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Το ΕΚΦΕ Πειραιά Καλλίπολθσ, ςε κάκε διαγωνιςμό EUSO, επιδιϊκει τθν διεπιςτθμονικι 
προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ. Ο φετινόσ  τοπικόσ διαγωνιςμόσ ζχει ωσ  το κζμα τον 
ατμοςφαιρικό αζρα. Η Φυςικι αντιμετωπίηει το αζρα ωσ ρευςτό με ςυγκεκριμζνεσ 
ιδιότθτεσ, θ  Χθμεία ωσ ζνα μίγμα ουςιϊν, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι επικίνδυνεσ για 
τον άνκρωπο και θ Βιολογία ωσ απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν επιβίωςθ όλων των 
οργανιςμϊν.  Τα κζματα του διαγωνιςμοφ ςυςχετίηονται με τθν πειραματικι προςζγγιςθ 
οριςμζνων από τισ ιδιότθτεσ του ατμοςφαιρικοφ αζρα, ςυγκεκριμζνα με τθν 
ςυμπεριφορά του, ωσ αερίου, που ακολουκεί κάποιουσ νόμουσ (Φυςικι), με τθν 
ανίχνευςθ επικίνδυνων αιωροφμενων ςωματιδίων ςτον αζρα (Χθμεία) και με τισ δομζσ 
των φυτϊν, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ ανταλλαγι αερίων μεταξφ φυτοφ και 
ατμοςφαιρικοφ αζρα (Βιολογία).  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ατμόςφαιρα 
Γενικά  ατμόςφαιρα αποκαλείται το αεριϊδεσ περίβλθμα που μπορεί να περιβάλλει 
κάποιο ουράνιο ςϊμα. Στθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ οφείλεται θ φπαρξθ ηωισ, εφόςον ςε 
αυτιν οφείλονται θ απορρόφθςθ μεγάλου τμιματοσ τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, θ 
μείωςθ τθσ διαφοράσ των ακραίων κερμοκραςιϊν που κα υπιρχαν μεταξφ θμζρασ και 
νφχτασ, χωρίσ αυτιν, θ ουςιαςτικι τθσ ςυμμετοχι ςτον κφκλο του νεροφ και θ παροχι 
τθσ αναγκαίασ ποςότθτασ οξυγόνου ςτουσ οργανιςμοφσ που το χρθςιμοποιοφν για τισ 
καφςεισ τουσ. H πυκνότθτά τθσ ατμόςφαιρασ ελαττϊνεται πολφ γριγορα με το φψοσ, ζτςι 
ϊςτε θ αναπνοι ςτθ κορυφι του Έβερεςτ  (8.848 μ.) να είναι πολφ δφςκολθ μζχρι 
αδφνατθ, αφοφ θ πυκνότθτά τθσ εκεί, φκάνει μόλισ τα 1/3 τθσ πυκνότθτασ που 
παρατθρείται ςτθν επιφάνεια  τθσ κάλαςςα. 
Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ αποτελεί μίγμα πολλϊν αερίων, με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςε 
όγκο να κατζχει το άηωτο (78%) και το οξυγόνο(21%). Εκτόσ αυτϊν, υπάρχει το διοξείδιο 
του άνκρακα, ευγενι αζρια, ίχνθ υδρογόνου, όηοντοσ κλπ.  
Στθν ατμόςφαιρα επίςθσ αιωροφνται ςχεδόν πάντοτε και ςωματίδια κονιορτοφ, καπνοφ, 
άλατοσ (από τα ςταγονίδια των κυμάτων) κλπ., κακϊσ και μεγάλθ επίςθσ ποςότθτα 
υδρατμϊν που προζρχεται από τθν εξάτμιςθ καλαςςϊν, λιμνϊν κλπ. Το ποςό των 
υδρατμϊν αυτϊν μεταβάλλεται ςυνεχϊσ, αφοφ αυξάνεται με τθν εξάτμιςθ και 
ελαττϊνεται με τθ πτϊςθ ι εναπόκεςθ ωσ βροχι ι άλλεσ μορφζσ υετοφ ςτθν επιφάνεια 
τθσ Γθσ. Η μεταβολι αυτι τθσ ποςότθτασ των υδρατμϊν και οι μεταβολζσ τθσ πίεςθσ, 
είναι οι κφριεσ αιτίεσ για τισ ευρείεσ μεταβολζσ των καιρικϊν φαινομζνων ςε ζναν τόπο. 
Η ατμόςφαιρα τζλοσ είναι εκείνθ που προκαλεί τουσ χρωματιςμοφσ του ουρανοφ και των 
νεφϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελεί το μζςον ςτθ διάδοςθ του ιχου, αλλά και τθσ διάχυςθσ 
του φωτόσ. 
Ατμοςφαιρική πίεςη ι «Βαρομετρικι πίεςθ» ονομάηεται θ πίεςθ που αςκεί θ 
ατμόςφαιρα, με το βάροσ τθσ, ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Στθν επιφάνεια τθσ Γθσ θ 
ατμοςφαιρικι πίεςθ ιςοφται, κατά μζςον όρο με το βάροσ ςτιλθσ νεροφ φψουσ 10μ (m) 
περίπου, ι με το βάροσ ςτιλθσ υδραργφρου φψουσ 760 χιλ. (mm). Η 
ατμοςφαιρικι πίεςθ, που υφίςταται το ςϊμα του ανκρϊπου αλλά και 
οι υπόλοιποι οργανιςμοί, αντιςτακμίηεται από τον αζρα και τα λοιπά 
ρευςτά που κυκλοφοροφν εντόσ του οργανιςμοφ τουσ.  
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«ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΑ ΥΤΣΑ-ΣΟΜΑΣΑ» 

