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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο:  # 1.1 Τα οξέα. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.21) Τα οξέα αλλάζουν χρώµα των δεικτών. 
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΞΙΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΛΚΑΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βάµµα 
ηλιοτροπίου 

κόκκινο µενεξεδί µενεξεδί 

Ηλιανθίνη 
 
               3.1-4.4 

κόκκινο πορτοκαλί Κίτρινο 

Φαινολοφθαλεϊνη 
 
              8.0-9.6 

άχρωµο  άχρωµο  κόκκινο 

 
  
                        ΠΟΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΕΣ; 
 
  Η περιοχή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 390-770 nm είναι το ορατό φάσµα. 

  
    Όταν σ’ ένα άτοµο ή µόριο πέσει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αυξάνεται η ενεργειακή 
κατάστασή του γιατί γίνεται απορρόφηση ακτινοβολίας.  
   Μια ουσία που απορροφά ένα τµήµα του ορατού φάσµατος, το ανθρώπινο µάτι την 
αντιλαµβάνεται σαν έγχρωµη, µε χρώµα το συµπληρωµατικό αυτού που απορροφά. Χρειάζεται 
να έχουµε µεγάλη συγκέντρωση από µόρια της ουσίας για να γίνει αντιληπτό το χρώµα της. 
 
   Για παράδειγµα µόρια CuSO4, σε υδατικό διάλυµα απορροφούν την περιοχή του ερυθρού, 
οπότε εµείς βλέπουµε το διάλυµα γαλάζιο- µπλέ (γιατί το τµήµα του φάσµατος που αποµένει και 

εκπέµπεται έχει αυτή την γαλάζια-µπλέ απόχρωση). 
 
  Ουσίες έγχρωµες είναι συχνά οργανικές ενώσεις µε συζυγιακά συστήµατα 
διπλών δεσµών γιατί ακριβώς αυτά τα συζυγιακά συστήµατα απορροφούν 
ακτινοβολίες µε µήκος κύµατος µέσα στο φάσµα του ορατού φωτός.Για 
παράδειγµα στο διπλανό σχήµα «βλέπουµε» το µόριο της ηλιανθίνης σε 
αλκαλικό περιβάλλον, όπου εµφανίζει το κίτρινο χρώµα της. 
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                    ∆είκτες οξέων-βάσεων ή πρωτολυτικοί δείκτες 
 
   ∆είκτης είναι ένα ασθενές οργανικό οξύ του οποίου η συζυγής βάση εµφανίζει διαφορετικό 
χρώµα (ή µια ασθενής οργανική βάση της οποίας το συζυγές οξύ έχει διαφορετικό χρώµα). 
 
  Έτσι όταν σ’ ένα διάλυµα προσθέσουµε δείκτη αυτός το χρωµατίζει και επιπλέον παρατηρούµε 
αλλαγή του χρώµατός του συναρτήσει της τιµής του pH. Επειδή ο δείκτης προστίθεται στο 
διάλυµα σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις (1-2 σταγόνες)η ειδική οξύτητα ή βασικότητά του δεν 
επηρεάζει το pH του διαλύµατος. 
 
  Ένας δείκτης δεν αλλάζει χρώµα απότοµα από την «όξινη» µορφή στην «αλκαλική» σε µια 
συγκεκριµένη συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων, αλλά βαθµιαία σε µια περιοχή τιµών pH ίση 
περίπου µε 2 µονάδες. Γι’ αυτό απαιτείται µια εξοικείωση προς το µεταβατικό τους χρώµα. 
 
      Σηµ.    Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα για τις ογκοµετρήσεις, διότι κοντά στο ουδέτερο περιβάλλον  η    
συγκέντρωση των Η+ (ή των ΟΗ-) αυξάνεται (ή µειώνεται) πολύ απότοµα. Προσθέτοντας 2 ή3 σταγόνες βάσης 
ανεβαίνει το PH  ενός ουδέτερου διαλύµατος από 7 σε 9 ή 10, ενώ για να ανεβάσουµε το PH του ίδιου διαλύµατος από 
11 σε12 θα χρειαζόµασταν πολλά ml της ίδιας βάσης. Το PH συνδέεται µε λογαριθµική σχέση µε την συγκέντρωση 
των Η+ του διαλύµατος και όχι µε γραµµική. 
 
   Ετσι η ηλιανθίνη, που είναι ο ποιο διαδεδοµένος δείκτης, αρχίζει την αλλαγή του χρώµατός της, 
του «όξινου» κόκκινου προς το «αλκαλικό» κίτρινο σε pH 3,1 και έχει το πλήρες «αλκαλικό» της 
χρώµα σε pH 4,4(βλ.πίνακα). 
  Η φαινολοφθαλείνη έχει την «όξινη» άχρωµη µορφή της µέχρι pH 8,0 και µετατρέπεται πλήρως 
στο “αλκαλικό” της κόκκινο χρώµα σε pH 9,6. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆εν την χρησιµοποιούµε για 
διαλύµατα µε pH µεγαλύτερο του 12 γιατί παρατηρείται προσθήκη υδροξυλίου στο µόριό της και 
γίνεται πάλι άχρωµη. 

 
 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
  ∆ίπλα φαίνονται δύο πεντάδες δοκιµαστικών 
σωλήνων που περιέχουν: 
1. Λίγο αραιωµένο χυµό λεµονιού 
2. Ξύδι λευκό 
3. Άχρωµο υγρό για την αποµάκρυνση της      

πέτρας των σωληνώσεων(πουρί) 
4. ∆ιαλυµένο κιτρικό οξύ(ξινό) 
5. Άχρωµο αναψυκτικό(sprite) 
 
 

    
Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε το χρώµα που 
απέκτησαν 
τα παραπάνω διαλύµατα µετά την προσθήκη 
δεικτών: 
 
Α) Βάµµα του ηλιοτροπίου 
Β) Ηλιανθίνη 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                     (Α)                                (Β) 
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Χρήσιµες παρατηρήσεις: 
• Το βάµµα ηλιοτροπίου παραγγέλνεται και το παίρνουµε έτοιµο. 
• Η ηλιανθίνη πωλείται σε σκόνη. Για να παρασκευάσουµε το δείκτη διαλύουµε 0,1g 

ηλιανθίνης σε 100 ml απιονισµένο νερό. 
• Το ξύδι που θα χρησιµοποιήσουµε να είναι λευκό(υπάρχει στα super market) για να µη 

δυσκολεύει την παρατήρηση στην αλλαγή του χρώµατος του δείκτη.  
 

2ο πείραµα(σ.23)Επίδραση αραιού HCl  σε CaCO3 και NaHCO3 (σόδα  φαγητού). 
   Το ανθρακικό αλάτι του ασβεστίου διασπάται από αραιά οξέα µε έκλυση αερίου διοξειδίου του 
άνθρακα. 
 
                           CaCO3 (s) + 2 HCl (aq)→CaCl2 (aq) +H2O (l) +CO2 (g) 
 

 

 

 

 
  Στο δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε µικρή ποσότητα 
µαρµαρόσκονης  και προσθέτουµε αραιό υδροχλωρικό οξύ. 
Παρατηρούµε έντονο αφρισµό λόγω παραγωγής αερίουCO2. 
 
 

 

 
 

 

 

 
  Αν πλησιάσουµε το αναµµένο κερί στη φλόγα του 
δοκιµαστικού σωλήνα η φλόγα σβήνει. Το CO2 , που 
βγαίνει από το σωλήνα, δεν συντηρεί την καύση. 
 

 

 

 
 
 
   Επαναλαµβάνοντας το πείραµα µε σόδα φαγητού,NaHCO3, αντί µαρµαρόσκονης παρατηρούµε 
τα ίδια φαινόµενα λιγότερο έντονα. 
             NaHCO3(aq) + HCl (aq) →NaCl (aq) + H2O (l) +CO2 (g). 
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3ο πείραµα(σ24)Επίδραση οξέος αραιού HCl σε µέταλλα:  Zn και  σκόνη Fe. 
 
  Ο σίδηρος διαλύεται από µη οξειδωτικά οξέα µε ταυτόχρονη έκλυση αερίου υδρογόνου, 
σύµφωνα µε την αντίδραση: 
                       Fe(s)+2 HCl (aq) → FeCl2 (aq)+ H2 (g) 
 Επίσης ο ψευδάργυρος διαλύεται εύκολα µε αραιά οξέα υπό έκλυση αερίου υδρογόνου και 
θερµότητας: 
                      Zn (s) +2 HCl (aq) → ZnCl2 (aq) +H2 (g) +Q 
 
                                                                                   ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 
 
 
 
  Με προσθήκη του οξέος στα παραπάνω µέταλλα 
παρατηρούµε αφρισµό που συνοδεύεται από 
ελαφρύ συριγµό. Ο αφρισµός οφείλεται στην 
παραγωγή αερίου. 
Η αντίδραση είναι περισσότερο έντονη µε τον  
ψευδάργυρο. 
 
 
 

 
      Παρατηρήσεις: 
1.   Την ίδια αντίδραση δίνει εξ ίσου εύκολα και το Μg. 
2.   Στο σχολικό εργαστήριο συχνά υπάρχει Al σε σκόνη. ∆εν εξυπηρετεί να το 

χρησιµοποιήσουµε σ’ αυτό το πείραµα γιατί το Al όπως και το Cr όταν προσβάλλονται από 
οξέα µεταπίπτουν σε παθητική κατάσταση, δηλ. καλύπτονται επιφανειακά από ένα στρώµα 
οξειδίου, και δεν αντιδρούν έντονα, όπως απαιτεί η θέση τους στη σειρά δραστικότητας. 

3.   ∆εν χρησιµοποιούµε HNO3 ή άλλο οξειδωτικό οξύ σ’ αυτό το πείραµα γιατί παρατηρούνται 
άλλα χηµικά φαινόµενα. Ο Fe για παράδειγµα στο HNO3 δε διαλύεται, γιατί καλύπτεται από 
λεπτή προστατευτική στιβάδα από αέριο υδρογόνο. 
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1ο πείραµα(σ.26)Αγωγιµότητα διαλυµάτων οξέων. 
 
                    ∆ιέλευση του ρεύµατος  
   Η αγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από ένα σώµα απαιτεί την ύπαρξη µέσα στο σώµα 
ευκίνητων φορέων που µπορεί να είναι ηλεκτρόνια ή ιόντα. Έτσι έχουµε δύο κύριες τάξεις 
αγωγών: 
   Αγωγοί πρώτης τάξης: Ηλεκτρονικοί ή µεταλλικοί αγωγοί 
   Αγωγοί δεύτερης τάξης: Ιοντικοί ή ηλεκτρολυτικοί αγωγοί 
 
   Σηµ.  Υπάρχει βεβαίως ανάµεσά τους και η περίπτωση των ηµιαγωγών στα ιοντικά πλέγµατα των οποίων είναι 
δυνατή µια ηλεκτρονική αγωγή που εξηγείται  µε τις λεγόµενες «αταξίες», ενώ συντελείται και µια ιοντική αγωγή µε 
µεταφορά κατιόντων στις εκάστοτε γειτονικές «οπές».Οφείλουµε να τονίσουµε ότι τα όρια µεταξύ ιοντικής και 
ηλεκτρονικής αγωγής δεν είναι εντελώς σαφή. 
 
