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Ολνκαηεπώλπκν:……………………………………………… 

Τκήκα: …………            Ηκεξνκελία:…………… 

      Ειζαγυγή 

    Τα νμέα είλαη κηα θαηεγνξία ρεκηθώλ ελώζεσλ πνπ έρνπλ 

θνηλέο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο. Μία από ηηο ηδηόηεηεο πνπ 

γλσξίδεηο από ηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή είλαη όηη έρνπλ μηλή 

γεύζε. Οξηζκέλα πνιύ γλσζηά νμέα είλαη απηά πνπ 

εηθνλίδνληαη ζην δηπιαλό ζρήκα.  

   

  Σην πείξακα απηό ζα κειεηήζεηο ηελ επίδξαζε ελόο 

δηαιύκαηνο πδξνρισξηθνύ νμένο ζε νξηζκέλα κέηαιια. Τν 

πδξνρισξηθό νμύ είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ γαζηξηθνύ 

πγξνύ ζην ζηνκάρη ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 
 

 

 Σηόσοι ηος πειπάμαηορ 

 

1. Να δηαπηζηώζεηο πεηξακαηηθά όηη νξηζκέλα κέηαιια αληηδξνύλ κε ηα νμέα. 

2. Να δηαπηζηώζεηο όηη θαηά ηελ αληίδξαζε νξηζκέλσλ κεηάιισλ κε ηα νμέα 

ειεπζεξώλεηαη ζεξκόηεηα. 

3. Να εμεγήζεηο αλ ηα δηαιύκαηα ησλ νμέσλ κπνξνύλ λα θπιάζζνληαη ζε κεηαιιηθά 

δνρεία. 
 

Απαπαίηηηα όπγανα και ανηιδπαζηήπια 

 
 

 

 

 

 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

1. Κόιιεζε ηελ απηνθόιιεηε ηαηλία πάλσ ζην ζηήξηγκα ησλ δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αξίζκεζέ ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο από ην 1 έσο ην 5.  

2. Σε θάζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα πξόζζεζε 5 mL δηαιύκαηνο HCl. 

 Σηνλ πξώην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζέηεζε ην ζεξκόκεηξν έηζη, ώζηε ε άθξε ηνπ λα είλαη 

βπζηζκέλε ζην δηάιπκα ηνπ πδξνρισξίνπ. Σεκείσζε ηελ έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ. 

Απσική έλδεημε ζεξκνκέηξνπ: ……………… 

4. Σηε ζπλέρεηα ξίμε κηθξή πνζόηεηα από ξηλίζκαηα καγλεζίνπ. Τη παξαηεξείο; 

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

5 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο  

Σηήξηγκα δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ 

Δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμένο 3,65% w/V 

1 κπαιόλη 

Ρηλίζκαηα καγλεζίνπ, αξγηιίνπ, ζηδήξνπ 

Έιαζκα ςεπδαξγύξνπ, ραιθνύ 

Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 10mL 

Θεξκόκεηξν 

Σπάηνπια, απηνθόιιεηε ηαηλία 
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5. Τνπνζέηεζε θαη πάιη ην ζεξκόκεηξν κέζα ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα θαη ζεκείσζε ηελ έλδεημή 

ηνπ. 

Τελική έλδεημε ζεξκνκέηξνπ: ……………… 

Υπάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή έλδεημε ηνπ ζεξκνκέηξνπ; Τη ζπκπέξαζκα 

βγάδεηο; 

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

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

6. Σην δεύηεξν δνθηκαζηηθό ζσιήλα ξίμε κηθξή πνζόηεηα από ηα ξηλίζκαηα αξγηιίνπ θαη 

θαηάγξαςε ηηο παξαηεξήζεηο ζνπ. 

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

7. Σηνλ ηξίην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζέηεζε κηθξή πνζόηεηα ξηληζκάησλ ζηδήξνπ θαη ακέζσο 

κεηά εθάξκνζε ζην ζηόκην ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα έλα κπαιόλη. Σεκείσζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζνπ. 

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

8. Σηνλ ηέηαξην ζσιήλα ηνπνζέηεζε ην έιαζκα ηνπ ςεπδαξγύξνπ ελώ ζηνλ πέκπην ζσιήλα ην 

έιαζκα ηνπ ραιθνύ. Τη παξαηεξείο ζε θάζε έλαλ ζσιήλα;  

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

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

 

Δπαζηηπιόηηηερ 

1. Να ζςμπληπώζειρ ηιρ πποηάζειρ: 

α) Τν κέηαιιν ή ηα κέηαιια πνπ ανηιδπούν κε ην πδξνρισξηθό νμύ είλαη:……………………….. 

………………………………………………………………………………θαη παξάγεηαη αέξην 

………………., ελώ 

β) ην κέηαιιν ή ηα κέηαιια πνπ δεν ανηιδπούν κε απηό είλαη:…………………………………… 

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

2. Μποπείρ να αποθηκεύζειρ διαλύμαηα οξέυν μέζα ζε μεηαλλικά δοσεία; Δικαιολόγηζε ηην 

απάνηηζή ζος.  

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

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

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

3. Γιαηί ηα ανατςκηικά ηύπος cola είναι ζςζκεςαζμένα ζε αλοςμινένια δοσεία;  

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

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

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


