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ΠΔΙΡΑΜΑ ΔΝΣΤΠΩΙΑΜΟΤ 

 
Τν πείξακα εληππσζηαζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο από ηνλ θαζεγεηή /ηξηα , κε ζθνπό 

λα δηεγείξεη ηε πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Τν πείξακα πνπ αθνινπζεί ζπλίζηαηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα θαη απνθιεηζηηθά από ηνλ θαζεγεηή , 

επεηδή ην ΝaΟΗ(aq) είλαη κηα θαπζηηθή νπζία κεγάιεο ζπγθέληξσζεο. 

 

Αζημένια και Υπςζά νομίζμαηα 
Διζαγωγή  

 Η ηδέα ηεο αιινίσζεο ηνπ Αξηζηνηέιε απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ηδέα ηεο 

κεηαζηνηρείσζεο πνπ ζπλέιαβαλ νη αιρεκηζηέο , όηαλ ε ειιεληθή ζθέςε ζπλάληεζε ηελ 

αηγππηηαθή ηέρλε. Σηόρνο ε ζεξαπεία ηνπ αξξώζηνπ κεηάιινπ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε 

ρξπζό (θηινζνθηθή ιίζνο). Αίηην ε θηιαξγπξία ηνπ αλζξώπνπ. Επηπρώο ε αιρεκεία 

κεηεμειίρζεθε  ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζεξαπεπηνύλ ζαλαηεθόξεο παζήζεηο (ειημίξην λεόηεηαο) 

θαη παζήζεηο ηνπ πλεύκαηνο βάδνληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαξκαθνπνηίαο.  

 Ο νξείραιθνο είλαη θξάκα ραιθνύ–ςεπδαξγύξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ 

ειιεληζηηθή επνρή κέρξη ηηο εκέξεο καο ζε πάξα πνιιέο εθαξκνγέο, κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ 

θαηαζθεπή πλεπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ (ηα γλσζηά «ράιθηλα»). 

Απηό  είλαη ε πεγή έκπλεπζήο καο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα γίλνπκε αιρεκηζηέο. Με ιίγα 

πιηθά θαη πνιύ κπζηήξην ζα κεηαηξέςνπκε ράιθηλα λνκίζκαηα ζε αζεκέληα θαη ρξπζά. 

  

ςζκεςέρ  

θάςα πνξζειάλεο ή 

πνηήξη δέζεο ησλ 100ml 

ξάβδν αλάδεπζεο 

ιαβίδα 

ιύρλν Bunsen , ηξίπνδν , πιέγκα 

δπγόο 

 

Ανηιδπαζηήπια / Υημικέρ Οςζίερ  

Zn   Χεπδάξγπξνο  5g   ζε ζθόλε 

NaOH   Καπζηηθό λάηξην (Υδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ)   50ml    3M 

Ομύ (μίδη , ιεκόλη , HCl ) 50 – 100 ml  

Φάιθηλα θέξκαηα (πεληάιεπηα , δίιεπηα , ιεπηά) 

Νεξό  

 

Πειπαμαηική Γιαδικαζία 

 

Πξνεηνηκαζία    

 Παξαζθεπάδεηο δηάιπκα NaOH 3Μ 

 Καζαξίδεηο ηα ράιθηλα λνκίζκαηα κε νμύ (μίδη , ιεκόλη , HCl ).  Γηαηί; 

 

Μεηαηξνπή ζε αζεκέλην θέξκα 

 Σ ε θάςα πνξζειάλεο ή πνηήξη δέζεσο ησλ 100 ml πξνζζέηεηο 5g  ζθόλε Χεπδαξγύξνπ 

Zn θαη   50ml    ηνπ δηαιύκαηνο Καπζηηθνύ λαηξίνπ (NaOH).  

 Θεξκαίλεηο ην δηάιπκα αλαθαηεύνληαο κε γπάιηλε ξάβδν κέρξη λα εκθαληζηνύλ νη 

πξώηεο θπζαιίδεο. Πνην είλαη ην αέξην πνπ ειεπζεξώλεηαη; 

 Φακειώλεηο ηε θιόγα θαη κε κηα ιαβίδα ηνπνζεηείο ζην παξαπάλσ δηάιπκα έλα 

πξόζθαηα θαζαξηζκέλν θέξκα 

 Τν αθήλεηο 3-4 ιεπηά θαη ην αθαηξείο κε ηε ιαβίδα. Τη κεηαηξνπή παξαηεξείο ζην ρξώκα 

ηνπ;  

 Τν θέξκα ζηε ζπλέρεηα ην μεπιέλεηο θαη ην ζθνππίδεηο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
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Μεηαηξνπή ζε ρξπζό θέξκα 

 Πιεζηάδεηο , κε ηε ιαβίδα ,  ην πξνεγνύκελν θέξκα , ζην εμσηεξηθό κέξνο ηεο θιόγαο 

ιύρλνπ Bunsen. 

