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ΧΗΜΕΙΑ Α΄ΕΠΑΛ 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
 

1. Επίδραση των διαλυµάτων των οξέων σε µέταλλα. 
 

Όργανα και υλικά: 

1. Υδροχλωρικό οξύ (2-3Μ). 

2. Κοµµατάκια ψευδαργύρου. 

3. Ρινίσµατα αργιλίου ή αλουµινόχαρτο. 

4. Ρινίσµατα χαλκού. 

5. 3 δοκιµαστικοί σωλήνες µε το στήριγµά 
τους. 

6. Μπαλόνι. 
 

Εκτέλεση του πειράµατος 

1. Αριθµούµε τους σωλήνες από το 1 έως το 
3 και τους τοποθετούµε στο στήριγµα. 

2. Βάζουµε σε κάθε σωλήνα διάλυµα υδρο-
χλωρίου µέχρι το 1/3 περίπου του ύψους 
του. 

3.Ρίχνουµε στον πρώτο σωλήνα µικρή ποσό-
τητα ρινισµάτων αργιλίου (ή 4-5 µικρές 
µπαλίτσες αλουµινόχαρτο αν ο σωλήνας 
είναι µεγάλος). 

4. Στο δεύτερο δοκιµαστικό σωλήνα ρίχνου-
µε ρινίσµατα χαλκού. 

5. Στον τρίτο σωλήνα ρίχνουµε µερικά κοµ-
µατάκια ψευδαργύρου και αµέσως προ-
σαρµόζουµε το µπαλόνι στο στόµιο του 
σωλήνα. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η αντίδραση µε το αργίλιο καθυστερεί περίπου 5 µε 6 λεπτά. Όταν ξεκι-
νά είναι έντονη.  

2. Η αντίδραση µε το ψευδάργυρο είναι άµεση και το µπαλόνι αρχίζει να 
φουσκώνει γρήγορα. Η ποσότητα του υδρογόνου που παράγεται εξαρ-
τάται από τις σχετικές ποσότητες ψευδαργύρου-οξέος. 

3. Ο χαλκός δεν αντιδρά µε το οξύ. 
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2. Αλλαγή στο χρώµα του δείκτη 
 
Όργανα και υλικά: 

1. 8 δοκιµαστικοί σωλήνες 
2. Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 
3. Φαινολοφθαλεΐνη (για το διάλυµα βάσης) 
4. Ηλιανθίνη (για το διάλυµα οξέος) 
5. Μπλε βροµοθυµόλης (και για τα δύο) 
6. ∆ιάλυµα NaOH 0,2M 
7. ∆ιάλυµα HCl 0,2Μ 
8. Απιονισµένο νερό 
 

Εκτέλεση του πειράµατος 

1. Αριθµούµε τους σωλήνες από το 1 έως το 8. 

2. Στον πρώτο προσθέτουµε 5ml νερό και 2-3 σταγόνες φαινολοθφαλεΐνη. 
    Αυτό είναι το χρώµα του δείκτη. (άχρωµο). 

3. Στο δεύτερο προσθέτουµε 5ml NaOH 0,2M και 2-3 σταγόνες φαινολοθ-
φαλεΐνη. Το χρώµα γίνεται φουξ. 

4. Στον τρίτο προσθέτουµε 5ml νερό και 2-3 σταγόνες ηλιανθίνη. Αυτό εί-
ναι το χρώµα του δείκτη (κίτρινο). 

5. Στον τέταρτο προσθέτουµε 5 ml HCl 0,2Μ και 2-3 σταγόνες ηλιανθίνη. 
Το διάλυµα χρωµατίζεται κόκκινο. 

6. Στον πέµπτο προσθέτουµε 5ml µπλε βροµοθυµόλης. Αυτό είναι το χρώ-
µα του δείκτη (πορτοκαλί). 

7. Στον έκτο προσθέτουµε 5 ml απιονισµένο νερό και 2-3 σταγόνες βροµο-
θυµόλη. Το διάλυµα χρωµατίζεται πράσινο. 

8. Στον έβδοµο προσθέτουµε 5 ml HCl 0,2Μ  και 2-3 σταγόνες βροµοθυ-

µόλη. Το διάλυµα χρωµατίζεται κίτρινο. 