   Η διαφορά στη συµπεριφορά της ύλης, όσον αφορά την αγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος 
οφείλεται στην διαφορετική φύση των χηµικών δεσµών. 
   Στους αγωγούς πρώτης τάξης ο µεταλλικός δεσµός οφείλεται σε ηλεκτρόνια που δεν είναι 
δεσµευµένα στα άτοµα αλλά ελεύθερα να κινηθούν. Παρόµοια συµπεριφορά έχουµε στις ουσίες 
µε πολλούς συζυγιακούς διπλούς δεσµούς (αρωµατικές ενώσεις) στις οποίες τα π-ηλεκτρόνια του 
διπλού δεσµού δεν είναι δεσµευµένα, αλλά κατανέµονται στο µόριο, σαν ένα π-ηλεκτρονικό 
νέφος. Έτσι εξηγούνται οι µεταλλικές ιδιότητες και η ηλεκτρική αγωγή του γραφίτη. 
   Στους αγωγούς δεύτερης τάξης έχουµε ιοντικούς δεσµούς όπου λαµβάνει χώρα πλήρης 
µεταβίβαση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από ένα άτοµο σε άλλο µε τη δηµιουργία ιόντων. 
Μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο τα ιόντα αυτά µπορούν να µετακινηθούν και η µεταφορά του ρεύµατος 
συνοδεύεται από µεταφορά ύλης. 
   Οι ηλεκτρολυτικοί αγωγοί έχουν κατά κανόνα µικρότερη αγωγιµότητα από τους µεταλλικούς 
αγωγούς. 
   Κατά την διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος από ένα ηλεκτρολυτικό διάλυµα παρατηρείται 
µεταβολή της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη στον χώρο της ανόδου και στον χώρο της 
καθόδου, η οποία µεταβολή γενικά δεν είναι η ίδια στους δύο χώρους. Το φαινόµενο αποδίδεται 
στην διαφορετική ταχύτητα που κινούνται τα ανιόντα και κατιόντα προς τα αντίστοιχα 
ηλεκτρόδια. Το ολικό ηλεκτρικό ρεύµα  ευρίσκεται αθροίζοντας το ποσοστό του ηλεκτρικού 
ρεύµατος που φέρεται από τα ανιόντα και το ποσοστό το φερόµενο από τα κατιόντα. 
                                                                                              
                                                                                        
 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
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  Όταν ο ηλεκτρολύτης είναι ξύδι η ένταση του δηµιουργούµενου ρεύµατος είναι µικρή. Έτσι αν 
έχουµε ένα λαµπάκι συνδεµένο σε σειρά στο κύκλωµα δεν το βλέπουµε να ανάβει.  
Το δηµιουργούµενο ρεύµα µετριέται µε ένα ευαίσθητο αµπερόµετρο και δεν είναι αρκετό ώστε 
να φωτοβολήσει το λαµπάκι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
  Όµοια ο χυµός του λεµονιού είναι ασθενής ηλεκτρολύτης και το λαµπάκι δεν ανάβει ενώ το 
αµπερόµετρο µετρά ασθενές ρεύµα. 
                                                                                 
                                                                                                                                                 
Παρατήρησεις 
1.   Η µέτρηση της έντασης του ρεύµατος τόσο για το ξύδι όσο και για το λεµόνι απαιτεί 
ευαίσθητο αµπερόµετρο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει στο εργαστήριο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πολύµετρο.  
2.   Τα πειράµατα αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µε τροφοδοτικό που υπάρχει στο 
εργαστήριο ή µε µπαταρία 4.5 V 
 

2ο πείραµα(σ.27)Προσδιορισµός του PH διαλυµάτων οξέων διαφορετικής  

    περιεκτικότητας, µε πεχαµετρικό χαρτί.  
 
 
  ∆ύο σταγόνες υδροχλωρικού οξέος διαλύονται σε 
200 ml νερό(αριστερό ποτήρι). 
 
 
  ∆ύο σταγόνες υδροχλωρικού οξέος διαλύονται σε 10 
ml νερό(δεξιό ποτήρι). 
 
 
 
 

    Η διαφορά στο PH των δύο διαλυµάτων είναι εµφανής από το διαφορετικό χρώµα του 
πεχαµετρικού χαρτιού.Ο προσδιορισµός του PH γίνεται (κατά προσέγγιση) µε την κλίµακα που 
είναι προσαρµοσµένη στη συσκευασία πεχαµετρικού χαρτιού. 
 Παρατηρούµε ότι το πυκνότερο διάλυµα οξέος έχει χαµηλότερο PH. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.49)Αλλαγή του χρώµατος των δεικτών µε ξύδι 
  Ισχύουν οι παρατηρήσεις που γράφονται στο 1ο πείραµα (σ.21) από το βιβλίο του καθηγητή. 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.49)Επίδραση ξυδιού σε ανθρακικό αλάτι. 
    Ισχύουν κατά προσέγγιση όσα αναγράφονται στο 2ο πείραµα (σ.23) από τον εργαστηρικό 
οδηγό. 
 
 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.50)Επίδραση ξυδιού σε σκόνη µαγνησίου. 
      Παρατηρήσεις: 
      Αν δεν διαθέτουµε σκόνη Mg µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εναλλακτικά σκόνη Fe ή 
ρινίσµατα Zn. Βλέπε 3ο πείραµα(σ.23) του εργαστηριακού οδηγού. 
      Στο σχολικό εργαστήριο συχνά υπάρχει Al σε σκόνη. ∆εν εξυπηρετεί να το 
χρησιµοποιήσουµε σ’ αυτό το πείραµα γιατί το Al όπως και το Cr όταν προσβάλλονται από οξέα 
µεταπίπτουν σε παθητική κατάσταση, δηλ. καλύπτονται επιφανειακά από ένα στρώµα οξειδίου, 
και δεν αντιδρούν έντονα, όπως απαιτεί η θέση τους στη σειρά δραστικότητας. 
 
 

4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.50) Ηλεκτρική αγωγιµότητα του ξυδιού. 
      Ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται στο 1ο πείραµα (σ.26) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

5Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.51)Αλλαγή του χρώµατος των δεικτών µε διάφορα οξέα. 
 
     Για την παρασκευή διαλυµάτων δεικτών βλέπε 1ο πείραµα(σ.21) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
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      Στην αριστερή εικόνα έχουµε τοποθετήσει στους τρεις δοκιµαστικούς σωλήνες (από αριστερά 
προς τα δεξιά) βάµµα ηλιοτρπίου, ηλιανθίνη και τσάι. Στη δεξιά εικόνα παρατηρούµε το χρώµα 
που παίρνουν οι παραπάνω δείκτες µετά την προσθήκη του υδροχλωρικού οξέος. 
      Τα ίδια παρατηρούµε εκτελώντας το πείραµα µε χυµό λεµονιού.  
 

6Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.52)Επίδραση HCl σε ανθρακικό αλάτι. 
   Το ανθρακικό αλάτι του ασβεστίου διασπάται από αραιά οξέα µε έκλυση αερίου διοξειδίου του 
άνθρακα: 
                    CaCO3 (s) + 2 HCl (aq)→CaCl2 (aq) +H2O (l) +CO2 (g) 
 
  Χρησιµοποιούµε την διάταξη που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
  Είναι καλύτερα αντί για κοµµάτια µάρµαρο να χρησιµοποιήσουµε µαρµαρόσκονη(την 
προµηθευόµαστε από µάντρα µε υλικά οικοδοµών),επειδή ως ποιο λεπτόκοκκο υλικό εχει 
µεγαλύτερη επιφάνεια επαφής µε το οξύ. 
  Αν δεν διαθέτουµε χωνί µε στρόφιγγα ρίχνουµε το δ/µα  HCl από το στόµιο της φιάλης και 
κλείνουµε µε ένα φελλό. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Το οξύ αντιδρά µε τη µαρµαρόσκονη έντονα, παρατηρείται αφρισµός λόγω σχηµατισµού CO2 
και το διάλυµα του ασβεστόνερου θολώνει λόγω σχηµατισµού του δυσδιάλυτου στο νερό CaCO3 
όπως φαίνεται πολύ καθαρά στη δεξιά εικόνα. 
 

 
 
 
 
   Αν πλησιάσουµε αναµµένο κερί στο στόµιο του σωλήνα 
από το οποίο εξέρχεται το παραγόµενο CO2 η φλόγα του 
κεριού σβήνει,γιατί το αέριο δεν συντηρεί την καύση. 
 
 
 
 
 
 

 
   Παρατήρηση 
   Για την παρασκευή δ/τος Ca(OH)2 βλέπε 1Ο  ΠΕΙΡΑΜΑ (σ.74) από το βιβλίο του καθηγητή.   
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

7Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.53)Επίδραση HCl σε Zn. 
  Ισχύουν οι παρατηρήσεις του 3ου πειράµατος(σ.24) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

8Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.54)Ηλεκτρική αγωγιµότητα διαλυµάτων οξέων. 
     To  δ/µα HCl επιτρέπει την διέλευση ρεύµατος µε  ένταση που µετριέται µε ένα κοινό 
αµπερόµετρο(συνεχούς) ή γίνεται αντιληπτή µε την φωτοβολία ενός λαµπτήρα τον όποίο έχουµε 
συνδέσει σε σειρά στο κύκλωµα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
 
 
   Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αντί τροφοδοτικού µπατρία 4.5 V µε τα ίδια αποτελέσµατα. 
Κατά την διέλευση ρεύµατος από διάλυµα ηλετρολύτη συµβαίνουν χηµικά φαινόµενα τα οποία 
διαπιστώνονται πολύ εύκολα(δηµιουργία φυσαλίδων, αλλαγή στο χρώµα των ηλεκτροδίων). 
 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ (σ.62) Παραγωγή και διάλυση SO2  (κατά τη διάλυση οξειδίων των    
αµετάλλων σε νερό παράγονται οξέα). 
 
      Χρησιµοποιούµε τα όργανα και αντιδραστήρια που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 
    

Απεσταγµένο 
Νερό 

Ηλιανθίνη 
Σκόνη θείου 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

 
 
 
• Βάζουµε το νερό µε το δείκτη (ηλιανθίνη) στον 

κύλινδρο συλλογής αερίων. Η ηλιανθίνη σε ουδέτερο 
περιβάλλον είναι κίτρινη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
•   Έξω από το σωλήνα τοποθετούµε µικρή ποσότητα 

θείου σ’ ένα κουταλάκι, το αναφλέγουµε και στη 
συνέχεια εισάγουµε και στερεώνουµε το κουταλάκι 
µέσα στο σωλήνα όπου συνεχίζεται η καύση του 
θείου. 

