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Πειράματα σε μικροκλίμακα 

Πειράματα σε μικροκλίμακα χαρακτηρίζονται αυτά που 
χρησιμοποιούν πολύ μικρές ποσότητες υλικών (1 ή 2 σταγόνες) 

και πολύ απλές συσκευές.  

Παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  
• είναι οικολογικά, περιορίζουν  στο ελάχιστο τα χημικά απόβλητα 
• είναι οικονομικά, απαιτούν ελάχιστες ποσότητες υλικών 
• είναι ασφαλή, περιορίζονται τα ατυχήματα από αδεξιότητες 
• είναι σύντομα, εκτελούνται γρήγορα  
• δεν έχουν σχεδόν καθόλου πλυσίματα 
• απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία 
• δεν απαιτούν τη χρήση του εργαστηρίου μπορεί να εκτελεστούν 
στην αίθουσα διδασκαλίας 
•  μπορεί να εκτελεστούν και ατομικά. 

ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας Φεβρουάριος 2018 



ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

 τα 2,5,10ml διαλύματος με 1-2 σταγόνες* 
 τους γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες  
    με μια διαφάνεια 
 τους ογκομετρικούς κυλίνδρους με  
    ογκομετρικές σύριγγες 1-10 ml 
 τις γυάλινες ράβδους ανάδευσης με  
    οδοντογλυφίδες 
 τα γυάλινα σταγονόμετρα με μικρά 
    σταγονομετρικά μπουκαλάκια 
 τις σπάτουλες με κατάλληλα κομμένα  
    καλαμάκια 
 το πλύσιμο με απλό σκούπισμα με  
    χαρτί  κουζίνας 

Αντικαθιστούμε: 

*50 ml διαλύματος  αρκεί για να εργαστούν μετωπικά ομάδες μαθητών για αρκετά χρόνια.  

Φεβρουάριος 2018 
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Όμως πρέπει να προσέξουμε ότι: 

• Οι μικρές ποσότητες απαιτούν μία προηγούμενη  
  εξάσκηση των μαθητών στην παρατήρηση των χημικών   
  φαινομένων. 
• Οι λεπτοί χειρισμοί που θα πρέπει να γίνονται με τα 
  σταγονόμετρα ή τα μικρά φιαλίδια μπορεί στην αρχή  
  να δυσκολέψουν τους  μαθητές.  

Πολλά από τα πειράματα μπορούν να μετατραπούν 
σε μικροκλίμακα, όχι όμως όλα! 

 

Ακολουθούν ενδεικτικά: 
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Μελέτη της  διαλυτότητας  
διαφόρων ουσιών σε νερό και αιθανόλη 

1. αλάτι 

2. ζάχαρη 

3. lugol 

4. θειικός χαλκός 

5. κιμωλία 

6. υπερμαγγανικό κάλιο 

7. μελάνι 

8. λάδι 

9. νερό  

10. Αιθανόλη εμπορίου 

Β΄ γυμνασίου 
Φύλλο εργασίας 
ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 

Διδακτικοί στόχοι  
Εξοικείωση των μαθητών ώστε  
•  να αναγνωρίζουν πότε δημιουργείται ένα διάλυμα.  
•  να διαπιστώνουν ότι οι ορισμένες ουσίες διαλύονται 
εκλεκτικά στο νερό, ενώ άλλες διαλύονται εκλεκτικά σε 
άλλους διαλύτες π.χ. οινόπνευμα.   

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_DesolvingInWater_and_Alcohol.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_DesolvingInWater_and_Alcohol.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_DesolvingInWater_and_Alcohol.pdf
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 1 σταγόνα 
νερού 

 1 σταγόνα 
αιθανόλης 

Ανάδευση με 
οδοντογλυφίδα 

 Αρχικά να βάλλετε 
πολύ μικρή 

ποσότητα από κάθε 
ουσία σε κάθε στήλη 

Η αιθανόλη του εμπορίου περιέχει 
νερό στο οποίο οφείλεται η μικρή 

διάλυση της ουσίας 
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Αφού 
ολοκληρώσετε και 
καταγράψετε  τις 
παρατηρήσεις σας, 
να καθαρίσετε τη 
διαφάνεια με το 
χαρτί κουζίνας που 
σας δόθηκε. 
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Χημικές αντιδράσεις σε μικροκλίμακα 

Διδακτικοί στόχοι  
Εξοικείωση των μαθητών ώστε : 

να διακρίνουν μεταβολές που παρατηρούν σε φυσικές και χημικές 

να εξηγούν πότε μια μεταβολή χαρακτηρίζεται χημική και πότε φυσική. 

