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1.Αλογονοφορμική αντίδραση Γ’ Λυκείου 
Θα χρησιμοποιήσουμε βάμμα ιωδίου του φαρμακείου, το οποίο είναι διάλυμα 
ιωδίου σε αιθανόλη. Η μακροχρόνια συνύπαρξη της αιθανόλης με το ιώδιο 
οδηγεί στο σχηματισμό ιωδάλης. Αν στην ιωδάλη ρίξουμε καυστικό νάτριο, 
τότε θα παραχθεί ιωδοφόρμιο. Πρώτα  το διάλυμα αποχρωματίζεται 
σχηματίζοντας ιωδιούχα και υποϊωδιώδη ιόντα. Με την περίσσεια καυστικού 
νατρίου όμως σχηματίζεται κίτρινο ίζημα, το ιωδοφόρμιο, το οποίο καθιζάνει 
διότι έχουμε περίσσεια διαλύτη νερού στο οποίο το ιωδοφόρμιο είναι αδιάλυτο. 
 
2.Επίδραση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων στην ταχύτητα 
χημικής αντίδρασης 
Χρησιμοποιούμε διάλυμα θειοθειικού νατρίου σε νερό. Σε δύο μεγάλους 
δοκιμαστικούς σωλήνες βάζουμε διάλυμα θειοθειικού νατρίου. Στον ένα 
βάζουμε τη μισή ποσότητα από αυτήν στον άλλο σωλήνα και συμπληρώνουμε 
με νερό βρύσης ώστε να έχουμε σχεδόν τον ίδιο όγκο, αλλά τη μισή 
συγκέντρωση. Προσθέτουμε διάλυμα υδροχλωρίου, σε ίδια ποσότητα 
ταυτόχρονα, οπότε θα παραχθεί θείο σε κολλώδη μορφή και τότε το διάλυμα 
θα καταστεί αδιαφανές. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα θολώσει γρηγορότερα. 
Το διάλυμα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση θα θολώσει γρηγορότερα. 
 
3. Παραγωγή και ανίχνευση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα αλλά 
και επίδραση οξέος σε ανθρακικό άλας, επίδραση καρβοξυλικού οξέος 
σε ανθρακικό άλας και καταλυτική διάσπαση υπεροξειδίου του 
υδρογόνου-Γυμνάσιο, Α,Β, Γ Λυκείου 
Σε ανθρακικό νάτριο προσθέτουμε  χυμό λεμονιού ή υδροχλώριο παράγεται 
αέριο, διοξείδιο του άνθρακα. Το καταλαβαίνουμε από την παραγωγή 
φυσσαλίδων. Το ανιχνεύουμε επειδή σβήνει τη φωτιά. 
Για την παρασκευή οξυγόνου χρησιμοποιούμε  διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου του φαρμακείου 5%, όχι peridrol, το οποίο δίνει μία βίαιη 
αντίδραση. Δεν προσθέτουμε πυρολουσίτη για να διασπαστεί το υπεροξειδίου 
του υδρογόνου αλλά λίγο υπερμαγγανικό κάλιο και παράγεται οξυγόνο. 
Ανάβουμε  μία παρασχίδα (ξυλάκι από σουβλάκι) και το σβήνουμε 
(μισοσβησμένη παρασχίδα).Την πλησιάζουμε στο σωλήνα με το υπεροξείδιο, 
όπου έχει παραχθεί οξυγόνο και ανάβει, μετά στο σωλήνα με το ανθρακικό 
νάτριο, όπου έχει παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα  και σβήνει. 
 
4.Αδρανοποίηση ισχυρού οξειδωτικού 
Στο σωλήνα που περιείχε το υπεροξειδίου του υδρογόνου και προσθέσαμε 
υπερμαγγανικό κάλιο υπάρχουν  υπερμαγγανικά ανιόντα και είναι ισχυρά 
οξειδωτικά προσθέτουμε το σωλήνα με το διάλυμα θειοθειικού νατρίου και 
υδροχλωρίου και περιέχει θειοθειικά ανιόντα και θείο. Τα υπερμαγγανικά 
ανιόντα ανάγονται και αποχρωματίζονται διότι μετατρέπονται σε δισθενή 
κατιόντα μαγγανίου που είναι ακίνδυνα. Τα ισχυρά οξειδωτικά είναι οι 
τρομοκράτες του οργανισμού γι’αυτό και τα αδρανοποιούμε.  
 
