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Μέηπηζη ηηρ %V/V πεπιεκηικόηηηαρ ηος οξςγόνος ζηον αέπα. 

Ειζαγωγή 

    Ο αέξαο πνπ αλαπλέεηο απνηειείηαη από έλα κίγκα αεξίσλ, έλα από ηα νπνία, ην νμπγόλν, 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή καο. Πόζν όκσο νμπγόλν πεξηέρεη ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο; ην 

πείξακα απηό ζα πξνζδηνξίζεηο ηελ επί ηεο εθαηό πεξηεθηηθόηεηα όγθν πξνο όγθν ηνπ νμπγόλνπ 

ζηνλ αέξα. Θα βαζηζηείο ζηε γλώζε πνπ έρεηο από ηελ θαζεκεξηλή ζνπ εκπεηξία όηη νξηζκέλα 

πιηθά, όπσο ν ζίδεξνο ζθνπξηάδνπλ όηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε ην νμπγόλν ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα.  

 

Σκοποί ηος πειπάμαηορ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 

1. Να κεηξήζεηο ηνλ όγθν ηνπ νμπγόλνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη θαηά ην ζθνύξηαζκα ηνπ 

ζηδεξέληνπ αληηθεηκέλνπ. 

2. Να πξνζδηνξίζεηο ηελ %V/V πεξηεθηηθόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ζηνλ αέξα. 

 

Απαιηούμενα όπγανα και οςζίερ 

 

Νεξό βξύζεο 

Ξίδη 

ηδεξέλην ζπξκαηάθη θνπδίλαο  

Γπάιηλε ξάβδνο  

πνηήξη δέζεσο ησλ 50 mL 

δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο 
˷
15,5cm 

πνηήξη δέζεσο ησλ 250mL 

δπγόο  

ράξαθαο 

 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

 

1. Ζύγηζε πεξίπνπ 0,5g από ην ζπξκαηάθη θνπδίλαο. 

2. Γέκηζε ηα ¾ ελόο πνηεξηνύ δέζεσο ησλ 250mL κε λεξό βξύζεο. 

3. Ρίμε ζε έλα πνηήξη δέζεσο ησλ 50mL λεξό βξύζεο κέρξη ηε κέζε κε ζπκπιήξσζε κε μίδη 

κέρξη λα γεκίζεη.   

4. Άπισζε ιίγν ην ζπξκαηάθη θαη ζηε ζπλέρεηα βύζηζέ ην ζην παξαπάλσ κίγκα γηα έλα ιεπηό, 

ώζηε λα θαζαξηζηεί. 

5. ηίςε ην ζπξκαηάθη θαη ηίλαμέ ην ώζηε λα αθαηξεζεί όιε ε πγξή πνζόηεηα ηνπ κίγκαηνο. 

6. Άπισζε μαλά ην ζπξκαηάθη θαη ηνπνζέηεζέ ην ζην 

εζσηεξηθό ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα κέρξη ηε κέζε κε ηε 

βνήζεηα κίαο γπάιηλεο ξάβδνπ.  

7. Ακέζσο ηνπνζέηεζε ην ζσιήλα αληεζηξακκέλν κέζα ζην 

πνηήξη κε ην λεξό, όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή θσηνγξαθία. 

8. Μεηά από 5 ιεπηά αλύςσζε ην ζσιήλα έηζη, ώζηε ε ζηάζκε 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ κέζα ζην ζσιήλα λα είλαη ζην 

ίδην επίπεδν κε ηε ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ κέζα 

ζην πνηήξη δέζεσο.  

9. Μέηξεζε κε ην ράξαθα ην ύςνο ηνπ λεξνύ κέζα ζην 

ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα άθεζέ ηνλ ζηελ πξνεγνύκελε 

ζέζε.  

10. Μέηξεζε θαη θαηάγξαςε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ην ύςνο ηνπ λεξνύ θάζε 5 ιεπηά, κέρξη ην 

ύςνο λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα κελ αιιάδεη πηα. πλήζσο ρξεηάδεηαη 25 κε 30 ιεπηά.  

11. Μόιηο νη κεηξήζεηο νινθιεξσζνύλ αθαίξεζε ην ζπξκαηάθη από ην ζσιήλα θαη παξαηήξεζε 

ηπρόλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε απηό.  

12. Μέηξεζε ην ύςνο ηνπ δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα θαη γξάςε ηε κέηξεζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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 Χπόνορ Ύψορ 

Νεπό 

 5 ιεπηά  

10 ιεπηά  

15 ιεπηά  

20 ιεπηά  

25 ιεπηά  

30 ιεπηά  

               Σωλήναρ 
 

 

Παπαηηπήζειρ 

 

 Καζώο πεξλάεη ν ρξόλνο ην νμπγόλν ηνπ αέξα κέζα ζην ζσιήλα θαηαλαιώλεηαη κε 

απνηέιεζκα λα ζθνπξηάδεη ην ζπξκαηάθη. Σνλ όγθν απηνύ ηνπ νμπγόλνπ θαηαιακβάλεη 

ην λεξό πνπ παίξλεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Ο ηειηθόο όγθνο ηνπ 

λεξνύ ζην ζσιήλα ζπκπίπηεη κε ην ζπλνιηθό όγθν ηνπ νμπγόλνπ πνπ θαηαλαιώζεθε.  

 Ο όγθνο ηνπ ζύξκαηνο είλαη πεξίπνπ 0,078mL γηα κάδα 0,5g θαη κε ππθλόηεηα 7,7g/mL. 

Ο όγθνο ελόο δνθηκαζηηθνύ ζσιήλα 15,5cm είλαη 23,5 mL. Η δηαθνξά ησλ δύν όγθσλ 

είλαη ηέηνηα πνπ λα καο επηηξέπεη λα κε ιάβνπκε ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο ηνλ όγθν 

ηνπ ζύξκαηνο.  

 Είλαη γλσζηό από πξνεγνύκελε ηάμε όηη ν όγθνο ελόο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο είλαη ίζνο 

κε ην εκβαδόλ ηεο βάζεο επί ην ύςνο ηνπ ζώκαηνο. ην ζπγθεθξηκέλν πείξακα ην 

θπιηλδξηθό ζώκα είλαη ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο όπνπ ην εκβαδόλ ηεο βάζεο ηνπ 

παξακέλεη ζηαζεξό θαη δηαθέξεη κόλν ην ύςνο ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα ζην ζσιήλα. Άξα 

ε αλαινγία ησλ όγθσλ ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα ζην ζσιήλα ζα είλαη ίζε κε ηελ αλαινγία 

ησλ αληίζηνηρσλ πςώλ.  

 

Υπολογιζμοί 
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Επώηηζη 

 

 Παξαηήξεζεο θάπνηα κεηαβνιή ζην ζπξκαηάθη κεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο; Αλ λαη 

πξνζπάζεζε λα εμεγήζεηο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη. 
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