ΘΕΩΡΙΑ 

Οι φυτικοί οργανιςμοί  εκτελοφν ταυτόχρονα δφο πολφ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ που 

απαιτοφν και απελευκερϊνουν ςυγκεκριμζνα ατμοςφαιρικά αζρια: τη φωτοςφνθεςη, 

που χρθςιμοποιεί CO2  και απελευκερϊνει Ο2, και την κυτταρική αναπνοή που 

χρθςιμοποιεί Ο2 και απελευκερϊνει CO2. Επομζνωσ, ζνασ φυτικόσ οργανιςμόσ κα πρζπει 

να προςλαμβάνει CO2 και να απελευκερϊνει Ο2 όταν φωτοςυνκζτει και  αντίςτροφα 

όταν αναπνζει. Για το ςκοπό αυτό όλα τα χερςαία φυτά διακζτουν ειδικοφσ 

ςχθματιςμοφσ , που βρίςκονται κυρίωσ ςτθ επιδερμίδα των φφλλων, τα ςτόματα. 

τόματα ονομάηουμε τα μικροςκοπικά ανοίγματα που διακόπτουν τθν πυκνι διάταξθ 

των κυττάρων τθσ επιδερμίδασ ενόσ φυτοφ. Είναι ιδιαίτερα πολλά ςτα φφλλα ενϊ 

υπάρχουν , ςε μικρότερουσ αρικμοφσ ςτουσ νεαροφσ βλαςτοφσ και ςτα άνκθ.  Με τθ 

βοικεια των ςτομάτων το εςωτερικό του φφλλου επικοινωνεί με το περιβάλλον. Σο 

ςτόμα ανοίγει και κλείνει με τθ βοικεια ειδικϊν κυττάρων, τα οποία ονομάηονται 

καταφρακτικά κφτταρα, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Από ζνα ανοικτό 

ςτόμα ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του  φυτοφ ατμοςφαιρικόσ αζρασ. Παράλλθλα 

αποβάλλεται το οξυγόνο που ζχει παραχκεί με τθ φωτοςφνκεςθ και διοξείδιο του 

άνκρακα τθσ αναπνοισ.  

Η δθμιουργία ςτομάτων ςτα φυτά κεωρείται κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν εξζλιξθ: Η 

απόκτθςθ ςτομάτων από τα φυτά ιταν αυτι που επζτρεψε τθν ευρφτατθ διάδοςι τουσ 

ςτισ επιφάνειεσ τθσ ξθράσ περίπου 400 εκατομμφρια χρόνια πριν. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 (ςχηματική απεικόνιςη ςτομάτων , όπου διακρίνονται τα καταφρακτικά 

κφτταρα και τα επιδερμικά κφτταρα γφρω από το ςτόμα, πηγή: ΚΠΕ Καςτοριάσ) 

             

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%28%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE
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ΑΚΗΗ 1 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΟΜΑΣΩΝ & ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΥΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

ΟΡΓΑΝΑ- 

ΤΛΙΚΑ 

 Φφλλο φυτοφ 

 Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

 Όργανα ανατομίασ. 

