
Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : 
Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός  
Βράκα Ελένη, Φυσικός   

 
 
 
 
 
 
 
Α.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 
 
1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 
 
2.  Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα 
 
Σκοπός 
Να κατανοήσει ο μαθητής ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας απαρτίζεται κυρίως από Ο2 – 
που συντηρεί την καύση – και Ν2 – που δεν τη συντηρεί. Επίσης, να διαπιστώσει με 
μέτρηση τις σχετικές ποσότητές τους.  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
1 ρηχό πλαστικό πιάτο Διάλυμα ΝaΟΗ  
1 μικρό κεράκι 1 μεγάλος δοκιμαστικός σωλήνας 

(ώστε να καλύπτει το κερί) Πλαστελίνη 
1 χάρακας Σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 
Νερό  
 
Πορεία της άσκησης  

Στον πυθμένα του πιάτου στερεώνουμε με πλαστελίνη το κερί. Ρίχνουμε νερό 
και προσθέτουμε 10mL διαλύματος ΝaΟΗ καθώς και 2 – 3 σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνης. Με το χάρακα μετράμε το ύψος του υγρού στο πιάτο. Ανάβουμε 
το κερί. Βάζουμε με γρήγορη κίνηση το δοκιμαστικό σωλήνα ανεστραμμένο πάνω 
από το κερί. Η φλόγα σβήνει και το υγρό ανεβαίνει στο δοκιμαστικό σωλήνα. 
Μετράμε το νέο ύψος του υγρού στο σωλήνα και το ύψος του σωλήνα. 
Προσδιορίζουμε τη μεταβολή του ύψους του υγρού σε σχέση με το ύψος του σωλήνα.  
 
Β.  ΠΕΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
 

1. Μεταβολή Φυσικής Κατάστασης 
 
Σκοπός 
Να κατανοήσει ο μαθητής ότι η μεταβολή της  φυσικής κατάστασης δεν εξαρτάται 
μόνο από τη θερμοκρασία αλλά και από την πίεση. 
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Λύχνος, τρίποδας, πλέγμα 2 σύριγγες πλαστικές 
1 μικρό ποτήρι ζέσης Νερό  
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1 μικρός δοκιμαστικός σωλήνας Αιθανόλη του εμπορίου 
Θερμόμετρο  Ιώδιο μεταλλικό 
 
Πορεία της άσκησης 
Α. Βρασμός νερού σε χαμηλή πίεση 

Σε ποτήρι ζέσης βάζουμε λίγο νερό .Βάζουμε μέσα στο ποτήρι το 
θερμόμετρο. Τοποθετούμε το ποτήρι σε λύχνο και θερμαίνουμε μέχρι τους 700 C. Με 
τη σύριγγα παίρνουμε λίγο από το νερό. Κλείνουμε με το δάχτυλό μας το κάτω άκρο 
της σύριγγας. Τραβάμε το έμβολο και παρατηρούμε το βρασμό.  
Β. Βρασμός αλκοόλης σε χαμηλή πίεση 

Σε μικρό δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε μικρή ποσότητα αλκοόλης. Βυθίζουμε 
το σωλήνα σε ζεστό νερό που περιέχεται σε ποτήρι ζέσης όπου υπάρχει και 
θερμόμετρο, μέχρι η θερμοκρασία να γίνει περίπου 350C. Με τη σύριγγα παίρνουμε 
λίγη αλκοόλη. Εργαζόμαστε  όπως προηγουμένως.  
Γ. Εξάχνωση ιωδίου 

Στη σύριγγα βάζουμε ένα μικρό κομμάτι μεταλλικού ιωδίου. Εργαζόμαστε 
όπως πριν. Παρατηρούμε το φαινόμενο της εξάχνωσης. Ξεπλένουμε τη σύριγγα με 
αλκοόλη. 
 
2.   Φυσικές Ιδιότητες υλικών 
 
α)  Ηλεκτρική αγωγιμότητα  
 
Σκοπός:  
Να διαπιστώσει ο μαθητής ποια στερεά σώματα επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού 
ρεύματος από τη μάζα τους.  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Πηγή συνεχούς ρεύματος 9V Νερό, ξύλο, πλαστικό, κερί, χαρτί 
(Τροφοδοτικό ή 2 μπαταρίες 4,5V σε σειρά) Διάφορα μέταλλα 
2 Καλώδια  με κροκοδειλάκι Λαμπάκια σε βάση 
Συνδέουμε την πηγή με κάθε υλικό ξεχωριστά και το λαμπάκι και παρατηρούμε πότε 
περνάει ρεύμα.  
 