•    Κλείνουµε, όχι ερµητικά, το σωλήνα µε το καπάκι 
του ή µε ύαλο ωρολογίου(επειδή το SO2 που 
παράγεται είναι δύσοσµο και ερεθιστικό για τους 
πνεύµονες). 

 
 

 
 
 
 
 
 
• Σε λίγο ο χώρος µέσα στο σωλήνα γεµίζει µε 

αέριο SO2, οπότε αφαιρούµε το κουταλάκι, 
κλείνουµε και αναταράσσουµε το σωλήνα ώστε 
να διαλυθεί το υπερκείµενο αέριο SO2 (που είναι 
εξαιρετικά ευδιάλυτο) στο νερό.  

• Παρατηρούµε την αλλαγή στο χρώµα του δείκτη. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.63)Επίδραση π. H2SO4 σε ζάχαρη και χαρτί. 
 
   Το πυκνό διάλυµα H2SO4 είναι ισχυρό οξειδωτικό(όχι πάντως τόσο ισχυρό όσο το νιτρικό). Το 
θερµό θειικό οξύ οξειδώνει ως εξής: 
                                   H2SO4  + A → AO + SO2 + H2O 
 
 

 
 
 
 
 
  Ρίχνουµε σταγόνες πυκνού θειϊκού οξέος του 
εµπορίου σε ζάχαρη. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   Παρατηρούµε την αλλαγή του 
χρώµατος από λευκό σε κίτρινο, 
καφέ και τελικά µαύρο καθώς 
προχωρεί η οξείδωση της ζάχαρης, 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.63-64)Μέτρηση του pH µε πεχαµετρικό χαρτί. 
 
 

 
   Τα διάφορα οξέα έχουν διαφορετική τιµή 
pH. Στη διπλνή εικόνα φαίνεται το χρώµα 
που παίρνει το πεχαµετρικό χαρτί από το 
ξύδι, λεµόνι, υδροχλωρικό οξύ και το 
αναψυκτικό λόγω της διαφορετικής τιµής 
του pH των διαλυµάτων αυτών. Η µέτρηση 
του pH γίνεται µε τη χρήση της κλίµακας 
που είναι προσαρµοσµένη στη συσκευασία 
του πεχαµετρικού χαρτιού. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
2η  ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο:# 1.2 Οι βάσεις. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.29)Οι βάσεις αλλάζουν το χρώµα των δεικτών. 
   Για την παρασκευή διαλυµάτων δεικτών βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 

 
 
 
 
 
 
   Στους δοκιµαστικούς σωλήνες µε το Νο 1 
έχουµε βάλει δ/µα Ca(OH)2. 
Στους δοκιµαστικούς σωλήνες µε το Νο 2 
έχουµε βάλει αραιό δ/µα ΝαΟΗ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Στο διπλανό σχήµα φαίνονται τα χρώµατα 
που πήραν τα δ/τα των βάσεων µετά την 
προσθήκη ηλιανθίνης στην πρώτη δυάδα και 
φαινολοφθαλείνης στη δεύτερη δυάδα. 
Παρατήρηση: 
Η φαινολοφθαλεΐνη υπάρχει σε πολλά σχολικά 
εργαστήρια σε σκόνη. Για να παρασκευάσουµε 
τον δείκτη διαλύουµε 1gr στερεάς 
φαινολοφθαλεΐνης σε 100 ml καθαρού 
οινοπνεύµατος. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
 
 

2ο  πείραµα(σ.30)∆ιαπίστωση της αγωγιµότητας των διαλυµάτων βάσεων. 
 
 

 
   
   Το κορεσµένο ασβεστόνερο είναι ασθενής ηλεκτρολύτης, γι αυτό αν συνδέσουµε ένα λαµπάκι 
σε σειρά στο κύκλωµα δεν το βλέπουµε να ανάβει. Το ασθενές ρεύµα που σχηµατίζεται 
ανιχνεύεται µε ένα ευαίσθητο αµπερόµετρο. 
 

 

 
 
 
   Το διάλυµα NaOH είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης και κατά συνέπεια το δηµιουργούµενο 
ηλεκτρικό ρεύµα έχει σηµαντική ένταση. Έτσι αν συνδέσουµε ένα λαµπάκι σε σειρά στο 
κύκλωµα παρατηρούµε ότι ανάβει. 
 
   Το πείραµα εκτελείται µε µπαταρία 4,5 V ή µε τροφοδοτικό που υπάρχει στο εργαστήριο. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

3ο πείραµα(σ.31)Εξουδετέρωση διαλυµάτων βάσεων από διαλύµατα οξέων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Αριστερά βλέπουµε το χρώµα που έχει το διάλυµα της βάσης µε τον δείκτη φαινολοφθαλεϊνη. 
∆εξιά βλέπουµε το χρώµα του διαλύµατος µετά την εξουδετέρωση.  
 
 

4ο πείραµα(σ.32)Κατάταξη διαλυµάτων σε οξέα και βάσεις µε πεχαµετρικό χαρτί. 
 
   Στους δοκιµαστικούς σωλήνες µε τους 
αντίστοιχους αριθµούς έχουµε 
τοπποθετήσει: 
 
1. Σαπωνοδιάλυµα 
2. Χυµό λεµονιού 
3. Αλατόνερο 
4. ∆ιάλυµα µαγειρικής σόδας 
5. Αναψυκτικό (sprite) 
 
    Μπροστά από κάθε σωλήνα βλέπουµε 
το χρώµα που έχει πάρει το πεχαµετρικό 

χαρτί ανάλογα µε το PH του διαλύµατος.Με τη βοήθεια της κλίµακας που είναι προσαρµοσµένη 
στη συσκευασία του  πεχαµετρικού χαρτιού κατατάσσουµε τα διαλύµατα σε οξέα και βάσεις 
µετρώντας το PH του 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.74)Παρασκευή ασβεστόνερου. 
 
  
  Για την παρασκευή ασβεστόνερου χρησιµοποιούµε σβησµένο ασβέστη (Ca(OH)2 ) που 
προµηθευόµαστε από µάνδρα µε υλικά οικοδοµών. 

 
   Σε ποτήρι ζέσης 400 ml βάζουµε περίπου 300 ml νερό 
και προσθέτουµε ποσότητα Ca(OH)2. Ανακατεύουµε καλά 
και διηθούµε προσεκτικά. Το διήθηµα είναι αραιό διάλυµα 
υδροξειδίου του ασβεστίου γιατί η συγκεκριµένη βάση 
είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.74)Το ασβεστόνερο αλλάζει το χρώµα των δεικτών. 
 
 
  
 
 
 
  Το ασβεστόνερο είναι βάση. Έτσι τα 
διαλύµατά του χρωµατίζουν  κυανό το 
βάµµα του ηλιοτροπίου και κόκκινη την 
φαινολοφθαλεΐνη όπως φαίνεται στη 
διπλανή φωτογραφία. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.75)Εξουδετέρωση δ/τος HCl από ασβεστόνερο. 
   Ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε αυτή που φαίνεται στο 3ο πείραµα (σ.31) από τον 
εργαστηριακό οδηγό. 

4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.75)Μελέτη ηλεκτρικής αγωγιµότητας ασβεστόνερου.  
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 2ο πείραµα(σ.30) από τον εργαστηριακό οδηγό. 

5Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.76)Παρασκευή δ/τος NaOH 1% κ.ο.(0,25Μ). 
 

6Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.78)Το δ/µα NaOH αλλάζει το χρώµα των δεικτών. 
 
 
 
 
   Το δ/µα ΝαΟΗ είναι βάση. Έτσι χρωµατίζει κυανό το 
βάµµα του ηλιοτροπίου και κόκκινη τη 
φαινολοφθαλεΐνη(όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα).  
 
 
 
 
 

7Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.78)Εξουδετέρωση δ/τος HCl µε δ/µα NaOH (αραιό). 
   Ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε αυτή που φαίνεται στο 3ο πείραµα (σ.31) από τον 
εργαστηριακό οδηγό. 

8Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.79)Το δ/µα NaOH είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού. 
   Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 2ο πείραµα(σ.30) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

9Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.80)∆ιάλυση CaO στο νερό. Έλεγχος της βασικότητας του                                      

     διαλύµατος. 
 
      Το CaO είναι ο άσβεστος ασβέστης. Αν το σχολικό εργαστήριο δεν διαθέτει το παραπάνω 
αντιδραστήριο σε καθαρή µορφή µπορούµε να προµηθευτούµε άσβεστο ασβέστη από µάντρα µε 
υλικά οικοδοµών.  

 
 
 
   Το CaO είναι ανυδρίτης του Ca(OH)2. Έτσι µε διάλυση 
CaO σε νερό  προκύπτει διάλυµα Ca(OH)2 που είναι βάση 
και ως εκ τούτου χρωµατίζεται κόκκινο όταν 
προσθέσουµε σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. 
 
 
 

ΕΚΦΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                Σελίδα  19 / 19 



Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
 
 

10Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.80)Προσδιορισµός του PH   δ/των βάσεων κατά προσέγγιση µε 
πεχαµετρικό χαρτί. 
 

   Στους δοκιµαστικούς σωλήνες µε τους αντίστοιχους 
αριθµούς έχουµε βάλει: 
 
1. ∆/µα αµµωνίας 
2. Αραιό δ/µα υδροξειδίου του νατρίου 
3. Ασβεστόνερο 
 
   Μπροστά από κάθε σωλήνα βλέπουµε το χρώµα 
που έχει πάρει το πεχαµετρικό χαρτί ανάλογα µε το 
PH του διαλύµατος.Με τη βοήθεια της κλίµακας που 
είναι προσαρµοσµένη στη συσκευασία του  
πεχαµετρικού χαρτιού προσδιορίζουµε κατά 
προσέγγιση το PH των διαλυµάτων. 
 
 
 
 

 
 
 
 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.89)Εξουδετέρωση δ/τος HCl από δ/µα NaOH       µε  

     παρακολούθησή του   µε πεχαµετρικό χαρτί. 
 
 
   Ακολουθούµε προσεκτικά τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο βιβλίο του καθηγητή. 
   Παρατηρούµε τη συνεχή µετατώπιση προς το 
λιγότερο όξινο, ουδέτερο και τελικά βασικό που 
υφίσταται το PH του δ/τος HCl καθώς 
προσθέτουµε σταδιακά το δ/µα της βάσης.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.90)Μέτρηση του PH  του εδάφους. 
 

 
   
 
 
 
 
   Το χώµα είναι ετερογενές µίγµα. 
   ∆ιαλύµατα διαφόρων τύπων χώµατος 
εµφανίζουν διαφορετικό PH. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.90)Αντίδραση του CO2 της εκπνοής µε δ/µα Ca(OH)2.   
   Αν φυσήξουµε µε καλαµάκι τα αέρια της εκπνοής µας σε διάλυµα ασβεστόνερου, αυτό θολώνει 
λογω σχηµατισµού δυσδιάλυτου ανθρακικού ασβεστίου.  
   

