
 

Φύλλο εργασίας 

Χημικές αντιδράσεις σε μικροκλίμακα 

Προεργαστηριακή δραστηριότητα (να γίνει στο σπίτι πριν το εργαστήριο) 

Ως γνώστες της χημείας, μπορείτε να κάνετε μικρές «προβλέψεις» για το μέλλον. Για παράδειγμα μπορείτε 

να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν θα πραγματοποιηθεί μια χημική αντίδραση ή όχι. 

A. Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις περιμένετε να πραγματοποιηθούν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.  (Σε κάθε περίπτωση να γράψετε τα προϊόντα και να ισοσταθμίσετε τις αντιδράσεις). 

 

1. NaΟΗ(aq)  + ΗCl (aq) 

2. KI aq) + Pb(NO3)2 (aq) 

3. CuSO4 aq) +  NaOH aq) 

4. FeCl3 (aq) +  NaOH (aq) 

5. CuSO4 aq) +  Pb(NO3)2 (aq) 

6. Na2CO3(s) + HCl(aq) 

7. Fe(s) + HCl(aq) 

8. NaCl (aq) + KI (aq)   

  



B. Πραγματοποιήστε τις χημικές αντιδράσεις του φύλλου εργασίας, στην διαφάνεια που σας δίνεται. 

Ταυτόχρονα συμπληρώστε, στον πίνακα που ακολουθεί, τον αριθμό της χημικής εξίσωσης που περιγράφει 

κάθε αντίδραση, το οπτικό αποτέλεσμα και την χημική ερμηνεία  του οπτικού αποτελέσματος: 

Χημικές αντιδράσεις  - χημικές εξισώσεις Οπτικά 

αποτελέσματα  

Χημική ερμηνεία 

1.Σε 1 σταγόνα δ/τος υδροξειδίου του νατρίου - NaOH(aq), 

προσθέστε μια σταγόνα δείκτη φαινολοφθαλεΐνη.  

Στη συνέχεια προσθέστε σταγόνες υδροχλωρικού οξέος- HCl(aq), 

μέχρι να αλλάξει χρώμα.  

Κατόπιν προσθέστε σταγόνες δ/τος NaOH μέχρι να επανέλθει το 

αρχικό χρώμα 

Εξίσωση: (1) 

Αλλαγή χρώματος, 

(από κόκκινο σε 

άχρωμο και 

αντίστροφα) 

 

Εξουδετέρωση και 

επομένως αλλαγή 

του pH 

2.Σε 1 σταγόνα δ/τος νιτρικού μολύβδου – Pb(NO3)2(aq), 

προσθέστε 1 σταγόνα  δ/τος ιωδιούχου καλίου - KI(aq).  

Εξίσωση: (2) 

Κίτρινο ίζημα 

 

Ο PbI2 είναι ένα 

κίτρινο δυσδιάλυτο 

στερεό. 

3.Σε 1 σταγόνα δ/τος θειικού χαλκού(ΙΙ) – CuSO4(aq), προσθέστε 

1 σταγόνα  δ/τος υδροξείδιου του νατρίου - NaOH(aq).  

Εξίσωση:(3) 

Γαλάζιο ίζημα (ή 

θόλωμα) 

 

 

4.Σε 1 σταγόνα δ/τος χλωριούχου σιδήρου(ΙΙΙ) – FeCl3(aq),  

προσθέστε 1 σταγόνα  δ/τος υδροξείδιου του νατρίου -NaOH(aq).  

Εξίσωση: (4) 

  

5.Σε 1 σταγόνα δ/τος θειικού χαλκού(ΙΙ) – CuSO4(aq), προσθέστε 

1 σταγόνα  δ/τος νιτρικού μολύβδου – Pb(NO3)2(aq) 

Εξίσωση:……………. 

  

6.Σε μια μικρή ποσότητα ανθρακικού νατρίου – Na2CO3(s) 

προσθέστε 1-3 σταγόνες υδροχλωρικού οξέος - HCl(aq)  

Εξίσωση:……………. 

  

7.Σε μια μικρή ποσότητα  ρινισμάτων  σιδήρου –Fe(s),  

προσθέστε 1-3 σταγόνες  υδροχλωρικού οξέος - HCl(aq)  

Εξίσωση:……………. 

