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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ
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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Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY

[Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος]
Για το καθηγητή
Στόχοι
Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Στο πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιούμε, να σχεδιάζουν με κοινό τον
άξονα του χρόνου τα γραφήματα: α) του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης στο εσωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕΔ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου (άρα και της μαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
2) Με βάση τα πειραματικά γραφήματα α και β:
a) να καταγράφουν τις πειραματικές τιμές της ΗΕΔ, σε ορισμένες χρονικές στιγμές.
b) στις ίδιες χρονικές στιγμές να υπολογίζουν το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου στο
εσωτερικό του πηνίου.
c) Να ελέγχουν αν τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday.
Τι προβλέπει η θεωρία
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλεται με το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από επαγωγή
που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της ροής:
E=−

ΔΦολ
Δt

(1)

Γνωρίζουμε ότι μαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδίου Β, μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει ότι, αν η μεταβολή της
ροής οφείλεται στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής του μαγνητικού πεδίου:
Eεπ = −K ⋅

ΔΒ
Δt

(2)

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου (εμβαδόν των σπειρών, μήκος του πηνίου) και τον αριθμό των σπειρών.
Σύμφωνα με τη (θεωρητική) σχέση 2, αν τοποθετήσουμε ένα πηνίο μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και μετράμε σε συνάρτηση με το χρόνο το
Ε και το Β, τότε σε κάθε χρονική στιγμή το Ε και η
κλίση της καμπύλης Β-t είναι μεγέθη ανάλογα.
Με το σύστημα ΣΛΑ μπορούμε να κατασκευάσουμε
τα πειραματικά γραφήματα της ΗΕΔ και του μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με το χρόνο (Εεπ-t και Β-t).
Να υπολογίσουμε τις πειραματικές τιμές των Ε και Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της πειραμαΔ Β/ Δ t σε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς χ ρ ο ν ι κ έ ς σ τ ι γ μ έ ς κ α ι να τικής δίαταξης
ελέγξουμε αν ο λόγος τους Εεπ /(

ΔΒ
) διατηρεί την τιμή του σταθερή.
Δt

1
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά
Σύστημα ΣΛΑ με αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier). Πηνίο 24000 σπειρών.
Ισχυρό ευθύγραμμο μαγνήτη. Χάρακα. Ορθοστάτη.
Η πειραματική διάταξη
Η πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα πηνίο 24000 σπειρών και ένα ραβδόμορφο μαγνήτη που μπορούμε να τον κινούμε ευθύγραμμα με το χέρι, μπροστά από το πηνίο (εικόνα 1).
Για να πετύχουμε την ευθύγραμμη κίνηση του μαγνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου, τον κινούμε σε
επαφή με χάρακα που έχουμε σταθεροποιήσει στη διεύθυνση του άξονα του πηνίου. Καθώς ο μαγνήτης
πλησιάζει ή απομακρύνεται από το πηνίο, το μαγνητικό πεδίο μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο μεταβάλλεται χρονικά και προκαλείται ΗΕΔ από επαγωγή. Επειδή το πείραμα διαρκεί πολύ μικρό χρονικό διάστημα
και εμείς χρειαζόμαστε αριθμό μετρήσεων ικανό για την κατασκευή των πειραματικών γραφημάτων Ε-t και
Β-t, η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου Β και της ΗΕΔ Ε γίνεται με αισθητήρες συστήματος ΣΛΑ.
Ρυθμίσεις του συστήματος DBLAB 3.2
1.

Συνδέστε τον καταγραφέα (σε κατάσταση OFF) με σειριακή θύρα του Η/Υ.

2.

Συνδέστε τους αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (low sensitivity) στις δύο πρώτες θύρες του
καταγραφέα.

3.

Θέστε τον καταγραφέα στη θέση ΟΝ. Αφού αυτορυθμιστεί, ενεργοποιήστε το λογισμικό του συστήματος ΣΛΑ (DBLAB 3.2).

4.

Στο μενού εντολών «καταγραφέας» του συστήματος επιλέξτε την εντολή «πίνακας ελέγχου». Στον
πίνακα ελέγχου ενεργοποιήστε τους αισθητήρες τάσης (±25V) και μαγνητικού πεδίου στις αντίστοιχες
θύρες. Ρυθμίστε τον καταγραφέα ώστε να λαμβάνει 5000 μετρήσεις με ρυθμό 500 μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο (συνολικός χρόνος μελέτης του φαινομένου 10s – εικόνα 2).

Εικόνα 2

5.

Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου την εντολή «λήψη μετρήσεων» και σχεδόν ταυτόχρονα κινήστε το μαγνήτη κατά μήκος του άξονα του πηνίου: «Πλησιάζω – ακινητοποιώ – απομακρύνω – αλλάζω πολικότητα – πλησιάζω κλπ»

6.

Επειδή ο ρυθμός λήψης μετρήσεων είναι πολύ μεγάλος, το σύστημα δεν προλαμβάνει να σχεδιάσει
τα γραφήματα σε πραγματικό χρόνο. Για να σχηματιστούν τα γραφήματα στην οθόνη, από το μενού

2
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εντολών «καταγραφέας» επιλέξτε την εντολή «ανάκτηση δεδομένων».
7.