 Διάλυμα Lugol 

Ι) Από το φφλλο που ςασ ζχει δοκεί ςκίηετε με προςοχι τθν επιδερμίδα τθσ κάτω 

επιφάνειασ  του φφλλου , όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα: 

 
ΙΙ) Σοποκετιςτε το κομμάτι τθσ επιδερμίδασ (αφοφ πρϊτα το κακαρίςετε από τυχόν 

υπολείμματα φυτικοφ ιςτοφ) ςε μια αντικειμενοφόρο, βάηετε 1-2 ςταγόνεσ Lugol, 

τοποκετείτε τθν καλυπτρίδα και περιμζνετε 1 λεπτό πριν τθν παρατιρθςθ. 

ΙΙΙ) Σοποκετιςτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθριςτε, ξεκινϊντασ από 

τθ μικρότερθ (× 4) και αυξάνοντασ ςταδιακά τθ μεγζκυνςθ.  

ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΕΣΕ ΚΑΛΕΣΕ ΣΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΑ ΝΑ ΔΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑ Α 

ΙV)τθ μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ(×40) ςχεδιάςτε  ζνα  από τα ςτόματα που παρατθρείτε:  

 

 
V) Παρατθρϊντασ προςεκτικά τθν εικόνα 1, να καταδείξετε ςτθν εικόνα που ςχεδιάςατε, 

το ςτόμα, τα καταφρακτικά και τα επιδερμικά κφτταρα. 
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ΑΚΗΗ 2 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΥΤΛΛΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΗ ΘΕΗ ΣΩΝ ΣΟΜΑΣΩΝ 

Η κζςθ των ςτομάτων δεν είναι ίδια ςε όλα τα φυτά: τα φφλλα οριςμζνων φυτϊν 

ςτόματα υπάρχουν τόςο ςτθν πάνω όςο και ςτθν κάτω επιφάνειά τουσ, οπότε τα φφλλα 

αυτά ονομάηονται αμφιςτοματικά. ε άλλα φυτά ςτόματα υπάρχουν μόνο ςτθν κάτω 

επιφάνεια και τα φφλλα αυτά ονομάηονται υποςτοματικά ενϊ ςε φφλλα υδρόβιων 

φυτϊν, ςτόματα υπάρχουν μόνο ςτθν άνω επιφάνεια του φφλλου, και τα φφλλα αυτά 

ονομάηονται επιςτοματικά . 

Ι) επαναλάβετε τα βιματα Ι-ΙΙΙ τθσ άςκθςθσ 1, για τθν άνω επιδερμίδα του φφλλου και  

ςτθ ςυνζχεια να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

ΙΙ) Παρατθρείτε ςτόματα ςτθν άνω επιδερμίδα;………………………………………………………………. 

ΙΙΙ) Με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςασ ςε ποια από τισ παραπάνω κατθγορίεσ ανικει το 

ςυγκεκριμζνο φφλλο; _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ΑΚΗΗ 3 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΥΤΛΛΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΦΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ 

ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

Ανάλογα με τον ςχθματιςμό των επιδερμικϊν κυττάρων γφρω από το ςτόμα διακρίνουμε 

διαφόρουσ τφπουσ φφλλων , όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν: 

 
 

 
Α: ΑΝΩΜΑΛΟΚΤΣΙΚΟ 

Β:ΑΝΙΟΚΤΣΙΚΟ 

Γ: ΠΑΡΑΚΤΣΙΚΟ  

Δ: ΔΙΑΚΤΣΙΚΟ 

 ε ποιον από τουσ παραπάνω τφπουσ ανικει το φφλλο που ςασ δόκθκε; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ΦΥΣΙΚΗ 

Μπορεί να ςυμπεριφερθεί ο ατμοςφαιρικόσ αέρασ ςαν ιδανικό αέριο; 

Για να απαντιςουμε ςτο παραπάνω ερώτθμα, κα πρζπει να εξετάςουμε αν ο αζρασ 

υπακοφει ςτουσ νόμουσ των αερίων. 