4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.91)Παρασκευή ασβεστοκονιάµατος και µελέτη της 

     σκλήρυνσής του. 
 
  
Ακολουθούµε τις οδηγίες του βιβλίου 
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Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 
3η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στις παραγράφους: 
# 1.3 Άλατα 
# 1.3.1 Χλωριούχο νάτριο 
# 1.3.2 Γενικά για τα άλατα 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.34)Σχηµατισµός δυσδιάλυτου Ca3(PO4)2 από εξουδετέρωση δ/τος 

    Ca(OH)2 µε δ/µα H3PO4.  
 
                   2 H3PO4 (aq) + 3 Ca(OH)2 (aq) → Ca3(PO4)2 (s) + 6 H2O (l) 

 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 1 

 

                                                   Εικ. 2 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
♦ Το δ/µα  Ca(OH)2 είναι πολύ αραιό, γιατί η βάση είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτη.  
♦ Το H3PO4 πρέπει να είναι επίσης πολύ αραιό 1-2% v/v. Προσθέτουµε ελάχιστη ποσότητα 

H3PO4 στη βάση (σταγόνες) για να παρατηρήσουµε το θόλωµα λόγω σχηµατισµού 
δυσδιάλυτου Ca3(PO4)2  όπως φαίνεται στην Εικ. 1 

♦ Αν προσθέσουµε περισσότερο H3PO4 σχηµατίζονται τα ευδιάλυτα στο νερό µονόξινο 
φωσφορικό ασβέστιο CaHPO4 και δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο Ca(H2PO4)2 οπότε δεν 
παρατηρείται θόλωµα, όπως βλέπουµε στην Εικ.2. 

 
 

2ο πείραµα(σ.35)Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων στα άλατά τους. 
     Ισχύουν οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στο 2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.122) της 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ από το βιβλίο του καθηγητή. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.99) Αγωγιµότητα υδατικού δ/τος NaCl.   
 
      To  δ/µα NaCl επιτρέπει την δηµιουργία ρεύµατος µε ισχυρή ένταση. Μπορούµε να το 
ανιχνεύσουµε είτε µε αµπερόµετρο είτε να δούµε ένα λαµπάκι συνδεµένο σε σειρά στο κύκλωµα 
να ανάβει. 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.107) Τήξη KI ή NaCl.  

 
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ   
   Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε τα απαιτούµενα όργανα για την 
εκτέλεση του πειράµατος. 
 
 
 
 
    Χρήσιµες παρατηρήσεις: 
• Η τήξη του KI   γίνεται σε θερµοκρασία 681oC ενώ η τήξη 

του NaCl γίνεται σε 801οC. 
• Αν το εργαστήριο δεν διαθέτει λύχνο Bunsen µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το κοινό 

γκαζάκι τουλάχιστον για την τήξη του KI που απαιτεί χαµηλότερη θερµοκρασία. 
• Το χωνευτήρι απαιτείται  να σκεπάζεται µε το  κάλυµµά του για να πετύχουµε την 

απαιτούµενη υψηλή θερµοκρασία στο εσωτερικό του.   
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.108)Εξουδετέρωση δ/τος HCl από δ/µα NaOH.    
Ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε αυτή που περιγράφεται στο 3ο πείραµα (σ. 31) από τον 
εργαστηριακό οδηγό. 
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3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.111)Σχηµατισµός δυσδιάλυτου Ca3(PO4) από εξουδετέρωση δ/τος 
Ca(OH)2 µε αραιό H3PO4. 
    Το πείραµα αυτό είναι το ίδιο µε το 1ο πειραµα (σ.34) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

 4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.112)Καταβύθιση ανιόντων Cl- µε κατιόντα Ag+. 
                     Καταβύθιση ιζήµατος 
   ∆ιαλυτότητα µιας ουσίας στο νερό λέµε την ποσότητα της ουσίας που µπορεί να διαλυθεί σε 
ορισµένη ποσότητα νερού, σε συγκεκριµένη θερµοκρασία, ώστε να προκύψει κορεσµένο 
διάλυµα. 
   Μερικά άλατα όπως το NaCl ή ο AgNO3 είναι ευδιάλυτα δηλ. έχουν µεγάλη διαλυτότητα. Άλλα 
όπως ο AgCl είναι δυσδιάλυτα δηλ. έχουν µικρή διαλυτότητα. Σ’ αυτή τη δεύτερη περίπτωση αν 
ρίξουµε AgCl σε νερό διαλύεται µια ελάχιστη ποσότητά του η οποία βρίσκεται στο διάλυµα µε 
µορφή ιόντων και αποκαθίσταται µια ετερογενής ισορροπία: 
                  AgCl(s) ↔ Ag+ + Cl- 
Tο γινόµενο των συγκεντρώσεων των ιόντων που είναι τότε διαλυµένα [Ag+]*[Cl-] λέγεται 
γινόµενο διαλυτότητας, συµβολίζεται Ksp του AgCl και εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Όσο 
ποιο µικρό είναι το Ksp ενός άλατος τόσο ποιο δυσδιάλυτο είναι το αλάτι. 
 
   Σε κάθε διάλυµα που περιέχει ιόντα Ag+, Cl-  ενδεχοµένως και άλλα ιόντα ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους ισχύει: 
 Αν το γινόµενο [Αg+]*[Cl-]‹ Ksp δεν έχουµε σχηµατισµό ιζήµατος AgCl. 
 Αν το γινόµενο [Αg+]*[Cl-]= Ksp αρχίζει να σχηµατίζεται ίζηµα AgCl που δεν µπορούµε να το 
δούµε. 
 Αν το γινόµενο [Αg+]*[Cl-]› Ksp έχουµε καταβύθιση ιζήµατος AgCl (τόσο ώστε οι 
συγκεντρώσεις των ιόντων   που αποµένουν στο διάλυµα να ικανοποιούν το Ksp. 

    
  Όταν λοιπόν σ’ ένα υδατικό διάλυµα NaCl προσθέτουµε ένα διάλυµα AgNO3 στο διάλυµα που 
προκύπτει έχουµε ιόντα Ag+, Na+, Cl- και NO3

-. 
Εφ’ όσον το [Αg+]*[Cl-]› Ksp του AgCl παρατηρούµε το σχηµατισµό και αποβολή ιζήµατος AgCl. 
  

 
 
 
Σωλ. Νο 1: Περιέχει διαυγές διάλυµα NaCl. 
 
Σωλ. Νο 2: Παρατηρούµε το θόλωµα λόγω σχηµατισµού 
δυσδιάλυτου AgCl, όταν στο δ/µα NaCl προσθέσαµε 
AgNO3  
 
Σωλ. Νο 3:Ο AgCl που σχηµατίστηκε προηγούµενα είναι 
διαλυτός σε πυκνή αµµωνία. 
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στις παραγράφους: 
# 2.1 Ο Περιοδικός Πίνακας 
# 2.2 Τα αλκάλια 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.121)Τοµή Να και Κ. Οξείδωσή του από το Ο2 του αέρα. 
Ακολουθούµε τις οδηγίες του βιβλίου 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.122) Πυροχηµική ανίχνευση στοιχείων στα άλατά τους. 
              
           Εκποµπή φωτός από άτοµα µετάλλων 
 
   Είναι γνωστό πως πολλά µέταλλα εκπέµπουν ηλεκτρόνια όταν δεχθούν την επίδραση 
υπεριώδους ακτινοβολίας(φωτοηλεκτρικό φαινόµενο).Όµοια και µε θέρµανση σε υψηλές 
θερµοκρασίες µπορούµε να τους αποσπάσουµε ηλεκτρόνια(Richardson ή θερµιονικό φαινόµενο). 
 
   Μπορούµε επίσης προσφέροντας ενέργεια (µε θέρµανση) σε άτοµα µετάλλων να τα 
διεγείρουµε, δηλ. να αναγκάσουµε ηλεκτρόνια από τις εξωτερικές στιβάδες να µεταπηδήσουν σε 
στιβάδες υψηλότερης ενέργειας. Η νέα κατάσταση είναι ασταθής και τα διεγερµένα άτοµα 
σύντοµα επανέρχονται στην προηγούµενη σταθερή κατάστασή τους εκπέµποντας την επιπλέον 
ενέργεια  σαν θερµότητα και σαν ορατό φως, που ανάλογα µε την ενέργειά του γίνεται αντιληπτό 
µε διαφορετικά χρώµατα (E=h*f).                             
 
           Γενικές οδηγίες για το πείραµα : 
    Μπορούµε να ανιχνεύσουµε πυροχηµικά το µέταλλο που υπάρχει σ’ ένα αλάτι µε δύο τρόπους: 
1.      Να εισάγουµε στη φλόγα του λύχνου µικρούς κόκκους από το στερεό αλάτι κρατώντας τους 
µε λαβίδα. 
2.    Να εµβαπτίσουµε την άκρη σύρµατος σε κατά το δυνατό πυκνό διάλυµα του άλατος και να 

το φέρουµε στη φλόγα  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To NaCl λόγω της ύπαρξης του Να χρωµατίζει κίτρινη την φλόγα 
του λύχνου. 
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  Το ΚΙ λόγω της ύπαρξης του Κ χρωµατίζει ασθενώς ιώδη τη φλόγα 
του λύχνου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            
                            Ο CuSO4 λόγω της ύπαρξης του Cu   
                                χρωµατίζει πράσινη τη φλόγα του 
                                λύχνου. 
 
 
 

 
 
 
Σηµείωση: Επειδή δεν έχουµε ένωση του στροντίου ας 
χρησιµοποιήσουµε εναλλακτικά ενώσεις του ασβεστίου π.χ. 
Ca(NO3)2.Το ασβέστιο δίνει στη φλόγα κόκκινο χρώµα.(το 
στρόντιο δίνει χρώµα βαθυκόκκινο πολύ έντονο.) 
 
 
 
 
 
 
  Το Ca(NO3)2 λόγω της ύπαρξης του Ca χρωµατίζει κόκκινη τη 
φλόγα του λύχνου. 
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3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.123)Αντίδραση καλίου και νατρίου µε νερό. 
 
       Παρατηρήσεις για την ασφάλειά µας κατά την εκτέλεση του πειράµατος: 
 
       Επειδή η αντίδραση των παραπάνω µετάλλων µε το νερό είναι ισχυρά εξώθερµη, συµβαίνει 
απότοµη εξάτµιση του νερού στην επιφάνεια του µετάλλου. Το φαινόµενο εξαναγκάζει το 
κοµµατάκι του µετάλλου να κινείται µε µεγάλη ταχύτητα στην επιφάνεια του νερού και µπορεί να 
εκτοξευθεί προκαλώντας ατύχηµα, γι’ αυτό απαιτείται ποτήρι βρασµού 1L γεµάτο µόνο κατά το 
1/3 µε νερό (απαγορεύεται αυστηρά ο δοκιµαστικός σωλήνας).Επίσης πρέπει να φροντίσουµε το 
µέγεθος του µετάλλου να είναι µικρότερο σε µέγεθος από έναν κόκκο φακής.  
        ∆εν πιάνουµε ποτέ το Να ή το Κ µε το χέρι γιατί προκαλούν ισχυρά εγκαύµατα. 
 

