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Ανδρέας Καρακωνσταντής  
Φυσικός 

20/4/2007 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 
1. Τοποθετούμε τα δύο αμαξίδια στη μία άκρη του πάγκου με το ελατήριο-έμβολο σε θέση 
συσπείρωσης, την οποία χρησιμοποιούμε σε όλα τα επόμενα πειράματα. Στη συνέχεια 

μετρούμε το μήκος της διαδρομής από το 
άκρο του αμαξιδίου στα δεξιά μέχρι την 
άλλη άκρη του πάγκου, το οποίο στο 
πείραμά μας είναι 1m. Στη συνέχεια 
μετρούμε από τη δεξιά άκρη του πάγκου 
αποστάσεις ίσες με: 
α) το μισό της ελεύθερης διαδρομής, 
δηλαδή 50cm (κόκκινη γραμμή) 

β) το ένα τρίτο της διαδρομής, 33,3 cm (πράσινη γραμμή) και  
γ) το ένα τέταρτο της διαδρομής, 25cm (μπλέ γραμμή) 
 

2. Φέρνομε τα δύο αμαξίδια σε τέτοια θέση ώστε τα άκρα τους να ισαπέχουν από τα άκρα 
του πάγκου (50cm από κάθε άκρο) και απελευθερώνομε με τη βοήθεια ενός σφυριού το 
έμβολο. Παρατηρούμε ότι τα δύο αμαξίδια φθάνουν ταυτόχρονα  στα άκρα του πάγκου, 
 άρα μετά την έκρηξη απέκτησαν ίσες ταχύτητες. Αυτό προκύπτει και θεωρητικά από την 
αρχή διατήρησης της ορμής αφού τα αμαξίδια έχουν ίσες μάζες. Η ταυτόχρονη 
πρόσκρουση των αμαξιδίων στα δύο εμπόδια γίνεται αντιληπτή και από τον ήχο της 

πρόσκρουσης. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε ένα βάρος (ίσης μάζας με 
κάθε αμαξίδιο) στο ένα αμαξίδιο ( 2ο δεξιά 
στο σχήμα) και επαναλαμβάνομε το 
πείραμα από τις ίδιες θέσεις. Τώρα όμως 
τα αμαξίδια δεν φθάνουν ταυτόχρονα στα 
δύο εμπόδια . Εύκολα διαπιστώνουμε ότι 
πρώτο φθάνει το ελαφρύτερο αμαξίδιο, 
άρα αυτό απέκτησε τη μεγαλύτερη 

ταχύτητα κατά την έκρηξη. Αν όμως το πείραμα επαναληφθεί με το  βαρύτερο αμαξίδιο να 
έχει να διανύσει s2=33,3cm  και το ελαφρύτερο s1=66,6 cm τότε φθάνουν ταυτόχρονα στο 
τέλος της διαδρομής τους. Αυτό σημαίνει ότι υ1=2υ2, κάτι που αναμέναμε αφού m2=2m1. 
Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν αν γίνει m2=3m1 οπότε διαπιστώνομε ταυτόχρονη 
άφιξη μόνα αν s1=75cm  και s2=25cm, δηλαδή s1=3s2, άρα και υ1=3υ2. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΑΞΗ : Α΄  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑ: Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη                                                                      
Καθηγητής :  
 
Στοιχεία μαθητή : 
 
Όνομα :……………………. Επώνυμο:…………………………… 
Τάξη:……………………….Ημερομηνία:………………………… 
 
Σκοπός του πειράματος  :  
1) Να επαληθεύσετε ότι, δύο αρχικά ακίνητα και σε επαφή σώματα μετά 
από μία ξαφνική αμοιβαία ώθηση ( ‘έκρηξη’) απομακρύνονται με αντίθετες 
ορμές.  
2) Να διαπιστώσετε ότι η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων 
διατηρείται  σταθερή. 
                    
 
 
Εισαγωγικές  θεωρητικές  γνώσεις: 
Τα δύο αμαξίδια έχουν μάζες m1=m και m2=2m και βρίσκονται αρχικά σε 
επαφή, με το ελατήριο του ενός συσπειρωμένο : 
 

 

x1 x2
           m

     2      2m1
       A1=B1

         A2=B2

       B2=2mg
       B1=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
 
 

u2
u1  

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα των δύο αμαξιδίων 
είναι : 1 1 2 2, , ,B A B A . 
Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν διότι : 

1Α = Β1   και  . 2 2Α = Β
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Οι εσωτερικές δυνάμεις του συστήματος των δύο αμαξιδίων είναι οι  1 2,F F  
που λόγω του τρίτου νόμου του Newton : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2
1 2 1 2

1 1 2 2 2 2. . . . . .

. .
1 2 1 2 . .. . . . . .

.
. .

p pF F p p
t t

p p p p p p

p p p p p p

p

τελ αρχ τελ αρχ τελ αρχ

υστ υστ
ολ ολαρχ αρχ τελ τελ αρχ τελ

υστ
ολ σταθ

Σ Σ

Σ

Δ Δ
= − → = − →Δ = −Δ →

Δ Δ
⎡ ⎤→ − = − − = − +⎣ ⎦

→ + = + → =

→ =

→

→  

 
Επομένως η ολική ορμή του συστήματος των δύο αμαξιδίων παραμένει 
σταθερή  όταν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται στο 
σύστημα είναι μηδέν. 
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Άρα :   
 
 
 
 
 
 
Πειραματική εργασία : 
 
Α) Αφήνετε τα αμαξάκια στο μέσο του τραπεζιού σε επαφή, με το ελατήριο 
του ενός συσπειρωμένο, έτσι ώστε οι αποστάσεις χ1 και χ2  απο τα εμπόδια 
να είναι ίσες.  
Τα αμαξάκια (1) & (2) έχουν την ίδια μάζα (m). 

