ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΓΝΓ ΓΡΓΑΣΗΡΙΑΚΓ
ΑΚΗΓΙ 2011-2012
ΥΗΜΓΙΑ Α ΛΤΚΓΙΟΤ
1) Γύνεζε pH με ηεκ πνήζε:
α) πεπαμεηνηθμύ πανηημύ
β) πεπάμεηνμο ενγαζηενίμο
γ) πεμηθμύ δείθηε
δ) θοζηθμύ δείθηε

ΣΟΥΟΙ








ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα
μπμνμύκ:
Να ακαγκςνίδμοκ ημ νόιμ ηςκ πνεζημμπμημύμεκςκ δεηθηώκ.
Να θαηαηάζζμοκ έκα δηάιομα ζε όληκμ, βαζηθό ή μοδέηενμ με ηε
πνήζε πεπαμεηνηθμύ πανηημύ, πεπάμεηνμο, πεμηθώκ δεηθηώκ θαη
θοζηθμύ δείθηε.
Να πνμζδημνίδμοκ θαηά πνμζέγγηζε ημ pH δηαιομάηςκ με ηε πνήζε
πεπαμεηνηθμύ πανηημύ, θαη θοζηθμύ δείθηε.
Να πνμζδημνίδμοκ ημ pH δηαιομάηςκ με ημ πεπάμεηνμ

.

2) Παναζθεοή δ/ηςκ μνηζμέκεξ
ζογθέκηνςζεξ
ΣΟΥΟΙ

ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα πνέπεη:
 Να έπμοκ ελμηθεηςζεί με ηε πνήζε ημο δογμύ θαζώξ θαη ηςκ
άιιςκ μνγάκςκ πμο πνεζημμπμημύκηαη.
 Να μπμνμύκ κα οπμιμγίδμοκ ηηξ πμζόηεηεξ δηαιύηε θαη δηαιομέκεξ
μοζίαξ θάζε δηαιύμαημξ.

Να μπμνμύκ κα παναζθεοάδμοκ δηαιύμαηα μνηζμέκεξ
ζογθέκηνςζεξ.
 Να οπμιμγίδμοκ ηε ζογθέκηνςζε εκόξ δηαιύμαημξ μεηά ηεκ αναίςζή
ημο με κενό ή κα οπμιμγίδμοκ ηεκ πμζόηεηα ημο δηαιύηε πμο
απαηηείηαη γηα ηεκ παναζθεοή εκόξ δηαιύμαημξ μηθνόηενεξ
ζογθέκηνςζεξ από έκα ποθκόηενμ δηάιομα.

3) Υεμηθέξ ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ
θαη πμημηηθή ακίπκεοζε ηόκηςκ
ΣΟΥΟΙ







ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα
μπμνμύκ:
Να ακαγκςνίδμοκ ηηξ μεηαζεηηθέξ πεμηθέξ ακηηδνάζεηξ (ηδηαίηενα ηηξ
ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ) μέζα από ηεκ παναηήνεζε ημο
ζπεμαηηδόμεκμο ηδήμαημξ ή αενίμο.
Να ακαγκςνίδμοκ όηη μη ακηηδνάζεηξ αοηέξ γίκμκηαη μέζα ζε οδαηηθά
δηαιύμαηα θαη θονίςξ όηη ημ ζπεμαηηδόμεκμ ίδεμα ζε πμιιέξ
πενηπηώζεηξ επηηνέπεη ηεκ ηαοημπμίεζε ή ακίπκεοζε εκόξ
ακηηδνώκημξ ζώμαημξ ή ηόκημξ.
Να πνεζημμπμημύκ ηεκ πεμηθή ακάιοζε γηα ημκ πμημηηθό πνμζδημνηζμό
μνηζμέκςκ ηόκηςκ.

