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ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΑΚΤΗΑΣ ΚΑΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………. Ημερομθνία:………… 

 

Στόχοι του πειράματοσ 

 

το τζλοσ του πειράματοσ κα πρζπει να ζχεισ καταφζρει: 

1. Να διαπιςτώςεισ δφο από τισ ιδιότθτεσ των καρβοξυλικών οξζων.  

2. Να εξετάςεισ εάν θ αςπιρίνθ περιζχει τθ χαρακτθριςτικι ομάδα των καρβοξυλικών οξζων.  

3. Να αναγνωρίςεισ ποιο από τα ιόντα που υπάρχουν μζςα ςε ζνα διάλυμα καρβοξυλικοφ οξζοσ 

είναι υπεφκυνο για τισ όξινεσ ιδιότθτεσ.  

 

Απαραίτητα όργανα και αντιδραςτήρια 

 

Πργανα Αντιδραςτήρια 

4 δοκιμαςτικοί ςωλινεσ 

τιριγμα δοκιμαςτικών ςωλινων 

2 μπαταρίεσ των 9V 

1 αντικειμενοφόροσ πλάκα 

1 χαρτάκι εμποτιςμζνο με δείκτθ universal 

Καλώδια 

2 μεταλλικά ελάςματα χαλκοφ 

Διθκθτικό χαρτί, βαμβάκι, μπατονζτα 

Διάλυμα  CH3COOH 1M  

Αςπιρίνθ ςε ςκόνθ 

Δείκτθσ θλιανκίνθ 

Μαγειρικι ςόδα 

Απιονιςμζνο νερό 

 

Ρειραματική διαδικαςία 

Α. Ιδιότητεσ των οξζων 

1. ε δφο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ τοποκζτθςε μικρι ποςότθτα δείκτθ θλιανκίνθσ.  

2. Πρόςκεςε ςτον 1ο μικρι ποςότθτα διαλφματοσ CH3COOH και ςτον 2ο λίγθ αςπιρίνθ ςε ςκόνθ. 

Σι παρατθρείσ;………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. τον 3ο ςωλινα τοποκζτθςε διάλυμα  CH3COOH ενώ ςτον 4ο λίγθ αςπιρίνθ ςε ςκόνθ μαηί με 

απιονιςμζνο νερό.  

4. Και ςτουσ δφο πρόςκεςε μικρι ποςότθτα μαγειρικισ ςόδασ. 

Σι παρατθρείσ;………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςου εξιγθςε αν θ αςπιρίνθ περιζχει τθ χαρακτθριςτικι ομάδα 

των καρβοξυλικών οξζων. 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Β. Ροια ιόντα είναι υπεφθυνα για τισ όξινεσ ιδιότητεσ; 

1. Παρατιρθςε προςεκτικά το κφκλωμα που υπάρχει μπροςτά ςου και αναγνώριςε κάκε 

ςτοιχείο του κυκλώματοσ με αυτά τθσ φωτογραφίασ.  

 
2. Ρίξε ςτο βαμβάκι λίγο νερό και βρζξε προςεκτικά το διθκθτικό χαρτί που είναι 

ςτερεωμζνο πάνω ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα.  

3. Σοποκζτθςε το χαρτάκι με το δείκτθ πάνω ςτο βρεγμζνο διθκθτικό χαρτί και βρζξε ξανά 

με το βαμβάκι. 

4. Με μία μπατονζτα ρίξε μία μικρι ςταγόνα οξζοσ ςτθ μζςθ του μικροφ χαρτιοφ. 

5. θμείωςε με ζνα ςτυλό μία γραμμι ςτθν αριςτερι και μία γραμμι ςτθ δεξιά άκρθ τθσ 

ςταγόνασ. 

6. φνδεςε το κετικό πόλο τθσ μίασ μπαταρίασ με τον αρνθτικό πόλο τθσ άλλθσ, ώςτε να 

κλείςει το κφκλωμα. 

7. Απάντθςε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

Α. Μία από τισ ιδιότθτεσ των οξζων είναι ότι αλλάηουν το χρώμα των δεικτών. Τι χρώμα 

απζκτθςε το χαρτάκι όταν ζριξεσ πάνω τθ ςταγόνα; …………….. 

 

Β. Τι είδουσ ιόντα ελευθερώνονται όταν το οξφ διαλφεται ςτο νερό; 

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

 

Γ. Να ςυμπλθρώςεισ τα κενά ςτθν παρακάτω πρόταςθ: 

Τα …………………… ιόντα του οξζοσ (……..) μετακινοφνται προσ το θετικό πόλο τθσ μπαταρίασ, ενώ 

τα ………………………… ιόντα (…………….) μετακινοφνται προσ τον αρνθτικό πόλο. 

 

8. Όταν ζχουν περάςει 5 περίπου λεπτά παρατιρθςε τθ ςταγόνα και ςθμείωςε τισ 

παρατθριςεισ ςου.  

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

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

 

Συμπζραςμα: Ποια από τα ιόντα του οξζοσ είναι υπεφκυνα για τθν αλλαγι του χρώματοσ του 

δείκτθ και γενικά για τισ όξινεσ ιδιότθτεσ; 

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


