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 Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα

Φυσικών Επιστημών (EUSO) 
 

 
 
Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών (EUSO) είναι ένας 

διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν τριμελείς ομάδες μαθητών 
ηλικίας το πολύ 17 χρονών (μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου), που ο 
καθένας έχει ιδιαίτερες ικανότητες σε διαφορετικό μάθημα (Φυσική 
– Χημεία - Βιολογία), από όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
Στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα οι μαθητές διαγωνίζονται σε  

πρακτικά και όχι σε θεωρητικά θέματα και αυτά είναι η επίλυση δύο 
προβλημάτων με τη διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων χρήση 
πειραματικών διατάξεων. Το περιεχόμενο της ύλης, στην οποία θα 
διαγωνισθούν οι μαθητές, το καθορίζει η διοικούσα επιτροπή της 
EUSO και πρέπει να αποτελεί μέρος από την ύλη που διδάσκονται οι 
μαθητές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

 
Κάθε χώρα συμμετέχει με δύο ομάδες μαθητών. Η αποστολή της 

κάθε χώρας τους τρεις Μέντορες (Φυσικός - Χημικός ή Βιολόγος) και 
τις δύο ομάδες των μαθητών (σύνολο 9 άτομα). Συνήθως ένας από 
τους μέντορες είναι και ο Συντονιστής, που είναι και αρχηγός της 
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αποστολής, Κάθε χώρα θα επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα 
μεταφοράς/ ταξιδιού των μελών. 

Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα στις Φυσικές Επιστήμες διεξάγεται 
κάθε χρόνο σε κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο ή Μάιο αλλά όχι 
στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Οι διαγωνιζόμενοι επιλέγονται με διαδικασία που αποφασίζει η 
κάθε χώρα. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες απονέμεται μετάλλιο. Στο 10% των 
συμμετεχόντων απονέμεται χρυσό μετάλλιο, στο 30% αργυρό και 
στο 60% χάλκινο. Η ανακοίνωση των ονομάτων των μαθητικών 
ομάδων που παίρνουν χάλκινα μετάλλια γίνεται με αλφαβητική 
σειρά. 

Στην EUSO2005, η Διοικούσα Επιτροπή της EUSO έκανε 
αποδεκτή την πρόταση του επιστημονικού Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ για 
ανάληψη της διαδικασίας επιλογής των μαθητικών ομάδων για την 
Ελλάδα, μέσω των ΕΚΦΕ 

 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην EUSO και στις Ευρωπαϊκές 
Ολυμπιάδες Φυσικών Επιστημών 

Η Ελλάδα είναι μια 
από τις έξι Χώρες - 
ιδρυτικά μέλη της EUSO. 

Συμμετείχε με 
εκπρόσωπό τον Κων/νο 
Καμπούρη στην ιδρυτική 
συνάντηση του Δουβλίνου 
τον Μάιο του 2002 όπου 
ανακοινώθηκε η Ιδρυτική 
διακήρυξη και ψηφίστηκε 
το 1ο Καταστατικό της 
EUSO.  

 Η 1η Ευρωπαϊκή 
Ολυμπιάδα - EUSO 2003 
έγινε στο Δουβλίνο της 
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Ιρλανδίας το 2003 (η Ελλάδα με απόφαση της Υπουργού Παιδείας δε 
συμμετείχε στον διαγωνισμό). 

 Η 2η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα - EUSO 2004 έγινε στο Gronigen της 
Ολλανδίας το 2004 και η Ελλάδα έστειλε παρατηρητή τον Συντονιστή 
της EUSO Κώστα Καμπούρη, Υπεύθυνο του Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου. 

 Η 3η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα - EUSO 2005 έγινε στο Galway της 
Ιρλανδίας το 2005 (η Ελλάδα πάλι δε συμμετείχε). 

 Η 4η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα - EUSO 2006 έγινε στις Βρυξέλες, 
Βέλγιο, το 2006. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες μαθητών των 
Εκπαιδευτηρίων Γείτονα και με ευθύνη - όπως και στις επόμενες 
Ολυμπιάδες - του επιστημονικού Σωματείου ΠΑΝΕΚΦΕ. 

 Η 5η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα - EUSO 2007 έγινε στο Potsdam της 
Γερμανίας το 2007. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: του Κολλεγίου Αθηνών και των Εκπαιδευτήριων 
Γείτονα. 

 Η 6η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα - EUSO 2008 έγινε στη Λευκωσία της 
Κύπρου το Μάιο του 2008. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: του Α΄ Αρσάκειου - Τοσίτσειου Εκάλης και των ΓΕΛ 
Κέρκυρας  

 Η 7η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2009 έγινε στη Μούρθια της 
Ισπανίας τον Απρίλιο του 2009. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: του Κολεγίου Ψυχικού και του 2ου ΓΕΛ Σαλαμίνας. 
Στην 7η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2009, η ομάδα μαθητών του 
Κολεγίου Ψυχικού κατέκτησε αργυρό μετάλλιο. 

 Η 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2010 έγινε στο Gothenburg της 
Σουηδίας τον Απρίλιο του 2010. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: του Β΄ Αρσάκειου Τοσίτσειου ΓΕΛ Εκάλης και 1ο 
ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου. Στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2010, η 
ομάδα μαθητών/τριών του Β΄ Αρσακείου Τοσίτσειου ΓΕΛ Εκάλης 
κατέκτησε αργυρό μετάλλιο. 

 Η 9η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2011 έγινε στην Pardubice της 
Τσεχίας τον Απρίλιο του 2011. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: της Σχολής Μωραΐτη και του 2ου Πειραματικού 
Λυκείου Αμπελοκήπων . 

 Η 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2012 έγινε στο Vilnius της 
Λιθουανίας τον Απρίλιο του 2012. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο 
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ομάδες μαθητών/τριών: του Κολλεγίου Αθηνών και του 1ου ΓΕΛ Αγ. 
Δημητρίου  

 Η 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2013 έγινε στο 
Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2013. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο 
ομάδες μαθητών/τριών: του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Α΄ Αρσάκειου Τοσίτσειου ΓΕ.Λ 
Εκάλης . 

 Η 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2014 έγινε στην Αθήνα 30 
Μαρτίου – 6 Απριλίου 2014. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: της Σχολής Μωραΐτη, και του 3ου ΓΕΛ Σερρών, Και 
οι δύο μαθητικές ομάδες κατέκτησαν αργυρά μετάλλια. 

 Η 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα-EUSO 2015 έγινε στην Αυστρία  25 
Απριλίου – 2 Μαίου2015. Η Ελλάδα συμμετείχε με δύο ομάδες 
μαθητών/τριών: της Σχολής Αναβρύτων και του 3ου ΓΕΛ Σερρών, Και 
οι δύο μαθητικές ομάδες κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια. 

 

Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών 
Επιστημών 

Ο Διαγωνισμός  της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών  
διαρκεί 7 με 8 ημέρες. Οι μαθητικές ομάδες διαγωνίζονται  δύο 
ημέρες. Την προηγούμενη ημέρα της κάθε εξέτασης οι Μέντορες 
επισκέπτονται τα εργαστήρια για να δουν το χώρο διεξαγωγής του 
διαγωνισμού και για να ελέγξουν αν όλα τα όργανα που θα 
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές είναι στον πάγκο εργασίας και σε καλή 
κατάσταση. Το απόγευμα σε ειδική συνεδρίαση διαπραγματεύονται 
τα θέματα που εισηγούνται οι οργανωτές και τα μεταφράζουν από 
τα Αγγλικά στην εθνική γλώσσα κάθε χώρας. Τις υπόλοιπες μέρες 
δίνεται οι δυνατότητα στους μαθητές και τους συνόδους τους να 
γνωρίσουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της διοργανώτριας 
Χώρας και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες ώστε να 
γνωριστούν μεταξύ τους.  
 
Σκοπός της Ολυμπιάδας εκτός από την προώθηση της πειραματικής 
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, είναι η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα που προκύπτει 
μέσα από την διαφορετικότητα της κουλτούρας των μαθητικών 



7 

ομάδων. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται μια πλήρη συνοπτική 
εικόνα του προγράμματος μιας Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας. Ο 
Διαγωνισμός και οι δραστηριότητες που συνοδεύουν την Ολυμπιάδα 
διαρκούν επτά ημέρες αρχίζουν δε και τελειώνουν Κυριακή.  
 

  ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ 

1η  ΗΜΕΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

Όλη την 
Ημέρα 
 
Βράδυ 

Άφιξη των αποστολών, 
Τακτοποίηση στα δωμάτια 

 
Δείπνο υποδοχής 

2η  ΗΜΕΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 

Πρωί  
 
Μεσημέρι 
 
Απόγευμα  

Τελετή έναρξης 
Γνωριμία με την 
πόλη 
 
Δραστηριότητες 

Τελετή έναρξης 
Επίσκεψη στα 
εργαστήρια 
Διαπραγμάτευση 
και μετάφραση 
του 1ου τεστ 

3η  ΗΜΕΡΑ 
ΤΡΙΤΗ 

Πρωί 
 
 
Απόγευμα 

1η Εξέταση Ομάδων Α 
ομάδες Β: 
Δραστηριότητες  
 
1η Εξέταση Ομάδων Β  
ομάδες Α: 
Δραστηριότητες  

 
 
Δραστηριότητες 
–Ελεύθερη 
ημέρα 

4η  ΗΜΕΡΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Αθλητικές , 
Πολιτιστικές και 
άλλες 
Δραστηριότητες 

Δραστηριότητες 
Διαπραγμάτευση 
και μετάφραση 
του 2ου τεστ 

5η  ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 

 
Πρωί 
 
 
Απόγευμα 
 

1η Εξέταση Ομάδων Β 
ομάδες Α: 
Δραστηριότητες  
 
1η Εξέταση Ομάδων Α 
ομάδες Β: 
Δραστηριότητες 

 
Διόρθωση τεστ 1 
 
 
Δραστηριότητες  

 

6η  ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
Αθλητικές, 
Πολιτιστικές και 

Παραλαβή  2ου 
τεστ Διόρθωση   
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άλλες 
Δραστηριότητες 

2ου τεστ  
Διαπραγμάτευση 
της Βαθμολογίας 

7η  ΗΜΕΡΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

Πρωί 
 
 
Απόγευμα 
 
Βράδυ 

Γενική συνέλευση Μελλών για την 
αποδοχή των αποτελεσμάτων και τον 
ακριβή καθορισμό των μεταλλίων. 
Τελετή λήξης 
Επίσημο Δείπνο 
Αποχαιρετιστήριο πάρτι 

8η  ΗΜΕΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

 Αναχώρηση αποστολών. 

 
Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διεξαγωγή της 
12ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών    EUSO 2014 που 
οργανώθηκε και διεξήχθη από την ΠΑΝΕΚΦΕ στην Αθήνα τον 
Μάρτιο του 2014. 
 

Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδα Φυσικών 
Επιστημών    EUSO 2014 

Η προετοιμασία για την οργάνωση της EUSO 2014 στην Ελλάδα 
ξεκίνησε από 2010. Κατά την διεξαγωγή της EUSO 2010 στο 
Γκέτεμποργκ της Σουηδίας ανακοινώθηκε ότι με σύμφωνη γνώμη και 
του Υπουργείου Παιδείας η EUSO 2014 θα οργανωθεί από την 
ΠΑΝΕΚΦΕ στην Ελλάδα.  
Έτσι από το 2012 με πρωτοβουλία των μετέπειτα Προέδρου και 
Αντιπροέδρου της  EUSO 2014, Κώστα Καμπούρη και Δημήτρη 
Νοταρά ξεκίνησε η προσπάθεια εύρεσης δωρητών και χορηγών για 
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της διοργάνωσης της 
Ολυμπιάδας. Μετά από ενέργειες του τότε Γ. Γραμματέα της 
ΠΑΝΕΚΦΕ Γιώργου Τουντουλίδη απευθύνθηκαν στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου, το οποίο απεδέχθη να γίνει Δωρητής του 50% του 
προϋπολογισμού και συνδιοργανωτής της EUSO2014.  

Ταυτόχρονα η ΠΑΝΕΚΦΕ απευθύνθηκε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Αθήνας για την συμμετοχή τους ως διοργανωτές και εξασφάλισε 
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τη συμμετοχή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στη 
διοργάνωση και την αιγίδα της Συγκλήτου του ΕΜΠ. 

Στην EUSO 2012 στην Λιθουανία ανακοινώθηκε η συνεργασία με το 
Ίδρυμα Ευγενίδου ως δωρητή και συνδιοργανωτή και η συνεργασία 
με τη Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και η διεξαγωγή του 
διαγωνισμού στα εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας 
της Σχολής . 
 
Για την προετοιμασία και οργάνωση της Ολυμπιάδας : 
1. Συστάθηκε η Οργανωτική επιτροπή της EUSO 2014 από 
αντιπροσώπους της ΠΑΝΕΚΦΕ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ και του Ιδρύματος Ευγενίδου και ενός εκπροσώπου του Υπ. 
Παιδείας. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ 

 

  Πρόεδρος 
 

  Αντιπρόεδρος 
 

 Αντιπρόεδρος και 
   Οργανωτικός Υπεύθυνος 

  Γενικός Γραμματέας 
 

 Ταμίας 

 Υπεύθυνος μέσων  
   κοινωνικής δικτύωσης  

  Υπεύθυνη εθελοντών  
   συνοδών 

 
Κώστας Καμπούρης 
 
Κωνσταντίνος Μανάφης 
 
Δημήτρης Νοταράς 
 

Γεώργιος Τουντουλίδης 
 

Χρήστος Δέδες 
 

Βασίλης Γαργανουράκης 
 

Γεωργία Παπαγεωργάκη 
 

 

Πρόεδρος 
ΠΑΝΕΚΦΕ 
Ίδρυμα 
Ευγενίδη 
Εκπρόσωπος 
EUSO  
ΠΑΝΕΚΦΕ 
 

ΠΑΝΕΚΦΕ 
 

ΠΑΝΕΚΦΕ 
 

Δ/τρια 1ου ΓΕΛ 
Αγ. Δημητρίου 

 
ΜΕΛΗ 

Στυλιανός Λιοδάκης 
 
Γεώργιος Χαλκιόπουλος 
Σωτήριος Γλαβάς 
Ποθητός Παππούς 
Παναγιώτης Αχίμαστος 

Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Χημικών –
Μηχανικών 
Συντονιστής EUSO στην Ελλάδα 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας  
Εκπρόσωπος Ιδρύματος Ευγενίδη 
Εκπρόσωπος Ιδρύματος Ευγενίδη 
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Η Οργανωτική επιτροπή ξεκίνησε τη προσπάθεια για την εύρεση 
χορηγών για την κάλυψη και του υπόλοιπου ποσού του 
προϋπολογισμού. Απευθύνθηκαν στα Ιδρύματα  Λεβέντη, 
Μποδοσάκη, Νιάρχου, Ευγενίδου, Ωνάση και μετά σε μεγάλους 
επιχειρηματικούς Ομίλους όπως η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, τον Όμιλο Μυτιληναίου, Όμιλο Ρέστη, τη VODAFON, 
Cosmote, WIND, HEWLETT PACKARD, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, 
EuroBank,Πειραιώς και σε πολλές άλλες μικρότερες επιχειρήσεις. 
 

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η χορηγία σε είδος των 
παρακάτω επιχειρήσεων : 

 Όμιλος Μυτιληναίου: Χορήγησε το μπλουζάκι, την τσάντα πόλο 
και καπελάκι για όλους τους συμμετέχοντες στην Ολυμπιάδα  
 

 Ελληνικά Πετρέλαια: Έξοδα ολοήμερης ξενάγησης /επίσκεψης 
των μαθητών στα νέα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και στον 
Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας 

 

 SIDENOR: Χορήγησε 200 εργαστηριακές ποδιές και 400 
αδιάβροχα. 

 

 Περιφέρεια Αττικής: Οργάνωσε το επίσημο γεύμα στο 
Εστιατόριο «Αίγλη» του Ζαππείου  

 

 Δήμος Αγίου Δημητρίου: Οργάνωσε την Ελληνική βραδιά στο 
1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου. 

 

 Ινστιτούτο Μουσικών Σπουδών ΕΚΦΡΑΣΙΣ: Οργάνωση και 
καλλιτεχνική επιμέλεια Τελετής έναρξης και απονομής της 
Ολυμπιάδας. 

 

Καθώς επίσης και η στήριξη στην Ολυμπιάδα των παρακάτω 
επιχειρήσεων και οργανισμών  

 HEWLETT PACKARD:  Παραχώρησε για τις ανάγκες της 
Ολυμπιάδας δυο σύγχρονα πολυμηχανημάτα μετά από 
ενέργειες του ΥΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας Κώστα Μοράκη. 
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 Εκπαιδευτήρια Γείτονα : Χορήγηση των Λεωφορείων για την 
μεταφορά των αποστολών από και προς το Αεροδρόμιο 

 Πρότυπο πειραματικό Βαρβάκειο Λύκειο : Δανεισμός ενός 
Φασματοφωτόμετρου 

 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αιγυπτιωτών : Παραχώρηση χώρου του 
ομίλου για αθλητικές δραστηριότητες μαθητών 

 1ο ΕΠΑΛ και 1η ΕΠΑΣ Αθήνας: Παραχώρηση χώρων σχολείου 
για τις δραστηριότητες των μαθητικών ομάδων 

 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου: Παραχώρηση χώρων για την 
επιμόρφωση των εθελοντών/συνοδών 
 

Στην Ολυμπιάδα της EUSO 2013 στο Λουξεμβούργο ανακοινώθηκε 
από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της EUSO2014 Κώστα 
Καμπούρη η εξασφάλιση του συνολικού ποσού για την διεξαγωγή 
της Ολυμπιάδας και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
της Ολυμπιάδας από τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη Νοταρά. 
 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα η Οργανωτική Επιτροπή  
2. Υπόγραψε συμφωνητικό με το Ξενοδοχείο «Stanley» για την 
διαμονή των συμμετεχόντων στην Ολυμπιάδα. 
 
3. Προχώρησε στη σύσταση της  Επιστημονικής επιτροπής για την 
προετοιμασία των θεμάτων. 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής: 
Δρ Στυλιανός Λιοδάκης, Καθηγητής Χημείας – Εργαστήριο 
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας - Σχολή Χημικών Μηχανικών - 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  
Βιολογία 
•  Επικεφαλής: Δρ Φραγκίσκος Ν Κολίσης, Καθηγητής 
Τεχνολογίας Ενζύμων - Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας - Σχολή Χημικών 
Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Συντονιστής: Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Βιολόγος - M.Sc  
Συντονιστής EUSO στην Ελλάδα. 
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• Ελένη Λιαναντωνάκη, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκ/σης, 
Συνεργάτης 1ου  ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής. 
• Δρ Μαρία Βασιλοπούλου, Βιολόγος, Σχολική Σύμβουλος 
Φυσικών Επιστημών 
• Δρ Ελευθερία Φανουράκη, Βιολόγος, Υπεύθυνη 1ου ΕΚΦΕ 
Ηρακλείου Κρήτης. 
• Δρ Ιωάννης Σμυρνιάς, Βιολόγος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
στο Τμήμα Καρδιολογίας, King’s College London 
• Μαρία Γ. Σαββίδου MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Βιοτεχνολογίας - 
Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
 
Χημεία 
• Επικεφαλής : Δρ Αβραάμ Μαυρόπουλος, M.Ed. Χημικός, 
Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών 
• Συντονιστής:  Δρ Κωνσταντίνος Κορδάτος, Επίκουρος 
Καθηγητής Χημείας, - Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής 
Χημείας - Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Δρ Γιώργος Κατσιγιάννης, Χημικός, Σχολικός Σύμβουλος 
Φυσικών Επιστημών 
• Πωλίνα Δήμητρα Νάκου, MSc Χημικός, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής 
Σχολής «Γείτονα» 
• Φένυ Αντωνοπούλου, MSc - Χημικός, επικεφαλής Φυσικών 
Επιστημών του Ι.Β. 
 
Φυσική 
• Επικεφαλής: Δρ. Μανώλης Δρης, Ομότιμος Καθηγητής 
Πειραματικής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών – ΣΕΜΦΕ - Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
• Συντονιστής: Δρ. Κώστας Παπαμιχάλης, Φυσικός, Υπεύθυνος 
1ου ΕΦΕ Ανατολικής Αττικής. 
• Παναγιώτης Μουρούζης, MSc - Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ 
Κέρκυρας  
• Ιωάννης Γάτσιος, Φυσικός, πρώην Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Δ΄ Δ/σης 
Δ/θμιας Εκ/σης Αθηνών 
• Χρήστος Παπανικολάου, MSc - Φυσικός, Εκπαιδευτικός 
Δ/θμιας Εκπ/σης  Κολλεγίου Αθηνών. 
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4. Επιλογή και προετοιμασία των εθελοντών - συνοδών: 
Σχεδιάστηκε το πρόγραμμα των διαδρομών για την περιήγηση της 
Αθήνας . Επιλέγηκαν και προετοιμάσθηκαν οι 25 εθελοντές συνοδοί 
φοιτητές από την Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου Γεωργία 
Παπαγεωργάκη μετά από επίπονη διαδικασία που κράτησε 6 μήνες  
 
5. Δημιουργία της ιστοσελίδας   http://euso2014.eu  και της σελίδας 
στο Facebook της EUSO 2014 https://www.facebook.com/euso2014  
από τον ΥΕΚΦΕ Ηρακλείου Βασίλη Γαργανουράκη ο οποίος κατά την 
διάρκεια της Ολυμπιάδας ανέλαβε την ενημέρωση της ιστοσελίδας 
αλλά και την φωτογράφιση. 

6. Οργανώθηκαν οι ομάδες επιτηρητών/βαθμολογητών για τη 
Φυσική Χημεία και Βιολογία οι όποιοι σε συνεργασία με τα μέλη 
της επιστημονική επιτροπής μετακίνησαν και τοποθέτησαν τον 
εργαστηριακό εξοπλισμό από τα ΕΚΦΕ της Αθήνας στους 
εργαστηριακούς πάγκους, ενημερώθηκαν και πραγματοποίησαν τις 
πειραματικές δραστηριότητες ώστε να συνταχθεί το φύλο 
απαντήσεων και αξιολόγησης, βαθμολόγησαν τα απαντητικά φύλα 
των μαθητικών ομάδων μετά  από κάθε διαγωνισμό και επανέφεραν 
μετά το πέρας της ολυμπιάδας τα εργαστηριακά όργανα στα 
εργαστήρια των ΕΚΦΕ της Αθήνας.  
 
 

 

http://euso2014.eu/
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Εθελοντές Επιτηρητές –Βαθμολογητές της EUSO 2014 
 
Για την Βιολογία 

 

Για τη Χημεία 

Βασίλης Αγγελόπουλος 
Αναστασία Γκιγκούδη 
Χριστίνα Δρόσου 
Αγγέλα Ζοσιμά 
Ιωάννα Καραχάλιου 
Ελένη Κάτσικα 
Γιάννης Λένζτος 
Εφη Λουκέρη  

Σωκράτης Μοσχοβίτης 
Αστεριώνα Μαρια Νέτσο 
Αφροδίτη  Ντζιούνη 
Σπύρος Πάγκαλος 
Ελένη Παλούμπα 
Λαμπρινή Αρετή Τσακανίκα 
ΑνδρονίκηΤσακουνάκη 
Λιάνα Χαραλαμπάτου 

 

Για την Φυσική 

Θανάσης Βελέντζας 
Σωτήριος Δόσης 
Ιωάννης Θάνος 
Νίκος Καγιάρας 
Θανάσης Καρούτης 
Ηλίας Μαυροματίδης 
Κώστας Μοράκης 

Ηλίας Μωραϊτάκης 
Ανδρέας Πάτσης 
Μερκούρης Παναγιωτόπουλος 
Θεόδωρος Πιερράτος 
Δημήτριος Τριανταφύλλου 
Μαρία Τσακίρη 
Ευγενία Τσιτοπούλου 
Ιωάννης Χριστακόπουλος 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 

Υπεύθυνοι : 
 

Γεώργιος Τουντουλίδης 
 Γεώργιος Ζησιμόπουλος 

Γραμματειακή Υποστήριξη:  
Νικόλαος Παπαδημητρόπουλος 
Παναγιώτης Παππάς 
Ιωάννης Γιαπιτζάκης 

  

Δημήτρης Αϊβαλιώτης 
Ελευθερία Αργυρού 
Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη 
Μαρία Καρκάνα 
Καλλιόπη Κωνσταντινίδου 
 

Σωτήρης Μανδηλιώτης 
Αλίνα Πανταζή 
Άννα Ρήγου 
Γαριφαλιά Σακελαρίου 
Κυριακή Σαραγά 
Μαρία Φουντά 
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Η Διοργάνωση της 12ης Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών 
Επιστημών - EUSO 2014 
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Άφιξη αποστολών : Η Κυριακή 30/3 ήταν η ημέρα άφιξης των 
αποστολών στο Αεροδρόμιο των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» . 
Οι εθελοντές/συνοδοί των ομάδων για κάθε χώρα είχαν ενημερωθεί 
για την ώρα άφιξης της κάθε αποστολής, βρέθηκαν και καλωσόρισαν 
στο Αεροδρόμιο τις αποστολές και τις συνόδευσαν με το Πούλμαν 
στο ξενοδοχείο Stanley.Στο ξενοδοχείο φρόντισαν για την παραλαβή 
της τσάντας και του υπόλοιπου υλικού και για τη διαμονή τους στα 
δωμάτια του ξενοδοχείου. Οι μαθητές έμεναν σε τρίκλινα δωμάτια 
στο 2ο και 3ο όροφο και οι συνοδοί καθηγητές σε δίκλινα στον 7οκαι 
8ο όροφο. Η κατανομή των μαθητών στα δωμάτια έγινε με τυχαίο 
τρόπο ώστε να συνοικούν μαθητές από διαφορετικές χώρες, με 
σκοπό να γνωριστούν μεταξύ. 

Το πρώτο βράδυ η Οργανωτική επιτροπή παρέθεσε στο εστιατόριο 
του ξενοδοχείου το Δείπνο υποδοχής των αποστολών για τους 
μαθητές τους συνοδούς τους και τους 25 εθελοντές συνοδούς των 
αποστολών όπου δόθηκε η ευκαιρία οι συμμετέχοντες να 
γνωριστούν καλλίτερα να χαλαρώσουν από την κούραση του 
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ταξιδιού με την μουσική του πιανίστα Γιώργου Καλκάνη και στους 
μαθητές να χορέψουν ομαδικούς παραδοσιακούς Ελληνικούς 
χορούς. Το βράδυ οι μαθητές δήλωσαν την συμμετοχή τους σε μια 
από τις ομάδες φωτογραφίας, ελληνικών χωρών, Θεάτρου, 
Μουσικής και ελληνικής μαγειρικής που είχαν δημιουργηθεί από 
εθελοντές και που θα εργαζόντουσαν τα απογεύματα 7.00-10.00 μμ 
στο 1ο ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Αθήνας που βρίσκονταν κοντά στο 
Ξενοδοχείο. 
Την Δευτέρα ο πρωί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου 
παρουσία των Οργανωτών, των Χορηγών και επισήμων 
προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της 
Ολυμπιάδας.  
  

 
Στην εκδήλωση μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του 
Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη -Ευγενίδη και την ομιλία 
του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής  καθηγητή Στέλιου 
Λιοδάκη, έγινε η επίσημη έναρξη της 12ης Ολυμπιάδας από τον 
Πρόεδρο της EUSO2014 Κωνσταντίνο Καμπούρη και τον Πρόεδρο 
της EUSO Δρ. Michael Cotter με την αφή της Ολυμπιακής φλόγας 
που είχε σχεδιάσει ο Γιάννης Γάτσιος, πρ. ΥΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης. Στην 
συνέχεια παρουσιάστηκαν από την καλλιτεχνική ομάδα «ΕΚΦΡΑΣΗ»  
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χαρακτηριστικά ελληνικά τραγούδια και ο Ύμνος της 13ης 
Ολυμπιάδας τον οποίο είχε επιμεληθεί ίδια η Ομάδα. Η εκδήλωση 
έκλεισε με την παρουσίαση των αποστολών των 25 χωρών υπό τους 
ήχους χαρακτηριστικής μουσικής κάθε χώρας. 
Στην συνέχεια παρατέθηκε πρόχειρο γεύμα στο φουαγιέ του 
Αμφιθέατρου από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι συνοδοί καθηγητές 
μετέβησαν στα εργαστήρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
για να δουν τους πάγκους εργασίας των μαθητικών ομάδων που 
είχαν ετοιμάσει η επιστημονική επιτροπή σε συνεργασία με τους 
εθελοντές επιτηρητές /βαθμολογητές. Αφού περιηγήθηκαν τους 
χώρους του διαγωνισμού και έλεγξαν τα όργανα και τις συσκευές, οι 
Μέντορες ακολούθως κατέληξαν στην κατάλληλη διαμορφωμένη 
αίθουσα του Ξενοδοχείου για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
των θεμάτων και της μετάφρασης τους στη μητρική γλώσσα κάθε 
αποστολής - μια σημαντική διαδικασία για την επιτυχία του 
διαγωνισμού -που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα. 

