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Πείραμα 2 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ SiM .¾ 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 
1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι αποτέ-
λεσμα «ανταγωνισμού» δυνάμεων μεταξύ μορίων (ή ιόντων) 
διαλυμένης ουσίας - διαλύτη και διαλυμένης ουσίας - διαλυμένης 
ουσίας. 
2,Να ορίζεις την ταχύτητα διάλυσης και να αναλύεις τους παρά-
γοντες που μπορούν να επηρεάζουν την ταχύτητα, με την οποία 
ένα στερεό διαλύεται σε ένα διαλύτη. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
Για να μπορέσει κανείς να μελετήσει τους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την ταχύτητα διόύ.υσης ενός στερεού σε ένα διαλύτη, 
π.χ. στο νερό, πρέπει να καταλάβει πρώτα από όλα δύο πράγμα-
τα. To ένα είναι ο μηχανισμός ή τα «βήματα» με τα οποία γίνεται 
αυτή η διάλυση. To άλλο είναι να ορίσει την ταχύτητα της διά-
λυσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μετρηθεί. 
Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι δομικές μονάδες ενός 
κρυσταλλικού στερεοί) (μόρια ή ιόντα ), συγκρατούνται στις θέ-
σεις τους με δυνάμεις είτε χημικού δεσμού είτε δια-μοριακές. 
Όταν εισαχθεί ο κρύσταλλος στο διαλύτη (συνήθως νερό) τα μό-
ρια ή ιόντα του αρχικά περιβάλλονται από τα μόρια του διαλύτη. 
Αυτό γίνεται μια και αναπτύσσεται μια νέα δύναμη μεταξύ μορί-
ων διαλύτη και δομικών μονάδων του στερεού. Υπάρχουν δηλα-
δή συνολικά τρεις δυνάμεις. H μία αναπτύσσεται μεταξύ των δο-
μικών μονάδων του στερεού, η άλλη μεταξύ των μορίων του δια-
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λύτη και η τρίτη μεταξύ των μορίων του διαλύτη και των δομι-
κών μονάδων του στερεού. 
Ανάλογα τώρα με την ένταση των δυνάμεων αυτών - η οποία ε-
ξαρτάται από τη φύση του στερεού και του διαλύτη - και από τις 
συνθήκες διάλυσης (π.χ. θερμοκρασία), είναι δυνατόν οι δυνά-
μεις μεταξύ μορίων διαλύτη και δομικών μονάδων του στερεού 
να υπερισχύσουν των δύο άλλων. Τότε το μόριο ή ιόν περιβάλλε-
ται από κάποια μόρια διαλύτη, δηλαδή διαλύεται. Άρα για δεδο-
μένα στερεό και διαλύτη, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διά-
λυση, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα μεταβάλλουν την ένταση των 
δυνάμεων μεταξύ των μορίων του διαλύτη, καθώς και μεταξύ 
των δομικών μονάδων του στερεού. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 
α. H θερμοκρασία. H αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύματος 
κάνει τα μόρια του διαλύτη, αλλά και του στερεού, πιο ευκίνητα, 
β. H ανάδευση του διαλύματος, η οποία έχει μικρότερο, αλλά 
ανάλογο αποτέλεσμα, με τη θερμοκρασία. H ανάδευση επιπλέον, 
ομογενοποιεί το διάλυμα, αραιώνοντάς το κυρίως γύρω από τον 
κρύσταλλο. 
γ. H επιφάνεια επαφής στερεού. Προφανώς, όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των δομικών μονάδων του στερεού, οι οποίοι έρ-
χονται σε επαφή με το διαλύτη, τόσο ταχύτερη είναι η διάλυση. 
O αριθμός αυτός εξαρτάται από την επιφάνεια του στερεού σε 
επαφή με το διαλύτη. Όσο πιο λεπτόκοκκο είναι το στερεό, τόσο 
μεγαλύτερη επιφάνεια παρουσιάζει στο διαλύτη και τόσο γρηγο-
ρότερη είναι η διάλυση. 
Όσον αφορά την ταχύτητα της διάλυσης, αυτή μπορεί να οριστεί 
σαν η ποσότητα της ουσίας, η οποία διαλύεται στη μονάδα του 
χρόνου σε ορισμένο ποσό διαλύτη, κάτω από ορισμένες συνθή-
κες. Για ευδιόλυτα σώματα ορίζεται συνήθως σε g ανά 100 mL 
διαλύτη στην μονάδα του χρόνου (π.χ. 5 ). H μέτρησή της ταχύ-
τητας μπορεί να βασιστεί στην εξάτμιση μέχρι ξηρού του διαλύ-
ματος και ζύγιση του στερεού υπολείμματος. 
Στο πείραμα που ακολουθεί θα μελετηθεί η επίδραση των παρα-
κάτω παραγόντων στη ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης: θερμο-
κρασία, ανάδευση και μέγεθος κόκκων. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Πα την εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται: 
1. Δύο ποτήρια ζέσεως των 250 mL. 
2. Διάταξη διήθησης με χωνί, στήριγμα, δακτύλιο στήριξης, ηθ-

μούς, υάλινα ραβδιά. 
3. Κάψα πορσελάνης με 12 cm διάμετρο και μία ύαλος ωρολο-

γίου αντίστοιχη. 
4. Λύχνο και πλέγμα. 
5. Μικρό γουδί από πορσελάνη. 
6. Θερμόμετρο. 
7. Ποτήρι ζέσεως των 400 mL σαν υδρόλουτρο. 
8. Ογκομετρικός κύλινδρος των 10 mL. 
9. Χρονόμετρο. 
10. Ζάχαρη σε κύβους και μικροκρυσταλλική. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

α. μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας 
1. Σε ποτήρι ζέσειος τ(ον 100 mL φέρονται 50 mL απιονισμένο 
νερό και μετριέται η θερμοκρασία του (~ 20 0C). Ζυγίζονται τώ-
ρα 20 g ζάχαρης και ρίχνονται στο ποτήρι, ενώ ταυτόχρονα με 
την ρίψη αρχίζει η μέτρηση του χρόνου. Χωρίς καμία άλλη ε-
πέμβαση, μετά την πάροδο 5 min,διηθείται το διάλυμα και συλ-
λέγεται στην κάψα, η οποία προηγουμένως έχει ζυγιστεί με ακρί-
βεια. To διάλυμα τώρα καλύπτεται με την ύαλο ωρολογίου και 
εξατμίζεται μέχρι ξηρού, προσεκτικά με μικρή φλόγα. Μετά την 
ψύξη της, ζυγίζεται η κάψα και σημειώνεται η ποσότητα του 
στερεού εκ διαφοράς. 
2. Σε ποτήρι ζέσεως τοον 400 mL προστίθεται ποσότητα νερού 
βρύσης και θερμαίνεται με μικρή φλόγα, ώστε η θερμοκρασία να 
φτάσει τους ~ 60 ° C. Μετριέται τότε ακριβέστερα η θερμοκρα-
σία και συντηρείται με τη μικρή φλόγα. Επαναλαμβάνουμε τη 
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διαδικασία που περιγράφτηκε στο 1 και προσδιορίζουμε την πο-
σότητα της ζάχαρης η οποία διαλύεται σε 5 min στους =60 ° C. 