Θα αναφερκοφμε ςτθν ιςόκερμθ μεταβολι και μζςω αυτισ ςτθν καταςτατικι εξίςωςθ των 

ιδανικών αερίων. 

Α) Σφμφωνα με το νόμο του Boyle για τθν ιςόκερμθ 

μεταβολι, το γινόμενο τθσ πίεςθσ επί τον όγκο 

παραμζνει ςτακερό: p∙V=c (ςτακερό) δθλαδι p=c/V 

Μια τζτοια μεταβολι ςε άξονεσ p-V κα απεικονίηεται 

όπωσ φαίνεται ςτο διπλανό διάγραμμα. 

Επειδι θ μελζτθ τζτοιων μεταβολών παρουςιάηει 

δυςκολίεσ, ςυχνά καταφεφγουμε ςτο τζχναςμα τθσ 

αλλαγισ των αξόνων. 

Η παραπάνω εξίςωςθ κα μποροφςε να γραφεί  

V=c∙(1/p) και ςε άξονεσ V-1/p κα απεικονίηεται  όπωσ ςτο παρακάτω διάγραμμα και κα 

περνά από τθν αρχι των αξόνων. 

Από ζνα διάγραμμα αυτισ τθσ μορφισ μποροφμε να 

οδθγθκοφμε ευκολότερα ςε κάποια ςυμπεράςματα.  

Πχ, θ κλίςθ αυτοφ του διαγράμματοσ κα μασ δίνει 

τθν τιμι τθσ ςτακερισ c. 

  

 

 

 

Β) Σφμφωνα με τθν καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικών αερίων, θ πίεςθ p, ο όγκοσ V, θ 

απόλυτθ κερμοκραςία T  και ο αρικμόσ mol n του αερίου ςυνδυάηονται με τθν ςχζςθ  

p∙V=n∙R∙T 

 όπου θ R ςτακερά των ιδανικών αερίων με τιμι R=0,082 L∙Atm/mol∙K. 

Ο αρικμόσ των mol του αερίου κα είναι ίςοσ με το πθλίκο του αρχικοφ όγκου του αζρα Vαρχ 

προσ τον όγκο του ενόσ mol (Vm), ςτισ ςυνκικεσ του πειράματοσ. Γνωρίηουμε ότι ο όγκοσ 

του ενόσ mol ιδανικοφ αερίου, ςε STP (273K, 1Atm), είναι 22,4L. Επειδι θ αρχικι πίεςθ 

είναι 1 Atm, για τον όγκο Vm κα ιςχφει:  Vm=22,4∙Τ/273    

και για τον αρικμό των mol του αερίου: n=Vαρχ∙273/22,4∙T    

Δθλαδι το γινόμενο n∙T κα είναι:   n∙Τ=Vαρχ∙273/22,4 

Επειδι ςτθ μελζτθ του πειράματοσ ιςχφει p∙V=c , θ ςτακερι R κα υπολογίηεται από τθ 

ςχζςθ: 

 

1/p 
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Περιγραφή. 

Για τθ μελζτθ τθσ ιςόκερμθσ μεταβολισ κα χρθςιμοποιθκεί θ παρακάτω διάταξθ. Αυτι 

περιλαμβάνει μια μεγάλθ ςφριγγα (0-60mL), 

ζνα μανόμετρο (0-2,5Atm) και μικρό ςωλινα 

ςφνδεςθσ.  

Η ςφριγγα μετρά ανά 1mL και το μανόμετρο 

ανά 0,02Atm (bar). 

Για παράδειγμα, ςτθ κζςθ που βρίςκεται θ 

βελόνα δείχνει περίπου 0,43Atm. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι το μανόμετρο μετρά 

το πόςο μεγαλφτερθ είναι θ μετροφμενθ πίεςθ 

από τθν ατμοςφαιρικι. Άρα η πίεςη, που 

μετρά για τον αέρα που περιέχει η ςφριγγα,  

είναι 1,43Atm. (Θεωροφμε ότι θ ατμοςφαιρικι 

πίεςθ ςτο χώρο του εργαςτθρίου είναι 1Atm.) 

