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  ΖΥΜΩΣΗ 

 
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Πείραμα1: Η αλκοολική ζύμωση και η παραγωγή του CO
Σκοπός 

2 

• Η διαπίστωση παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και CΟ2

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα 

 κατά την αλκοολική 
ζύμωση. 

Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια 
1. Υλικά μικροσκοπίας  
2. Μία κωνική φιάλη 
3. Δύο κωνικές φιάλες με πλευρικό 
στόμιο 
4.Δύο πώματα για τις φιάλες  
5. Μπαλόνι  
6. Δύο λαστιχένιοι σωλήνες 30cm  
περίπου  
7. Δύο γυάλινες λεκάνες. Η μία θα 
χρησιμοποιηθεί ως υδατόλουτρο 35ο

8 .Έναςογκομετρικός κύλινδρος μεγάλος 
(αν υπάρχει ακόμη και του 1L) 

 C 
8. Ένα κουταλάκι 
9.  Ορθοστάτες με στηρίγματα    

9 Ποτήρι ζέσεως των 600 mL 
10 . Ράβδος ανάδευσης 
  

7 Ένα φακελάκι ξηρής μαγιάς 
8. 350 mL νερό βρύσης. 
9. Επτά κουταλιές ζάχαρη 
10. Ασβεστόνερο που το έχουμε διηθήσει   

 
 Πορεία του πειράματος 
Α) Τη μία φιάλη με το πλευρικό 
στόμιο., τη τοποθετούμε  σε 
υδατόλουτρο θερμοκρασίας 35ο

Εναλλακτικά μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε απλή κωνική  
πωματίσουμε με πώμα που έχει 
τρύπα ώστε να περνάει από μέσα 
γιάλινος σωλήνας (βλέπε εικόνα) 

 
C και τη συνδέουμε με λαστιχένιο 
σωλήνα με ένα δοκιμαστικό 
σωλήνα που περιέχει 
ασβεστόνερο. 

 
 
 
 
 

Καλλιέργεια 
ζυμομυκήτων 

Θόλωμα 
ασβεστόνερου 

Ίζημα 
CaCO3 

Μπαλόνι που 
φουσκώνει από 
το παραγόμενο 
CO2 

Ενότητα πειραμάτων Β λυκείου 
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Β) Τη  δεύτερη φιάλη με πλευρικό στόμιο τη 
τοποθετούμε στο υδατόλουτρο των 35ο

 

 C και τη 
συνδέουμε με λαστιχένιο σωλήνα με τον ογκομετρικό 
κύλινδρο που είναι γεμάτος νερό και αντεστραμμένος σε 
άλλο υδατόλουτρο  

Διαλύουμε στα 350mL νερού τη ζάχαρη και στη συνέχεια 
τη μαγιά (ανακατεύουμε με τη ράβδο μέχρι να πάρουμε 
ένα ομοιογενές μίγμα (χυλό) 
Διαμοιράζουμε από 100 mL στις τρεις κωνικές το μίγμα 
στις τρεις φιάλες    
 
Γ) Κλείνουμε το στόμιο της τρίτης κωνικής φιάλης με ένα 
μπαλόνι και τη τοποθετούμε επίσης στο υδατόλουτρο 
των 35ο

 
 C 

 
Σε λίγο αρχίζει η ζύμωση και παρατηρούμε ότι παράγεται 
ένα αέριο.  

 
Οι δοκιμαστικοί σωλήνες με το ασβεστόνερο 
θολώνουν (απόδειξη ότι κατά την αλκοολική ζύμωση 
παράγεται CO2
 

 ) 

Το μπαλόνι φουσκώνει  
 
Η στάθμη του νερού στον αντεστραμμένο σωλήνα 
συνεχώς κατεβαίνει μέχρι που θα αδειάσει από νερό. 
Θα είναι βέβαια γεμάτος CO2 (το οποίο επειδή είναι 

βαρύτερο από τον αέρα θα παραμείνει στο 
σωλήνα ακόμα και όταν το 
φέρουμε σε ορθή θέση). Αν 
μέσα στο σωλήνα βυθίσουμε 
αναμμένη παρασχίδα χάρτινη 
ή ξύλινη αμέσως θα σβήσει 
(μία επιπλέον απόδειξη ότι με 
την αλκοολική ζύμωση 
παράγεται CO
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Εάν επαναλάβουμε το πείραμα και πωματίσουμε τη φιάλη που περιέχει το μείγμα χυλού-ζάχαρης με το 
πώμα χωρίς τρύπα,  τότε πολύ γρήγορα θα παρατηρήσουμε ότι το πώμα εκτοξεύεται. Προσέχουμε ώστε η 
φιάλη να τοποθετηθεί μακριά από τους μαθητές.  
 
