώτα θερμάνει και ψύξει, για να φύγει το CO2 .
4. Αφήνουμε το διάλυμα για λίγο, ώστε να κατέβει η θερμοκρασία του και στη
συνέχεια το αδειάζουμε με τη βοήθεια του χωνιού στην ογκομετρική φιάλη.
5. Ξεπλύνουμε το ποτήρι 100 ml και τη ράβδο ανάδευσης 2-3 φορές με αποσταγμένο
νερό και αδειάζουμε τα υγρά έκπλυσης στην ογκομετρική φιάλη.
6. Προσθέτουμε με τον υδροβολέα λίγο-λίγο νερό στη φιάλη μέχρι τη χαραγή των
100 ml. Πωματίζουμε και ανακινούμε τη φιάλη.
7. Μεταφέρουμε το διάλυμα που παρασκευάσαμε στο πλαστικό φιαλίδιο, γιατί το
γυαλί προσβάλλεται από το ΝαΟΗ και το πωματίζουμε καλά.
8. Αν θέλουμε μετρούμε τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του διαλύματος, με το
θερμόμετρο και το πυκνόμετρο.
9. Γράφουμε στην ετικέτα τα στοιχεία του διαλύματος (δ. ΝαΟΗ 2Μ,θερμοκρασία,..)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα διαλύματα του ΝαΟΗ (κυρίως τα πυκνά), προσβάλλουν τις
πρωτεΐνες του δέρματος και προκαλούν ερεθισμό ή έγκαυμα. Αν συμβεί αυτό,
ξεπλύνουμε αμέσως με άφθονο νερό και αν χρειαστεί με κορ. διάλυμα βορικού οξέος.
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ΠYΡOXHMIKH ANIXNEYΣH METΑΛΛΩΝ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι αυτού του πειράματος είναι η εξοικείωση με την τεχνική της πυροχημικής
ανίχνευσης των μετάλλων και η παρατήρηση του χαρακτηριστικού χρώματος της
φλόγας λύχνου κατά την πύρωση διαφόρων αλάτων. Η εξήγηση του φαινομένου είναι
η εξής: Όταν ένα μέταλλο ή ιόντα του βρεθούν μέσα σε δυνατή φλόγα,
προσλαμβάνουν ενέργεια, οπότε ηλεκτρόνια μεταπηδούν από τη θεμελιώδη τροχιά
τους σε ανώτερη τροχιά(διέγερση του ατόμου).Τα ηλεκτρόνια μετά από ελάχιστο
χρόνο επανέρχονται στην αρχική τροχιά τους, εκπέμποντας υπό μορφή ακτινοβολίας
την ενέργεια που είχαν προσλάβει. Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος για κάθε στοιχείο που την εκπέμπει.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Λύχνος εργαστηρίου
● Ράβδος μαγνησίας (MgO)
ή σύρμα λευκόχρυσου
● διάλυμα HCl 2 Μ
● NaCl (αλάτι)
● NaHCO3 (σόδα φαγητού)
● ένα κομμάτι γυαλί
● ΚCl ή ΚΙ
● CuSO4 .5 H 2 O (γαλαζόπετρα)
● Sr ( NO3 ) 2
● CaCO3 (μάρμαρο)
● MnO2 (πυρολουσίτης)
● Pb( NO3 ) 2
● BaCl 2
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Πυρώνουμε το ένα άκρο της ράβδου μαγνησίας (ή σύρματος λευκόχρυσου),στο
λύχνο εργαστηρίου, μέχρις ότου η φλόγα να γίνει λευκή.
2. Βυθίζουμε το πυρωμένο άκρο στο αλάτι του μετάλλου, που θέλουμε να
ανιχνεύσουμε, οπότε μια μικρή ποσότητα θα συγκρατηθεί πάνω στη ράβδο.
4. Πυρώνουμε πάλι το άκρο της ράβδου και παρατηρούμε το χαρακτηριστικό χρώμα,
που παίρνει η φλόγα από τους ατμούς του μετάλλου. Η πύρωση της ουσίας γίνεται
στο κάτω μέρος της οξειδωτικής περιοχής της φλόγας (εξωτερικός κώνος).
5.Κόβουμε το άκρο της ράβδου μαγνησίας και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για
άλλο αλάτι, σημειώνοντας κάθε φορά το χρώμα που παρατηρούμε.
6. Όταν χρησιμοποιούμε σύρμα λευκόχρυσου, το καθαρίζουμε με εμβάπτιση σε
διάλυμα HCl.
7. Αν η ουσία είναι σε διάλυμα, βυθίζουμε την άκρη της ράβδου στο διάλυμα, ώστε
να συγκρατηθούν 1-2 σταγόνες. Πλησιάζουμε τη ράβδο κοντά στη φλόγα για να
εξατμιστεί ο διαλύτης και μετά βάζουμε τη ράβδο με το στερεό υπόλειμμα μέσα
στη φλόγα.
8. Στην περίπτωση που η ουσία που εξετάζουμε δεν είναι καθαρή, αλλά περιέχει και
άλας άλλου μετάλλου, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη φλόγα μέσα από
φίλτρο, που απορροφά μόνο την ακτινοβολία που δίνει το μέταλλο πρόσμειξης.
Π.χ. το ιώδες χρώμα του καλίου το παρατηρούμε με γυαλί κοβαλτίου (κυανό
χρώμα),γιατί συγκαλύπτεται από το κίτρινο του νατρίου, όταν συνυπάρχουν.
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ΠΕΙΡAMA: ΠYΡOXHMIKH ANIXNEYΣH METΑΛΛΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ ΑΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΧΡΩΜΑ

● NaCl (αλάτι)

…………..

● NaHCO3 (σόδα φαγητού)

…………..

● ένα κομμάτι γυαλί

…………..

● ΚCl

…………..

● ΚΙ

…………..

● KNO3

………….

● CuSO4 .5 H 2 O (γαλαζόπετρα)
● Sr ( NO3 ) 2
● CaCO3 (μάρμαρο)
● CaSO4 .2 H 2 O (γύψος)
● MnO2 (πυρολουσίτης)
● Pb( NO3 ) 2
● BaCl 2
● άγνωστο δείγμα

……………..

Άρα περιέχει ιόντα ………….
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ΥΠOΛΟΓΙΣΜΟΣ 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:
CH 3CH 2 OH + O2 → CH 3COOH + H 2 O
Ο προσδιορισμός του οξικού οξέος γίνεται ογκομετρικά. Εξουδετερώνουμε το οξικό
οξύ με διάλυμα βάσης γνωστής συγκέντρωσης, μέχρι να πετύχουμε (περίπου) το
ισοδύναμο σημείο: CH 3 COOH + NaOH → CH 3 COONa + H 2 O
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 60sec
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 3 COOH και η % w/v περιεκτικότητα
είναι: 0,6·V % (w/v).
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.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΩΝ Cl − , Br − , I − , S 2− , CrO4 2−
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 : NaX + AgNO3 → NaNO3 + AgX
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 S 2− δίνουν με τα Ag + , ίζημα Ag 2 S , που είναι μαύρο και αδιάλυτο σε
2−

διάλυμα αμμωνίας. Τα χρωμικά ιόντα ( CrO4 ) δίνουν ίζημα Ag 2 CrO4 , κόκκινο και
αδιάλυτο σε διάλυμα αμμωνίας.
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 Na 2 S ή K 2 S (0,1Μ)
● Διάλυμα K 2 CrO4 ή Na 2 CrO4 ) (0,1Μ)
● Νερό βρύσης και αποσταγμένο
● Διάλυμα AgNO3 0,1 Μ
● Διάλυμα HNO3 1Μ
● Πυκνό διάλυμα NH 3
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 HNO3 και 3-4 σταγόνες από το
διάλυμα του AgNO3 . Βλέπομε τα ιζήματα που δημιουργούνται.
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.Άν θέλομε να κάνομε το πείραμα μετωπικό, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο
της μικροκλίμακας. Αντί δοκιμαστικούς σωλήνες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
θήκες από τσίκλες ή φάρμακα. Αρκούν λίγες σταγόνες από τα διαλύματα για να
επιτύχει το πείραμα.
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