να διακρίνουν τα αντιδρώντα από τα προϊόντα 

να περιγράφουν με πληρότητα τις χημικές μεταβολές που παρατηρούν 

να αναγνωρίζουν το χημικό συμβολισμό 

 

Φύλλο εργασίας 
ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 

Β΄ γυμνασίου 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ChemicalReactionsInMicroScale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ChemicalReactionsInMicroScale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ChemicalReactionsInMicroScale.pdf
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διάλυμα μαγειρικής σόδας   

NaHCO3 
λευκό ξύδι 

διάλυμα μαγειρικού 

αλατιού NaCl 
σύρμα κουζίνας 

διάλυμα ιωδιούχου καλίου  

ΚΙ 
μαγειρική σόδα 

διάλυμα θειικού χαλκού 

CuSO4 
κιμωλία 

διάλυμα νιτρικού 

μολύβδου Pb(NO3)2 
διαφάνεια 

νερό 
οδοντογλυφίδες και χαρτί 

κουζίνας 

Αρχικά να 
βάλλετε τα υλικά 
σε μικρή 
απόσταση 
μεταξύ τους και 
αφού 
παρατηρήσετε 
τα 
χαρακτηριστικά 
τους.. 

…να τα αναμείξετε  
χρησιμοποιώντας την 
οδοντογλυφίδα την οποία κάθε 
φορά θα σκουπίζετε με το χαρτί 
κουζίνας. 

Ανάδευση με 
οδοντογλυφίδα 

Δεν 
παρατηρείται 

μεταβολή 
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Αφού 
ολοκληρώσετε και 
καταγράψετε  τις 
παρατηρήσεις σας, 
να καθαρίσετε τη 
διαφάνεια με το 
χαρτί κουζίνας που 
σας δόθηκε. 
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Αγωγιμότητα διαλύματος μαγειρικού αλατιού  
σε μικροκλίμακα 

ηλεκτρική πηγή 4,5V απιοντισμένο νερό 

4 καλώδια σύνδεσης διάλυμα μαγειρικού αλατιού 

λαμπάκι Led 3V κομμάτι φελιζόλ 

2 σιδερένια καρφάκια σαν 

ηλεκτρόδια 

διακόπτης  

χαρτί κουζίνας 

Διδακτικοί στόχοι  
Εξοικείωση των μαθητών ώστε : 

να  αναγνωρίζουν τις μεταβολές στην φύση που χαρακτηρίζονται χημικές 

να πραγματοποιούν μια  πειραματική διάταξη 

να παρατηρούν , να περιγράφουν  και να ερμηνεύουν το αποτέλεσμα 

Φύλλο εργασίας 
ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 

Β΄ γυμνασίου 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ElectricalConductivityOfSolutions.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ElectricalConductivityOfSolutions.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_B/Stella_ElectricalConductivityOfSolutions.pdf
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Όταν μεταξύ των ηλεκτροδίων τοποθετηθεί σταγόνα απιοντισμένου νερού 
παρατηρείται πολύ μικρή  λάμψη της led.  
 
Αυτό οφείλεται: 
 
•Στην ύπαρξη μικρής ποσότητας ιόντων Να+  και  Cl-  λόγω της 
ιοντοανταλλακτικής ρητίνης   που χρησιμοποιείται. 
 
•Στην  ευαισθησία του λαμπτήρα led που μπορεί να φωτοβολεί  με 
ηλεκτρικό ρεύμα  έντασης μερικών  μΑ. 
    

