
ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργανικές Αντιδράσεις. 

 ΠΕΙΡΑΜΑ (ΟΡΓ.7): Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων. (Δείτε 

το video) 

Σκοπός: Να δείξουμε ότι τα οργανικά οξέα εμφανίζουν το ίδιο σύνολο ιδιοτήτων με τα ανόργανα 

οξέα (όξινος χαρακτήρας). 

 

                                                                     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Α. Τα διαλύματά τους έχουν pH  μικρότερο από το 7. (Σε 25 
o
C) 

 

 Σε πεχαμετρικό χαρτί στάζουμε 2-3 σταγόνες 

διαλύματος αιθανικού (οξικού ) οξέος. Η 

χρωματομετρική κλίμακα θα δείξει ότι το διάλυμα έχει 

pH  μικρότερο του 7. 

 

 

 

 

Β. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών 

 

 Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει διάλυμα οξικού οξέος 

στάζουμε 3-4 σταγόνες του δείκτη Ηλιανθίνη. Παρατηρούμε 

ότι το πορτοκαλί χρώμα του δείκτη γίνεται κόκκινο, κάτι που 

αποδεικνύει ότι το διάλυμα μας έχει όξινο χαρακτήρα. 

 

Γ. Αντιδρούν με τα ηλεκτροθετικότερα του υδρογόνου μέταλλα και 

ελευθερώνουν υδρογόνο. 

 

 Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει διάλυμα οξικού οξέος προσθέτουμε 2-3 τεμάχια 

μολύβδου. Το οξύ αντιδρά με το μέταλλο και δίνει οξικό μόλυβδο και υδρογόνο, γεγονός 

που δηλώνεται από τις φυσαλίδες που θα σχηματισθούν στο μέταλλο. Αν θέλουμε να έχουμε 

καλύτερη απόδειξη της αντίδρασης προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο.  

 

 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα προσθέτουμε και μικρή 

ποσότητα διαλύματος Ιωδιούχου Καλίου (ΚΙ). Παρατηρούμε 

σχηματισμό κίτρινου ιζήματος  που οφείλεται στον Ιωδιούχο 

μόλυβδο (PbI2)  που σχηματίσθηκε. 

 

Δ. Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και ελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα 

 

 Σε κύλινδρο συλλογής αερίων ή κάποιο γυάλινο ποτήρι τοποθετούμε 2- 3 κουταλάκια 

Ανθρακικού Νατρίου (Na2CO3) 
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 Στερεώνουμε ένα κερί σε σύρμα έτσι ώστε να μπορεί να 

κρεμασθεί στο χείλος του γυάλινου σωλήνα και ανάβουμε το κερί. 

 

 Προσθέτουμε διάλυμα αραιού υδροχλωρικού οξέος στο σωλήνα 

με το ανθρακικό αλάτι. Παρατηρούμε έντονο αφρισμό που οφείλεται 

στο παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα. 

 

 Εισάγουμε το αναμμένο κερί στο σωλήνα και βλέπουμε να 

σβήνει, κάτι που υποδηλώνει την ύπαρξη διοξειδίου του άνθρακα. 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: 2 HCl  +  CaCO3   CaCl2  +  H2O  +  CO2 

 

Διδακτική αξιοποίηση:   Γ, Λ , (Όξινος χαρακτήρας) 

 


