
ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέταλλα.

ΠΕΙΡΑΜΑ (ME.5): O τρελός χορός του Νατρίου (Δείτε το   video  )  

Σκοπός: Να δειχθεί ότι τα  δραστικά μέταλλα αντιδρούν με νερό ελευθερώνοντας υδρογόνο, μέσα  
από μια πρωτότυπη παρουσίαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε περίπου 

10 mL νερού και 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης.

 Προσθέτουμε πάνω από την υδατική στιβάδα 5-10 mL 

βενζίνης οπότε έχουμε μια δεύτερη στιβάδα.

 Ρίχνουμε ένα μικρό κομμάτι Νατρίου (Na)  με μέγεθος 

φακής και παρατηρούμε τον απίθανο «χορό» του μέσα 

στην στιβάδα της βενζίνης. Το Νάτριο όποτε έρχεται σε 

επαφή με την υδατική στιβάδα  σχηματίζεται βάση και ο 

δείκτης αλλάζει χρώμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα πειράματα με Νa ή Κ είναι πολύ 
επικίνδυνα αν η ποσότητα του μετάλλου ξεπεράσει το 
μέγεθος σπόρου ρεβυθιού και γίνει σε μικρούς 

δοκιμαστικούς σωλήνες. Το πείραμα αυτό όπως και κάθε πείραμα που χρησιμοποιεί 
εύφλεκτες ουσίες απαιτεί προσοχή στον χειρισμό του και καλό θα είναι να γίνεται σε χώρο 
ανοικτό ή δίπλα σε λεκάνη νιπτήρα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα δραστικά μέταλλα (K, Νa, Ca, Βa) αντιδρούν έντονα με το νερό δίνοντας το αντίστοιχο  

υδροξείδιο. Π.χ. 2 Na  +  H2O   →   2 NaOH  +  H2.

Το διάλυμα λόγω σχηματισμού βάσης χρωματίζει το δείκτη κόκκινο. Επειδή όμως το Νάτριο δεν  
έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα δεν αναφλέγεται το υδρογόνο. Το Νάτριο μικρότερη πυκνότητα  
από το νερό αλλά μεγαλύτερη από την βενζίνη με συνέπεια να επιπλέει στην μεταξύ τους  
διαχωριστική επιφάνεια. Οι φυσαλίδες υδρογόνου που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του μετάλλου  
το κάνουν περιοδικά ελαφρύτερο από την βενζίνη με αποτέλεσμα να ανεβοκατεβαίνει επαγιδευμένο  
στην περιοχή της, προκαλώντας ένα τρελό χορό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα πολύ δραστικά μέταλλα (Κ, Ba, Ca, Na) αντιδρούν με 

νερό σχηματίζοντας βάσεις και υδρογόνο.  
Διδακτική αξιοποίηση:  Δ, Γ ,Λ , ( Μέταλλα, δείκτες,   βάσεις, θερμοχημεία, πυκνότητα υλικών). 
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