Με σταγόνα απιοντισμένου νερού 

 http://www.watertechnologies.gr/tekhnologies-nerou/retines/  

http://www.watertechnologies.gr/tekhnologies-nerou/retines/
http://www.watertechnologies.gr/tekhnologies-nerou/retines/
http://www.watertechnologies.gr/tekhnologies-nerou/retines/
http://www.watertechnologies.gr/tekhnologies-nerou/retines/
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Φυσαλίδες 
Η2  

Φυσαλίδες 
Cl2  

Διάλυμα 
FeCl2 

Διάλυμα 
NaClO 

(χλωρίνη) 

Η παρατήρηση φυσαλίδων δηλαδή  η παραγωγή αερίων 
ουσιών και επίσης ουσιών με διαφορετικό χρώμα οδηγεί  
στο συμπέρασμα εξέλιξης χημικών αντιδράσεων.  
 
Η ερμηνεία  που ακολουθεί δεν είναι στόχος της 
εργαστηριακής δραστηριότητας, απλά δίνεται  για την 
πληρότητα του φαινομένου. 

Με σταγόνα  διαλύματος αλατιού (NaCl) 
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Ηλεκτρόλυση διαλύματος NaCl (με ηλεκτρόδια Fe)  
Σύσταση ηλεκτρολυτικού αγωγού: Na+, Cl-, H+, OH-, H2O.  

 
Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:  
Στην άνοδο (οξείδωση) συγκεντρώνονται ΟΗ- και Cl- οπότε 

        (1) 2Cl- → Cl2 + 2e-                                              Εο = -1,36 V  
        (2) 2Η2Ο → Ο2 + 4Η+ + 4e-                                Εο = -1,23 V  
        (3) 4OH- → 2H2O + O2 + 4e-                              Εο = -0,40 V  
Αν οι συγκεντρώσεις ήταν ίδιες η σειρά εκφόρτισης θα ήταν: ΟΗ- > Η2Ο > Cl-  
Όμως, 
Η [ΟΗ-] είναι πολύ μικρή (10-7 Μ) 
Οι διαφορά δυναμικού μεταξύ (1) και (2) είναι μικρή. 
Μερικές φορές βρίσκουμε ότι για να γίνει η οξείδωση απαιτείται κάπως μεγαλύτερη τάση από την 
αναμενόμενη (υπερτάση) και στην περίπτωση της ημιαντίδρασης (2) η απαιτούμενη υπερτάση, τελικά, είναι 
μεγαλύτερη από την υπερτάση της ημιαντίδρασης  (1).  
Ως εκ τούτου, η ημιαντίδραση που λαμβάνει χώρα στην άνοδο είναι η (1). 
  
Στην κάθοδος (αναγωγή) συγκεντρώνονται Να+ και H+ οπότε  
         (1)  Να+ + e-      → Να                                 Εο = -2,71 V  

         (2) 2H2O + 2e-  → Η2 + 2ΟΗ-                Εο = -0,83 V  
         (3) 2H+ + 2e-  →  Η2                                                  Εο = -0,00 V  
Αν οι συγκεντρώσεις ήταν ίδιες η σειρά εκφόρτισης θα ήταν: Η+ > Η2Ο > Να-  
Όμως, 
Η [Η+] είναι πολύ μικρή (10-7 Μ) 
Οι διαφορά δυναμικού μεταξύ (1) και (2) είναι μεγάλη. 
Ως εκ τούτου, η ημιαντίδραση που λαμβάνει χώρα στην άνοδο είναι η (2).  
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Ενδιάμεσα, όπου αναμιγνύονται Cl2 και NaΟΗ αυτά αντιδρούν και σχηματίζεται 
υποχλωριώδες νάτριο NaClΟ (χλωρίνη) με χρώμα υποκίτρινο και εκλύεται H2 

 

Cl2 + NaΟΗ → NaClΟ + H2 

Άλλες πιθανές αντιδράσεις λόγω των χρησιμοποιούμενων ηλεκτροδίων σιδήρου 

    Fe + 2Cl-  →  FeCl2 + 2e-      

    Fe + 3Cl-  →  FeCl3 + 3e-      

Ο Fe2+ στο νερό μετασχηματίζεται αμέσως στον τετραϋδρικό σίδηρο (II), [Fe(Η2Ο)4]2+,  o οποίος έχει πράσινο χρώμα. 
Ο Fe3+ στο νερό μετασχηματίζεται αμέσως στον εξαϋδρικό χλωριούχο σίδηρο (IΙI), που υφίσταται υδρόλυση δίνοντας 
όξινο, καφέ διάλυμα.  