Αφού εμφανιστούν τα γραφήματα Εεπ–t και B–t στην οθόνη, από το μενού εντολών «προβολή», επιλέξτε διαδοχικά τις εντολές «κλίμακα» και «οθόνη». Από την εντολή «κλίμακα» επιλέξτε την κλίμακα
των αξόνων της τάσης και του μαγνητικού πεδίου, ώστε: α) να τέμνουν και οι δύο άξονες τον οριζόντιο άξονα χρόνου στο μηδέν β) τα αντίστοιχα γραφήματα να καταλαμβάνουν το διαθέσιμο χώρο της
περιοχής σχεδίασης (να εμφανίζονται περίπου όπως στην εικόνα 3).

8.

Για να μπορέσουν οι μαθητές να διακρίνουν με σαφήνεια την αντιστοίχιση των σημείων καμπής του
γραφήματος B-t με τα ακρότατα του γραφήματος Ε-t και να απαντήσουν στη σχετική ερώτηση του
φύλλου εργασίας, κάνετε μια μεγέθυνση ενός τμήματος του γραφήματος. Προς τούτο, κάντε διπλό
κλικ σε δύο σημεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το προς μεγέθυνση τμήμα του γραφήματος
και από το μενού «προβολή», επιλέξτε «μεγέθυνση». Μοιράστε στους μαθητές φωτοτυπίες παρόμοιες με αυτές της εικόνας 3.

Πειραματικά αποτελέσματα, που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος με χρήση του συστήματος DBLab Fourier.

Εικόνα 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
a=-ΔΒ/Δt
Δt ms
mT/s
90
-5,0

K=E/a
V.s/T
196

Ακρότατη τιμή της ΗΕΔ
από επαγωγή: Ε mV

ΔΒ mT

-978

0,430

1026

-0,254

50

5,1

205

-1124

0,235

40

-5,9

191

1124
928
-733

-0,235
-0,254
0,274

40
50
70

5,9
5,1
-3,9

191
181
189

3
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Ε=K ΔΒ/Δt
1200
E
mVolt

1000
800
600
400
200
0
-2

-200

0

2

4

ΔΒ/Δt mT/s
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Η/Μ ΕΠΑΓΩΓΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ FARADAY

[Π. Μουρούζης, Γ. Παληός, Κ. Παπαμιχάλης, Γ. Τουντουλίδης, Τζ. Τσιτοπούλου, Ι. Χριστακόπουλος]
Για το μαθητή
Στόχοι
Οι μαθητές να αποκτήσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Στο πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιούμε, να σχεδιάζουν με κοινό τον
άξονα του χρόνου τα γραφήματα: α) του μαγνητικού πεδίου που προκαλεί ο μαγνήτης στο εσωτερικό του πηνίου και β) της ΗΕΔ από επαγωγή που παράγεται στο πηνίο λόγω της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου (άρα και της μαγνητικής ροής) στο εσωτερικό του, και να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
2) Με βάση τα πειραματικά γραφήματα α και β:
a) να καταγράφουν τις πειραματικές τιμές της ΗΕΔ, σε ορισμένες χρονικές στιγμές.
b) στις ίδιες χρονικές στιγμές να υπολογίζουν το ρυθμό μεταβολής του μαγνητικού πεδίου
(ΔΒ/Δt) στο εσωτερικό του πηνίου.
c) Να ελέγχουν αν τα δύο μεγέθη (ΗΕΔ, ΔΒ/Δt) είναι ανάλογα, όπως προβλέπεται από το νόμο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής του Faraday.
Τι προβλέπει η θεωρία
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, όταν από ένα πηνίο διέρχεται μαγνητική ροή Φ που μεταβάλλεται με το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) από επαγωγή
που είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της ροής:
E=−

ΔΦολ
Δt

(1)

Γνωρίζουμε ότι μαγνητική ροή Φολ που διέρχεται από το πηνίο είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδίου Β, μέσα στο οποίο βρίσκεται το πηνίο. Έτσι από τη σχέση 1 προκύπτει ότι, αν η μεταβολή της
ροής οφείλεται στη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου, η ΗΕΔ από επαγωγή είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής του μαγνητικού πεδίου:
Eεπ = −K ⋅

ΔΒ
Δt

(2)

όπου η σταθερά Κ εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου (εμβαδόν των σπειρών, μήκος του πηνίου) και τον αριθμό των σπειρών του πηνίου.
Σύμφωνα με τη (θεωρητική) σχέση (2), αν τοποθετήσουμε ένα πηνίο μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και μετράμε σε συνάρτηση με το χρόνο
την Εεπ και το Β, τότε σε κάθε χρονική στιγμή η Εεπ
και η κλίση της καμπύλης Β-t είναι μεγέθη ανάλογα.
Με το σύστημα ΣΛΑ μπορούμε να κατασκευάσουμε
τα πειραματικά γραφήματα της ΗΕΔ και του μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με το χρόνο (Εεπ-t και Β-t),
να υπολογίσουμε τις πειραματικές τιμές των Ε και Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της πειραμαΔ Β/ Δ t σε ο ρ ι σ μ έ ν ε ς χ ρ ο ν ι κ έ ς σ τ ι γ μ έ ς κ α ι να τικής δίαταξης
ελέγξουμε αν ο λόγος τους Εεπ /(