Αντίθετα οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες και με οδηγούς τους 
εθελοντές συνοδούς τους πραγματοποίησαν οργανωμένη περιοδεία 
στην πόλη της Αθήνας όπου επισκέφτηκαν τις περιοχές της πόλης 
και μνημεία που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της, όπως το 
Παναθηναϊκό στάδιο, τους στύλους του Ολυμπίου Διός, νεοκλασικά 
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κτίρια. μνημεία από την Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο, το 
Κοινοβούλιο, τα Προπύλαια, τον Εθνικό κήπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Τρίτη ήταν η ημέρα διεξαγωγής της 1ης εργαστηριακής εξέτασης 
διάρκειας τεσσάρων ωρών. 
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Για να ελαττωθεί στο ήμισυ ο απαιτούμενος εργαστηριακός χώρος 
και εξοπλισμός οι 25 μαθητικές Ομάδες Α και η φιλοξενούμενη από 
την ΠΑΝΕΚΦΕ μαθητική ομάδα από το Λύκειο Μολάων 
διαγωνίστηκαν το πρωί και οι 25 Ομάδες Β το απόγευμα. 
 
Το πρωί οι ομάδες Β επισκέφθηκαν το Μουσείο Ακρόπολης και την 
Ακρόπολη ενώ το απόγευμα οι ομάδες Α επισκέφθηκαν το Βυζαντινό 
μουσείο, περιηγήθηκαν στην Αρχαία αγορά, έπαιξαν το παιχνίδι του 
εξοστρακισμού, θαύμασαν τον Ναού Ηφαίστου (Θησείο) και 
περιηγήθηκαν στο Μοναστηράκι.  
Την Πέμπτη ημέρα της δεύτερης εξέτασης οι μαθητικές ομάδες 
ακολούθησαν το αντίστροφο πρόγραμμα. Διαγωνίστηκαν το πρωί οι 
ομάδες Β και το απόγευμα οι ομάδες Α. 
Την Τρίτη οι Μέντορες και οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να 
ξεκουραστούν και να περιηγηθούν την Αθήνα χρησιμοποιώντας σε 
όλη την διάρκεια της ημέρας τα λεωφορεία Sightseeing με εισιτήριο 
που εξασφάλισε για αυτούς η Οργανωτική  Επιτροπή. 

Την Τετάρτη οι μαθητές/τριες επισκέφτηκαν τα νέα σύγχρονα 
διυλιστήρια της ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα, ξεναγήθηκαν στον 
Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ελευσίνας όπου γίνονταν τα 
Ελευσίνια Μυστήρια και έφαγαν σε ταβερνούλες στην παραλία της 
Ελευσίνας. Το ίδιο βράδυ συμμετείχαν στις ομάδες δραστηριοτήτων 
(Social activities) που είχαν επιλέξει.  

Την ιδία μέρα οι Μέντορες ασχολήθηκαν με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης των θεμάτων της δεύτερης δοκιμασίας και στη 
συνέχεια με την μετάφραση τους στη μητρική γλώσσα κάθε 
αποστολής - μια σημαντική διαδικασία για την επιτυχία του 
διαγωνισμού - που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. 

Την Πέμπτη το βράδυ οργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου 
η Ελληνική βραδιά στο χώρο του 1ου Λυκείου. Εκεί οι ομάδες 
Φωτογραφίας, Ελληνικών Χωρών, η Θεατρική και Μουσική Ομάδα 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δουλειά τους και όλοι οι 
καλεσμένοι, ξεφάντωσαν με ελληνικούς χορούς κάτι που 
χρειάζονταν με τα από το τέλος των δυο δοκιμασιών. 
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Την Παρασκευή οι μαθητές και οι συνοδοί επισκέφθηκαν την 
Αρχαία Ολυμπία σε εκδρομή οργανωμένη από τον ΥΕΚΦΕ Δυτικής 
Αττικής Χρήστο Δέδε. Στο χώρο του μουσείου τους υποδέχθηκε ο 
ΥΕΚΦΕ Ηλείας Ηλίας Καλογήρου. Είχε φροντίσει στο πνεύμα της 
ελληνικής Φιλοξενίας να δοθούν ως δώρο σε κάθε αποστολή μια 
σειρά από τοπικά προϊόντα (λάδι, ελιές, κρασί, σταφίδα). Οι 
μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στον χώρο των Ολυμπιακών αγώνων και 
είχαν την ευκαιρία οι ίδιοι και οι συνοδοί τους να τρέξουν στο 
αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας. 
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Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς που θα τους μείνει 
αξέχαστη. Στην επιστροφή επισκέφτηκαν και την γέφυρα του Ρίου-
Αντίρριου, ένα σημαντικό τεχνικό επίτευγμα στην Σύγχρονη Ελλάδα. 

Τα Σάββατο οι μαθητές φιλοξενήθηκαν από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο 
Αιγυπτιωτών όπου έπαιξαν μπιτς βόλεϊ, έκαναν κωπηλασία, 
ιστιοπλοΐα και μπάνιο. 
 
Οι Μέντορες διαπραγματεύθηκαν διαφορές στην βαθμολογίες των 
φύλλων απαντήσεων με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.  
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Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας ακλούθησε η γενική 
συνέλευση των Μεντόρων όπου επικυρώθηκε η όλη διαγωνιστική 
διαδικασία και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια 
καθορίστηκε και ψηφίστηκε η κατανομή των μεταλλείων σε χρυσά, 
αργυρά και χάλκινα. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης ο 
Πρόεδρος της EUSO 2015 Αυστριακός Mr Peter Holburg παρουσίασε 
το πρόγραμμα της EUSO 2015. 

 

Ο πρόεδρος της EUSO Dr. Michael Cotter με τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Διοργάνωσης της EUSO 2014 Κώστα Καμπούρη παρακολουθούν με αγωνία 
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Γραμματείας του 
Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού EUSO 2014 

 
 
Στις 5.00μμ στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ η μπάντα κρουστών των 
φοιτητών του ΕΜΠ του Βασίλη Βασιλάτου υποδέχθηκε στο 
προαύλιο του κτιρίου τις ομάδες και τους μέντορες τους. 
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Στη συνέχεια στην αίθουσα τελετών του κτιρίου και παρουσία των 
επίσημων προσκεκλημένων έγινε η απονομή των μεταλλίων στους 
μαθητές από τους: 

 Λεωνίδα Δημητριάδη- Ευγενίδη και Κωνσταντίνο Καμπούρη  
τα Χρυσά 

 Στυλιανό Λιοδάκη και Κώστα Παπαμιχάλη τα Αργυρά  

 Γιώργο Τουντουλίδη, Γιώργο Ζησιμόπουλο, Χρήστο Δέδε και 
Ευγενία Τσιτοπούλου- Χριστοδουλίδη τα χάλκινα 
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Οι ελληνικές μαθητικές Ομάδες από το 3ο ΓΕΛ Σερρών και τη Σχολή 
Μωραΐτη κατέκτησαν Αργυρά μετάλλια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολή Μωραΐτη 

3ο ΓΕΛ Σερρών 
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Στη συνέχεια στην Αίγλη του Ζαππείου δόθηκε από την Περιφέρεια 
Αττικής το επίσημο Δείπνο. Κατά τη διάρκεια του Δείπνου 
αποδόθηκε από τον Πρόεδρο της EUSO Michael Cotter το κύπελλο 
της Ολυμπιάδας στην μαθητική ομάδα από την Ουγγαρία που 
κατέλαβε την πρώτη θέση. 

Στους μουσικούς της ΕΚΦΡΑΣΙΣ δόθηκαν τιμητικές πλακέτες για τη 
σύνθεση του ύμνου της Ολυμπιάδας και των άλλων 8 τραγουδιών 
που συνέθεσαν για αυτήν.  
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Το βράδυ στο Roof garden του ξενοδοχείου κάτω από τον καθαρό 
Αττικό Ουρανό και με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη και τον 
Λυκαβηττό οργανώθηκε από τους εθελοντές συνοδούς το 
αποχαιρετιστήριο πάρτι μέχρι τα μεσάνυχτα  

Την Κυριακή οι αποστολές αποχαιρέτισαν του διοργανωτές και τους 
εθελοντές και ταξίδεψαν για τις πατρίδες τους 

 

 

 

 

 

 

 

Η τελετή απονομής των μεταλλίων στις μαθητικές ομάδες στην αίθουσα 
τελετών του Κτιρίου Αβέρωφ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
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Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού EUSO 2014: 

Οι οκτώ ομάδες που κατέκτησαν Χρυσά μετάλλια είναι: 
Ουγγαρία Α, Ρουμανία Β, Τσεχία Α, Γερμανία Β, Γερμανία Α, 
Ολλανδία Β, Ρουμανία Α, Σλοβακία Α 
 
Οι δεκαεπτά ομάδες που κατέκτησαν Αργυρά μετάλλια είναι: 
Ουγγαρία Β, Σλοβακία Β, Ελλάδα Α, Εσθονία Α, Λιθουανία Β, 
Ελλάδα Β, Εσθονία Β, Τσεχία Β, Ιρλανδία Β, Αυστρία Α, Ολλανδία Α, 
Λουξεμβούργο Β, Ιταλία Α, Βουλγαρία Β, Κύπρος Α, Αυστρία Β, 
Ιρλανδία Α. 
 

Οι είκοσι πέντε ομάδες που κατέκτησαν Χάλκινα μετάλλια είναι: 
Σλοβακία Β, Ισπανία Α, Λιθουανία Α, Λουξεμβούργο Α, Βέλγιο Β, 
Γαλλία Α, Δανία Β, Κύπρος Β, Σουηδία Β, Λετονία Β, Ισπανία Β, 
Βέλγιο Α, Σλοβενία Β, Βουλγαρία Α, Σουηδία Α, Κροατία Β, 
Πορτογαλία Α, Λετονία Α, Ιταλία Β, Πορτογαλία Β, Φιλανδία Β, 
Δανία Α, Κροατία Α, Φιλανδία Α, Γαλλία Β. 
 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδας Δημητριάδης - Ευγενίδης 
απονέμει  το  χρυσό  βραβείο  στην  ομάδα  της  Ουγγαρίας  που  πρώτευσε. 
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1η Απριλίου 2014 – Δραστηριότητα A 
 

 

 

 

Τα πάντα για το ελαιόλαδο 
 

 

 

 

 

- Φύλλο δραστηριοτήτων - 
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Κανόνες Ασφάλειας  

1. Φοράτε εργαστηριακή ποδιά, γυαλιά ασφαλείας και ανθεκτικά 

παπούτσια καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο 

εργαστήριο. 

 

2. Φοράτε γάντια μιας χρήσης όταν εργάζεστε με χημικά. 

 

3. Δεν επιτρέπεται το φαγητό και το ποτό στο εργαστήριο. 

 

4. Ακολουθείτε τις οδηγίες του εργαστηριακού βοηθού σε κάθε 

περίπτωση. 

 

Οδηγίες για την πραγματοποίηση των πειραμάτων 

1. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις εργασίες με οποιαδήποτε σειρά, 

ατομικά ή ομαδικά. Λόγω πίεσης χρόνου προτείνεται να μοιράσετε 

τη δουλειά. 

2. Όλα τα αποτελέσματά σας να μεταφερθούν στο φύλλο 

απαντήσεων.  

 Μόνο ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του φύλλου απαντήσεων 

μπορεί να παραδοθεί για βαθμολόγηση. 

 3. Όλα τα χρησιμοποιημένα φύλλα με δεδομένα και γραφήματα 

συμπεριλαμβανόμενων και των πρόχειρων πρέπει να παραδοθούν 

στο τέλος του πειράματος. 

4. Εάν σας ζητηθεί να καταγραφεί ένα αποτέλεσμά σας πριν 

προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο της εργασίας σας, οι μονάδες σας 

θα κατοχυρωθούν μόνο εάν τα αποτελέσματα πράγματι 

καταγραφούν από έναν εργαστηριακό βοηθό την κατάλληλη στιγμή. 
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Η ονομασία της πόλης των Αθηνών 

Διαμάχη μεταξύ δύο θεών 

 
Μέρος αναπαράστασης από τη δεξιά ζωφόρο του Παρθενώνα 

 

 

Η διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα   

.... Για το Ελαιόλαδο και το θαλασσινό νερό 

 

Ο μύθος…1582 BC 

… Η Θεά Αθηνά μάλωνε με το θεό Ποσειδώνα για το ποιος θα 

γινόταν ο πολιούχος θεός της Κεκρωπίας και κατά συνέπεια θα της 

έδινε το όνομά του. Ο Κέκρωπας, βασιλιάς της πόλης από τον οποίο 

η πόλη είχε πάρει το όνομά της πρότεινε στους δύο θεούς να 

διαγωνιστούν για το ποιος θα προσέφερε στην πόλη τα 

πολυτιμότερα δώρα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην 

Ακρόπολη. Κριτές ήταν οι υπόλοιποι δέκα θεοί και μάρτυρας ο 

Κέκρωπας. 

Πρώτος κατέφθασε ο Ποσειδώνας που με την τρίαινά του χτύπησε το 

βράχο και αμέσως ανάβλυσε νερό. Σχηματίστηκε έτσι η λίμνη που 

ονομάστηκε «Ερεχθηίδα θάλασσα». Ο κόσμος ήταν χαρούμενος 
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αλλά όταν δοκίμασε το νερό διαπίστωσε ότι ήταν αλμυρό. Για να 

τους ευχαριστήσει ο Ποσειδώνας χτύπησε ξανά το βράχο και 

εμφανίστηκε ένα μεγαλειώδες λευκό άλογο.  

Στη συνέχεια ήταν η σειρά της Αθηνάς. Η Θεά της Σοφίας χτύπησε το 

βράχο με το δόρυ της και εμφανίστηκε ένα ελαιόδεντρο που 

μεγάλωσε και άπλωσε τα κλαδιά του που ήταν γεμάτα ελιές. Όλοι 

συμφώνησαν ότι το δώρο της Αθηνάς ήταν το πιο πολύτιμο και γι’ 

αυτό το λόγο η πόλη πήρε τ’ όνομά της. 

Η πόλη ονομάστηκε Αθήνα. 

«Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Γ΄» 

Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος (180 BC- 110 BC) ήταν αρχαίος Έλληνας 

 ιστορικός και φιλόσοφος. 

Έτσι το ελαιόδεντρο έγινε το ιερό δέντρο των Αθηναίων. 

Το θεωρούσαν ως το θεμέλιο της υγείας και της ζωής. Οι καρποί του 

ήταν ευλογημένοι και έγιναν σύμβολα της γνώσης, της ευημερίας, 

της υγείας, της δύναμης και της ομορφιάς. Τα κλαδιά της έγιναν 

στεφάνια για να στεφανώνονται οι νικητές των περίφημων 

Ολυμπιακών Αγώνων και το ανεκτίμητο  εκχύλισμα ελιάς, το 

ελαιόλαδο, ήταν το βραβείο των νικητών των Παναθήναιων Αγώνων 

που διοργανώνονταν προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς. 

Η Χρήση του ελαιόλαδου στην Αρχαία 

Ελλάδα χρονολογείται από το 3000πΧ. 

Πληροφορίες για τη χρήση του, τόσο στη 

διατροφή αλλά και  στην παρασκευή 

αρωμάτων και γαλακτωμάτων σώματος 

βρίσκονται στην αρχαιότερη 

καταγεγραμμένη μορφή Ελληνικής 

Γραφής, τη Γραμμική Β’. Μετά τον 6ο πχ αιώνα εντάθηκε η χρήση του 

και για φωτιστικούς σκοπούς. 

Ο Όμηρος αποκαλούσε το ελαιόλαδο «χρυσό υγρό» ενώ ο 

Ιπποκράτης το αποκαλούσε «Μέγα θεραπευτή». Πάνω από 60 

φαρμακευτικές χρήσεις συμπεριλαμβάνονται στον κώδικά του. Ο 
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Ιπποκράτης (450πΧ) ωστόσο ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε τις 

θεραπευτικές ιδιότητες του αλατιού. Το χρησιμοποιούσε για να 

θεραπεύει μολύνσεις, τη συμφόρηση και άλλες ασθένειες.  

Καθώς το αλάτι παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών 

χρησιμοποιήθηκε ως συντηρητικό τροφίμων και θεωρείται το 

«ψυγείο» της αρχαιότητας. 

Οι Έλληνες προσέφεραν αλάτι στους θεούς τους κατά τις θυσίες. 

Ήταν ένα σύμβολο αγνότητας, 

εξευγενισμού, ευλογίας και ευθυμίας. Η 

φράση «Αττικό άλας» δήλωνε το ευγενικό 

και ευφυές Αττικό Πνεύμα.  

Επιπρόσθετα το 1500 μΧ ο Παράκελσος 

έγραφε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται 

αλάτι και χωρίς αυτό κάθε τι θα 

αποσυνθέτονταν.  

Με το πέρασμα των χρόνων το ελαιόλαδο και το θαλασσινό νερό 

δεν αναμίχθηκαν ποτέ προκειμένου να φυλάξουν τα μυστικά της 

ανωτερότητάς τους καλά κρυμμένα… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιστήμη ωστόσο κατάφερε να τα ανακαλύψει και να τα 

αποκαλύψει … 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1 – Βιολογία 
 

Διαπνοή  

 

Η ελιά ανήκει σε μια κατηγορία φυτών που διαθέτουν αγωγό ιστό 

(φλοίωμα και ξύλωμα) και έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν το 

ωσμωτικό περιβάλλον στο εσωτερικό τους, ειδικά κατά τη διάρκεια 

περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως καύσωνας, ξηρασία και δυνατός 

άνεμος, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται λιγότερο από το διαθέσιμο 

νερό του εδάφους.  

Η κίνηση του νερού από το έδαφος στη ρίζα και τα φύλλα του φυτού 

επιτυγχάνεται με την ώσμωση, τη βαρύτητα, τη μηχανική πίεση, με 

υλικές επιδράσεις, όπως η δράση των τριχοειδών αγγείων. Περίπου 

1% του νερού που προσλαμβάνεται από τα φυτά χρησιμοποιείται σε 

μεταβολικές διαδικασίες, όπως η φωτοσύνθεση. Από το υπόλοιπο, 

περίπου 95% αποβάλλεται με διαδικασίες όπως η διαπνοή. Η 

διαπνοή είναι η εξάτμιση νερού μέσω ειδικών πόρων, των 

στομάτων, τα οποία βρίσκονται στην επιδερμίδα των φύλλων. Με τη 

διαδικασία αυτή το νερό μεταφέρεται από το έδαφος πίσω στην 

ατμόσφαιρα και επιστρέφει στον κύκλο του νερού. Τα στόματα στα 

φύλλα της ελιάς βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, τα 

οποία καλύπτονται από τριχίδια, τα οποία μοιάζουν με «ομπρέλα», 

ώστε να προστατεύονται από την απώλεια νερού, λόγω εξάτμισης σε 

συνθήκες ξηρασίας, ή ισχυρών ανέμων. Τα αναπτυσσόμενα φυτά 

χάνουν συνεχώς, μεγάλες ποσότητες νερού από τα επιδερμικά 

κύτταρα των φύλλων, που είναι εκτεθειμένα στον αέρα, με τη 

διαδικασία της διαπνοής. Το νερό που εξατμίζεται με τη διαπνοή, 

αναπληρώνεται με την απορρόφηση του νερού από το έδαφος. Αυτό 

επιτυγχάνεται λόγω των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των μορίων του 

νερού και των δυνάμεων συνοχής μεταξύ των μορίων του νερού και 

των τοιχωμάτων των αγγείων του αγωγού ιστού. Οι δυνάμεις 
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συνοχής επιτρέπουν στο νερό να κινείται προς τα φύλλα μέσα από 

τα αγγεία, καθώς το νερό αποβάλλεται με τη διαπνοή. Στα 

περισσότερα φυτά, η διαπνοή είναι μια παθητική διαδικασία 

ρυθμιζόμενη κυρίως από την υγρασία της ατμόσφαιρας και του 

εδάφους. Μερικά φυτά που ζουν σε ξηρό περιβάλλον, έχουν την 

ικανότητα να ανοίγουν και να κλείνουν τα στόματα των φύλλων 

τους. Αυτή η προσαρμογή περιορίζει την απώλεια νερού από τους 

ιστούς του φυτού, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνθήκες ξηρασίας. 

Η διαπνοή προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στα φυτά, όπως 

ψύξη μέσω της εξάτμισης, ανταλλαγή αερίων, πρόσληψη θρεπτικών 

συστατικών από το έδαφος. Κατά τη μετατροπή του νερού από υγρό 

σε αέριο απελευθερώνεται ενέργεια μεταξύ των κυττάρων του 

φύλλου και της ατμόσφαιρας. Αυτή η εξώθερμη διαδικασία παράγει 

υψηλής ενέργειας μόρια αερίου (υδρατμοί), που κατά την 

απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρά, το φυτό ψύχεται. Επιπλέον, 

η διαπνοή επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων μέσω των στομάτων, 

μεταξύ της ατμόσφαιρας και του φύλλου. Τα ανοιχτά στόματα 

επιτρέπουν την απομάκρυνση του νερού με τη διαπνοή, αλλά 

παράλληλα επιτρέπουν την είσοδο στο απαραίτητο για τη 

φωτοσύνθεση διοξείδιο του άνθρακα.  

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της διαπνοής είναι ότι το νερό που 

εισέρχεται από τις ρίζες περιέχει θρεπτικά συστατικά ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη του φυτού. Η διαπνοή αυξάνει την 

απορρόφηση των συστατικών αυτών από τα φυτά. Αν και μόνο το 

5% του νερού που προσλαμβάνεται μέσω των ριζών παραμένει στο 

φυτό, είναι σημαντική για τις λειτουργικές και δομικές ανάγκες του 

φυτού, προκαλώντας διόγκωση των κυττάρων (σπαργή), ώστε τα 

φυτά να μπορούν να στηρίζονται χωρίς οστά.  

Παράμετροι που επηρεάζουν το ρυθμό διαπνοής περιλαμβάνουν 

μορφολογικές προσαρμογές των φυτών, στόματα και κηρώδη ιστό. 

Όταν τα στόματα είναι ανοιχτά, ο ρυθμός διαπνοής αυξάνεται. Για 

να πραγματοποιηθεί η διαπνοή οι υδρατμοί που βγαίνουν από τα 
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στόματα πρέπει να διαχυθούν μέσω ενός στρώματος αέρα που 

βρίσκεται παγιδευμένος (περιοριστικό στρώμα αέρα) στην 

επιφάνεια των φύλλων και στη συνέχεια να φτάσουν στην 

ατμόσφαιρα, όπου οι υδρατμοί θα απομακρυνθούν από τον 

κινούμενο αέρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιοριστικό στρώμα 

αέρα, τόσο μικρότερος είναι ο ρυθμός της διαπνοής.  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν επίσης το ρυθμό της 

διαπνοής. Η σχετική υγρασία καθορίζει την ποσότητα των υδρατμών 

(υγρασία) στον αέρα σε σύγκριση με την ποσότητα των υδρατμών 

που θα μπορούσε να «συγκρατήσει» ο αέρας σε μια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία. Οποιαδήποτε διαφορά στα επίπεδα της υγρασίας 

μεταξύ των φύλλων και της ατμόσφαιρας δημιουργεί μία 

διαβάθμιση (water gradient) και έτσι το νερό θα μετακινηθεί από τα 

φύλλα προς την ατμόσφαιρα ή το αντίστροφο. Αύξηση της 

ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας αυξάνει την ικανότητα του αέρα να 

συγκρατεί το νερό (αυξάνει τη διαπνοή). Έτσι, ο ψυχρότερος αέρας 

κατακρατεί λιγότερο νερό από τον θερμότερο αέρα και σαν 

αποτέλεσμα, η χαμηλή θερμοκρασία θα οδηγήσει στη μείωση της 

διαπνοής.  

Η ποσότητα του νερού που προσφέρεται στο φυτό από το έδαφος 

επίσης επηρεάζει το ρυθμό της διαπνοής. Τα φυτά με υψηλή 

υγρασία στο έδαφος θα έχουν, φυσιολογικά, υψηλότερους ρυθμούς 

διαπνοής, ενώ τα φυτά που αναπτύσσονται σε ξηρό έδαφος δε 

μπορούν να συνεχίσουν τη διαπνοή επειδή το νερό που φτάνει μέσω 

του ξυλώματος στα φύλλα και απομακρύνεται από αυτά, δε μπορεί 

να αναπληρωθεί από το έδαφος. Αυτή η κατάσταση προκαλεί 

μείωση του όγκου των κυττάρων του φύλλου (απώλεια σπαργής) και 

κλείσιμο των στομάτων. Αν αυτή η απώλεια της σπαργής επεκταθεί 

σε όλο το φυτό, τότε το φυτό θα μαραθεί. Το ερέθισμα για το 

άνοιγμα των στομάτων είναι το φως, οπότε και το CO2 γίνεται 

διαθέσιμο για τη φωτοσύνθεση. Αντίθετα, τα στόματα παραμένουν 
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κλειστά στο σκοτάδι. Τέλος, ο άνεμος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό 

της διαπνοής μεταβάλλοντας το περιοριστικό στρώμα αέρα.  

Το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτή την 

πειραματική διαδικασία είναι: 

Πως επιβιώνει η ελιά στο μεσογειακό περιβάλλον όπου, σε αντίθεση 

με άλλες περιοχές, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ηλιοφάνεια και 

μικρή διαθεσιμότητα νερού; Στο πείραμα που ακολουθεί θα 

μελετήσετε τη διαδικασία της διαπνοής σε βλαστούς ελιάς κάτω από 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα μελετήσετε επίσης 

μορφολογικές προσαρμογές των φύλλων σε μάκρο και μικροσκοπικό 

επίπεδο. 

 

 

Περίληψη δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα A1 Μελέτη του ρυθμού διαπνοής 

Δραστηριότητα A1.1 Συναρμολόγηση ποτομέτρου – απορρόφηση 

νερού σε συνθήκες δωματίου (Room Conditions - RC)  

Δραστηριότητα A1.2 Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας 

φύλλων (σε m2) σε RC  

Δρατηριότητα A1.3 Υπολογισμός της απορρόφησης του νερού σε 

συνθήκες φωτισμού (Light Conditions - LC) 

Δραστηριότητα A1.4 Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας των 

φύλλων (σε m2) σε LC  

Δραστηριότητα A1.5 Κατασκευή γραφήματος. Υπολογισμός του 

ρυθμού διαπνοής  

Δραστηριότητα A1.6 Προετοιμασία μικροσκοπικού 

παρασκευάσματος. 

 

Πειραματική Διαδικασία 

Εισαγωγή 

Το ποτόμετρο (από την Ελληνική λέξη ποτό = drink και μέτρο = 

measure, αλλιώς γνωστό ως διαπνεόμετρο), είναι μια συσκευή που 
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χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ρυθμού απορρόφησης του 

νερού από ένα βλαστό με φύλλα. Η φωτοσύνθεση και η διαπνοή 

είναι οι διαδικασίες για τις οποίες τα φυτά απορροφούν νερό και το 

ποτόμετρο είναι ένα όργανο (συσκευή) που χρησιμοποιείται για να 

μετρηθεί ο ρυθμός της διαπνοής. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποσότητα 

του νερού που χρησιμοποιεί το φυτό για τις μεταβολικές 

διαδικασίες είναι ελάχιστη (θεωρείται αμελητέα), σε σύγκριση με 

την ποσότητα του νερού που συνεχώς εξατμίζεται με τη διαδικασία 

της διαπνοής. 