 
5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: 
# 2.3 Τα αλογόνα. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.37) Υγροχηµική ανίχνευση ανιόντων  
      
    Cl-, Br-,I- στα NaCl, NaBr, KI.  
   Λίγα λόγια για την καταβύθιση ιζηµάτων µπορείτε να δείτε στο 4ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.111) από το 
βιβλίο του καθηγητή.  

 
   Στους σωλήνες µε τους αντίστοιχους 
αριθµούς έχουµε αρχικά: 

1            2          3 
1. χλωριούχο νάτριο 
2. βρωµιούχο νάτριο 
3. ιωδιούχο κάλιο 
  Με προοσθήκη λίγων σταγόνων (3-5) 
νιτρικού αργύρου παρατηρούµε το 
σχηµατισµό ιζηµάτων µε 
χαρακτηριστικά χρώµατα όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήµα: 
1. Λευκός χλωριούχος άργυρος 
2. Υποκίτρινος βρωµιούχος άργυρος 
3. Κίτρινος ιωδιούχος άργυρος 

 
 
 
 
 

ΕΚΦΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                Σελίδα  27 / 27 



Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

 

        2ο πείραµα(σ.39) Επίδραση πυκνού δ/τος NH3 στα ιζήµατα AgCl, AgBr,     AgI.  
  
 

 

  1      2     3 

 
   Στα ιζήµατα του προηγούµενου πειράµατος προσθέτουµε πυκνό 
δ/µα αµµωνίας και αναταράσσουµε καλά. Παρατηρούµε ότι: 
    ο AgCl  (δοκιµ. σωλήνας1)  είναι ευδιάλυτος σε νερό µε ΝΗ3  
    ο AgBr  (δοκ. σωλήνας 2)  είναι λίγο διαλυτός, (παραµένει     
µια ποσότητα ιζήµατος), ενώ  
   ο AgI  (δοκ. σωλήνας 3)  είναι πρακτικά αδιάλυτος σε πυκνό 
διάλυµα  ΝΗ3 . 
   Τα ανωτέρω φαίνονται πολύ καλά στη διπλανή εικόνα.  
 
 
 
 

 
 
 
     
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.132)Υγροχηµική ανίχνευση ανιόντων Cl-, Br-, I- στα  

     NaCl, NaBr,NaI µε AgNO3  ή µε Pb(NO3)2. 
    Ισχύουν οι παρατηρήσεις που γράφονται στο 1ο πείραµα (σ.37) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.134) ∆ιαλυτοποίηση δυσδιάλυτων χλωριούχων αλάτων  

     AgCl, AgBr, AgI µε πυκνή NH3. 
    Ο AgCl είναι διαλυτός σε πυκνό δ/µα NH3,ο AgBr είναι λίγο διαλυτός, ενώ ο AgI είναι 
αδιάλυτος.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΦΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                Σελίδα  28 / 28 



Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: 
# 2.4.1 Άνθρακας 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.142) Ξηρή απόσταξη του λιθάνθρακα. 
 
         Φυσικοί και τεχνητοί άνθρακες 
   Ο άνθρακας σε καθαρή στοιχειακή κατάσταση συναντάται στη φύση σε δύο κρυσταλλικές 
µορφές, σαν διαµάντι και σαν γραφίτης. 
   Συναντάται όµως και ως άµορφος άνθρακας σαν γαιάνθρακες που δηµιουργήθηκαν µε την 
επίδραση υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης, όπως και αναερόβιων µικροοργανισµών σε χλωρίδα 
παλαιότερων γεωλογικών περιόδων που καταπλακώθηκε από στρώµατα πετρωµάτων. 
   Οι γαιάνθρακες δεν αποτελούνται από καθαρό άνθρακα, αλλά είναι µίγµατα ισχυρά 
συµπυκνωµένων ενώσεων του άνθρακα µε υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και θείο. 
   Οι κυριότεροι γαιάνθρακες είναι: ανθρακίτης, λιθάνθρακες, λιγνίτες, τύρφη. 
   Για την κάλυψη των αναγκών της βιοµηχανίας παρασκευάζονται νέα είδη άνθρακα, που δεν 
απαντώνται στη φύση και λέγονται τεχνητοί άνθρακες. Αναφέρουµε τους ξυλάνθρακες, τον 
άνθρακα των αποστακτήρων, το κωκ, τον ενεργό άνθρακα την αιθάλη. Αυτοί περιέχουν άµορφο 
άνθρακα και πολλά άλλα συστατικά. 
 
   Το παρακάτω πείραµα αποτελεί µια µέθοδο παρασκευής ξυλάνθρακα από ξύλα µε ξηρή 
απόσταξη µέσα σε λέβητες. Η µέθοδος έχει απόδοση σε ξυλάνθρακα 20-28% και κατ’ αυτήν 
συλλέγονται και χρήσιµα αποστάγµατα του ξύλου δηλ. ξύλοξος (10% οξικό οξύ, 1-2% µεθανόλη, 
0.1-0.5% ακετόνη), ξυλόπισσα 4-6%, και καύσιµα αέρια 20-25%. 
   Ο ξυλάνθρακας είναι σκληρός, µαύρος, ελαφρός γιατί είναι πορώδης, περιέχει 85-90% άνθρακα 
και έχει θερµαντική ικανότητα 7000-8000 cal/Kg.  
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.143) Απανθράκωση ουσιών που περιέχουν   άνθρακα (πριονίδια). 
 
 
   
 
   Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η διάταξη µε την 
οποία κάνουµε την απανθράκωση. ∆ιακρίνονται ο 
σωλήνας µε τα πριονίδια, καθώς και ο δεύτερος 
σωλήνας όπου θα συλλέξουµε τα άλλα προϊόντα 
της απανθράκωσης(οξικό οξύ, ακετόνη, πίσσα, 
υγροποιηµένοι υδρατµοί…).Ο δεύτερος αυτός 
σωλήνας ψύχεται µέσα σε ποτήρι µε κρύο νερό. 
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  Κατά την εξέλιξη του πειράµατος παρατηρούµε, 
τη δηµιουργία των προϊόντων που συλλέγονται 
στο δοκιµαστικό σωλήνα ο οποίος βρίσκεται µέσα 
σε ποτήρι µε κρύο νερό. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Τα προϊόντα της απανθράκωσης ουσιών που περιέχουν άνθρακα 
φαίνονται στο διπλανό σχήµα. 
 

 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.144) Αποχρωµατισµός έγχρωµου δ/τος µε ενεργό  άνθρακα.  
Λίγα λόγια για την προσρόφηση 
   Προσρόφηση λέµε το φαινόµενο, κατά το οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση ενός ρευστού στην 
επιφάνεια διαχωρισµού δύο φάσεων. Η προσρόφηση είναι επιφανειακό φαινόµενο και εξαρτάται 
από το µέγεθος της επιφάνειας του προσροφούντος σώµατος.   
   Ενεργός άνθρακας: Ο άνθρακας που παίρνουµε µε απανθράκωση ξύλων ή ιστών από ζώα 
(τρίχες, οστά, αίµα…) έχει την ικανότητα να συγκρατεί στην επιφάνειά του αέρια, ατµούς και 
ουσίες µε µεγάλο µοριακό βάρος. Έχει ισχυρή προσροφητική ικανότητα και χρησιµοποιείται σαν 
αποσµητικό και αποχρωστικό µέσο.  
   Ο ενεργός άνθρακας προσροφά διάφορα µόρια ουσιών που είναι διαλυµένα σε νερό. Έτσι 
µπορούµε να παρατηρήσουµε την αποµάκρυνση µιας έγχρωµης ουσίας(χρώµα ζαχαροπλαστικής, 
εκχύλισµα πατζαριών, χρωµατιστό αλάτι…)από ένα υδατικό διάλυµα. 
 
     Το πείραµα 

       
   Σε ποτήρι ζέσης 250 ml µε το διάλυµα της έγχρωµης ουσίας προσθέτουµε 
1-2 κουταλάκια ενεργό άνθρακα και ανακατεύουµε καλά.Αφήνουµε το 
διάλυµα για 10-15 min  αν έχουµε τη χρονική δυνατότητα. Μπορούµε να 
θερµάνουµε ελαφρά (όχι µέχρι βρασµού) το διάλυµα, ώστε να  βοηθήσουµε 
και να επιταχύνουµε την προσρόφηση.Στη συνέχεια διηθούµε. 
  Στη διπλανή εικόνα φαίνεται ο αποχρωµατισµός ενός κόκκινου 
διαλύµατος µε ενεργό άνθρακα.    
  
   Παρατήρηση: Καµµιά φορά µετά τη διήθηση βλέπουµε στο διήθηµα να 
έχει περάσει και άνθρακας. Απλώς χρειαζόµαστε διηθητικό χαρτί µε 
µικρότερους πόρους για να συγκρατεί όλον τον άνθρακα. 
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4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.145) Αναγωγική ιδιότητα του άνθρακα. 
 
   Ο άνθρακας είναι ισχυρά αναγωγικό σώµα. Οξειδώνεται προς διοξείδιο του άνθρακα όχι µόνο 
από το ελεύθερο οξυγόνο, αλλά µπορεί να αποσπά το οξυγόνο από διάφορα οξείδια ανάγοντας το 
µέταλλο. 

                              2 CuO + C → 2Cu +CO2  
 

 
 
  
 
 
   Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η διάταξη που 
χρησιµοποιείται. Σε pyrex δοκιµαστικό σωλήνα  
τοποθετούµε το µίγµα άνθρακα και οξειδίου του 
χαλκού,και µε τη βοήθεια ελαστικού πώµατος 
προσαρµόζουµε σ’ αυτόν έναν λυγισµένο γιάλινο 
σωλήνα, µέσω του οποίου θα διαβιβάζονται τα 
αέρια προϊόντα της αναγωγής στο ποτήρι που 
βρίσκεται πάνω στο πλέγµα και  περιέχει 
ασβεστόνερο. 
 

 
 
 
 
   Με τη θέρµανση του δοκ. σωλήνα που έχει το µίγµα άνθρακα 
και οξειδίου του χαλκού καίγεται ο άνθρακας από το οξυγόνο 
του οξειδίου ελευθερώνεται ο χαλκός µε σύγχρονη παραγωγή 
CO2 
 
 

 
 
 
 
   Το παραγόµενο CO2 διοχετεύεται στο 
αβεστόνερο το οποίο θολώνει λόγω 
σχηµατισµού ανθρακικού ασβεστίου όπως 
φαίνεται στη διπλανή εικόνα.  
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  Στο τέλος της διαδικασίας µέρος του περιεχοµένου 
του δοκιµαστικού σωλήνα έχει χαρακτηριστικό 
κοκκινωπό χρώµα που οφείλεται στη παρουσία του 
χαλκού που ελευθερώθηκε από το CuO. 
 
