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Το μαγικό υγρό που όταν το αδειάζεις γίνεται ...σταλαγμίτης  

Όργανα – Σκεύη – Υλικά
Κωνική φιάλη 250 mL,  
Ποτήρι ζέσεως 100 mL,  
Θερμαντική πλάκα,  
Μεγάλο ρηχό πιάτο 
Οξικό νάτριο (CH3COONa. 3H2O) 100 g,  
Απιονισμένο νερό 

Διεξαγωγή
Παρασκευάζουμε ένα υπέρκορο διάλυμα οξικού νατρίου προσθέτοντας πρώτα 

100 g οξικού νατρίου  και κατόπιν 20 mL νερού σε μια καθαρή και στεγνή κωνική 
φιάλη. Προσέχουμε να μην κολλήσει κανένας κρύσταλλος στα τοιχώματα της φιάλης.  
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνουμε το τοίχωμα με πολύ λίγο νερό από σταγονόμετρο, 
ώστε ο κρύσταλλος να παρασυρθεί προς το διάλυμα.  

Τοποθετούμε τη φιάλη πάνω στη θερμαντική πλάκα και θερμαίνουμε ήπια 
μέχρι να διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι (έναρξη βρασμού).  

Καλύπτουμε το άνοιγμα της φιάλης με μια γυάλινη κάψα και αφήνουμε το 
διάλυμα σε ηρεμία να κρυώσει και να φθάσει τη θερμοκρασία δωματίου. 

Τοποθετούμε 2-3 κρυστάλλους οξικού νατρίου στο κέντρο του πιάτου και 
χύνουμε προσεκτικά και αργά το υπέρκορο διάλυμα πάνω στον κρύσταλλο. 
Παρατηρούμε ότι αρχίζει να σχηματίζεται ένας θεαματικός σταλαγμίτης από στερεό 
οξικό νάτριο.   

Ερμηνεία
Υπέρκορο διάλυμα είναι ένα διάλυμα που περιέχει περισσότερη διαλυμένη 

ουσία από ότι ένα κορεσμένο διάλυμα. Υπέρκορα διαλύματα δεν βρίσκονται σε 
ισορροπία με τη στερεά ουσία. Αν στο υπέρκορο διάλυμα προστεθεί ένας μικρός 
κρύσταλλος της ουσίας, η περίσσεια της ουσίας αποκρυσταλλώνεται (αποβάλλεται) 
αμέσως. Η κρυστάλλωση από ένα υπέρκορο διάλυμα είναι συχνά ταχύτατη και 
εντυπωσιακή.  

Παρατηρήσεις
1. Το διάλυμα του οξικού νατρίου είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε 

μικροσκοπικές μολύνσεις που πιθανόν υπάρχουν στο διάλυμα και κάτι τέτοιο μπορεί 
να προκαλέσει πρόωρη κρυστάλλωση. Για την επιτυχία του πειράματος προσέχουμε 
όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούμε να είναι απολύτως καθαρά.   

2. Καλά είναι το διάλυμα να μείνει σε ηρεμία όλη τη νύκτα και να 
χρησιμοποιηθεί την επόμενη μέρα. Το ίδιο διάλυμα μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε αρκετές φορές, δηλαδή μετά το πείραμα να επιστρέψουμε τον 
«σταλαγμίτη» μέσα στην ίδια κωνική φιάλη και να θερμάνουμε μέχρις ότου λάβουμε 
ένα άχρωμο διαυγές διάλυμα. Τα κρυσταλλάκια που αναπόφευκτα έχουν κολλήσει 
στα ανώτερα εσωτερικά τοιχώματα της φιάλης από το προηγούμενο πείραμα, τα 
παρασέρνουμε προς το διάλυμα, στάζοντας επάνω τους σταγόνες νερού με ένα 
σταγονόμετρο. Βέβαια, μετά από μερικές παρουσιάσεις, το διάλυμα έχει μολυνθεί και 
θα πρέπει να αντικατασταθεί.  
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3. Αν θέλουμε ο σταλαγμίτης να έχει μεγάλο ύψος και να μην καταρρεύσει 
γρήγορα, φτιάχνουμε τη βάση του αρκετά πλατιά και προσέχουμε να χύνουμε το υγρό 
ακριβώς πάνω στην κορυφή του «σταλαγμίτη» που σχηματίζεται, ώστε το κέντρο 
βάρους του να «πέφτει» μέσα στη βάση του.  
Επίσης, θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε με μεγαλύτερη ποσότητα οξικού νατρίου.   

4. Αποβολή ιζήματος από ένα υπέρκορο διάλυμα μπορεί να γίνει και με τριβή 
των εσωτερικών τοιχωμάτων της φιάλης με μια γυάλινη ράβδο, ή ακόμα και με απλή 
ανακίνηση της φιάλης. 

Φτιάχνοντας ζεστό πάγο με καθημερινά υλικά

Φροντίστε να είναι τα σκεύη σας καθαρά. Ανακατέψτε 
ένα λίτρο λευκό καθαρό ξύδι με 4 κουταλιές της σούπας 
μαγειρική σόδα (οι προσμίξεις μπορεί να επηρεάσουν το 
χρώμα ή να δυσκολεύσουν την κρυστάλλωση). Αυτές οι 
χημικές ουσίες αντιδρούν για να σχηματίσουν μη τοξικό οξικό 
νάτριο και διοξείδιο του άνθρακα. Προσθέστε σε μικρές 
ποσότητες τη μαγειρική σόδα ώστε να μην γίνει υπερχείλιση 
λόγω του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα. 

Na + [HCO 3 ] - + CH 3 –COOH →  CH 3 -COO - Na + + H 2 O + CO 2

Θα πρέπει να απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού, άρα θερμάνετε 
μέχρι να αρχίσει να βράζει και κρατήστε χαμηλή φωτιά μέχρι να δείτε κρυστάλλους 
να αρχίζουν να σχηματίζονται στην επιφάνεια του υγρού (η υπερθέρμανση μπορεί να 
οδηγήσει σε καφέ ή κίτρινο χρώμα). Αφαιρέστε το θερμό διάλυμα από τη φωτιά, και 
ρίξτε το σε ένα νέο δοχείο. Ψύξτε το διάλυμα σε απλή ψύξη. 

Όταν το διάλυμα κρυώσει, μπορείτε να το κρυσταλλώσετε απλά αγγίζοντας το 
και   θα εκπέμπει θερμότητα όπως κρυσταλλώνεται. 

Το οξικό νάτριο είναι ένα ασφαλές χημικό προϊόν. Χρησιμοποιείται ως 
πρόσθετο τροφίμων για την ενίσχυση της γεύσης και ως βασικό συστατικό για την 
χημική αντίδραση σε πολλά ζεστά επιθέματα. 
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