ΔΒ
) διατηρεί την τιμή του σταθερή.
Δt

1
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Απαιτούμενα όργανα και υλικά
Σύστημα ΣΛΑ με αισθητήρες τάσης και μαγνητικού πεδίου (DBLab Fourier), πηνίο 24000 σπειρών, ισχυρός ευθύγραμμος μαγνήτης. χάρακας. ορθοστάτης.
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Τάξη και τμήμα: _________
Ημερομηνία: _________________
Όνομα μαθητή: ________________________________

Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων
1. Παρατηρήστε τα πειραματικά διαγράμματα Εεπ-t και Β-t και συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί:
Όταν η κλίση της καμπύλης Β-t αυξάνεται, τότε η Εεπ __________ με το χρόνο. Όταν η κλίση
της Β-t ελαττώνεται, τότε η Εεπ ___________. Τα ακρότατα της καμπύλης Εεπ-t παρατηρούνται στις χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν σε ___________ _________ της καμπύλης Β-t. Σε
αυτές τις χρονικές στιγμές το μέτρο της ταχύτητας του μαγνήτη και ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής που διέρχεται από το πηνίο (σε απόλυτη τιμή) έχουν __________ τιμές.
2. Από τα πειραματικά διαγράμματα Εεπ-t, Β-t:
2.1. Υπολογίστε τις ακρότατες τιμές (μέγιστες ή ελάχιστες) της ΗΕΔ από επαγωγή (Εεπ) και καταχωρίστε τις στον πίνακα Α.
2.2. Για κάθε ακρότατη τιμή της Εεπ υπολογίστε την αντίστοιχη μέγιστη κλίση (a) του διαγράμματος Β-t και καταχωρίστε τη στον πίνακα Α [Ο υπολογισμός της κλίσης μπορεί να γίνει είτε
από το εκτυπωμένο γράφημα με χάρακα, είτε με τη βοήθεια του λογισμικού του συστήματος DBLAB]’
2.3. Τέλος υπολογίστε τους λόγους (Εεπ/a), και συμπληρώστε την τελευταία στήλη του πίνακα
Α.
3. Στο σύστημα αξόνων Εεπ-a του σχήματος 1 τοποθετήστε τα πειραματικά σημεία (Εεπ,a), που
προκύπτουν από τον πίνακα Α. Ελέγξτε αν τα σημεία αυτά βρίσκονται κοντά σε μια ευθεία που
διέρχεται από το μηδέν (0,0) των αξόνων. Αν ναι, σχεδιάστε (κατ’ εκτίμηση) την ευθεία που
διέρχεται πλησιέστερα στο σύνολο των πειραματικών σημείων και από το σημείο (0,0) των αξόνων.
4. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα του πίνακα Α και το γράφημα που προέκυψε στην ερώτηση
3, επικυρώνονται οι προβλέψεις του νόμου του Faraday σε ικανοποιητικό βαθμό; ΝΑΙ - ΟΧΙ
5. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι πιο σημαντικοί λόγοι της (όποιας) παρατηρούμενης απόκλισης μεταξύ της θεωρητικής πρόβλεψης και των πειραματικών αποτελεσμάτων; (Διαλέξτε μέχρι
δύο απαντήσεις.)
a) Οι αισθητήρες πραγματοποιούν μεγάλο πλήθος μετρήσεων σε πολύ μικρό χρόνο, με συνέπεια τα πειραματικά αποτελέσματα να μην είναι αξιόπιστα.
b) Ο νόμος του Faraday δεν περιγράφει με ακρίβεια τα φαινόμενα της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.
c) Το λογισμικό του συστήματος εισάγει συστηματικά σφάλματα στην επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων.
d) Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πηνίο δεν είναι ανάλογη του μαγνητικού πεδίου που
μετράει ο μαγνητικός αισθητήρας.
3
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e) Το πεδίο του μαγνήτη είναι ανομοιογενές, με συνέπεια η σχέση 2 πάνω στην οποία στηρίχτηκε η πειραματική διαδικασία να είναι προσεγγιστική.

Ε=K ΔΒ/Δt
1200
E
1000
mVolt
800
600
400
200
0
0

2

4
ΔΒ/Δt mT/s

4
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1. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Συνεχής τάση 6V (περίπου)
• Πηνία 600 και 300 σπειρών
(αυτό συνδέεται στο γαλβανόμετρο)
• Λαμπάκι, γαλβανόμετρο
μηδενός,
διακόπτης, ροοστάτης.
• Μετακίνηση του δρομέα
προκαλεί ένδειξη του
γαλβανομέτρου με ταυτόχρονη
αυξομείωση φωτοβολίας του
λαμπτήρα.
• Ένδειξη του γαλβανομέτρου
παρατηρείται και κατά το κλείσιμο

και άνοιγμα του διακόπτη.
• Σταθερή ένταση ρεύματος (σταθερή φωτοβολία λαμπτήρα) δεν δημιουργεί επαγωγικό ρεύμα.
Κατά το κλείσιμο του διακόπτη καθυστερεί η φωτοβολία του λαμπτήρα (αυτεπαγωγή).

2. ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Τροφοδοτικό (συνεχής τάση 1-2
V)
• Πηνίο 300 σπειρών (με πυρήνα)

άνοιγμα του διακόπτη προκαλεί στιγμιαία αύξηση φωτοβολίας.
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• Διακόπτης
• Λαμπτήρας(αίγλης κατά
προτίμηση 1,5 V) παράλληλα
συνδεδεμένος με το πηνίο
• Ρυθμίζουμε τη φωτοβολία του
λαμπτήρα στο minimum. Το

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

3. ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Το πηνίο (300 σπειρών)
συνδέεται μέσω διακόπτη
(μπουτόν) με τάση 42V ή 55V
από πολλαπλό μετασχηματιστή.
• Πηνίο 300 σπειρών.
• Με μεγαλύτερη τάση ο
δακτύλιος τινάζεται πάνω από
τον πυρήνα.