 
 

 
 
7η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο:  # 3.1 Το πετρέλαιο. 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.159) Ποιοτική σύσταση του πετρελαίου. 
 
 
 
 
8η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: 
# 3.2 Οι υδρογονάνθρακες. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.166) Καύση υδρογονανθράκων.  
 
9η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: 
# 3.3 Προϊόντα από υδρογονάνθρακες. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
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1ο πείραµα(σ.40) Παρασκευή νάυλον. 
Τα δύο βασικά αντιδραστήρια που χρησιµοποιούµε έχουν τους χηµικούς τύπους: 

      
      
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Παρασκευή διαλύµατος Α: ∆ιαλύουµε 2g στερεό NaOH σε 100 ml νερό. Στη συνέχεια 
διαλύουµε στο διάλυµα που έχει προκύψει 2g εξαµεθυλενοδιαµίνη.  
 
      Παρασκευή διαλύµατος Β: Ζυγίζουµε 1g αδιποϋλοχλωρίδιο και το διαλύουµε σε 100ml 
κυκλοεξάνιο. Αν δεν έχουµε κυκλοεξάνιο χρησιµοποιούµε καθαρή βενζίνη που αγοράζουµε από 
το surer market. 
      Κατά την εκτέλεση του πειράµατος,επειδή τα δύο δ/τα Α καιΒ δεν πρέπει να αναµιχθούν, 
προσέχουµε να τοποθετήσουµε πρώτο το διάλυµα Α στο ποτήρι ζέσης γιατί ως υδατικό διάλυµα 
είναι βαρύτερο από το διάλυµα υδρογονάνθρακα. 

       
   
 
     ΠΡΟΣΟΧΗ: 
     Όταν θέλουµε να πετάξουµε τα υπόλοιπα των 
αντιδραστηρίων, µετά την εκτέλεση του πειράµατος, 
ανακατεύουµε καλά µε µια ράβδο το περιεχόµενο του ποτηριού. 
Βλέπουµε ότι δηµιουργείται µια πυκνή µάζα πλαστικού, που 
στη συνέχεια την πετάµε στα σκουπίδια (µακριά από φωτιά ή 
θερµότητα).∆εν αδειάζουµε το περιεχόµενο του ποτηριού στο 
νεροχύτη γιατί βουλώνει ο σωλήνας της αποχέτευσης. 
 
 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.174-175) Ιδιότητες πολυµερών. 
 
 

ΕΚΦΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                Σελίδα  33 / 33 



Οδηγός πειραµάτων Χηµείας  για τη Γ’ Γυµνασίου 

10η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: 
# 3.4 Αιθανόλη-ζυµώσεις. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 

1ο πείραµα(σ.43) Παρασκευή αιθανόλης από σταφίδες και απόσταξη του  

    αλκοολούχου διαλύµατος. 
 
 
 Συναρµολόγηση αποστακτικής διάταξης  
 
1.Σε ένα µεταλλικό τρίποδα  τοποθετούµε το λύχνο και το 
πλέγµα. Πάνω απ’ αυτά προσαρµόζουµε καλά στο κατάλληλο 
ύψος τον αποστακτήρα σ’ έναν ορθοστάτη µε τη βοήθεια 
µεταλλικού στηρίγµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.Εισάγουµε στον ψυκτήρα ένα πώµα µε τρύπα 
κατάλληλη για να προσαρµοσθεί στον 
αποστακτήρα. Εισάγουµε τον ψυκτήρα στον 
αποστακτήρα και τον στερεώνουµε στο ίδιο ή 
καλύτερα σ’ ένα δεύτερο µεταλλικό ορθοστάτη. 
Στερεώνουµε καλά. 
 
 
 

 
 
3.Συνδέοµε το νερό. Η είσοδος του κρύου 
νερού γίνεται από το κάτω άκρο του ψυκτήρα  και 
η έξοδος από το πάνω άκρο του όπως 
δείχνουν τα βέλη. Φροντίζουµε  ώστε η ροή του 
νερού να είναι συνεχής και οµαλή. 
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Κατά την εκτέλεση του πειράµατος ελέγχουµε τη 
ροή του νερού,ώστε η συµπύκνωση των ατµών 
να πραγµατοποιείται στο πάνω µισό του 
αποστακτήρα,όπως φαίνεται στην διπλανή 
εικόνα. 
 
 
 
 
 
4.Γεµίζουµε τον αποστακτήρα µε το υγρό που θα 
αποστάξουµε περίπου µέχρι το 1/3 του όγκου του. 
 
5.Βάζουµε 3-4 πέτρες βρασµού. Αυτές είναι µικρά 
κοµµατάκια πορσελάνης ή κεραµικού υλικού που 
παίρνουµε κοµµατιάζοντας ένα πιατάκι, φλυτζανάκι  
κ.λ.π. Βοηθάνε για να είναι ο βρασµός οµαλός µέσα 
στον αποστακτήρα και να µην έχουµε εκτινάξεις 
υγρού. Προσοχή: Αν για κάποιο λόγο σταµατήσει ο 
βρασµός, προσθέτουµε νέες πέτρες βρασµού γιατί οι 
πρώτες αδρανοποιούνται. 

 
 
6.Πωµατίζουµε τον αποστακτήρα µε φελλό µε τρύπα, στην οποία 
έχουµε εισάγει θερµόµετρο. Προσοχή: το θερµόµετρο να είναι 
πάνω από το υγρό για να µετράει τη θερµοκρασία του ατµού πάνω 
από το υγρό. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

Στην έξοδο του ψυκτήρα 
τοποθετούµε το δοχείο συλλογής 
του αποστάγµατος. 
 
 
 
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται 
συναρµολογηµένη πλήρως η 
αποστακτική συσκευή. 
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2ο πείραµα(σ.45) Μέτρηση της αιθανόλης µε αλκοολόµετρο σε ποτά. 
   Υπάρχουν στο εµπόριο αλκοολόµετρα δηλ. πυκνόµετρα που µετράνε κατ’ ευθείαν τους 
αλκοολικούς βαθµούς ενός υδατικού δ/τος αλκοόλης. 
   Αν δενδιαθέτουµε αλκοολόµετρο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα πυκνόµετρα που έχουµε 
στο σχολικό εργαστήριο και να συγκρίνουµε την πυκνότητα των αλκοολούχων ποτών µ’ εκείνη 
του νερού και της καθαρής αλκοόλης. 
 

3ο πείραµα(σ.46) Αποχρωµατισµός έγχρωµου δ/τος µε ενεργό άνθρακα. 
   Παρατηρήσεις για την εκτέλεση του πειράµατος δείτε στο 3οΠείραµα (σ.144) από το βιβλίο του 
καθηγητή. 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.186) Παρασκευή αιθανόλης από σταφίδες και απόσταξη   

     του προϊόντος. 
     Παρατηρήσεις για την εκτέλεση του πειράµατος θα δείτε στο 1ο πείραµα (σ.43) από τον 
εργαστηριακό οδηγό. 
 
11η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στην παράγραφο: # 4.1 Οι υδατάνθρακες. 
 
              Οι υδατάνθρακες –σάκχαρα 
   Στα φύλλα ενός φυτού, οι απλές ενώσεις CO2 και H2O αντιδρούν προς σχηµατισµό γλυκόζης. Η 
διεργασία είναι γνωστή ως φωτοσύνθεση. 
   Η γλυκόζη είναι ένας µονοσακχαρίτης. Στο µόριό της περιέχει µια αλδεϋδική οµάδα και 
χαρακτηρίζεται ως αλδόζη. Αν το απλό σάκχαρο περιέχει µια κετοοµάδα χαρακτηρίζεται ως 
κετόζη. Επίσης αν έχει 3 ανθρακοάτοµα στο µόριό της λέγεται τριόζη, αν έχει 5 άνθρακες λέγεται 
πεντόζη, αν έχει 6 άνθρακες λέγεται εξόζη κ.λ.π. Οι περισσότεροι µονοσακχαρίτες στη φύση είναι 
εξόζες  και πεντόζες. 
 
                  CHO                                                               CH2-OH 
 ׀                                                                      ׀                   
                  CH-OH                                                           C=O 
 φρουκτόζη                 ׀                                         γλυκόζη                ׀                   
                  CH-OH     µια αλδοεξόζη                               CH-OH      µια κετοεξόζη 
 ׀                                                                       ׀                   
                  CH-OH                                                            CH-OH 
 ׀                                                                       ׀                   
                  CH-OH                                                            CH-OH 
 ׀                                                                       ׀                   
                  CH2-OH                                                           CH2-OH 
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    ∆ύο µονοσακχαρίτες ενώνονται µε γλυκοζιτικό δεσµό και δίνουν ένα µόριο δισακχαρίτη. 
Τέτοια είναι η σακχαρόζη, η κοινή ζάχαρη. ΄Εχει µοριακό τύπο C12H22O11 και όταν υδρολυθεί µε 
αραιό οξύ παράγει ίσα ποσά γλυκόζης και φρουκτόζης. 
 
   Οι πολυσακχαρίτες είναι ενώσεις που οικοδοµούνται από πολλές εκατοντάδες ή και χιλάδες 
µονοσάκχαρα ανά µόριο. Όπως και στους δισακχαρίτες, αυτές οι µονάδες συγκρατούνται µαζί µε 
γλυκοζιτικούς δεσµούς που µπορούν να διασπασθούν µε υδρόλυση. Οι πολυσακχαρίτες είναι 
φυσικά πολυµερή. Οι πιο σηµαντικοί είναι για τα φυτά η κελλουλόζη(στο ξύλο, βαµβάκι…) και 
το άµυλο. Στα ζώα οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται µε τη µορφή του γλυκογόνου. 
 
 
 
    ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ. 48) Ανίχνευση γλυκόζης µε αµµωνιακό διάλυµα νιτρικού 

    αργύρου(αντιδραστήριο Tollen).  
           Αναγωγικά σάκχαρα 
   Οι υδατάνθρακες που ανάγουν το αντιδραστήριο Tollens είναι γνωστοί ως αναγωγικά σάκχαρα. 
΄Ολοι οι µονοσακχαρίτες ανεξάρτητα αν είναι αλδόζες ή κετόζες είναι αναγωγικά σάκχαρα. Η 
σακχαρόζη είναι ένα µη αναγωγικό σάκχαρο. 
 
