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1. Απλή Αντικατάσταση 
Μπορούμε να φτιάξουμε μια μίνι σειρά δραστικότητας μετάλλων, χρησιμοποιώντας 

διαλύματα αλάτων και κομμάτια μετάλλων. Υπάρχουν οδηγίες στον εργαστηριακό οδηγό. 

Ανάλογα με την ποικιλία υλικών που διαθέτουμε και το χρόνο που θέλουμε να 

διαθέσουμε για την άσκηση μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε μέταλλα και 

διαλύματα. 

 

2. Η αναγωγική δράση των θειωδών 
Η εύκολη αναγωγή των θειωδών προσφέρεται για την πραγματοποίηση κάποιων 

«φανταχτερών» αντιδράσεων, όπως είναι ο αποχρωματισμός των καστανών διαλυμάτων 

του Ιωδίου: 

Na2SO3  + I2 +  H2O    2HI + Na2SO4  

και των ιωδών διαλυμάτων του KMnO4: 

2 KMnO4  + 5 K2SO3  + 3 H2SO4     6 K2SO4  +  2 MnSO4 + 3 H2O  

 

3. Οι οξειδωτικές καταστάσεις του μαγγανίου  
Σε κωνική φιάλη των 500 ml φτιάχνουμε διάλυμα A, διαλύοντας 10g ζάχαρης και 0.5 g 

NaOH σε 250 ml νερό. Προσθέτουμε 100 ml διαλύματος Β, που το έχουμε φτιάξει 

ρίχνοντας λίγους κόκκους KMnO4 σε 100ml νερό και παρατηρούμε τις αλλαγές των 

χρωμάτων.  

Στο τέλος προσθέτουμε 5ml πυκνού θειικού οξέος και το διάλυμα αποχρωματίζεται 

πλήρως.  

Για τα χρώματα που βλέπουμε ισχύει 

 MnO4‾   ιώδες 

MnO4
2-  πράσινο 

MnO2 καφέ σκούρο σαν στερεό, καστανό έως κίτρινο διαλυμένο 

Μn2+  πρακτικά άχρωμο 

 

4. Η μπλε φιάλη 
Το μπλε του μεθυλενίου έχει έντονο μπλε χρώμα όταν είναι οξειδωμένο και είναι άχρωμο 

όταν ανάγεται: 
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Η γλυκόζη, είναι μια αλδεΰδη και σε αλκαλικό περιβάλλον οξειδώνεται από το οξυγόνο προς 

γλυκονικό οξύ:   C5H11O5CHO + ½ O2  →  C5H11O5COOH 

Παρουσία NaOH  το γλυκονικό οξύ βρίσκεται με τη μορφή γλυκονικού νατρίου. Το μπλε του 

μεθυλενίου επιταχύνει την αντίδραση δρώντας σαν οξειδωτικό . 

 Όταν υπάρχει αρκετός αέρας το άχρωμο μπλε του μεθυλενίου ξανα-οξειδώνεται και 

αποκαθίσταται το μπλε χρώμα του διαλύματος. Στη συνέχεια, η γλυκόζη ανάγει τη βαφή και 

το χρώμα του διαλύματος εξαφανίζεται.  

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται μέχρι να οξειδωθεί όλη η ποσότητα τις γλυκόζης. 

Μπλε του λευκομεθυλενίου + αέρας (οξυγόνο) →  Μπλε του μεθυλενίου  

  Άχρωμο            Μπλε 

 

Μπλε του μεθυλενίου + Γλυκόζη →  Μπλε του λευκομεθυλενίου + Γλυκονικό οξύ 

 Μπλε      Άχρωμο      
 

Υλικά 
8,5 gr  Γλυκόζη 

8,5 gr NaOH 

Μπλε του μεθυλενίου διάλυμα 1% 

 

Διαδικασία 
Διαλύουμε τη γλυκόζη και το NaOH σε 1L νερό και προσθέτουμε 1mL  από το διάλυμα του 

μεθυλενίου. Μεταφέρουμε το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη, για να έχει μικρό άνοιγμα το 

μπουκάλι. Ενώ το διάλυμα είναι αρχικά μπλε, κατά την παραμονή του αποχρωματίζεται. 

Χύνοντας το άχρωμο διάλυμα σε ένα ποτήρι, αυτό παίρνει οξυγόνο από τον αέρα και 

ξαναγίνεται μπλε. Αν το αφήσουμε ήρεμο στο ποτήρι σύντομα θα αποχρωματιστεί. 

Αναδεύοντάς το, ξαναγίνεται μπλε, κοκ. 
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