β. μελέτη της επίδρασης της ανάδευσης 
Επαναλαμβάνεται η ίδια με την αρχική διαδικασία (θερμοκρασία 
σταθερή και ίση με του περιβάλλοντος), μόνο που κατά την 
διάρκεια των 5 min το μίγμα αναδεύεται σταθερά με την υάλινη 
ράβδο. Σημειώνεται η ποσότητα της ζάχαρης που διαλύεται. 

γ. μελέτη της κοκκομετρίας 
Θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία μόνο που η αρχική ποσότητα 

της ζάχαρης είναι σε μορφή κύβων ακμής = Icm. 
Av υπάρχει ευχέρεια χρόνου μπορεί σε άλλη μέτρηση να χρησι-
μοποιηθεί ζάχαρη η οποία προηγουμένα>ς έχει λειοτριβηθεί στο 
γουδί, ώστε να γίνει αναφής σκόνη (άχνη). Και στις δύο περι-
πτώσεις σημειώνεται η ποσότητα της ζάχαρης η οποία διαλύθηκε 
στα 5 αυτά λεπτά της ώρας. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

Προκαταρτικές ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο 
Αριθμός θέσης 

1. Να δώσετε τους ορισμούς: 
Διαλύτης 

Διαλυμένη ουσία 

Διάλυμα 

Κορεσμένο διάλυμα 

2. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάλυσης ενός στερεού σε υγρό 
και γιατί; 

3. H διαλυτότητα ενός στερεού μπορεί να αυξάνει ή όχι με την 
αύξηση της θερμοκρασίας. Σε ένα αέριο όμως πια είναι η εξά-
ρτηση; 
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4. Από την παρακάτω γραφική παράσταση υπολογίστε την διαλυ-
τότητα των NaNO3, NaCl και Co2(SO4)3 στους 20, 60 και 
80 ° C. 
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5. Ti επιφάνεια έχει ένας κύβος ακμής 1 cm ; Av αυτός σπάσει σε 
1000 κύβους ακμής 0,1 cm ο καθένας ποια είναι η συνολική 
επιφάνειά τους; 

6. Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα βιομηχανικών προϊόντων, 
στα οποία η επιφάνεια επαφής είναι μεγάλη, ώστε να έχουμε 
μεγάλη ταχύτητα διάλυσης; 

7. Όταν θερμαίνεται ένα ποτήρι νερό γύρω στους 60 0 C αρχίζουν 
και σχηματίζονται μέσα στην μάζα του φυσαλίδες. Αυτές τι εί 
ναι; 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσης— 

' ΠΕΙΡΑΜΑ: Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα διάλυσης. 

αρχική μάζα κάψας 
g 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 

τελική μάζα κάψας 
- - 0 C g/100 mL.min 

αρχική μάζα κάψας 
g 

τελική μάζα κάψας 
0 C g/100 mL.min 
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2° ΠΕΙΡΑΜΑ: Επίδραση της ανάδευσης στην ταχύτητα διάλυσης. 

ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΑΥΣΗΣ 

αρχ ική μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g 

τ ελ ική μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g ΟΧΙ g/100 mL.min 

α ρ χ ι κ ή μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g 

τ ελ ική μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g ΝΑΙ g/100 mL.min 

3° ΠΕΙΡΑΜΑ: Επίδραση της επιφάνειας επαφής στερεού στην ταχύτητα 
διάλυσης. 

ΜΟΡΦΗ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΑΥΣΗΣ 

α ρ χ ι κ ή μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g 

τ ελ ική μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g Σκόλη g/100 mL.min 

α ρ χ ι κ ή μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g 

τ ελ ική μ ά ζ α κ ά ψ α ς 
g Κύβοι g/100 mL.min 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια κατά τη γνώμη σας πειραματικά σφάλματα γίνονται κατά 
τις μετρήσεις της επίδρασης της θερμοκρασίας, στην ταχύτητα 
διάλυσης και πως μπορούμε να τα αποφύγουμε; 

2. Στο πείραμα μελετήθηκε η ανάδευση σαν μία παράμετρος που 
επηρεάζει την ταχύτητα διάλυσης. Όμως η ανάδευση γίνονταν 
με μια υάλινη ράβδο και με το "χέρι", βάζοντας έτσι έναν υπο-
κειμενικό παράγοντα. Έχετε να προτείνετε κάποιους άλλους 
πιο αντικειμενικούς τρόπους; 

3. Γιατί η εξάτμιση μέχρι ξηρού πρέπει κανονικά να γίνεται σε 
αμμόλουτρο ή ατμόλουτρο και όχι με φλόγα; Ti ρόλο παίζει η 
ύαλος ωρολογίου για την κάλυψη της κάψας; 

4. Σχεδιάστε πρόχειρα το μηχανισμό διάλυσης ενός κρυσταλλι-
κού κομματιού ζάχαρης στο νερό. Δώστε έμφαση στην απει-
κόνιση των τριών ειδών δυνάμεων που υπάρχουν και κανονί-
ζουν τελικά την διάλυση. 



 

Κ. Αποστολόπουλος 

1

1

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάλυσης 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΤΜΗΜΑ:                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      /    / 2013         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πειραματική διαδικασία 

Α) Μελέτη της επίδρασης της  φύσης της διαλυμένης ουσίας 
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και τοποθετήστε το στο 
κέντρο της μεταλλικής πλάκας του μαγνητικού αναδευτήρα. Προσθέστε το μαγνητάκι στο 
νερό, ρυθμίστε την ανάδευση στη θέση 2 (ήπια ανάδευση) και μετρήστε τη θερμοκρασία 
του νερού. Ρίξτε τα 2 g ζάχαρης στο ποτήρι και ταυτόχρονα με την ρίψη ξεκινήστε να 
μετράτε το χρόνο που απαιτείται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. 
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και ακολουθήστε την 
ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα ρίξετε 2 g αλατιού στο ποτήρι. 
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και ακολουθήστε την 
ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα ρίξετε 2 g σκόνης κιμωλίας. Μετά από 5 min λεπτά 
σταματήστε το πείραμα και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………………… 
Με βάση τις μετρήσεις σας συμπληρώστε τον Πίνακα 1: 
Πίνακας 1. Ταχύτητα διάλυσης διαφορετικών χημικών ενώσεων στο νερό.  
Χημική 
ένωση 

Θερμοκρασία 
(σε oC) 

Χρόνος διάλυσης 
(με ήπια ανάδευση) 

Ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης  
(σε g.mL-1.s-1  στους ……. oC). 