 



 
 
 
5.Επίδραση της  θερμοκρασίας στη θέση της χημικής ισορροπίας- 
Φυσικά και χημικά φαινόμενα-Αντιστρεπτά φαινόμενα 
Γυμνάσιο , Α Λυκείου , Γ Λυκείου 
Σε πυκνό διάλυμα χλωριούχου κοβαλτίου το οποίο θερμαίνουμε μέχρι βρασμού 
προσθέτουμε πυκνό υδροχλωρικό οξύ μέχρι να αλλάξει το αρχικό χρώμα. 
Παρασκευάσαμε έτσι ένα   διάλυμα συμπλόκων  κατιόντων κοβαλτίου. Σε  δύο 
δοκιμαστικούς  σωλήνες  προσθέτουμε  ποσότητα από το διάλυμα που 
παρασκευάσαμε.  Θερμαίνουμε  τον ένα σωλήνα και παρατηρούμε την αλλαγή 
του χρώματος συγκριτικά με τον άλλο σωλήνα που δεν θερμάναμε. Ψύχουμε  
μέσα σε ποτήρι γεμάτο με νερό με ανακίνηση μπρος-πίσω. Το χρώμα 
επανέρχεται. 
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γαλαζόπετρα που είναι πιο 
εύκολο να βρεθεί από το χλωριούχο κοβάλτιο. Διότι όλα τα μέταλλα των 
μεταβατικών ομάδων δίνουν κατιόντα των οποίων τα διαλύματα είναι έγχρωμα. 
Σε διάλυμα γαλαζόπετρας ρίχνουμε  εν ψυχρώ πυκνό υδροχλωρικό οξύ μέχρι 
να αλλάξει το χρώμα. Σε  δύο δοκιμαστικούς  σωλήνες  προσθέτουμε  
ποσότητα από το διάλυμα που παρασκευάσαμε. Θερμαίνουμε τον ένα και 
βλέπουμε ότι αλλάζει χρώμα. Ψύχουμε και επανέρχεται. 
Καλύτερα γίνεται με κατιόντα τρισθενούς σιδήρου στο οποίο ρίχνουμε εν 
ψυχρώ πυκνό υδροχλωρικό οξύ μέχρι να αλλάξει το χρώμα. Συνεχίζουμε με 
τον ίδιο τρόπο. 
  
6.Δημιουργία χημικού ηλεκτρικού στοιχείου (μπαταρία) 
Χρησιμοποιούμε ένα έλασμα χαλκού και μια ταινία μαγνησίου τα οποία 
βυθίζουμε σε αλατόνερο. Όταν ένα μέταλλο βυθίζεται σε διάλυμα δίνει  
ηλεκτρόνια στο διάλυμα (ηλεκτροδιαλυτική τάση). Έτσι το μέταλλο φορτίζεται 
θετικά  ενώ η περιοχή του διαλύματος κοντά μέταλλο αρνητικά. Αυτή η τάση 
είναι διαφορετική για κάθε μέταλλο. Όταν συνδυάσουμε δύο διαφορετικά 
μέταλλα αποκτούν διαφορετικό δυναμικό έτσι σχηματίζεται μια μπαταρία. 
Βυθίζουμε τα μέταλλα στο αλατόνερο και συνδέουμε το χαλκό με το + σε ένα 
αναλογικό ρολόι, στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τη μπαταρία, και το μαγνήσιο 
στο -. Βλέπουμε το ρολόι να λειτουργεί. Δεν πρέπει να έρθουν τα δύο μέταλλα 
να έρθουν σε επαφή γι’αυτό τα χωρίζουμε με ένα πλαστικό αντικείμενο. 
 
7. Ηλεκτρόλυση 
Ηλεκτρολύουμε διάλυμα ιωδιούχου καλίου, διότι το ιώδιο που παράγεται δεν 
διαλύεται στο νερό και δημιουργεί αιώρημα. Αν μέσα ρίξουμε κάποιο αμυλούχο 
προϊόν  πχ αλεύρι χρωματίζεται σκούρο μπλε. Σε διάλυμα ιωδιούχου καλίου το 
οποίο έχουμε μέσα σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα βυθίζουμε ηλεκτρόδια 
χαλκού, τα οποία έχουμε τυλίξει κατάλληλα. Συνδέουμε  τα ηλεκτρόδια με 
μπαταρία 4,5 Volt και βλέπουμε να αλλάζει χρώμα πολύ γρήγορα επειδή 
παράγεται ιώδιο. 
 
8. Ασφαλή τρόπος αντίδρασης νατρίου σε νερό  
Χρησιμοποιούμε  φωτιστικό πετρέλαιο ή white spirit (υδρογονάνθρακα).Μέσα 
σε  δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε νερό και μετά white spirit.Παρατηρούμε 
τη διαχωριστική επιφάνεια λόγω του διαφορετικού δείκτη διάθλασης. 
Προσθέτουμε νάτριο ή κάλιο, το οποίο βυθίζεται και αντιδρά με το νερό. Το 
υδρογόνο που παράγεται δεν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του αέρα ώστε 
να αναφλεγεί και να αντιδράσει βίαια. Μπορούμε να προσθέσουμε 



φαινολοφθαλεΐνη για να δούμε να αλλάζει χρώμα εξαιτίας της βάσης που 
παράγεται. 
 