Θα χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο για να υπολογίσετε την 

απώλεια νερού σε ένα βλαστό ελιάς: 

W = ( Vt- Vo ) / S 

Όπου W η απώλεια νερού (mL/m2), 

Vt η ένδειξη του ποτομέτρου (όγκος νερού) σε κάθε χρονική στιγμή 

(mL) 

Vo η αρχική ένδειξη του ποτόμετρου (όγκος νερού) (mL) και 

S η συνολική επιφάνεια των φύλλων για κάθε βλαστό ελιάς (m2) 

Δραστηριότητα A1 Μελέτη του ρυθμού διαπνοής 

Υλικά και Όργανα 

• Γυάλινο σιφώνιο (1 ml) 

• Πουάρ τριών βαλβίδων (Pipette filler)  

• Ηλεκτρονικός ζυγός 

• 2 πλαστικοί σωλήνες (2-4mm, 35 cm) 

• Σωληνάριο με βαζελίνη 

• Βάση στήριξης με μεταλλική ράβδο και τρεις μεταλλικές 

λαβίδες (Retort stand with 3 clamps and 3 bosses) 

• 1 λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας 

• Γυάλινη λεκάνη 

• Ποτήρι ζέσεως (100 ml)  

• Χρονόμετρο 

• Μικροσκόπιο και κασετίνα μικροσκοπίας  
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• Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες 

• 1 μικρό κλαδευτήρι 

• Χάρακας, μολύβι, στυλό, γόμα (σβηστήρι) και χαρτί μιλιμετρέ 

• Πλαστικοποιημένο χαρτί μιλιμετρέ, εμβαδού 2cm2 

• Γάντια 

• Απορροφητικό χαρτί 

• Υπολογιστής τσέπης 
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Δραστηριότητα A1.1 

Συναρμολόγηση ποτομέτρου 

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται για τη 

συναρμολόγηση του ποτομέτρου 

1. Συνδέστε το μυτερό άκρο του βαθμονομημένου γυάλινου 

σιφωνίου στο ένα άκρο του πλαστικού σωλήνα, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. 

2. Προσαρμόστε το πουάρ των τριών βαλβίδων (pipette filler) 

στο ελεύθερο άκρο του βαθμονομημένου γυάλινου σιφωνίου 

3. Γεμίστε τη γυάλινη λεκάνη με νερό από τη διπλανή βρύση. 

Βυθίστε το ελεύθερο άκρο του πλαστικού σωλήνα στο νερό της 

λεκάνης. Χρησιμοποιώντας το πουάρ αναρροφήστε νερό ώστε να 

γεμίσει το γυάλινο σιφώνιο μέχρι η στάθμη του νερού να φτάσει 

ανάμεσα στις ενδείξεις 0.1 – 0.2 ml του σιφωνίου. Φροντίστε ώστε 

το ελεύθερο άκρο του πλαστικού σωλήνα να είναι συνεχώς πλήρως 

Βλαστός 

ελιάς 

Αεροστεγής 
σύνδεση 

Πλαστικός 

σωλήνας με 

νερό 

Βαθμονομημένο 

γυάλινο σιφώνιο 

(1 ml) 

Ποτόμετρο 
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βυθισμένο στο νερό, ώστε να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες στο 

γυάλινο σιφώνιο.  

a. Σημείωση 1: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες στη 

συσκευή σας 

b. Σημείωση 2: Όταν φτάσετε στο βήμα 6, βεβαιωθείτε ότι η 

τελική στάθμη του νερού στο γυάλινο σιφώνιο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την ένδειξη 0 ml. Σε αντίθετη περίπτωση, αδειάστε το 

νερό από το γυάλινο σιφώνιο και τον πλαστικό σωλήνα και 

επαναλάβετε το βήμα 3. 

 

4. Επιλέξτε ένα βλαστό με 30 περίπου φύλλα. Προσέξτε η 

διάμετρος του βλαστού να είναι περίπου ίση με τη διάμετρο του 

πλαστικού σωλήνα.  

5. Τοποθετήστε το βλαστό μέσα στο νερό της γυάλινης 

λεκάνης. Προσεκτικά με το κλαδευτήρι κόψτε το βλαστό σε 

απόσταση 1-2 cm από το άκρο του, χωρίς να το βγάλετε από το νερό. 

(Προσέξτε να μη δημιουργήσετε τραυματισμό στο άκρο του 

βλαστού) 

6. Προσαρμόστε τον κομμένο βλαστό στο ελεύθερο άκρο του 

πλαστικού σωλήνα, ώστε να εφαρμόζει όσο το δυνατόν καλύτερα, 

χωρίς να βγει από το νερό. Ελέγξτε να μην υπάρχουν φυσαλίδες στη 

βάση του βλαστού. 

Αν υπάρχουν φυσαλίδες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 Απομακρύνεται το βλαστό 

 Επαναλάβετε το βήμα 6, έως ότου δεν υπάρχουν φυσαλίδες 

7. Αφαιρέστε το πουάρ 

8. Τοποθετήστε το γυάλινο σιφώνιο – πλαστικό σωλήνα – 

βλαστό στη βάση στήριξης με την μεταλλική ράβδο (σύμφωνα με το 

σχήμα) 

9. Στηρίξτε το γυάλινο σιφώνιο σε κατακόρυφη θέση με τη 

μεταλλική λαβίδα, όπως φαίνεται στο σχήμα, με τρόπο ώστε να είναι 

ορατές οι ενδείξεις του βαθμονομημένου γυάλινου σιφωνίου. 
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Στηρίξτε το βλαστό στη δεύτερη μεταλλική λαβίδα με τρόπο ώστε να 

μπορείτε να ελέγχεται τη σύνδεση βλαστού – πλαστικού σωλήνα. 

Φροντίστε ώστε η επιφάνεια του νερού στο γυάλινο σιφώνιο και 

στον πλαστικό σωλήνα να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

10. Σκουπίστε με απορροφητικό χαρτί το γυάλινο σιφώνιο και 

τον πλαστικό σωλήνα, ώστε να αφαιρέσετε το νερό που μπορεί να 

έχει παραμείνει στις δύο επιφάνειες των φύλλων και το βλαστό. 

11. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη σύνδεση γυάλινου 

σιφωνίου – πλαστικού σωλήνα και πλαστικού σωλήνα – βλαστού, 

ώστε να μην υπάρχει διαρροή νερού. Αν χρειαστεί, για να 

αποφύγετε τη διαρροή νερού, χρησιμοποιείστε βαζελίνη στις 

συνδέσεις, ιδιαίτερα στη σύνδεση βλαστού και πλαστικού σωλήνα. 

Παρακολουθήστε τη συνδεσμολογία του ποτομέτρου για περίπου 5 

λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού από τις 

συνδέσεις και ότι η στάθμη του νερού μεταβάλλεται με πολύ αργό 

ρυθμό.  

12. Θεωρείστε την ένδειξη του γυάλινου σιφωνίου, μετά τα 5 

λεπτά, σαν την αρχική ένδειξη του ποτομέτρου σε ml (Vo) 

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει κάθε οδηγία προσεκτικά κατά 

τη συναρμολόγηση του ποτομέτρου, διαφορετικά θα σας 

αφαιρεθούν βαθμοί. 

 

Σημείωση: Πριν προχωρήσετε στις μετρήσεις σας καλέστε τον 

βοηθό εργαστηρίου να ελέγξει την κατασκευή σας. 

 

 

Απορρόφηση νερού σε συνθήκες δωματίου (Room Conditions - RC) 

 

Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων 1-12, αρχίστε να κάνετε 

μετρήσεις του όγκου του νερού στο γυάλινο σιφώνιο, κάθε 5 λεπτά 

για 30 λεπτά. Καταγράψτε τις μετρήσεις σας στο φύλλο 
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απαντήσεων, συμπληρώνοντας τη στήλη Β, στον πίνακα 1 (Room 

Conditions – RC, control) 

Σημείωση 1: Αν η στάθμη του νερού στο σιφώνιο είναι ανάμεσα σε 

δύο χαραγές, θεωρήστε το τρίτο δεκαδικό ψηφίο της μέτρησης ίσο 

με το 5. 

 

Μετά το τέλος των μετρήσεων: 

1. Απομακρύνετε το γυάλινο σιφώνιο - πλαστικό σωλήνα - 

βλαστό από τη μεταλλική βάση, μεταφέρετε το στη γυάλινη λεκάνη 

με το νερό και αφαιρέστε το βλαστό. 

2. Αδειάστε το νερό από τη διάταξη, καθαρίστε το ελεύθερο 

άκρο του πλαστικού σωλήνα από τη βαζελίνη (αν έχετε 

χρησιμοποιήσει βαζελίνη). 

3. Κρατήστε το κλαδί για την επόμενη δραστηριότητα. (Πριν 

πραγματοποιήσετε την επόμενη δραστηριότητα με τους 

υπολογισμούς, ξεκινήστε τη δραστηριότητα Α1.3) 

 

Δραστηριότητα A1.2 

Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας των  φύλλων  (σε m2)  

Room conditions (RC) 

 

1. Αφαιρέστε όλα τα φύλλα από τον βλαστό. Αφαιρέστε το 

μίσχο (κοτσάνι) κάθε φύλλου και σκουπίστε τα φύλλα προσεκτικά με 

απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσουν (και αφαιρέστε τη βαζελίνη 

εάν υπάρχει) από την επιφάνεια τους. 

2. Ζυγίστε όλα τα φύλλα μαζί (συνολική μάζα φύλλων) 

χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό ζυγό. Συμπληρώστε τη μέτρηση 

της συνολικής  μάζα των φύλλων στο φύλλο απαντήσεων στη 

δραστηριότητα A1.2.a 

3. Επιλέξτε τα πέντε μεγαλύτερα φύλλα του βλαστού και από 

το κάθε ένα κόψτε ένα κομμάτι με εμβαδό 2 cm2. Ζυγίστε τα πέντε 
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κομμάτια χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό ζυγό. Συμπληρώστε τη 

μέτρηση σας στο φύλλο απαντήσεων στη δραστηριότητα A1.2.b 

4. Υπολογίστε τη μάζα 1 m2 φύλλων (g/m2).  

 Συμπληρώστε το αποτέλεσμα στο φύλλο απαντήσεων στη 

δραστηριότητα A1.2.c. 

5. Υπολογίστε τη συνολική επιφάνεια των φύλλων του βλαστού 

(S, η συνολική επιφάνεια των φύλλων για κάθε βλαστό ελιάς (m2), 

δες τον σχετικό τύπο) και συμπληρώστε το αποτέλεσμα σας στο 

φύλλο των απαντήσεων στη δραστηριότητα  A1.2.d. 

6. Υπολογίστε την απώλεια νερού ανά m2 των φύλλων για κάθε 

αντίστοιχη χρονική στιγμή (π.χ. 5 min, 10 min). Συμπληρώστε τις 

τιμές στη στήλη C, πίνακας 1. 

 

Δραστηριότητα A1.3  

Υπολογισμός της απορρόφησης του νερού σε συνθήκες φωτισμού 

(Light Conditions - LC) 

• Επαναλάβετε τα βήματα από 2-12  της δραστηριότητας Α.1.1.  

 Χρησιμοποιήστε ένα νέο βλαστό. 

 

• Τοποθετήστε το λαμπτήρα σε απόσταση 5 cm από την κορυφή του 

βλαστού.  

• Ανάψτε το λαμπτήρα. 

• Περιμένετε για 15 min πριν αρχίσετε τις μετρήσεις. 

• Συμπληρώστε στο φύλλο απαντήσεων τη στήλη B του πίνακα 2. 

• Σβήστε τον λαμπτήρα. 

 

 

Δραστηριότητα A1.4 

Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας των φύλλων (σε m2) 

Light conditions (LC) 
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Τα επόμενα βήματα ακολουθούνται για το νέο βλαστό που 

χρησιμοποιήσατε στη δραστηριότητα A1.3 

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 της δραστηριότητας  A1.2.  και 

συμπληρώστε τις μετρήσεις σας στον πίνακα 2 (στήλη C) στο φύλλο 

των απαντήσεων. 

Πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα ζητήστε από τον υπεύθυνο να 

εγκρίνει την πρόοδό σας. 

 

Δραστηριότητα A1.5 

Κατασκευή γραφήματος – Υπολογισμός του ρυθμού της διαπνοής 

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του πίνακα 1 και του πίνακα 2 

(απώλεια νερού σε σχέση με το χρόνο) και σχεδιάστε ένα γράφημα 

στο μιλιμετρέ χαρτί που σας δίνεται. Σχεδιάστε μια γραμμή (line of 

best fit – την καλύτερη δυνατή γραμμή με βάση τις τιμές σας) για τα 

δεδομένα του πίνακα 1 και ονομάστε  την RC. Στο ίδιο γράφημα, 

σχεδιάστε μια γραμμή (line of best fit – την καλύτερη δυνατή 

γραμμή με βάση τις τιμές σας) για τα δεδομένα του πίνακα 2 και 

ονομάστε την LC. 

Υπολογίστε στον κατάλληλο χώρο του φύλλου απαντήσεων το 

ρυθμό της διαπνοής  

α. στις συνθήκες δωματίου (RC) και  

β. στις συνθήκες φωτός (LC) 

Ο ρυθμός της διαπνοής είναι: η συνολική απώλεια νερού σε mL/m2  

ανά ώρα. 

 

Απαντήστε την ερώτηση ΒΙΟ 1. 

 

 

Δραστηριότητα A1.6 

Προετοιμασία μικροσκοπικού παρασκευάσματος 

Τριχίδια 

1. Επιλέξτε ένα φύλλο. 



47 

2. Ξύστε με το νυστεράκι ελαφρά την κάτω επιφάνεια ώστε να 

απομακρυνθεί το χνούδι.  

3. Προσθέστε μία σταγόνα νερό σε μία καθαρή αντικειμενοφόρο 

πλάκα και μεταφέρετε το ξύσμα που υπάρχει πάνω στο νυστεράκι, 

αγγίζοντας το νερό. Ετοιμάστε το παρασκεύασμα και παρατηρήστε.  

4. Επιλέξτε την κατάλληλη μεγέθυνση και απεικονίστε τα τριχίδια 

που μοιάζουν με ομπρέλα στο φύλλο απαντήσεων. 

Καλέστε τον βοηθό του εργαστηρίου να ελέγξει το παρασκεύασμά 

σας. 

5. Απαντήστε στην ερώτηση ΒΙΟ 2 στο φύλλο των 

απαντήσεων. 

 

Απαντήστε τις συμπληρωματικές ερωτήσεις BIO 3 και BIO 4. 
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Δραστηριότητα Α2 – Χημεία  

 Προσδιορισμός του Αριθμού Υπεροξειδίου 

(Peroxide Value-PV) στο ελαιόλαδο 

Η οξείδωση των λιπιδίων από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας στην εμφάνιση ταγγίσματος και στην 

ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών στα εδώδιμα έλαια. Κατά συνέπεια ο 

περιορισμός της οξείδωσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τις 

βιομηχανίες που τα χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες. 

 

Αρχικά η οξείδωση των λιπιδίων οδηγεί στο σχηματισμό υδρο-

υπεροξειδίων (ROOH) μέσω μηχανισμού ελευθέρων ριζών όπως 

φαίνεται παρακάτω:  

 

 

Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση τερματίζεται όταν σχηματίζονται 

αδρανείς ενώσεις ή σχετικά σταθερές ελεύθερες ρίζες. Τα υδρο-

υπεροξείδια (πρωτογενή προϊόντα της οξείδωσης), είναι ασταθή και 

διασπώνται σχηματίζοντας ουσίες πτητικές και συνήθως με 

δυσάρεστη οσμή (δευτερογενή προϊόντα της οξείδωσης) όπως 

υδρογονάνθρακες, αλδεΰδες, κετόνες, οξέα που μπορεί να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητη γεύση και μυρωδιά ακόμα και όταν 

υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες (ppm). 

Παράγοντες που αυξάνουν το ρυθμό της οξείδωσης των λιπών και 

των ελαίων είναι: Η παρουσία περίσσειας οξυγόνου, το φως, η 

υγρασία, η αυξημένη θερμοκρασία, η παρουσία καταλυτών όπως 

ιόντα μετάλλων μετάπτωσης (πχ. Cr, Co, Zn, Cu, Fe), καθώς και η 

συνύπαρξη διαφόρων βακτηρίων και ενζύμων (λιποξυγενάσες).  

Η οξείδωση των λιπιδίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:  
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α) το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το σχηματισμό των υδρο-

υπεροξειδίων που πραγματοποιείται με πολύ αργό ρυθμό, και  

β) το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το σχηματισμό δευτερογενών 

προϊόντων που ουσιαστικά δρουν καταλυτικά αυξάνοντας το ρυθμό 

της διαδικασίας οξείδωσης. 

Το οξειδωτικό τάγγισμα των λιπιδίων, που αντιστοιχεί στο στάδιο 

του σχηματισμού των δευτερογενών προϊόντων λόγω της διάσπασης 

των υδρο-υπεροξειδίων, επηρεάζει το λιπίδιο καθιστώντας το, 

πιθανώς, ακατάλληλο για κατανάλωση. Το τάγγισμα θα πρέπει να 

αποφεύγεται, καθώς ένα λιπίδιο που ταγγίζει δε μπορεί να 

επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Μπορούμε να περιορίσουμε 

το ρυθμό της οξείδωσης του λιπιδίου όταν το διατηρούμε σε 

σφραγισμένο δοχείο, μακριά από φως και υψηλές θερμοκρασίες. 

Αυτό επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση αντιοξειδωτικών ή με την 

απομάκρυνση μικροποσοτήτων μετάλλων κατά τη διαδικασία του 

εξευγενισμού.    

Ο βαθμός οξείδωσης του λιπιδίου αναγνωρίζεται μέσω του 

προσδιορισμού του Αριθμού Υπεροξειδίου (PV). Με τον Αριθμό 

Υπεροξειδίου προσδιορίζονται τα πρωτογενή προϊόντα της 

οξείδωσης του λιπιδίου (υδρο-υπεροξείδια). 

Στο πείραμα που ακολουθεί θα προσδιοριστεί ο Αριθμός 

Υπεροξειδίου (PV) δύο δειγμάτων ελαιολάδου (δείγμα Α και δείγμα 

Β).  

Ο Αριθμός Υπεροξειδίου (PV) ορίζεται ως mmol υπεροξειδίου ανά 

kg λιπιδίου. 

Ο προσδιορισμός του Αριθμού Υπεροξειδίου βασίζεται στην 

οξείδωση των ιόντων ιωδίου (I-) από τα υδρο-υπεροξείδια, σε όξινο 

περιβάλλον και σε θερμοκρασία δωματίου. Το μοριακό ιώδιο (Ι2) 

που παράγεται ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα θειοθειικού 

νατρίου (Na2S2O3(aq)).  
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Η διαδικασία περιλαμβάνει τις παρακάτω αντιδράσεις: 

ROOH + 2I- + 2H+   ROH + H2O +Ι2 

2Na2S2O3 + I2   Na2S4O6 + 2NaI 

    

Όργανα Υλικά 

 Ηλεκτρονικός ζυγός (±0.1 g) 

 2 κωνικές φιάλες με πώματα 

(250 mL) 

 2 ογκομετρικοί κύλινδροι (25 ή 

50 και 100 mL) 

 Ποτήρι ζέσεως (400 mL)  

 Περιστρεφόμενο στήριγμα και 

σφικτήρας 

 Προχοΐδα 50 mL  

 2 σιφώνια (5 και 10 mL) 

 Πουάρ τριών βαλβίδων 

 Μικρό χωνί 

 2 υδροβολείς 

 Χρονόμετρο 

 Σκοτεινό κουτί για τοποθέτηση 

του μίγματος αντίδρασης 

 Ελαιόλαδο (δείγμα A και 

δείγμα B) 

 CHCl3(l) 

 CH3COOH(aq)(πυκνό-

παγόμορφο) 

 Κορεσμένο διάλυμα ΚΙ(aq) 

 Διάλυμα αμύλου 1.0% 

 0.01 M Na2S2O3(aq) 

 Απεσταγμένο νερό 

 Ακετόνη (για ξέπλυμα των 

οργάνων από το ελαιόλαδο) 

 

Πειραματική Διαδικασία 

Πείραμα 1α. 

Τα στάδια 1.1 ως 1.6 θα πραγματοποιηθούν στον απαγωγό. 

1.1 Ζυγίστε περίπου 5 g δείγματος ελαιολάδου Α σε κωνική 

φιάλη των 250 mL και καταγράψτε την ακριβή μάζα του στο φύλλο 

απαντήσεων (Πίνακας 1). 

1.2 Προσθέστε 10.0 mL χλωροφόρμιου (CHCl3) στην ίδια κωνική 

φιάλη, τοποθετήστε το πώμα και ανακατέψτε καλά περιστρέφοντας 

τη φιάλη μέχρι να σιγουρευτείτε ότι το δείγμα έχει αναμιχθεί με το 

χλωροφόρμιο. 
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Χημ 1. Απαντήστε την ερώτηση στο φύλλο απαντήσεων. 

1.3 Προσθέστε 15 mL πυκνού αιθανικού οξέος (CH3COOH glacial) 

στην ίδια κωνική φιάλη και αναδεύστε όπως προηγουμένως. 

1.4 Προσθέστε τουλάχιστον 1.0 mL κορεσμένου διαλύματος 

ιωδιούχου καλίου (ΚΙ(aq)), πωματίστε άμεσα τη φιάλη και αναδεύστε 

έντονα περιστρέφοντας για 1 λεπτό. 

1.5 Τοποθετήστε την κωνική φιάλη σε σκοτεινό σημείο για 5 

λεπτά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντίδραση. 

Χημ 2. Απαντήστε την ερώτηση στο φύλλο απαντήσεων. 

1.6 Ανοίξτε τη φιάλη και προσθέστε 75 mL απεσταγμένου νερού 

και περίπου 10- 15 σταγόνες διαλύματος αμύλου (1.0% w/w) στην 

κωνική φιάλη. 

Η ογκομέτρηση θα πραγματοποιηθεί στον πάγκο εργασίας. 

1.7 Ογκομετρήστε το διάλυμα της κωνικής φιάλης με το 

πρότυπο διάλυμα 0.01M Na2S2O3(aq) μέχρι να συμβεί 

αποχρωματισμός. 

Χημ 3. Απαντήστε την ερώτηση στο φύλλο απαντήσεων. 

1.8 Επαναλάβετε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία άλλες 

δύο φορές. 

Χημ 4. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 στο φύλλο απαντήσεων. 

Πείραμα 1β. 

Επαναλάβετε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για το δείγμα Β 

ελαιολάδου. 

Χημ 5. Συμπληρώστε τον Πίνακα 2 στο φύλλο απαντήσεων 

Συμπληρώστε το υπόλοιπο φύλλο απαντήσεων (Χημ 6 and Χημ 7). 
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Δραστηριότητα A3 - Φυσική 

Ιξώδες και δείκτης διάθλασης ελαιόλαδου 

 

Πολλές από τις φυσικές ιδιότητες του ελαιόλαδου ήταν γνωστές 

στους αρχαίους Έλληνες και τις χρησιμοποιούσαν για να ελέγχουν 

την ποιότητά του: ο Αριστοτέλης περιέγραψε τον τρόπο 

καλλιέργειας του ελαιόδεντρου και ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε το 

ελαιόλαδο ως συστατικό των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων. 

Το ελαιόλαδο είναι ένα υγρό με εξαιρετικά πολύπλοκη σύνθεση. 

Παρόλα αυτά, μπορούμε να προσδιορίσουμε αρκετά φυσικά 

χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου και να τα συγκρίνουμε με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά άλλων υγρών.  

 

Κατά την διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας του θέματος Α3, 

πρόκειται να μετρήσουμε τις τιμές δύο φυσικών ιδιοτήτων του 

ελαιόλαδου: (α) του συντελεστή ιξώδους και (β) το δείκτη 

διάθλασης.  

 

Δραστηριότητα A3.1 – Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους 

Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να καλύπτουν το σώμα τους με 

ελαιόλαδο! Το έκαναν αυτό επειδή πίστευαν ότι το ελαιόλαδο ήταν 

πηγή δύναμης καθώς και ότι μείωνε την τριβή κατά τη διάρκεια της 

πάλης. Η τελευταία επιλογή εξηγείται στις μέρες μας επιστημονικά 

μέσω της μελέτης μιας ιδιότητας των υγρών που, ονομάζεται 

“ιξώδες”. 

Σ’ αυτό το τμήμα του θέματος θα μετρήσουμε τον συντελεστή 

ιξώδους του ελαιόλαδου.  

 

Θεωρητικό  πλαίσιο – Σχεδιάζοντας  την πειραματική διαδικασία 

Κίνηση μικρής σφαίρας στο εσωτερικό κατακόρυφου σωλήνα 

γεμάτου με υγρό:  
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Μια μικρή πλαστική σφαίρα κινείται κατά μήκος του άξονα 

συμμετρίας του κατακόρυφου κυλινδρικού σωλήνα που περιέχει 

υγρό (εικόνα 1).  Σύμφωνα με τον 2ο νόμο του Νεύτωνα, μπορούμε 

να  γράψουμε:  

g b vma F F F        (1)  

Όπου m είναι η μάζα της σφαίρας και a επιτάχυνσή της.  

 

Οι παρακάτω δυνάμεις ασκούνται στη σφαίρα:  

a)  Η βαρυτική δύναμη 
gF :  

g s F mg Vg       (2)  

Όπου s είναι η πυκνότητα της σφαίρας και 

V  ο όγκος της. Υποθέστε 
29,81  msg . 

Αν η ακτίνα της σφαίρας συμβολίζεται με r , 

τότε ο όγκος της δίνεται από τη σχέση: 

34
π

3
V r  

b)  Η δύναμη της άνωσης bF . Σύμφωνα 

με την αρχή του Αρχιμήδη, η διεύθυνση 

αυτής της δύναμης είναι κατακόρυφη προς 

τα πάνω και το μέτρο της ίσο με:  

b LF gV   (3)  

όπου L είναι η πυκνότητα του υγρού.  

c)  Η δύναμη τριβής vF . Αυτή η δύναμη 

προκαλείται από την κίνηση της σφαίρας 

μέσα στο υγρό και η κατεύθυνσή της είναι 

αντίθετη της ταχύτητας της σφαίρας. 

Δεδομένου ότι η ταχύτητα της σφαίρας είναι 

μικρή (όπως στην περίπτωσή μας), τότε το 

 

Εικόνα 1 
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μέτρο vF της δύναμης τριβής είναι ανάλογο της ταχύτητας   της 

σφαίρας και δίνεται από το νόμο του Stoke για ένα σφαιρικό σώμα 

ακτίνας r :  

 

v 6πF r      (4) 

(Σημείωση: Υποθέτουμε ότι η απόσταση της σφαίρας και των 

τοιχωμάτων του κυλινδρικού δοχείου είναι μεγάλη σε σύγκριση με 

την ακτίνα της σφαίρας. Έτσι, στους υπολογισμούς μας δεν 

λαμβάνουμε υπ’ όψιν την επίδραση των τοιχωμάτων του δοχείου). 

 

Ο συντελεστής   ονομάζεται συντελεστής ιξώδους του υγρού και 

εξαρτάται από το είδος του υγρού και την θερμοκρασία του. Οι 

μονάδες μέτρησης στο SI είναι 1Pa s . 

Σ’ αυτό το πείραμα πρόκειται να υπολογίσουμε το συντελεστή 

ιξώδους μελετώντας την κίνηση μερικών πλαστικών σφαιρών κατά 

μήκος του άξονα του κυλινδρικού δοχείου που περιέχει το υγρό.  

Η σφαίρα αποκτάει την οριακή της ταχύτητα σχεδόν αμέσως. Το 

μέτρο αυτής της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση:  
2

s L( )2

9

gr  





    (5) 

Αποδείξτε την πιο πάνω σχέση στο φύλλο απαντήσεων. 

Στην εξίσωση (5), οι ποσότητες L , s,  r   και  μπορούν να 

μετρηθούν πειραματικά ή να υπολογισθούν. Η τιμή του g είναι: 

g=9,81m/s2. Ο μόνος άγνωστος παράγοντας είναι ο συντελεστής 

ιξώδους  .  