Ο χώροσ ανάμεςα ςτθ ςφριγγα και ςτο 

μανόμετρο περιζχει άγνωςτο όγκο 

ατμοςφαιρικοφ αζρα (Vx). Επομζνωσ ο όγκοσ 

του αζρα (V),  που μετζχει ςτο πείραμα, είναι 

V=Vς+Vx ,όπου Vς είναι ό όγκοσ που δείχνει θ 

κλίμακα τθσ ςφριγγασ. 

Επειδι p∙V=c κα είναι p∙ (Vς+Vx) =c , δθλαδι  

Vς=c∙(1/p) - Vx .  

Η εξίςωςθ αυτι, για τισ μεταβλθτζσ Vς και 1/p, 

που κα μετριςουμε, είναι α΄ βακμοφ. Όμωσ 

δεν περνά από τθν αρχι των αξόνων, αλλά  

τζμνει τον κατακόρυφο άξονα ςτο ςθμείο -Vx . 

Σε άξονεσ Vς - 1/p κα απεικονίηεται όπωσ ςτο 

διπλανό διάγραμμα. Από τισ τιμζσ του 

διαγράμματοσ μποροφμε να υπολογίςουμε τθν 

κλίςθ c και τον ‘’κρυμμζνο’’ όγκο Vx . 
1/p 



Δραςτηριότητεσ. 

Παρατθριςτε τθν πειραματικι διάταξθ. Πιζςτε ελαφρά το κινθτό μζροσ τθσ ςφριγγασ 

(ζμβολο) και αλλάηοντασ τθ κζςθ, δείτε τισ αλλαγζσ ςτισ τιμζσ του μανομζτρου. 

1η. Τραβιξτε αργά το ζμβολο, μζχρι θ ζνδειξθ του μανομζτρου να 

γίνει 0 Atm. Σθμειϊςτε τον αρχικό όγκο  Vσ=               mL 

Καλέςτε τον επιβλέποντα καθηγητή, πριν προχωρήςετε. 

2η. Αλλάξτε τθ κζςθ του εμβόλου και ςυμπλθρϊςτε τισ δυο πρϊτεσ ςτιλεσ του 

παρακάτω πίνακα, με τισ τιμζσ του όγκου Vσ ςε mL και τθσ ζνδειξθσ του μανομζτρου 

pμ,για ενδείξεισ 0-0,5-1-1,5-2-2,5Atm. 

3η. Συμπλθρϊςτε τθν ςτιλθ (3) υπολογίηοντασ τθν πίεςθ του αζρα τθσ ςφριγγασ p.        

Η ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου είναι 1 Atm. Στθ ςτιλθ (4) 

υπολογίςτε το αντίςτροφο τθσ πίεςθσ 1/ p ςε Atm-1, με προςζγγιςθ 2 δεκαδικϊν 

ψθφίων . Στθ ςτιλθ (5) υπολογίςτε τον όγκο του αζρα τθσ ςφριγγασ Vσ ςε λίτρα (L). 

1 2 3 4 5 

Vσ (mL) pμ (Atm) p (Atm) 1/p (Atm-1) Vσ (L) 

 0    

 0,5    

 1    

 1,5    

 2    

 2,5    

Καλέςτε τον επιβλέποντα καθηγητή, πριν προχωρήςετε. 

4η. Καταςκευάςτε το διάγραμμα Vσ - 1/p ςτο τετραγωνιςμζνο χαρτί. Στον κατακόρυφο 

άξονα κα είναι ο Vσ ςε (L)  και ςτον οριηόντιο το 1/p ςε (Atm-1). 

5η. Υπακοφει ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ ςτο νόμο του Boyle για τθν ιςόκερμθ μεταβολι; 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)                             . 

6η. Υπολογίςτε τθν κλίςθ c του διαγράμματοσ.    c=               L∙Atm   

και τον ‘’κρυμμζνο’’ όγκο Vx.      Vx=             L. 

