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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ  
Α. Καταβύθιση ιζηµάτων 

 
∆ιδακτικοί στόχοι 
1) Να διαπιστώσετε ότι η διαδικασία της χηµικής αντίδρασης συνοδεύεται από τη δηµιουργία νέων ουσιών. 
2) Να δείτε τα προϊόντα µιας σειράς χηµικών αντιδράσεων υπό µορφή σχηµατισµού πολύχρωµων ιζηµάτων 
3) Να ελέγξετε την αρχή διατήρησης της µάζας σε µια χηµική αντίδραση 
4) Να προβλέψετε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης µιας αντίδρασης µε βάση το σχηµατισµό ή όχι ιζήµατος. 
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης) 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
Ζυγός - 2 µικρά ποτήρια ζέσεως - ∆ιάλυµα ΚΙ - ∆ιάλυµα Pb(NO3)2 ή (CH3COO)2Pb  

☺ Ανοίγουµε το ζυγό, τοποθετούµε τα 2 ποτήρια ζέσεως άδεια φροντίζοντας να είναι απολύτως στεγνά 
και µηδενίζουµε την ένδειξη. Συνεχίζουµε τοποθετώντας στο ένα ποτήρι διάλυµα ΚΙ µέχρι το ¼ περίπου του 
ύψους, και στο άλλο ποτήρι ίση περίπου ποσότητα διάλυµα (CH3COO)2Pb καταγράφοντας παράλληλα τις 
ενδείξεις της µάζας. Αδειάζουµε το ένα ποτήρι µέσα στο άλλο προσέχοντας να µη χυθεί κάποια ποσότητα, και 
επανατοποθετούµε το άδειο πάλι στο ζυγό. 
Παρατηρούµε το σχηµατισµό ιζήµατος και διαπιστώνουµε ότι η ένδειξη του ζυγού δεν έχει αλλάξει, παρά το 
σχηµατισµό του ιζήµατος. 

☺ Το ίζηµα που σχηµατίστηκε ονοµάζεται......................................................η χηµική εξίσωση της 
αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε είναι ................................................................................................................. 
Σε κάθε χηµική αντίδραση ισχύει η αρχή διατήρησης της µάζας. ∆ηλαδή η µάζα των ............................ είναι ίση 
µε τη µάζα των .................................. 
 
2ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης – µετωπικό) 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
1 δοκιµαστικός σωλήνας - CuSO4.5H2O (γαλαζόπετρα) καλά λειοτριβηµένο - ΚΙ στερεό. 

☺ Στο δοκιµαστικό σωλήνα προσθέτουµε τη γαλαζόπετρα µέχρι το ¼ του ύψους. Στη συνέχεια 
προσθέτουµε άλλη τόση ποσότητα στερεού ΚΙ. Παρατηρούµε ότι στο σηµείο επαφής των δύο ουσιών έχει 
αρχίσει ήδη να σχηµατίζεται ουσία που διακρίνεται από το χαρακτηριστικό χρώµα που τέµνει τις δύο σκόνες. 
Κλείνουµε το δοκιµαστικό σωλήνα και ανακινούµε ώστε να αναµιχθούν καλά τα δύο στερεά. Αυτά αντιδρούν 
και όλο το στερεό παίρνει το χαρακτηριστικό χρώµα. 

☺ Το νέο στερεό σώµα που σχηµατίστηκε ονοµάζεται ………………...................................και έχει 
χρώµα................................... Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε είναι: 
.............................................................................................................................................................. 
 
3ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης – µετωπικό) 
ΠΩΣ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ "ΓΑΛΑ" 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
1 ποτήρι ζέσεως - διάλυµα Ca(OH)2 (ασβεστόνερο) - 1 καλαµάκι η σιφώνιο 

☺ Μέσα στο ποτήρι βάζουµε 50-100 ml ασβεστόνερο. Βυθίζουµε το καλαµάκι (ή το σιφώνιο) και 
φυσάµε για µερικά λεπτά µέχρι να θολώσει σαν γάλα.  
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☺ Όταν φυσάµε µε το καλαµάκι στο ασβεστόνερο διοχετεύουµε στο διάλυµα αέριο...............................Το 
θόλωµα του διαλύµατος οφείλεται στο σχηµατισµό ...................................................Η χηµική εξίσωση της 
αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε είναι:................................................................................................................. 
 
4ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης – µετωπικό) 
ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ΙΖΗΜΑΤΩΝ 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια. 
Σειρά δοκιµαστικών σωλήνων - Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων - Έτοιµα διαλύµατα: AgNO3, CuSO4,  KI,  
K2CrO4,  KBr 

☺ Αναµιγνύουµε τα διαλύµατα σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα. Παρατηρούµε το σχηµατισµό (ή όχι) 
ιζήµατος. 

☺ Να συµπληρώσετε τα προϊόντα στις παρακάτω χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 
παρατηρήσατε ή εκτελέσατε, να καταγράψετε το χρώµα κάθε ιζήµατος και να ισοσταθµίσετε τις µάζες 
αντιδρώντων και προϊόντων τοποθετώντας κατάλληλους συντελεστές. 
               Χρώµα ιζήµατος 
CuSO4   +    KI         →   .................   +    ..................                      ………………………. 
 
CuSO4   +   AgNO3   →   ................   +   ...................                      ………………………. 
 
CuSO4   +   K2CrO4   →   ................   +   ...................                      ……………………..... 
 
AgNO3   +   KBr        →   ................   +   ..................                        ……………………… 
 
AgNO3   +   KI           →   .............. .   +   ..................                       ……………………… 

 
AgNO3   +   K2CrO4   →   ................   +   ..................                      ……………………… 

 
K2CrO4   +   KI          →   .................   +   ..................                      ……………………… 
 
5ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης) 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΕ "ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ" 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
Ορθοστάτης µε λαβή - 1 δοκιµαστικός σωλήνας - ∆ιαλύµατα K2CrO4 , AgNO3 - πυκνό διάλυµα ζάχαρης σε 
κολλοειδή µορφή (σιρόπι) - ζελατίνη 

☺ Στον ορθοστάτη στηρίζουµε το δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε διάλυµα K2CrO4 µέχρι το 1/3 
του ύψους του. Στη συνέχεια προσθέτουµε το σιρόπι για να γίνει πηχτό και κατόπιν το διάλυµα του ΑgNO3 το 
οποίο σχηµατίζει µια θολή στοιβάδα λόγω διαφοράς στην πυκνότητα. Μετά λίγα λεπτά παρατηρούµε  ίζηµα να 
καταβυθίζεται σε "αργή" κίνηση µέσα στο κολλοειδές. 
Αν το διάλυµα του χρωµικού καλίου το πήξουµε σε ζελέ µε προσθήκη ζελατίνης στο δοκιµαστικό σωλήνα και 
προσθέσουµε το διάλυµα του νιτρικού αργύρου στην επιφάνεια του ζελέ, τότε καθώς αυτό κατέρχεται και 
διαχέεται στο σωλήνα, εµφανίζονται κατά διαστήµατα πορτοκαλέρυθρες στρώσεις από χρωµικό άργυρο. 