4. ΑΝΑΠΗΔΩΝ ΠΗΝΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το πηνίο κάτω (300
σπειρών) συνδέεται
μέσω διακόπτη
(μπουτόν) με τάση 55V.
• Το πάνω πηνίο (300 ή
600 σπειρών) αναπηδά
με το κλείσιμο του
διακόπτη μόνο όταν
είναι βραχυκυκλωμένο.
• Τάση 55V από
πολλαπλό μετασχηματιστή (με 110V είναι πιο εντυπωσιακό, είναι όμως πιθανό το πηνίο να
εκτοξευθεί πάνω από την προέκταση του πυρήνα και να πέσει στον πάγκο με κίνδυνο
καταστροφής του).
•
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Κανόνας του Lentz
Α. Δακτύλιοι
Απαιτούμενα όργανα

1. Βάση στήριξης με
συνδέσμους
2. Οριζόντια ράβδος στήριξης με γάντζους
3. Δακτύλιος αλουμινίου
4. Δακτύλιος αλουμινίου με σχισμή
5. Ραβδόμορφος μαγνήτης

Εκτέλεση του Πειράματος
1. Πλησιάζουμε και
απομακρύνουμε διαδοχικά τον
ραβδόμορφο μαγνήτη από το
δακτύλιο
2. Όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ο
δακτύλιος απομακρύνεται
3. Όταν απομακρύνεται ο
μαγνήτης ο δακτύλιος
πλησιάζει
4. Αναστρέφουμε το μαγνήτη και
επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1
έως 3. Ο δακτύλιος συμπεριφέρεται
με τον ίδιο τρόπο
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5. Χρησιμοποιούμε τώρα το δακτύλιο με
σχισμή
6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 1 έως 4
7. Ο δακτύλιος δεν κινείται

Ερωτήσεις
1. Γιατί ο δακτύλιος απομακρύνεται όταν πλησιάζει ο μαγνήτης ανεξαρτήτως του πόλου
που πλησιάζει;
2. Γιατί στο δακτύλιο με σχισμή δεν παρατηρείται καμία κίνηση του δακτυλίου;

Β. Σωλήνας χαλκού

Απαιτούμενα όργανα
1.
2.
3.
4.
5.

Βάση στήριξης με συνδέσμους
Οριζόντια ράβδος
Χάλκινος σωλήνας μεταφοράς νερού
Κυλινδρικός μαγνήτης
Μικρό κομμάτι ξύλου ή μεταλλικό αντικείμενο

Εκτέλεση του Πειράματος
1. Αφήνουμε με το ένα χέρι τον κυλινδρικό μαγνήτη να
διαπεράσει το χάλκινο σωλήνα
2. Ταυτόχρονα αφήνουμε να πέσει από το ίδιο ύψος το
κομμάτι του ξύλου
3. Ο μαγνήτης πέφτει στο τραπέζι με χρονική
καθυστέρηση

Ερωτήσεις
1. Γιατί καθυστερεί να πέσει ο μαγνήτης;
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΜΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ EXEL
Α. Το φύλλο "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ" περιέχει:
1. Πίνακα δεδομέων στον οποίο έχουν καταγραφεί οι τιμές του μήκους του εκκρεμούς
2
και οι αντίστοιχοι χρόνοι σε sec 20 αιωρήσεων. Οι στήλες της περιόδου(Τ) και Τ συμπληρώνονται
αυτόματα, επειδή έχουν εισαχθεί οι τύποι.
2. Διάγραμμα Τ2 - μήκους, όπου έχουν εισαχθεί τα πειραματικά δεδομένα του πίνακα και έχει
σχεδιαστεί η βέλτιστη καμπύλη.
Παράλληλα αναγράφεται και η εξίσωση της βέλτιστης καμπύλης, από όπου καταγράφουμε
το συντελεστή του x.
3. Ένα κίτρινο πινακάκι, με τίτλο "Κλίση" στο οποίο γράφουμε το συντελεστή του x, o οποίος είναι και η
κλίση της καμπύλης(ευθείας).
4. Ένα δεύτερο πινακάκι όπου αυτόματα υπολογίζεται το g και το επί τοις % σφάλμα. Οι μετρήσεις
είναι αποδεκτές όταν το σφάλμα δεν υπερβαίνει το 5%.
Β. Το φύλλο "ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ" περιέχει έτοιμους άδειους πίνακες που τους μοιράζουμε στους
μαθητές για να συμπληρώσουν τα πειραματικά δεδομένα, δηλαδή τις τιμές του μήκους και του χρόνου
των 20 αιωρήσεων για κάθε κάθε μήκος που επιλέγουν κατά την εκτέλεση του πειράματος.

Γ. Το φύλλο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ" περιέχει ό, τι και το φύλλο Α, αλλά χωρίς καμία τιμή,
ώστε ο κάθε μαθητής (ή η ομάδα μαθητών) να ανατρέξει στον υπολογιστή και να καταγράψει τα
πειραματικά δεδομένα που έχει ήδη στη διάθεσή του από το φύλλο Β. Κατόπιν ακολουθεί το βήμα 3
του φύλλου Α και έχουμε αυτόματο υπολογισμό του g και του σφάλματος.