 
   Το πείραµα 
   Τα απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια φαίνονται 
στο διπλανό σχήµα. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Προσθέτουµε σε διάλυµα γλυκόζης το αντιδραστήριο 
Tollen’s τα οποία παρασκευάζουµε όπως αναφέρονται στο 
βιβλίο του καθηγητή και θερµαίνουµε σε υδρόλουτρο όπως 
στη φωτογραφία. 
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   Σε λίγα λεπτά επικάθεται άργυρος στα 
τοιχώµατα του δοκιµαστικού σωλήνα και 
σχηµατίζεται κάτοπτρο όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 
 
 
   Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία µε 
διάλυµα ζάχαρης και διαπιστώνουµε ότι δεν 
έχουµε  σχηµατισµό κατόπτρου. 
   Αν επαναλάβουµε το πείραµα µε διάλυµα 
ζάχαρης στο οποίο έχουµε προσθέσει λίγες 
σταγόνες πυκνό υδροχλωρικό οξύ 
παρατηρούµε σχηµατισµό κατόπτρου, 
επειδή το οξύ υδρολύει τη ζάχαρη και 
σχηµατίζεται γλυκόζη. 

 

2ο πείραµα(σ.49) Ανίχνευση αµύλου µε διάλυµα Lugol. 
                            
                           Το άµυλο 
   Το άµυλο συναντάται υπό µορφή κόκκων των οποίων τα µεγέθη και τα σχήµατα είναι 
χαρακτηριστικά του φυτού από το οποίο προέρχεται. Οι κόκκοι αµύλου, όταν είναι ανέπαφοι, 
είναι αδιάλυτοι στο κρύο νερό. Αν η εξωτερική µεµβράνη διασπασθεί µε κονιοποίηση,(τέτοια 
είναι τα τροποποιηµένα άµυλα) οι κόκκοι διογκώνονται στο κρύο νερό και σχηµατίζουν ένα 
κολλοειδές πήγµα. Σε θερµό νερό οι αµυλόκοκκοι διογκώνονται και καταστρέφονται.  
   Γενικά το άµυλο περιέχει περίπου 20% αµυλόζη υδατοδιαλυτή και 80% αµυλοπηκτίνη 
αδιάλυτη στο νερό. Αυτά τα δύο κλάσµατα αντιστοιχούν σε διαφορετικούς υδατάνθρακες µε 
µεγάλο µοριακό βάρος και τύπο ( C6H10O5 )n. Και τα δύο οικοδοµούνται από µονάδες γλυκόζης, 
αλλά διαφέρουν ως προς το µοριακό µέγεθος και το σχήµα. 
 
   Η αµυλόζη χρωµατίζεται έντονα µπλέ µε ιώδιο. Ανάλυση ακτίνων- Χ δείχνει ότι οι αλυσίδες 
περιελίσσονται σαν µια έλικα µέσα στην οποία υπάρχει χώρος µόλις αρκετός για να χωρέσει ένα 
µόριο ιωδίου.Το µπλέ χρώµα οφείλεται στα εγκλωβισµένα µόρια ιωδίου. 
 
 
 
            Το πείραµα 
 

ΕΚΦΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                

 
    Τα απαιτούµενα όργανα και 
αντιδραστήρια φαίνονται στο διπλανό 
σχήµα. 
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   Θερµαίνουµε το µίγµα αλεύρι-νερό στο 
υδρόλουτρο ώστε να σχηµατισθεί ένα κολλοειδές 
διάλυµα σαν αραιό ζελέ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Με προσθήκη σταγόνων Lugol παρατηρούµε 
το µπλέ χρώµα του διαλύµατος αµύλου 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.196) Απανθράκωση ζάχαρης από πυκνό H2SO4. 
    Βλέπε τις αναλυτικές παρατηρήσεις από την 1η ενότητα πειραµάτων τα οξέα,                        
2ο πείραµα(σ.63). 
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2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.196) Προσδιορισµός γλυκόζης σε ζαχαρούχο διάλυµα µε 

    φαρµακευτικό δείκτη. 
 
 

   
  ∆ίπλα φαίνεται το υπόδειγµα που 
βρίσκεται σε κάθε συσευασία 
φαρµακευτικού δείκτη σακχάρου. 
 
 

 
 

 
  Στη διπλανή εικόνα φαίνονται τα χρώµατα 
που πήραν τέσσερες ταινίες δείκτη που 
εµβαπτίσθηκαν σε τέσσερα διαλύµατα 
γλυκόζης µε διαφορετική περιεκτικότητα. 
Αξιοποιόντας το υπόδειγµα µπορούµε να 
προσδιορίσουµε κατά προσέγγιση την 
περιεκτικότητα κάθε δ/τος σε γλυκόζη. 
 
 

 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.197) Ανίχνευση γλυκόζης και ζάχαρης µε αντιδραστήριο 

    Tollen. 
     ∆ες τις παρατηρήσεις του 1ου πειράµατος (σ. 48 ) από τον εργαστηριακό οδηγό. 

 
 
12η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στις παραγράφους:  
# 4.2 Λιπαρές ουσίες. 
# 4.3 Πρωτεϊνες. 
 
                Λίγα λόγια για τις πρωτεΐνες 
 
  Οι πρωτεΐνες είναι οι ενώσεις της ζωής. Απαρτίζουν ένα µεγάλο τµήµα του σώµατος των ζώων. 
Έχουν βρεθεί σε όλα τα ζωντανά κύτταρα. 
  Χηµικά οι πρωτεΐνες, είναι υψηλού βαθµού πολυµερή. Ένα απλό πρωτεΐνικό µόριο περιέχει 
εκατοντάδες ή ακόµη χιλιάδες δοµικές µονάδες-αµινοξέα. 
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  Όλα τα αµινοξέα είναι άλφα-αµινο καρβοξυλικά οξέα. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό τους δίνει 
µια σειρά κοινές χηµικές ιδιότητες, µια από τις οποίες είναι η ικανότητά τους να σχηµατίζουν τις 
µακριές πολυαµιδικές αλυσίδες που δοµούν τις πρωτεΐνες. 
  Μερικά φυσικά αµινοξέα: 
 
            CH3-CH-COO-                                             CH2-COO- 

                 |             αλανίνη                              |                   γλυκίνη 
                +NH3                                                                                    

+NH3  
 
 
 
            C6H6-CH2-CH-COO- 

                               |                Φαινιλαλανίνη 
                             +NH3 
 
    Τα αµινοξέα ενώνονται µεταξύ τους µε πεπτιδικούς δεσµούς και δίνουν διπεπτίδια, 
τριπεπτίδια…πολυπεπτίδια. Π.χ. 
 
                                                                - H2O 
 Η3Ν+-CH2-COO- + Η3Ν+-CH2-COO-       →       Η3Ν+-CH2-C-NH2-CH2-COO- 

                                                                                                 ║ 
                                                                                                 O 
                                                                                 γλυκινογλυκίνη (διπεπτίδιο) 
 
  Οι πρωτεΐνες διαφέρουν από τα πολυπεπτίδια ,επειδή έχουν µεγαλύτερα µοριακά βάρη (πάνω 
από 10.000),πιο πολύπλοκες δοµές και σαν συνέπεια διαφορετικές ιδιότητες. 
   
 
   Η δοµή των πρωτεϊνών εξετάζεται σε πολλά επίπεδα: 
Πρωτοταγής δοµή: Είναι ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται πολυπεπτίδια το ένα µε το άλλο µε 
οµοιοπολικούς δεσµούς για να σχηµατίσουν αλυσίδες. 
∆ευτεροταγής δοµή: Ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι αλυσίδες διευθετούνται στο χώρο για να 
σχηµατίσουν σπειράµατα ή φύλλα συγκρατούµενα µεταξύ τους µε δεσµούς υδρογόνου. 
Υπάρχουν ακόµη και πολυπλοκότερα επίπεδα δοµής: η πλοκή των σπειροειδών αλυσίδων για να 
σχηµατίσουν ας πούµε πλεξούδες και ακόµη µεγαλύτερα συσσωµατώµατα 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.51) Θρόµβωση καζεΐνης.  
                 
              Μετουσίωση ή κροκίδωση ή θρόµβωση πρωτεϊνών. 
 
   Οι πρωτεΐνες χωρίζονται σε δύο µεγάλες τάξεις: ινώδεις πρωτεΐνες που είναι αδιάλυτες στο 
νερό και σφαιρικές που είναι διαλυτές στο νερό ή υδατικά διαλύµατα οξέων, βάσεων, αλάτων. 
Λόγω του µεγάλου µεγέθους των πρωτεϊνικών µορίων τα διαλύµατα αυτά είναι κολλοειδή. 
   Οι σφαιρικές πρωτεΐνες αποτελούν όλα τα ένζυµα, πολλές ορµόνες, αντισώµατα κ.λ.π. 
Σφαιρικές πρωτεΐνες είναι επίσης η αλβουµίνη των αυγών, η αιµοσφαιρίνη που µεταφέρει 
οξυγόνο από τους πνεύµονες στους ιστούς, η κεζεΐνη του γάλακτος, η γλουτένη του αλευριού κ.ά. 
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   Μετουσίωση λέµε τη µη αντιστρεπτή κατακρήµνιση πρωτεϊνών από τα κολλοειδή διαλύµατά 
τους, που προκαλείται µε θέρµανση, ισχυρά οξέα ή βάσεις ή µε διάφορους άλλους παράγοντες. Η 
µετουσίωση των πρωτεϊνών γίνεται µε εξαιρετική ευκολία και προκαλεί θεµελιώδη µεταβολή σ’ 
αυτές καταστρέφοντας οποιαδήποτε φυσιολογική δράση τους.  
 

 
Το γάλα περιέχει την πρωτεΐνη καζεΐνη. Η 
καζεΐνη παθαίνει κροκίδωση, µε την επίδραση 
οξέων, ενώ δεν επηρεάζεται µε θέρµανση ή 
επίδραση αλκοόλης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρείστε την θρόµβωση της καζεΐνης µε την 
επίδραση ξυδιού. 
 
 
 

 

2ο πείραµα(σ.53) Θρόµβωση  αλβουµίνης. 
 

Στους δοκιµαστικούς σωλήνες έχουµε 
τοποθετήσει ασπράδι αυγού αραιωµένο µε 
λίγο νερό όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Το 
ασπράδι του αυγού περιέχει την πρωτεΐνη 
αλβουµίνη. 
 
Σωλ. Νο 2: Βλέπουµε τη θρόµβωση της 
αλβουµίνης µε την επίδραση του 
υδροχλωρικού οξέος. Φροντίζουµε το οξύ να 
µην είναι πολύ αραιό για να παρατηρείται 
εύκολα  το φαινόµενο. 
Σωλ.Νο 3: Βλέπουµε την θρόµβωση που 
παθαίνει η αλβουµίνη µε την επίδραση 
αιθανόλης. 
Σωλ. Νο 4:Η θέρµανση προκαλεί επίσης 
θρόµβωση της αλβουµίνης. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
 
1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.209) Θρόµβωση πρωτεϊνών. 
όπως στα πειράµατα του εργαστηριακού οδηγού 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.210) Ανίχνευση θείου σε πρωτεΐνη αυγού .  
 

 
   
 
 
 
 
  Θερµαίνουµε προσεκτικά τον δοκ. σωλήνα που περιέχει 
λεύκωµα αυγού µε NaOH ,οπότε το διάλυµα αποκτά κίτρινο 
χρώµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Η ύπαρξη θείου ανιχνεύεται µε τη προσθήκη  
οξικού µολύβδου, οπότε σχηµατίζεται µαύρος θειούχος 
µόλυβδος όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 
 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.212) Αποµόνωση γλουτένης από αλεύρι. 
 
