
ΕΝΟΤΗΤΑ: Οξείδια. 

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΟΞΔ.3): Τα οξείδια των αμέταλλων γεννούν οξέα. (Διάλυση διοξειδίου 

του θείου σε νερό). (Δείτε το video) 

Σκοπός: Να δειχτεί ότι τα οξείδια των αμέταλλων αντιδρούν με νερό και δίνουν οξέα. 

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   

Α’ Τρόπος:  Σε μικρό καψίδιο πορσελάνης 

τοποθετούμε μισό κουταλάκι θείου. 

 Υγραίνουμε ένα πεχαμετρικό χαρτί με νερό. 

 Ρίχνουμε μερικές σταγόνες οινοπνεύματος στο 

θείο και το ανάβουμε. (Προσοχή! Η καύση του 

θείου πρέπει να γίνεται σε απαγωγό αερίων, ή σε 

επαρκώς αεριζόμενο χώρο π.χ. δίπλα σε ανοικτό 

παράθυρο) 

 Πλησιάζουμε το βρεγμένο χαρτάκι πάνω από 

τους ατμούς του καιγόμενου θείου και 

παρατηρούμε χρωματική αλλαγή. Ο χρωματικός 

συνδυασμό φανερώνει σχηματισμό όξινου 

διαλύματος. 

 

 

Β’ Τρόπος:  Σε μικρό καψίδιο πορσελάνης 

τοποθετούμε μισό κουταλάκι θείου. 

 Κόβουμε μια μακρόστενη λωρίδα από 

διηθητικό χαρτί. 

 Σε μικρό ποτηράκι βάζουμε λίγο νερό και 

διαλύουμε μικρή ποσότητα ανθρακικού ή όξινου 

ανθρακικού νατρίου, ώστε να σχηματισθεί ένα 

πυκνό διάλυμα. 

 Υγραίνουμε το διηθητικό χαρτί με το διάλυμα  

που κάναμε και προσθέτουμε 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλείνης. Το διάλυμα αποκτά ρόδινο 

χρώμα διότι έχει βασικό χαρακτήρα.  
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 Ανάβουμε όπως και προηγουμένως το θείο,  

φέρουμε  το βρεγμένο διηθητικό χαρτί πάνω από 

τους ατμούς του καιγόμενου θείου και 

παρατηρούμε αποχρωματισμό. Ο 

αποχρωματισμός φανερώνει σχηματισμό όξινου 

διαλύματος. 

 

 

Γ’ Τρόπος:  Σε γυάλινο κώδωνα τοποθετούμε 

κάψα από πορσελάνη η οποία περιέχει και 1   

κουταλάκι θείου, καθώς και ένα ποτήρι με νερό 

στο οποίο έχουμε προσθέσει 3-4 σταγόνες δείκτη 

π.χ. φαινολοφθαλεϊνη και 1-2 σταγόνες 

διαλύματος βάσης (ή λίγο ανθρακικό νάτριο), έτσι 

ώστε να σχηματισθεί ένα ασθενές κόκκινο χρώμα. 

 Απομακρύνουμε τον κώδωνα και αφού 

ανάψουμε το θείο με σπίρτο καλύπτουμε και πάλι 

την κάψα και το ποτήρι φροντίζοντας ο κώδωνας 

να αφήνει περιθώριο για είσοδο αρκετού αέρα. 

(Μπορούμε να βάλουμε σε τρία σημεία της 

διαμέτρου του   πλαστελίνη. 

 Μετά από λίγη ώρα παρατηρούμε ότι το 

διάλυμα  στο ποτήρι έχει αποχρωματισθεί δείγμα 

ότι έχει σχηματισθεί κάποιο οξύ. 

ΕΕΕΞΞΞΗΗΗΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ---ΘΘΘΕΕΕΩΩΩΡΡΡΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

Το θείο καίγεται στην κάψα και δίνει διοξείδιο του θείου (S  +  O2  → SO2 ). Το διοξείδιο του θείου 

διαλύεται στο νερό   σχηματίζει θειώδες οξύ (SO2  +  H2O →  H2SO3 ). Το διάλυμα στο ποτήρι 

γίνεται όξινο,  ο δείκτης αλλάζει χρώμα και  το χαρτάκι δείχνει όξινο περιβάλλον
 

  

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ:::  Όταν διαλυθεί σε νερό οξείδιο αμέταλλου , σχηματίζεται 

οξύ. 

 

Διδακτική αξιοποίηση:   Γ, Λ (Οξέα, Οξείδια, Αμέταλλα). 