Ζάχαρη   
Αλάτι   
Κιμωλία 

 

  

 
Β) Μελέτη της επίδρασης της επιφάνειας επαφής 
• Ζυγίστε ένα κύβο ζάχαρης και καταγράψετε τη μάζα του1. Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL 
προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το προηγούμενο 
πείραμα με τη διαφορά ότι θα ρίξετε τον κύβο ζάχαρης στο ποτήρι. 
• Ζυγίστε ποσότητα κρυσταλλικής ζάχαρης ίσης μάζας με αυτή του κύβου ζάχαρης. Σε 
ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και ακολουθήστε την ίδια 
διαδικασία με το προηγούμενο πείραμα. Με βάση τις μετρήσεις σας συμπληρώστε τον 
Πίνακα 2 που ακολουθεί: 

                                                 
1 Εναλλακτικά αν δεν έχετε κύβο ζάχαρης βάλετε μια ποσότητα κρυσταλλικής ζάχαρης σε ιγδίο και 
λειοτριβήσετε την. Κατόπιν ζυγίστε 2 g από τη σκόνη ζάχαρης που παρασκευάσατε και ρίξτε τη στο ποτήρι 
υπό ήπια ανάδευση. Μετρήστε το χρόνο που απαιτείται για τη διάλυση της σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Στην περίπτωση αυτή στην 1η σειρά του πίνακα θα βάλετε τα δεδομένα του πειράματος Α για τη ζάχαρη. 

ΟΡΓΑΝΑ 
• Μαγνητικός αναδευτήρας και μαγνητάκι 
• Ζυγός 
• 4 ποτήρια ζέσεως 
• Ογκομετρικός κύλινδρος 100 mL 
• Σπάτουλα 
• Θερμόμετρο 
• Χρονόμετρο 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
• Ζάχαρη: C6Η22CO11  
  (σε κρυσταλλική μορφή και σε κύβους) 
 
• Αλάτι: NaCl (χλωριούχο νάτριο) 
 
• Σκόνη κιμωλίας: CaCO3 (αθρακικό ασβέστιο) 
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Πίνακας 2. Επιφάνεια επαφής και ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης στο νερό.  
Επιφάνεια επαφής 

ζάχαρης  
Θερμοκρασία 

(σε oC) 
Χρόνος διάλυσης  

(σε s, με ήπια ανάδευση) 
Ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης 

(σε g.mL-1.s-1). 
Μεγάλη (κρυσταλ.)   
Μικρή (κύβος) 

 
  

 
Γ) Μελέτη της επίδρασης της ανάδευσης 
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης μετρήστε τη 
θερμοκρασία του νερού και ρίξτε σε αυτό 2 g ζάχαρης χωρίς ανάδευση. Ταυτόχρονα με 
την ρίψη ξεκινήστε να μετράτε το χρόνο που απαιτείται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. 
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και τοποθετήστε το στον 
μαγνητικό αναδευτήρα. Προσθέστε το μαγνητάκι στο νερό, ρυθμίστε την ανάδευση στη 
θέση 2,5 ή 3 (να έχετε σταθερή έντονη ανάδευση) και μετρήστε τη θερμοκρασία του 
νερού. Ρίξτε τα 2 g ζάχαρης στο ποτήρι και ταυτόχρονα με την ρίψη ξεκινήστε να μετράτε 
το χρόνο που απαιτείται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. 
Με βάση τις μετρήσεις σας συμπληρώστε τον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 
Πίνακας 3. Ανάδευση και ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης στο νερό2.  

Ρυθμός 
ανάδευσης  

Θερμοκρασία 
(σε oC) 

Χρόνος διάλυσης 
(σε s) 

Ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης  
(σε g.mL-1.s-1  στους ……. oC). 

Μηδενικός   
Ήπιος    
Έντονος 

 

  
 
Δ) Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας  
• Σε ποτήρι ζέσεως των 400 mL προσθέστε 100 mL νερού βρύσης και τοποθετήστε το στον 
μαγνητικό αναδευτήρα. Προσθέστε στο νερό το μαγνητάκι και ρυθμίστε ήπια ανάδευση 
και με τη βοήθεια βραστήρα ή λύχνου ή της θερμαινόμενης μεταλλικής πλάκας του 
αναδευτήρα ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού στους 50 οC. Ρίξτε 2 g ζάχαρης στο 
ποτήρι και ταυτόχρονα με την ρίψη αρχίστε να μετράτε το χρόνου που απαιτείται μέχρι να 
διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη. 
Με βάση τις μετρήσεις σας συμπληρώστε τον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 
Πίνακας 3. Θερμοκρασία και ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης στο νερό2.  

Θερμοκρασία 
(σε oC) 

Χρόνος διάλυσης 
(σε s) 

Ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης  
(σε g.mL-1.s-1  στους ……. oC). 

Χαμηλή ………..   
Υψηλή …………   

 
Ερωτήσεις 
1) Ποιο στερεό διαλύεται ταχύτερα στο νερό και πιο πρακτικά δεν διαλύεται; 
……………………………………………………………………………………………… 

2) Πώς επηρεάζει η επιφάνεια επαφής την ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης; 
……………………………………………………………………………………………… 

3) Πώς επηρεάζει η ανάδευση την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής χημικής ένωσης; 
……………………………………………………………………………………………… 

4) Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής χημικής ένωσης; 
………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
2 Τα δεδομένα της δεύτερης σειράς είναι αυτά του Πίνακα 1 για τη ζάχαρη. 
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Πείραμα 3 

ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 
1. Να αναγνωρίζεις ότι το χρώμα μιας φλόγας αλλάζει ανάλογα 
με την παρουσία διαφόρου αλάτων. 
2. Να ορίζεις το φάσμα εκπομπής διαφόρων στοιχείων και τη 
χρήση του σα «δακτυλικό αποτύπωμα» στην ανίχνευση των 
στοιχείων. 
3. Να αναγνωρίζεις ότι ο πυροχημικός έλεγχος είναι μια μέθοδος 
ποιοτικής ανάλυσης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
Θέρμανση μιας ουσίας ουσιαστικά σημαίνει προσφορά ενέργειας 
σ' αυτή. Ενέργεια η οποία αυξάνει όσο αυξάνει η θερμοκρασία. 
Τα αποτελέσματα της θέρμανσης αυτής ποικίλλουν ανάλογα με 
το είδος της ουσίας η οποία θερμαίνεται. 
Ένα από τα φαινόμενα που περιμένουμε είναι η διάσπαση της 
ουσίας στα στοιχεία που την αποτελούν και η απελευθέρωση 
τους σε μορφή ατόμων ή ιόντων. Αυτό συνήθους γίνεται αφού 
προηγουμένως η ένιυση περάσει τα στάδια της τήξης και της ε-
ξαέρωσης. Στη συνέχεια και εφόσον η πηγή ενέργειας είναι ικα-
νή, γίνεται διέγερση ατόμων που εκδηλώνεται με άλματα ηλε-
κτρονίων σε στιβάδες μεγαλύτερης ενέργειας. H φάση αυτή κρα-
τά κλάσματα του δευτερολέπτου. Τα ηλεκτρόνια που επιστρέ-
φουν στην αρχική τους ενεργειακή στάθμη εκπέμπουν την επι-
πλέον ενέργεια με μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μέ-
ρος της ακτινοβολίας αυτής ανήκει στην περιοχή του ορατού 
φωτός με αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση, τον χραιμα-
τισμό της φλόγας. 

