
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Τλικά/Όργαμα: 

Δομ δμπεία δέζεξ ηςκ 500 ml θαη 250 ml, δομ ζενμόμεηνα (πενημπή ζενμμθναζηώκ 

από -10 0C μέπνη 120 0C ), ειεθηνηθό μάηη ζένμακζεξ ή εκαιιαθηηθά γθαδάθη ή 

βναζηήναξ, κενό βνύζεξ, πονίμαπα γάκηηα. 

 Πείραμα 

 Ζεζηαίκμομε κενό από ηεκ βνύζε με 

θάπμημ ηνόπμ (πημ γνήγμνα με 

βναζηήνα ή γθαδάθη) μέπνη ε 

ζενμμθναζία ημο κα θζάζεη ζημοξ 

70 0C πενίπμο, ειέγπμκηαξ με ημ 

ζενμόμεηνμ (αοηή είκαη ενγαζία πμο 

γίκεηαη από ημκ θαζεγεηή).  

 Αδεηάδμομε πνμζεθηηθά πενίπμο 100 

ml ζημ μηθνόηενμ δμπείμ εκώ 

πνμζζέημομε πενίπμο 200 ml κενό 

βνύζεξ ζημ μεγαιύηενμ δμπείμ.  

 Τμπμζεημύμε πνεζημμπμηώκηαξ 

πονίμαπα γάκηηα ημ μηθνόηενμ δμπείμ μέζα ζημ μεγαιύηενμ. Τμπμζεημύμε ηα 

ζενμόμεηνα ζηα δομ δμπεία θαη ηα ζηενίδμομε πνεζημμπμηώκηαξ ζθηγθηήνα θαη 

μνζμζηάηε. Εκαιιαθηηθά πνεζημμπμημύμε θειηδόι γηα θαπάθη θαη ακμίγμομε ηνύπεξ 

γηα κα πενάζμοκ ηα ζενμόμεηνα. 

 Καηαγνάθμομε ηηξ εκδείλεηξ ηςκ ζενμμμέηνςκ ακά ιεπηό θαη ζοκεπίδμομε όπςξ 

πενηγνάθεηαη ζημ Φ.Ε. ημο ζπμιηθμύ βηβιίμο.  

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

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

σμπέρασμα 

(Σομπιενώζηε ηα θεκά με ηηξ ιέλεηξ πμο ιείπμοκ ζημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί. 
Επηιέληε ηεκ ζςζηή ιέλε ζε θάζε πενίπηςζε από αοηέξ πμο πνμηείκμκηαη 
παναθάης. 
Θενμόηεηα μκμμάδεηαη ε .............................(1) πμο μεηαθένεηαη από ζώμα 

..............................(2) ζενμμθναζίαξ ζε ζώμα ................................(3) ζενμμθναζίαξ. 

Όηακ μη ζενμμθναζίεξ ηςκ δομ ζςμάηςκ γίκμοκ ............................(4) ηόηε ε  νμή 

εκένγεηαξ ............................(5). Λέμε όηη ηα δομ ζώμαηα βνίζθμκηαη ζε 

..........................(6) ηζμννμπία. 

 

Επηιέληε ηεκ ιέλε πμο ηαηνηάδεη: 

(1) μάδα, εκένγεηα, ύιε   (2) ορειόηενεξ, παμειόηενεξ, ίδηαξ 

(3) ορειόηενεξ, παμειόηενεξ, ίδηαξ  (4) ίζεξ, δηαθμνεηηθέξ, μεδεκηθέξ 

(5) αολάκεηαη, μεηώκεηαη, ζηαμαηά.  (6) ζενμμθναζηαθή, ζενμηθή, ζηαηηθή 

 

  



Εμαλλακτικό σύστημα μέτρησης 

• Χνεζημμπμημύμε δομ δμθημαζηηθμύξ ζςιήκεξ με ιαζηηπέκηα πώμαηα ζηα μπμία 

έπμοκ ακμηπηεί ηνύπεξ γηα ηα ζενμόμεηνα. 

• Ο μηθνόξ ζςιήκαξ γεμίδεη με «δεζηό κενό» θαη 

ημπμζεηείηαη μέζα ζημκ μεγάιμ ζςιήκα πμο 

γεμίδεη με κενό βνύζεξ. 

• Μεηνμύμε ηηξ ζενμμθναζίεξ ηςκ ζενμμμέηνςκ 

ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ, όπςξ 

πνμεγμομέκςξ. 

Πλεομεκτήματα: 

• Πημ γνήγμνε μεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ ιόγς 

μηθνόηενεξ μάδαξ κενμύ.  

• Πενημνίδεηαη ε ελάημηζε ημο κενμύ. 

• Πενημνίδεηαη ε ζενμηθή ακηαιιαγή με ημ πενηβάιιμκ μόκμ μέζς ημο μεγάιμο 

ζςιήκα θαη αοηό βμεζά ζηεκ πημ εύθμιε μμκηειμπμίεζε ημο θαηκμμέκμο. 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 Δεκ πνεζημμπμημύμε πμιύ δεζηό κενό (μέπνη 60 0C) γηα κα απμθύγμομε ημκ 

θίκδοκμ αηοπήμαημξ. 

 Δεκ πνεζημμπμημύμε μεγάιεξ πμζόηεηεξ κενμύ γηαηί ζα θαζοζηενήζεη ημ 

πμιύ ημ πείναμα. 

 Ακ δεκ έπμομε δμπεία δέζεξ ή γοάιηκμοξ ζςιήκεξ μπμνμύκ μη μαζεηέξ 

εκαιιαθηηθά κα πνεζημμπμηήζμοκ πμηήνηα θειηδόι γηα θαθέ μέζα ζηα μπμία 

βάδμοκ έκα μηθνόηενμ πιαζηηθό ή γοάιηκμ πμηενάθη. 

 

 