x1 x2
           m

1

         A2=B2

       B2=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
u2

u1

          B1=mg

            A1=B1

m
 2
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1) Χτυπήστε με ένα μεταλλικό αντικείμενο την ασφάλεια του ελατηρίου του 
ενός . Ακούγεται ταυτόχρονα ο ήχος της πρόσκρουσης στα δύο εμπόδια ; 
……………………………………………………………………………….. 
2) Κινούνται τα αμαξάκια με αντίθετες ορμές; ( δικαιολογήστε ): 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Β) Προσθέστε μια μεταλλική  μάζα (m) , ίση με τη μάζα του ενός , στο ένα 
από τα δύο αμαξάκια.  

x1 x2
           m

     2      2m1
       A1=B1

         A2=B2

       B2=2mg
       B1=mg

    F2F1

           Εμπόδιο      Εμπόδιο

+
u2

u1

 
1) Με διαδοχικές δοκιμές , προσδιορίστε την κατάλληλη  θέση των δύο 
αμαξιδίων για την οποία  η πρόσκρουση  τους  γίνεται ταυτόχρονα  στα 
εμπόδια. Στη θέση αυτή μετρήστε τις αποστάσεις χ1 & χ2 που απέχουν τα 
άκρα των δύο αμαξιδίων από τα εμπόδια. 
 
 χ1=……………                       χ2=……………. 
  
 

1

2

..................x
x
=  
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2) Να επαληθεύσετε με θεωρητικούς υπολογισμούς το παραπάνω 

πειραματικό αποτέλεσμα όσο αφορά το πηλίκο 1

2

x
x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 : 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

Μιχάλης Αργυρούδης 
Φυσικός 
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Ανδρέας Καρακωνσταντής 
Φυσικός 

23/4/2007 

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την 
βοήθεια του απλού εκκρεμούς-Πίνακας μετρήσεων  

A/A 
Διάρκεια 20 
ταλαντώσεων 

t(s) 
Περίοδος     

Τ(s)  
Μήκος       
L(m) T2(s2) 

 

1 21.7 1.085 0.3 1.18  

2 27.1 1.355 0.45 1.84  

3 31.1 1.555 0.6 2.42  

4 34.6 1.73 0.75 2.99  

5 38 1.9 0.9 3.61  

           
      
      

 
  

     
      
      
      

     
 

      

      
      
      
      

     
 

     

 
      
      
      
      
      
      
      
      

 κλίση  g % σφάλμα  

 4.015  9.83 0.23  
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Ανδρέας Καρακωνσταντής 
Φυσικός 

23/4/2007 

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την βοήθεια του απλού 
εκκρεμούς 

A/A 
Διάρκεια 20 
ταλαντώσεων   

t(s) 
Περίοδος        

Τ(s)  
Μήκος           
L(m) T2(s2) 

1         

2         

3         

4         

5         

          
     

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την βοήθεια του απλού 
εκκρεμούς 

A/A 
Διάρκεια 20 
ταλαντώσεων   

t(s) 
Περίοδος        

Τ(s)  
Μήκος           
L(m) T2(s2) 

1         

2         

3         

4         

5         

     
     

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την βοήθεια του απλού 
εκκρεμούς 

A/A 
Διάρκεια 20 
ταλαντώσεων   

t(s) 
Περίοδος        

Τ(s)  
Μήκος           
L(m) T2(s2) 

1         

2         

3         

4         

5         
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Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον 
απαριθμητή GEIGER –MULLER 

Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι οι μαθητές: 
 Να αντιληφθούν ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας “βομβαρδίζει” συνέχεια με ακτινο-
βολία α, β και γ. 
 Να μάθουν πως ανιχνεύεται η ακτινοβολία αυτή (ακτινοβολία υποβάθρου). 
 Να μετρήσουν την ακτινοβολία υποβάθρου σε σταθερά χρονικά διαστήματα και να καταγρά-
ψουν τα αποτελέσματα με τη βοήθεια της συσκευής συγχρονισμένης λήψης και απεικόνισης, 
του ανιχνευτή Geiger-Muller και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 
1. Λυχνία GEIGER -MULLER 
2. Παραλληλόγραμμη βάση 
3. Μία απλή μεταλλική λαβίδα 
4. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του ΣΕΦΕ (Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 
5. Ο εκτυπωτής του ΣΕΦΕ 
6. Χάρακας 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις ενότητες 
του σχολικού βιβλίου: 
 3.3 Η ραδιενέργεια 
 Το ελεύθερο ανάγνωσμα των σελίδων 84-85 (Ραδιοχρονολόγηση). 

 
Ακτινοβολία υποβάθρου 
 
Με τον όρο «ακτινοβολία υποβάθρου» εννοούμε το χαμηλότερο επίπεδο ακτινοβολίας που μπο-
ρούμε να μετρήσουμε σε μια περιοχή. Είναι η ακτινοβολία που οφείλεται στα ραδιενεργά υλικά 
που υπάρχουν στο περιβάλλον (χώμα, βράχους, οικοδομικά υλικά, ξύλα, τρόφιμα, αέρα, κλπ) 
στους ιστούς μας (Κ-40, C-14) και στις κοσμικές ακτινοβολίες.  
Τα ραδιενεργά υλικά τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον σχηματίστηκαν από την εποχή της δημι-
ουργίας της Γης.  
Οι κοσμικές ακτινοβολίες είναι ακτινοβολίες που προέρχονται από τον ήλιο και άλλους γαλαξίες 
(πρωτογενής ακτινοβολία) και αποτελείται από ατομικούς πυρήνες και πρωτόνια μεγάλης ενέργει-
ας (μέχρι 1016 ΜeV) και από σωματίδια α, β και γ που παράγονται στα ανώτερα στρώματα της α-
τμόσφαιρας λόγω των συγκρούσεων των σωματιδίων της πρωτογενούς ακτινοβολίας με τα μόρια 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα (δευτερογενής ακτινοβολία). 
 