Text Box
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Εκείνα τα στοιχεία τα οποία διεγείρονται ευκολότερα είναι τα 
μέταλλα και μάλιστα τα ελαφρά, όπως τα αλκάλια και οι αλκαλι-
κές γαίες. Επειδή δε η ηλεκτρονιακή δομή καθενός από αυτά εί-
ναι μοναδική, αναμένεται και ο χρωματισμός της φλόγας να ταυ-
τοποιεί το διεγειρόμενο στοιχείο. Πρέπει να τονισθεί ότι το χρώ-
μα της φλόγας οφείλεται αποκλειστικά στο μεταλλικό ιόν. To 
ανιόν δηλαδή, με το οποίο είναι συνδεδεμένο το μεταλλικό ιόν 
στη στερεά κατάσταση, δεν επηρεάζει το χρίομα της φλόγας. 
Παρακάτω δίνεται πίνακας με τα χαρακτηριστικά χρώματα ορι-
σμένων στοιχείων που μπορούν ν' ανιχνευθούν πυροχημικά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Πυροχημική ανίχνευση μερικών ιόνιων. 

ΙΟΝ ΧΡΩΜΑ ΦΑΟΓΑΣ 

Λίθιο, Li+ κόκκινο 
Νάτριο, Na+ έντονο κίτρινο 
Κάλιο, K+ ιώδες 
Ασβέστιο, Ca2+ κεραμιδί 
Βάριο, Ba2+ πρασινοκίτρινο 
Στρόντιο, Sr2+ βυσσινί 
Χαλκός, Cu2+ γαλαζοπράσινο 

ΟΡΓ ΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Για την εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται: 
1. Ένα σύρμα από λευκόχρυσο ή από χρωμονικελίνη. 
2. Μία ύαλος ωρολογίου. 
3. Πυκνό διάλυμα HCl. 
4. Μία σειρά από στερεά άλατα τα οποία θα εξεταστούν 

Na2CO3, NaCl, NaNO35Li2CO3 ,CaCl2, BaCl2, Sr(NO3)2, 
CuSO4. 

5. To "άγνωστο" δείγμα το οποίο μπορεί να είναι αλάτι του ε-
μπορίου κατά προτίμηση ιωδιομένο. 



ΣΧΗΜΑ 3.1 Παραδείγματα ττυροχημικής ανίχνευσης σε αλκάλια (πάνω σειρά) και 
αλκαλικές γαίες (κάτω σειρά). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Καθαρίζεται αρχικά το σύρμα λευκοχρύσου ή χρωμονικελίνης 
βουτώντας το σε πυκνό HCl, μικρή ποσότητα του οποίου έχει 
τοποθετηθεί σε ύαλο ωρολογίου. H διαδικασία αυτή του καθαρι-
σμού επαναλαμβάνεται μετά από κάθε δοκιμασία. H ποσότητα 
του HCl θα πρέπει να ανανεώνεται μετά από κάθε εμβάπτιση, 
ώστε να μη μολύνεται το σύρμα 
Φέρεται τώρα η άκρη του καθαρού σύρματος στη φλόγα και πυ-
ρώνεται. H πυρακτωμένη άκρη τώρα βυθίζεται στο στερεό υπό 
εξέταση δείγμα και φέρεται πάλι στη φλόγα. Σημειώνεται το 
χρώμα της. Στην πρώτη αυτή φάση επιβεβαιώνει κανείς τη σχέση 
φύσεως ιόντος και χρώματος φλόγας, όπως προκύπτει από τον 
παραπάνω πίνακα. 
Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και με το άγνιοστο δείγμα, οπότε 
από το χρώμα της φλόγας γίνεται μία ποιοτική εκτίμηση της σύ-
στασής του. 

χρώμα 
φλόγας γ υ ά λ ι ν ο 

ρ α β δ ί 

σύρμα 
Pt 

Λύχνος 
Bunsen 

ΣΧΗΜΑ 3.2 Διάταξη για την πυροχημική ανίχνευση μετάλλων 
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Πείραμα 3 

ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Πρ οκαταρκτικες ερωτήσεις 

Ημερομηνία— — 
Ονοματεπώνυμο- — 
Αριθμός θέσης— 

1. To ηλιακό φως είναι "απλό" ή "σύνθετο"; 

2. To φάσμα της ακτινοβολίας των στοιχείων, που περιγράφτη-
κε στη θεωρία, λέγεται φάσμα εκπομπής. Ti θα καλούσατε 
φάσμα απορρόφησης; 

3. Βρείτε από τη βιβλιογραφία τη "θέση" του ορατού φωτός μέ-
σα στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. To υπε-
ριώδες "φως" έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο μήκος κύματος 
από το ορατό; Ti είναι και πως λειτουργούν οι φανοί ομίχλης 
των αυτοκινήτων; 

Text Box
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4. Μπορείτε να προτείνετε άλλους τρόπους διέγερσης των ατό-
μων πλην της φλόγας του λύχνου; Σε ποια θερμοκρασία πι-
στεύετε ότι φτάνει αυτή; 

5. Στην παράσταση : 
Na + ενέργεια —> Na* και Na* —> Na + κίτρινο φως 
Ti συμβολίζει το Na με τον αστερίσκο; Που χρησιμοποιούνται 
τέτοιες λάμπες νατρίου; 

6. Τα περ ιβόητα π λ έ ο ν Laser (L igh tAmpl i f i c a t i on by S t imula t ion 
Emis s ion of R a d i a t i o n ) έχουν σχέση με το φα ινόμενο π ο υ 
μελετήθηκε; 
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Πείραμα 3 

ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΑΑΩΝ 

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσης— 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Π Υ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ω Ν 

ΔΕΙΓΜΑ 

Na2CO3 

NaCl 

NaNO3 

Li2CO3 

CaCl2 

BaCl2 

Sr(NO3)2 

CuSO4 

To «Άγνωστο» 

περιέχει ιόντα 

ΧΡΩΜΑ 

Text Box
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Ερωτήσεις 

1. Γιατί το σύρμα Pt ή χρωμονικελίνης μετά από κάθε μέτρηση 
εμβαπτίζεται σε διάλυμα HCl; 

2. To πέρασμα ενός ηλεκτρονίου από την στιβάδα M στην N 
είναι διέγερση ή αποδιέγερση; 

3. Βρείτε βιβλιογραφικά τις εικόνες των φασμάτων των στοι-
χείων Na, Ne, Hg. 