Στην πειραματική διαδικασία A3.1, θα χρησιμοποιήσουμε την 

εξίσωση 5 για να προσδιορίσουμε πειραματικά τον συντελεστή 

ιξώδους του ελαιόλαδου. 
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Εξοπλισμός και υλικά   

1. Πανομοιότυπες πλαστικές σφαίρες (~20), μέσα σε 

κυλινδρικό πλαστικό κουτί  

2. Βερνιέρος (Διαστημόμετρο)[x1]  

3. Ηλεκτρονικός ζυγός, με ακρίβεια 0,1 g  [x1]  

4. Ογκομετρικός κύλινδρός 250 mL [x1]  

5. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο[x1]  

6. Σύριγγα 20 mL [x1]  

7. Νήμα στάθμης [x1]  

8. Φελλός που εφαρμόζει στον ογκομετρικό κύλινδρο, με 

σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 8 mm [x1]  

9. Ελαιόλαδο (περίπου 0,3 L )  

10. Μαρκαδόρος [x1]  

11. Χαρτί κουζίνας [1 ρολό]  

12. Υπολογιστής τσέπης  

13. Χάρακας 30cm  

 

Πειραματική διαδικασία 

[Όλες οι μετρήσεις και υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται στο τμήμα 

A3.1 του φύλλου απαντήσεων] 

 

A3.1a Μετρήστε την ακτίνα r  μιας πλαστικής σφαίρας. 

Προσδιορίστε τη μάζα της πλαστικής σφαίρας. Υπολογίστε την 

πυκνότητα s  των πλαστικών σφαιρών.  

Χρησιμοποιώντας την σύριγγα και την ζυγαριά, προσδιορίστε την 

πυκνότητα ( ol ) του ελαιόλαδου.  

Εκφράστε τις τιμές των μεγεθών που υπολογίσατε με τον σωστό 

αριθμό σημαντικών ψηφίων.  

 

A3.1b Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να σημειώσετε πάνω 
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στον ογκομετρικό κύλινδρο δύο οριζόντιες γραμμές, σε απόσταση 

10 cm η μία από την άλλη.  Φροντίστε η πάνω γραμμή να είναι 

περίπου 6 – 7 cm κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 

(βλέπε εικόνα 1). Χρησιμοποιήστε νήμα στάθμης για να ελέγξετε αν 

ο κύλινδρος είναι κατακόρυφος. Τοποθετήστε τον φελλό με το 

σωληνάκι στο στόμιο του κυλίνδρου. Αφήστε προσεκτικά μία 

σφαίρα δια μέσου του σωλήνα, έτσι ώστε να κινηθεί κατά μήκος 

του άξονα συμμετρίας του κυλίνδρου.  

Χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο, μετρήστε το χρονικό διάστημα 

που διανύει την απόσταση s  ( 10 cms  ) μεταξύ των δύο 

οριζόντιων γραμμών που έχετε χαράξει στον κύλινδρο. 

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για πέντε σφαίρες συνολικά. 

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας στον πίνακα B του φύλλου 

απαντήσεων. Υπολογίστε τη μέση τιμή αυτού του χρονικού 

διαστήματος ( t
oil

) και μετά την τιμή της οριακής ταχύτητας μέσα 

στο ελαιόλαδο. 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση (5), υπολογίστε την τιμή του 

συντελεστή ιξώδους του ελαιόλαδου.  
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Δραστηριότητα A3.2 – Μέτρηση του δείκτη διάθλασης του 

ελαιόλαδου 

Από τον νόμο του Πτολεμαίου στο νόμο του Snell 

Το βαθύ πράσινο χρώμα του ελαιόλαδου καθώς και τα οπτικά 

φαινόμενα κατά τη διέλευση του φωτός μέσα από αυτό, 

εντυπωσίαζαν τους αρχαίους Έλληνες. Στην Ελληνιστική περίοδο, 

κατά τη διάρκεια του 2ου μ.Χ. αιώνα, στην Αλεξάνδρεια. Ο Κλαύδιος 

Πτολεμαίος μελέτησε το φως καθώς περνούσε από τον αέρα σε 

υγρά. Περιέγραψε το φαινόμενο της διάθλασης και διατύπωσε 

έναν νόμο σχετικά με αυτό. Ο νόμος του Πτολεμαίου διαφέρει από 

τον νόμο του Snell, ο οποίος περιγράφει το φαινόμενο στις μέρες 

μας. Σε αυτό το θέμα, πρόκειται να μελετήσουμε το φαινόμενο της 

διάθλασης στο ελαιόλαδο, χρησιμοποιώντας και τους δύο νόμους 

και θα τους συγκρίνουμε.  

 

Θεωρητικό πλαίσιο- Πειραματική διαδικασία 

 

Η εικόνα  1 δείχνει 

μια λεπτή δέσμη 

φωτός που αρχικά 

κινείται στον αέρα 

και μετά συναντάει 

την επιφάνεια 

διαφανούς μέσου. 

Ένα μέρος της 

προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας 

ανακλάται και το 

υπόλοιπο 

εισέρχεται στο διαφανές μέσο διαθλώμενο. Οι γωνίες   και   

που σχηματίζονται από την προσπίπτουσα (incident) και την 

Εικόνα 1 
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διαθλώμενη (refracted) ακτινοβολία, ως προς την κάθετη ευθεία 

στην επιφάνεια του μέσου στο σημείο πρόσπτωσης Ο, υπακούουν 

στον νόμο του Snell:  
ημ𝛼

ημ𝛽
= 𝑛 ,    (1)  

όπου n  είναι ο δείκτης διάθλασης του μέσου που ορίζεται από τη 

σχέση:  

c
n


 ,      (2)  

c  είναι η ταχύτητα του φωτός στον αέρα και   είναι η ταχύτητα 

του φωτός στο διαφανές μέσο.  

 

Στο θέμα A3.2, εφαρμόζουμε το νόμο του Snell για να 

υπολογίσουμε τον δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου. Σε αυτό το 

σημείο θα χρησιμοποιήσουμε την πειραματική διάταξη που 

φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 2. Η ακτίνα φωτός ΑΟ ξεκινώντας 

από την καρφίτσα Α και περνώντας μέσα από το κέντρο Ο (είναι 

σημειωμένο στο 

μέσο της επίπεδης 

πλευράς) του 

κυλινδρικού 

πρίσματος 

διαθλάται 

ακολουθώντας την 

διεύθυνση Ox. Αν 

τοποθετήσουμε μία 

δεύτερη καρφίτσα 

στο σημείο Β της 

διαθλώμενης ακτίνας και τοποθετήσουμε το μάτι μας στην 

διεύθυνση BO, τότε τα σημεία, Α, O και B θα φαίνονται σαν να είναι 

στην ίδια ευθεία. Έτσι, μπορούμε να βρούμε τη διεύθυνση της 

διαθλώμενης ακτίνας Ox, καθώς έρχεται από την προσπίπτουσα 
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ακτίνα AO (βλέπε εικόνα 2). Χρησιμοποιώντας το γωνιομετρικό 

χαρτί, μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή την ευθεία και να 

μετρήσουμε τη γωνία πρόσπτωσης   και τη γωνία διάθλασης  , 

που σχηματίζονται με την κάθετη ευθεία στην επιφάνεια CD.  

Για αρκετές διαφορετικές θέσεις της καρφίτσας Α, μπορούμε να 

μετράμε κάθε φορά τη γωνία πρόσπτωσης και τη γωνία ανάκλασης. 

Σύμφωνα με τον νόμο του Snell (1), ο δείκτης διάθλασης του υγρού 

μπορεί να προσδιοριστεί ως η κλίση της ευθείας y nx , όπου

siny   και sinx  .  

 

 

 

Εξοπλισμός και υλικά  

1. Ημικυλινδρικό δοχείο[x1]  

2. Γωνιομετρικό χαρτί (με υποδιαίρεση ανά 2 μοίρες)  

3. Ελαιόλαδο (~100 mL) σε πλαστικό δοχείο 

4. Κομμάτι φελιζόλ 2,5 cm x 24 cm x 24 cm [x1]  

5. Καρφίτσες 3,5 cm [x3]  

6. Χαρτί κουζίνας 

7. Μιλιμετρέ χαρτί[x2]  

8. Υπολογιστής τσέπης 

 

Πειραματική διαδικασία 

[Όλες οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί πρέπει να φαίνονται στο 

τμήμα A3.2 του φύλλου απαντήσεων] 

 

A3.2a  Γεμίστε το ημικυλινδρικό δοχείο με ελαιόλαδο. 

Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφτηκε προηγουμένως 

βρείτε τη διαθλώμενη ακτίνα και μετρήστε τη γωνία διάθλασης, για 

πέντε διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης: 30, 40, 50, 60, and 70 

μοίρες.  
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A3.2b  Συμπληρώστε τη δεύτερη και την τέταρτη στήλη του 

πίνακα C1, στο τμήμα A3.2 του φύλλου απαντήσεων. Σχεδιάστε τη 

γραφική παράσταση του ημa σε συνάρτηση με το ημβ. Από τη 

γραφική σας παράσταση προσδιορίστε το δείκτη διάθλασης ( oiln ) 

του ελαιόλαδου.  

Καταγράψτε στο τμήμα A3.2 του φύλλου απαντήσεων την τιμή (

oiln ) του δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου που υπολογίσατε.  

 

A3.2c  Νόμος του Snell: σύγκριση των θεωρητικών τιμών (από τη 

γραφική παράσταση) με τα πειραματικά δεδομένα. Πόσο καλά 

συμφωνούν οι μετρήσεις μας με το νόμο του Snell;  

Ένας ποσοτικός τρόπος να κρίνουμε αν ο νόμος του Snell συμφωνεί 

με τις μετρήσεις μας είναι ο υπολογισμός της «μέσης σχετικής 

απόκλισης» των μετρήσεων μας από την τιμή του δείκτη διάθλασης 

που προσδιορίσαμε. 

Συγκεκριμένα:  

Έστω oiln  ο δείκτης διάθλασης του ελαιόλαδου που προσδιορίσαμε 

πειραματικά στο βήμα A3.2b.  

Έστω 
j  μία από τις τιμές της γωνίας πρόσπτωσης που 

καταγράψαμε στον πίνακα C1 και 
j  η αντίστοιχη τιμή της γωνίας 

διάθλασης. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις, ο δείκτης διάθλασης 

του ελαιόλαδου ισούται με:  

𝑛𝑗 =
ημ𝛼𝑗

ημ𝛽𝑗
 

Η σχετική απόκλιση Aj αυτής της τιμής από την τιμή oiln  που 

υπολογίσατε είναι:  




j oil

j

oil

n n
A

n
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Η μέση σχετική απόκλιση SnellA  της Aj μπορεί να υπολογισθεί 

χρησιμοποιώντας τον τύπο:  

 1

1



 
N

Snell j

j

A A
N

    (3)  

Βασιζόμενοι στις πειραματικές τιμές που καταγράψατε στον πίνακα 

C1, υπολογίστε τη μέση σχετική απόκλιση SnellA  των πειραματικών 

τιμών που προκύπτουν από το νόμο του Snell για το ελαιόλαδο. 

Εκφράστε τις απαντήσεις σας σε ποσοστό %.  

Καταγράψτε τους υπολογισμούς σας στο τμήμα A3.2 του φύλλου 

απαντήσεων.  

 

A3.2d  Μια αναδρομή στην ιστορία: ο νόμος του Κλαύδιου 

Πτολεμαίου.  

Πολύ πριν τον Snell, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος (2ος αιώνας μ. Χ., 

Αλεξάνδρεια) πρότεινε τον ακόλουθο νόμο της διάθλασης:  
𝛼

𝛽
= 𝑛′ = 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ά    (4)  

Ας προσδιορίσουμε το δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου ( 
oiln ), 

χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες μετρήσεις και το νόμο του 

Πτολεμαίου.  

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του α σε συνάρτηση με το β. 

Σημείωση: Σχεδιάστε την καταλληλότερη ευθεία γραμμή που 

διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Από τη γραφική σας 

παράσταση προσδιορίστε το δείκτη διάθλασης ( 
oiln ) του 

ελαιόλαδου σύμφωνα με τη «θεωρία» του Κλαύδιου Πτολεμαίου.  

 

Σύγκριση μεταξύ των νόμων του Snell και του Πτολεμαίου: με 

ποιον νόμο συμφωνούν καλύτερα τα πειραματικά σας δεδομένα;  

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του βήματος A3.2c, υπολογίστε τη 

μέση σχετική απόκλιση .PtolA  των πειραματικών δεδομένων από 
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την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική παράσταση) 

του νόμου του Πτολεμαίου. Χρησιμοποιήστε τα πειραματικά 

δεδομένα του πίνακα C1.  

Η σχετική απόκλιση της κάθε μέτρησης από την τιμή του δείκτη 

διάθλασης που προσδιορίσατε χρησιμοποιώντας το νόμο του 

Πτολεμαίου είναι:  

 
 



j oil

j

oil

n n
A

n
.  

Η μέση σχετική απόκλιση .PtolA  υπολογίζεται με τη χρήση του 

τύπου:  

.

1

1



 
N

Ptol j

j

A A
N

.    (5)  

Εκφράστε την απάντησή σας σε ποσοστό % .  

Συγκρίνετε SnellA  με .PtolA  και αποφασίστε ποια από τις δύο 

θεωρίες είναι καλύτερη.  

Καταγράψτε τους υπολογισμούς και τις απαντήσεις σας στο τμήμα 

Α3.2 του φύλλου απαντήσεων.  
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1η Απριλίου 2014 – Δραστηριότητα A 

Τα πάντα για το ελαιόλαδο 
- Φύλλο απαντήσεων – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα και Αριθμός Ομάδας:     

 

Όνομα    Υπογραφή    

 

Όνομα    Υπογραφή    

 

Όνομα    Υπογραφή    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1: Μελέτη του ρυθμού της 

διαπνοής 

Βιολογία – Φύλλο Απαντήσεων 

(ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ 34) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  A1.1  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΟΜΕΤΡΟΥ     ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ                   (3 ΒΑΘΜΟΙ) 

ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (RC) 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ROOM CONDITIONS (RC) 

       3 ΒΑΘΜΟΙ 

A 
Χρόνος (min) 

B 
Όγκος (mL) 

C 
Απώλεια νερού / m2 

(mL / m2) 

0   0 

5   

10   

15   

20   

25   

30   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  A1.2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 

 (ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, RC) 

3  ΒΑΘΜΟΙ  

a. Συνολική μάζα φύλλων: ………. g 

b. Μάζα των 10 cm2 των κομματιών: …….. g 

c. Μάζα του 1m2  των φύλλων σε g: …….. g 

d. Συνολική επιφάνεια των φύλλων ανά βλαστό σε m2:    S=   ….  

 

Απώλεια νερού ανά m2 της επιφάνειας των φύλλων για κάθε 

αντίστοιχο χρονικό σημείο (π.χ. 5 min, 10 min κ.τ.λ.) 

Συμπληρώστε τα αποτελέσματά σας στη στήλη C, Πίνακας 1 

 

 

Υπολογισμοί 

Υπολογισμοί 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1.3  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ( light conditions - LC) 

A 

Χρόνος (min) 

B   

Όγκος (mL) 

C 

Απώλεια νερού / m2 

(mL / m2) 

0   0 

5   

10   

15   

20   

25   

30   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LIGHT CONDITIONS) 

       3 ΒΑΘΜΟΙ 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   A1.4 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (light conditions - LC)                     3 ΒΑΘΜΟΙ 
 

A. Συνολική μάζα φύλλων: ………. g 

B. Μάζα των 10 cm2 των κομματιών: …….. g 

C. Μάζα του 1m2  των φύλλων σε g: …….. g 

D. Συνολική επιφάνεια των φύλλων ανά βλαστό σε m2:    S=   ….  
 

 

Υπολογισμοί 
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Απώλεια νερού ανά m2 

 

Συμπληρώστε τα αποτελέσματά σας στη στήλη C, Πίνακας 2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  A1.5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ                                                    6 ΒΑΘΜΟΙ 

Χρησιμοποιείστε τα δεδομένα του πίνακα 1 και του πίνακα 2  και 

σχεδιάστε ένα γράφημα στο μιλιμετρέ χαρτί  που σας δίνεται 

(απώλεια νερού W ως προς το χρόνο σε λεπτά). Σχεδιάστε μια 

γραμμή για τα δεδομένα του πίνακα 1 και ονομάστε  την RC. Στο 

ίδιο γράφημα, σχεδιάστε μια γραμμή για τα δεδομένα του πίνακα 2 

και ονομάστε την LC. 

Υπολογίστε στον κατάλληλο χώρο στο φύλλο απαντήσεων το 

ρυθμό διαπνοής      2 ΒΑΘΜΟΙ 

α. στις συνθήκες δωματίου (RC) και  

Υπολογισμοί 
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β. στις συνθήκες φωτός (LC) 

Ο ρυθμός διαπνοής ορίζεται ως η συνολική απώλεια νερού σε 

mL/m2  ανά hr (ώρα). 

 

 

Ερώτηση BIO 1                   2    Βαθμοί 

1) Να επιλέξετε την ορθή απάντηση βασιζόμενοι στις 

πειραματικές σας μετρήσεις και τη γραφική σας παράσταση  

a. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ρυθμού διαπνοής σε 

συνθήκες δωματίου και του ρυθμού διαπνοής σε συνθήκες 

φωτισμού 

b. Το φως επιταχύνει το ρυθμό της διαπνοής 

c. Το φως μειώνει το ρυθμό της διαπνοής 

 

2) Τα πειραματικά δεδομένα του ρυθμού διαπνοής δεν 

συμφωνούν πάντα με την αρχική υπόθεση. Γιατί πιστεύετε ότι 

μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; 

a. Διαφορετικά επίπεδα  υγρασίας  

b. Διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 

c. Ανθρώπινο σφάλμα 

d. Όλα τα παραπάνω 

 

Δραστηριότητα A1.6 

Απεικόνιση των τριχιδίων                              6 Βαθμοί 

Υπολογισμοί 
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• Να σχεδιάσετε τα τριχίδια με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες  

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση BIO 2       1 Βαθμός 

 

• Να επιλέξετε την καλύτερη απάντηση (μία): 

Τα τριχίδια στα φύλλα της ελιάς: 

A. είναι μια μορφολογική δομή που μπλοκάρει την είσοδο του 

νερού της βροχής στα φύλλα  

B. είναι μια μορφολογική προσαρμογή που αποτρέπει την 

εξάτμιση του νερού μέσω των στομάτων  

C. δεν έχουν κάποιον σημαντικό λειτουργικό ρόλο και 

χρησιμεύουν μόνο στο να κάνουν τα φύλλα πιο ελκυστικά  

D. Προστατεύουν τα φύλλα από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο  
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Συμπληρωματικές Ερωτήσεις 

Ερώτηση BIO 3          1 Βαθμός 

Το ποτόμετρο χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθεί η απώλεια του 

νερού σε ένα βλαστό φυτού με φύλλα. Αποκτήθηκαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:  

 

 

Ερώτηση α: Σε ποιες συνθήκες η διαπνοή ήταν μεγαλύτερη; 

Ερώτηση β: Σε ποιες συνθήκες η διαπνοή ήταν μικρότερη; 

 

 

 

Παράγοντες 

Χρόνος που χρειάζεται 

για να μετακινηθεί το 

νερό 10 mm (σε sec) 

1 
Κρύο, ρεύμα αέρα, 

ηλιοφάνεια 
8 

2 
Κρύο, χωρίς ρεύμα αέρα 

(άπνοια), ηλιοφάνεια 
24 

3 
Ζέστη, ρεύμα αέρα wind, 

ηλιοφάνεια 
4 

4 
Ζέστη, χωρίς ρεύμα αέρα, 

ηλιοφάνεια 
12 

5 
Ζέστη, χωρίς ρεύμα αέρα 

(άπνοια), σκοτάδι 
360 
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Ερώτηση BIO 4       1 Βαθμός 

Τα δέντρα (π.χ. οι ελιές) που βρίσκονται στις Μεσογειακές χώρες, 

γνωστές για τις μακριές περιόδους ηλιοφάνειας και ξηρασίας, 

μπορούν να επιβιώνουν χάρη στις εξειδικευμένες μορφολογικές 

και λειτουργικές προσαρμογές τους.  

Αποφασίστε κατά πόσον οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ).  

A. Τα φύλλα αυτών των δέντρων έχουν μεγάλες επιφάνειες. 

B. Τα δέντρα αυτά έχουν παχιά και δερματώδη φύλλα.  

C. Τα φύλλα αυτών των δέντρων έχουν μορφολογικές δομές που 

περιορίζουν τη διαπνοή.  

D. Τα δέντρα αυτά έχουν σημαντικά περισσότερα στόματα 

συγκρινόμενα με φυτά που αναπτύσσονται σε υγρά και σκοτεινά 

μέρη.  

 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α  
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Δραστηριότητα A2 - Χημεία – Φύλλο Απαντήσεων  

Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Χημ 1. Κατά τη διάρκεια του πειράματος το CHCl3 χρησιμοποιήθηκε 

         1 Μονάδα 

a) ως διαλύτης 

b) για να αυξηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης 

c) για να αποφευχθεί η οξείδωση του δείγματος 

d) για να αυξηθεί η απόδοση της αντίδρασης 

Χημ 2. Η κωνική φιάλη τοποθετήθηκε στο σκοτάδι για 5 λεπτά 

προκειμένου:      1 Μονάδα 

a) να αποφευχθεί η παρουσία του αζώτου του αέρα το οποίο 

επηρεάζει το δείγμα 

b) να αποφευχθεί η αντίδραση μεταξύ οξυγόνου του αέρα και 

του δείγματος 

c) να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη φωτοχημική 

δραστηριότητα 

d) να αποφευχθεί κάθε αναγωγική δραστηριότητα του αέρα 

 

Χημ 3. Κατά την ογκομέτρηση η χρωματική αλλαγή που 

παρατηρήθηκε οφείλεται στην παρουσία μιας ουσίας που έδρασε 

ως δείκτης. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έδρασε ως δείκτης;

       1 Μονάδα 

a) Na2S2O3 

b) KI 

c) CH3COOH 

d) άμυλο 
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Χημ 4. Συμπληρώστε τον πιο κάτω Πίνακα 1 και στη συνέχεια 

καταγράψτε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. 

Πίνακας 1: Δείγμα Ελαιολάδου Α   5 Μονάδες 

 

 1η 

ογκομέτρ

ηση 

2η  

ογκομέτρ

ηση 

3η  

ογκομέτρ

ηση 

Μάζα Δείγματος 

Ελαιολάδου (g) 

   

Αρχική Ένδειξη Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Τελική Ένδειξη Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Όγκος Na2S2O3(aq) που 

χρησιμοποιήθηκε (mL) 

   

Αριθμός Υπεροξειδίου (PV) 

(mmol/Kg): 

   

Μέσος όρος  Αριθμών 

Υπεροξειδίου (PV)  

 

 

Υπολογισμοί                                                                           2.5 Μονάδες 
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Χημ 5. Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα 2 και στη συνέχεια 

καταγράψτε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. 

Πίνακας 2: Δείγμα Ελαιολάδου B   5 Μονάδες 

 1η 

ογκομέτρη

ση 

2η  

ογκομέτρη

ση 

3η  

ογκομέτρη

ση 

Μάζα Δείγματος 

Ελαιολάδου (g) 

   

Αρχική Ένδειξη 

Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Τελική Ένδειξη 

Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Όγκος Na2S2O3(aq) 

που χρησιμοποιήθηκε 

(mL) 

   

Αριθμός Υπεροξειδίου 

(PV) (mmol/Kg): 

   

Μέσος όρος  Αριθμού 

Υπεροξειδίου (PV)  

 

 

  



75 

Υπολογισμοί                                                                          2.5 Μονάδες 

 

 

 

 

 

Χημ 6. Αφού συγκρίνετε τους Αριθμούς Υπεροξειδίου (PV) των 

δύο δειγμάτων λαδιού, προτείνετε ποιο από τα δύο δείγματα 

είναι καταλληλότερο για κατανάλωση;   

1 Μονάδα 

a) Δείγμα A 

b) Δείγμα B 

Χημ 7. Σας δίνονται δύο δείγματα ελαιολάδου (δείγμα C και D). 

Το δείγμα C έχει αποθηκευτεί σε ανοικτό δοχείο για 5 μήνες, ενώ 

το δείγμα D έχει παρασκευαστεί πρόσφατα. Θα μπορούσατε να 

αναγνωρίσετε ποιο είναι ποιο μετά τον προσδιορισμό του PV του 

καθενός 

1 Μονάδα 

a) Ναι, επειδή χρειάζονται 5 μήνες για την υποβάθμιση της 

ποιότητας του ελαιολάδου 

b) Όχι, επειδή ο PV παραμένει σταθερός με το χρόνο 

c) Ναι, επειδή ο PV αυξάνεται με το χρόνο 

d) Όχι ,επειδή αποθηκεύτηκε σε ανοικτό δοχείο  

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α 
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Δραστηριότητα A3 - Φυσική – Απαντητικό φύλλο 

Ιξώδες και δείκτης διάθλασης του ελαιόλαδου 

 

ΔραστηριότηταA3.1 – Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους του 

ελαιόλαδου 

[Χρησιμοποιήστε τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων στις 

μετρήσεις και στους υπολογισμούς σας] 

 

Απόδειξη της σχέσης(5): 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Σύνολο: 2 μονάδες 

 

 

A3.1a Μετρήσεις της ακτίνας r  των πλαστικών σφαιρών. 

Προσδιορίστε τις μάζες τους. Πειραματικός προσδιορισμός της 

πυκνότητας s  
των σφαιρών. 

Πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας ( ol ) του ελαιολάδου. 
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Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

r= __________     m= _________  

ρs= __________   ρol= __________  

Σύνολο: 6 μονάδες 

 

A3.1b Υπολογισμός του συντελεστή ιξώδους του ελαιόλαδου: 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήματος A3.1b του φύλλου εργασίας 

και συμπληρώστε τον πίνακα B:  

 

Πίνακας B   Ελαιόλαδο 
(S=10,0cm)  

Χρονικό διάστημα t  
(s)  

μέσο-χρονικό 
διάστημα 

(s)  

υ 
(cm/s) 

Συντελεστής 
ιξώδους 

(Pa.s)  

        

 

Σύνολο: 5 μονάδες 
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Δραστηριότητα A3.2 

Μέτρηση του δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου 

Από τον Πτολεμαίο στον νόμο του Snell 

A3.2a Καταγράψτε τις μετρήσεις της γωνίας διάθλασης β στα 

κελιά της 2ης στήλης του πίνακα C1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  C1 

Γωνία 

πρόσπτωσης 

α (μοίρες) 

Γωνία 

διάθλασης   

β (μοίρες) 

ημα ημβ nj=ημαj/ημβj n’j=αj/βj 

30  0,500    

40  0,643    

50  0,766    

60  0,866    

70  0,940    

 

A3.2b Πειραματικός προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης του 

ελαιόλαδου. Συμπληρώστε την 4η  στήλη του πίνακα C1. Σχεδιάστε 

την γραφική παράσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου 

εργασίας. Προσδιορίστε τον δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου( oiln ). 

Υπολογισμοί:_____________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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oiln =________  

Σύνολο: 15 μονάδες 

 

A3.2c Απόκλιση των πειραματικών δεδομένων από την θεωρητικά 

υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική παράσταση) του νόμου του 

Snell. 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα που καταγράψατε στον 

πίνακα C1, συμπληρώστε επιπλέον την 5ηστήλητουπίνακαC1. 

Υπολογίστε την μέση σχετική απόκλιση SnellA των πειραματικών 

δεδομένων από την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική 

παράσταση) του νόμου του Snell (Συμπληρώστε την 1ηκαιτην 2η 

στήλη του πίνακα C2). Εκφράστε την SnellA σε ποσοστό  % . 

Οι υπολογισμοί σας να φαίνονται αναλυτικά.  

ΠΙΝΑΚΑΣ C2 

nj  

(Snell) 

Απόκλιση(Snell) 

j oil

j

oil

n n
A

n


  

n'j  

(Πτολεμαίου) 

Απόκλιση 
(Πτολεμαίου) 

j oil

j

oil

n n
A

n

 
 


 

    

    

    

    

    

Μέση σχετική απόκλιση 
(Snell) 

Μέση σχετική απόκλιση 
(Πτολεμαίου) 
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Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

SnellA  = ________%.  

Σύνολο: 5 μονάδες 

 

A3.2d Μια αναδρομή στην ιστορία. Ο νόμος του Κλαύδιου 
Πτολεμαίου. 
Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα του πίνακα C1 και τις 

οδηγίες που δίνονται στο βήμα A3.2d του φύλλου εργασίας, 

σχεδιάστε την καλύτερη δυνατή ευθεία oila n   . Προσδιορίστε 

τον δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου ( oiln ), σύμφωνα με τον νόμο 

του Πτολεμαίου. 

Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

oiln  = _________ 

Σύνολο: 11 μονάδες 

 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα που καταγράψατε στον 

πίνακα C1,  συμπληρώστε επιπλέον την  6ηστήλητουπίνακαC1. 
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Υπολογίστε την μέση σχετική απόκλιση .PtolA των πειραματικών 

δεδομένων από την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική 

παράσταση) του νόμου του Πτολεμαίου (Συμπληρώστε την 3η και 

την 4η στήλη του πίνακα C2). Εκφράστε την .PtolA σε ποσοστό  % . 

Οι υπολογισμοί σας να φαίνονται αναλυτικά.  

Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

.PtolA  = ________  

Σύνολο: 4 μονάδες 

 

Επιλέξτε την θεωρία που φαίνεται να είναι καλύτερη:  

A ) νόμος του Snell; 

B) νόμος Πτολεμαίου; 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Α 

 

Σύνολο μονάδων για την  δραστηριότητα A3 - Φυσική (A3.1 και 

A3.2) = 13+35= 48 
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1η Απριλίου 2014 – Δραστηριότητα A 

Τα πάντα για το ελαιόλαδο 
 Φύλλο απαντήσεων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρα και Αριθμός Ομάδας:     

 

Όνομα    Υπογραφή    

 

Όνομα    Υπογραφή    

 

Όνομα    Υπογραφή    
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A1: Μελέτη του ρυθμού της 

διαπνοής 

Βιολογία – Φύλλο Απαντήσεων 

(Συνολικοί Βαθμοί 34) 

Δραστηριότητα A1.1  

Συναρμολόγηση του ποτομέτρου      

ελέγχεται από τον επιβλέποντα  (3 βαθμοί)                                                                 

απορρόφηση νερού σε συνθήκες δωματίου (RC) 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ROOM CONDITIONS (RC) 

       3 ΒΑΘΜΟΙ 

 

 

A 

Χρόνος (min) 

B 

Όγκος (mL) 

C 

Απώλεια νερού / m2 

(mL / m2) 

0   0 

5   

10   

15   

20   

25   

30   
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  A1.2 

Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας των φύλλων  (Συνθήκες 

δωματίου, RC) 

Βαθμοί   3 

a. Συνολική μάζα φύλλων: ………. g 

b. Μάζα των 10 cm2 των κομματιών: …….. g 

c. Μάζα του 1m2  των φύλλων σε g: …….. g 

d. Συνολική επιφάνεια των φύλλων ανά βλαστό σε m2:    S=   ….  

 
Απώλεια νερού ανά m2 της επιφάνειας των φύλλων για κάθε 

αντίστοιχο χρονικό σημείο (π.χ. 5 min, 10 min κ.τ.λ.) 

Συμπληρώστε τα αποτελέσματά σας στη στήλη C, Πίνακας 1 

 

 

Υπολογισμοί 

Υπολογισμοί 
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Δραστηριότητα A1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ( light conditions - LC) 

A 

Χρόνος (min) 

B   

Όγκος (mL) 

C 

Απώλεια νερού / m2 

(mL / m2) 

0   0 

5   

10   

15   

20   

25   

30   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LIGHT CONDITIONS) 

       3 ΒΑΘΜΟΙ 

 

Δραστηριότητα  A1.4 

Υπολογισμός της συνολικής επιφάνειας των φύλλων σε συνθήκες 

φωτισμού (light conditions - LC)                    3 βαθμοί 

E. Συνολική μάζα φύλλων: ………. g 

F. Μάζα των 10 cm2 των κομματιών: …….. g 

G. Μάζα του 1m2  των φύλλων σε g: …….. g 

H. Συνολική επιφάνεια των φύλλων ανά βλαστό σε m2:    S=   ….  

 

 
Απώλεια νερού ανά m2 

Υπολογισμοί 
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Συμπληρώστε τα αποτελέσματά σας στη στήλη C, Πίνακας 2 

 

Δραστηριότητα  A1.5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ                                          Βαθμοί  6  

Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του πίνακα 1 και του πίνακα 2  και 

σχεδιάστε ένα γράφημα στο μιλιμετρέ χαρτί  που σας δίνεται 

(απώλεια νερού W ως προς το χρόνο σε λεπτά). Σχεδιάστε μια 

γραμμή για τα δεδομένα του πίνακα 1 και ονομάστε  την RC. Στο 

ίδιο γράφημα, σχεδιάστε μια γραμμή για τα δεδομένα του πίνακα 2 

και ονομάστε την LC. 

Υπολογίστε στον κατάλληλο χώρο στο φύλλο απαντήσεων το 

ρυθμό διαπνοής      2 ΒΑΘΜΟΙ 

α. στις συνθήκες δωματίου (RC) και  

β. στις συνθήκες φωτός (LC) 

Ο ρυθμός διαπνοής ορίζεται ως η συνολική απώλεια νερού σε 

mL/m2  ανά hr (ώρα). 

 

Υπολογισμοί 

Υπολογισμοί 
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Ερώτηση BIO 1                   2    Βαθμοί 

3) Να επιλέξετε την ορθή απάντηση βασιζόμενοι στις 

πειραματικές σας μετρήσεις και τη γραφική σας παράσταση  

a. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ρυθμού διαπνοής σε 

συνθήκες δωματίου και του ρυθμού διαπνοής σε συνθήκες 

φωτισμού 

b. Το φως επιταχύνει το ρυθμό της διαπνοής 

c. Το φως μειώνει το ρυθμό της διαπνοής 

 

Δραστηριότητα A1.6 

Απεικόνιση των τριχιδίων                              6 Βαθμοί 

• Να σχεδιάσετε τα τριχίδια με όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες  
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Ερώτηση BIO 2       1 Βαθμός 

 

• Να επιλέξετε την καλύτερη απάντηση (μία): 

Τα τριχίδια στα φύλλα της ελιάς: 

E. είναι μια μορφολογική δομή που μπλοκάρει την είσοδο του 

νερού της βροχής στα φύλλα  

F. είναι μια μορφολογική προσαρμογή που αποτρέπει την 

εξάτμιση του νερού μέσω των στομάτων  

G. δεν έχουν κάποιον σημαντικό λειτουργικό ρόλο και 

χρησιμεύουν μόνο στο να κάνουν τα φύλλα πιο ελκυστικά  

H. Προστατεύουν τα φύλλα από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο  

 

Συμπληρωματικές Ερωτήσεις 

Ερώτηση BIO 3          1 Βαθμός 

Το ποτόμετρο χρησιμοποιήθηκε για να μετρηθεί η απώλεια του 

νερού σε ένα βλαστό φυτού με φύλλα. Καταγράφηκαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα:  

 

Παράγοντες 
Χρόνος που χρειάζεται 
για να μετακινηθεί το 
νερό 10 mm (σε sec) 

1 Κρύο, ρεύμα αέρα, ηλιοφάνεια 8 

2 
Κρύο, χωρίς ρεύμα αέρα 

(άπνοια), ηλιοφάνεια 
24 

3 
Ζέστη, ρεύμα αέρα wind, 

ηλιοφάνεια 
4 

4 
Ζέστη, χωρίς ρεύμα αέρα, 

ηλιοφάνεια 
12 

5 
Ζέστη, χωρίς ρεύμα αέρα 

(άπνοια), σκοτάδι 
360 
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Ερώτηση α: Σε ποιες συνθήκες η διαπνοή ήταν μεγαλύτερη; (3) 

Ερώτηση β: Σε ποιες συνθήκες η διαπνοή ήταν μικρότερη; (5) 

Ερώτηση BIO 4       1 Βαθμός 

Τα δέντρα (π.χ. οι ελιές) που βρίσκονται στις Μεσογειακές χώρες, 

γνωστές για τις μακριές περιόδους ηλιοφάνειας και ξηρασίας, 

μπορούν να επιβιώνουν χάρη στις εξειδικευμένες μορφολογικές 

και λειτουργικές προσαρμογές τους.  

Αποφασίστε κατά πόσον οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές (Σ) ή 

Λανθασμένες (Λ).  

A. Τα φύλλα αυτών των δέντρων έχουν μεγάλες επιφάνειες.  (Λ) 

B. Τα δέντρα αυτά έχουν παχιά και δερματώδη φύλλα. (Σ) 

 

C. Τα φύλλα αυτών των δέντρων έχουν μορφολογικές δομές που 

περιορίζουν τη διαπνοή. (Σ) 

 

D. Τα δέντρα αυτά έχουν σημαντικά περισσότερα στόματα 

συγκρινόμενα με φυτά που αναπτύσσονται σε υγρά και σκοτεινά 

μέρη. (Λ) 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α  
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Δραστηριότητα A2 - Χημεία – Φύλλο Απαντήσεων 

Στις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

Χημ 1. Κατά τη διάρκεια του πειράματος το CHCl3 χρησιμοποιήθηκε 

         1 Μονάδα 

e) ως διαλύτης  

f) για να αυξηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης 

g) για να αποφευχθεί η οξείδωση του δείγματος 

h) για να αυξηθεί η απόδοση της αντίδρασης 

Χημ 2. Η κωνική φιάλη τοποθετήθηκε στο σκοτάδι για 5 λεπτά 

προκειμένου:      1 Μονάδα 

e) να αποφευχθεί η παρουσία του αζώτου του αέρα το οποίο 

επηρεάζει το δείγμα 

f) να αποφευχθεί η αντίδραση μεταξύ οξυγόνου του αέρα και 

του δείγματος 

g) να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη φωτοχημική 

δραστηριότητα 

h) να αποφευχθεί κάθε αναγωγική δραστηριότητα του αέρα 

 

Χημ 3. Κατά την ογκομέτρηση η χρωματική αλλαγή που 

παρατηρήθηκε οφείλεται στην παρουσία μιας ουσίας που έδρασε 

ως δείκτης. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις έδρασε ως δείκτης;

       1 Μονάδα 

e) Na2S2O3 

f) KI 

g) CH3COOH 

h) Άμυλο 

 

Χημ 4. Συμπληρώστε τον πιο κάτω Πίνακα 1 και στη συνέχεια 

καταγράψτε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. 

 

Πίνακας 1: Δείγμα Ελαιολάδου Α   5 Μονάδες 
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 1η 

ογκομέτρ

ηση 

2η  

ογκομέτρ

ηση 

3η  

ογκομέτρ

ηση 

Μάζα Δείγματος 

Ελαιολάδου (g) 

   

Αρχική Ένδειξη Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Τελική Ένδειξη Προχοΐδας 

Na2S2O3(aq) (mL) 

   

Όγκος Na2S2O3(aq) που 

χρησιμοποιήθηκε (mL) 

   

Αριθμός Υπεροξειδίου (PV) 

(mmol/Kg): 

   

Μέσος όρος  Αριθμών 

Υπεροξειδίου (PV)  
5.3 

 

Υπολογισμοί                                                                           2.5 Μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Χημ 5. Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα 2 και στη συνέχεια 

καταγράψτε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 2: Δείγμα Ελαιολάδου B   5 Μονάδες 

 1η 

ογκομέτρηση 

2η  

ογκομέτρηση 

3η  

ογκομέτρηση 

Μάζα Δείγματος 

Ελαιολάδου (g) 

   

Αρχική Ένδειξη 

Προχοΐδας Na2S2O3(aq) 

(mL) 

   

Τελική Ένδειξη 

Προχοΐδας Na2S2O3(aq) 

(mL) 

   

Όγκος Na2S2O3(aq) που 

χρησιμοποιήθηκε (mL) 

   

Αριθμός Υπεροξειδίου 

(PV) (mmol/Kg): 

   

Μέσος όρος  Αριθμού 

Υπεροξειδίου (PV)  
11.7 

  

Υπολογισμοί                                                                          2.5 Μονάδες 
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Χημ 6. Αφού συγκρίνετε τους Αριθμούς Υπεροξειδίου (PV) των 

δύο δειγμάτων λαδιού, προτείνετε ποιο από τα δύο δείγματα 

είναι καταλληλότερο για κατανάλωση;   

1 Μονάδα 

c) Δείγμα A 

d) Δείγμα B 

Χημ 7. Σας δίνονται δύο δείγματα ελαιολάδου (δείγμα C και D). 

Το δείγμα C έχει αποθηκευτεί σε ανοικτό δοχείο για 5 μήνες, ενώ 

το δείγμα D έχει παρασκευαστεί πρόσφατα. Θα μπορούσατε να 

αναγνωρίσετε ποιο είναι ποιο μετά τον προσδιορισμό του PV του 

καθενός 

1 Μονάδα 

e) Ναι, επειδή χρειάζονται 5 μήνες για την υποβάθμιση της 

ποιότητας του ελαιολάδου 

f) Όχι, επειδή ο PV παραμένει σταθερός με το χρόνο 

g) Ναι, επειδή ο PV αυξάνεται με το χρόνο 

h) Όχι ,επειδή αποθηκεύτηκε σε ανοικτό δοχείο  

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
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ΔραστηριότηταA3 - Φυσική– Απαντητικό φύλλο 

Ιξώδες και δείκτης διάθλασης του ελαιόλαδου 

 

ΔραστηριότηταA3.1 – Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους του 

ελαιόλαδου 

[Χρησιμοποιήστε τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων στις 

μετρήσεις και στους υπολογισμούς σας] 

 

Απόδειξη της σχέσης(5): 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Σύνολο: 2 μονάδες 

 

 

A3.1a Μετρήσεις της ακτίνας r  των πλαστικών σφαιρών. 

Προσδιορίστε τις μάζες τους. Πειραματικός προσδιορισμός της 

πυκνότητας s  
των σφαιρών. 

Πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας ( ol ) του ελαιολάδου. 

Υπολογισμοί:  

ρ spheres 

(g/mL) 

ρ olive-oil 

(g/mL) 

 

r spheres 

(cm) 

1.06 0.92 0.30 

Σύνολο: 6 μονάδες 

 

A3.1b Υπολογισμός του συντελεστή ιξώδους του ελαιόλαδου: 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του βήματος A3.1b του φύλλου εργασίας 

και συμπληρώστε τον πίνακα B:  
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ΠίνακαςB Ελαιόλαδο 

(S=10,0cm)  

Χρονικό διάστημα t  

(s)  

μέσο-χρονικό 

διάστημα 

(s)  

υ 

(cm/s) 

Συντελεστής 

ιξώδους 

(Pa.s)  

4,30 4,10 4,20 4,15 4,25 4,20 2,38 0,12 

 

Σύνολο: 5 μονάδες 

 

Δραστηριότητα A3.2 

Μέτρηση του δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου 

Από τον Πτολεμαίο στον νόμο του Snell 

A3.2a Καταγράψτε τις μετρήσεις της γωνίας διάθλασης β στα 

κελιά της 2ης στήλης του πίνακα C1 

ΠΙΝΑΚΑΣ  C1 

Γωνία 

πρόσπτωσης 

α (μοίρες) 

Γωνία 

διάθλασης   

β (μοίρες) 

ημα ημβ nj=ημαj/ημβj n’j=αj/βj 

30 19 0.500 0.326 1,54 1,58 

40 24 0.643 0.407 1,58 1,67 

50 30 0.766 0.500 1,53 1,67 

60 35.5 0.866 0.581 1,49 1,69 

70 39 0.940 0.629 1,49 1,79 

 

A3.2b Πειραματικός προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης του 
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ελαιόλαδου.  Συμπληρώστε την  4η στήλη του πίνακα C1. Σχεδιάστε 

την γραφική παράσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου 

εργασίας. Προσδιορίστε τον δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου( oiln ). 

 
Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

oiln = 1,52 

 

Σύνολο: 15 μονάδες 

 

A3.2c Απόκλιση των πειραματικών δεδομένων από την θεωρητικά 

υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική παράσταση) του νόμου του 

Snell. 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα που καταγράψατε στον 

πίνακα C1, συμπληρώστε επιπλέον την 5ηστήλητουπίνακαC1. 

Υπολογίστε την μέση σχετική απόκλιση SnellA των πειραματικών 

δεδομένων από την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική 

παράσταση) του νόμου του Snell (Συμπληρώστε την 1ηκαιτην 2η 

sinα = 1.52 sinβ 

.000

.2000

.4000

.6000

.8000

1.000

1.2000

.000 .1000 .2000 .3000 .4000 .5000 .6000 .7000

sina 

sinβ 

olive-oil, Snell, n = 1.52 
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στήλη του πίνακα C2). Εκφράστε την SnellA σε ποσοστό  % . 

Οι υπολογισμοί σας να φαίνονται αναλυτικά.  

Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

SnellA  = 0.019%.  

Σύνολο: 5 μονάδες 

 

A3.2d Μια αναδρομή στην ιστορία. Ο νόμος του Κλαύδιου 

Πτολεμαίου. 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα του πίνακα C1 και τις 

οδηγίες που δίνονται στο βήμα A3.2d του φύλλου εργασίας, 

σχεδιάστε την καλύτερη δυνατή ευθεία oila n   . Προσδιορίστε 

τον δείκτη διάθλασης του ελαιόλαδου ( oiln ), σύμφωνα με τον νόμο 

του Πτολεμαίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ C2 

nj  

(Snell) 

Απόκλιση(Snell) 

j oil

j

oil

n n
A

n


  

n'j  

(Πτολεμαίου) 

Απόκλιση 

(Πτολεμαίου) 

j oil

j

oil

n n
A

n

 
 


 

1.54 0.010 1.58 0.077 

1.58 0.040 1.67 0.025 

1.53 0.008 1.67 0.025 

1.49 0.019 1.69 0.012 

1.49 0.018 1.79 0.050 

Μέση σχετική απόκλιση 

(Snell) 

Μέση σχετική απόκλιση 

(Πτολεμαίου) 

0.019 0.038 
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Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

oiln  = 1,71 

Σύνολο: 11 μονάδες 

 

Βασιζόμενοι στα πειραματικά δεδομένα που καταγράψατε στον 

πίνακα C1,  συμπληρώστε επιπλέον την  6ηστήλητουπίνακαC1. 

Υπολογίστε την μέση σχετική απόκλιση .PtolA των πειραματικών 

δεδομένων από την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή (από τη γραφική 

παράσταση) του νόμου του Πτολεμαίου (Συμπληρώστε την 3η και 

την 4η στήλη του πίνακα C2). Εκφράστε την .PtolA σε ποσοστό  % . 

Οι υπολογισμοί σας να φαίνονται αναλυτικά.  

 

 

Υπολογισμοί:  

_______________________________________________________ 

.PtolA  = 0.038%. 

Σύνολο: 4 μονάδες 

α = 1.71 β 

0
10
20
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40
50
60
70
80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

angle  
of  

incindence 
 

α 
(degrees) 

angle of refraction β (degrees) 

olive-oil, Ptolemy, n' = 1.71 
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Επιλέξτε την θεωρία που φαίνεται να είναι καλύτερη:  

A ) νόμος του Snell 

B) νόμος Πτολεμαίου 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α 

 

Σύνολο μονάδων για την  δραστηριότητα A3 - Φυσική (A3.1 και 

A3.2) = 13+35= 48 
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3η Απριλίου 2014 – Δραστηριότητα Β 

 

 

Όλα για το Θαλασσινό Νερό 

 

 

- Φύλλο δραστηριοτήτων - 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β 

 

Δραστηριότητα B1: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ Nannochloropsis sp. ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

Εισαγωγή 
  

Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε το αέριο που συμβάλλει στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου  (greenhouse gas - GHG), δηλαδή να 

μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που 

ευθύνεται για τη θέρμανση του πλανήτη (global warming), πολλές 

μελέτες εστιάζονται στα βιοκαύσιμα και τη δυνατότητα που έχουν 

να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Η παραγωγή βιοκαυσίμων 

από τα μικροφύκη θεωρείται μια ελπιδοφόρα για το μέλλον πηγή 

ενέργειας, κυρίως λόγω της μειωμένης ανάγκης για γη (μείωση του 

χώρου που απαιτείται για την ανάπτυξη των μικροφυκών σε 

σύγκριση με αυτόν που 

απαιτείται για την 

καλλιέργεια των φυτών), 

καλύτερης απόδοσης 

των μικροφυκών στην 

παραγωγή ελαίων, 

συγκρινόμενη με αυτή 

των γεωργικών 

καλλιεργειών και της 

δυνατότητας να 

καλλιεργηθούν σε 

θαλασσινό νερό, 

υφάλμυρο νερό ή σε μη 
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αρδεύσιμες περιοχές με βρώμικο νερό. Τα βιοκαύσιμα από τα 

φύκη έχουν μειωμένες εκπομπές CO2 μέχρι και 78% σε σχέση με τις 

εκπομπές του πετρελαίου. Η παραγωγή βιοκαυσίμου από τα 

μικροφύκη εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής βιομάζας 

(microalgae biomass production rate) και την περιεκτικότητά τους 

σε λιπίδια. Η συγκέντρωση των λιπιδίων και η παραγωγή βιομάζας 

ελέγχονται από πολλούς παράγοντες, όπως τα θρεπτικά συστατικά, 

η θερμοκρασία, το φως, η αλατότητα, κ.α. 

(Green Algae: Πράσινα φύκη, Starch: Άμυλο, Oils: Έλαια, Cellulose: 

Κυτταρίνη). 

Τα φύκη αποτελούν μια κατηγορία φωτοσυνθετικών οργανισμών 

που ζουν στο νερό, παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και 

επιτελούν περίπου το 50% της φωτοσύνθεσης που 

πραγματοποιείται στη γη. Παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον 

κύκλο του άνθρακα, καθώς απομακρύνουν αρκετό CO2 από την 

ατμόσφαιρα. Τα φύκη πιστεύεται ότι αποτελούν ελπιδοφόρα πηγή 

βιοκαυσίμου εξαιτίας της ικανότητάς τους να απορροφούν την 

ηλιακή ενέργεια και να τη μετατρέπουν σε χημική ενέργεια. Τα 

βιοκαύσιμα από τα φύκη προέρχονται από βιομάζα με αποτέλεσμα 

να είναι ανανεώσιμα, βιοδιασπώμενα και όσο άνθρακα 

προσλαμβάνουν, τόσο απελευθερώνουν όταν καίγονται (quasi-

carbon neutral under sustainable production). Επιπρόσθετα, τα 

βιοκαύσιμα από τα φύκη δεν είναι τοξικά και περιέχουν μικρές 

ποσότητες CO, αιθάλης, υδρογονανθράκων και SOX. 

   Τα περισσότερα φυτά, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια 

πραγματοποιούν φωτοσύνθεση κατά την οποία μετατρέπουν τη 

φωτεινή ενέργεια, που προέρχεται από τον ήλιο, σε χημική 

ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό για την 

πραγματοποίηση των λειτουργιών του. Η χημική ενέργεια 

αποθηκεύεται σε μόρια υδατανθράκων (όπως τα σάκχαρα), που 

συντίθενται από CO2  και νερό. Επιπλέον, απελευθερώνεται και 
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οξυγόνο. Τα φύκη είναι περισσότερο αποτελεσματικά στη 

φωτοσύνθεση, σε σχέση με τα χερσαία φυτά. 

Τα πράσινα φυτά έχουν έξι, στενά σχετιζόμενες, φωτοσυνθετικές 

χρωστικές. Το μικροφύκος Nannochloropsis sp. έχει μόνο 

χλωροφύλλη α, η οποία είναι η πιο κοινή από τις έξι χρωστικές, την 

οποία συναντάμε σε κάθε φυτό που κάνει φωτοσύνθεση. Η ανάγκη 

για περισσότερες από μία χρωστικές προκύπτει από το γεγονός ότι 

κάθε χρωστική απορροφά φως σε διαφορετικές περιοχές του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με διαφορετική ικανότητα. Για 

παράδειγμα η χλωροφύλλη α απορροφά περισσότερο 

αποτελεσματικά σε μήκη κύματος περίπου 400-450nm και 650-

700nm. H χλωροφύλλη β στα 450-500nm και στα 600-650nm. 

Επιπλέον η ξανθοφύλλη απορροφά περισσότερο αποτελεσματικά 

στα 400-530nm και καμία από τις χρωστικές δεν απορροφά αρκετά 

στην περιοχή του πράσινου και του κίτρινου, γεγονός που 

ευθύνεται για το πράσινο χρώμα που βλέπουμε στη φύση. 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο νερό για να σχηματίσει 

ανθρακικό οξύ (carbonic acid - H2CO3), όξινα ανθρακικά ιόντα 

(bicarbonate- HCO3
−) και ανθρακικά ιόντα (carbonate ions CO3

2−). Η 

ποσότητα του CO2 που είναι διαλυμένη στο νερό των ωκεανών 

είναι περίπου πενήντα φορές περισσότερη από την ποσότητα που 

υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Στο θαλασσινό νερό, περισσότερο από 

το 90% της ανόργανης μορφής του διαλυμένου άνθρακα είναι στη 

μορφή των όξινων ανθρακικών ιόντων (HCO3
−). Πολλά μικροφύκη 

μπορούν να προσλαμβάνουν τα όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO3
−) από 

το εξωτερικό περιβάλλον πρός το κυτταρόπλασμα, με ενεργητική 

μεταφορά μέσω της πλασματικής μεμβράνης, και παράγουν CO2 με 

τη βοήθεια του ενζύμου ανθρακική αφυδρογονάση (carbonic 

anhydrase). Επιπλέον, η εξωκυττάρια ανθρακική αφυδρογονάση 

μπορεί να καταλύσει την αμφίδρομη μετατροπή των HCO3
− σε CO2, 
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σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

 
Το μικροφύκος Nannochloropsis sp. είναι 

ένα μικρό ευκαρυωτικό μονοκύτταρο 

φύκος του νερού, μεγέθους 2-3 µm που 

ανήκει στην τάξη των Eustigmatales. Η 

ικανότητα του να συσσωρεύει 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, καθιστά το Nannochloropsis sp. ένα 

πολλά υποσχόμενο εργαλείο για βιομηχανικές εφαρμογές. 

  

Το μικροφύκος Nannochloropsis sp., μαζί με πολλά άλλα μικροφύκη 

που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα λιπιδίων ανά μονάδα ξηρής 

βιομάζας, έχει την ικανότητα να συσσωρεύει τριγλυκερίδια σε 

ποσοστό 30% έως 68% στην ξηρή του βιομάζα. Τα έλαια από τα 

φύκη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή βιοκαυσίμου 

αποτελούνται από τριγλυκερίδια, τα οποία αντιδρούν με την 

μεθανόλη με μια αντίδραση γνωστή ως τρανσεστεροποίηση 

(transesterification). Η τρανσεστεροποίηση απαιτεί 3 moles 

αλκοόλης για κάθε mole τριγλυκεριδίων και παράγει 1 mole 

γλυκερόλης και 3 moles μεθυλεστέρων. Όταν η αντίδραση φτάνει 

σε ισορροπία, παράγονται μεθυλεστέρες (βιοκαύσιμο) και 

γλυκερόλη. Η γλυκερόλη παράγεται από τα τριγλυκερίδια τα οποία 

σταδιακά διασπώνται σε διγλυκερίδια, μονογλυκερίδια και τελικά 

γλυκερόλη.  
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Τα βιοκαύσιμα είναι η περισσότερο υποσχόμενη πηγή 

ανανεώσιμης ενέργειας αυτού του αιώνα. Η υπεροχή τους σε 

σχέση με το πετρέλαιο οφείλεται στις λιγότερες εκπομπές αερίων 

ρύπων και στο γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα είναι βιοδιασπώμενα, μη 

τοξικά, ανανεώσιμα και απαλλαγμένα από θείο, συγκρινόμενα με 

το πετρέλαιο. Για όλους αυτούς τους λόγους και τη φιλική προς το 

περιβάλλον φύση των βιοκαυσίμων, η χρήση αυτής της μορφής 

των καυσίμων θα συμβάλλει στην προσπάθεια για μεγαλύτερη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα βιοκαύσιμα παράγονται 

από μία διαδικασία τρανσεστεροποίησης, όπου τα τριγλυκερίδια 

αντιδρούν με μία μικρού μεγέθους αλκοόλη (συνήθως μεθανόλη ή 

αιθανόλη), αντίδραση που καταλύεται από βάσεις, οξέα ή ένζυμα. 

