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Εργαστηριακή άσκηση : Απόδοση χημικής αντίδρασης 

ΤΑΞΗ : Β’ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης    
ΕΝΟΤΗΤΑ : Απόδοση Χημικής Αντίδρασης   
ΧΡΟΝΟΣ : 1 διδακτική ώρα      

Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 
Οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας με εργαστηριακή άσκηση, να είναι σε θέση: 

1. Να κάνουν τους απαραίτητους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς συνδέοντας την θεωρία με 
την πειραματική διαδικασία. 

2. Να ορίζουν την έννοια της χημικής ισορροπίας (ομογενής ετερογενής) με παραδείγματα. 
3. Να ορίζουν τι είναι απόδοση αντίδρασης και να υπολογίζουν την τιμή της θεωρητικά και 

πρακτικά 
4. Να   διαλέγουν   και   να  χειρίζονται   τα  απαραίτητα   όργανα   και   χημικές   ουσίες   για 

να παρασκευάσουν τα απαιτούμενα αντιδραστήρια, 
να εξασκηθούν με εργαστηριακές τεχνικές χημείας και  
να διαχωρίσουν το στερεό ίζημα από το υγρό υπερκείμενο. 

5. Να εξοικειωθούν με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος μιας χημικής 
αντίδρασης. 

6. Να αναρωτηθούν και να δώσουν απαντήσεις για τις πιθανές πηγές σφαλμάτων. 

Β) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
( χημική αντίδραση, συμβολισμός χημικής αντίδρασης με χημική εξίσωση, εμπειρία εργασίας στο 
χημικό εργαστήριο) 
 Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και 
καταλήγουν σε κατάσταση χημικής ισορροπίας , ονομάζονται αμφίδρομες αντιδράσεις.  Οι 
αντιδράσεις αυτές συμβολίζονται με δύο αντίθετης φοράς βέλη μεταξύ των αντιδρώντων και 
προϊόντων.  

 Η χημική ισορροπία μπορεί να είναι ομογενής ή ετερογενής. Ομογενής ισορροπία  έχουμε 
όταν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια φάση (αέρια ή υγρά). Ετερογενής 
ισορροπία έχουμε όταν τα σώματα που συμμετέχουν στην ισορροπία αυτή βρίσκονται σε 
περισσότερες από μια φάσεις.  

Ονομάζουμε απόδοση μιας αντίδρασης το λόγο της ποσότητας της ουσίας που παράγεται 
πρακτικά προς την ποσότητα της ουσίας που θα παραγόταν θεωρητικά αν η αντίδραση ήταν 
ποσοτική.   

Η απόδοση μιας αντίδρασης που γίνεται στη βιομηχανία έχει τεράστιο οικονομικό 
ενδιαφέρον. Οι χημικοί και χημικοί μηχανικοί επιδιώκουν με κάθε τρόπο να αυξήσουν την 
απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος μεταβάλλοντας τις συνθήκες αντίδρασης. Ανάλογα με τη 
μέθοδο που χρησιμοποιούν έχουν σφάλματα στον υπολογισμό της απόδοσης. Καθώς τα 
αντιδρώντα δεν είναι καθαρές ουσίες , αλλά έχουν προσμίξεις και επιπλέον πραγματοποιούνται 
παράπλευρες αντιδράσεις αυτά τα σφάλματα είναι σημαντικά και καθοριστικά. 

Γ)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Απαραίτητα όργανα Αντιδραστήρια 
Ποτήρι ζέσεως 100ml 
Πιπέτες των 2 ml και πουάρ ή εναλλακτικά 
Ογκομετρικοί κύλινδροι των 10 ml  
Χωνί διήθησης 
Διηθητικό χαρτί για κατασκευή ηθμού 
Υδροβολέας με απιονισμένο νερό 
Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 
Ζυγαριά 
Ορθοστάτης με σύνδεσμο και δακτύλιο

Υδατικό Διάλυμα Ba(NO3)2 0,5M
Υδατικό Διάλυμα Na2CO3 0,5M
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ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Φόρα τα προστατευτικά γάντια και γυαλιά σου 

Πειραματική διαδικασία 

1. Υπολόγισε στο απαντητικό φυλλάδιο, το μοριακό βάρος του Ba(NO3)2 και του Na2CO3

καθώς επίσης και τις απαιτούμενες ποσότητες για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής 

άσκησης. 

