
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΙΘΑΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

(Από το διαδίκτυο) 

1) Απίθανος σχηματισμός πάγου. Δώστε εντολή να σχηματιστεί πάγος με την πίεση του 

δακτύλου σας σε διάλυμα οξικού νατρίου. Το αποτέλεσμα θα σας εντυπωσιάσει!  (Δείτε το 

Video). 

 
2) Ένα πολυμερές γεννιέται. Με  πολύ απλό τρόπο και άμεσα μπορείτε να δείτε πως 

δημιουργείται ένα πολυμερές υλικό από πολυβινυλική αλκοόλη και βόρακα. (Δείτε το 

Video). 

 
3)  Η ντομάτα που ακτινοβολεί. Αξιοποιείστε τον φώσφορο που υπάρχει στα σπίρτα και 

κάντε μια ντομάτα να φωσφορίζει!   (Δείτε το Video). 

 



4) Μήλο σε υγρό άζωτο. Τι θα συμβεί αν ρίξουμε ένα φρούτο σε υγρό πολύ χαμηλής 

θερμοκρασίας; Το άζωτο με σημείο τήξης  προσφέρεται για το πολύ ενδιαφέρον αυτό πείραμα. 

(Δείτε το Video). 

 
5) Μπαλάκι σε υγρό άζωτο. Μπορείτε να τρελάνετε κυριολεκτικά ένα μπαλάκι του πικ-

πογκ αν το βυθίσετε για λίγο σε υγρό άζωτο και μετά το τοποθετήσετε σε ένα τραπέζι. (Δείτε 

το Video). 

 
6) Μπλε με ανατάραξη. Άλλο ένα «μαγικό» πείραμα.  Φιάλη που το περιεχόμενό της γίνεται 

μπλε με ανατάραξη, ενώ όταν ηρεμεί επανέρχεται στο άχρωμο. (Δείτε το Video). 

 
7) Ξηρός πάγος σε πισίνα.  Σίγουρα δεν θα έχετε δει τι γίνεται αν ρίξετε στερεό διοξείδιο 

του άνθρακα (ξηρό πάγο) σε πισίνα. Το βιντεάκι θα σας εκπλήξει! (Δείτε το Video). 



 
8) Πάγος με ένα κτύπημα. Σας υποδεικνύουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε ένα 

μπουκάλι με μπύρα να παγώσει στιγμιαία με ένα μόνο κτύπημα.   (Δείτε το Video). 

 
9) Πως θα κάνετε τα αυγά «λαστιχένια». Ένα αυγό όταν τοποθετηθεί για λίγο χρόνο σε 

ξύδι «χάνει» το τσόφλι του και αποκτά περίεργες ιδιότητες. (Δείτε το Video). 

 
10) Πως καίγονται οι παστίλιες του βήχα. Η συγκεκριμένη καύση έχει πολύ γούστο! Οι 

παστίλιες αποκτούν απίθανη μορφή όταν καίγονται.   (Δείτε το Video). 



 
11) Πώς να καθαρίσετε τα ασημικά σας. Γνωρίζετε ίσως, ότι ο Άργυρος στο φως   

μαυρίζει επιφανειακά κάτι που αποτελεί πονοκέφαλο για την νοικοκυρά. Σας υποδεικνύουμε 

ένα απλό και γρήγορο τρόπο να καθαρίσετε τα μαυρισμένα ασημικά, δίχως τρίψιμο. Με σόδα 

και αλουμινόχαρτο μόνο!  (Δείτε το Video). 

 
12) Σταλακτίτες στη στιγμή. Το οξικό Νάτριο κάνει απίθανη κρυσταλλοποίηση. 

Μπορείτε, λοιπόν , εκτός άλλων ,  να δημιουργήσετε σταλακτίτες στη στιγμή.   (Δείτε το 

Video). 

 

13) Ο Mr Bean στο Εργαστήριο 



Χημείας. Τι περιμένετε να συμβεί όταν ο Mr «καταστροφή» πατήσει το πόδι του σε 
Εργαστήριο χημείας; Απολαύστε το! (Δείτε το video)  

 

 

 

 

 

14) Τα «φίδια του Φαραώ». Καταπληκτικό αποτέλεσμα από την καύση του θειοκυανιούχου 
υδραργύρου. (Δείτε το video) 