 ☺ Το ίζηµα που σχηµατίστηκε ονοµάζεται ............................... Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που 
πραγµατοποιήθηκε είναι η εξής:…………................................................................................................................ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 
Β. Εύρεση ΡΗ µε τη βοήθεια δεικτών και πεχαµέτρου 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
1) Να ορίζεις την τιµή του ΡΗ ως έναν αριθµό που µετρά το ποσό οξύτητας ή αλκαλικότητας ενός διαλύµατος. 
2) Να αναγνωρίζεις την κλίµακα του ΡΗ, το κέντρο της και τις βασικές περιοχές της. 
3) Να διαπιστώσεις ότι ένας δείκτης µεταβάλλει το χρώµα του γύρω από µια ορισµένη τιµή ΡΗ, άρα διαιρεί την κλίµακα 
σε δύο περιοχές. 
4) Να διαπιστώσεις ότι ένα µίγµα δεικτών πχ δύο δεικτών, διαιρεί την κλίµακα σε 3 περιοχές στις οποίες µπορούν να 
ενταχθούν σώµατα καθηµερινής χρήσης όπως ξύδι ,azax κλπ. 
5) Να αντιληφθείς ότι το ΡΗµετρικό χαρτί είναι ένα µίγµα διαφόρων δεικτών που προσδιορίζει ανάλογα µε το χρώµα µια 
στενή περιοχή της κλίµακας. Ανάλογα συµπεριφέροντε και οι «φυσικοί» δείκτες όπως το εκχύλισµα κόκκινου λάχανου. 
6) Να χρησιµοποιήσεις το ΡΗµετρικό χαρτί για να προσδιορίσεις κατά προσέγγιση την τιµή του ΡΗ διαφόρων ουσιών 
καθηµερινής χρήσης. 
7) Να αναγνωρίζεις το ΡΗµετρο σαν όργανο που εξασφαλίζει µε ακρίβεια τη µέτρηση της τιµής του ΡΗ.  
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης):     ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
Κλίµακα ΡΗ - ∆ιάφοροι ∆είκτες - ∆ιαλύµατα HCl , NaOH - ∆ιάφορα σώµατα καθηµερινής χρήσης ξύδι, azax, χυµός 
λεµονιού, σόδα κλπ - Φυσικός δείκτης από κόκκινο λάχανο. 

☺Η φαινολοφθαλείνη µεταβάλλει το χρώµα της στην περιοχή ΡΗ=9,5±1  από ................. σε ............... Το azax 
και το tuboflo την µετατρέπουν από άχρωµη σε ιώδη άρα έχουν ΡΗ>............ 

☺ Το µπλε θυµόλης µεταβάλλει το χρώµα του από ............ σε κίτρινο στην περιοχή ΡΗ=1,5±1. Το HCl του 
εµπορίου µετατρέπει τον δείκτη από κίτρινο σε κόκκινο. Άρα έχει ΡΗ<............. 

☺Η ηλιανθίνη µεταβάλλει το χρώµα της από κόκκινη σε .............. στην περιοχή ΡΗ=3,5±1. Το ξύδι µετατρέπει 
την ηλιανθίνη από κίτρινη σε .............. και το µπλε θυµόλης από κόκκινο σε κίτρινο. Άρα εντάσσεται στην περιοχή ΡΗ 
....................... 

 
2ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης – µετωπικό):         ΕΥΡΕΣΗ ΡΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ" (Λ) 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια. 
Λύχνος - Τρίποδας - Πλέγµα - Ποτήρι ζέσεως 250 ml - φύλλα από κόκκινο λάχανο - 10 δοκιµαστικοί σωλήνες - στήριγµα 
- διάφορα σώµατα καθηµερινής χρήσης. πχ ξύδι, ασπιρίνη, σόδα 

☺ Στο ποτήρι ζέσεως µε νερό ρίχνουµε µερικά φύλλα από το λάχανο και τα βράζουµε στο λύχνο µέχρι να 
χρωµατιστεί το νερό κυανό (δείκτης Λ). 
Σε 10 δοκιµαστικούς σωλήνες µεταφέρουµε 2-3 ml από το δείκτη Λ. Στη συνέχεια προσθέτουµε σε κάθε δοκιµαστικό 
σωλήνα 2-3ml από τα σώµατα καθηµερινής χρήσης. Αν είναι στερεά τα διαλύουµε σε 2-3ml νερό. Σηµειώνουµε το 
τελικό χρώµα και προσδιορίζουµε κατά προσέγγιση το ΡΗ µε βάση την παρακάτω κλίµακα. 
χρώµα Λ                 κόκκινο            ροζ             ροζ (αν)           κυανό          γαλάζιο            πράσινο              κίτρινο 
ΡΗ                ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τα σώµατα καθηµερινής χρήσης. 
∆ΙΑΛΥΜΑ                                ΧΡΩΜΑ ∆ΕΙΚΤΗ Λ                   ΤΙΜΗ ΡΗ (περίπου) 
υδροχλωρικό                             ..................................                    .................. 
ξύδι                                            ..................................                   ................... 
ασπιρίνη                                 .  ..................................                   ................... 
σόδα                                          ...................................                  ................... 
sprite, 7up                                 ...................................                 . .................. 
azax                                           ...................................                  ................... 
tuboflo                                       ...................................                 .................... 
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3ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης):           ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΡΗµετρο ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια. 
ΡΗµετρο - µαγνητικός αναδευτήρας - 2 ποτήρια ζέσεως των 250ml - φαινολοφθαλείνη - πορτοκαλί του µεθυλίου 
(ηλιανθίνη) - εκχύλισµα (ζουµί) από κόκκινο λάχανο - ορθοστάτης και λαβίδες για στήριξη του ΡΗµέτρου - διαλύµατα 
ΝαΟΗ και HCl 0,4 M 