 
Πείραμα 2: Μικροσκοπική παρατήρηση 
Το υπόλοιπα 50 περίπου mLτου χυλού που δεν μοιράσαμε στις φιάλες τα αραιώνουμε 
με νερό σε αναλογία 1:3 ή και περισσότερο αν χρειαστεί για να παρατηρήσουμε με 
μικροσκόπιο της ζύμες 

ασβεστόνερο 

Ίζημα CaCO3 

Καλλιέργεια 
ζυμομυκήτων  

Καλλιέργεια 
ζυμομυκήτων  

Στάθμη νερού 

  CΟ2 

Το CO2 σβήνει 
τη φωτιά  
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Πείραμα 3: Μελέτη της αλκοολικής ζύμωσης σε σχέση με τη 
θερμοκρασία 
Σκοπός 
• Να αντιληφθούμε την επίδραση της θερμοκρασίας στην αλκοολική ζύμωση, .  

Γι το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τους ζυμομήκητες Sacharomyces 
cerevisae (μαγιά) που πραγματοποιούν αλκοολική ζύμωση κατά τη διαδικασία 
παρασκευής ψωμιού. Κατά την αλκοολική ζύμωση παράγεται αέριο CO2

Όργανα  - συσκευές 

 που 
προκαλεί διόγκωση της ζύμης. Στο πείραμα θα μετρήσουμε τη ταχύτητα διόγκωσης 
της ζύμης 
 
Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα 

Υλικά - αντιδραστήρια 
1. τέσσερις ογκομετρικοί κύλινδροι 

των 100 mL 
2. τρία ποτήρια ζέσεως 
3. Λεκάνη (για το ζύμωμα) 
4. Γυάλινη ράβδος 
5. Χρονόμετρο  

1 Περίπου200 g αλεύρι 
1.  Περίπου 3,2 g ξηρής μαγιάς 
2. Δύο κουταλάκια ζάχαρης 
3. Το απαιτούμενο νερό για τη ζύμη   
4. Λάδι (μαγειρικό) 
5. Παγάκια 
6. Νερό θερμοκρασίας 37ο C περίπου και 

75ο C περίπου 
 
 Πορεία του πειράματος 
Βήμα 1: Ζυμώνουμε το αλεύρι με τη 
ζάχαρη και τη μαγια με το 
απαιτούμενο νερό και φτιάχνουμε μια 
σχετικά σφικτή ζύμη 
Βήμα 2: Πλάθουμε τη ζύμη σε ράβδο 
και κόβουμε 4 κομμάτια των 30 g 
Βήμα 3: Αλείφουμε τα τοιχώματα των 
κυλίνδρων με λάδι  
Βήμα 4: Κάθε κομμάτι ζύμης το 
βάζουμε σε ένα ογκομετρικό 
κύλινδρο και με τη ράβδο τη 
συμπιέζουμε ελαφρά να κολλήσει στα 
πλευρικά τοιχώματα του κυλίνδρου.. 
Η ελεύθερη επιφάνεια της ζύμης θα βρίσκεται στα 28 περίπου mL. 
Βήμα 5: Επειδή η επιφάνεια της ζύμης θα είναι ανώμαλη και δεν θα  προσφέρεται για 

καλές και ακριβείς μετρήσεις, θα προσθέσουμε λίγο λάδι (μέχρι τα 
30 mL ή και περισσότερο αν χρειαστεί) και θα μετράμε την 
ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας του λαδιού 
Βήμα 6: Από τους τέσσερις σωλήνες 

• τον ένα το αφήνουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
• το δεύτερο τον τοποθετούμε σε υδατόλουτρο 37ο

• τον τρίτο τον τοποθετούμε σε υδατόλουτρο 75

 C 
περίπου 

ο

• τον τέταρτο τον τοποθετούμε σε ποτήρι με παγάκια  
 C  περίπου 

  Βήμα 7: Σημειώνουμε την ανύψωση της επιφάνειας του λαδιού ανά 
5 λεπτά και καταγράφουμε τα αποτελέσματα  
   