Ανιχνευτής -απαριθμητής GEIGER - MULLER 
 
Ο ανιχνευτής - απαριθμητής GEIGER -MULLER α-
ποτελείται από τη λυχνία ανίχνευσης G-M και τη συ-
σκευή απαρίθμησης. 
Η λυχνία G-M (διπλανή εικόνα) είναι ένας μεταλλικός 
κύλινδρος από αλουμίνιο, ο οποίος στο εσωτερικό 
του περιέχει αέριο, συνήθως αργό (Ar), σε χαμηλή 
πίεση.  
Κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου υπάρχει λεπτό 
ευθύγραμμο σύρμα. Το μπροστινό μέρος του κυλίν-
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δρου κλείνεται από μια λεπτή μεμβράνη, που ονομάζεται παράθυρο του ανιχνευτή. 
Όταν ένα σωματίδιο περάσει από το παράθυρο, ιονίζει το αέριο που υπάρχει στο εσωτερικό του 
σωλήνα και τότε ένας ηλεκτρικός παλμός καταγράφεται από τη συσκευή απαρίθμησης. Ο ανιχνευ-
τής -απαριθμητής GEIGER -MULLER δεν αναγνωρίζει τη φύση των σωματιδίων που προκαλούν 
τον ιονισμό του αερίου Ar. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι απαριθμητών G-M και για τη χρήση τους απαιτείται προηγουμένως 
προσεκτική μελέτη των εγγράφων που τους συνοδεύουν (οδηγίες χρήσης). Τέτοιες συσκευές φαί-
νονται στις παρακάτω εικόνες. 
 
 
 

 

 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Συνδέουμε στην είσοδο 1 του Multilog   τον αισθητήρα 
του Geiger Muller.  
2. Τοποθετούμε  την λαβίδα  στην παραλληλόγραμμη βά-
ση 
3. Τοποθετούμε  τον αισθητήρα στη λαβίδα ( πιάνοντας, με 
τη λαβίδα, τον βραχίονα του αισθητήρα), 
4. Στέφουμε τον αισθητήρα σε οριζόντια θέση.  
5. Ανοίγουμε το πρόγραμμα DB-Lab.  
6. Ανοίγουμε το MultiLog πατώντας το “κουμπί” On και 
περιμένουμε να παρουσιαστεί στην οθόνη του η λέξη 
Ready. 

5. Στο μενού «Καταγραφέας» (οθόνη Η/Υ) επιλέγουμε 
«Πίνακας Ελέγχου». 
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6. Στο μενού «Είσοδος 1» επιλέγουμε τον απαριθμητή Geiger Muller. Στο μενού «Σημεία» διαλέ-
γουμε 32000 και στο μενού «Ρυθμός» επιλέγουμε 100/s. 
 
7.  Από το μενού «Προβολή» επιλέγουμε «Κλιμάκωση». Θέτουμε ελάχιστο 0, μέγιστο 10 και 
επιλέγουμε 10 υποδιαιρέσεις.   
Κατόπιν επιλέγουμε «Μνημόνευση κλίμακας» και πατάμε ΟΚ.  

 

 
8. Πατάμε το κουμπί «Λήψη δεδομένων». Στην οθόνη δημιουργείται, με την πάροδο του χρό-

νου το ραβδόγραμμα  Ενεργότητας – Χρόνου με εύρος 10s.  
 
 

 
9. Παίρνουμε μετρήσεις για 5min (300s) και πατάμε το κουμπί «Διακοπή»  
10.Κλείνουμε το MultiLog, πατώντας το “κουμπί” Off. 
11.Στην οθόνη του Η/Υ έχουμε το ραβδόγραμμα Ενεργότητας – Χρόνου με εύρος 10s.  
12. Αποθηκεύουμε το ραβδόγραμμα με το όνομα «Geigerο».  
13. Εκτυπώνουμε το ραβδόγραμμα Ενεργότητας – Χρόνου.  
14. Στέλνουμε το ραβδόγραμμα για αναπαραγωγή στο φωτοτυπικό μηχάνημα, στη γραμματεία του 

σχολείου, σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι μαθητές. 
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15. Περιστρέφουμε  τον αισθητήρα κατά 90ο (τώρα είναι κατακόρυφος) και επαναλαμβάνουμε τις 
ενέργειες 5 έως 14 αποθηκεύοντας  το ραβδόγραμμα με το όνομα «Geigerk» 

16. Διανέμουμε στους μαθητές τις γραφικές παραστάσεις «Ενεργότητας – χρόνου». 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 
 
1. Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν τι παριστάνουν τα επιμέρους εμβαδά μεταξύ της γραφι-

κής παράστασης και του άξονα των χρόνων. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την λήψη των δεδομέ-
νων με τον G-M σε κατακόρυφη θέση.  
Για να διευκολύνουμε τους μαθητές ανατρέχουμε σε γραφικές παραστάσεις Ι-t, από 
 
την ύλη της Β΄ Λυκείου, με το μεταβλητό με το χρόνο ή σε γραφικές παραστάσεις ισχύος  
 
 
 
 
Στις περιπτώσεις αυτές το εμβαδόν παριστάνει το διερχόμενο ηλεκτρικό φορτίο και 
 
την ενέργεια - έργο αντίστοιχα. Στην περίπτωση του διαγράμματος  το εμβαδόν παρι-
στάνει καταγραφές. 