☺ Στο ποτήρι ζέσεως προσθέτουµε µέχρι τη µέση µεταλλικό νερό, θέτουµε σε λειτουργία τον αναδευτήρα, 
βυθίζουµε το ηλεκτρόδιο του ΡΗµέτρου, ανοίγουµε το ΟΝ και περιµένουµε να σταθεροποιηθεί η ένδειξη του οργάνου. 
∆ιαβάζουµε την ένδειξη, την καταγράφουµε, και την συγκρίνουµε µε αυτή πού αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. 
Στη συνέχεια προσθέτουµε 2-3 σταγόνες φαινολοφθαλείνη και 2-3 σταγόνες ηλιανθίνη. 
Προσθέτουµε σταδιακά οξύ µέχρι το χρώµα να µεταβληθεί από κίτρινο σε κόκκινο (περιοχή 0-2,5). 
Προσθέτουµε σταδιακά NaOH µέχρι να µεταβληθεί το χρώµα σε κίτρινο (περιοχή 4,5-8,5). 
Παράλληλα ελέγχουµε τις ενδείξεις του ΡΗµέτρου και επιβεβαιώνουµε την αλλαγή του χρώµατος στην περιοχή 3,5-1 έως 
3,5+1. Συνεχίζουµε την προσθήκη ΝαΟΗ µέχρι το χρώµα να µετατραπεί σε ιώδες (περιοχή 10-14). Παράλληλα 
ελέγχουµε τις ενδείξεις του οργάνου και επιβεβαιώνουµε την αλλαγή χρώµατος στην περιοχή 8-10.  
Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 
 ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΡΗµέτρου                                        ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΗ   ..................................                                         ..................................... 
 ΠΕΡΙΟΧΗ   .................................                                          ..................................... 
 ΠΕΡΙΟΧΗ   ................................                                           ..................................... 

☺ Στο ποτήρι ζέσεως προσθέτουµε το εκχύλισµα (ζουµί) από το κόκκινο λάχανο (δείκτης Λ). Θέτουµε σε 
λειτουργία τον αναδευτήρα καταγράφουµε την τιµή του ΡΗ και το χρώµα του δείκτη [Λ]. Προσθέτουµε σταδιακά ΝαΟΗ 
µέχρι το χρώµα να αλλάξει από µπλε σε πράσινο και κατόπιν σε κίτρινο. Στη συνέχεια οξινίζουµε βαθµιαία το διάλυµα µε 
διάλυµα HCl και καταγράφουµε ενδείξεις ΡΗ και τα παρατηρούµενα χρώµατα. 
Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 
  ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΡΗµέτρου                                                  ΧΡΩΜΑ ∆ΕΙΚΤΗ Λ 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
ΠΕΡΙΟΧΗ .......................................                                      ................................. 
 
4ο ΠΕΙΡΑΜΑ (επίδειξης – µετωπικό):         ΕΥΡΕΣΗ ΡΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΗµετρικού ΧΑΡΤΙΟΥ 
 
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 
ΡΗµετρικό χαρτί - διάφορα διαλύµατα του εργαστηρίου HCl, NaOH, NH4Cl NH3 κλπ - ∆ιαλύµατα διαφόρων σωµάτων 
καθηµερινής χρήσης πχ ξύδι azax κλπ. Αν η ουσία καθηµερινής χρήσης είναι στερεή, (πχ ασπιρίνη) τη διαλύουµε σε 
µικρή ποσότητα νερού.  