Υ.Γ. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί από το email σας στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών που θα
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ή να γραφεί σε δισκέτες για να τις πάρουν οι μαθητές για το δικό τους PC,
ώστε να κάνουν τους τελικούς υπολογισμούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΪΣΙΔΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ-ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
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Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με την βοήθεια του απλού εκκρεμούς

A/A

Διάρκεια 20
ταλαντώσεων
t(s)

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

Περίοδος
Μήκος l(m)
Τ(s)

T2(s2)

ΕΚΚΡΕΜΕΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του g
y = 4,015x - 0,002

Περίοδος στο τετράγωνο (s2)

4,00
3,50

κλίση

3,00

4,015

2,50
2,00

g

%
σφάλμα

9,83

0,23

1,50
1,00
0,50
0,00
0

0,2

0,4

0,6

0,8

-0,50
Μήκος (m)
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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)

1
2
3
4
5
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T2(s2)

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (ΘΕΡΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΤΟΧΟΙ
Τα λίπη και τα έλαια είναι μίγματα εστέρων της γλυκερίνης με ανώτερα μονοκαρβοξυλικά
οξέα και κυρίως με το παλμιτικό, το στεατικό και το ελαϊκό οξύ. Το τελευταίο έχει τύπο:
CH 3 (CH 2 ) 7 CH = CH (CH 2 ) 7 COOH και Μr=282.
Τα λίπη και έλαια με την επίδραση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και ενζύμων (λιπάσες),
υδρολύονται και σχηματίζονται γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Σαπούνια ονομάζουμε
τα άλατα των ανώτερων μονοκαρβοξυλικών οξέων και κυρίως του παλμιτικού, στεατικού και
ελαϊκού με νάτριο, οπότε έχομε σκληρά σαπούνια ή με κάλιο, οπότε έχομε μαλακά σαπούνια.
Η χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης είναι: RCOOH + NaOH → RCOONa + H 2 O
Ο στόχος αυτού του πειράματος είναι να παρασκευάσουμε σαπούνι από ελαιόλαδο ή λίπος
αναπαριστώντας σε μικροκλίμακα μια βιομηχανική μέθοδο.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Λύχνος υγραερίου
● Τρίποδας θέρμανσης και πλέγμα
● Ποτήρι ζέσεως 250 mL
● Ογκομετρικός κύλινδρος
● Γυάλινη ράβδος ανάδευσης
● Γυαλί ωρολογίου ή διηθητικό χαρτί
● Διάλυμα NaOH 1Μ
● Οινόπνευμα(CH3CH2OH)
● Κορεσμένο διάλυμα NaCl
● Ελαιόλαδο ή λίπος

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Με ογκομετρικό κύλινδρο μεταφέρουμε 10 ml ελαιόλαδο και 10 ml αιθανόλη (προαιρετικά),
στο ποτήρι ζέσεως. Η αιθανόλη είναι κοινός διαλύτης του ελαιολάδου καιτης βάσης και
χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο χρόνος σαπωνοποίησης.
2. Τοποθετούμε το ποτήρι στον τρίποδα θέρμανσης και προσθέτομε 50 ml διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ
με συνεχή ανάδευση.
3. Θερμαίνομε το μίγμα σε ήπια φλόγα, αναδεύοντας συνεχώς, μέχρι να σχηματιστεί
παχύρρευστη πάστα (σαπούνι) και αφήνομε το μίγμα σε ηρεμία για 5 min περίπου.
4. Προσθέτομε στο διάλυμα 100 ml περίπου κορεσμένο διάλυμα NaCl και αναδεύομε καλά.
Αυτή είναι η φάση της εξαλάτωσης, κατά την οποία αποβάλλεται το σαπούνι από το μίγμα.
5. Ψύχομε το ποτήρι με κρύο νερό και αφήνομε το μίγμα να ηρεμήσει. Στη συνέχεια αποχύνομε
την υγρή φάση, που περιέχει νερό, γλυκερίνη κ.α. και μεταφέρομε το σαπούνι σε στεγνή
επιφάνεια για να ξηραθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Όταν το μίγμα είναι ομογενές και πριν γίνει πολύ πηχτό, μπορούμε αν θέλουμε να
προσθέσουμε αρώματα, αιθέρια έλαια και χρώμα.
2. Για να σαπωνοποιήσουμε λίπη και βούτυρα, πρώτα τα ζεσταίνουμε για να λιώσουν σε
θερμοκρασία περίπου 110 o C .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέρμανση γίνεται προσεκτικά με συνεχή ανάδευση, ώστε να μη γίνει
εκτίναξη υγρού από το ποτήρι. Όταν πλησιάσουμε το σημείο βρασμού σταματάμε τη
θέρμανση.
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ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ
ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την αντίδραση αυτή δίνουν χημικές ενώσεις που περιέχουν στο μόριό τους την ομάδα
CH 3C =Ο ή την ομάδα CH 3CH -ΟΗ. Αυτές οι ενώσεις με επίδραση αλκαλικού
διαλύματος αλογόνου X 2 (Cl 2 , Br2 , I 2 ) , δίνουν τελικό προϊόν αλογονοφόρμιο
( CHX3 ).Από τις πρωτοταγείς αλκοόλες τη δίνει μόνο η αιθανόλη. Απο τις αλδεΰδες
τη δίνει μόνο η αιθανάλη.
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.
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ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Το θειώδες νάτριο ( Na 2 SO3 ) οξειδώνεται με όξινο διάλυμα διχρωμικού καλίου
( K 2 Cr2 O7 ). Η αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική, πολύπλοκης μορφής και αποτελεί
ένα ωραίο παράδειγμα χημικού φαινομένου:
3 Na 2 SO3 + K 2 Cr2 O7 + 7 H 2 SO4 → 3 Na 2 SO4 + Cr2 ( SO4 ) 3 + K 2 SO4 + 7 H 2 O
Το διχρωμικό κάλιο είναι πορτοκαλί και γίνεται πράσινο λόγω των ιόντων Cr +3 , που
σχηματίζονται.