  

8.Σε 1 σταγόνα δ/τος χλωριούχου νατρίου – NaCl(aq),  

προσθέστε 1 σταγόνα δ/τος ιωδιούχου καλίου - KI(aq). 

 Εξίσωση:……………. 

  

 

Αξιολόγηση 

 

1. Ελέγξτε αν πραγματοποιήθηκαν οι αντιδράσεις που είχατε προβλέψει. Υπάρχει κάποια αντίδραση που 

είχατε προβλέψει άλλο αποτέλεσμα; Για ποιο λόγο συνέβη αυτό; 

 

 

2 Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α) Ποιες αντιδράσεις ήταν μεταθετικές; 

β) Ποιες αντιδράσεις ήταν οξειδοαναγωγικές; 

γ) Ποιες αντιδράσεις ήταν διπλής αντικατάστασης; 

δ) Ποιες αντιδράσεις ήταν εξουδετέρωσης; 

ε) Ποιες αντιδράσεις ήταν απλής αντικατάστασης; 

 

3. Αν το ίδιο πείραμα πραγματοποιούνταν σε μακροκλίμακα, με ποσότητες  5mL από κάθε αντιδραστήριο, 

να υπολογίσετε τη διαφορά στο κόστος αν θεωρήσουμε ότι κάθε mL αντιστοιχεί σε 20 σταγόνες.  

Μπορείτε να βρείτε κάποιο άλλο όφελος, εκτός από το οικονομικό, που εξυπηρετεί η διεξαγωγή του 

πειράματος σε μικροκλίμακα; 



 

  



Χρήσιμες πληροφορίες: 

1. Τα διαλύματα HCl, NaOH, έχουν συγκέντρωση 1Μ. Τα διαλύματα  FeCl3, Pb(NO3)2 έχουν συγκέντρωση 0,1M 

. Το διάλυμα  CuSO4 έχει συγκέντρωση ι 0,5Μ 

2. Μερικές αντιδράσεις δημιουργούν θόλωμα και μετά από λίγο διακρίνουμε το στερεό ίζημα μέσα στις 

σταγόνες 

3. Ανακατεύουμε με οδοντογλυφίδες, αν χρειάζεται. Ως σπάτουλες στερεών χρησιμοποιούμε διακοσμητικά 

ξυλάκια μικρού μεγέθους(μοιάζουν με αυτά που έχουν τα παγωτά, αλλά είναι πολύ μικρότερα) ή κομμένα 

καλαμάκια ροφήματος. 

4. Μπορείτε να προσθέσετε αντιδράσεις (π.χ. Zn, Mg, ή Cu με HCl), για να εμπλουτίσετε τη διαδικασία.  

5. Επίσης μπορείτε να εμπλουτίσετε το πείραμα με υγροχημική ανίχνευση.  Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν 

τις αντιδράσεις, μπορείτε  να περάσετε με ένα σταγονόμετρο από τον πάγκο των μαθητών και να τους 

αφήσετε μια σταγόνα από άγνωστο διάλυμα  για να εξακριβώσουν αν περιέχει π.χ. θειικά ιόντα. 

6. Στο τέλος της άσκησης, εν αντιθέσει με άλλα πειράματα, μπορείτε να αφήσετε τους μαθητές να «τα 

ανακατέψουν όλα μαζί». Θυμηθείτε μόνο να φωτογραφίσετε τη διαφάνεια πριν το ανακάτεμα 

7. Αν φτιάξετε 50 mL από κάθε αντιδραστήριο μπορείτε να κάνετε το πείραμα μετωπικά σε ομάδες για αρκετά 

χρόνια χωρίς να χρειαστεί να ανανεώσετε τα αντιδραστήρια.   

8. Είναι βολικό να έχετε κουτιά πειράματος (όσα και οι ομάδες), τα οποία θα περιέχουν τα σταγονομετρικά 

φιαλίδια κάθε ομάδας και ότι άλλο είναι αναγκαίο. Για κουτιά πειράματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

φτηνά τάπερ, αλλά κάνουν και τα κουτιά των φωτοτυπικών χαρτιών. 

 