Οι κύριες πηγές για την παραγωγή των βιοκαυσίμων μπορούν να 

διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες: φυτικά έλαια (φαγώσιμα ή μη), 

ζωικά λίπη, χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και φύκη. Η χρήση 

των βιοκαυσίμων είναι απλή, αλλά αποτελεσματική καθώς 

μπορούν να αναμιχθούν με πετρελαιοειδή καύσιμα (petroleum-

based diesel) σε διαφορετικές αναλογίες και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα, είτε σε καθαρή μορφή, είτε 

αναμεμιγμένα με πετρελαιοειδή καύσιμα. Στις μέρες μας, η χρήση 

των μιγμάτων  βιοκαυσίμων και πετρελαιοκαυσίμων εξαρτάται από 

τις ελάχιστες απαιτήσεις κάθε χώρας για να αναμιγμένα 

βιοκαύσιμα. 

Καθώς το ενδιαφέρον για την παραγωγή βιοκαυσίμων από 

μικροφύκη είναι μεγάλο, μπορούμε να μελετήσουμε την αναπτύξη 

αυτών των μικροοργανισμών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες (πχ. συγκέντρωση CO2), ενώ το φως, τα θρεπτικά 

συστατικά, η αλατότητα, η θερμοκρασία και το pH παραμένουν 

σταθερά.  
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Το πρόβλημα: 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μελετήσετε την επίδραση του CO2 

στο ρυθμό ανάπτυξης του μικροφύκους Nannochloropsis sp., 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα του CO2 είναι 

διαφορετική, σε τρεις διαφορετικές περιοχές όπου οι εκπομπές του 

CO2 διαφέρουν (από χαμηλές μέχρι υψηλές). 

Ζητήθηκε από το εργαστήριό σας να προσδιορίσετε την περιοχή 

από την οποία ελήφθη ένα άγνωστο δειγμα (το οποίο ανήκει σε 

κάποια από τις παραπάνω περιοχές από τις οποίες πάρθηκαν 

δείγματα σ’ ένα χρονικό διάστημα δώδεκα ημερών) και να 

αποφασίσετε ποιά από τις τρεις περιοχές είναι η καλύτερη για την 

εγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων από 

μικροφύκη. 

 

Όργανα και υλικά 
 

o Μαρκαδόρος, μιλιμετρέ χαρτί 

o Γυάλινες πιπέτες (2 ml) και πλαστικές πιπέτες Pasteur 

o Πλαστικοί σωλήνες με πώμα (Falcon 15 ml) που περιέχουν 

έτοιμα διαλύματα του      μικροφύκους  

o Στήριγμα για τα Falcons 

o Απιονισμένο νερό 

o Διάλυμα άγνωστης συγκέντρωσης που καθορίζεται ως 

άγνωστο ‘Sample 14’  
 

Στον κεντρικό πάγκο του εργαστηρίου θα βρείτε: 

 Φωτόμετρο ρυθμισμένο στα 750nm 

 Μηχανικό αναδευτήρα (Vortex) 

 Κυψελίδες (cuvette) φασματοφωτόμετρου (4 ανά ομάδα) 

 Απορροφητικό χαρτί 

 Απιονισμένο νερό 

 Δείγμα για το μηδενισμό του φασματοφωτόμετρου 
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Περιγραφή της δραστηριότητας 

  

Για να καθοριστεί η ξηρή κυτταρική μάζα του μικροφύκους (Dry Cell 

Weight, DCW) ανά λίτρο (mg L-1), αρχικά είναι απαραίτητο να 

μετρηθεί η απορρόφηση που αντιστοιχεί σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις των κυττάρων του μικροφύκους.  Μετά την 3rd, 6th, 

9th και 12th μέρα της καλλιέργειας, σε διαλύματα των κυττάρων του 

μικροφύκους θα μετρηθεί η οπτική τους πυκνότητα (Optical 

Density, OD). Θα χρησιμοποιηθεί ένα  UV/Visible 

φασματοφωτόμετρο για να μετρηθεί η οπτική πυκνότητα στα 

750nm και στη συνέχεια πρέπει να κατασκευαστεί μία καμπύλη 

ανάπτυξης του μικροφύκους Nannochloropsis sp. για κάθε περιοχή 

όπου επικρατούν διαφορετικές συγκεντρώσεις CO2. Η περιοχή Α 

(Region A) που έχει χαμηλές συγκεντρώσεις CO2 βρίσκεται σε ένα 

νησί με χαμηλά επίπεδα CO2 . Η περιοχή Β (Region B) που έχει 

μεσαίες συγκεντρώσεις CO2, βρίσκεται δίπλα σε έναν 

αυτοκινητόδρομο με φυσιολογικά επίπεδα CO2. Τέλος, η περιοχή C 

(Region C) που έχει υψηλές συγκεντρώσεις CO2, βρίσκεται κοντά σε 

μία βιομηχανική περιοχή με υψηλά επίπεδα CO2. Η περιοχή από 

την οποία ελήφθη το άγνωστο δείγμα πρέπει να προσδιοριστεί από 

τις καμπύλες ανάπτυξης. Οι καλλιέργειες πραγματοποιούνται κάτω 

από σταθερές συνθήκες (π.χ. επίπεδα φωτισμού, θερμοκρασία, 

κ.τ.λ.).  

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι το όξινο ανθρακικό νάτριο 

χρησιμοποιήθηκε ως πηγή των όξινων ανθρακικών ιόντων σε όλα 

τα πειράματα. 

 

Πληροφορίες για την φασματοφωτομετρία 

 

Κάθε χημική ένωση απορροφά, μεταδίδει, ή ανακλά το φως 

(ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία), μέσα σε ένα ορισμένο εύρος 
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μήκους κύματος. Η φασματοφωτομετρία είναι μια ποσοτική 

μέτρηση της ικανότητας που έχει ένα υλικό ή μια χημική ένωση να 

ανακλά ή να μεταδίδει το φως συνάρτηση του μήκους κύματος. Το 

φασματοφωτόμετρο είναι ένα όργανο που μετρά την ποσότητα των 

φωτονίων (την ένταση του φωτός) που απορροφώνται κατά τη 

διέλευση των φωτονίων μέσα από ένα διάλυμα. Με το 

φασματοφωτόμετρο, η ποσότητα μιας γνωστής χημικής ουσίας 

(συγκέντρωση) μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέτρηση της έντασης 

του φωτός που ανιχνεύεται. Ο νόμος του Beer-Lambert περιγράφει 

τη σχέση μεταξύ της απορρόφησης και της συγκέντρωσης ενός 

δείγματος, η οποία εφαρμόζεται όταν υπάρχει μια γραμμική σχέση 

μεταξύ της απορρόφησης που μετρήθηκε και της συγκέντρωσης 

ενός δείγματος. 

 

Η εξίσωση του νόμου Beer - Lambert είναι: 

Α = ε l c 

όπου το Α είναι η απορρόφηση (χωρίς μονάδες),  

το ε είναι ο συντελεστής μοριακής απόσβεσης (molar extinction 

coefficient) 

το l είναι το μήκος της διαδρομής του φωτός, και  

το c είναι η συγκέντρωση.  

Ο συντελεστής μοριακής απόσβεσης δίνεται ως σταθερά και 

ποικίλλει για κάθε μόριο. Δεδομένου ότι η απορρόφηση (Α), ο 

συντελεστής μοριακής απόσβεσης (ε) και το μήκος της διαδρομής 

του φωτός (l) είναι γνωστά, μπορούμε να υπολογίσουμε τη 

συγκέντρωση (c) του δείγματος.  

 

Πειραματική διαδικασία 

Σημαντική Σημείωση: Θα υπάρχουν μόνο 3 φασματοφωτόμετρα 

για τις 12 ομάδες, επομένως πρέπει να ζητήσετε γρήγορα, 

σηκώνοντας το χέρι σας, να μετρήσετε τα δείγματά σας. 
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a. Έχετε 13 σωλήνες. Ο πρώτος σωλήνας περιέχει μόνο 

θαλασσινό νερό και θα χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε το 

φασματοφωτόμετρο στη μηδενική απορρόφηση. Οι υπόλοιποι 

περιέχουν καλλιέργεια του μικροφύκους Nannochloropsis sp. που 

έχει αναπτυχθεί για 3, 6, 9 και 12 ημέρες και είναι αραιωμένη κατά 

4 (τέσσερις) φορές, σε σχέση με τις αρχικές καλλιέργειες. Λάβετε 

υπόψη σας ότι υπάρχουν τρεις αρχικές καλλιέργειες, καθεμία από 

τις οποίες έχει αναπτυχθεί σε διαφορετική συγκέντρωση CO2 

(χαμηλή, μεσαία και υψηλή).  

 

b. Στο σωλήνα 14 περιέχεται το άγνωστο δείγμα το οποίο 

λαμβάνεται από καλλιέργεια του Nannochloropsis sp. άγνωστης 

συγκέντρωσης, τη 10η  ημέρα και είναι επίσης αραιωμένο 4 φορές.  

 

c  Ο σωλήνας 0 (blank) περιέχει μόνο θαλασσινό νερό 

εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά και θα χρησιμοποιηθεί για 

να ρυθμιστεί το φασματοφωτόμετρο στη μηδενική απορρόφηση.  
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d.  Σηκώστε το χέρι σας όταν είσαστε έτοιμοι να 

χρησιμοποιήσετε το φασματοφωτόμετρο. Πριν από την 

πραγματοποίηση κάθε μέτρησης, μην ξεχάσετε να αναδεύσετε 

σχολαστικά στο μηχανικό αναδευτήρα (vortex) κάθε σωλήνα για 3 - 

5 δευτερόλεπτα, ώστε να ομογενοποιήσετε το δείγμα σας. 

 

e.  Πρέπει να θυμάστε ότι θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε 

το φασματοφωτόμετρο μόνο για 25 λεπτά συνολικά. Τοποθετήστε 

προσεχτικά στην κυψελίδα το θαλασσινό νερό που βρίσκεται στο 

σωλήνα 0 (blank) και τοποθετήστε την στο φασματοφωτόμετρο. 

Είναι σημαντικό να μην υπερχυλίσετε την κυψελίδα και να την 

τοποθετήσετε στο φασματοφωτόμετρο, έτσι ώστε η ακτίνα του 

φωτός να περνάει μέσα από τη διαφανή πλευρά, η οποία πρέπει να 

διατηρείται καθαρή. 

 

f.  Πατήστε το κουμπί "Μηδέν" και η οθόνη του οργάνου θα 

δείξει 0.000 (calibrated-ρυθμισμένη). 

 

g. Χρησιμοποιήστε μια πιπέτα (γυάλινη ή πιπέτα Παστέρ) για 

να μεταφέρετε 3 ml από κάθε δοκιμαστικό που περιέχει κατά 

τέσσερις φορές αραιωμένη καλλιέργεια που έχει αναπτυχθεί για 3, 

6, 9 ή 12 μέρες σε καθαρή κυψελίδα (χρησιμοποιήστε μία 

κυψελίδα για τη μέτρηση των δειγμάτων κάθε περιοχής). Η 

ανώτερη στάθμη του διαλύματος της καλλιέργειας πρέπει να είναι 

περίπου 1 cm κάτω από την κορυφή της κυψελίδας. 

 

Ελέγξτε ότι το φασματοφωτόμετρο λειτουργεί στα 750 nm και 

ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται δίπλα από το 

φασματοφωτόμετρο (ο εργαστηριακός σύμβουλος θα παρέχει 

βοήθεια). 

Το διάλυμα της κάθε καλλιέργειας και τα υπολείμματα από το 
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πλύσιμο κάθε κυψελίδας πρέπει να χύνονται μέσα στο δοχείο 

αποβλήτων όταν το πείραμα τελειώσει. 

 

h.  Καταγράψτε τις μετρήσεις όλων των δειγμάτων στο φύλλο 

απαντήσεων (Πίνακας 1 ). 

 

i. Σχεδιάστε γραφική παράσταση χρησιμοποιώντας το χαρτί 

γραφήματος (μιλιμετρέ χαρτί). Στη γραφική παράσταση πρέπει να 

δείξετε τις τιμές απορρόφησης για κάθε καλλιέργεια σε σχέση με 

τις ημέρες καλλιέργειας (3, 6, 9 και 12 μέρες). Θα πρέπει να 

φτιάξετε τρεις γραφικές παραστάσεις, μία για κάθε περιβαλλοντική 

κατάσταση (διαφορετική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα) (Α, 

Β, C ανάλογα με την περιοχή). Να ενώσετε όλα τα σημεία που 

προκύπτουν από τις τιμές σας σχηματίζοντας μία γραμμή. Πρέπει 

να σχεδιάσετε και τις τρεις γραμμές στο ίδιο γράφημα. Αυτή είναι η 

γραφική παράσταση 1. 

 

j. Από τη γραφική παράσταση να καθορίσετε την Περιοχή 

από την οποία προέρχεται το άγνωστο δείγμα και να γράψετε την 

απάντησή σας στο Φύλλο των απαντήσεων. 

 

k. Οι μετρήσεις της οπτικής πυκνότητας (OD) στα 750 nm 

πρέπει να μετατραπούν σε Ξηρή Κυτταρική Μάζα, Dry Cell Weight 

(DCW) (mg L-1) χρησιμοποιώντας έναν παράγοντα που 

προσδιορίστηκε προηγουμένως (the calibration curve equation 

appears on the spectrophotometer). Θα πρέπει να καταγράψετε 

αυτή την εξίσωση στο φύλλο των απαντήσεων στη Δραστηριότητα 

B.1.4. Υπολογίστε το DCW για τα δείγματα της αραιωμένης 

καλλιέργειας (3, 6, 9 και 12 μέρες) μόνο για την περιοχή που έχετε 

καθορίσει. Να καταγράψετε τις τιμές σας στον Πίνακα 2, στο φύλλο 

των απαντήσεων. 
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l. Χρησιμοποιώντας το χαρτί γραφήματος, να σχεδιάσετε μία 

γραφική παράσταση που θα αντιπροσωπεύει το DCW για τα 

δείγματα της καλλιέργειας, σε σχέση με τις μέρες καλλιέργειας 3, 6, 

9 και 12.  Αυτό θα το κάνετε μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή που 

έχετε καθορίσει. Αυτή είναι η γραφική παράσταση 2. Στη συνέχεια 

να προσδιορίσετε το DCW του άγνωστου δείγματος. 

 

m.  Αν υποθέσουμε ότι τα μικροφύκη Nannochloropsis sp. 

μπορούν να συγκεντρώσουν (συσσωρεύσουν) 50% των 

τριγλυκεριδίων στην ξηρή τους βιομάζα, να υπολογίσετε τη 

συγκέντρωση (mg L-1) των τριγλυκεριδίων που θα μπορούσαν να 

συγκεντρώσουν τα μικροφύκη της αρχικής καλλιέργειας, για την 

συγκεκριμένη περιοχή που έχετε καθορίσει και να γράψετε τις 

τιμές στο φύλλο των απαντήσεων. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε 

την ημέρα της μέγιστης DCW.  

n. Όπως αναφέρθηκε πριν, η αντίδραση τρανσεστεροποίησης 

απαιτεί 3 moles αλκοόλης για κάθε mole τριγλυκεριδίου ώστε να 

παραχθούν 1 mole γλυκερόλης και 3 moles των μεθυλεστέρων 

(βιοντίζελ – biodiesel/ βιοκαύσιμο). Με βάση το ποσό των 

τριγλυκεριδίων που έχετε υπολογίσει στην προηγούμενη ερώτηση 

(ερώτηση m), να υπολογίσετε την ποσότητα του βιοντίζελ (σε 

χιλιοστόγραμμα, mg) που παράγεται σε ένα λίτρο (L), υπό την 

προϋπόθεση ότι το κύριο τριγλυκερίδιο που είναι παρόν είναι το 

παλμιτικό τριγλυκερίδιο (palmitic triglyceride) και το μοριακό 

βάρος του είναι 807. Επιπλέον, το μοριακό βάρος του μεθυλεστέρα 

του παλμιτικού οξέος (palmitic acid methyl ester - βιοντίζελ) είναι 

270. 
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Δραστηριότητα Β2 – Χημεία  

Δραστηριότητα Β2.1- Καθαρισμός του NaCl 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ NaCl» 

1. Φοράτε εργαστηριακή ποδιά και γυαλιά ασφαλείας κατά τη 

διάρκεια των πειραμάτων. Φορέστε γάντια μιας χρήσης όταν 

εργάζεστε με χημικά.  

2. Μη δοκιμάζετε τίποτα. Ποτέ μη μυρίζετε απευθείας ατμούς ή 

αέρια. 

3. Πολλά κοινά αντιδραστήρια, για παράδειγμα οι αλκοόλες, είναι 

πολύ εύφλεκτες. Ποτέ μην τα χρησιμοποιείτε σε ανοικτή 

φλόγα. 

4. Αφαιρέστε τα γάντια πριν χρησιμοποιήσετε εργαστηριακό 

λύχνο. 

5. Ποτέ μην αφήνετε τους λύχνους χωρίς επιτήρηση. 

6. Αν κάποια από τις ουσίες έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια 

σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε τον 

επιβλέποντά σας. 

7. Απορρίψτε τα χημικά στα δοχεία που σας παρέχονται. 

8. Προσοχή στη χρήση πυκνού θειικού οξέος H2SO4!!!! Ποτέ μη 

ρίχνετε νερό στο θειικό οξύ. 
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Εισαγωγή 

Η χρήση του αλατιού ως συντηρητικού τροφίμων είναι γνωστή από 

την αρχαιότητα. Το αλάτι ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των 

ανθρώπων και αποτελούσε μέρος των συνηθειών, της παράδοσης 

και των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Στην Αρχαία Ρώμη ήταν 

τόσο πολύτιμο που συχνά χρησιμοποιείτω στις συναλλαγές σαν 

νόμισμα αντί για χρήματα. Αν σκεφτούμε καλύτερα, η Αγγλική λέξη 

«salary» προέρχεται από το λατινικό “salarium” που σημαίνει 

πληρωμή σε αλάτι. Κατά τους αρχαίους Έλληνες το αλάτι 

συμβολίζει τη φιλία και την αλληλεγγύη. Το χρησιμοποιούσαν για 

να επισφραγίζουν τις συμφωνίες τους, στις θυσίες και στις 

προσφορές στους θεούς. 

Το αλάτι διακρίνεται σε ορυκτό και θαλασσινό. 

Το ορυκτό αλάτι, που καλύπτει το 70% της παγκόσμιας 

κατανάλωσης σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια όταν 

νερό εξατμίστηκε από ωκεανούς καθώς και μετά από γεωλογικές 

ανακατατάξεις της γης. Περιέχει μεγάλες ποσότητες προσμείξεων 

και για αυτό χρειάζεται καθαρισμό ώστε αυτές να απομακρυνθούν. 

To θαλασσινό αλάτι προέρχεται από τη θάλασσα και συλλέγεται 

στις αλυκές. Η περιεκτικότητα σε αλάτι διαφέρει από θάλασσα σε 

θάλασσα. Οι Βόρειες Θάλασσες έχουν περιεκτικότητα 3%  ενώ η 

Νεκρά Θάλασσα έχει 8%. Το NaCl (αλάτι) που συλλέγεται από τις 

αλυκές, περιέχει διάφορες προσμείξεις. Ορισμένες από αυτές, 

όπως η άμμος, απομακρύνονται εύκολα, ενώ άλλες όπως τα θειϊκά 

άλατα (MgSO4 ή CaSO4) πολύ πιο δύσκολα. 

Η αρχή του καθαρισμού των ευδιάλυτων ουσιών (όπως το αλάτι), 

είναι η διάλυσή τους στο νερό και η ανακρυστάλλωσή τους, είτε 

μέσω ψύξης είτε με την προσθήκη κατάλληλου αντιδραστηρίου 

όπως HCl. Με αυτό τον τρόπο η καθαρή ουσία κρυσταλλώνεται ενώ 

οι προσμείξεις παραμένουν στο διάλυμα. Στο ακόλουθο πείραμα 
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θα χρησιμοποιήσετε μια από αυτές τις μεθόδους για τον 

καθαρισμό του αλατιού. 

 

Μέθοδος Καθαρισμού 

Η μέθοδος που ακολουθείται για τον καθαρισμό περιλαμβάνει τα 

πιο κάτω βήματα: 

1. Παρασκευάζεται ένα κορεσμένο διάλυμα ορυκτού αλατιού. 

Αν χρειαστεί, πραγματοποιείται απόχυση ώστε να απομακρυνθούν 

τυχόν δυσδιάλυτες προσμείξεις, όπως άμμος.  

2. Όταν προστεθεί πυκνό H2SO4 σε στερεό NaCl σχηματίζεται 

αέριο, το οποίο διοχετεύεται στο παραπάνω διάλυμα και αυξάνει τη 

συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου(Cl-). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

ανακρυστάλλωση καθαρού NaCl καθώς οι ευδιάλυτες προσμείξεις 

θα παραμείνουν στο διάλυμα. 

3. Το καθαρό NaCl παραλαμβάνεται με διήθηση. 

4. Η καθαρή ουσία ξηραίνεται στο φούρνο. 

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που 

απαιτείται NaCl υψηλής καθαρότητας.  

 

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 1 κουτάλι 

 Εργαστηριακός Λύχνος (I) 

 Σφαιρική φιάλη (A) 

 Τριοδικός σωλήνας (B) 

 Σφικτήρες διαφόρων μεγεθών (H) 

 Συστολέας για τη σύνδεση του τριοδικού 

σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης (C) 

 Χωνί προσθήκης (D). 

 Πλυντρίδα (Ε) 

 Υδροβολέας  

 2 διάφανοι εύκαμπτοι σωλήνες σιλικόνης 

 Μαγειρικό αλάτι 

(ΝaCl) 

 

 Ακάθαρτο NaCl 

 

 Πυκνό H2SO4 

 

 1 M διάλυμα 

BaCl2(aq) 
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 3 ποτήρια ζέσεως (100, 250 και 400 mL (G)). 

 2 ογκομετρικοί κύλινδροι (25 και 100 mL). 

 1 μικρό χωνί (F). 

 1 μικρό πλαστικό χωνί 

 1 μεγάλο χωνί 

 1 διηθητικό χαρτί 

 4 δοκιμαστικοί σωλήνες 

 1 στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων  

 Κωνική φιάλη(250 mL) για τη διήθηση 

 3 ορθοστάτες 

 3 μεταλλικοί σφικτήρες (L) 

 3 διπλοί σύνδεσμοι (K) 

 Ύαλος ωρολογίου 

 Ξύλινες λαβίδες 

 1 ράβδος ανάδευσης 

 Φούρνος ξήρανσης 

 Χαρτί για τη ζύγιση 

 Ηλεκτρονικός ζυγός (ακρίβειας ± 0.1 g) 

 Βαζελίνη 

 Μολύβι 

 Αναπτήρας 

 

 Αιθανόλη 

(CH3CΗ2OH) 

 

 Απεσταγμένο 

νερό 

 

Πειραματική Διαδικασία 
 

 

 

2.1. Προσθέστε 100ml αποσταγμένου νερού στο ποτήρι ζέσεως των 

250ml. Ζυγίστε 37g ακάθαρτου NaCl και μεταφέρετέ το στο ίδιο 

ποτήρι (η διαλυτότητα του NaCl είναι 35,7 g / 100 mL Η2Ο στους 20 
οC). Αναδεύστε μέχρι να διαλυθεί το NaCl και να σχηματιστεί ένα 

κορεσμένο διάλυμα. Αν παρατηρήσετε αδιάλυτο υπόλειμμα 

Προσοχή, αν παραβιάσετε τους κανόνες ασφαλείας που σας 

έχουν δοθεί, μπορεί να αποβληθείτε ή να σας δοθούν βαθμοί 

ποινής. 
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αποχύστε το διάλυμα σε άλλο ποτήρι ζέσεως των 400 mL (ποτήρι 

ζέσεως G του σχήματος 1). 

2.2. Μεταφέρετε 10 mL από τo πιο πάνω διάλυμα σε ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα (Διάλυμα 1). Αφήστε το στην άκρη για το 

βήμα 2.11. 

2.3. Προσθέστε 40 g μαγειρικού αλατιού στη σφαιρική φιάλη 

(φιάλη A στο σχήμα 1) και προσαρμόστε τον τριοδικό σωλήνα (Β) 

στο στόμιο της σφαιρικής φιάλης χρησιμοποιώντας τον πράσινο 

σφικτήρα. Πριν συνδέσετε κάθε γυάλινο όργανο τοποθετείστε 

μικρή ποσότητα βαζελίνης στην εσμυρισμένη επιφάνεια. Στη 

συνέχεια συναρμολογήστε τη συσκευή όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 

Η όλη διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί στον απαγωγό. 

Ακολουθείστε τις λεπτομερείς διαδικασίες που σας δίνονται 

παρακάτω. 

 

 
Σχήμα 1: Φωτογραφίες των γυάλινων οργάνων και άλλων 

εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο πείραμα. 

(A) Σφαιρική φιάλη. 

(B) Τριοδικός σωλήνας.  

(C) Συστολέας για τη σύνδεση του τριοδικού σωλήνα με τον 

εύκαμπτο σωλήνα σιλικόνης.  
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(D) Χωνί προσθήκης (δύο διαφορετικοί τύποι). 

(E) Πλυντρίδα (δοχείο που λειτουργεί ως παγίδα). 

(F) Μικρό χωνί 

(G) Ποτήρι ζέσεως 400 mL  

(H) Σφικτήρες διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων 

(I) Εργαστηριακός λύχνος 

(K) Διπλός σύνδεσμος 

(L) Μεταλλικός σφικτήρας 

 

 

Σχήμα 2: Η πειραματική διάταξη για τον καθαρισμό του NaCl 
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Με τη βοήθεια του μεταλλικού σφικτήρα και του διπλού 

συνδέσμου τοποθετείστε τη σφαιρική φιάλη (A) με τον τριοδικό 

σωλήνα (Β) στον ορθοστάτη. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από το 

επίπεδο του πάγκου είναι τέτοια ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ο 

εργαστηριακός λύχνος από κάτω. Συνδέστε το χωνί προσθήκης (D) 

στο πάνω άκρο του τριοδικού σωλήνα (Β) χρησιμοποιώντας τον 

κίτρινο σφιγκτήρα. Σιγουρευτείτε ότι η στρόφιγγα του χωνιού 

προσθήκης είναι κλειστή. Χρησιμοποιήστε άλλο μεταλλικό 

σφιγκτήρα και διπλό σύνδεσμο για να στερεώσετε την πλυντρίδα 

(Ε) στο δεύτερο ορθοστάτη. Η πλυντρίδα (Ε) διαθέτει δύο σωλήνες 

σιλικόνης. Ένα άκρο του σωλήνα σιλικόνης είναι συνδεδεμένο με το 

συστολέα (C). Συνδέστε το συστολέα (C) στο πλευρικό άκρο του 

τριοδικού σωλήνα (Β) και ασφαλίστε το με το μπλε σφιγκτήρα. Το 

άλλο άκρο του σωλήνα σιλικόνης είναι συνδεδεμένο με το μικρό 

γυάλινο χωνί (F). Τέλος τοποθετείστε το χωνί ανάποδα μέσα στο 

ποτήρι ζέσεως (G) με τρόπο ώστε να βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια του κορεσμένου διαλύματος χωρίς να αγγίζει τον 

πυθμένα του δοχείου. Στερεώστε το χωνί με έναν τρίτο μεταλλικό 

σφικτήρα και διπλό σύνδεσμο στον τρίτο ορθοστάτη. 

Ζητείστε από τον επιβλέποντα να ελέγξει τη διάταξη πριν 

συνεχίσετε 

 

Χημ 1. Απαντήστε την ερώτηση στο φύλλο απαντήσεων. 

 

2.4. Φορέστε τα γάντια σας και προσεκτικά προσθέστε τα 40 mL 

πυκνού H2SO4 στο χωνί προσθήκης (D).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: H ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΟΥ ΧΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ 

2.5. Προσθέστε το πυκνό H2SO4 σταγόνα σταγόνα στη σφαιρική 

φιάλη, θερμαίνοντας ελαφρά και περιοδικά. Βγάλτε τα γάντια σας 

κατά τη διάρκεια της θέρμανσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
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όταν όλη η ποσότητα του πυκνού θειϊκού οξέος έχει προστεθεί στο 

NaCl και δεν παρατηρούνται άλλες φυσαλίδες στο ποτήρι ζέσεως 

(G) που περιέχει το κορεσμένο διάλυμα NaCl. Βεβαιωθείτε ότι η 

στρόφιγγα του χωνιού προσθήκης είναι κλειστή αφότου έχετε 

προσθέσει όλο το H2SO4.  