2. Με τη βοήθεια των ογκομετρικών κυλίνδρων , αναμιγνύεις 4 ml διαλύματος Ba(NO3)2

0,5M και  6 ml Na2CO3  0,5Μ , σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml. Ανακινείς ελαφρώς . Τι 

παρατηρείς; Απάντησε στο απαντητικό φυλλάδιο. 

3. Κόβεις και ζυγίζεις ένα κυκλικό κομμάτι από το διηθητικό χαρτί, τόσο ώστε ο τελικός 

κώνος να είναι λίγο μικρότερος από το χωνί. Καταγράφεις το βάρος του ηθμού. Ο ηθμός 

διπλώνεται στα τέσσερα, αρχικά στη μέση και στη συνέχεια έτσι ώστε οι δυο πλευρές του 

να σχηματίζουν γωνία περίπου 50 μοιρών. Ύστερα κόβεις ένα κομματάκι από την 

μικρότερη πλευρά, ανοίγεις τον ηθμό από την άλλη πλευρά και τον τοποθετείς στο χωνί. 

Διαβρέχεις με τον υδροβολέα τον ηθμό μέσα στο χωνί με λίγο νερό και πιέζεις ελαφρώς το 

πάνω μέρος του, ώστε να εφαρμόσει πλήρως στο χωνί. Τέλος γεμίζεις το στέλεχος του 

χωνιού με λίγο νερό. Γιατί έβρεξες το διηθητικό χαρτί και γέμισες το στέλεχος του χωνιού 

με νερό;  Απάντησε στο απαντητικό φυλλάδιο. 

4. Η μεταφορά του υγρού και του ιζήματος από το ποτήρι στον ηθμό, πρέπει να γίνεται με τη 

βοήθεια γυάλινης ράβδου. Το υγρό προστίθεται στα πλάγια του ηθμού και ποτέ στο μέσον 

γιατί μπορεί να τρυπήσει ο ηθμός.  Η επιφάνεια του υγρού μέσα στον ηθμό πρέπει να 

απέχει πάντοτε τουλάχιστον ένα εκατοστό από τα χείλη του χωνιού. Κατά τη διάρκεια της 

διήθησης πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα υγρού μέσα στον ηθμό, ώστε να μην 

αδειάσει το στέλεχος του χωνιού.  Γιατί;  Εκπλύνεις καλά με νερό το ποτήρι, μέχρις ότου 

να μεταφερθεί στον ηθμό ολόκληρη η ποσότητα του στερεού. 

5. Αφότου γίνει ο διαχωρισμός του στερεού από το υγρό , ο ηθμός ξεραίνεται μέχρις ότου να 

μη διακρίνεις υγρασία στο στερεό. Τι προβλήματα δημιουργούνται εάν δεν είναι απόλυτα 

στεγνός ο ηθμός;

6. Ζυγίζεις και καταγράφεις το μικτό βάρος του ηθμού και του ιζήματος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Ονοματεπώνυμο:…………………….. 
Ομάδα εργασίας:…………………….. 
Ημερομηνία :………………………… 

Ερώτηση 1 Δίνονται τα ατομικά βάρη Ar του βαρίου Ba=137,3 αζώτου N=14 οξυγόνου O=16  
νατρίου Na=23 και άνθρακα C=12. Να υπολογίσεις τα μοριακά βάρη 
Mr [Ba(NO3)2] =………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mr[Na2CO3] =…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Πόσα g απαιτούνται για 4 ml Ba(NO3)2  0,5Μ ; 
………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………….
Πόσα g απαιτούνται για 6 ml Na2CO3 0,5Μ ; 
………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………….
Ερώτηση 2 Τι παρατηρείς κατά την ανάμιξη; ……………………………..….……….……………  
………………………………………………………………………………………………………...
Ερώτηση 3 Ποιο είναι το βάρος του ηθμού ; …………………….….
Γιατί έβρεξες το διηθητικό χαρτί και γέμισες το στέλεχος του χωνιού με νερό; …………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……
Ερώτηση 4 Γιατί κατά τη διάρκεια της διήθησης πρέπει να υπάρχει αρκετή ποσότητα υγρού μέσα 
στον ηθμό; …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Ερώτηση 5 Τι προβλήματα δημιουργούνται εάν δεν είναι απόλυτα στεγνός ο ηθμός;…………..… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Ερώτηση 6 Ποιο είναι το βάρος του ηθμού και του ιζήματος; ……………………………………..  
Ερώτηση 7 Να γράψεις τη χημική εξίσωση της χημικής αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε στο 
ποτήρι ζέσεως. ……………………………………………………………………………………… 
Ερώτηση 8 Το στερεό λευκό ίζημα που παράχθηκε είναι  BaCO3 . Να υπολογίσεις τα g BaCO3

