ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΤΜΝΑΙΩΝ 2016
1θ εργαςτθριακι άςκθςθ:
ΔΙΑΚΡΙΗ ΤΓΡΩΝ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΗΣΩΝ.
τον εργαςτθριακό πάγκο κα βρείτε 6 μπουκαλάκια με διαφορετικά υγρά. Είναι χωριςμζνα
ςε δφο ομάδεσ τθν Α και τθ Β. τθν ομάδα Α ανικουν τα υγρά με ενδείξεισ Α1, Α2 και Α3,
ενϊ ςτθν ομάδα Β ανικουν τα υγρά με ενδείξεισ Β1, Β2 και Β3.
κοπόσ τθσ άςκθςθσ είναι να εντοπίςετε ποια υγρά βρίςκονται ςτο κακζνα από αυτά
εκμεταλλευόμενοι μερικζσ από τισ διαφορετικζσ φυςικζσ ι χθμικζσ ιδιότθτεσ που
παρουςιάηουν.
Η μια από τισ δφο ομάδεσ υγρϊν περιλαμβάνει:
υδατικό διάλυμα γλυκόηθσ 10%,
υδατικό διάλυμα γλυκόηθσ 10% που περιζχει και μαγειρικό αλάτι ΝaCI 10% και
υδατικό διάλυμα γλυκόηθσ 10% που περιζχει και γλυκερίνθ 30%.
Η άλλθ ομάδα περιλαμβάνει:
κακαρό νερό,
υδατικό διάλυμα κιτρικοφ οξζοσ και
υδατικό διάλυμα γλυκερίνθσ 50%.
Μερικζσ από τισ ιδιότθτεσ που κα χρθςιμοποιιςετε για τον εντοπιςμό των υγρϊν που
περιζχονται ςτα μπουκαλάκια, είναι οι παρακάτω:
Η γλυκερίνθ ζχει πολφ μεγαλφτερθ πυκνότθτα από το νερό
Σα διαλφματα των θλεκτρολυτϊν (οξζων, βάςεων και αλάτων) είναι αγωγοί του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Σα διαλφματα γλυκόηθσ δίνουν χαρακτθριςτικι αντίδραςθ με Benedict.
Σα οξζα αντιδροφν με τα ανκρακικά άλατα και παράγεται αζριο CO2.
Για να ελζγξετε αυτζσ τισ ιδιότθτεσ, κα χρθςιμοποιιςετε τισ παρακάτω τζςςερεισ μεκόδουσ
Μζθοδοσ Α. Αντίδραςθ με Benedict: ε δοκιμαςτικό ςωλινα προςκζτουμε 20 ςταγόνεσ του
προσ εξζταςθ υγροφ και 5 ςταγόνεσ διαλφματοσ Benedict . Ο δοκιμαςτικόσ ςωλινασ τίκεται
για λίγα λεπτά ςτο υδρόλουτρο και αν ςχθματίηεται καςτανωπό ίηθμα τότε ςυμπεραίνουμε
ότι το υγρό περιζχει γλυκόηθ.
Μζθοδοσ Β. Μζτρθςθ πυκνότθτασ. Με χριςθ ηυγοφ και ογκομετρικοφ ςωλινα μποροφμε να
προςδιορίςουμε τθν πυκνότθτα των υγρϊν.
Μζθοδοσ Γ. Αντίδραςθ με NaHCO3 (ςόδα). ε δοκιμαςτικό ςωλινα προςκζτουμε 20
ςταγόνεσ του προσ ανάλυςθ υγροφ. Προςκζτουμε λίγθ ποςότθτα (ςτθν άκρθ του
κουταλιοφ) από τθν ςτερει ςόδα ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα. Αν παραχκεί αζριο (CO2) τότε
διαπιςτϊνομε ότι το υγρό περιζχει κάποιο οξφ.