2. Οι μαθητές  επεξεργάζονται τις γραφικές παραστάσεις και συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. 
3. Τις εργασίες τους τις διορθώνουνε και τις παραδίδουμε βαθμολογημένες  

 
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

4. Ανοίγουμε το αποθηκευμένο αρχείο «Geigerο» (Εικόνα 1).  
Από το μενού «Ανάλυση» επιλέγουμε «Ολοκλήρωμα» και στην οθόνη εμφανίζεται η γραφική 
παράσταση «καταγραφές – χρόνος» (Εικόνα 2). 
Από το μενού «Ανάλυση» επιλέγουμε «Γραμμική παλινδρόμηση» και στην οθόνη εμφανίζε-
ται η γραφική παράσταση «καταγραφές – χρόνος» προσαρμοσμένη (ευθεία εικόνας 3).  
Στο κάτω μέρος της γραφικής παράστασης εμφανίζεται η κλίση της ευθείας – μέση ενεργότητα 
(Υ=1,54Τ στο συγκεκριμένο πείραμα).  
Τοποθετούμε τον κέρσορα επάνω στην γραφική παράσταση και πατάμε αριστερό κλικ. Μετα-
φέρουμε το βέλος κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και σύροντας  το ποντίκι πάνω στην 
στο άξονα των χρόνων μέχρι τα 300s. Αφήνουμε το δάκτυλό μας και στη συνέχεια πατάμε δι-
πλό αριστερό κλικ.  
Στο κάτω μέρος της γραφικής παράστασης εμφανίζεται (κάτω από την κλίση) ο συνολικός α-
ριθμός των διασπάσεων (460 στο συγκεκριμένο πείραμα), και τον συγκρίνουμε με το αποτέλε-
σμα της επεξεργασίας των μαθητών. 

 
 

 
Φύλλο εργασίας - Απαντήσεις 

=
dqi
dt

=
dEP
dt

−
dN t
dt

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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Εργαστηριακή άσκηση 
 
.Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον απαριθμητή 
GEIGER -MULLER 
Λυχνία G.M οριζόντια 
 
Ερώτηση 1η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητας χρόνου.  
 
 

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 
Ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία για 300s (5 min) 
• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 
H ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της ενεργότητας είναι αντίστοιχα   0 και 5Bq 
                   

Ερώτηση 2η: Τι παριστάνουν τα επί μέρους εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης και του 
άξονα των χρόνων; 
Τα επί μέρους εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων πα-
ριστάνουν τον αριθμό των κρούσεων των σωματιδίων α, β και γ με τα μόρια του αερίου 
που υπάρχει στο σωλήνα του ανιχνευτή G-M. 

 
Ενέργεια 1η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-
θούν στον πίνακα 1. 
Ενέργεια 2η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 να συμπληρώσετε τον πίνακα 2. 
Ενέργεια 3η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t) .   
Με βάση τις τιμές του πίνακα  2  ο μαθητής κατασκευάζει το διάγραμμα N - t 

Χρονική Διάρ-
κεια 
Δt (s) 

Εμβαδόν 
(κρούσεις) 

Αριθμός 
κρούσεων 

0-10 0 0 
10-20 0 0 
20-30 40 40 
30-40 20 20 
40-50 10 10 
50-60 30 30 
60-70 20 20 
70-80 20 20 
80-90 0 0 

………………….. …………. …………. 
290-300 20 20 

t (s) Αριθμός συνολικών 
κρούσεων 

0 0 
10 0 
20 0 
30 40 
40 60 
50 70 
60 100 
70 120 
80 140 
90 140 
…. ………………. 
300 460 

Πίνακας 1 Πίνακας 2 
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Ερώτηση 3η: Ο ρυθμός κρούσεων είναι σταθερός; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
Ο ρυθμός καταγραφής των σωματιδίων που εισέρχονται στον μετρητή δεν είναι σταθερός 
διότι η γραφική παράσταση Ν – t δεν είναι ευθεία. 
 
Ερώτηση 4η: .Να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό καταγραφής – μέση ενεργότητα. 
Συνολικός αριθμός κρούσεων: 460 
Συνολικός χρόνος:  300 s 

Μέσος ρυθμός κρούσεων:   
 
Λυχνία G.M κατακόρυφη 
 
Ερώτηση 5η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητας χρόνου. 
 

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 

Ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία για 300s (5 min) 
• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 
H ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της ενεργότητας είναι αντίστοιχα  0 και 6Bq 
� Με ποιο προσανατολισμό της λυχνίας G-M (οριζόντιο ή κατακόρυφο) καταγράψατε μεγαλύ-

τερη μέγιστη ενεργότητα; 
Με τη λυχνία G.M κατακόρυφη 

Ενέργεια 4η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-
θούν στον πίνακα 1. 

Ενέργεια 5η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 να συμπληρώσετε τον πίνακα 2 
Ενέργεια 6η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t).  Διάγραμμα 2 
Επαναλαμβάνουμε όπως και με την λυχνία G-M οριζόντια 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Ερώτηση 9η: Αν θέλατε να μετρήσετε μόνο την κοσμική ακτινοβολία, τι μέτρηση θα κάνατε:  
Πετώντας σε μεγάλο ύψος με αερόστατο και με τη λυχνία κατακόρυφη. 
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Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον 
απαριθμητή GEIGER –MULLER 

 
Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης , Γ. Τουντουλίδης , Ε. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος  

 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Με την εργαστηρισκή αυτή άσκηση επιδιώκεται οι μαθητές: 
 Να αντιληφθούν ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας “βομβαρδίζει” συνέχεια με ακτινο-
βολία α, β και γ. 
 Να μάθουν πως ανιχνεύεται η ακτινοβολία αυτή (ακτινοβολία υποβάθρου). 
 Να μετρήσουν την ακτινοβολία υποβάθρου σε σταθερά χρονικά διαστήματα και να καταγρά-
ψουν τα αποτελέσματα με τη βοήθεια της συσκευής συγχρονισμένης λήψης και απεικόνισης 
του ανιχνευτή Geiger-Muller και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
Για την πραγματοποίηση και κατανόηση της άσκησης οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τις ενότητες 
του σχολικού βιβλίου: 
 3.3 Η ραδιενέργεια 
 Το ελεύθερο ανάγνωσμα των σελίδων 84-85 (Ραδιοχρονολόγηση). 