9. Στον όγδοο προσθέτουµε 5ml NaOH 0,2M και 2-3 σταγόνες βροµοθυµό-

λη. Το διάλυµα χρωµατίζεται µπλε. 
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3.Εξουδετέρωση διαλύµατος βάσης από διάλυµα οξέος 
 

Στο δεύτερο σωλήνα του προηγούµενου πειράµατος προσθέτουµε στα-
διακά διάλυµα HCl 0,2M. Όταν έχουµε προσθέσει 5 ml διαλύµατος, το 
φουξ χρώµα εξαφανίζεται. Αν χρειαστεί προσθέτουµε µερικές σταγόνες 
οξύ επιπλέον. 

 
 
4.∆ιέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος από διάλυµα οξέος και βάσης 
 
Όργανα και υλικά: 

1. Ποτήρι ζέσεως 250 ml. 

2. 2 πλακέ µπαταρίες 4.5 V σε θήκη 
(ή τροφοδοτικό) 

3. 3 καλώδια σύνδεσης. 

4. 1 λαµπτήρας µε ακροδέκτες. 

5. Υδροχλωρικό οξύ εµπορίου (κε-
ζάπ). 

6. ∆ιάλυµα NaOH 0,2Μ ή και πυκνό-
τερο. 

 
Εκτέλεση του πειράµατος 

1. Στερεώνουµε στο εσωτερικό του πο-
τηριού µε σελοτέϊπ αντιδιαµετρικά 
δύο καλώδια έτσι ώστε τα µεταλλικά 
βύσµατα να απέχουν ελάχιστα από 
τον πυθµένα του ποτηριού.  

2. Συνδέουµε το άλλο άκρο του ενός 
απ΄αυτά µε το ένα άκρο του λα-
µπτήρα, το άλλο άκρο του οποίου 
συνδέεται µε το θετικό πόλο της συ-
στοιχίας των δυο µπαταριών. Το άλ-
λο άκρο του δεύτερου καλωδίου του 

 Χρώµα δείκτη 
Χρώµα δείκτη 

+ βάση 
Χρώµα δείκτη 

+ οξύ 

φαινολοθφαλεΐνη άχρωµο φουξ  

ηλιανθίνη κίτρινο  κόκκινο 

µπλε βροµοθυµό-
λης 

πορτοκαλί µπλε κίτρινο 
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ποτηριού, συνδέεται µε τον αρνητικό πόλο. 

3. Ρίχνουµε στο ποτήρι νερό µέχρι να καλύψει τα µεταλλικά βύσµατα. Το 
λαµπάκι δεν ανάβει. 

4. Ρίχνουµε σιγά-σιγά κεζάπ. Το λαµπάκι αρχίζει να φέγγει αχνά και αν 
προσθέσουµε περισσότερο κεζάπ, τό-
τε αυτό φέγγει έντονα. Ταυτόχρονα 
στο βύσµα που είναι συνδεδεµένο µε 
τον αρνητικό πόλο (κάθοδος), παρα-
τηρείται έκλυση φυσαλίδων (υδρο-
γόνο). 

5. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 
χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά όχι 
νερό στο οποίο ρίχνουµε κεζάπ, αλλά 
απ΄ευθείας διάλυµα NaOH 0,2M το 
οποίο καλύπτει τα βύσµατα. Το λα-
µπάκι ανάβει και στο βύσµα που είναι 
συνδεδεµένο µε το θετικό πόλο (ά-
νοδος), παρατηρείται έκλυση φυσα-
λίδων (οξυγόνο). 

 

 

 

 

 

 

∆είκτης Μπλε βροµοθυµόλης 
 

Επάνω: Όξινο περιβάλλον 
Κάτω: Βασικό περιβάλλον 

∆είκτης: Ηλιανθίνη 
 

Επάνω: Όξινο περιβάλλον 
Κάτω: Βασικό περιβάλλον 

∆είκτης Φαινολοφθαλεΐνη 
 

Επάνω: Βασικό περιβάλλον 
Κάτω: Όξινο περιβάλλον 