☺ Το ΡΗµετρικό χαρτί είναι εµποτισµένο µε ένα µίγµα ................. Όταν το ΡΗµετρικό χαρτί βυθίζεται σ ένα 
υδατικό διάλυµα προκαλείται µεταβολή του ........................   ….   ………. η οποία είναι συνάρτηση του ................. του 
διαλύµατος 
 ☺ Βυθίζουµε το ΡΗµετρικό χαρτί σε κάθε διάλυµα και παρατηρούµε το χρώµα. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω 
πίνακας 
∆ΙΑΛΥΜΑ                     ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ                          ΡΗ (περίπου) 
...................                   ...................................                        ......................... 
...................                   ...................................                        ......................... 
...................                   ...................................                        ......................... 
.................                  ….............................                     ....................... 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

1) ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΙΝΗ (PK=9,5) : 0,5g του δείκτη διαλύεται σε αλκοόλη και στη συνέχεια αραιώνεται µε 
νερό µέχρι όγκου 500 ml. [0,05% σε αιθανόλη]. Περιοχή αλλαγής 8,0-9,8 άχρωµο- ιώδες. 

 
2) ΘΥΜΟΛΟΦΘΑΛΕΙΝΗ (ΡΚ=9,5) : 0,2g του δείκτη διαλύονται σε 300ml αλκοόλης και στη συνέχεια 
αραιώνονται µέχρι όγκου 500ml µε νερό. [0.04% σε αιθανόλη 50%].Περιοχή αλλαγής χρώµατος 9,3-10,5 
άχρωµο-κυανό 
3) ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ (πορτοκαλί µεθυλίου ΡΚ=3,5) : 0,2g του δείκτη διαλύονται σε  αλκοόλη και στη συνέχεια 
αραιώνεται µέχρι όγκου 500 ml.[0,1% σε νερό]. Περιοχή αλλαγής 3,2-4,4 κόκκινο - κιτρινοπορτοκαλόχρωµο. 
 
4) ΕΡΥΘΡΟ ΜΕΘΥΛΙΟΥ (ΡΚ=5) : 0,5g του δείκτη διαλύονται σε 500 ml θερµού νερού, ή διαλύονται σε 300 
ml αλκοόλης και συµπληρώνονται µέχρι 500 ml µε νερό. [0,02% σε αιθανόλη 60%]. Περιοχή αλλαγής 
χρώµατος 4,2-6,2 κόκκινο - κίτρινο 
 
5) EΡΥΘΡΟ ΚΡΕΣΟΛΗΣ (ΡΚ=8,4) : 0,1g του δείκτη τρίβονται µέσα σε γουδί µε 26,2 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 
0,01Μ και το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρι όγκου 250 ml. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 7,2-8,8 κίτρινο-
κόκκινο. 
6) ΕΡΥΘΡΟ ΦΑΙΝΟΛΗΣ (ΡΚ=8) : 0,1g του δείκτη τρίβονται µέσα σε γουδί µε 28,2 ml διαλύµατος ΝαΟΗ 
0,01Μ και το διάλυµα αραιώνεται µε νερό µέχρι όγκου 250 ml. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 6,8-8,2 κίτρινο-
κόκκινο 
7) ΚΥΑΝΟ ΒΡΩΜΟΘΥΜΟΛΗΣ (ΡΚ=7,3) : 0,2g δείκτη διαλύονται σε 32ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,1Μ και 
αραιώνονται µε νερό σε όγκο 500ml. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 6,0-7,6 κίτρινο-κυανό. 
 
8) KYANO BΡΩΜΟΦΑΙΝΟΛΗΣ (ΡΚ=4,2) : 0,2g δείκτη διαλύονται σε 25ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,01Μ και 
αραιώνονται µε νερό µέχρι όγκου 500ml. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 3,0-4,6 κίτρινο-κυανοιώδες. 
 
9) KYANO ΘΥΜΟΛΗΣ (ΡΚ=1,6 όξινο πεδίο) (ΡΚ=9,0 βασικό πεδίο) : 0,2g δείκτη διαλύονται σε 43ml 
διαλύµατος ΝαΟΗ 0,01Μ και αραιώνονται µε νερό µέχρι όγκου 500ml. Περιοχές αλλαγής χρώµατος 1,2-2,8 
κόκκινο-κίτρινο και 8,0-9,6 κίτρινο-κυανό. 
 