7η. Με τθ βοικεια τθσ ςχζςθσ R=c22,4/ Vαρχ273 , υπολογίςτε τθν τιμι τθσ ςτακερισ R, 

που προκφπτει από τα πειραματικά ςτοιχεία. R=                             (αντικατάςταςθ τιμϊν)        

          R =               

L∙Atm/mol∙K. 

8η. Συγκρίνετε τθν παραπάνω τιμι τθσ R με τθν κεωρθτικι τιμι  R=0,082 L∙Atm/mol∙K 

υπολογίηοντασ το % ςφάλμα (σ) τθσ μζτρθςθσ.   σ=                          % 

9η. Μπορεί να ςυμπεριφερθεί ο ατμοςφαιρικόσ αέρασ ςαν ιδανικό αέριο; 

Δικαιολογήςτε την άποψη ςασ.                                                                                              _  

_                                                                                                                                                                _ 

_                                                                                                                                                                _ 

Καλή επιτυχία 
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ΦΗΜΕΙΑ 

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 
ΡΤΠΑΝΗ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟΤ ΑΕΡΑ Αιωρούμενα σωματίδια 

Σα αιωροφμενα ςωματίδια είναι μικρά τεμάχια φλθσ που βρίςκονται ςε 
ςτερει ι υγρι κατάςταςθ ςτθν ατμόςφαιρα. Παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλία 
χθμικισ ςφςταςθσ και μεγζκουσ, αναλόγωσ τθσ αρχικισ τουσ προζλευςθσ. 

Σα ςωματίδια που αιωροφνται ςτα κατϊτερα ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ 
κεωροφνται ρφποι. Φυςικζσ πθγζσ αιροφμενων ςωματιδίων είναι τα θφαίςτεια, θ 
κάλαςςα, θ ςκόνθ από το απογυμνωμζνο ζδαφοσ. Ανκρωπογενείσ πθγζσ είναι οι 
βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ, παραγωγι τςιμζντου, γφψου, χυτιρια 
μεταλλεφματοσ, εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, καταςκευαςτικζσ και οικοδομικζσ 
δραςτθριότθτεσ, οχιματα (κυρίωσ πετρελαιοκίνθτα οχιματα και δίκυκλα), 
πυρκαγιζσ, αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, άλλεσ καφςεισ (καλοριφζρ, τηάκια, 
ψθςταριζσ). Ιδιαίτερα ςτο εςωτερικό περιβάλλον του ςπιτιοφ επιβαρφνουν με 
αιωροφμενα ςωματίδια τον αζρα το κάπνιςμα και το μαγείρεμα.  

Οι ςυνζπειεσ των αιωροφμενων ςωματιδίων ςτθν ανκρϊπινθ υγεία 
αρχίηουν από απλζσ ενοχλιςεισ, ερεκιςμό και δάκρυςμα των ματιϊν και φτάνουν 
ςε βιχα, δυςχζρεια αναπνοισ και βαριά νοςιματα των αναπνευςτικϊν οργάνων, 
ςυμπτϊματα που εντείνονται λόγω του φαινόμενου τθσ ςυνζργειασ με τουσ άλλουσ 
ρφπουσ και κυρίωσ με το διοξείδιο του κείου, τα οξείδια του αηϊτου και το όηον. Σα 
ςωματίδια με διάμετρο μικρότερθ των 5 μm διαφεφγουν του μθχανιςμοφ 
ςυγκράτθςθσ ξζνων ςωμάτων του ρινικοφ ςυςτιματοσ και φτάνουν μζχρι τουσ 
πνεφμονεσ μζςω των οποίων διαλφονται και γίνονται μζροσ του πλάςματοσ του 
αίματοσ. Σα ςωματίδια που περιζχουν βαρζα μζταλλα (π.χ. μόλυβδο, υδράργυρο) 
αμίαντο ι φποπτεσ καρκινογζνεςθσ οργανικζσ ενϊςεισ είναι πιο επικίνδυνα.  