Χημ 2 – Χημ 4. Απαντήστε τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων 

2.6. Γράψτε στην άκρη ενός κομματιού διηθητικού χαρτιού τα 

αρχικά της χώρας σας με μολύβι. Διηθείστε, στον απαγωγό, το 

μείγμα που σχηματίστηκε στο ποτήρι ζέσεως (G). 

2.7. Ξεπλύνετε το ίζημα τρεις φορές χρησιμοποιώντας κάθε φορά 

10mL αιθανόλης. 

2.8.Τοποθετείστε το διηθητικό χαρτί με το ίζημα σε ύαλο 

ωρολογίου και απλώστε τη στερεά ουσία σε όλη την επιφάνεια. 

Τοποθετείστε την ύαλο ωρολογίου σε φούρνο ξήρανσης για 40 min 

στους 110 oC. 

Χημ 5. Απαντήστε την ερώτηση στο φύλλο απαντήσεων 

2.9. Βγάλτε με μια ξύλινη λαβίδα την ύαλο ωρολογίου από το 

φούρνο. Ζυγίστε x g του καθαρού NaCl (βλέπε τους υπολογισμούς 

στην ερώτηση Χημ 5) και βάλτε το σε ποτήρι ζέσεως των 100 mL 

που περιέχει 15 mL αποσταγμένου νερού. Αναδεύστε το διάλυμα 

μέχρι να διαλυθεί εντελώς το NaCl και να σχηματιστεί ένα διάλυμα 

ίδιας περιεκτικότητας με το αρχικό κορεσμένο διάλυμα 1. 

2.10. Μεταφέρετε 10 mL του πιο πάνω διαλύματος σε δοκιμαστικό 

σωλήνα (Διάλυμα 2) 

2.11.  Προσθέστε 3 σταγόνες διαλύματος BaCl2(aq) στους 

δοκιμαστικούς σωλήνες 1 και 2 και αναδεύστε με τη ράβδο. 

 

Χημ 6 – Χημ 12. Απαντήστε τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων 
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Δραστηριότητα B2.2 - Ηλεκτρόλυση NaCl(aq) με 

ηλεκτρόδια γραφίτη C(s) 
Εισαγωγή 

Ηλεκτρόλυση λέγεται το σύνολο των οξειδοαναγωγικών 

αντιδράσεων που πραγματοποιούνται όταν εφαρμόζεται διαφορά 

δυναμικού σε τήγμα ή σε διάλυμα ηλεκτρολύτη. Σε κάθε 

περίπτωση υπάρχουν θετικά και αρνητικά ιόντα που μπορούν να 

κινηθούν ελεύθερα. Οι οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις 

πραγματοποιούνται λόγω της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος 

μέσω του ηλεκτρολύτη. Σαν αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια 

μετατρέπεται σε χημική ενέργεια. Αυτή η διεργασία συμβαίνει σε 

ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.  

 
Σχήμα 3: Διάγραμμα ηλεκτρολυτικού στοιχείου. 
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Η ηλεκτρόλυση βρίσκει ένα πλήθος εφαρμογών, όπως η 

βιομηχανική παραγωγή Na, ΑΙ, Cl2, HCl, NaClO, NaClO3 και NaOH, 

και η επιμετάλλωση, δηλ. η επίστρωση λεπτού στρώματος 

πολύτιμου μετάλλου (πχ., Ag, Au ή Pt) πάνω από άλλα “όχι τόσο 

πολύτιμα”. 

 

Όργανα Υλικά 

 Τροφοδοτικό (Power supply, 5V) 

 Γυάλινος σωλήνας σχήματος U. 

 Ορθοστάτης και σφικτήρας 

 2 σταγονομετρικές πιπέτες 

 2 δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 

 2 καλώδια 

 2 ηλεκτρόδια από 

γραφίτη  

 2.0 Μ NaCl(aq) 

  Φαινολοφθαλεΐνη 

 1.0 M KI(aq) 

 ένα κομμάτι ψωμί 

 

 
Πειραματική Διαδικασία 

 

3.1. Στερεώστε το γυάλινο σωλήνα 

σχήματος U στον ορθοστάτη χρησιμοποιώντας 

το σφιχτήρα και τοποθετήστε διάλυμα NaCl 2.0 

M μέχρι η στάθμη του υγρού να είναι περίπου 

2 cm κάτω από το στόμιο. Συνδέστε τα 

ηλεκτρόδια γραφίτη με την ηλεκτρική πηγή (5V) και τοποθετείστε 

τα μέσα στο διάλυμα. Αφήστε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρόλυση 

για 5 min.  

 
3.2. Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια 
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3.3. Με την μία σταγονομετρική πιπέτα, πάρτε περίπου 2 mL 

του διαλύματος της καθόδου  και τοποθετείστε τα σε ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα (διάλυμα C). 

 

3.4.  Με την άλλη σταγονομετρική πιπέτα, πάρτε περίπου 2 mL 

του διαλύματος της ανόδου και τοποθετείστε τα σε ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα (διάλυμα Α). 

 

3.5. Προσθέστε στο δοκιμαστικό σωλήνα με το διάλυμα Α 

περίπου 10 σταγόνες KI(aq). 

 

Χημ 13 - 18. Απαντήστε τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων 

 

3.6. Στο δοκιμαστικό σωλήνα με το διάλυμα  C προσθέστε 2 - 3 

σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη. 

 

Χημ 19 - 23. Απαντήστε τις ερωτήσεις στο φύλλο απαντήσεων  
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Δραστηριότητα B3 - Φυσική  

Δραστηριότητα B3 – Χρησιμοποιώντας μια 

ηλεκτρολυτική συσκευή μετράμε την 

περιεκτικότητα μάζας κατά όγκο του διαλύματος 

χλωριούχου νατρίου 
 

Περίληψη  

Οι στόχοι μας είναι (α) να μελετήσουμε πειραματικά την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα ενός αραιού διαλύματος χλωριούχου 

νατρίου που περιέχεται σε μια ηλεκτρολυτική συσκευή  σε σχέση 

με την περιεκτικότητα μάζας κατά όγκο του διαλύματος και (β) να 

βαθμονομήσουμε την ηλεκτρολυτική συσκευή. A
A

m

V
   

Η περιεκτικότητα, A , της διαλυμένης ουσίας Α του διαλύματος 

ορίζεται από τη σχέση A
A

m

V
  , όπου Am

 
είναι η μάζα της 

διαλυμένης ουσίας Α στο διάλυμα και V είναι ο όγκος του 

διαλύματος. 

Η μελέτη περιορίζεται σε συγκεκριμένο εύρος τιμών της 

περιεκτικότητας μάζας κατά όγκο, από 
g

2 
100 mL

μέχρι 

g
6 

100 mL
. Τα αποτελέσματά σας θα χρησιμοποιηθούν για την 

βαθμονόμηση της ηλεκτρολυτικής συσκευής έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πειραματικά την άγνωστη 

περιεκτικότητα ενός διαλύματος άλατος. 
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Θεωρητικό πλαίσιο – Διάταξη της πειραματικής 

διαδικασίας 
 

Αγωγιμότητα του ιοντικού διαλύματος χλωριούχου νατρίου – 

Νόμος του Ohm 

Είναι γνωστό ότι ένα ιοντικό διάλυμα επιτρέπει την διέλευση του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτω από ειδικές συνθήκες - που ισχύουν 

στην περίπτωση που μελετάμε – το διάλυμα αυτό υπακούει στο 

νόμο του Ohm. 

Βάζουμε ένα διάλυμα χλωριούχου νατρίου με περιεκτικότητα ρΑ σε 

ένα δοχείο. Βυθίζουμε δύο πανομοιότυπες μεταλλικές πλάκες 

(ηλεκτρόδια) μέσα στο υγρό. Έτσι έχουμε κατασκευάσει μια 

ηλεκτρολυτική συσκευή. 

Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, αν υπάρχει διαφορά δυναμικού V 

μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, τότε το διάλυμα θα διαρρέεται από 

ηλεκτρικό ρεύμα, του οποίου η ένταση θα είναι ανάλογη με την 

διαφορά δυναμικού: 

I G V      (1) 

G είναι μια σταθερά που αντιπροσωπεύει την αγωγιμότητα της 

ηλεκτρολυτικής συσκευής. Η αγωγιμότητα είναι το αντίστροφο της 

αντίστασης της ηλεκτρολυτικής συσκευής, 1/G R . Έχει μονάδα 

μέτρησης 
1 ή siemens (S). 

Για να προσδιορίσουμε πειραματικά την αγωγιμότητα της 

ηλεκτρολυτικής συσκευής: συνδέουμε την ηλεκτρολυτική συσκευή 

σε σειρά με αντιστάτη των 120 Ω σε ένα κλειστό κύκλωμα, 

χρησιμοποιούμε βολτόμετρο για να μετρήσουμε την διαφορά 

δυναμικού μεταξύ των πόλων της συσκευής και αμπερόμετρο για 

να μετρήσουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την 

συσκευή. 

Η αγωγιμότητα μιας ηλεκτρολυτικής συσκευής που περιέχει ιοντικό 
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διάλυμα εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 

1) Το μέγεθος, τη θέση και το σχήμα των ηλεκτροδίων της 

συσκευής. 

2) Την θερμοκρασία του διαλύματος. 

3) Την περιεκτικότητα του ιοντικού διαλύματος. 

Προκύπτει ότι για να μελετήσουμε πειραματικά την αγωγιμότητα 

σε συνάρτηση με ένα από τους παραπάνω παράγοντες θα πρέπει 

να κρατήσουμε σταθερούς τους υπόλοιπους παράγοντες σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος. Έτσι για να μελετήσουμε την 

αγωγιμότητα σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα του διαλύματος, 

θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρόδια της συσκευής είναι 

σε συγκεκριμένες θέσεις και η θερμοκρασία του διαλύματος είναι 

σταθερή.  

Κάτω από τις συνθήκες που εκτελείται αυτό το πείραμα μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της 

αγωγιμότητας και της περιεκτικότητας του διαλύματος σε 

χλωριούχο νάτριο. Έτσι,  αν διαλύσουμε μαγειρικό αλάτι σε νερό 

της βρύσης και φτιάξουμε ένα διάλυμα περιεκτικότητας A , τότε 

η αγωγιμότητα του διαλύματος σε συνάρτηση με την 

περιεκτικότητα δίνεται από τη σχέση: 

A 0G G       (2) 

όπου: 0,  G είναι σταθερές που εξαρτώνται από την θερμοκρασία, 

τον τύπο του διαλύματος και τον τρόπο κατασκευής της 

ηλεκτρολυτικής συσκευής.  

Κατά την διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, για διαφορετικές 

τιμές της περιεκτικότητας του διαλύματος χλωριούχου νατρίου 

υπολογίζουμε την αντίστοιχη τιμή της αγωγιμότητας και 

σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση της αγωγιμότητας G σε 

συνάρτηση με την περιεκτικότητα A . Θα ελέγξουμε αν τα 

πειραματικά δεδομένα ικανοποιούν την σχέση (2) και θα 
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προσδιορίσουμε τις τιμές των σταθερών
 0,  G . 

 

Εξοπλισμός και υλικά 

1. Γεννήτρια YB16200. [Ρυθμίσεις: Πατήστε το Power out, 

επιλέξτε την ημιτονοειδή κυματομορφή AC και ρυθμίστε τη 

συχνότητα στα  1,5 kHz] 

2. Δύο πολύμετρα. 

3. Αντιστάτης - 120Ω. 

4. Ηλεκτρολυτική συσκευή: σύστημα δύο ηλεκτροδίων και 

διαλύματος σε δοχείο. 

5. Διακόπτης. 

6. Καλώδια. 

7. Μια ογκομετρική φιάλη των 100mL. 

8. Βάση στήριξης δοκιμαστικών σωλήνων. 

9. Πλαστική σύριγγα 20mL. 

10. Έξη πλαστικά φιαλίδια 100mL. 

11. Ζυγός 0,1g. 

12. Στερεό χλωριούχο νάτριο. 

13. Πλαστικό κουτάλι. 

14. Πλαστικό δοχείο.  

15. Μαρκαδόρος. 

16. Μιλιμετρέ χαρτί. 

17. 2 υπολογιστές τσέπης. 

18. Χάρακας 20cm-30cm. 

19. Μολύβι, 3 στυλό, σβήστρα. 

20. Χαρτί κουζίνας. 
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Πειραματική διαδικασία  

Χρησιμοποιήστε τον σωστό αριθμό σημαντικών ψηφίων σε όλες τις 

μετρήσεις και υπολογισμούς. 

1. Χρησιμοποιήστε τις ογκομετρικές φιάλες, την σύριγγα και 

τον ζυγό για να ετοιμάσετε πέντε υδατικά διαλύματα χλωριούχου 

νατρίου, με περιεκτικότητες (χρησιμοποιήστε νερό βρύσης ως 

διαλύτη): 

 

g
2 

100 mL
,
 

g
3 

100 mL
,
 

g
4 

100 mL
,
 

g
5 

100 mL
 και 

g
6 

100 mL
 

τα οποία θα τοποθετήσετε στα πλαστικά φιαλίδια. Σημειώστε σε 

κάθε φιαλίδιο την περιεκτικότητα του διαλύματος. 

 

2. Αντιστοιχίστε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με κάθε φιαλίδιο 

και σημειώστε το. Γεμίστε μέχρι την μέση κάθε δοκιμαστικό 

σωλήνα με διάλυμα από το αντίστοιχο φιαλίδιο. Σημειώστε σε 

κάθε δοκιμαστικό σωλήνα την περιεκτικότητα του διαλύματος.  

 

3. Τοποθετήστε το σύστημα των δύο ηλεκτροδίων μέσα στον 

πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει διάλυμα 
g

2 
100 mL

. 

4. Σχεδιάστε στο φύλλο απαντήσεων το κατάλληλο κύκλωμα 

για τις μετρήσεις σας. 

5. Ρυθμίστε την συχνότητα της γεννήτριας στα 1,5kHz και 

διατηρήστε την σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος. 

Φτιάξτε αυτό το κύκλωμα.  

6. Μην κλείσετε τον διακόπτη, πριν αξιολογηθεί το κύκλωμα 

από τον επιβλέποντα. Ο επιβλέπων θα διορθώσει το κύκλωμά σας 

αν χρειαστεί. 

Ο διακόπτης πρέπει να παραμένει ανοιχτός όταν δεν 
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λαμβάνονται μετρήσεις. 

Ρυθμίστε το πλάτος (amplitude) του σήματος της γεννήτριας στο 

μέγιστο. Περιμένετε για λίγο, μέχρι να σταθεροποιηθούν οι 

ενδείξεις της διαφοράς δυναμικού μεταξύ των πόλων της 

ηλεκτρολυτικής συσκευής και της έντασης του ρεύματος που 

διαρρέει το κύκλωμα. Καταγράψτε αυτές τις τιμές στον πίνακα Α 

του φύλλου απαντήσεων και μετά ανοίξτε τον διακόπτη. 

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για κάθε διάλυμα που 

ετοιμάσατε. 

Κάθε φορά, βεβαιωθείτε ότι ξεπλύνατε και στεγνώσατε τα 

ηλεκτρόδια της συσκευής.  

 

Επεξεργασία δεδομένων και συμπεράσματα 

[Καταγράψτε όλους τους υπολογισμούς σας στο φύλλο 

απαντήσεων] 

 

1. Στο μιλιμετρέ χαρτί να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση 

της αγωγιμότητας (G) σε συνάρτηση με την περιεκτικότητα ( A ).  

 

2. Βασιζόμενοι στην γραφική παράσταση προσδιορίστε τις 

τιμές των σταθερών 0,  G , της σχέσης (2). 

 
3. Ζητήστε από τον επιβλέποντα να σας δώσει ένα φιαλίδιο 

που περιέχει διάλυμα χλωριούχου νατρίου άγνωστης 

περιεκτικότητας, X . Προσδιορίστε πειραματικά την 

περιεκτικότητα του διαλύματος σε χλωριούχο νάτριο 

χρησιμοποιώντας την πειραματική συσκευή και την γραφική σας 

παράσταση.  
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3ηΑπριλίου  2014–ΔραστηριότηταB 
 

Όλα για το Θαλασσινό Νερό 
 

- Φύλλο Απαντήσεων – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Χώρα και Αριθμός Ομάδας:     

 

Όνομα    Υπογραφή   

 

Όνομα    Υπογραφή  

  

Όνομα    Υπογραφή   
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ΔραστηριότηταB1 
 

Δραστηριότητα B.1.1 Μετρήσεις Οπτικής Πυκνότητας  (OD750) 

7   Βαθμοί 

Μετρήστε την απορρόφηση (Οπτική Πυκνότητα,OD750) για κάθε 

δείγμα στο φασματοφωτόμετρο και εισάγετε τις τιμές σας για τις 

3 περιοχές στον Πίνακα 1. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (OD750 )  

 
 
 

 
 
Δραστηριότητα B.1.2 
 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση των Τιμών της Οπτικής 

Πυκνότητας ή Απορρόφησης (OD750 ) σε σχέση με το Χρόνο 

(Μέρες)                                                             

7 βαθμοί 

Χρόνος 
Καλλιέργειας 

(Μέρες) 
Δείγμα 

OD750 

Περιοχή 
A 

Δείγμα 
OD750 

Περιοχή 
B 

Δείγμα 
OD750 

Περιοχή 
C 

0 1  

3 2  6  10  

6 3  7  11  

9 4  8  12  

12 5  9  13  

OD750 του άγνωστου δείγματος (δείγμα 14)  
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Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 1, να σχεδιάσετε τρεις 

γραφικές παραστάσεις, μία για κάθε περιοχή (Α, Β, C ανάλογα με 

την περιοχή). Να ενώσετε όλα τα σημεία που προκύπτουν από τις 

τιμές σας σχηματίζοντας μία γραμμή για κάθε περιοχή. Πρέπει να 

σχεδιάσετε και τις τρεις γραμμές στο ίδιο γράφημα. Αυτή είναι η 

γραφική παράσταση 1. 

 

Δραστηριότητα B.1.3 
 
Να καθορίσετε από ποια περιοχή προέρχεται το άγνωστο δείγμα 
(δείγμα 14), τσεκάροντας () το κατάλληλο κουτί 

2 βαθμοί 

 

A    B   C

  

 
Δραστηριότητα B.1.4  
 

Να υπολογίσετε την Ξηρή Κυτταρική Μάζα (Dry Cell Weight, 
DCW) (mgL-1), για τα δείγματα της αραιωμένης καλλιέργειας από 
την περιοχή που καθορίσατε ότι έχει ληφθεί το άγνωστο δείγμα.  

2 βαθμοί 

 

 

 

 

 

Να καταγράψετε τις τιμές σας στις κατάλληλες στήλες του Πίνακα 2 

Υπολογισμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ2: 

DRY CELL WEIGHT FOR THE SAMPLES OF THE DETERMINED 
REGION 
(mgL-1) 

 

Δραστηριότητα B.1.5  

Σχεδιάστε γραφική παράσταση της Ξηρής Κυτταρικής Μάζας 

(Dry Cell Weight σε mgL-1) σε συνάρτηση με το Χρόνο 

(Μέρες)      3  Βαθμοί 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 2, σχεδιάστε τη γραφική 

παράσταση της DCW σε συνάρτηση με τις μέρες της καλλιέργειας. 

Σχεδιάστε την καταλληλότερη γραμμή (line of best fit) που 

προκύπτει από τα δεδομένα σας για τη συγκεκριμένη περιοχή από 

την οποία καθορίσατε ότι έχει ληφθεί το άγνωστο δείγμα σας. 

Στη συνέχεια να προσδιορίσετε από τη γραφική σας παράσταση το 

DCW του άγνωστου δείγματος . Αυτή είναι η γραφική παράσταση 2 

 

 

 

Χρόνος 

Καλλιέργειας 

(Μέρες) 

 

OD750 

 

DCW (mg L-1) 

0   

3   

6   

9   

12   

Υπολογισμοί 



134 

 

Δραστηριότητα B.1.6 

2 Βαθμοί 

Α. Αν υποθέσουμε ότι το μικροφύκος Nannochloropsissp.μπορεί να 

συγκεντρώσει (συσσωρεύσει) 50% των τριγλυκεριδίων στην ξηρή 

τους βιομάζα, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (mgL-1) των 

τριγλυκεριδίων για την 12η μέρα της μέγιστης παραγωγής DCW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Σύμφωνα με την αντίδραση της τρανσεστεροποίησης και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός μετατροπής είναι 100%, κάθε 

mole τριγλυκεριδίου παράγει 3 moles μεθυλεστέρων (βιοντίζελ – 

βιοκαύσιμο). Υπολογίστε τη ξηρή μάζα (mg) των 

μεθυλεστέρων(biodiesel). 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμοί 

Υπολογισμοί 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια περιοχή θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε μια μονάδα 

παραγωγής βιοκαυσίμων από μικροφύκη; 

1 Βαθμός 
a. Περιοχή Α 
b. Περιοχή Β 
c. ΠεριοχήC 
 
2. Ποιο κριτήριο λάβατε υπόψη σας στην προηγούμενη ερώτηση;  

1 Βαθμός 
a. Οι γονείς σας μεγάλωσαν σε αυτή την περιοχή 

b. ΥπάρχουναυξημένεςεκπομπέςCO2 στην περιοχή 

c. Υπάρχουν μειωμένεςεκπομπέςCO2 στην περιοχή 

d. Γνωρίζετε το δήμαρχο της περιοχής  

 
3. Ποια μέρα καλλιέργειας θα επιλέγατε ώστε να έχετε μέγιστη 

παραγωγικότητα;  

1 Βαθμός 
a.  3rd 

b. 12th 

c.  9th 

d.  6th 

 

4. Ο δοκιμαστικός σωλήνας 0 (blank) που χρησιμοποιήσατε στο 

φασματοφωτόμετρο περιείχε: 

1 Βαθμός 
a. Ακριβώς ότι και τα άλλα δείγμα τα αλλά σε πολύ μικρότερες 

ποσότητες 

b. Ακριβώς ότι και τα άλλα δείγματα αλλά δεν περιέχει 

μικροφύκη 

c. Μικροφύκη σε θαλλασινό νερό 

d. Μικροφύκη σε γλυκό νερό 
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1. Τα μικροφύκη είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Είναι γνωστό 

ότι 1.800 kgCO2απορροφώνταιώστεναπαραχθεί 1 τόνος βιομάζας 

το χρόνο. Σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, μέχρι το 2020, κάθε 

χώρα πρέπει να έχει εγκαταστήσει μονάδες παραγωγής ξηρής 

βιομάζας, ώστε να μειώσει τις εκπομπές αερίων που έχουν σχέση 

με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα, 12 μονάδες με την 

παραπάνω δυνατότητα παραγωγής (δηλαδή 1 τόνο βιομάζας) θα 

εγκατασταθούν κοντά σε βιομηχανικές περιοχές. Ποια είναι η 

συνολική ποσότηταCO2που θα απορροφηθεί συνολικά; (What is 

the total amount of CO2 that will be collectively absorbed?) 

1 Βαθμός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα μπορείτε να 

προσδιορίσετε στη διαδικασία παραγωγής βιοκαυσίμων από τα 

μικροφύκη. Τοποθετήστε το σύμβολο ‘+’ στην πρόταση που 

θεωρείτε ως πλεονέκτημα και το σύμβολο ‘-’ στην πρόταση που 

θεωρείτε ως μειονέκτημα. 

2 Βαθμοί 

Υπολογισμοί 
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a 
Μπορούν να καλλιεργηθούν σε θαλασσινό νερό, 
υφάλμυρο νερό, ή βρώμικο νερό αντί σε φρέσκο 
(πόσιμο) νερό 

 

b 
Δεν ανταγωνίζονται για τις αρδεύσιμες περιοχές 
με τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες 

 

c Τα μικροφύκη έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης  

d 
Μια ανοιχτή καλλιέργεια μικροφυκών μπορεί να 
μολυνθεί και να καταστραφεί (crash) 

 

e 
Συνεισφέρουν στη μείωση της συγκέντρωσης του 
CO2το οποίο είναι αέριο που συμβάλλει στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 

f 
Μια ανοιχτή καλλιέργεια μικροφυκών είναι 
ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές 

 

g 
Η ξηρή βιομάζα των μικροφυκών περιέχει σε 
μεγάλη περιεκτικότητα τριγλυκερίδια 

 

h 

Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από βιομάζα με 
αποτέλεσμα να είναι ανανεώσιμα, βιοδιασπώμενα 
και όσο άνθρακα προσλαμβάνουν, τόσο 
απελευθερώνουν όταν καίγονται (quasi-carbon 
neutral under sustainable production) 

 

i 

Η βιοχημική σύνθεση της βιομάζας των φυκών 
μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί από ποικίλες 
συνθήκες ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη περιεκτικότητα σε έλαιο (oil).  

 

j 

Το βιοκαύσιμο είναι μη τοξικό και περιέχει 

μικρές ποσότητες CO, αιθάλης, 

υδρογονανθράκων και SOX. 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β 
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Δραστηριότητα B2.1  

Χημεία Φύλλο Απαντήσεων 

Στις επόμενες ερωτήσεις, κυκλώστε τη σωστή απάντηση ή 

συμπληρώστε το κενό όπου χρειάζεται. Υπάρχει μόνο μία σωστή 

απάντηση. 

Χημ 1. Είναι η πειραματική διάταξη σύμφωνη με τις οδηγίες που 

σας δόθηκαν στο 2.3;     5 Μονάδες 

a) Ναι                               

b) Όχι 

(Σημείωση: Ο επιβλέπων του εργαστηρίου θα πρέπει να ελέγξει την 

απάντησή σας και να υπογράψει δίπλα της). 

 

Χημ 2. Γράψτε την αντίδραση που συμβαίνει όταν πυκνό Η2SO4 

προστίθεται σε NaCl;        2 Μονάδες 

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

 

Χημ 3. Στην αντίδραση με το NaCl, χρησιμοποιήθηκε πυκνό Η2SO4 

αντί για αραιό διάλυμα  Η2SO4 γιατί: 

2 Μονάδες 

a) το πυκνό Η2SO4 είναι ισχυρότερο οξύ από το αραιό Η2SO4. 

b) το πυκνό Η2SO4 αυξάνει το ρυθμό και την απόδοση της 

αντίδρασης 
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c) το πυκνό Η2SO4 είναι ισχυρό οξειδωτικό ενώ το αραιό δεν είναι 

d) αν γινόταν χρήση αραιού θειικού οξέος θα απαιτείτο 

μεγαλύτερος όγκος οξέος και κατά συνέπεια μεγαλύτερη σφαιρική 

φιάλη (A). 

Χημ 4. Ποιο είναι το αέριο που παράγεται στο ποτήρι ζέσης G με τη 

μορφή φυσαλίδων;  …………………………………………………………… 

2 Μονάδες 

 

Χημ 5. Προσδιορίστε τη μάζα (x = ;) του καθαρού NaCl που πρέπει 

να προστεθεί σε 15 mL αποσταγμένου νερού προκειμένου να 

σχηματιστεί κορεσμένο διάλυμα. 

x= ……………. g       

 2 Μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

Χημ 6. Ποιος από τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες παρουσιάζει 

μικρότερο θόλωμα μετά την προσθήκη του BaCl2(aq) ;   

3 Μονάδες 

a) Ο δοκιμαστικός σωλήνας 1  

b) Ο δοκιμαστικός σωλήνας 2 
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(Σημείωση Ο επιβλέπων του εργαστηρίου θα πρέπει να ελέγξει την 

απάντησή σας και να υπογράψει δίπλα της). 

Χημ 7. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που μπορεί να 

συμβαίνει όταν προστίθεται BaCl2(aq) στους δοκιμαστικούς 

σωλήνες 1 και 2: 

2 Μονάδες 

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

 

Χημ 8. Αν το δείγμα που θα παραχθεί δεν έχει επαρκή βαθμό 

καθαρότητας, τι θα κάνατε προκειμένου αυτός να αυξηθεί; 

1 Μονάδα 

a) Θα επαναλάβουμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας υπέρκορο 

διάλυμα NaCl. 

b) Θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρολυτική μέθοδο. 

c) Θα επαναλάβουμε το πείραμα με κορεσμένο διάλυμα του 

καθαρισμένου NaCl. 

d) Θα προσθέσουμε το πυκνό Η2SO4 απευθείας στο κορεσμένο 

διάλυμα NaCl. 