Μζθοδοσ Δ. Αγωγιμότθτα διαλυμάτων. τθν απλι περίπτωςθ,
που τα υγρά ζχουν μεγάλθ διαφορά ςτθν αγωγιμότθτα, θ
μζτρθςθ μπορεί να γίνει με τθ βοικεια του πολυμζτρου, που το
χρθςιμοποιοφμε ςαν ωμόμετρο. Σοποκετοφμε ποςότθτα υγροφ
ςε μικρό δοχείο (πχ καπάκι από μπουκάλι) και μετράμε τθν
αντίςταςθ του τοποκετϊντασ τουσ ακροδζκτεσ ςε ςτακερι
απόςταςθ. (Πρζπει ο επιλογζασ του οργάνου να είναι ςτθν
περιοχι Ω. Τπενκυμίηεται: 1kΩ=103Ω και 1ΜΩ=106Ω)
τον παρακάτω πίνακα κα περιγράψετε τα βιματα που ακολουκιςατε για τον εντοπιςμό
των υγρϊν.
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τον παρακάτω πίνακα ςθμειϊςτε ςτθ δεφτερθ ςτιλθ το όνομα του μπουκαλιοφ που
βριςκόταν το κάκε υγρό.
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2θ εργαςτθριακι άςκθςθ:
ΔΙΑΘΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ.
τον εργαςτθριακό πάγκο κα βρείτε μια ςυςκευι ςαν αυτι τθσ διπλανισ εικόνασ.
Αποτελείται από ζνα θμικυλινδρικό διαφανζσ δοχείο τοποκετθμζνο πάνω ςε
γωνιομετρικό χαρτί. Θα χρθςιμοποιθκεί για να παρατθρθκεί το φαινόμενο τθσ
διάκλαςθσ του φωτόσ, όταν περνά από τον αζρα ςτο υγρό που κα τοποκετθκεί
ςτο δοχείο.
κοπόσ τθσ άςκθςθσ είναι να διακρίνετε ανάμεςα ςε δυο υγρά, πιο είναι οπτικά
πυκνότερο και να εκτιμιςετε, αν αυτι θ διαδικαςία κα μποροφςε να
χρθςιμοποιθκεί ςαν μζκοδοσ διάκριςθσ.
Όταν φωτεινι ακτίνα πζφτει υπό γωνία ςτθ διαχωριςτικι επιφάνεια
δυο οπτικϊν μζςων, εν γζνει, αλλάηει διεφκυνςθ. Αυτι θ αλλαγι
οφείλεται ςτθ διαφορετικι ταχφτθτα που ζχει το φωσ ςτα
διαφορετικά διαφανι υλικά. Όςο πιο αργά κινείται το φωσ ςε ζνα
υλικό, τόςο οπτικά πυκνότερο κεωρείται το υλικό.
το διπλανό ςχιμα θ ακτίνα α διαδίδεται ςτο υλικό 1
και ςτο ςθμείο Ο ςυναντά το υλικό 2, όπου, μζςα ς’
αυτό, ακολουκεί τθν πορεία β. Επειδι το 2 είναι οπτικά
πυκνότερο από το 1, κινείται με μικρότερθ ταχφτθτα με
αποτζλεςμα θ διεφκυνςθ τθσ να πλθςιάςει προσ τθν
κάκετθ ςτο ςθμείο πρόςπτωςθσ. Όςο πυκνότερο είναι
το υλικό 2, τόςο μικρότερθ κα είναι θ γωνία δ.
το πείραμα που κα εκτελζςετε, κα χρθςιμοποιιςετε
ςαν φωτεινζσ πθγζσ απλζσ καρφίτςεσ, όπωσ δείχνει θ
παρακάτω εικόνα.
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Βάλτε ςτο δοχείο ποςότθτα από το υγρό που κα
εξετάςετε, μζχρι περίπου τθ μζςθ του.
Σοποκετείςτε μια καρφίτςα Κ1 ςτθν περιοχι με
τθν επίπεδθ πλευρά του δοχείου. Προςπακείςτε
να τθ δείτε από τθν αντίκετθ πλευρά του δοχείου,
μζςα από το υγρό.
τθν διεφκυνςθ που τθ βλζπετε να
ευκυγραμμίηεται με το Ο, τοποκετείςτε δεφτερθ
καρφίτςα Κ2. Μετρείςτε τισ γωνίεσ που
ςχθματίηουν οι Κ1Ο και θ Κ2Ο με τθν κάκετθ.
Αυτζσ είναι οι γωνίεσ π (πρόςπτωςθσ) και δ
(διάκλαςθσ), αντίςτοιχα.
Επαναλάβετε τθ διαδικαςία για το δεφτερο υγρό.

το προθγοφμενο πείραμα αναγνωρίςατε τα δοχεία που περιζχουν νερό και υδατικό
διάλυμα γλυκερίνησ 50%. Ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που περιγράφθκε παραπάνω κα
ςυγκρίνετε τθν οπτικι πυκνότθτα των δυο υγρϊν.
θμειϊςτε ςτο παρακάτω ςχιμα τισ κζςεισ που τοποκετικθκαν οι καρφίτςεσ για κάκε
υγρό. χεδιάςτε τισ πορείεσ που ακολοφκθςαν οι φωτεινζσ ακτίνεσ και ςθμειϊςτε τισ γωνίεσ
πρόςπτωςθσ π και διάκλαςθσ δ.

ε ποιο από τα δυο υγρά ςτράφθκε περιςςότερο θ πορεία τθσ φωτεινισ ακτίνασ;

ε ποιο από τα δυο υγρά το φωσ διαδίδεται με μεγαλφτερθ ταχφτθτα;

Θα μποροφςε αυτι θ μζκοδοσ να χρθςιμοποιθκεί ςαν μζκοδοσ διάκριςθσ;