9.Παρασκευή κατόπτρου αργύρου: ένα θεαματικό πείραμα 
Πρώτα παρασκευάζουμε το αντιδραστήριο Tollens. Σε καθαρό δοκιμαστικό 
σωλήνα βάζουμε λίγο διάλυμα νιτρικού αργύρου, μία σταγόνα διαλύματος 
καυστικού νατρίου. Δημιουργείται ένα σκούρο ίζημα οξειδίου του αργύρου. 
Κατόπιν προσθέτουμε τόσες σταγόνες πυκνού διαλύματος αμμωνίας (αραίωση 
της πυκνής αλλά να έχει ακόμη δηκτική οσμή) μέχρι να αποχρωματιστεί. 
Προσέχουμε να μη ξεφύγει γιατί δε θα πετύχει το πείραμα. Αν ξεφύγει η 
ποσότητα της αμμωνίας βάζουμε λίγο από διάλυμα νιτρικού αργύρου. Αν 
παρατηρηθεί αφρισμός και δεν διαυγάσει το πείραμα θα αποτύχει. Μετά θα 
ρίξουμε γλυκόζη στερεή ή σιρόπι με τη βοήθεια μιας παρασχίδας το διαλύουμε 
στο νερό και μετά θα το μεταγγίσουμε στο αντιδραστήριο Tollens. Θερμαίνουμε 
το σωλήνα ομοιόμορφα και σχηματίζεται το κάτοπτρο. 
 
 
10. Το θεαματικότερο πείραμα= καύση βουτανίου 
Γ Γυμνασίου , Α, Β Λυκείου, ΕΠΑΛ 
 Τέλεια καύση είναι αυτή της οποίας  τα προϊόντα δεν καίγονται, ενώ ατελής 
αυτή της οποίας  μέρος από  τα προϊόντα  καίγεται. Εμείς επιδιώκουμε τέλεια 
καύση για να παίρνουμε μεγαλύτερο ποσό ενέργειας με μορφή θερμότητας. 
Ανάβουμε την εστία υγραερίου. Η φλόγα στην  τέλεια καύση είναι γαλάζια, 
αλαμπής (δεν λάμπει) και σφυρίζουσα. Αν κλείσουμε  την  παροχέτευση του 
αέρα δηλ. του οξυγόνου η φλόγα γίνεται κιτρινωπή  και αιθαλίζουσα γιατί 
παράγεται άνθρακας. Πράγματι αν πλησιάσουμε ένα γυάλινο σωλήνα στη 
φλόγα μαυρίζει. 
Η φλόγα είναι λαμπερή  στην ατελή καύση διότι ο άνθρακας που παράγεται 
πριν καεί ερυθροπυρώνεται και φωτοβολεί. Αν το βάλουμε πάλι στη φλόγα της  
τέλειας καύσης ο σωλήνας διαυγάζει αφού καίγεται ο άνθρακας.Πολύ καλό 
πείραμα για το  ΕΠΑΛ. 
 
 
11. Καταβύθιση ιζημάτων 
Γ Γυμνασίου , Α Λυκείου 
 
Καταργούμε το πείραμα με κατιόντα μολύβδου. 
Χρησιμοποιούμε διάλυμα κατιόντων τρισθενούς σιδήρου και διάλυμα 
ανθρακικού άλατος ή σόδας φαγητού. Παράγεται ωραίο πορτοκαλί ίζημα. 
 
12. Αντίδραση με φελίγγειο υγρό-Διαφορά χρώματος  δύο οξειδίων  
Αναμιγνύουμε διάλυμα  θειικού χαλκού(Α) με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 
(Β), στο οποίο έχουμε προσθέσει τρυγικό καλιονάτριο, σε ίσες ποσότητες λίγο 
πριν τη χρήση. Δημιουργείται έντονο γαλάζιο διάλυμα συμπλόκων χαλκού. 
Προσθέτουμε γλυκόζη ή αμυλοσιρόπιο και θερμαίνουμε. Παράγεται 
κεραμέρυθρο ίζημα οξειδίου του μονοσθενούς χαλκού. 
Για να δημιουργήσουμε το οξείδιο του δισθενούς χαλκού θερμαίνουμε ένα 
έλασμα χαλκού οπότε  πυρακτώνεται  και μαυρίζει. Αν βυθιστεί σε αλκοόλη θα 
πάρουμε πάλι λαμπερό χαλκό. 
 
 
 
 