 Όηαλ αιιάμεη ρξώκα ην απνκαθξύλεηο. Τη ρξώκα απέθηεζε;  

 Τν μεπιέλεηο κε θξύν λεξό κέρξη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεησζεί θαη λα πιεζηάζεη απηή ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

Δξήγηζη 

 

1.         Καζαξίδνπκε ηα ράιθηλα λνκίζκαηα κε νμύ, ώζηε λα απνκαθξπλζεί ην νμείδην ηνπ 

ραιθνύ πνπ ην θαιύπηεη επηθαλεηαθά θαη ηνπ πξνζδίδεη έλα πξάζηλν ρξώκα, ην νπνίν 

αληηιακβαλόκαζηε σο βξσκηά.  

 

2.  Αξρηθά ε ζθόλε ηνπ ςεπδαξγύξνπ Zn  δηαιύεηαη ζην δηάιπκα ηνπ θαπζηηθνύ λαηξίνπ 

NaOH , ζρεκαηίδνληαο ην ςεπδαξγπξηθό αληόλ [Zn(OH)4] 
–2

 

Zn (s)  +  2 OH
-1

(aq)  +  H2O(l)                  [Zn(OH)4] 
–2 

(aq)     +   H2 (g)    E=+0,4V 

 

3.       Τν ςεπδαξγπξηθό αληόλ  [Zn(OH)4] 
–2

 αλάγεηαη ζε κεηαιιηθό ςεπδάξγπξν (ζ<100
ν
C) 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ράιθηλνπ λνκίζκαηνο θαη ζρεκαηίδεηαη κηα κέζν -κεηαιιηθή έλσζε , ην 

θξάκα ηνπ γ-νξείραιθνπ (κε ραξαθηεξηζηηθό αζεκί ρξώκα).  

Πνηα νπζία αλάγεη ηνλ ςεπδάξγπξν Zn
+2

  ζε Zn;  

Τν Η2Ο θαη ην Η2 ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε απνθιείνληαη. Τν Η2Ο ζα 

έπξεπε λα νμεηδώλεη ηνλ ςεπδάξγπξν Zn.  

Ο κεηαιιηθόο ραιθόο Cu είλαη ιηγόηεξν αλαγσγηθό ζηνηρείν από ηνλ ςεπδάξγπξν Zn , 

εμάιινπ ην δηάιπκα παξακέλεη άρξσκν, ζε αληίζεζε κε όηη ζα πεξηκέλακε αλ γηλόηαλ 

αληίδξαζε. 

Τν ηόλ ςεπδαξγύξνπ Zn
+2

 αλάγεηαη ζε Zn ζηελ επηθάλεηα ηνπ ράιθηλνπ θέξκαηνο. Ο 

ςεπδάξγπξνο Zn πνπ έρεη απνηεζεί ζην θέξκα νμεηδώλεηαη ζε ηόλ Zn
+2 

ZnZn + [Zn(OH)4] 
–2 

(aq)                       [Zn(OH)4] 
–2 

(aq)   +    ZnCu 

 

4.  Με ηελ ζέξκαλζε ηνπ επηκεηαιισκέλνπ ραιθνύ ζην κπιε ηκήκα ηεο θιόγαο ιύρλνπ 

Bunsen  ζρεκαηίδεηαη α-νξείραιθνο (κε ραξαθηεξηζηηθό ρξπζαθί ρξώκα). 

 Πνηνο θαζνξίδεη ην ρξώκα ηεο κεζν κεηαιιηθήο έλσζεο ZnCu; 

Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ ςεπδαξγπξηθνύ ηόληνο είλαη πνιύ κηθξή  (πεξίπνπ 0,01Μ) ν 

επηκεηαιισκέλνο ραιθόο αιιάδεη ρξώκα πξνο ην ρξπζό (α-νξείραιθνο) ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ζέξκαλζε ηνπ θέξκαηνο.  

Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ ςεπδαξγπξηθνύ ηόληνο είλαη κεγαιύηεξε ν επηκεηαιισκέλνο 

ραιθόο αιιάδεη ρξώκα πξνο ην αζεκέλην (γ-νξείραιθνο). 

 

 

 

 

Βιβλιογπαθία 

 

 Steven H. Szczepankiewicz, Joseph F. Bieron and Mariusz Kozik, ‘’The golden Penny 

Demonstration’’, J. Of Chem Educ., 1995, 72, 5, p 386-388. 

 Μπαξάηζε Α. (2006) , » Αμηνπνίεζε Μνπζεηαθώλ Εθζεκάησλ ζηε Δηδαζθαιία ηεο 

Φεκείαο» , Εξεπλεηηθή εξγαζία δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο , ΔηΦεΝΕΤ , Αζήλα 2006 

 http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/goldsilverpenny.htm 

 http://chemistry.about.com/cs/generalchemistry/a/aa050601a.htm 

 

 

http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/goldsilverpenny.htm
http://chemistry.about.com/cs/generalchemistry/a/aa050601a.htm


ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2011                   Αιεμόπνπινο Παλαγηώηεο Φεκηθόο ζπλεξγάηεο ΕΚΦΕ  

 

 


