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(αρχή του Le Chatelier)

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν
τη θέση της χημικής ισορροπίας  

α) Συγκέντρωση
β) Θερμοκρασία

                               

Πειραματική διαδικασία

1. Σε  δοκιμαστικό  σωλήνα  μέτρησε  5  σταγόνες  διαλύματος   FeCl3     (χρώμα
διαλύματος …………………) 

2.  Το διάλυμα  NH4SCN έχει χρώμα  …………………. 

3. Πρόσθεσε   στον  ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα 5 σταγόνες διαλύματος  NH4SCN. Το
διάλυμα που προκύπτει από την ανάμιξη έχει χρώμα 
 ………………………………………...

4. Πρόσθεσε στο διάλυμα που προέκυψε απιονισμένο νερό μέχρι τη μέση του 
δοκιμαστικού σωλήνα για  να αραιώσει το χρώμα. Το αραιωμένο διάλυμα έχει 
χρώμα ………………………………...

5. Μοίρασε  το  περιεχόμενο  σχεδόν  ισόποσα  σε  καθένα  από  τους  6  αριθμημένους
δοκιμαστικούς σωλήνες .
 Κράτησε το διάλυμα του δοκιμαστικού σωλήνα (1) σαν διάλυμα αναφοράς . Έτσι

θα  μπορείς  να  συγκρίνεις  τη  μεταβολή  του  χρώματος  ή  της  έντασης  του
χρώματος που θα γίνει στους υπόλοιπους δοκιμαστικούς σωλήνες .

 Στο δοκιμαστικό σωλήνα (2 ) πρόσθεσε 2 σταγόνες διαλύματος FeCl3   

 Στο δοκιμαστικό σωλήνα (3) πρόσθεσε 2 σταγόνες διαλύματος NH4SCN   

 Στο δοκιμαστικό σωλήνα (4) πρόσθεσε 2 σταγόνες διαλύματος NaOH 

 Στο δοκιμαστικό σωλήνα (5) πρόσθεσε 2 σταγόνες διαλύματος AgNO3 

 Βάλε το δοκιμαστικό σωλήνα (6) σε ένα ποτήρι ζέσεως με βραστό νερό για 3 min
περίπου.

6. Παρατήρησε τις αλλαγές στο χρώμα ή στην ένταση του χρώματος σε κάθε 
δοκιμαστικό σωλήνα. Σημείωσε τις παρατηρήσεις σου στον Πίνακα 1.                       

ΕΚΦΕ Κέντρου                                   Αναστασία Γκιγκούδη                ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης



Πίνακας 1

Δοκιμαστικός
  σωλήνας 

 Αντιδραστήριο
που

προστέθηκε 

 Αλλαγή χρώματος
ή ένταση χρώματος

     Κατεύθυνση 
Χημικής ισορροπίας

        2    FeCl3  

        3   NH4SCN
        4   NaOH  
        5   AgNO3

        6   Θέρμανση
 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων της άσκησης 

Να συμπληρώσεις τις επόμενες προτάσεις με βάση τις αλλαγές του χρώματος (Πίνακας
1) και την αρχή του Le Chatelier.Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται δίνονται στο
τέλος της σελίδας.

 Δοκιμαστικός σωλήνας (2). Η ισορροπία  μετατοπίζεται……………,
διότι………………………………………………………………………

 Δοκιμαστικός σωλήνας (3). Η ισορροπία  μετατοπίζεται……………,
διότι………………………………………………………………………

 Δοκιμαστικός σωλήνας (4). Η ισορροπία  μετατοπίζεται……………,
διότι………………………………………………………………………

 Δοκιμαστικός σωλήνας (5). Η ισορροπία  μετατοπίζεται……………,
διότι………………………………………………………………………

 Δοκιμαστικός σωλήνας (6). Η ισορροπία  μετατοπίζεται………………,
άρα η αντίδραση είναι……………………..( ενδόθερμη ή εξώθερμη).

Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα        

1. FeCl3+ 3NH4SCN ↔Fe(SCN)3↓+3NH4Cl

2. FeCl3+3NaOH→ Fe(OH)3 +3NaCl

3. Ag(NO)3+NH4SCN→AgSCN↓+NH4NO3
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