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● δύο ποτήρια ζέσεως
● κουταλάκι
● αναδευτήρας
● κορεσμένο διάλυμα Na 2 SO3
● κορεσμένο διάλυμα K 2 Cr2 O7
● πυκνό διάλυμα H 2 SO4
● Υδροβολέας με νερό

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Βάζουμε στο ένα ποτήρι ζέσεως μικρή ποσότητα διχρωμικού καλίου (λιγότερο
από 0,5gr).
2. Προσθέτουμε 150-200 ml νερό και ανακατεύουμε για να διαλυθεί το διχρωμικό
κάλιο, οπότε δημιουργείται ένα πορτοκαλί διάλυμα.
3. Ρίχνουμε με προσοχή, σταγόνα-σταγόνα 2-3 ml πυκνό θεϊκό οξύ και έτσι έχουμε
ένα οξειδωτικό αντιδραστήριο.
4. Βάζουμε στο δεύτερο ποτήρι ελάχιστη ποσότητα θειώδους νατρίου, στην άκρη του
κουταλακιού. Αν θέλουμε, ρίχνουμε και λίγο νερό.
5. Αδειάζουμε σιγά-σιγά το περιεχόμενο του πρώτου ποτηριού, στο δεύτερο ποτήρι
και παρατηρούμε ότι το διάλυμα από πορτοκαλί γίνεται αμέσως πράσινο, λόγω των
ιόντων Cr 3+ που δημιουργούνται.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΩΔΙΟΥ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Το χλώριο( Cl 2 ) είναι αέριο κιτρινοπράσινο, τοξικό, δριμείας οσμής, βαρύτερο του
αέρα και λίγο διαλυτό στο νερό. Παρασκευάζεται στο εργαστήριο, με οξείδωση του
πυκνού HCl από οξειδωτικά σώματα όπως KMnO4 , MnO2 , CaOCl 2 , KClO3 , χλωρίνη
κ.α. Με το πείραμα αυτό θα δούμε πώς παρασκευάζεται το Cl 2 από KMnO4 και
HCl . Επίσης θα διαπιστώσουμε, ότι το χλώριο είναι ηλεκτροαρνητικότερο του
ιωδίου και αντικαθιστά το ιώδιο, στις ενώσεις που αυτό εμφανίζεται με αρνητικό
αριθμό οξείδωσης. Οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που γίνονται είναι:
2 KMnO4 + 16 HCl → 2 MnCl 2 + 2 KCl + 8 H 2 O + 5Cl 2 (πολύπλοκη οξ/κή αντίδραση)
2 K + I − + Cl 2 → 2 K + Cl − + I 2 (οξειδοαναγωγική αντίδραση απλής αντικατάστασης)
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● κωνική φιάλη διήθησης
● πώμα με οπή
● διαχωριστικό χωνί
● ελαστικός σωλήνας
● δύο δοκιμαστικοί σωλήνες
● στήριγμα δοκ. σωλήνων
● πλαστικό κουταλάκι
● ογκομετρικός κύλινδρος
● βαμβάκι βρεγμένο
● πυκνό υδροχλωρικό οξύ
● υπερμαγκανικό κάλιο
● διάλυμα KI 5% κ.ο.
● άμυλο
Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Συνδέουμε στην κωνική φιάλη διήθησης τον ελαστικό σωλήνα και βάζουμε μέσα
σε αυτήν 3 gr περίπου (ένα κουταλάκι) KMnO4 .
2. Συναρμολογούμε το διαχωριστικό χωνί με το πώμα και τη φιάλη και βάζουμε μέσα
στο χωνί 15 ml πυκνού HCl .
3. Βάζουμε στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες και σε ύψος 3-4 cm, διάλυμα
KI 5% κ.ο. Στο δεύτερο σωλήνα βάζουμε επί πλέον και λίγο άμυλο (διάλυμα
αμυλοιωδιούχο).
4. Ανοίγουμε τη στρόφιγγα του διαχωριστικού χωνιού, έτσι ώστε το HCl να πέφτει
σταγόνα-σταγόνα. Το χλώριο που παράγεται, αφού γεμίσει τη φιάλη, το
διοχετεύουμε με τον ελαστικό σωλήνα στον πρώτο δοκ. σωλήνα, οπότε
παρατηρούμε αλλαγή του χρώματος από άχρωμο σε καφέ. Στη συνέχεια το χλώριο
διοχετεύεται στο δοκ. σωλήνα με το αμυλοιωδιούχο διάλυμα, το οποίο παίρνει
μπλε χρώμα. Τα στόμια των δοκ. σωλήνων μπορούν να καλυφθούν με βρεγμένο
βαμβάκι, για να ελαττωθεί η ποσότητα του Cl 2 που εξέρχεται.
5. Μπορούμε επίσης, να συλλέξουμε το Cl 2 σε κύλινδρο συλλογής αερίων και να τον
σκεπάσουμε. Εμβαπτίζουμε δύο λωρίδες διηθητικού χαρτιού στο διάλυμα KI και
στο αμυλοιωδιούχο διάλυμα και στη συνέχεια τις εισάγουμε στον κύλινδρο με το
Cl 2 , οπότε βλέπουμε να χρωματίζονται καφέ και μπλε αντίστοιχα.
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ( Cu ) ΣΕ ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΙ
Κατά την πραγματοποίηση χημικών φαινομένων, παρατηρούνται αλλαγές, όπως
δημιουργία ιζημάτων, αλλαγές χρωμάτων, ελευθερώνονται αέρια και μεταβάλλεται η
θερμοκρασία. Ένα χημικό φαινόμενο παριστάνεται με μία χημική εξίσωση, η οποία
μας δίνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για το φαινόμενο.
Στο παρακάτω πείραμα θα δούμε την διάλυση του μεταλλικού χαλκού σε πυκνό και
σε αραιό νιτρικό οξύ. Οι αντιδράσεις που γίνονται παριστάνονται:
ό → Cu ( NO3 ) 2 + 2 NO2 + 2 H 2 O (1)
Cu + 4 HNO3 πυκν
ό → 3Cu ( NO3 ) 2 + 2 NO + 4 H 2 O (2)
Cu + 8 HNO3 αραι