 
Ακτινοβολία υποβάθρου 
 
Με τον όρο «ακτινοβολία υποβάθρου» εννοούμε το χαμηλότερο επίπεδο ακτινοβολίας που μπο-
ρούμε να μετρήσουμε σε μια περιοχή. Είναι η ακτινοβολία που οφείλεται στα ραδιενεργά υλικά 
που υπάρχουν στο περιβάλλον (χώμα, βράχους, οικοδομικά υλικά, ξύλα, τρόφιμα, αέρα, κλπ) 
στους ιστούς μας (Κ-40, C-14) και στην κοσμική ακτινοβολία.  
Τα ραδιενεργά υλικά τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον σχηματίστηκαν από την εποχή της δημι-
ουργίας της Γης.  
Η κοσμική ακτινοβολία είναι ακτινοβολία που προέρχεται από τον ήλιο και άλλους γαλαξίες 
(πρωτογενής ακτινοβολία) και αποτελείται από ατομικούς πυρήνες και πρωτόνια μεγάλης ενέργει-
ας (μέχρι 1016 ΜeV)  και από σωματίδια α, β και γ που παράγονται στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας λόγω των συγκρούσεων των σωματιδίων της πρωτογενούς ακτινοβολίας με τα μόρια 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα (δευτερογενής ακτινοβολία). 
 
Ανιχνευτής -απαριθμητής GEIGER -MULLER 

Ο ανιχνευτής - απαριθμητής GEIGER -MULLER αποτελείται από τη λυχνία ανίχνευσης G-M και τη 
συσκευή απαρίθμησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Η λυχνία G-M είναι ένας μεταλλικός κύλινδρος από αλουμίνιο, ο οποίος στο εσωτερικό του περιέ-
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χει αέριο, συνήθως αργό (Ar), σε χαμηλή πίεση. Κατά μήκος του άξονα του κυλίνδρου υπάρχει λε-
πτό ευθύγραμμο σύρμα.  
Το μπροστινό μέρος του κυλίνδρου κλείνεται από μια λεπτή μεμβράνη, που ονομάζεται παράθυρο 
του ανιχνευτή. 
Όταν ένα σωματίδιο περάσει από το παράθυρο, ιονίζει το αέριο που υπάρχει στο εσωτερικό του 
σωλήνα και τότε ένας ηλεκτρικός παλμός καταγράφεται από τη συσκευή απαρίθμησης. Ο ανιχνευ-
τής - απαριθμητής GEIGER -MULLER δεν αναγνωρίζει τη φύση των σωματιδίων που προκαλούν 
τον ιονισμό του αερίου Ar. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 
1. Λυχνία GEIGER -MULLER 
2. Παραλληλόγραμμη βάση 
3. Μία απλή μεταλλική λαβίδα 
4. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του ΣΕΦΕ (Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών). 
5. Ο εκτυπωτής του ΣΕΦΕ 
6. Ένας χάρακας 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (πραγματοποιείται από τον/την διδάσκοντα) 
 

• Ο καθηγητής σας, με τη βοήθεια της συσκευής συγχρονισμένης λήψης και απεικόνισης, κα-
τέγραψε την ακτινοβολία υποβάθρου του ΣΕΦΕ, τοποθετώντας τη λυχνία – αισθητήρα G-M 
πρώτα οριζόντια και μετά κατακόρυφα. 

• Στην οθόνη το Η/Υ του ΣΕΦΕ σχηματίστηκε το διάγραμμα ενεργότητας - χρόνου.  
• Τα διαγράμματα ενεργότητας – χρόνου για τους δύο προσανατολισμούς της λυχνίας G-M 

οριζόντιο και κατακόρυφο, εκτυπώθηκαν, σας μοιράστηκαν και θα τα επεξεργαστείτε. 
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Φύλλο εργασίας 
 
Μετρήσεις ακτινοβολίας υποβάθρου με τον απαριθμητή 
GEIGER -MULLER 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………………………. 

ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………………………………………………………… 

ΟΜΑΔΑ ………………………………………………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ……………………………………………………………………………….  

 
Λυχνία G.M οριζόντια 
 
Ερώτηση 1η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητα χρόνου.  

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

. 

• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2η: Τι παριστάνουν τα επί μέρους εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης και του 

άξονα των χρόνων; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ενέργεια 1η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-

θούν στον πίνακα 1. 

Ενέργεια 2η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1 να συμπληρώσετε τον πίνακα 2 

Ενέργεια 3η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t) .  Διάγραμμα 1 
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Λυχνία G.M οριζόντια 
 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χρονική 
Διάρκεια 
Δt (s) 

Εμβαδόν 
(καταγραφές) 

Αριθμός 
καταγραφών 

0-10     
10-20     
20-30     
30-40     
40-50     
50-60     
60-70     
70-80     
80-90     

90-100     
100-110     
110-120     
120-130     
130-140     
140-150     
150-160     
160-170     
170-180     
180-190     
190-200     
200-210     
210-220     
220-230     
230-240     
240-250     
250-260     
260-270     
270-280     
280-290     
290-300     

t (s) Αριθμός συνολικών 
καταγραφών 

0   
10   
20   
30   
40   
50   
60   
70   
80   
90   
100   
110   
120   
130   
140   
150   
160   
170   
180   
190   
200   
210   
220   
230   
240   
250   
260   
270   
280   
290   
300   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Γραφική Παράσταση Ν-t 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
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Ερώτηση 3η: Ο ρυθμός καταγραφών είναι σταθερός; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ερώτηση 4η: .Να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό καταγραφών – μέση ενεργότητα. 

Συνολικός αριθμός καταγραφών: …………………………………………………………………………... 

Συνολικός χρόνος:  ………………………………………………………………………………………….. 

Μέσος ρυθμός καταγραφών:  ……………………………………………………………………………… 

 
 
 
Λυχνία G.M κατακόρυφη  
 
Ερώτηση 5η: Παρατηρήστε τα διαγράμματα ενεργότητα χρόνου.  