4. Av κατά την παρατήρηση της φλόγας φορούσατε μπλε γυα-
λιά τι διαφορές πιθανόν θα είχατε; 

5. Παίζει ρόλο στο χρώμα της φλόγας η φυσική κατάσταση του 
δείγματος που φέρνετε στην φλόγα; 
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6. H ποσότητα του άλατος που πυρώνεται επηρεάζει το χρώμα 
της φλόγας; αν όχι ποιον παράγοντα αυτής επηρεάζει; 
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ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΙΟΝΤΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 
Ι.Να αναγνωρίζεις τις μεταθετικές χημικές αντιδράσεις ή α\τι-
όράσεις διπλής αλτικατάστασης. Ιδιαίτερα αυτές με συνένωση 
ιόντων προς δημιουργία ιζήματος. 
2.Να αναγνωρίζεις ότι οι αντιδράσεις αυτές γίνονται μέσα σε 
υδατικά διαλύματα και κυρίως, ότι το ίζημα σε πολλές περιπτώ-
σεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος ή 
καλύτερα ιόντος. 
3.Να αναλύεις ποιοτικά ορισμένα ιόντα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
Όπως είναι ήδη γνωστό, τα χημικά στοιχεία συνδυάζονται και 
σχηματίζουν τις χημικές ενώσεις. Για παράδειγμα συναντά κα-
νείς το θείο ελεύθερο, σαν ένα κίτρινο στερεό, αλλά και σε ενώ-
σεις του, όπως είναι το H2S, H2SO4, CaSO4, κλπ. Σε κάθε μάλι-
στα ένωση εμφανίζει και άλλες ιδιότητες, διαφορετικές από 
εκείνες του ελεύθερου στοιχείου. Αυτό κάνει την αναζήτηση των 
στοιχείων από τα οποία αποτελείται μία ένωση - ποιοτική ανά-
λυση - όχι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. 
Για τις ενώσεις εκείνες που διαλυόμενες στο νερό διίστανται σε 
ιόντα, δηλαδή τους ηλεκτρολύτες (οξέα, βάσεις και άλατα) ο 
«παραδοσιακός» τρόπος ταυτοποίησης των ιόντων είναι κυρίως 
οι μεταθετικές αντιδράσεις. Απ' αυτές, επιλέγουμε εκείνες που 
οδηγούν σε ιζήματα με χαρακτηριστικές ιδιότητες. Στις ιδιότητες 
αυτές περιλαμβάνονται το χρώμα του ιζήματος, η διαλυτότητά 
του -όχι βέβαια στο νερό, αλλά σε οξέα ή βάσεις ή άλλους δια-
λύτες· και σε δεύτερη μοίρα πιο εξειδικευμένες ιδιότητες. Τέλος, 
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θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αντιδράσεις αυτές είναι χαρα-
κτηριστικές των ιόντων και όχι των ενώσεων που τα περιέχουν. 
H ένωση της οποίας το διάλυμα χρησιμοποιείται για τον προσ-
διορισμό ενός ιόντος ονομάζεται αντιδραστήριο. 
Av για παράδειγμα σε τρία διαλύματα που περιέχουν αντίστοιχα 
NaCl, CaCl2 και HCl προστεθούν σταγόνες από διάλυμα AgNO3 
(αντιδραστήριο των χλωροίόντων), τότε η «καθαρή» αντίδραση 
που λαμβάνει χώρα είναι : 

Cl" + Ag+ —> AgCI I ( ιοντική μορφή) 
και όχι η (για το πρώτο από τα διαλύματα) 

NaCl + AgNO3 -^NaNO3 + AgCI i (μοριακή μορφή) 
η οποία είναι κατάλληλη για στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 

O παραγόμενος χλωριούχος άργυρος είναι ένα λευκό ίζημα 
αδιάλυτο σε οξέα, αλλά διαλυτό σε αραιή NH3. Επιπλέον, το 
ίζημα αυτό είναι φωτοπαθές και αν εκτεθεί σε ηλιακό φως μαυρί-
ζει. Av αναζητήσει κανείς άλλα χλωριούχα ιζήματα, θα βρει τα 
PbCl2 και Hg2Cl2 τα οποία όμως δεν διαλύονται στην NH3 ούτε 
είναι φωτοπαθή. Γι'αυτό και διακρίνονται από το AgCl. Συνε-
πώς, η παραπάνω αντίδραση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
την ταυτοποίηση των ιόντων Ag+. 
Με ανάλογο τρόπο, μπορούν να ανιχνευτούν Χ" ( ιόντα αλογό-
νων)" με προσθήκη Ag+. O σχηματιζόμενος λευκός AgCl, θα 
πρέπει να διαφοροποιηθεί από τον λευκοκίτρινο και διαλυτό 
στην πυκνή NH3, AgBr, καθώς και από τον κίτρινο και αδιάλυτο 
και στην πυκνή NH3, AgI. 
H αναζήτηση τέτοιων αντιδράσεων και ιδιοτήτων οδήγησε τελι-
κά σε ταξινόμηση των κατιόντων και των ανιόντων σε αναλυτι-
κές ομάδες και σε μία πορεία ανάλυσης η οποία είναι η, υγροχη-
μική, ποιοτική ανάλυση. H εξέλιξη έφερε την ενόργανη ποιοτική 
ανάλυση, όπου με τη βοήθεια οργάνων γίνεται ανάλυση πολύ-
πλοκων δειγμάτων ταχύτατα, ακριβέστατα και αν χρειαστεί εξ 
αποστάσεως- θυμηθείτε τον path finder της τελευταίας αποστο-
λής στον πλανήτη Αρη-, 
Στο πείραμα που ακολουθεί, θα δοθούν οι αντιδράσεις ταυτοποί-
ησης μερικών από τα συνήθη ιόντα, τα οποία συναντά κανείς 
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συχνά, ακόμα και στις ετικέτες των εμφιαλωμένων νερών. Αυτά 
είναι τα Cl" και τα SO4

2", από τα ανιόντα και τα Fe3+ και Al3+, 
από τα κατιόντα. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Για την εκτέλεση του πειράματος αυτού θα χρειαστούν: 
1. 12 δοκιμαστικοί σωλήνες με το στήριγμά τους. 
2. Σταγονόμετρο. 
3. Διαλύματα = 100 ppm από: NaCl, AICI3, Na2SO4, FeCl3,* 

AgNO3. Αντί διαλυμάτων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
στερεά. Από αυτά απαιτείται ελάχιστη ποσότητα στην άκρη 
της σπαθίδας και διάλυση τους σε 5-10 mL νερό. 