Β ΛΤΚΓΙΟΤ

1) Ολείδςζε αιθμμιώκ
ΣΟΥΟΙ







ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα
πνέπεη:
Να ακαγκςνίδμοκ ηεκ μλείδςζε ζακ μηα παναθηενηζηηθή
ηδηόηεηα ηςκ αιθμμιώκ.
Να ακαγκςνίδμοκ ηα πνoσόκηα ηεξ μλείδςζεξ μηαξ
αιθμόιεξ ακάιμγα με ημ πνεζημμπμηεζέκ μλεηδςηηθό
μέζμ (ήπημ όπςξ CuO θαη ηζπονά όπςξ ΚΜnΟ4 ή
K2Cr2O7 ζε όληκμ πενηβάιιμκ).
Να ακαγκςνίδμοκ όηη ημ αιθμηέζη απμηειεί ακηίδναζε
μλείδςζεξ ηεξ αηζακόιεξ πμο πενηέπεηαη ζηα
μηκμπκεομαηώδε πμηά με ηζπονό μλεηδςηηθό μέζμ







CH3CH2OH + CuO →

CH3CHO + H2O + Cu

3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 →
3CH3CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
Σα ηόκηα Cr2O7 2 έπμοκ πνώμα πμνημθαιί θαη θαηά
ηεκ ακηίδναζε ζπεμαηίδμοκ ηόκηα Cr3+ πμο είκαη
πνάζηκα. ηεκ ακηίδναζε αοηή μθείιεηαη ημ γκωζηό
αιθμηέζη.

Πονςμέκμ
ζύνμα Cu

ζύνμα Cu

αηζακόιε

2) Όληκμξ παναθηήναξ ηςκ
θανβμλοιηθώκ μλέςκ
ΣΟΥΟΙ





ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα
πνέπεη κα μπμνμύκ:
Να ακαγκωνίδμοκ ημκ όληκμ παναθηήνα ηωκ
θανβμλοιηθώκ μλέωκ με ηε βμήζεηα ηωκ δεηθηώκ θαη
μέζω ακηηδνάζεώκ ημοξ με ηα μέηαιια θαη μνηζμέκα
άιαηα.
Να δηαθνίκμοκ ηα μλέα από ημοξ ηζμμενείξ ημοξ
εζηένεξ πνεζημμπμηώκηαξ θάπμηεξ από ηηξ
παναθηενηζηηθέξ ημοξ ηδηόηεηεξ.

CH3COOH + Η2Ο ↔ CH3COO + Η3Ο+ ή
CH3COOH ↔ CH3COO + Η+


Σα οδαηηθά δηαιύμαηα ηςκ θανβμλοιηθώκ μλέςκ
εμθακίδμοκ έκα ζύκμιμ από ηδηόηεηεξ, πμο μκμμάδμκηαη
όληκμξ παναθηήναξ , θαη μθείιμκηαη ζηεκ πανμοζία ηςκ
ηόκηςκ μλςκίμο (Η3Ο+).




2HCOOH + Pb  (HCOO)2Pb + H2

2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa +
CO2 + H2O

3) Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ
ηαπύηεηα μηαξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ


ΣΟΥΟΙ
Να ακαγκωνίδμοκ ηεκ επίδναζε ηεξ ζενμμθναζίαξ θαζώξ θαη
ηεξ ζογθέκηνωζεξ εκόξ εθ ηωκ ακηηδνώκηωκ ζηεκ ηαπύηεηα
μηαξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ



Να2S2Ο3 + 2HCl  2NaCl + S + SO2 + H2O

4) Ολεηδμακαγςγηθέξ ακηηδνάζεηξ
ΣΟΥΟΙ






ημ ηέιμξ ηωκ ενγαζηενηαθώκ αζθήζεωκ μη μαζεηέξ ζα πνέπεη
κα μπμνμύκ:
Να δηαθνίκμοκ ηηξ μλεηδμακαγωγηθέξ ακηηδνάζεηξ.
Να ακαγκωνίδμοκ ηεκ μλεηδμακαγωγηθή δνάζε πμο θνύβεη μηα
ακηίδναζε απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ.
Να ακαγκωνίδμοκ ηεκ μλεηδμακαγωγηθή ζομπενηθμνά μνηζμέκωκ
πεμηθώκ ζημηπείωκ.
Να απμδεηθκύμοκ μέζα από πεηναμαηηθά δεδμμέκα ηε ζεηνά
δναζηηθόηεηαξ μνηζμέκωκ πεμηθώκ ζημηπείωκ θαη κα θαηαηάζζμοκ
αοηά θαηά ζεηνά δναζηηθόηεηαξ.