• Για πόσο χρονικό διάστημα ο απαριθμητής G-M κατέγραψε την ακτινοβολία; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

• Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή της ενεργότητας; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

• Με ποιο προσανατολισμό της λυχνίας G-M (οριζόντιο ή κατακόρυφο) καταγράψατε μεγα-

λύτερη μέγιστη ενεργότητα; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ενέργεια 4η:  Να υπολογίσετε τα επί μέρους εμβαδά ανά 10s και οι υπολογισμοί να καταχωρη-

θούν στον πίνακα 1. 

Ενέργεια 5η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3 να συμπληρώσετε τον πίνακα 4 

Ενέργεια 6η:  Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 2 να κάνετε το διάγραμμα αριθμού σωματιδίων 

που καταγράφηκαν – χρόνου (N – t). Διάγραμμα 2 
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Λυχνία G.M κατακόρυφη 
 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Χρονική 
Διάρκεια 
Δt (s) 

Εμβαδόν 
(καταγραφές) 

Αριθμός 
καταγραφών 

0-10     
10-20     
20-30     
30-40     
40-50     
50-60     
60-70     
70-80     
80-90     
90-100     

100-110     
110-120     
120-130     
130-140     
140-150     
150-160     
160-170     
170-180     
180-190     
190-200     
200-210     
210-220     
220-230     
230-240     
240-250     
250-260     
260-270     
270-280     
280-290     
290-300     

t (s) Αριθμός συνολικών 
καταγραφών 

0   
10   
20   
30   
40   
50   
60   
70   
80   
90   

100   
110   
120   
130   
140   
150   
160   
170   
180   
190   
200   
210   
220   
230   
240   
250   
260   
270   
280   
290   
300   

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Γραφική παράσταση Ν-t 
Διάγραμμα 2 
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Ερώτηση 6η Ο ρυθμός καταγραφών είναι σταθερός; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 7η: .Να υπολογίσετε το μέσο ρυθμό καταγραφών ( μέση ενεργότητα). 

Συνολικός αριθμός καταγραφών: ………………………………………………………………………… 

Συνολικός χρόνος:  ………………………………………………………………………………………. 

Μέσος ρυθμός καταγραφών:  ……………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 8η: Για ποιο προσανατολισμό της λυχνίας G- M έχουμε μεγαλύτερη μέση ενεργότητα; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ερώτηση 9η: Αν θέλατε να μετρήσετε μόνο την κοσμική ακτινοβολία, τη μέτρηση θα την κάνατε:  

(α) στην επιφάνεια της θάλασσας,  

(β) στην κορυφή ενός υψηλού βουνού, 

(γ) πετώντας σε μεγάλο ύψος με αερόστατο;  

Με ποιο προσανατολισμό της λυχνίας; 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ΥΠ0ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ 
ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ξίδι είναι διάλυμα που προκύπτει από την οξείδωση της αιθανόλης, που περιέχεται 
σε αλκοολούχα υγρά. Η οξείδωση (οξική ζύμωση), γίνεται από το οξυγόνο του αέρα, 
με τη βοήθεια του ενζύμου αλκοολοξειδάση: 

223 OOHCHCH + OHCOOHCH 23 +→  
Ο προσδιορισμός του οξικού οξέος γίνεται ογκομετρικά. Εξουδετερώνουμε το οξικό 
οξύ με διάλυμα βάσης γνωστής συγκέντρωσης, μέχρι να πετύχουμε (περίπου) το 
ισοδύναμο σημείο:  OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 +→+
 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
● Ορθοστάτης 
● Προχοΐδα 
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Κωνική φιάλη των 250ml 
● Κωνική φιάλη των 100ml 
● Διάλυμα ΝαΟΗ 0,1 Μ 
● Ξίδι του εμπορίου 
● Φαινολοφθαλεΐνη 
● Απιονισμένο νερό 
 
 
 
 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Από μπουκάλι ξιδιού του εμπορίου παίρνουμε 5ml και τα βάζουμε σε κωνική ή 
ογκομετρική φιάλη των 250ml και αραιώνουμε με απιονισμένο  νερό μέχρι τη χαραγή 
των 250ml. 
2. Από το αραιωμένο διάλυμα παίρνουμε 50ml. Προσθέτουμε  2-3 σταγόνες δείκτη 
(φαινολοφθαλεΐνη) και το διάλυμα αυτό ογκομετρείται  με το διάλυμα NaOH 0,1M,  
μέχρις ότου μια σταγόνα  απ’ αυτό να δώσει ανοικτό κόκκινο χρώμα σταθερό για 60sec  
τουλάχιστον. Επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση δύο ακόμα φορές. 
3. Αν καταναλώθηκαν κατά  μέσο όρο Vml  διαλύματος  NaOH,  τότε αντέδρασαν  
V·10-4 mol NaOH,  άρα και ίσα mol  CH3COOH.  Στα 5ml ξιδιού υπήρχαν 5·V·10-4 
mol·60g·mol-1 CH3COOH,δηλαδή 0,03·Vgr  και  η  % w/v  περιεκτικότητα 
είναι:  0,6·V % (w/v). 

COOHCH 3

 
Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ξίδι χωρίς να το αραιώσουμε, μπορούμε να το 
αποχρωματίσουμε με ζωικό άνθρακα, ώστε να μπορεί να γίνει έγκαιρα αντιληπτή η 
αλλαγή χρώματος του δείκτη. Χρειάζονται όμως επανειλημμένες διηθήσεις. 
 

 
 

 
 ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 

 ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

ΕΚΦΕ  ΧΙΟΥ  23/4/2007 



ΡΥΘΜ Ι Σ Τ Ι ΚΑ  Δ Ι ΑΛΥΜΑΤΑ  
 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι μίγματα: α) ασθενών οξέων με άλας των ίδιων οξέων, που 
το κατιόν του σχηματίζει ισχυρή βάση, π.χ. και ή β) ασθενών 
βάσεων με άλας των ίδιων βάσεων, που το ανιόν του άλατος σχηματίζει ισχυρό οξύ, π.χ. 