4. H2SO4 0,01 Μ, HCl 0,01 Μ, Ba(NO3)2 0,01 Μ, πυκνό HNO3, 
διάλυμα NH3 1 Μ, διάλυμα NaOH 1 Μ. 

5. Σιφώνιο των 5 mL βαθμολογημένο. 
6. Χαλύβδινη σπαθίδα. 
• To διάλυμα του FeCl3 να οξινίζεται με 2-3 σταγόνες πυκνού 

HCl. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
α. ανίχνευση χλωριόντων 
Σε τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες εισάγονται από 5 mL των δια-
λυμάτων NaCl, AlCl3 και HCl. Σε καθένα τώρα από τους τρεις 
δοκιμαστικούς σωλήνες, προστίθενται με το σταγονόμετρο δύο 
σταγόνες από το διάλυμα του AgNO3. 
Στον πρώτο από τους δοκιμαστικούς σωλήνες, προστίθενται 
σταγόνες από πυκνό HNO3. Στο δεύτερο προστίθεται 1 mL από 
το διάλυμα NH3 1 M και αναταράσσεται ο σωλήνας. Ti παρατη-
ρείτε; 
Στον τρίτο σωλήνα χύνουμε το υπερκείμενο διάλυμα και εκθέ-
τουμε το ίζημα στο άμεσο ηλιακό φως. Σημειώστε τυχόν αλλαγή 
στο χρώμα του ιζήματος. 
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ΣΧΗΜΑ 6.1 Ανίχνευση Cl", Br, Γ με αντιδραστήριο Ag+, π ρ ο ς σχηματι-
σμό αντίστοιχα λευκού ι ζ ή μ α τ ο ς ^ ΰ Ι ) διαλυτού σε αραιή ΝΗ3, κίτρινου 
ιζήματος (AgBr) διαλυτού σε πυκνή ΝΗ3 και κίτρινου ιζήματος (AgI) 
αδιάλυτου σε πυκνή NH3 

//. ανίχνευση θειικών 
Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προστίθενται 10 mL διαλύματος 
Na2SO4 και H2SO4 . αντίστοιχα. Στη συνέχεια προστίθενται σε 
κάθε σωλήνα από δύο σταγόνες διαλύματος Ba(NOj)2. το οποίο 
είναι το αντιδραστήριο των SO4".Ti παρατηρείτε; 
Αποβάλουμε τώρα το υπερκείμενο διάλυμα από τους σωλήνες 
και προστίθεται στο μεν ένα διάλυμα HCl και στο άλλο διάλυμα 
NH1. Υπάρχει καμιά μεταβολή; 
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ΣΧΗΜΑ 6.2 Ανίχνευση SO4 2" με αντιδραστήριο Ba2+, π ρ ο ς σχηματισμό 
λευκού ιζήματος BaSC>4. 

γ. ανίχνευση ιόντων Αργιλίου, AI3+ 

Σε τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες προστίθενται από 10 mL του 
διαλύματος του AlCl3. Στη συνέχεια προστίθενται από δύο στα-
γόνες από το διάλυμα του NaOH. Ti παρατηρείτε; 
Στον ένα τώρα από τους σωλήνες προστίθεται περίσσεια από το 
αντιδραστήριο, το διάλυμα του NaOH και το μίγμα αναταράσσε-
ται. Σημειώστε όποια αλλαγή. 
Στον δεύτερο προστίθενται σταγόνες από το διάλυμα του HCl 
και το μίγμα αναταράσσεται. Σημειώνεται η τυχόν μεταβολή. 
Στον τρίτο προστίθενται σταγόνες από το διάλυμα της NH3 και 
μετά την ανατάραξη, σημειώνεται η τυχόν μεταβολή. 
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SO ^ Um 
HYDI -JXHJE 

NaOH 

ΣΧΗΜΑ 6 .3 Ανίχνευση ΑΙ3+"με αντιδραστήριο OH , π ρ ο ς σχηματισμό λευκού 
ιζήματος AI(OH)3. To σχηματιζόμενο ίζημα διαλύεται τόσο σε διάλυμα HCI όσο και σε 
διάλυμα NaOH. Δηλαδή, το AI(OH)3 έχει επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα (αντιδρά τόσο 
με οξέα όσο και με βάσεις). 

<5. ανίχνευση ιόντων Fe3+ 

Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες προστίθενται από 10 mL του 
διαλύματος του FeCb. Στην συνέχεια προστίθενται από δύο 
σταγόνες από το διάλυμα του NaOH. Αναταράσσονται οι σωλή-
νες και σημειώνεται η μεταβολή. 
Στον ένα τώρα από τους σωλήνες προστίθεται περίσσεια από το 
αντιδραστήριο, ενώ στον άλλο περίσσεια από το διάλυμα του 
HCl. Σημειώστε τις μεταβολές. 
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ΣΧΗΜΑ 6.5 Ανίχνευση Ρβ3+"με αντιδραστήριο OH', προς σχηματισμό 
ιζήματος Fe(OH)3. To σχηματιζόμενο ίζημα διαλύεται σε διάλυμα HCI. 
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Πείραμα 6 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΙΟΝΤΩΝ 

Προκαταρκτικές ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσης— 

1. Ποια ιόντα θα δημιουργηθούν αν σε ποσότητα νερού 
διαλυθούν NaCl, K2CO3, Al(NO3)3; 

2. Γράψτε την ιοντική αντίδραση η οποία αντιπροσωπεύει την 
μοριακή μορφή: NaOH + HCl —> NaCl + H2O 

3. Συμπληρώστε τις ιοντικές αντιδράσεις: 

Ag+ + Br" -> 

Zn2+ + OH -> 

Al(OH)3 + H+ 

Text Box
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4. Σε 1OO mL διαλύματος HCl καταβυθίζονται όλα τα χλίυριό-
ντα με διάλυμα AgNO3. To ίζημα το οποίο παράγεται, εκπλέ-
νεται και ξηραίνεται, ζυγίζει 14,35 g. 
Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος του HCl εκφρα-
σμένη σε mol-L"1; 

5. Από ένα "πίνακα ιζημάτων" βρείτε ποια θειικά άλατα είναι 
ιζήματα. 

6. Ένα "άγνωστο" στερεό είναι ή AgNO3 ή Cu(NO3)2. Μπορείτε 
να προτείνετε μια απλή δοκιμασία για να το ταυτοποιήσετε; 



29 πείραμα 6 

Πείραμα 6 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ 
ΙΟΝΤΩΝ 

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσης— 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Ανίχνευση Cl 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ 

NaCl+AgNO3 - > - — -
AlCl3+AgNO3 —̂  
HCI+AgN03 —̂  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ 

Text Box
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 Ανίχνευση S 0 4 

Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 

Ba(NO3)2+ Na2SO4 —> 

Ba(NO3)2+H2SO4 - > 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Η Σ Τ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 
ΚΑΙ Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Π Ο Υ Α Α Μ Β Α Ν Ο Υ Ν Χ Ω Ρ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 Ανίννευση Al j 

Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Η Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 

AlCl3+NaOH - > 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Η Σ Τ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 
Κ Α Ι Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Π Ο Υ Α Α Μ Β Α Ν Ο Υ Ν Χ Ω Ρ Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 Ανίχνευση F e j 

Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 

FeCl3+ NaOH - » 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Π Ι Τ Η Σ Μ Ο Ρ Φ Η Σ Τ Ο Υ Ι Ζ Η Μ Α Τ Ο Σ 
Κ Α Ι Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Π Ο Υ Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Ν Χ Ω Ρ Α 

Ερωτήσεις 

1. Ποιο είναι το αντιδραστήριο για την ανίχνευση των Ag+ ; 

2. Όμοια ποιο είναι το αντιδραστήριο για τα ιόντα Ba2+; 
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3. Γ να την ποιοτική ανίχνευση όπως είδατε, εκτός από το χρώμα 
του ιζήματος εξετάζονται και άλλοι παράγοντες. Ποιοι είναι 
αυτοί; 