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ
● Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες
ή δύο κωνικές φιάλες
● ογκομετρικός κύλινδρος
● μεταλλικός χαλκός ή νομίσματα
από κράμα χαλκού (1,2 ή 5 λεπτών)
● αραιό νιτρικό οξύ ( HNO3 )
● πυκνό νιτρικό οξύ

Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Στους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες ή κωνικές φιάλες βάζουμε 1-2 κομματάκια
μεταλλικού χαλκού (Cu).
2. Προσθέτουμε στον ένα σωλήνα 15-20 ml διαλύματος πυκνού νιτρικού οξέος,
οπότε γίνεται η αντίδραση με τη χημική εξίσωση (1). Παρατηρούμε έντονο
αναβρασμό και την παραγωγή αερίου NO2 , που έχει καστανό χρώμα.
3. Προσθέτουμε στο δεύτερο σωλήνα 15-20 ml διαλύματος αραιού νιτρικού οξέος
( π.χ.1: 4), οπότε γίνεται η αντίδραση με τη χημική εξίσωση (2). Παρατηρούμε
ήπιο αναβρασμό αρχικά και εντονότερο στη συνέχεια και την παραγωγή αερίου
NO , που είναι άχρωμο.
4. Παρατηρούμε ότι το διάλυμα στη μια φιάλη αποκτά μπλε χρώμα και στην άλλη
αποκτά γαλάζιο χρώμα, λόγω της δημιουργίας ιόντων Cu 2+ .
5. Αν ακουμπήσουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες θα δούμε ότι είναι ζεστοί, επειδή
οι αντιδράσεις είναι εξώθερμες.
Δ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ !!!
1. Η χρησιμοποίηση του νιτρικού οξέος, όπως και άλλων οξέων, πρέπει να γίνεται με
μεγάλη προσοχή και δεν πρέπει να εισπνέουμε τους ατμούς του.
2. Τα οξείδια του αζώτου είναι τοξικά, γιαυτό πρέπει το πείραμα να γίνεται σε
απαγωγό αερίων ή κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα λίπη και τα έλαια είναι μίγματα εστέρων της γλυκερίνης με ανώτερα μονοκαρβοξυλικά
οξέα και κυρίως με το παλμιτικό, το στεατικό και το ελαϊκό οξύ. Το τελευταίο έχει τύπο:
CH 3 (CH 2 ) 7 CH = CH (CH 2 ) 7 COOH και Μr=282.
Τα λίπη και έλαια με την επίδραση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και ενζύμων (λιπάσες),
υδρολύονται και σχηματίζονται γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η ποσότητα των
ελεύθερων λιπαρών οξέων (οξύτητα), αποτελεί κριτήριο της ποιότητας των λιπαρών
σωμάτων και εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Η οξύτητα σε ελαϊκό οξύ % (εμπορικός
βαθμός οξύτητας), εκφράζει τα γραμμάρια του ελαϊκού οξέος που υπάρχουν σε 100g λιπαρού
σώματος. Ο βαθμός οξύτητας, εκφράζει τα ml διαλύματος NaOH ή ΚΟΗ 1Μ, που
χρειάζονται για να εξουδετερωθούν τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που περιέχονται σε 100g
λιπαρού σώματος. Όλα τα ελεύθερα λιπαρά οξέα υπολογίζονται ως ελαϊκό οξύ και
προσδιορίζονται με τη μέθοδο της εξουδετέρωσης:

RCOOH + NaOH → RCOONa + H 2 O

Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● Ορθοστάτης
● Κωνική φιάλη 250 mL
● Ογκομετρικός κύλινδρος 50 mL
● Προχοΐδα ογκομέτρησης
● Φαινολοφθαλεΐνη
● διάλυμα NaOH 0,1M
(4g σε 1000 mL H2O)
● Οινόπνευμα(CH3CH2OH)
● Αιθέρας ή ακετόνη ή λευκή βενζίνη
● Ελαιόλαδο ή σπορέλαιο ή βούτυρο