και . Το pH των ρυθμιστικών διαλυμάτων δε μεταβάλλεται αισθητά όταν 
προσθέσουμε μικρή (αλλά υπολογίσιμη) ποσότητα, ακόμη και ισχυρού οξέος ή ισχυρής 
βάσης ή αν τα αραιώσουμε. Βρίσκουν εφαρμογή στην αναλυτική χημεία, βιολογία, 
ιατρική, φαρμακευτική, βιομηχανία κ.λ.π. 

COOHCH 3 COONaCH 3

3NH ClNH 4

 
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 

1. Να παρασκευάσουμε Ρυθμιστικό Διάλυμα (Ρ.Δ.) με pH=4,74. 
2. Να μετρήσουμε το pH του διαλύματος. 
3. Να μελετήσουμε την επίδραση μικρής ποσότητας οξέως ή βάσης σε Ρ.Δ. και σε μη Ρ.Δ. 
 
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
  

Για να γίνει το πείραμα απαιτούνται: 
1. Ογκομετρικός κύλινδρος 
2. Ογκομετρική φιάλη των 100mL 
3. Σιφώνιο των 10mL 
4. pHμετρο ρυθμισμένο 
5. Ποτήρι ζέσεως 
6. Διάλυμα  2Μ COOHCH3

7. Διάλυμα  2Μ  NaOH
8. Αποσταγμένο νερό. 
9. Διάλυμα 2Μ HC

 
Δ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Στην ογκομετρική φιάλη των 100mL βάζουμε με τον κύλινδρο 50 ml  δ.  2Μ 
και 25ml  2Μ. Το διάλυμα που προκύπτει το αραιώνουμε στα 100mL. Στο 
τελικό Ρ.Δ. έχουμε  και 

COOHCH3

NaOH
M5,0COOHCH3

C = M5,0COONaCH3
C = .  Δεδομένου ότι η ka του 

οξικού οξέος στους 25ο C είναι , από τον τύπο του Henderson-Hasselbach 
είναι 4,74. 

5108,1 −⋅

2. Στη συνέχεια μετράμε το pH με το  pHμετρο  και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. 
3. Παίρνουμε με τον κύλινδρο 25mL Ρ.Δ. και προσθέτουμε 1mL δ. 2Μ. Σε άλλα 

25mL Ρ.Δ. προσθέτουμε 1mL   2Μ. Μετρούμε τις τιμές pH. Υπολογίζοντας τον 
αριθμό mol  ή για να μεταβληθεί το pH κατά μια μονάδα σε 1L  Ρ.Δ. 
έχουμε την ρυθμιστική του ικανότητα. 

HC
NaOH

HC NaOH

4. Για σύγκριση προσθέτουμε τις ίδιες ποσότητες   και   σε δυο δοκ. σωλήνες 
με απιονισμένο νερό και μετράμε τις τιμές pH πριν και μετά την προσθήκη. 

HC NaOH

 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αναμίξουμε 50 mL δ. 2Μ και 25mL δ.  2Μ και αραιώσουμε στα  3MH HC
  100mL παρασκευάζουμε Ρ.Δ. με pH=9,26.  Η μελέτη του Ρ.Δ. γίνεται όπως παραπάνω. 
 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΙΟΥ 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 
 



 
2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

 
ΜΕΛΕΤΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

1. Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων                             
2. 5 δοκιμαστικοί σωλήνες 
3. Ογκομετρικός κύλινδρος 
4. Σιφώνιο 
5. Διάλυμα οξικού οξέος 2Μ 
6. Διάλυμα οξικού νατρίου 2Μ 
7. Ηλιανθίνη 
8. Αποσταγμένο νερό 
9. Διάλυμα HCl 2Μ 
10. Διάλυμα NaOH 2Μ   
 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    
    

1. Παίρνουμε  πέντε δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζουμε στους δύο πρώτους 
αποσταγμένο νερό. 

2. Στους άλλους τρεις σωλήνες βάζουμε από 5 mL δ. οξικού οξέος 2M και  
      5 mL δ.  2M, ώστε να σχηματιστεί ρυθμιστικό διάλυμα ή 10 ml έτοιμου        COONaCH3

      ρυθμιστικού διαλύματος.  
3. Ρίχνουμε από 2-3 σταγόνες δείκτη ηλιανθίνη και στους πέντε δοκιμαστικούς σωλήνες. 

 Η ηλιανθίνη αλλάζει χρώμα στο διάστημα 3,0-4,8 pH από κόκκινο σε κίτρινο. 
4. Με το σταγονόμετρο ρίχνουμε σταγόνες από το διάλυμα  στον πρώτο και τέταρτο      

σωλήνα και σταγόνες από το διάλυμα στο δεύτερο και πέμπτο σωλήνα και 
παρατηρούμε τις μεταβολές. 

NaOH
HC

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιήσουμε ρυθμιστικό διάλυμα ClNHNH 43 − κατάλληλος δείκτης 
είναι η φαινολοφθαλεΐνη που αλλάζει χρώμα στο διάστημα 8,2-10pH από άχρωμη σε ροζ. 
 
 
 

Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΙΟΥ 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 
 



ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ   ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
 

 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Την αντίδραση αυτή δίνουν χημικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους την ομάδα 

=Ο ή την ομάδα -ΟΗ. Αυτές οι ενώσεις με επίδραση αλκαλικού 
διαλύματος αλογόνου , δίνουν τελικό προϊόν αλογονοφόρμιο 
( ).Από τις πρωτοταγείς αλκοόλες τη δίνει μόνο η αιθανόλη. Απο τις  αλδεΰδες 
τη δίνει μόνο η αιθανάλη. 