που θεωρητικά θα Έπρεπε να παραχθούν από τη χημική αντίδραση (Ar Ba=137 , C=12 , O=16 , 
H=1), εάν ήταν ποσοτική.……………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 9 Να υπολογίσεις την απόδοση της χημικής αντίδρασης α= ποσότητα προϊόντος που 
λαμβάνεις πειραματικά /ποσότητα προϊόντος που θα παραγόταν με βάση τη στοιχειομετρία –
θεωρητικά……………………………………………………………………………………………. 
………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………….
Ερώτηση 10 Εάν προσθέσουμε επιπλέον ποσότητα Na2CO3, θα επηρεαστεί η απόδοση της 
αντίδρασης; Γιατί; …………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 11 Να σκεφτείς και να απαριθμήσεις μερικές ακόμα πηγές λάθους στο παραπάνω 
πείραμα.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Οι ερωτήσεις του απαντητικού φυλλαδίου λειτουργούν και σαν αξιολόγηση της 

διδασκαλίας ώστε στο επόμενο μάθημα να γίνει ανατροφοδότηση όπου χρειάζεται. Οι ερωτήσεις 

μπορούν να γίνουν και ενδιάμεσα για διαμορφωτική αξιολόγηση ή στο επόμενο μάθημα για 

αξιολόγηση των μαθητών και αντιστοιχούν στους στόχους του μαθήματος. 

Η λογική του παρόντος εγχειριδίου βασίζεται στη λογική της εξοικονόμησης 

απορριμμάτων, τόσο στα αντιδραστήρια, όσο και στις φωτοτυπίες που απαιτούνται. Αρχικά 

διανέμονται οι οδηγίες στους μαθητές, ανά ομάδα (κατά προτίμηση δυο μαθητές) με την ελπίδα να 

είναι εμπλουτισμένες με φωτογραφίες, πιθανόν προστατευμένες σε ζελατίνα και να επιστρέφονται 

χωρίς υποσημειώσεις και ζωγραφιές, για να χρησιμοποιηθούν από άλλο τμήμα της ίδιας τάξης. Η 

σελίδα του απαντητικού φυλλαδίου διατίθεται στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, για τους όποιους 

υπολογισμούς και καλλιτεχνικές του αναζητήσεις (σκίτσα, ποιήματα κ.α.). 

Τα όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν είναι μια καλή ευκαιρία για επιπλέον 

γνώση. Για παράδειγμα, οι εξαιρετικά μικρές ποσότητες που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, 

είναι μεγάλη πηγή σφαλμάτων (ζυγαριά, απώλειες κ.α.). Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες τους και να συνεργαστούν για να περιορίσουν τα 

σφάλματα, ενώ συνειδητοποιούν την ανάγκη περιορισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Σημείωση  για τις ερωτήσεις 4 και 5 

Οι πόροι του διηθητικού μέσου θα πρέπει να είναι μεγαλύτεροι από τα σωματίδια του προς 

απομάκρυνση στερεού,  οπότε το φίλτρο θα δουλεύει ικανοποιητικά, μόνον αφού εναποτεθεί 

προηγουμένως στο διηθητικό μέσο ένα αρχικό στρώμα στερεών. Στην αρχή της λειτουργίας, 

μερικά στερεά εισέρχονται στους πόρους του διηθητικού μέσου και ακινητοποιούνται,  ενώ πολύ 

σύντομα κάποια άλλα αρχίζουν να συσσωρεύονται πάνω στην επιφάνεια του φίλτρου, οπότε 

δημιουργείται ο πλακούντας, που σημειώνεται, ότι είναι το πραγματικό μέσο για την επίτευξη της 

διήθησης (και όχι το φίλτρο καθεαυτό). 
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