Θεωρητικοί σχολιασμοί από το σχολικό σύμβουλο ΠΕ4  Δρ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο 

Υποδόριες βελόνες 
(ανοξείδωτες)  

σαν ηλεκτρόδια 



ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Μέτρηση pH διαλυμάτων σε μικροκλίμακα 

Φύλλο εργασίας 
ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 

Φεβρουάριος 2018 

Διδακτικοί στόχοι 
Εξοικείωση των μαθητών ώστε  
• να χρησιμοποιούν το πεχαμετρικό χαρτί  
• να προσδιορίζουν πόσο  
όξινο ή πόσο βασικό είναι ένα διάλυμα. 

Γ΄ γυμνασίου 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-pHMeasurementInMicroScale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-pHMeasurementInMicroScale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-pHMeasurementInMicroScale.pdf


1. λευκό ξύδι 

2. 
διάλυμα άσπρου 

σαπουνιού 

3. 
διάλυμα καυστικού 

νατρίου 

4. διάλυμα υδροχλωρίου 

5. 
υγρό καθαριστικό τζαμιών 

(με αμμωνία) 

6. νερό βρύσης 

7. 
άχρωμο διάλυμα 

αναψυκτικού 

8. 
διάλυμα κιτρικού οξέος  

(ή χυμός λεμονιού) 

9. γάλα 

10. ζαχαρόνερο 

ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας Φεβρουάριος 2018 
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Αφού 
ολοκληρώσετε και 
καταγράψετε  τις 
παρατηρήσεις σας, 
να καθαρίσετε τη 
διαφάνεια με το 
χαρτί κουζίνας που 
σας δόθηκε. 



ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Πειράματα με οξέα, βάσεις και άλατα σε μικροκλίμακα 

Φύλλο εργασίας 
ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας 

Φεβρουάριος 2018 

Διδακτικοί στόχοι  
Εξοικείωση των μαθητών ώστε  
• να προβλέπουν την εξέλιξη ενός χημικού φαινόμενου 

• να παρατηρούν και να περιγράφουν το αποτέλεσμα 

• να το ερμηνεύουν βασιζόμενη στη σχετική θεωρία 

Γ΄ γυμνασίου 

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-ExperimentsWithAcidsBasesAndSaltsInMicroscale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-ExperimentsWithAcidsBasesAndSaltsInMicroscale.pdf
http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Chemistry/Gymnasium_C/Stella-ExperimentsWithAcidsBasesAndSaltsInMicroscale.pdf


ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Φυσαλίδες 
CO2   

Φεβρουάριος 2018 

Φυσαλίδες 
 Η2   
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Αφού 
ολοκληρώσετε και 
καταγράψετε  τις 
παρατηρήσεις σας, 
να καθαρίσετε τη 
διαφάνεια με το 
χαρτί κουζίνας που 
σας δόθηκε. 



pH<7       pH=7       pH>7 

Εξουδετέρωση σε μικροκλίμακα 

Σε μια διαφάνεια ρίχνουμε διαδοχικά 
1 σταγόνα μπλε της βρωμοθυμόλης  
1 σταγόνα διαλύματος  NaOH 
και 1 σταγόνα διαλύματος  HCl 
 
 

ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί  πλήρης 
εξουδετέρωση σε επίπεδο σταγόνας, όμως η μετάβαση 
από το ένα χρώμα στο άλλο είναι ορατή. 

Φεβρουάριος 2018 

Γ΄ γυμνασίου 



Μάρτιος 2018 ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας 

Αφού 
ολοκληρώσετε και 
καταγράψετε  τις 
παρατηρήσεις σας, 
να καθαρίσετε τη 
διαφάνεια με το 
χαρτί κουζίνας που 
σας δόθηκε. 
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 Θεωρούμε ότι οι τεχνικές μικροκλίμακας είναι ένα πολύτιμο 
εργαλείο στην πειραματική διδασκαλία της χημείας και σαν τέτοιο 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς να ξεχνάμε ότι είναι μία 
τεχνική η οποία χρειάζεται ανάλογη παιδαγωγική και διδακτική 
στήριξη.  

 Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει αυτόνομα από τη συμβατική 
εργαστηριακή τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να 
έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες στη μακροκλίμακα για να 
χρησιμοποιήσουν την μικροκλίμακα. 

Τελειώνοντας…   
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