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ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

  

Ενότητα: ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΕΩΝ 
 

Απαπαίηηηα όπγανα Ανηιδπαζηήπια 

 Σηήξηγκα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ 

 14 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο. 

 Γηαιύκαηα HCl (0,73% w/v), NaOH (0,8 % 

w/v), ζε πιαζηηθά ζηαγνλνκεηξηθά θηαιίδηα 

 Υδξνβνιέαο κε απηνληηζκέλν λεξό 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

 Μέηαλλα: Μαγλήζην, Χεπδάξγπξνο 

 Σόδα  (Na2CO3) 

 «Κόθθηλν» ιάραλν. 

 Όια ηα ζώκαηα ηνπ πίλαθα 1. 
   

 

ΠEIΡAMA 1: Προσδιόρισε με δείκτη «κόκκινο» λάχανο, αν ένα 

διάλυμα περιέχει οξύ ή βάση 
 

 

1. Παξαζθεύαζε δείκηη από «κόκκινο» λάσανο (δείκηηρ Λ):  

     Σε έλα πνηήξη δέζεσο (ή ζε έλα κπξίθη) κε λεξό, ξίμε κεξηθά θύιια  από «θόθθηλν» 

ιάραλν θαη ζέξκαλε, κέρξη λα ρξσκαηηζηεί ην λεξό κςανό-ιώδερ. 

2. Βάιε πεξίπνπ 1 mL από ην δείκηη Λ («κόκκινο» λάσανο), ζε θαζέλα από 

ηνπο 8 δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο. 

3. Πξόζζεζε κηα ζρεηηθά μικπή πνζόηεηα από θάζε έλα από ηα ζώκαηα πνπ  

πεξηέρνληαη ζηνλ πίνακα 1, ζηνπο 8 δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο (αλ ην ζώκα είλαη 

ζηεπεό, λα ην θάλεηο πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα θαη λα αλαθηλείο ην δνθηκαζηηθό ζσιήλα, γηα 

λα πεηύρεηο ηασύηεπη διάλςζη) θαη ζημείυζε ζηνλ πίνακα 1: 

 ην ηελικό σπώμα ηνπ δηαιύκαηνο. 

 αλ ην θάζε δηάιπκα πεξηέρεη οξύ ή βάζη (κε ρξήζε ηνπ παξαθάησ 

ρξσκαηνιόγηνπ).  
 

Φξώκαηα πνπ παίξλεη ν δείκτης Λ (κόκκινο λάσανο) κε οξέα ή βάζειρ 

Λ        

 

                            Τν δηάιπκα πεξηέρεη οξύ       Τν δηάιπκα πεξηέρεη βάζη 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

 Διάλςμα Χπώμα κε ην δείκηη Λ Πεξηέρεη οξύ ή βάζη  

1 Υδξνρισξηθό νμύ (HCI)     

2 Καπζηηθό λάηξην (NaOH)    

3 Ξίδη (άζπξν) ή ρπκόο ιεκνληνύ   

4 7up ή Sprite   

5 Αζπηξίλε   

6 simeco ή aludrox   

7 tuboflo    

8 Απνξξππαληηθό ή ζαπνπλόλεξν   
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2:  Επίδραση οξέων σε βάσεις (εξουδετέρωση) 

 

   Σε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα, βάιε πεξίπνπ 1 mL καςζηικό νάηπιο (βάζε) θαη 

πξόζζεζε 5-6 ζηαγόλεο δείκηη Λ («κόκκινο» λάσανο). Φξώκα δηαιύκαηνο: …………. 

   Σηε ζπλέρεηα, πξόζζεζε ςδποσλυπικό οξύ (ή μίδη), κε ζηαγνλνκεηξηθό θηαιίδην, 

κέρξη λα αλλάξει σπώμα ν δείθηεο - ην δηάιπκα (λα εξοςδεηεπωθεί ε βάζε από ην νμύ). 

Σεκείσζε ην ρξώκα ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο ……………... 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3:  Επίδραση οξέων σε ανθρακικά άλατα 
 

  Σε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα βάιε κηθξή πνζόηεηα ζόδαρ (ανθπακικό λάηξην) θαη 

ζε άιιν δνθηκαζηηθό ζσιήλα βάιε κηθξή πνζόηεηα ζθόλεο κιμυλίαρ ή 

μαπμαπόζκονηρ (ανθπακικό αζβέζηην).  

   Σηε ζπλέρεηα πξόζζεζε 4-5 ζηαγόλεο ςδποσλυπικού οξέορ (ή μηδηνύ) ζηνλ θάζε 

ζσιήλα.  Σεκείσζε ηι παπαηηπείρ ζηνλ θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα. 

1
νο

) ……………………………………………………………………………… 

2
νο

) ……………………………………………………………………………… 

Σπκπέξαζκα: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..……………… 
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 4:  Επίδραση οξέων σε μέταλλα 
  

  Σε δύν δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο βάιε από πεξίπνπ 1 mL ςδποσλυπικού οξέορ θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξόζζεζε ζηνλ 1
ν
 έλα θνκκάηη μαγνηζίος θαη ζηνλ 2

ν
 έλα θνκκάηη 

τεςδαπγύπος. Σεκείσζε ηι παπαηηπείρ ζηνλ θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα. 

1
νο

)………………………………………………………………………………. 

2
νο

) ……………………………………………………………………………… 

Σπκπέξαζκα:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..……………… 
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Επγαζίερ για ηο ζπίηι 
 

1) Φηηάμε ην δηθό ζνπ δείθηε από άλζε ηπιανηαθςλλιάρ ή πικποδάθνηρ ή γεπανιού. 

Σηε ζπλέρεηα, βξεο ην ρξώκα πνπ παίξλεη ν δείθηεο αλ πξνζζέζεηο ζ’ απηόλ         

α) νμύ, β) βάζε. 

Άνθη  Χπώμα δείκηη Χπώμα με οξύ Χπώμα με βάζη 

Πηθξνδάθλεο (ξνδ)    

Τξηαληάθπιινπ (θόθθηλν)    

Γεξαληνύ    

 

2) Γξάςε, κε δηθά ζνπ ιόγηα, ηη νλνκάδνπκε: 

    α) Ομύ: ……………………………………………………………………... 

        ………………………………………………………………………….. 

     β) Βάζε:……………………………………………………………………. 

        …………………………………………………………………………… 

     γ) Γείθηεο: ………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………… 

     δ) Δμνπδεηέξσζε:  ………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………… 
 

3) Πώο ζα δηαπηζηώζεηο αλ ην πγξό πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα κπνπθάιη, πεξηέρεη νμύ ή 

βάζε; 

     ……………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………….. 
 

4) Να αηηηνινγήζεηο ηηο επόκελεο πξνηάζεηο: 

    α) Όηαλ έρνπκε θανύξεο ζην ζηνκάρη, πίλνπκε ζόδα ή αληηόμηλα ράπηα πνπ 

πεξηέρνπλ θάπνηα βάζε. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     β) Τα πγξά θαζαξηζκνύ ηεο ηνπαιέηαο από «πνπξί» πεξηέρνπλ πδξνρισξηθό νμύ. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     γ) Γηα λα εμνπδεηεξώζνπκε ην ηζίκπεκα ηεο κέιηζζαο ρξεζηκνπνηνύκε ακκσλία, 

ελώ γηα ην ηζίκπεκα ηεο ζθήγθαο ρξεζηκνπνηνύκε μίδη. 

     ……………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………… 

 