                     Γλουτένη 
   Οι πρωτεΐνες (λευκώµατα) των δηµητριακών είναι κατά κύριο λόγο η λευκοσίνη, η γλοβουλίνη, 
οι προλαµίνες, οι γλουτενίνες. 
   Η γλουτένη είναι η κύρια πρωτεΐνη του σιτάλευρου και το ποσό αυτής και οι ιδιότητές της 
αποτελούν σπουδαιότατα στοιχεία για την αρτοποιητική απόδοση του σιτάλευρου. Πολλές 

ιδιότητές της δηλ. το όλκιµο, η στερεότητα, η ελαστικότητα, η αντοχή, 
το χρώµα, και η εφυδάτωσή της έχουν µεγάλη σηµασία. Οι ιδιότητές 
της επηρεάζονται σηµαντικά από το βαθµό άλεσης του αλευριού. 
Σηµειώνεται ότι αυξανοµένου του βαθµού άλεσης του σιταριού 
αυξάνεται γενικά η περιεκτικότητα σε λεύκωµα του λαµβανοµένου 
αλευριού(επίσης αυξάνεται και η περιεκτικότητά του σε λίπος και 
ανόργανα άλατα). 
 
  

Ζύµη από νερό και αλεύρι 
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   Μαλάσσουµε το µπαλάκι της ζύµης κάτω από το νερό της βρύσης. Το 
άµυλο ξεπλένεται και µένει στο χέρι µια ελαστική µάζα , η πρωτεΐνη 
γλουτένη. 

 
 
 
                       
                               
                                  Γλουτένη                                                                         
 

 
 
13η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Αναφέρονται στις παραγράφους:  
# 5.1 Σαπούνια. 
# 5.2 Απορρυπαντικά. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ο∆ΗΓΟ 
 

1ο πείραµα(σ.56) Παρασκευή σαπουνιού.  
       To κοινό σαπούνι είναι ένα µίγµα από άλατα µε νάτριο λιπαρών οξέων µακριάς αλυσίδας. 
Παράγεται µε υδρόλυση των γλυκεριδίων (λίπη). 
 
 

   Τα απαιτούµενα σκεύη και αντιδραστήρια για παρασκευή 
σαπουνιού φαίνονται στη διπλανή εικόνα. 
 
  Για την παρασκευή του κορεσµένου δ/τος καυστικού 
νατρίου εργαζόµαστε ως εξής: 
 
   Σε ποτήρι ζέσης των 250 ml βάζουµε 20 ml κρύο νερό. 
Προσεκτικά αναδεύοντας συνεχώς αρχίζουµε να προσθέτουµε 
το καυστικό νάτριο. Η διάλυσή του στο νερό είναι εξώθερµο 
φαινόµενο και έτσι το ποτήρι ζεσταίνεται. Καλό είναι να έχουµε 
τοποθετήσει το ποτήρι ζέσης µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται 
η διάλυση, µέσα σε κρύο υδρόλουτρο.  
   Σ’ αυτή την ποσότητα νερού διαλύονται περίπου 15 gr NaOH 
οπότε προκύπτουν κατά προσέγγιση 35 gr ελαφρά αδιαφανούς 
κορεσµένου δ/τος, ελαιώδους ροής το οποίο φυλάσσεται σε 

πλαστικό φιαλίδιο γιατί το κορεσµένο δ/µα καυστικού νατρίου προσβάλλει το γυαλί. 
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. Χρειάζεται προσοχή κατά την παρασκευή και την χρησιµοποίηση του κορεσµένου δ/µατος 
καυστικού νατρίου γιατί είναι εξαιρετικά διαβρωτικό.  
 

 
 
 
 
 
    Κατά την εκτέλεση του πειράµατος ακολουθούµε σχολαστικά τις 
οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού. Χρησιµοποιούµε µεγάλο ποτήρι 
ζέσης(τουλάχιστον 250 ml για τις ποσότητες αντιδραστηρίων που 
προτείνονται), θερµαίνουµε προσεκτικά και  αναδεύοντας συνέχεια το 
περιεχόµενο, γιατί το µίγµα αποκτά παχύρευστη υφή µε τάση να 
εκτινάσσεται λόγω ανοµοιόµορφης   µετάδοσης της θερµότητας στη 
µάζα του. Το ελαιόλαδο µε το δ/µα NaOH δεν πρέπει να φτάσουν σε  
βρασµό. 
 
 

 
 
   
   Στη διπλανή εικόνα φαίνεται η 
παχύρευστη µάζα σαπουνιού που 
παίρνουµε στο τέλος της πειραµατικής 
διαδικασίας. Μετά από µια δυο µέρες 
στερεοποιείται και αποκτά τη γνωστή 
υφή των σκληρών σαπουνιών. 
 
 
 
 
 
 
     
 
   Σε δοκιµαστικό σωλήνα τοποθετούµε µικρή ποσότητα από το 

σαπούνι που παρασκευάσαµε και 2-3 ml νερό. 
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    Αναταράσσουµε το δοκιµαστικό σωλήνα και 
παρατηρούµε τον αφρισµό. Με πεχαµετρικό χαρτί µετράµε 
το PH του σαπωνοδιαλύµατος και βλέπουµε ότι είναι ισχυρά 
αλκαλικό. 
 
 
 
 
 
 
 

2ο πείραµα(σ. 57) Μελέτη της δράσης σαπουνιού. 
 

 
 
      
 
   Σε ποτήρι  ζέσης προσθέτουµε νερό, 2 ml  λαδιού και παρατηρούµε 
ελαιοκηλίδα στην επιφάνεια.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Προσθέτουµε µικρά κοµµατάκια σαπουνιού και ανακατεύουµε µε 
γυάλινη ράβδο. Γρήγορα η κηλίδα διαλύεται και σχηµατίζει 
γαλάκτωµα µε το σαπωνοδιάλυµα. 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
   Το κοινό σαπούνι είναι ένα µίγµα από άλατα µε νάτριο λιπαρών οξέων µακριάς ανθρακικής 
αλυσίδας. Παρασκευάζεται µε υδρόλυση των γλυκεριδίων (λίπη). 
      
CH2-COO-R1                                    CH2-OH                            R1-COO-Na+ 

 │                              NaOH              │                                                         
CH-COO-R2                →                  CH-OH              +             R2-COO-Na+ 

 │                                                       │ 
CH2-COO-R3                                                       CH2-OH                            R3-COO-Na+ 

 
 γλυκερίδιο                                      γλυκερόλη                            σαπούνι 
 
   Τα σαπούνια αυτά µπορούν να διαλυθούν σε νερό και παράγονται τα λεγόµενα «διαλύµατα 
σαπουνιών».Αυτά δεν είναι πραγµατικά διαλύµατα µε τα µόρια της διαλυµένης ουσίας να έχουν 
διαχυθεί χωριστά το καθένα µέσα στο διαλύτη-τα διαλύµατα σαπουνιού δεν είναι διαυγή. Το 
σαπούνι διασπείρεται σε σφαιρικά συσσωµατώµατα που λέγονται µικύλλια και το καθένα µπορεί 
να περιέχει εκατοντάδες µόρια σαπουνιού. 
 
   Κάθε µόριο σαπουνιού έχει ένα µη πολικό άκρο (αριστερό στο σχήµα), τη µακριά ανθρακική 

αλυσίδα µε 12-18 άτοµα άνθρακα που είναι υδρόφοβο και βεβαίως διαλυτό 
σε µη πολικούς διαλύτες, όπως το λάδι και ένα πολικό άκρο (δεξί στο σχήµα) 
που είναι υδροδιαλυτό-υδρόφιλο. 

            R—COO- 

 

    Το µικύλλιο του σαπουνιού µέσα στο νερό µπορεί να 
παρασταθεί όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Οι µη πολικές ανθρακικές αλυσίδες “διαλύουν” 
η µια την άλλη και συνωστίζονται στο κέντρο του µικυλλίου.Οι πολικές οµάδες –COO- 
διαλύονται στο νερό. Τα οµώνυµα αρνητικά φορτία των καρβοξυλικών οµάδων δηµιουργούν µια 
ιονική ατµόσφαιρα γύρω από τα σταγονίδια ελαίου και εµποδίζουν τη συνένωσή τους. 
      Πως καθαρίζουν τα σαπούνια; 
   Η βρωµιά που δεν αποµακρύνεται µε το νερό είναι οι λιπαροί λεκέδες. Η παρουσία του 
σαπουνιού στο νερό διαµορφώνει την κατάσταση ως εξής: Τα µη πολικά άκρα των µορίων του 
σαπουνιού διαλύουν το σταγονίδιο του ελαίου, ενώ τα καρβοξυλικά άκρα τους προβάλλονται 
µέσα στο νερό.Η άπωση µεταξύ των όµοιων φορτίων αποτρέπει τη συνένωση των σταγονιδίων 
του ελαίου και δηµιουργείται έτσι ένα γαλάκτωµα που ξεπλένεται εύκολα µε νερό.   
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.219) Παρασκευή σαπουνιού. 
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 1ο πείραµα(σ.55) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.220) Μελέτη ιδιοτήτων σαπουνιού. 
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 1ο πείραµα(σ.55) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

3Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ.221) ∆ιάλυση κηλίδας λαδιού σε σαπωνοδιάλυµα.  
  Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 2ο πείραµα(σ.57) από τον εργαστηριακό οδηγό. 
 

4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ (σ.221) Έλεγχος της δράσης σαπουνιού σε σκληρό νερό. 
 
   Για να παρασκευάσουµε σκληρό νερό διαλύουµε µικρή ποσότητα 
γύψου (στη µύτη της σπάτουλας) σε µια ποσότητα νερού 300-400 ml. 
Ανακατεύουµε καλά και διηθούµε. 
 
   Το αλκοολικό διάλυµα σαπουνιού το φτιάχνουµε διαλύοντας µερικά 
κοµµατάκια σαπουνιού που παρασκευάσαµε στο εργαστήριο σε 50 ml 
νερό και 20 ml καθαρού οινοπνεύµατος. 
   Παρατηρούµε ότι το σαπούνι δεν αφρίζει (κόβει) σε σκληρό νερό.  
     
  Η εξήγηση: 
Το σκληρό νερό περιέχει άλατα ασβεστίου και µαγνησίου που 
αντιδρούν µε το σαπούνι και σχηµατίζουν αδιάλυτα καρβοξυλικά 

άλατα ασβεστίου και µαγνησίου (πουρί στους σωλήνες αποχέτευσης) 
 

5Ο ΠΕΙΡΑΜΑ(σ. 222) Έλεγχος της δράσης σαπουνιού σε όξινο περιβάλλον. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Το σαπούνι δεν αφρίζει (κόβει) σε όξινο δ/µα. 
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