4. Συμπληρώστε τις αντιδράσεις: 
FeCl3 +NaOH -> 

Fe(OH)3 + HCl —» 

FeCl2 + NaOH -> 

AlCl3 + NaOH -> 

Al(OH)3+ HCl 

5. Με την λογική που είδατε της ποιοτικής ανάλυσης, ποια είναι 
τα αντιδραστήρια ανίχνευσης H+ και OH"; 

6. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα διάλυμα συνήθως συνυπάρχουν πολ-
λά ιόντα, κατιόντα και ανιόντα. Ti θα καλούσατε εκλεκτικό-
τητα ενός αντιδραστηρίου; 
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Πείραμα 7 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗΣ-ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 
Ι.Να εφαρμόζεις το ζυγό. 
2. Να μετράς τον όγκο ενός υγρού. 
3.Να παρασκευάζεις διαλύματα ορισμένης συγκέντρωσης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
Αιά/Μμα είναι το ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων συστατι-
κών. Αιαλΐ)της είναι το συστατικό που βρίσκεται συνήθως στη με-
γαλύτερη αναλογία στο διάλυμα και που διατηρεί τη φυσική του 
κατάσταση μετά την ανάμιξη. Διαλυμένη ουσία είναι το συστατι-
κό που βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία στο διάλυμα. Από τα 
διαλύματα τα πιο σημαντικά είναι τα υδατικά. To νερό έχει την 
ικανότητα να διαλύει τόσο τις ομοιοπολικές ενώσεις π.χ. ζάχα-
Pi(Ci2H22Oii), όσο και τις ετεροπολικές π.χ. NaCl. H διάλυση επι-
τυγχάνεται με την εφυδάτωση μορίων ή ιόντων, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. M1 αυτό τον τρόπο σχηματίζονται τα μοριακά 
και τα ιοντικά διαλύματα, αντίστοιχα. 

ΣΧΗΜΑ 7.1 To νερό 
διαλύει τις ομοιοπολικές 
και ετεροπολικές ενώ-
σεις. 

Text Box
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H παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης, γίνεται με 
διάλυση προζυγισμένης ποσότητας στερεού σε ορισμένο όγκο α-
πιονισμένου νερού. H διαδικασία που ακολουθούμε για την παρα-
σκευή ενός διαλύματος, περιλαμβάνει τα εξής στάδια, όπως φαίνε-
ται στο σχήμα 7.2 : α) ποσότητα του στερεού προστίθεται στην 
ογκομετρική φιάλη, κατόπιν προστίθεται απιονισμένο νερό με τη 
βοήθεια του υδροβολέα. β) το στερεό διαλύεται με προσεκτική 
ανακίνηση της ογκομετρικής φιάλης, γ) όταν το στερεό έχει πλή-
ρως διαλυθεί προσθέτουμε νερό μέχρι τη χαραγή. Με βάση τον 
όγκο του διαλύματος και την ποσότητα του στερεού μπορούμε να 
υπολογίσουμε τη μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση (Molarity) του 
διαλύματος. Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία παίζει ιδιαίτερο ρό-
λο στην παρασκευή ενός διαλύματος, γιατί η θερμοκρασία επηρε-
άζει τον όγκο του διαλύματος. Γι' αυτό τα διαλύματα ορισμένης 
συγκέντρωσης αναφέρονται σε ορισμένη θερμοκρασία, που συνή-
θως είναι η θερμοκρασία δωματίου. 

ί - S 

ΣΧΗΜΑ 7.2 Παρασκευή διαλύματος. 
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H αραίωση ενός διαζώματος π.χ. σε δεκαπλάσιο όγκο, οδηγεί σε 
υποδεκαπλασιασμό της μοριακής συγκέντρωσης του διαλύματος, 
σύμφωνα με τη σχέση: MiVi=M2V2 

Όπου Mi και M2 η μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση του διαλύμα-
τος πριν και μετά την αραίωση, ενώ Vi και V2 ο όγκος του διαλύ-
ματος πριν και μετά την αραίωση 
H διαδικασία που ακολουθούμε για την αραίωση ενός διαλύματος 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2 : 
α) παίρνουμε 100 mL του προς αραίωση διαλύματος σε ογκομε-
τρική φιάλη β) την ποσότητα αυτή μεταφέρουμε σε ογκομετρική 
φιάλη του 1 L γ) κατόπιν προστίθεται απιονισμένο νερό με τη βο-
ήθεια του υδροβολέα. 

Αραίωση διαλύματος. 
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Για το πείραμα αυτό θα χρειαστείτε: 
1. Αναλυτικό ζυγό. 
2. Ογκομετρικές φιάλες των 100 mL και 1 L. 
3. Υδροβολέα. 
4. Ύαλο ωρολογίου. 
5. CuSO4-SH2O περίπου 5 g. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1: Παρασκευή Διαλύματος CuSO4 0,1 M 
Ζυγίζουμε την ύαλο ωρολογίου και στη συνέχεια προσθέτουμε με 
τη σπάτουλα 2,50 g CUSO45H2O. Την ποσότητα αυτή, μεταφέ-
ρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL και τη διαλύουμε προ-
σθέτοντας μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού (πωματίζουμε τη 
φιάλη και ανακινούμε προσεκτικά). Μετά την πλήρη διάλυση συ-
νεχίζουμε την προσθήκη νερού, μέχρις ότου ο όγκος του διαλύμα-
τος να γίνειΐ 00 mL, δηλαδή μέχρι το διάλυμα να φθάσει τη χαρα-
γή (πρέπει η εφαπτομένη της κορυφής του υγρού μηνίσκου να 
περνά από τη χαραγή). 
Με ανάλογο τρόπο να παρασκευαστεί διάλυμα 0,05 M CuSC>4 

ΜΕΡΟΣ 2: Αραίωση Διαλύματος 
Παίρνουμε τα 100 mL του διαλύματος CuSO4 0,1 Μ, που έχουμε 
παρασκευάσει και τα μεταφέρουμε προσεκτικά σε ογκομετρική 
φιάλη του 1 L Στη συνέχεια προστίθεται απιονισμένο νερό με τη 
βοήθεια του υδροβολέα, μέχρι το διάλυμα να φθάσει τη χαραγή. 
M' αυτό τον τρόπο δεκαπλασιάζεται ο όγκος του διαλύματος και 
συνεπώς, με βάση τη σχέση MiVi=M2V2, η μοριακή κατ'όγκο συ-
γκέντρωση του διαλύματος υποδεκαπλασιάζεται. Με αντίστοιχο 
τρόπο να παρασκευαστεί διάλυμα 0,005 Μ. 
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Πείραμα 7 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΑΥΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Προκαταρτικές ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσεως-

1. Στη διάλυση ισχύει ο γενικός κανόνας «το όμοια διαλύουν 
όμοια» Πώς το καταλαβαίνετε αυτό; Να δώσετε σχετικά 
παραδείγματα. 