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
1. Με ογκομετρικό κύλινδρο μεταφέρουμε 11 cm3 (11 cm3 x 0,916 g/ cm3 = 10 g) ελαιόλαδο
σε κωνική φιάλη. Για άλλη λιπαρή ουσία ζυγίζουμε 10 g στην κωνική φιάλη και αν είναι
σε στερεή μορφή (π.χ. βούτυρο) πρέπει να λιώσει με ελαφρή θέρμανση.
2. Με τον ίδιο κύλινδρο μεταφέρουμε 40 cm3 ουδέτερου μίγματος αλκοόλης και αιθέρα
(20 cm3 από το καθένα) στην κωνική φιάλη με το λάδι, ξεπλύνοντας 2-3 φορές τον
ογκομετρικό κύλινδρο, για να πάρουμε στην κωνική φιάλη όλο το λάδι.
3. Αναταράσσουμε την φιάλη για να ομογενοποιηθεί το μίγμα και ρίχνουμε λίγες σταγόνες
φαινολοφθαλεΐνης.
4. Βάζουμε στην προχοΐδα διάλυμα NaOH 0,1 Μ, προσέχοντας να γεμίσει και η άκρη της,
που είναι κάτω από τη στρόφιγγα.
5. Τοποθετούμε τη φιάλη κάτω από το στόμιο εκροής της προχοΐδας και ογκομετρούμε με το
διάλυμα 0,1 Μ NaOH μέχρι να γίνει σταθερό κόκκινο το χρώμα του μίγματος της φιάλης.
6. Βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής ένδειξης της στάθμης στην προχοΐδα και
έχουμε έτσι τον όγκο του διαλύματος NaOH 0,1 Μ που χρειάστηκε, για να εξουδετερώσει
τα ελεύθερα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στα 10g ελαιολάδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1 cm3 NaOH 0,1 M είναι ισοδύναμο με 0,0282 g ελαϊκό οξύ. Για κατανάλωση π.χ.10cm3
NaOH ο εμπορικός βαθμός είναι 10·0,0282 = 0,282 g ελαϊκού οξέος / 10 g ελαιολάδου ή 2,82
g ελαϊκού οξέος / 100 g ελαιολάδου (οξύτητα 2,82).Όταν το διάλυμα NaOH είναι περίπου
0,355Μ, τότε κάθε 1 ml απ’αυτό αντιστοιχεί σε 1 εμπορικό βαθμό (μία οξύτητα).
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ANIXNEYΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ LUGOL Η ΒΑΜΜΑ ΙΩΔΙΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άμυλο είναι πολυσακχαρίτης, δηλαδή αποτελείται από πολλά μόρια απλών σακχάρων. Το
είδος του αμύλου είναι διαφορετικό στα διάφορα είδη φυτών. Η αμυλόζη είναι τύπος αμύλου,
που αποτελείται από 250-300 μόρια γλυκόζης, που είναι ενωμένα, ώστε να δημιουργούν
μακρομόρια. Όταν τα μακρομόρια του αμύλου βρεθούν στο ίδιο διάλυμα με μόρια ιωδίου,
σχηματίζονται σύμπλοκες ενώσεις και το άμυλο χρωματίζεται μπλε. Με αυτό το πείραμα θα
διαπιστώσουμε την ύπαρξη αμύλου σε μερικά υλικά.
Β. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
● μαχαίρι
● κουταλάκι
● πλαστικό μπουκαλάκι
● φύλλο χαρτί
● ζυγός
● ύαλοι ωρολογίου
● ποτήρι ζέσεως
● ογκομετρικός κύλινδρος
● ογκομετρική φιάλη 500ml
● ιώδιο, I 2
● ιωδιούχο κάλιο, ΚΙ
● πατάτα
● αλεύρι
● ψωμί
● νερό
Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ LUGOL
1. Ζυγίζουμε 2,5g Ιωδίου ( I 2 ) και 7,5g ιωδιούχου καλίου (ΚΙ) στην ύαλο ωρολογίου.
2. Τα μεταφέρουμε στην ογκομετρική φιάλη και προσθέτουμε νερό μέχρι τη χαραγή των 500ml.
Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΜΜΑΤΟΣ ΙΩΔΙΟΥ
1. Ζυγίζουμε 1,3 g I 2 και 6,5 g ΚΙ σε ποτήρι ζέσεως.
2. Τα διαλύουμε σε 10 ml νερό.
Ε. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Βάζουμε στο πλαστικό μπουκαλάκι μια ποσότητα από το διάλυμα I 2 που παρασκευάσαμε.
2. Τοποθετούμε στο φύλλο χαρτιού μια φέτα πατάτας, λίγο ψωμί ψίχα και ένα κουταλάκι
αλεύρι (στην ύαλο ωρολογίου).
3. Βρέχουμε με λίγο νερό, το ψωμί και το αλεύρι για να διαλυτοποιηθεί το άμυλο που περιέχουν.
4. Ρίχνουμε από λίγες σταγόνες διαλύματος Lugol ή βάμματος ιωδίου στα τρία σκευάσματα.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αραιό διάλυμα ιωδίου ή βάμμα ιωδίου από φαρμακείο.
5. Παρατηρούμε το μπλε χρώμα που παίρνει το άμυλο, παρουσία του ιωδίου.
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