τθν Ελλάδα ακολουκοφνται υποχρεωτικά τα όρια ποιότθτασ τθσ 
ατμόςφαιρασ που ζχουν κακιερωκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. φμφωνα με αυτι θ 
θμεριςια οριακι τιμι για τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ είναι 50 
μg/m3 των οποίων δεν πρζπει να ςθμειϊνεται υπζρβαςθ περιςςότερεσ από 7 
φορζσ ανά θμερολογιακό ζτοσ. Θ  μζςθ ετιςια οριακι τιμι για τθν προςταςία τθσ 
ανκρϊπινθσ υγείασ είναι 20 μg/m3. 

τθν εργαςτθριακι άςκθςθ καλείςτε να παίξετε τον ρόλο ενόσ 
περιβαλλοντικοφ χθμικοφ, ο οποίοσ μεταβαίνει ςε κάποιο εργοςταςιακό χϊρο και 
κζλει να βρει αν ςτον αζρα υπάρχουν αιωροφμενα ςωματίδια που περιζχουν 
βάριο, μόλυβδο και αργίλιο. Για τον λόγο αυτό παίρνει τα φίλτρα εξαεριςμοφ του 
χϊρου και με κατάλλθλεσ αντιδράςεισ προςπακεί να βγάλει ςυμπεράςματα. 
 



ΕΚΦΕ Πειραιά-Καλλίπολθσ  ΧΘΜΕΙΑ 

Β. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΕΤΔΙΑΛΤΣΩΝ  
ΣΟ ΝΕΡΟ ΑΛΑΣΩΝ  Ba, Pb , Αl 

 
Διακζτουμε διαλφματα Ba(NO3)2, Pb(NO3)2 και AlCl3. ε αυτά κα επιδράςουμε τρία 
αντιδραςτιρια ελζγχου δθλαδι διαλφματα NaOH 1M, KI 1M και H2SO4 1M.  
1) Παραςκευή ενόσ αντιδραςτηρίου ελζγχου του διαλφματοσ NaOH  1Μ  
Απαιτοφμενα όργανα και αντιδραςτιρια 
Ποτιρι ηζςεωσ  100 mL  τερεό NaOH  
Πλαςτικό κουταλάκι Νερό 
Ηυγόσ  
Τδροβολζασ  
Μαγνθτικόσ αναδευτιρασ  
Ογκομετρικι φιάλθ 100 mL  
Χωνί  
Πλαςτικό μπουκαλάκι  
Αυτοκόλλθτθ ετικζτα  
Εργαστηριακή δραστηριότητα 1η  
1. Τπολογίςτε πόςα g ΝαΟΘ (Mr NaOH= 40) χρειάηονται για τθν παραςκευι 100 mL 

διαλφματοσ NaOH 1 M: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ηυγίςτε  ςε ποτιρι ηζςεωσ 100 mL τθν απαραίτθτθ ποςότθτα ΝaOH  
3. Διαλφςτε  ςε περίπου 60mL νερό τθ ηυγιςμζνθ ποςότθτα με τθ βοικεια 
μαγνθτικοφ αναδευτιρα.  
4. Μετάφερε το περιεχόμενο του ποτθριοφ ςε ογκομετρικι φιάλθ των 100mL με 
τθν βοικεια χωνιοφ. υμπλθρϊςτε προςεκτικά με νερό μζχρι τθν χαραγι των 
100mL και ανακινείςτε. 
5. Περάςτε το διάλυμα ςτο πλαςτικό μπουκαλάκι, και επικολλείςτε τθν ετικζτα. 
Σα υπόλοιπα διαλφματα αντιδραςτθρίων ελζγχου (KI 1M και H2SO4 1M ) ςασ ζχουν 
παραδοκεί ζτοιμα. 
2) Άςκηςη υπολογιςμοφ 
Διακζτουμε διάλυμα H2SO4 98% w/v. Τπολογίςτε  πόςα mL από διάλυμα αυτό 
πρζπει να αναμειχκοφν με τθν κατάλλθλθ ποςότθτα νεροφ ϊςτε να παραλάβουμε  
τελικά 200 mL διαλφματοσ H2SO4 1M. Δίνεται ότι το Mr  H2SO4 = 98) και ότι κατά 
τθν ανάμειξθ οι όγκοι του πυκνοφ διαλφματοσ H2SO4 και νεροφ προςτίκενται 
αλγεβρικά. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Αναγνώριςη ιδιοτήτων κάθε κατιόντοσ 
Απαιτοφμενα όργανα και αντιδραςτιρια 
Μπλίςτερ από ςυςκευαςία  μαηί με φφλλο  AlCl3 0,1 M 