2 Να υπολογίσετε την % κβ και το molality του διαλύματος που 
έχει σχηματιστεί, όπως φαίνεται παρακάτω: 

142.1 g Na7SO, * 1LH.0 διάλυμα Na2SO4 

Text Box
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2. Να υπολογίσετε την % βάρος κατ' όγκο,νν/V, και την Molarity 
του διαλύματος που έχει σχηματιστεί, όπως φαίνεται παρακάτω: 

Vrasfi 
142,1g 
Na2SO4 

_ένδειξη1ί_ 

σε ογκομετρική= 1L διαλύματος 
φίάλπ NifeSO4 
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Πείραμα 7 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 

Ημερομηνία 
Ονοματεπώνυμο-
Αριθμός θέσεως-

1° ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. 

ΔΙΑΛΥΜΑ CuSO4 O, IM CuSO4 0,05Μ 

Μάζα μέσου ζύγισης π. χ. χαρτί g g 

Μάζα αντιδραστηρίου& μέσου ζύγισης — g — g 

Μάζα αντιδραστηρίου g g 

Μάζα ογκομετρικής φιάλης g g 

Μάζα διαλύματος& g g 
ογκομετρικής φιάλης 
Μάζα διαλύματος g g 

Όγκος διαλύματος mL mL 

θερμοκρασία διαλύματος 0 C — 0 C 

Text Box
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΛΥΜΑ CuSO4 Ο,ΙΜ CuSO4 0,05Μ 

πυκνότητα διαλύματος: g /mL, — g /mL 

μοριακή κατά βάρος m, m 
συγκέντρωση(πιο lality) 
% κατά βάρος: w/w: w/w 

% κατ' όγκο: w/V : W/V 
ι · • 

2° ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑ CuS04 O, IM 

Όγκος πυκνού διαλύματος mL 

Μάζα πυκνού διαλύματος g 

Θερμοκρασία αραιού διαλύματος 0 C 

Όγκος αραιού διαλύματος mL 

Όγκος νερού που προσθέσαμε mL 

Θερμοκρασία πυκνού διαλύματος 0 C 

CuS04 0,05Μ 

mL 

g 

- - 0 C 

mL 

mL 

- 0 C 
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1 m 

ΔΙΑΛΥΜΑ 
I0 2ο 

π υ κ ν ό τ η τ α δ ιαλύματος : g /mL, — g /mL 

μοριακή κατά βάρος m, m 
συγκέντρωση(π ιο lality) 
% κατά βάρος: -w/w: w / w 

% κατ ' όγκο: W/V ; w /V 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη επηρεάζονται από τη 
θερμοκρασία και γιατί; 

α) molality. 
β) πυκνότητα διαλύματος. 

. γ) διαλυτότητα. 
ε) ρΗ διαλύματος. 

2. Πόσα mL (5, IM NaOH θα πρέπει να αραιωθούν σε 1,00 L με 
νερό, ώστε να σχηματιστεί διάλυμα 5,0· IO"3 M ΝαΟΗ; 



Πείραμα 1ο 

Παρασκευή 100mLυδατικού διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης c=0.1M 

 

 Σκοποί 

 Η παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης   

  Η εξάσκηση στη χρήση του ζυγού.  

 Η εξάσκηση στη μέτρηση όγκου υγρών. 

Απαιτούμενα  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ          ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
 ζυγός  
 ύαλος ωρολογίου   
 ποτήρι 200 mL  
 ογκομετρική φιάλη 100 

mL  
 χωνί διήθησης  
 υδροβολέας  
 πλαστικό κουταλάκι  
 ράβδος ανάδευσης 
 σταγονόμετρο  
 πλαστικό φιαλίδιο 100 mL  

 

 

 Διχρωμικό  Κάλιο  

 Απιονισμένο νερό  

Υπολογισμός 

Να υπολογίσετε τη μάζα του στερεού Κ2Cr2O7 που απαιτείται για την 
Παρασκευή 100mLυδατικού διαλύματος Κ2Cr2O7  0.1M. 
 Δίνονται: Ar(Na)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Πειραματική Διαδικασία  

 Ζύγισε σε ύαλο ωρολογίου ποσότη-
τα ίση με αυτή που έχεις υπολογίσει  

 Πάρε ένα ποτήρι των 250 mL και 
πρόσθεσε περίπου 50 mL νερό του 
εργαστηρίου. 

 Πρόσθεσε την ποσότητα του  δι-
χρωμικού καλίου που ζύγισες στο 
ποτήρι με το νερό και ανάδευσε μέ-
χρι να διαλυθεί. 

 Μετάγγισε το περιεχόμενο του πο-

τηριού σε ογκομετρική φιάλη των 

100 mL.Προσάρμοσε στο στόμιο της φιάλης ένα χωνί και στη συ-

νέχεια πρόσθεσε νερό  μέχρι ο όγκος να γίνει 100 mL. 

Προσοχή Η προσθήκη του νερού να γίνει προσεχτικά ώστε να μην ξεπε-

ράσεις την χαραγή των 100 mL. Για τα τελευταία 10 mL χρησιμοποίησε 

πλαστικό σταγονόμετρο ή υδροβολέα. 

 Φύλαξε το διάλυμα που έφτιαξες σε πλαστικό φιαλίδιο των 100 mL και 

γράψε με μαρκαδόρο: δμα διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) 0.1M  ,  την ο-

μάδα και το τμήμα σου. 

 

 



Πείραμα 2ο 

  Αραίωση διαλύματος διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) 0.1M   

Παρασκευή 100 mL  διαλύματος διχρωμικού καλίου(Κ2Cr2O7) 0.01M   

 Απαιτούμενα  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ          ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
 ογκομετρική φιάλη 

100mL  
 υδροβολέας  
 σταγονόμετρο  
 πλαστικό φιαλίδιο 100 mL  
 σιφώνιο των 10 mL και 5 

mL 

 100mL Διάλυμα Διχρωμι-

κού  Καλίου  0.1M    

 Απιονισμένο νερό 

Πειραματική Διαδικασία  
1. Υπολογίζουμε τον όγκο του διαλύμα-

τος διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) 

0.1M , που θα χρησιμοποιήσουμε για 

να παρασκευάσουμε  100 mL  διαλύ-

ματος διχρωμικού καλίου 0.01M . 

2. Προσθέτουμε με το σιφώνιο την ποσό-

τητα του διαλύματος (Κ2Cr2O7) 0.1M  

που υπολογίσαμε σε ογκομετρική φιά-

λη των 100 mL 

3. Πρόσθεσε προσεχτικά νερό του εργα-

στηρίου στην ογκομετρική φιάλη μέχρι 

την χαραγή όπως έκανες και στο πεί-

ραμα 1ο. Πωμάτισε την και ανακίνησε 

την καλά με προσοχή.   

4.  Φύλαξε το διάλυμα που έφτιαξες σε 

πλαστικό φιαλίδιο των 100 mL και 

γράψε με μαρκαδόρο: δμα διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) 0.01M ,  

την ομάδα και το τμήμα σου 

 

 




