
Σελίδα 1 

EΚΦΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

MEΛETH THΣ XHMIKHΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
TΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο: ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ 
 

          Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε  3 ML περίπου διαλύματος οξικού μολύβδου 
Pb(CH3COO)2 κατόπιν προσθέτουμε αρκετές σταγόνες ιωδιούχο κάλιο KJ ανακινώντας το 
δοκ. σωλήνα. Πραγματοποιείται η παρακάτω αντίδραση: 
Οξικός μόλυβδος           +      ιωδιούχο κάλιο   ®  οξικό κάλιο     +     ιωδιούχος μόλυβδος  
Pb( CH3COO)2             +               2KJ              ®  2CH3COOK    +        PbJ2¯ 
 
EΡΩΤΗΣΕΙΣ: α) Πως χαρακτηρίζετε την αντίδραση με κριτήριο την ταχύτητά της; 
         Αργή, μέτρια ή γρήγορη;………………………………………………………………. 
                      
           β) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
 Χρώμα υδατικού διαλύματος Διαλυτότητα ουσίας 
Οξικός μόλυβδος   
Ιωδιούχο κάλιο   
Ιωδιούχος μόλυβδος   
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
 
               Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 3 ML περίπου διαλύματος νιτρικού αργύρου 
AgNO3 και σημειώνουμε με  μαρκαδόρο ένα Χ στη περιοχή του γυαλιού που υπάρχει το 
διάλυμα. Προσθέτουμε έξι σταγόνες διαλύματος υδροχλωρικού οξέος ΗCI,και μετράμε το 
χρόνο που απαιτείται, ώστε το Χ που σημειώσαμε να μην φαίνεται όταν κοιτάζουμε το 
σωλήνα από την απέναντι πλευρά. Το διάλυμα θολώνει εξ αιτίας του αδιάλυτου χλωριούχου 
αργύρου που σχηματίστηκε σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 
 
Νιτρικός άργυρος     +     υδροχλωρικό οξύ    ®    νιτρικό οξύ        +    χλωριούχος άργυρος 
      AgNO3               +              ΗCI                ®         HNO3           +          AgCI¯ 
 
              Σε ένα δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 3 ML  Θειοθειικό νάτριοNα2S2O3 και 
πάλι σημειώνουμε με ένα μαρκαδόρο Χ στην περιοχή του γυαλιού που υπάρχει το διάλυμα . 
Προσθέτουμε έξι σταγόνες διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, και μετράμε το χρόνο που 
απαιτείτε, ώστε το Χ που σημειώσαμε να μην φαίνεται όταν κοιτάζουμε το σωλήνα από τη 
απέναντι πλευρά. Το διάλυμα θολώνει εξ αιτίας του κολλοειδούς θείου που σχηματίστηκε 
σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 
 
Θειοθειικό νάτριο + υδροχλωρικό οξύ  ®χλωριούχο νάτριο + θείο + διοξείδιο θείου +νερό 
   Nα2S2O3          +       2HCI                 ®          2ΝαCI           +    S¯ +      SO2          + H2O 
 



Σελίδα 2 

Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα συμπληρώστε τον πίνακα 2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 
 Σωλήνας νιτρικού αργύρου Σωλ.θειοθειικού νατρίου 
Απαιτούμενος χρόνος   
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ 3ο: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

XHMIKHΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
 
 

 
           Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 3 ML διαλύματος θειοθειικού νατρίου Nα2S2O3, 
σημειώνουμε Χ στο σωλήνα και προσθέτουμε έξι σταγόνες διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 
HCI και μετράμε το χρόνο που απαιτείται να ολοκληρωθεί η γνωστή μας αντίδραση. 
 
 
         Σε ένα δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε 3 ML διαλύματος θειοθειικού νατρίου, 
σημειώνουμε Χ στο σωλήνα και τοποθετούμε τον σωλήνα σε υδρόλουτρο 80ο C  για 3 λεπτά 
περίπου, σύμφωνα και με τις οδηγίες  του διδάσκοντος. Προσθέτουμε στη συνέχεια έξι 
σταγόνες διαλύματος υδροχλωρικού οξέος HCI και μετράμε πάλι το χρόνο που απαιτείται να 
ολοκληρωθεί η αντίδραση. 
 
 
Με βάση τα αποτελέσματα συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
 1ος δοκιμαστ. σωλήνας  σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 
2ος δοκιμαστ. σωλήνας σε 
υψηλή θερμοκρασία 

Απαιτούμενος χρόνος   
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: α) .Ποια αντίδραση γίνεται γρηγορότερα;…………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
       β). Συμπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση: Αύξηση της ………………. έχει σαν 

αποτέλεσμα την ……………….της  ταχύτητας  μιας χημικής αντίδρασης. 
 
       γ). Γιατί τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρηγορότερα, όταν διατηρούνται έξω από το ψυγείο; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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