β)  Διάταξη υλικών 
 
Σκοπός: 
Να διαπιστώσει ο μαθητής ότι υλικά πυκνότερα του υγρού βυθίζονται, ενώ τα 
λιγότερο πυκνά επιπλέουν. 
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Ογκομετρικός κύλινδρος 50mL 
Νερό, λάδι, 1 καρφί, 1 κομματάκι ξύλο, 1 φελλός 
Στον ογκομετρικό κύλινδρο τοποθετούμε ένα – ένα τα υλικά και παρατηρούμε πού 
ισορροπούν.  
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2. Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων 
 

Σκοπός: Να διαπιστώσει ο μαθητής 
α. Την ύπαρξη υγρών αγωγών – ηλεκτρολυτών 
β. Ότι τα διαλύματα αλάτων είναι ηλεκτρολύτες 
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Βάση στήριξης, μεταλλική ράβδος, λαβίδα Υοειδής σωλήνας 
Πηγή συνεχούς τάσης 9V Διάλυμα ΚJ 
2 καλώδια με κροκοδειλάκια Σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 
2 ηλεκτρόδια γραφίτη  
 
Πορεία της άσκησης  

Στηρίζουμε με τη βοήθεια της λαβίδας τον υοειδή σωλήνα στη βάση 
στήριξης. Γεμίζουμε με διάλυμα ΚJ. Στο ένα σκέλος του σωλήνα ρίχνουμε 2 – 3 
σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Συνδέουμε την πηγή με τα ηλεκτρόδια γραφίτη με τη 
βοήθεια των καλωδίων. Βυθίζουμε τα ηλεκτρόδια στα δύο σκέλη του σωλήνα έτσι 
ώστε εκεί που ρίξαμε τη φαινολοφθαλεΐνη να αντιστοιχεί η κάθοδος. Παρατηρούμε 
μετά από λίγο στο ένα σκέλος κίτρινο χρώμα (J2) και στο άλλο ιώδες (ΟΗ-).  
Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται είναι:  
Στην άνοδο:     2J-                           J2  +  2e-   (κίτρινο χρώμα)  
 
Στην κάθοδο:   2Η2O   + 2e-                       H2  +  2OH-  (ιώδες χρώμα)  
 
 
Σημειώσεις:  

1. Ο υοειδής σωλήνας κοστίζει περίπου 4€. Αν δεν έχουμε, μπορεί να 
αντικατασταθεί με αλφαδολάστιχο μεγάλης διαμέτρου. 

2. Τα ηλεκτρόδια γραφίτη τα παίρνουμε από μπαταρίες φακού, ή 
χρησιμοποιούμε χοντρές μύτες μολυβιών.  

 
 
4.    Ηλεκτρόλυση διαλύματος  NaCl  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Πηγή συνεχούς τάσης 9V 1 μικρό ποτήρι ζέσης 
2 καλώδια με κροκοδειλάκια Διάλυμα NaCl 
2 ηλεκτρόδια γραφίτη  
  
Πορεία της άσκησης  

Στο ποτήρι ζέσης βάζουμε 30mL διαλύματος NaCl. Βυθίζουμε τα ηλεκτρόδια 
που έχουμε συνδέσει με την πηγή. Παρατηρούμε τις αντιδράσεις στην άνοδο και 
κάθοδο. Στην κάθοδο εκλύεται Η2 ενώ στην άνοδο Cl2 που γίνεται αντιληπτό από τη 
χαρακτηριστική οσμή του.  
 
 

5. Παρασκευή διαλυμάτων  
 
Σκοπός:  
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Να κατανοήσει ο μαθητής τον τρόπο παρασκευής διαλυμάτων ορισμένης 
περιεκτικότητας 
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Αλκοόλη του εμπορίου, αλάτι, K2Cr2O7 Ογκομετρικός κύλινδρος 
Απιονισμένο νερό Ποτήρι ζέσης με χαραγές 
Ζυγαριά  Σιφόνι  
 
Πορεία της άσκησης  
 
Α. Παρασκευή διαλύματος  αλκοόλης 15% v/v  
 

Θα χρησιμοποιήσουμε αλκοόλη του εμπορίου (950). Υπολογίζουμε τον όγκο 
που θα χρησιμοποιήσουμε (~16mL). Σε ογκομετρικό κύλινδρο τοποθετούμε με 
σιφόνι  16mL αλκοόλης και αραιώνουμε με απιονισμένο νερό μέχρι τα 100mL. 
Βάζουμε το διάλυμα σε φιαλίδιο και τοποθετούμε σ΄ αυτό ετικέτα με το όνομα και 
την περιεκτικότητα του διαλύματος. 