CCH 3 CHCH 3

),,( 2222 IBrClX

3CHX

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
1.Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων και δοκιμαστικοί σωλήνες. 
2.Λύχνος υγραερίου. 
3. Ξύλινη λαβίδα. 
4. Αιθανόλη ή αιθανάλη ή προπανόνη ή προπανόλη-2 κ.λ.π. 
5. Μεθανόλη ή προπανόλη-1 κ.λ.π. 
6. Υδροξείδιο του νατρίου ή καλίου, στερεό ή κορεσμένο διάλυμα. 
7. Ιώδιο ή διάλυμα ιωδίου. 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Βάζομε σε δοκιμαστικό σωλήνα 2-3 ml ουσίας που δίνει την αλογονοφορμική 
αντίδραση π.χ. οινόπνευμα , λίγη ποσότητα ιωδίου (περίπου 0,5 gr) ή διάλυμα ιωδίου 
και 4-5 ml περίπου κορεσμένο διάλυμα ΝαΟΗ και ανακινούμε το σωλήνα. 
2. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα γίνεται κίτρινο λόγω σχηματισμού ιζήματος 
ιωδοφορμίου , που έχει χαρακτηριστική οσμή. Προσθέτοντας νερό στο σωλήνα το 
ίζημα πέφτει στον πυθμένα.  
3. Αν θέλομε να γίνει πιο γρήγορα η αντίδραση, θερμαίνομε το σωλήνα με τις χημικές 
ουσίες πριν από την προσθήκη του ΝαΟΗ και μετά προσθέτομε ΝαΟΗ και 
ανακινούμε. 
4. Το πείραμα μπορούμε να το επαναλάβουμε με αιθανάλη, μεθανόλη και άλλες 
ουσίες και να διαπιστώσουμε ποιες δίνουν την αντίδραση και ποιες όχι.  
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
 



ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι πρωτοταγείς αλκοόλες(π.χ. η ), οξειδώνονται με όξινο διάλυμα 
υπερμαγγανικού καλίου( )και δίνουν αρχικά αλδεΰδες και στη συνέχεια οξέα: 

OHCHCH 23

4KMnO
OHMnSOSOKCOOHCHSOHKMnOOHCHCH 2442342423 11425645 +++→++  

Το διάλυμα του  είναι αρχικά ιώδες και τελικά αποχρωματίζεται.  4KMnO
 
 Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● Δύο δοκιμαστικoί σωλήνες  
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Σταγονόμετρο 
● Καθαρό οινόπνευμα 
● Διάλυμα 0,1Μ 4KMnO
● Πυκνό διάλυμα  42SOH
 
 
 
 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Βάζουμε στους δοκιμαστικούς σωλήνες από 2 ml διαλύματος υπερμαγγανικού 
    καλίου περίπου 0,1Μ (0,8gr σε 50ml νερό). Τον ένα σωλήνα τον κρατάμε 4KMnO
    για να βλέπουμε το αρχικό χρώμα του διαλύματος που είναι ιώδες. 
2.Στον άλλο σωλήνα προσθέτουμε με προσοχή, σταγόνα-σταγόνα 0,5ml περίπου 
   πυκνό θεϊκό οξύ και τον ανακινούμε. Έτσι έχουμε το οξειδωτικό αντιδραστήριο. 
3. Ρίχνουμε στο διάλυμα σταγόνα-σταγόνα την , ανακινώντας  OHCHCH 23

    ταυτόχρονα, μέχρις ότου το διάλυμα αποχρωματιστεί. Αρχικά σχηματίζεται  
    αιθανάλη ( ), που αναγνωρίζεται από τη χαρακτηριστική της οσμή και  CHOCH 3

    στη συνέχεια αιθανικό οξύ ( ), που και αυτό έχει τη γνωστή έντονη  COOHCH 3

    μυρωδιά του ξιδιού. 
4. Οι ατμοί του αιθανικού οξέος ανιχνεύονται με πεχαμετρικό χαρτί ή λωρίδα 
    διηθητικού χαρτιού εμποτισμένη με βάμμα ηλιοτροπίου. 

 
 
 

ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ   

 
 
 
 



ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι αλκοόλες οξειδώνονται με όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου ( ) και 
δίνουν αλδεΰδες: 

722 OCrK

OHSOKSOCrCHOCHSOHOCrKOHCHCH 24234234272223 7)(343 +++→++  
Το διχρωμικό κάλιο είναι πορτοκαλί και γίνεται πράσινο λόγω των ιόντων , που 
σχηματίζονται. 

3+Cr

 
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 
● Λύχνος υγραερίου 
● Τρίποδας θέρμανσης 
● Πλέγμα αμιάντου 
● Δοκιμαστικός σωλήνας  
● Ογκομετρικός κύλινδρος 
● Ποτήρι ζέσεως 
● Καθαρό οινόπνευμα 
● Κορεσμένο διάλυμα  722 OCrK
● Πυκνό διάλυμα  42SOH
● Νερό 
 
 
 
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
1. Βάζουμε στο δοκιμαστικό σωλήνα 4-5 ml διαλύματος διχρωμικού καλίου. 
2. Προσθέτουμε με προσοχή, σταγόνα-σταγόνα 1ml περίπου θεϊκό οξύ και 
    ανακινούμε το σωλήνα. Έτσι έχουμε ένα οξειδωτικό αντιδραστήριο. 
3. Ρίχνουμε στο διάλυμα 2 ml περίπου και ανακινούμε. OHCHCH 23

4. Βάζουμε το σωλήνα σε ποτήρι με ζεστό νερό (υδατόλουτρο) ή θερμαίνουμε το  
    σωλήνα ήπια στη φλόγα του λύχνου υγραερίου. 
5. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα από πορτοκαλί γίνεται πράσινο και παράγεται  
    αιθανάλη, που έχει χαρακτηριστική οσμή. 

 
 
 

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ 
 ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΝΙΚΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ   
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