Fe + CuSO4
 FeSO4 + Cu ή
Fe  Fe+2 + 2e- και Cu2+ + 2e-  Cu





Zn + 2HCl
2Na + 2H2O

 ZnCl2 + H2
 2NaOH + H2

Γ ΛΤΚΓΙΟΤ

1) Ογθμμέηνεζε λοδημύ με ηεκ πνήζε
..Λ.Α. (Multilog)
ΣΟΥΟΙ

ημ ηέιμξ ηεξ ενγαζηενηαθήξ άζθεζεξ μη μαζεηέξ ζα:






μπμνμύκ κα πνμζδημνίδμοκ ημ ηειηθό ζεμείμ από ηεκ θαμπύιε
ελμοδεηένςζεξ αζζεκμύξ μλέμξ με ηζπονή βάζε.
μπμνμύκ κα οπμιμγίδμοκ ηεκ πενηεθηηθόηεηα ημο λοδημύ ζε μληθό
μλύ.
μπμνμύκ κα ενμεκεύμοκ ηεκ θαμπύιε ελμοδεηένςζεξ πμο πνμθύπηεη
από ημ πείναμα.
μπμνμύκ κα παναηενμύκ ηαοηόπνμκα ηεκ ελέιηλε ημο pH θαη ηεξ
ζενμμθναζίαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ελμοδεηένςζεξ.

ΘΓΩΡΗΣΙΚΓ ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ









Ογθμμέηνεζε είκαη ε δηαδηθαζία πμζμηηθμύ πνμζδημνηζμμύ μίαξ
μοζίαξ με μέηνεζε ημο όγθμο δηαιύμαημξ γκςζηήξ ζογθέκηνςζεξ
(πνόηοπμο δηαιύμαημξ ) πμο πνεηάδεηαη γηα ηεκ πιήνε ακηίδναζε με
ηεκ μοζία.
Ιζμδύκαμμ ζεμείμ είκαη ημ ζεμείμ ηεξ μγθμμέηνεζεξ πμο έπεη
ακηηδνάζεη πιήνςξ ε μοζία (ζημηπεημμεηνηθά) με μνηζμέκε πμζόηεηα
ημο πνόηοπμο δηαιύμαημξ.
Σμ ζεμείμ πμο παναηενείηαη πνςμαηηθή αιιαγή ημο
μγθμμεηνμύμεκμο δηαιύμαημξ μκμμάδεηαη ηειηθό ζεμείμ ή πέναξ
μγθμμέηνεζεξ.
Όζμ πημ θμκηά είκαη ημ ηζμδύκαμμ ζεμείμ με ημ ηειηθό ζεμείμ ηόζμ
πημ αθνηβήξ είκαη ε μγθμμέηνεζε.
ηεκ μγθμμέηνεζε δηαιύμαημξ μληθμύ μλέμξ (CH3COOH) με
πνόηοπμ δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο (NaOH), ζημ ηζμδύκαμμ
ζεμείμ ημ δηάιομα έπεη pH > 7 (ημ δηάιομα ημο μληθμύ καηνίμο
(CH3COONa ) έπεη βαζηθό παναθηήνα ιόγς ηεξ βάζεξ CH3COO-).
Καηάιιειμξ δείθηεξ γηα ηεκ μγθμμέηνεζε αοηή είκαη ε
θαηκμιμθζαιεΐκε θαζώξ ημ πεδίμ pH αιιαγήξ πνώμαηόξ ηεξ
πενηιαμβάκεη ημ ηζμδύκαμμ ζεμείμ.

Όνγακα - Ακηηδναζηήνηα

















Τπμιμγηζηήξ
Κμκζόια Μultilog
Αηζζεηήνεξ pH θαη ζενμμθναζίαξ
Μαγκεηηθόξ ακαδεοηήναξ
Πνμπμΐδα
Μεηαιιηθέξ ιαβίδεξ- μνζμζηάηεξ- βάζε
Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 50 θαη 100 mL
Πμηήνη δέζεςξ 250 mL
Τδνμβμιέαξ
Δηάιομα ΝaΟΗ 1Μ
Ξύδη ιεοθό
Φαηκμιμθζαιεΐκε

ΠΓΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ








Ακμίγμομε ηε ζηνόθηγγα ηεξ πνμπμΐδαξ ώζηε κα έπμομε γνήγμνε
νμή ηςκ ζηαγόκςκ θαη ε μγθμμέηνεζε κα έπεη μιμθιενςζεί ζε
πνόκμ 200sec.
Αμέζςξ μόιηξ αιιάλεη θαη ζηαζενμπμηεζεί ημ πνώμα ζημ πμηήνη
ζεμεηώκμομε ηεκ έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ ώζηε κα γκςνίδμομε ημκ
όγθμ ημο ΝaΟΗ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ πιήνε ελμοδεηένςζε .
Σέιμξ θιείκμομε ηε ζηνόθηγγα ηεξ πνμπμΐδαξ μεηά ηεκ μιμθιήνςζε
ηςκ μεηνήζεςκ.
Σοπώκμομε ημ δηάγναμμα pH θαη ζενμμθναζίαξ ζε ζπέζε με ημ
πνόκμ θαη ημ δίκμομε ζημοξ μαζεηέξ γηα επελενγαζία.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΟΞΙΚΟ ΟΞΤ

ΣΟΤ ΞΤΔΙΟΤ Ε



Όγθμξ ΝaΟΗ : VNaOH = ……. mL



Moles NaOH ( 1M ) : n= C· V
Moles



Μoles CH3COOH nCH3COOH = n



Μάδα CH3COOH : mCH3COOH =nCH3COOH· 60=………….g



Πενηεθηηθόηεηα % w/v : m
w/v

NaOH

NaOH

CH3COOH

=……. …..

= ……...…

·100/25 = …………

moles

%

ΕΡΩΣΗΕΙ

Μειεηώκηαξ ηεκ θαμπύιε πμο πνμέθορε από ημ πείναμα ,απακηήζηε
ζηηξ παναθάης ενςηήζεηξ .











Πμηα είκαη ε ανπηθή ηημή ημο pH ημο λοδημύ;
Πμηα είκαη ε ηειηθή ηημή ημο pH ημο δηαιύμαημξ μεηά ημ ηέιμξ ημο
πεηνάμαημξ; ..……
ε πμηα πενημπή ημο pH παναηενήζαηε απόημμε
αιιαγή;………………………………
Πμύ μθείιεηαη ε απόημμε αιιαγή ημο pH;
……………………………………………..
πμιηάζηε ηεκ ανγή μεηαβμιή ημο pH πνηκ ηεκ
ελμοδεηένςζε:………………………...
Πμημ είκαη ημ pH ζημ ηειηθό ζεμείμ ;……………………………………………….…...
ογθνίκαηε ημ pH ζημ ηειηθό ζεμείμ με ημ pH ζημ ηζμδύκαμμ ζεμείμ
πμο ζεςνεηηθά οπμιμγίδεηαη πενίπμο 9,28 . . ……..……...
Γίκαη ε θαηκμιμθζαιεΐκε μ θαηάιιειμξ δείθηεξ γηα ηεκ ζογθεθνημέκε
ελμοδεηένςζε (δηθαημιμγήζηε ηεκ απάκηεζε ζαξ)
Η πεμηθή ακηίδναζε ηεξ ελμοδεηένςζεξ είκαη εκδόζενμε ή
ελώζενμε ; ………………
 Ακ ελμοδεηενώκαηε αζζεκή βάζε με ηζπονό μλύ πμημ δείθηε ζα
πνμηείκαηε θαη γηαηί ;

Πηγές
 http://2ekfe-anatol.att.sch.gr
 http://1ekfe-anatol.att.sch.gr
 http://www.chemcollective.org/applets/vla
b.php






Σμ πανόκ οιηθό απμηειεί πνμσμκ ενγαζίαξ θαη ζοκενγαζίαξ
ηςκ :
Σνηακηαθύιιμο Δεμήηνε & Γγγιεδάθε Φνίκηα
Καηζηγηάκκε Γεώνγημο
Παπαεοζηαζίμο Γ.-Βαιιηάκμο Δ.-Βαμβαθμύζε Υ.Μαθνοςκίηε Σ.-Ρμύμειε Ν.