 
Β. Παρασκευή διαλύματος ΝaCl  και υπολογισμός της % w/w περιεκτικότητάς του  
 

Σε ζυγαριά βάζουμε 1 ποτήρι ζέσης και μηδενίζουμε την ένδειξη. Ρίχνουμε 
στο ποτήρι αλάτι μέχρι την ένδειξη 2g. Προσθέτουμε ~ 40 mL νερού (μετρημένα 
στον ογκομετρικό κύλινδρο). Σημειώνουμε την ένδειξη της ζυγαριάς. Υπολογίζουμε 
την % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. Βάζουμε το διάλυμα σε φιαλίδιο και 
τοποθετούμε σ΄ αυτό ετικέτα με το όνομα και την περιεκτικότητα του διαλύματος. 

 
Γ. Παρασκευή διαλύματος K2Cr2O7 και υπολογισμός της % w/v περιεκτικότητάς του 
 

Σε ζυγαριά βάζουμε 1 ποτήρι ζέσης και μηδενίζουμε την ένδειξη. Ρίχνουμε 
στο ποτήρι  ~0,4 g K2Cr2O7 . Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή των 50mL. 
Υπολογίζουμε την % w/v περιεκτικότητα. Βάζουμε το διάλυμα σε φιαλίδιο και 
τοποθετούμε σ΄ αυτό ετικέτα με το όνομα και την περιεκτικότητα του διαλύματος. 
 
 
 

6. Όξινος – Βασικός Χαρακτήρας  
 
Σκοπός: 
Να κατανοήσει ο μαθητής ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία του όξινου και βασικού 
χαρακτήρα 
 
α. Αλλαγή στο χρώμα των δεικτών  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Ξύδι, HCl του εμπορίου 8 δοκιμαστικούς σωλήνες σε στήριγμα 
Άζαξ, ΝaOH από ταμπλέτες Tuboflo δείκτες 
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Πορεία του πειράματος  
Στο στήριγμα τοποθετούμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες και με μαρκαδόρο 

αριθμίζουμε 1 – 8. Στους δύο πρώτους βάζουμε HCl του εμπορίου, στους δύο 
επόμενους ταμπλέτες Tuboflo, στους  δύο επόμενους ξύδι και στους τελευταίους 
Άζαξ. Στον 1ο σωλήνα ρίχνουμε σταγόνες βάμματος του ηλιοτροπίου. Παρατηρούμε 
την αλλαγή του χρώματος. Ρίχνουμε από τον ίδιο δείκτη 2 – 3 σταγόνες στους 
σωλήνες 3,5,7. Στον 2ο σωλήνα ρίχνουμε σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Παρατηρούμε 
την αλλαγή του χρώματος. Επαναλαμβάνουμε για τους σωλήνες 4,6,8.  

Σημείωση: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ασπιρίνη, χάπια Simeco, 
χυμό λεμονιού, σαπωνοδιάλυμα, κ.λ.π. , ή διαφορετικούς δείκτες. Αν το πείραμα γίνει 
μετωπικά, το HCl μπορεί να το προσθέσει ο καθηγητής. 
 
 
 
β. Επίδραση οξέος σε Ζη  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Ογκομετρική φιάλη ή δοκιμαστικός σωλήνας HCl του εμπορίου 
Ρινίσματα Ζη Χωνί, μπαλόνι 
 
Πορεία του πειράματος  

Στην ογκομετρική φιάλη ρίχνουμε ρινίσματα Ζη. Με χωνί προσθέτουμε λίγο 
HCl. Στο στόμιο της ογκομετρικής φιάλης προσαρμόζουμε ένα μπαλόνι ξεφούσκωτο. 
Όταν φουσκώσει, το βγάζουμε, το δένουμε, πλησιάζουμε ένα κερί στο στόμιο και 
παρατηρούμε την καύση του Η2. 
 
γ. Εξουδετέρωση  
 
Απαιτούμενα όργανα και υλικά  
Διάλυμα Ca(OH)2 κορεσμένο 1 μικρό ποτήρι ζέσης 
 Διάλυμα  H3PO4 Σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 
 
Πορεία του πειράματος  

Στο ποτήρι ζέσης βάζουμε 50mL διαλύματος Ca(OH)2. Προσθέτουμε 2 – 3  
σταγόνες από το δείκτη. Το διάλυμα του οξέος το προσθέτουμε σταγόνα – σταγόνα 
ώστε η βάση να είναι σε περίσσεια. Παρατηρούμε το σχηματισμό ιζήματος Ca3(PO4)2 
και τη μεταβολή στο χρώμα του διαλύματος.  

Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η εξής:  
 
3 Ca(OH)2  +  2 H3PO4                             Ca3(PO4)2  + 6 H2O  
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