χαρτί τυπωμζνο με το πίνακα  των ουςιϊν Pb(NO3)2 0,1 M 

 ΒaCl2 0,1 M 

 NaOH 1 M (που παραςκευάςατε) 

 Θ2SO4 1M  

 ΚΙ 1 Μ 

Εργαστηριακή δραστηριότητα 2η  
1. το μπλίςτερ προςκζτουμε ςτισ τρεισ κζςεισ τθσ ςτιλθσ του AlCl3 από 5-6 
ςταγόνεσ από διάλυμα AlCl3. Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία και για τθσ 
δφο επόμενεσ ςτιλεσ με τα αντίςτοιχα διαλφματα.  
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2. Προςκζτουμε ςτισ τρεισ κζςεισ τθσ γραμμισ  του Θ2SO4 πάνω ςτισ ιδθ 
υπάρχουςεσ ςταγόνεσ, 1-2 ςταγόνεσ από το διάλυμα Θ2SO4. Επαναλαμβάνουμε τθν 
ίςια διαδικαςία και για τθσ δφο επόμενεσ γραμμζσ με τα αντίςτοιχα διαλφματα 
3. υμπλθρϊςτε ςτον παρακάτω πίνακα με Χ ςε όποια κελιά εμφανίςτθκε ίηθμα, 
κακϊσ και το χρϊμα του ιηιματοσ 

 AlCl3 Pb(NO3)2 ΒaCl2 

H2SO4    

ΚΙ    

NaOH    

 
4. υμπλθρϊςτε τισ  αντιδράςεισ που γίνονται και εμφανίηουν ίηθμα, ςθμειϊνοντασ 
ποια είναι τα ιηιματα.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Γ. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΑΓΝΩΣΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΛΑΣΩΝ  Ba, Pb , Al 

 
Απαιτοφμενα όργανα και αντιδραςτιρια 
Μπλίςτερ από τςίχλεσ  NaOH 1 M (που παραςκευάςατε) 
Διθκθτικό χαρτί Θ2SO4 1M  
Χωνί γυάλινο ΚΙ 1 Μ 
Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ ςε ςτιριγμα Άγνωςτο ςτερεό προζλευςθσ από φίλτρο  
ταγονόμετρο   εξαεριςμοφ που περιζχει  2  από τα    
Τδροβολζασ   άλατα των   Ba, Pb, Al 
Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 10 mL  
Οδοντογλυφίδα  

Εργαστηριακή δραστηριότητα 3η  
1. ε μεγάλο δοκιμαςτικό ςωλινα τοποκετείτε το χωνί.  
2. Φτιάχνετε ζνα θκμό, το τοποκετείτε ςτο χωνί και αδειάηετε με προςοχι ςτον 
θκμό το ςτερεό που κα αναλφςετε. 
3. Ρίχνετε ςτο θκμό 2-3 mL νερό. Σο νερό διαλφει υδατοδιαλυτά άλατα που 
υπάρχουν  ςτο δείγμα.   
4. Περιγράψτε τι κα κάνετε για να προςδιορίςετε ποιο (-ά) από τα άλατα AlCl3, 
Pb(NO3)2, ΒaCl2 υπιρχαν πάνω ςτο φίλτρο. Χρθςιμοποιείςτε για τισ δοκιμζσ ςασ το 
μπλίςτερ από τςίχλεσ και τα ςυμπεράςματά ςασ από προθγουμζνωσ.  Λάβετε 
επίςθσ  υπόψθ ςασ για τθν διερεφνθςι ςασ ότι το ίηθμα PbSO4 είναι διαλυτό ςτο 
NaOH  ενϊ το ΒaSO4  όχι. (Για να διαπιςτϊςετε αν κάποιο από τα ιηιματα είναι 
διαλυτό προςκζςτε ςτθ κζςθ του μπλίςτερ 15 ςταγόνεσ NaOH και αναδζψτε με 
οδοντογλυφίδα)  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. υμπλθρϊςτε: Σο δείγμα μασ περιζχει τα άλατα των : ________________________ 