 

Χημ 9. Η πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθαρισμό του NaCl βασίζεται:  

1 Μονάδα 

a) στη διαφορά της πτητικότητας μεταξύ των προσμίξεων και του 

καθαρού NaCl.  
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b) στη διαφορά της διαλυτότητας μεταξύ των προσμίξεων και του 

καθαρού NaCl. 

c) στη διαφορά του σημείου τήξης ή του σημείου ζέσης μεταξύ των 

προσμίξεων και του καθαρού NaCl.  

d) στη διαφορά της χημικής δραστικότητας μεταξύ των προσμίξεων 

και του καθαρού NaCl. 

 

Χημ 10. Αυτή η πειραματική μέθοδος καθαρισμού του NaCl δεν 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία γιατί:  

1 Μονάδα 

a) έχει μικρή απόδοση. 

b) έχει υψηλό κόστος.  

c) Το NaCl δεν απαιτεί τόσο υψηλό βαθμό καθαρότητας. 

d) απαιτεί πολλά γυάλινα σκεύη και κατά συνέπεια γίνεται 

«εύθραυστη». 

 

Χημ 11. Η διαλυτότητα του ΝaCl στο νερό είναι 36 g /100 gH2O 

στους 25 oC. Ένα διάλυμα παρασκευάζεται με προσθήκη 100 

gNaCl σε 300 g νερού στους 25 oC.Ποια/ες από τις επόμενες 

προτάσεις που αφορούν το παραπάνω διάλυμα είναι σωστή/ές; 

 2 Μονάδες 

i) Το διάλυμα είναι ήδη κορεσμένο και δεν μπορεί να 

διαλυθεί περισσότερο αλάτι. 

ii) Αν προστεθούν ακόμη 10 g αλατιού, θα σχηματιστούν 

κρύσταλλοι NaCl που θα εμφανιστούν στον πάτο του ποτηριού.  

iii) Αν προστεθούν ακόμη 5 g αλατιού, το διάλυμα θα καταστεί 

κορεσμένο. 
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Χημ 12. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία όμοια με 

αυτή του παραπάνω πειράματος προκειμένου να καθαρίσετε NaI; 

2 Μονάδες 

a) ΝΑΙ γιατί η αντίδραση μεταξύ του NaI και του πυκνού H2SO4 

είναι: 

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

b) ΟΧΙ γιατί η αντίδραση μεταξύ του NaI και του πυκνού H2SO4 

είναι: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Δραστηριότητα B2.2 Χημεία  

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν κυκλώστε τη σωστή απάντηση ή 

συμπληρώστε τα κενά όπου χρειάζεται. 

Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση 

Χημ 13. Τι σχηματίζεται όταν KI(aq) προστεθεί στο διάλυμα Α ; 

1 Μονάδα 

a) Η2 

b) Cl2 

c)  Ι2 

d) Ο2 

 

Χημ 14. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που 

πραγματοποιείται: 

2 Μονάδες 

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

 

Χημ 15. Με ποιο από τα παρακάτω μπορείτε να ανιχνεύσετε το 

χημικό στοιχείο που παράγεται κατά την προηγούμενη αντίδραση; 

1.5 Μονάδες 

a) κομμάτι ψωμί 

 b) φαινολοφθαλεΐνη 

 c) ΝaCl 

 d) KI 

 

Χημ 16.  Ποιο από τα παρακάτω σχηματίζεται στην άνοδο; 

1Μονάδα 
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a) Η2 

b) Cl2 

c) Na 

d) O2 

 

Χημ 17.  Γράψτε την ημιαντίδραση που πραγματοποιείται στην 

άνοδο. 

1  Μονάδα 

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

 

Χημ 18. Η παραπάνω αντίδραση αντιπροσωπεύει: 

1 Μονάδα 

a) οξείδωση 

b) αναγωγή 

c) εξουδετέρωση 

d) απλή αντικατάσταση 

 

Χημ 19. Ποιο από τα παρακάτω σχηματίζεται στην κάθοδο; 

1 Μονάδα 

a) Η2 

b) Cl2 

c) Na 

d) Ο2 

 

Χημ 20. Το διάλυμα C είναι: 

1.5 Μονάδες 

a) όξινο 

b) βασικό 

c) ουδέτερο 
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Χημ 21. Γράψτε την ημιαντίδραση που πραγματοποιείται στην 

κάθοδο: 

2 Μονάδες 

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

 

Χημ 22.  Η παραπάνω αντίδραση αντιπροσωπεύει: 

1 Μονάδα 

a) οξείδωση 

b) αναγωγή 

c) εξουδετέρωση 

d) απλή αντικατάσταση 

Χημ 23. Αν πραγματοποιήσετε ηλεκτρόλυση χρησιμοποιώντας ως 

ηλεκτρολύτη NaOH(l) αντί NaCl(aq): 

2 Μονάδες 

a) ΔΕΝ χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας επειδή 

πραγματοποιούνται παρόμοιες αντιδράσεις  

b) ΝΑΙ χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας επειδή 

πραγματοποιείται η αντίδραση: 

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

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β 
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Δραστηριότητα B3 - Φυσική 
Πειραματική Διαδικασία 

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις οδηγίες 

 

Δραστηριότητες 1 έως 5 

Σχεδιάστε και φτιάξτε το κύκλωμα:  

 

Σύνολο: 2+3 μονάδες  

[Ο επιβλέπων υπογράφει το διάγραμμα του κυκλώματος και 

ελέγχει: (α) το κύκλωμα (β) την τοποθέτηση των διαλυμάτων όπως 

καθορίζεται στο κείμενο, (γ) τη σωστή τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το διάλυμα, 

(δ) την ρύθμιση της τάσης και της συχνότητας της γεννήτριας]  

Συμπληρώστε τον πίνακα Α. 

TABLE Α 

A / (g /100 mL)  / VV  / mAI  / mSG  

2,0    

3,0    

4,0    

5,0    

6,0    

Σύνολο: 6 μονάδες 
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Επεξεργασία δεδομένων και συμπεράσματα 

Θέμα 1 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση.  

Σύνολο: 7 μονάδες  

Θέμα 2 

Χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση προσδιορίστε τις 

σταθερές λ και G0 

Υπολογισμοί: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

λ = _______ 

G0 = ______ 

 

Σύνολο: 6 μονάδες  

Θέμα 3 

Προσδιορίστε πειραματικά την περιεκτικότητα του χλωριούχου 

νατρίου στο δεδομένο διάλυμα (διάλυμα Χ). 

Προσδιορίστε πειραματικά την αγωγιμότητα GXτου διαλύματος Χ: 

GX = ________ 

Προσδιορίστε την περιεκτικότητα του διαλύματος Χ. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

X  = ________ 

Σύνολο: 6 μονάδες  

Σύνολο για την 2η δραστηριότητα στη Φυσική: 30 μονάδες  

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β 
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3ηΑπριλίου  2014–ΔραστηριότηταB 
 

Όλα για το Θαλασσινό Νερό 
 

Φύλλο Απαντήσεων  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Χώρα και Αριθμός Ομάδας:     

 

Όνομα    Υπογραφή   

 

Όνομα    Υπογραφή  

  

Όνομα    Υπογραφή   
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ΔραστηριότηταB1 
 

Δραστηριότητα B.1.1 Μετρήσεις Οπτικής Πυκνότητας  (OD750) 

7   Βαθμοί 

Μετρήστε την απορρόφηση (Οπτική Πυκνότητα,OD750) για κάθε 

δείγμα στο φασματοφωτόμετρο και εισάγετε τις τιμές σας για τις 

3 περιοχές στον Πίνακα 1. 

 

 

Χρόνος 
Καλλιέργειας 

(Μέρες) 

Δείγμ
α 

OD750 

Περιοχή A 
Δείγμα 

OD750 

Περιοχή 
B 

Δείγμα 
OD750 

Περιοχή 
C 

0 1 
0.027 ≥ 0.03 ≥ 0.033 

3 2 

0.124 ≥ 

0.138 ≥ 

0.152 

6 

0.201 ≥ 

0.224 ≥ 

0.246 

10 

0.246 ≥ 

0.273 ≥ 

0.300 

6 3 

0.179 ≥ 

0.199 ≥ 

0.218 

7 

0.258 ≥ 

0.287 ≥ 

0.316 

11 

0.316 ≥ 

0.352 ≥ 

0.387 

9 4 

0.244 ≥ 

0.272 ≥ 

0.299 

8 

0.338 ≥ 

0.376 ≥ 

0.414 

12 

0.437 ≥ 

0.485 ≥ 

0.534 

12 5 

0.333 ≥ 

0.37 ≥ 

0.407 

9 

0.423 ≥ 

0.47 ≥ 

0.517 

13 

0.504 ≥ 

0.561 ≥ 

0.617 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (OD750 )  
 
 
 

 
 
Δραστηριότητα B.1.2 
 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση των Τιμών της Οπτικής 

Πυκνότητας ή Απορρόφησης (OD750 ) σε σχέση με το Χρόνο 

(Μέρες)                                                             

7 βαθμοί 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 1, να σχεδιάσετε τρεις 

γραφικές παραστάσεις, μία για κάθε περιοχή (Α, Β, C ανάλογα με 

την περιοχή). Να ενώσετε όλα τα σημεία που προκύπτουν από τις 

τιμές σας σχηματίζοντας μία γραμμή για κάθε περιοχή. Πρέπει να 

σχεδιάσετε και τις τρεις γραμμές στο ίδιο γράφημα. Αυτή είναι η 

γραφική παράσταση 1. 

Δραστηριότητα B.1.3 
 
Να καθορίσετε από ποια περιοχή προέρχεται το άγνωστο δείγμα 
(δείγμα 14), τσεκάροντας () το κατάλληλο κουτί 

2 βαθμοί 

 

A    B   C 

 

 

 

OD750 του άγνωστου δείγματος (δείγμα 14) 0.478 ≥ 0.532 ≥ 0.585 
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Δραστηριότητα B.1.4  
 

Να υπολογίσετε την Ξηρή Κυτταρική Μάζα (Dry Cell Weight, 
DCW) (mgL-1), για τα δείγματα της αραιωμένης καλλιέργειας από 
την περιοχή που καθορίσατε ότι έχει ληφθεί το άγνωστο δείγμα.  

2 βαθμοί 

 

 

 

 

 

Να καταγράψετε τις τιμές σας στις κατάλληλες στήλες του Πίνακα 2 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ2: 

DRY CELL WEIGHT FOR THE SAMPLES OF THE DETERMINED 
REGION 
(mgL-1) 

 
Δραστηριότητα B.1.5  

Χρόνος 

Καλλιέργειας 

(Μέρες) 

 

OD750 

 

DCW (mg L-1) 

0   

3   

6   

9   

12   

Ξηρή Κυτταρική Μάζα (DCW) (mg L-1) = 344.4 x OD750 

Υπολογισμοί 

 

0.4 βαθμοί για κάθε σωστό υπολογισμό 
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Σχεδιάστε γραφική παράσταση της Ξηρής Κυτταρικής Μάζας (Dry 

Cell Weight σε mgL-1) σε συνάρτηση με το Χρόνο (Μέρες) 

       3  Βαθμοί 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 2, σχεδιάστε τη γραφική 

παράσταση της DCW σε συνάρτηση με τις μέρες της καλλιέργειας. 

Σχεδιάστε την καταλληλότερη γραμμή (line of best fit) που 

προκύπτει από τα δεδομένα σας για τη συγκεκριμένη περιοχή από 

την οποία καθορίσατε ότι έχει ληφθεί το άγνωστο δείγμα σας. 

Στη συνέχεια να προσδιορίσετε από τη γραφική σας παράσταση το 

DCW του άγνωστου δείγματος . Αυτή είναι η γραφική παράσταση 2 

 

 

 

 

Δραστηριότητα B.1.6 

2 Βαθμοί 

 

Α. Αν υποθέσουμε ότι το μικροφύκος Nannochloropsissp.μπορεί να 

συγκεντρώσει (συσσωρεύσει) 50% των τριγλυκεριδίων στην ξηρή 

τους βιομάζα, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (mgL-1) των 

τριγλυκεριδίων για την 12η μέρα της μέγιστης παραγωγής DCW. 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμοί 

0.4 βαθμοί για κάθε σωστό υπολογισμό 

     (Για παράδειγμα, 329.488  ) 
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Β. Σύμφωνα με την αντίδραση της τρανσεστεροποίησης και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός μετατροπής είναι 100%, κάθε 

mole τριγλυκεριδίου παράγει 3 moles μεθυλεστέρων (βιοντίζελ – 

βιοκαύσιμο). Υπολογίστε τη ξηρή μάζα (mg) των 

μεθυλεστέρων(biodiesel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογισμοί 

329.488 / 807 = 0.408 mmoles τριγλυκεριδίου     0.408  

0.408 * 3 = 1.224 mmoles βιοντίζελ                     1.224  

1.224 * 270 = 330.713 mg βιοντίζελ                330.713 ) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια περιοχή θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε μια 

μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από μικροφύκη; 

1 Βαθμός 
a. Περιοχή Α 
b. Περιοχή Β 
c. ΠεριοχήC 
 
2. Ποιο κριτήριο λάβατε υπόψη σας στην προηγούμενη 

ερώτηση;  

1 Βαθμός 
e. Οι γονείς σας μεγάλωσαν σε αυτή την περιοχή 

f. ΥπάρχουναυξημένεςεκπομπέςCO2 στην περιοχή 

g. Υπάρχουν μειωμένεςεκπομπέςCO2 στην περιοχή 

h. Γνωρίζετε το δήμαρχο της περιοχής  

 
3. Ποια μέρα καλλιέργειας θα επιλέγατε ώστε να έχετε μέγιστη 

παραγωγικότητα;  

1 Βαθμός 

a.  3rd 

b. 12th 

c.  9th 

d.  6th 

 

4. Ο δοκιμαστικός σωλήνας 0 (blank) που χρησιμοποιήσατε στο 

φασματοφωτόμετρο περιείχε: 

1 Βαθμός 
a. Ακριβώς ότι και τα άλλα δείγμα τα αλλά σε πολύ 

μικρότερες ποσότητες 

b. Ακριβώς ότι και τα άλλα δείγματα αλλά δεν περιέχει 

μικροφύκη 

     c 

    b 

     b 
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c. Μικροφύκη σε θαλλασινό νερό 

d. Μικροφύκη σε γλυκό νερό 

 
 
5 Τα μικροφύκη είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Είναι γνωστό 

ότι 1.800 kgCO2απορροφώνταιώστεναπαραχθεί 1 τόνος βιομάζας 

το χρόνο. Σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες, μέχρι το 2020, κάθε 

χώρα πρέπει να έχει εγκαταστήσει μονάδες παραγωγής ξηρής 

βιομάζας, ώστε να μειώσει τις εκπομπές αερίων που έχουν σχέση 

με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα, 12 μονάδες με την 

παραπάνω δυνατότητα παραγωγής (δηλαδή 1 τόνο βιομάζας) θα 

εγκατασταθούν κοντά σε βιομηχανικές περιοχές. Ποια είναι η 

συνολική ποσότηταCO2που θα απορροφηθεί συνολικά; (What is 

the total amount of CO2 that will be collectively absorbed?) 

1 Βαθμός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα μπορείτε να 

προσδιορίσετε στη διαδικασία παραγωγής βιοκαυσίμων από τα 

μικροφύκη. Τοποθετήστε το σύμβολο ‘+’ στην πρόταση που 

θεωρείτε ως πλεονέκτημα και το σύμβολο ‘-’ στην πρόταση που 

θεωρείτε ως μειονέκτημα. 

Υπολογισμοί 

 

1800 x 6 x 12 = 129600 

 

   b 
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2 Βαθμοί 

a 
Μπορούν να καλλιεργηθούν σε θαλασσινό νερό, 
υφάλμυρο νερό, ή βρώμικο νερό αντί σε φρέσκο 
(πόσιμο) νερό 

 
+ 

b 
Δεν ανταγωνίζονται για τις αρδεύσιμες περιοχές 
με τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες 

+ 

c 
Τα μικροφύκη έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 

+ 

d 
Μια ανοιχτή καλλιέργεια μικροφυκών μπορεί να 
μολυνθεί και να καταστραφεί (crash) 

_ 

e 
Συνεισφέρουν στη μείωση της συγκέντρωσης του 
CO2το οποίο είναι αέριο που συμβάλλει στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου 

+ 

f 
Μια ανοιχτή καλλιέργεια μικροφυκών είναι 
ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές 

 
_ 

g 
Η ξηρή βιομάζα των μικροφυκών περιέχει σε 
μεγάλη περιεκτικότητα τριγλυκερίδια 

+ 

h 

Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από βιομάζα με 
αποτέλεσμα να είναι ανανεώσιμα, βιοδιασπώμενα 
και όσο άνθρακα προσλαμβάνουν, τόσο 
απελευθερώνουν όταν καίγονται (quasi-carbon 
neutral under sustainable production) 

+ 

i 

Η βιοχημική σύνθεση της βιομάζας των φυκών 
μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί από ποικίλες 
συνθήκες ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη περιεκτικότητα σε έλαιο (oil).  

+ 

j 

Το βιοκαύσιμο είναι μη τοξικό και περιέχει 

μικρές ποσότητες CO, αιθάλης, 

υδρογονανθράκων και SOX. 

+ 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β  
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Δραστηριότητα B2.1  

Χημεία Φύλλο Απαντήσεων 

Στις επόμενες ερωτήσεις, κυκλώστε τη σωστή απάντηση ή 

συμπληρώστε το κενό όπου χρειάζεται. Υπάρχει μόνο μία σωστή 

απάντηση. 

Χημ 1. Είναι η πειραματική διάταξη σύμφωνη με τις οδηγίες που 

σας δόθηκαν στο 2.3;     5 Μονάδες 

a) Ναι                               

b) Όχι 

(Σημείωση: Ο επιβλέπων του εργαστηρίου θα πρέπει να ελέγξει την 

απάντησή σας και να υπογράψει δίπλα της). 

 

Χημ 2. Γράψτε την αντίδραση που συμβαίνει όταν πυκνό Η2SO4 

προστίθεται σε NaCl;        2 Μονάδες 

2NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2HCl 

 

 

Χημ 3. Στην αντίδραση με το NaCl, χρησιμοποιήθηκε πυκνό Η2SO4 

αντί για αραιό διάλυμα  Η2SO4 γιατί: 

2 Μονάδες 

a) το πυκνό Η2SO4 είναι ισχυρότερο οξύ από το αραιό Η2SO4. 

b) το πυκνό Η2SO4 αυξάνει το ρυθμό και την απόδοση της 

αντίδρασης 
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c) το πυκνό Η2SO4 είναι ισχυρό οξειδωτικό ενώ το αραιό δεν είναι 

d) αν γινόταν χρήση αραιού θειικού οξέος θα απαιτείτο 

μεγαλύτερος όγκος οξέος και κατά συνέπεια μεγαλύτερη σφαιρική 

φιάλη (A). 

Χημ 4. Ποιο είναι το αέριο που παράγεται στο ποτήρι ζέσης G με τη 

μορφή φυσαλίδων;       HCl 

2 Μονάδες 

 

Χημ 5. Προσδιορίστε τη μάζα (x = ;) του καθαρού NaCl που πρέπει 

να προστεθεί σε 15 mL αποσταγμένου νερού προκειμένου να 

σχηματιστεί κορεσμένο διάλυμα. 

x=  5.35g      2 Μονάδες 

 

 

 

 

 

Χημ 6. Ποιος από τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες παρουσιάζει 

μικρότερο θόλωμα μετά την προσθήκη του BaCl2(aq) ;   

3 Μονάδες 

c) Ο δοκιμαστικός σωλήνας 1  

d) Ο δοκιμαστικός σωλήνας 2 

(Σημείωση Ο επιβλέπων του εργαστηρίου θα πρέπει να ελέγξει την 

απάντησή σας και να υπογράψει δίπλα της). 

     100 mL H2O     35.7 g NaCl 

       15 mL H2O     x = 5.35g  

 

 

ν 
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Χημ 7. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που μπορεί να 

συμβαίνει όταν προστίθεται BaCl2(aq) στους δοκιμαστικούς 

σωλήνες 1 και 2: 

2 Μονάδες 

SO4
2- + BaCl2BaSO4 +2Cl- 

Χημ 8. Αν το δείγμα που θα παραχθεί δεν έχει επαρκή βαθμό 

καθαρότητας, τι θα κάνατε προκειμένου αυτός να αυξηθεί; 

1 Μονάδα 

a) Θα επαναλάβουμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας υπέρκορο 

διάλυμα NaCl. 

b) Θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρολυτική μέθοδο. 

c) Θα επαναλάβουμε το πείραμα με κορεσμένο διάλυμα του 

καθαρισμένου NaCl. 

d) Θα προσθέσουμε το πυκνό Η2SO4 απευθείας στο κορεσμένο 

διάλυμα NaCl. 

 

Χημ 9. Η πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθαρισμό του NaCl βασίζεται:  

1 Μονάδα 

a) στη διαφορά της πτητικότητας μεταξύ των προσμίξεων και του 

καθαρού NaCl.  

b) στη διαφορά της διαλυτότητας μεταξύ των προσμίξεων και του 

καθαρού NaCl. 

c) στη διαφορά του σημείου τήξης ή του σημείου ζέσης μεταξύ των 

προσμίξεων και του καθαρού NaCl.  

d) στη διαφορά της χημικής δραστικότητας μεταξύ των προσμίξεων 

και του καθαρού NaCl. 
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Χημ 10. Αυτή η πειραματική μέθοδος καθαρισμού του NaCl δεν 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία γιατί:  

1 Μονάδα 

a) έχει μικρή απόδοση. 

b) έχει υψηλό κόστος.  

c) Το NaCl δεν απαιτεί τόσο υψηλό βαθμό καθαρότητας. 

d) απαιτεί πολλά γυάλινα σκεύη και κατά συνέπεια γίνεται 

«εύθραυστη». 

 

Χημ 11. Η διαλυτότητα του ΝaCl στο νερό είναι 36 g /100 gH2O 

στους 25 oC. Ένα διάλυμα παρασκευάζεται με προσθήκη 100 

gNaCl σε 300 g νερού στους 25 oC.Ποια/ες από τις επόμενες 

προτάσεις που αφορούν το παραπάνω διάλυμα είναι σωστή/ές; 

 2 Μονάδες 

iv) Το διάλυμα είναι ήδη κορεσμένο και δεν μπορεί να 

διαλυθεί περισσότερο αλάτι. 

v) Αν προστεθούν ακόμη 10 g αλατιού, θα σχηματιστούν 

κρύσταλλοι NaCl που θα εμφανιστούν στον πάτο του ποτηριού.  

vi) Αν προστεθούν ακόμη 5 g αλατιού, το διάλυμα θα καταστεί 

κορεσμένο. 

 

Χημ 12. Μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία όμοια με 

αυτή του παραπάνω πειράματος προκειμένου να καθαρίσετε NaI; 

2 Μονάδες 

c) ΝΑΙ γιατί η αντίδραση μεταξύ του NaI και του πυκνού H2SO4 

είναι: 

d) ΟΧΙ γιατί η αντίδραση μεταξύ του NaI και του πυκνού 

H2SO4 είναι:  
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Δραστηριότητα B2.2 Χημεία  

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Στις ερωτήσεις που ακολουθούν κυκλώστε τη σωστή απάντηση ή 

συμπληρώστε τα κενά όπου χρειάζεται. 

Υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση 

Χημ 13. Τι σχηματίζεται όταν KI(aq) προστεθεί στο διάλυμα Α ; 

1 Μονάδα 

a) Η2 

b) Cl2 

c)  Ι2 

d) Ο2 

 

Χημ 14. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που 

πραγματοποιείται: 

2 Μονάδες 

2KI + Cl2I2 + 2KCl 

 
Χημ 15. Με ποιο από τα παρακάτω μπορείτε να ανιχνεύσετε το 

χημικό στοιχείο που παράγεται κατά την προηγούμενη αντίδραση; 

1.5 Μονάδες 

a)  κομμάτι ψωμί 

 b) φαινολοφθαλεΐνη 

 c) ΝaCl 

 d) KI 

 

Χημ 16.  Ποιο από τα παρακάτω σχηματίζεται στην άνοδο; 

1Μονάδα 
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a) Η2 

b) Cl2 

c) Na 

d) O2 

 

Χημ 17.  Γράψτε την ημιαντίδραση που πραγματοποιείται στην 

άνοδο. 

1  Μονάδα 

2Cl-
 Cl2+2e- 

 

Χημ 18. Η παραπάνω αντίδραση αντιπροσωπεύει: 

1 Μονάδα 

a) οξείδωση 

b) αναγωγή 

c) εξουδετέρωση 

d) απλή αντικατάσταση 

 

Χημ 19. Ποιο από τα παρακάτω σχηματίζεται στην κάθοδο; 

1 Μονάδα 

a) Η2 

b) Cl2 

c) Na 

d) Ο2 

 

Χημ 20. Το διάλυμα C είναι: 

1.5 Μονάδες 

a) όξινο 

b) βασικό 

c) ουδέτερο 
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Χημ 21. Γράψτε την ημιαντίδραση που πραγματοποιείται στην 

κάθοδο: 

2 Μονάδες 

2H2O +2e-
H2 + 2OH- 

 

Χημ 22.  Η παραπάνω αντίδραση αντιπροσωπεύει: 

1 Μονάδα 

a) οξείδωση 

b) αναγωγή 

c) εξουδετέρωση 

d) απλή αντικατάσταση 

 

Χημ 23. Αν πραγματοποιήσετε ηλεκτρόλυση χρησιμοποιώντας ως 

ηλεκτρολύτη NaOH(l) αντί NaCl(aq): 

2 Μονάδες 

c) ΔΕ

Ν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας επειδή 

πραγματοποιούνται παρόμοιες αντιδράσεις  

d) ΝΑ

Ι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας επειδή 

πραγματοποιείται η αντίδραση 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β 
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Δραστηριότητα B3 - Φυσική 
Πειραματική Διαδικασία 

Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις οδηγίες 

 

Δραστηριότητες 1 έως 5 

Σχεδιάστε και φτιάξτε το κύκλωμα:  

 

Σύνολο: 2+3 μονάδες  

[Ο επιβλέπων υπογράφει το διάγραμμα του κυκλώματος και 

ελέγχει: (α) το κύκλωμα (β) την τοποθέτηση των διαλυμάτων 

όπως καθορίζεται στο κείμενο, (γ) τη σωστή τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το διάλυμα, 

(δ) την ρύθμιση της τάσης και της συχνότητας της γεννήτριας]  

Συμπληρώστε τον πίνακα Α. 

 

TABLE Α 

A / (g /100 mL)  / VV  / mAI  / mSG  

2.0 4.66 44.7 9.59 

3.0 3.95 47.5 12.03 

4.0 3.85 51.6 13.40 

5.0 3.58 53.9 15.06 

6.0 3.32 56 16.87 

Σύνολο: 6 μονάδες 

Επεξεργασία δεδομένων και συμπεράσματα 

Θέμα 1 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση.  

Σύνολο: 7 μονάδες  
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Θέμα 2 

Χρησιμοποιώντας την γραφική παράσταση προσδιορίστε τις 

σταθερές λ και G0 

Υπολογισμοί: 

 

_______________________________________________________ 

λ = 1,76 

G0 = 6,36 

 

Σύνολο: 6 μονάδες  

Θέμα 3 

Προσδιορίστε πειραματικά την περιεκτικότητα του χλωριούχου 

νατρίου στο δεδομένο διάλυμα (διάλυμα Χ). 

 

Προσδιορίστε πειραματικά την αγωγιμότητα GXτου διαλύματος Χ: 

GX = ________ (0-2 βαθμοί) 

Προσδιορίστε την περιεκτικότητα του διαλύματος Χ . 

Υπολογίζουμε την σχετική απόκλιση της μάζας α  

G = 1.76ρ + 6.36 
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G 
1/KΩ 

Συγκέντρωση ρ g/100mL 
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αν 10%a   2 βαθμοί 

αν 10% 20%a   1 βαθμό,  

αν 20% a ]- ο βαθμοί 

Υπολογισμός της περιεκτικότητας ρΧ   (0-2 βαθμοί) 

X  = Ομάδα  A: ρΧ=3,8 g/100mL, Ομάδα  B: ρΧ=3,5 g/100mL 

 

Σύνολο: 6 μονάδες  

 

 

 

 

 

 

Σύνολο για την 2η δραστηριότητα στη Φυσική: 30 μονάδες  

 

 

OK! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β 

 