10) ΠΟΡΦΥΡΟ ΒΡΩΜΟΚΡΕΣΟΛΗΣ (ΡΚ=6,4) : 0,2g δείκτη διαλύονται σε 37ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,01Μ 
και αραιώνονται µε νερό µέχρι όγκου 500ml. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 5,2-6,8 κίτρινο-πορφυρό. 
 
11) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΡΩΜΟΚΡΕΣΟΛΗΣ (ΡΚ=4,6) : 0,2g δείκτη διαλύονται σε 28ml διαλύµατος ΝαΟΗ 0,01Μ 
και αραιώνονται µε νερό µέχρι όγκου 500ml. [0,02% σε αιθανόλη 60%]. Περιοχή αλλαγής χρώµατος 3,9-5,4 
κίτρινο-κυανό. 
12) ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ : 0,2g φαινολοφθαλείνης, 0,2g ερυθρού µεθυλίου, 0,5g κυανού θυµόλης 0,3g 
διφαινυλάµινοαζωβενζολίου, και 0,4g κυανού βρωµοθυµόλης διαλύονται σε 500ml αιθυλικής αλκοόλης. Στη 
συνέχεια προσθέτουµε σταγόνες αραιού διαλύµατος ΝαΟΗ µέχρι το χρώµα να µετατραπεί σε κίτρινο, που 
αντιστοιχεί στην ουδέτερη περιοχή. Τα χρώµατα που εµφανίζονται στη κλίµακα είναι τα εξής. 

Σε  ΡΗ = 2      κόκκινο 
"    ΡΗ = 4      πορτοκαλί 
"    ΡΗ = 6      κίτρινο 
"    ΡΗ = 8      πράσινο 
"    ΡΗ = 10     κυανό 
"    ΡΗ = 12     ιώδες 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
 
Ca(OH)2  (ασβεστόνερο): 2,8 g CaO ή 3,7g Ca(OH)2 σε 500ml απιονισµένου νερού. ∆ιηθούµε το 
αιώρηµα µε φίλτρο καφετιέρας (διπλό) και λαµβάνουµε το διαυγές διήθηµα. Αν δεν έχουµε τα 
παραπάνω στερεά το παρασκευάζουµε «τεχνητά» µε προσθήκη 5,5 g CaCl2 + 4 gr NaOH σε 500 
ml H2O ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 
 
Ζαχαρόνερο: Σε 50 – 100 ml νερού προσθέτουµε µεγάλη ποσότητα ζάχαρης και το βράζουµε για 
15 λεπτά. Στη συνέχεια το αφήνουµε να γίνει παχύρευστο (σιρόπι). 
 
Ζελατίνη: Σε 50 – 100 ml νερό διαλύουµε στερεά ζελατίνη (τη βρίσκουµε στα super – market). 
Τοποθετούµε το ποτήρι στη κατάψυξη µέχρι να γίνει παχύρευστο χωρίς όµως να πήξει.  
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α. Καταβύθιση ιζηµάτων 
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

Το ίζηµα που σχηµατίστηκε είναι  PbI2 κίτρινου χρώµατος.  
 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ  
Παρατηρούµε ότι στο σηµείο επαφής των δύο ουσιών έχει αρχίσει ήδη να σχηµατίζεται CuI2 και διακρίνεται από 

το κόκκινο χρώµα που τέµνει τις δύο σκόνες. 
 
3ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

 Το θόλωµα του διαλύµατος οφείλεται στο σχηµατισµό αδιάλυτου ανθρακικού ασβεστίου CaCO3 µε βάση την 
αντίδραση:     CO2   +   Ca(OH)2 →   CaCO3  +   H2O 
 
4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
                 Χρώµα ιζήµατος 
CuSO4   +    2KI        →   K2SO4..       +    CuI2↓                  καφέ 
CuSO4   +   AgNO3   →   Cu(NO3)2.   +   Ag2SO4↓              λευκό 
CuSO4   +   K2CrO4   →   K2SO4         +    CuCrO4 ↓           καφέ 
AgNO3   +   KBr        →   KNO3.        +   AgBr ↓                λευκοκίτρινο 
AgNO3   +   KI           →   KNO3         +   AgI ↓                   κίτρινο 
AgNO3   +   K2CrO4   →  2KNO3        +   Ag2CrO4 ↓           καφέ 
K2CrO4   +   KI           →   .................  +   ..................         δεν δίνει ίζηµα 
 
5ο ΠΕΙΡΑΜΑ  
Το ίζηµα που σχηµατίστηκε ονοµάζεται χρωµικός άργυρος Αg2CrO4. Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που 
πραγµατοποιήθηκε είναι η εξής:  K2CrO4   +   2AgNO3    →      Ag2CrO4 ↓   +     2KNO3 

 
Β. Εύρεση ΡΗ µε τη χρήση δεικτών και ΡΗµέτρου 
 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

☺Η φαινολοφθαλείνη (Ρh) µεταβάλλεται από άχρωµη σε ιώδη στην περιοχή ΡΗ=9,5 ± 1. Το διάλυµα ΝαΟΗ το 
azax το tuboflo αλλάζουν το χρώµα της άρα εντάσσονται σε µια περιοχή ΡΗ>10 

☺Ο δείκτης "µπλε θυµόλης" (TB) µεταβάλλει το χρώµα του από κόκκινο σε κίτρινο στην περιοχή ΡΗ=1,5 ±1. 
Το υδροχλωρικό οξύ προκαλεί µετατροπή από κίτρινο σε κόκκινο άρα ανήκει σε µια περιοχή ΡΗ<1.  
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☺Ο δείκτης "πορτοκαλί του µεθυλίου"(MO) (ηλιανθίνη) µεταβάλλεται από κόκκινη σε κίτρινη στην περιοχή 
ΡΗ=3,5 ±1. Το ξύδι αλλάζει το χρώµα της ηλιανθίνης από κίτρινο σε κόκκινο, ενώ δεν αλλάζει το κίτρινο χρώµα του 
TB. Άρα εντάσσεται στην περιοχή 2-3 
 
2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τα σώµατα καθηµερινής χρήσης. 
∆ΙΑΛΥΜΑ                                ΧΡΩΜΑ ∆ΕΙΚΤΗ Λ                   ΤΙΜΗ ΡΗ (περίπου) 
υδροχλωρικό                          ...................................                 .................. 
ξύδι                                            ...................................                 .................. 
ασπιρίνη                                 ...................................                 .................. 
σόδα                                          ...................................                 .................. 
sprite, 7up                                 ...................................                 .................. 
azax                                           ...................................                 .................. 
tuboflo                                       ...................................                 ................... 
 
3ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 
 ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΡΗµέτρου                                        ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΗ        0 – 2,5                                                  κόκκινο  
 ΠΕΡΙΟΧΗ         4,5 – 8,5                                                   κίτρινο 
 ΠΕΡΙΟΧΗ         >10.                                                     ιώδες 
 
Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 
ΡΗ                0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14 
χρώµα Λ                 κόκκινο         ροζ          ροζ (αν)      κυανό       γαλάζιο         πράσινο           κίτρινο 
 
4Ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Α) Το ΡΗµετρικό χαρτί είναι εµποτισµένο µε ένα µίγµα δεικτών Όταν το ΡΗµετρικό χαρτί βυθίζεται σ ένα υδατικό 
διάλυµα προκαλείται µεταβολή του χρώµατος του χαρτιού η οποία είναι συνάρτηση του ΡΗ του διαλύµατος. 
 Β) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 
∆ΙΑΛΥΜΑ                     ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ                          ΡΗ (περίπου) 
...................                   ...................................                        ......................... 
...................                   ...................................                        ......................... 
...................                   ...................................                        ......................... 
...................                   ...................................                        ......................... 

 
 
 
 
 
Εισηγητής:               Γαβρίλης Ηλίας – Χηµικός 
 
 

Γαβρίλης Ηλίας – Χηµικός 
Επιµέλεια φύλλων εργασίας: 

Τουντουλίδης Γιώργος – Φυσικός M.Sc. 
 

 


