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Υξεζηκνπνηήζηε κφλν ηελ ππνινγηζηηθή κεραλή
(θνκπηνπηεξάθη) πνπ ζαο δηαηίζεηαη.
Ζ δηάξθεηα ηνπ δηαγσλίζκαηνο είλαη 4 ψξεο θαη
30 ιεπηά.
Mφιηο αθνχζεηε ηελ εληνιή ΣΟΠ πξέπεη λα
ζηακαηήζεηε ακέζσο.
Δηζαγσγή
Ο θ. Hero κφιηο δηνξίζηεθε σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έρεη
εξγαζηεί γηα πνιιά ρξφληα. Θπκήζεθε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δεηνχζε απφ ηνλ
παηέξα ηνπ, δηεπζπληή ζην θεληξηθφ εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο γηα πνιιά ρξφληα:
"Μπακπά, ζα είκαη ζε ζέζε λα γίλσ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξίαο κία κέξα;"
Καη ν παηέξαο ηνπ απάληεζε: "Φπζηθά, κπνξείο, φπσο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ
ζέιεη, αιιά γηα λα είζαη έλαο θαιφο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεηο γηα ηα
νπσξνθφξα δέληξα, δηαδηθαζίεο παξαγσγήο – ηαπηφρξνλα θαη ηερληθέο πηπρέο θαη
εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο - ζα πξέπεη λα δηεμάγεηο έξεπλεο αγνξάο, θ.ιπ. Όια απηά
θαη επίζεο ζα πξέπεη λα κάζεηο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη λα γλσξίδεηο γηα ηνπο
αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζην εξγνζηάζην. Μφλν ηφηε ζα είζαη έλαο θαιφο
Γηεπζπληήο".
Ο θ. Hero ήζειε πνιχ λα είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη λα βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αλέθππηαλ θάζε κέξα ζηελ επηρείξεζε θαη ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
λα έρνπλ αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηαηξεία, γηα ηελ νπνία ήηαλ
ππεξήθαλνο λα εξγάδεηαη. Μέρξη ηψξα είρε άιιεο ζέζεηο επζχλεο ζε δηάθνξα
εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο, πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαλ κε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αγνξά
πξψησλ πιψλ.
Ζ αλάκλεζε ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ βνήζεζε θαηά ηελ επφκελή
ηνπ απφθαζε: ζα έπξεπε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο
δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα κεηαηξέπεη ηα θπζηθά πξντφληα, πνπ
ηφζν ζπρλά αγνξάδεη, ζε θνλζεξβνπνηεκέλα πξντφληα, γηα ηα νπνία είρε ζπκβάιεη
ζηηο πσιήζεηο ηνπο. Κνηλνπνίεζε ηελ απφθαζή ηνπ απηή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
θαη δηεπζέηεζε ακέζσο ηνλ ηφπν φπνπ πίζηεπε φηη ζα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε θαη πην
νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε - ην εξγνζηάζην πνπ είρε ε εηαηξεία απφ ην 1922 θνληά ζηε
Μνχξζηα, ζηελ θαξδηά ηεο "Huerta de Murcia "γλσζηή σο "Πεξηβφιη ηεο Δπξψπεο"
πνπ πξνκεζεχεη ηελ εηαηξεία κε ηα εμαηξεηηθά ηεο θξνχηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο
καξκειάδεο ηεο θαη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα ηεο πξντφληα. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία είρε
απνθαζίζεη λα επηθεληξψζεη ηελ έξεπλά ηεο ζε λέα πξντφληα θαη εθεί λα αλνίμνπλ λέα
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πεδία, παξάιιεια κε ηε βαζηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα - ηελ παξαγσγή παηδηθψλ ηξνθψλ,
θνλζεξβνπνηεκέλσλ ιαραληθψλ θαη δηαηηεηηθψλ πξντφλησλ.
Έθπιεθηνη απφ ηελ παξνπζία ηνπ, αιιά γλσξίδνληαο ηα θίλεηξά ηνπ, νη ηερληθνί ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηνλ ζπκβνχιεπζαλ λα αξρίζεη ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μνχξζηα, δεδνκέλνπ φηη γηα πνιιά ρξφληα είραλ εθπνλήζεη θνηλά
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε ηηο ζρνιέο Υεκείαο θαη Βηνινγίαο. Έηζη, κεηά απφ κηα
ζχληνκε ζπλέληεπμε κε ηνπο δχν θνζκήηνξεο, ζπκθσλήζεθε φηη ζα μεθηλνχζε ηελ
"επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε" ζην Σκήκα Αλαιπηηθήο Υεκείαο, φπνπ ζα ηνλ
εθπαίδεπαλ ζε αλαιπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί
φηη ηα παξαγφκελα ηξφθηκα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ηεο
ΔΔ.
Με ηελ επθαηξία ηνπ δηαγσληζκνχ EUSO2009, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηηο αληαιιαγέο
κεηαμχ λέσλ επηζηεκφλσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο
δηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη είραλ εξγαζηεί ζην ίδην ηκήκα γηα αξθεηέο κέξεο, ζηελ
επίιπζε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπο είραλ ηεζεί.
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ΓΟΚΗΜΑΗΑ A:

ΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΡΟΤΣΟΥΤΜΟΤ Δ

ΒΙΣΑΜΙΝΗ C
Σν αζθνξβηθφ νμχ (L-αζθνξβηθφ) ή βηηακίλε C είλαη κηα -ιαθηφλε πνπ
ζπληίζεηαη απφ ηα θπηά θαη ζρεδφλ φια ηα δψα εθηφο απφ ηα αλζξσπνεηδή θαη ηα
ράκζηεξο.
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Ζ παξαηεηακέλε έιιεηςή ηεο απφ ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κηα αζζέλεηα γλσζηή σο ζθνξβνχην, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δεξκαηηθέο
αιινηψζεηο, εχζξαπζηα αηκνθφξα αγγεία θαη δχζθνιε επνχισζε ησλ πιεγψλ.
Δπίζεο, ην αζθνξβηθφ νμχ είλαη έλα ηζρπξφ θπζηθφ αληηνμεηδσηηθφ πνπ βξίζθεηαη
ζηνπο θξνπηνρπκνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα σο πξφζζεην ηξνθίκσλ. Χζηφζν,
ε βηηακίλε C νμεηδψλεηαη ζπλερψο ζηα παξαζθεπαδφκελα πξντφληα πνπ εθηίζεληαη
ζην νμπγφλν ηνπ αέξα, θαζψο ε ίδηα είλαη έλα αλαγσγηθφ ζψκα πνπ αληηδξά κε ήπηα
νμεηδσηηθά κέζα θαη παξάγεη αθπδξνγνλαλαζθνξβηθφ νμχ.
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ρεκαηηθά, ε παξαπάλσ αληίδξαζε κπνξεί λα γξαθεί φπσο πην θάησ:
ΑΑ
(αζθνξβηθό νμύ)

⇄

DHAA + 2H+ + 2e
(αθπδξνγνλαλαζθνξβηθό νμύ)

Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο (AΑ)
βαζίδνληαη ζηνλ αλαγσγηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Μηα ηέηνηα κέζνδνο, ε νπνία είλαη
γξήγνξε θη αμηφπηζηε, είλαη ε νγθνκέηξεζε ηνπ νμένο κε έλα δηάιπκα ηνπ
N-βξνκνβνπηαλνδηηθντκηδίνπ (NBS) ηo oπνίν δξα σο νμεηδσηηθφ ζψκα. Σν NBS
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κεηαηξέπεη ηηο δεπηεξνηαγείο αιθνφιεο ζε θεηφλεο (θαη΄απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη
ην DHAA).Σν ΝΒS αλάγεηαη ζε βνπηαλνδηηθντκίδην θαη πδξνβξψκην. H αληίδξαζε
είλαη ηζνκνξηαθή (έλα πξνο έλα) θαη γξήγνξε, θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ πην θάησ
εμίζσζε
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Δπεηδή ην NBS είλαη νμεηδσηηθφ ζψκα, ειεπζεξψλεη ηψδην φηαλ αληηδξά κε
ησδηνχρν θάιην ζε φμηλν δηάιπκα (νμηθνχ νμένο), αιιά, κε ηελ παξνπζία ηνπ AA,
νμεηδψλεη πξψηα ην αζθνξβηθφ νμχ (ΑΑ). Δάλ θαη νη δχν νπζίεο βξεζνχλ ζην ίδην
δηάιπκα, ην ηψδην ειεπζεξψλεηαη αθνχ πξψηα νμεηδσζεί πιήξσο φιν ην αζθνξβηθφ
νμχ (ΑΑ). Μηθξή πεξίζζεηα ηνπ NBS κεηά ηελ νμείδσζε φινπ ηνπ AA ζα πξνθαιέζεη
ηελ παξνπζία ηνπ ησδίνπ ζην δηάιπκα. Σν ηψδην κπνξεί λ’ αληρλεπηεί έρνληαο
πξνζζέζεη πξνεγνπκέλσο ζην δηάιπκα ιίγεο ζηαγφλεο δηαιχκαηνο ακχινπ, κε ην
νπνίν ην ηψδην δεκηνπξγεί έλα ζχκπινθν κε ραξαθηεξηζηηθφ κπιε, κπιε-ηψδεο ρξψκα.
Σψξα, αο μεθηλήζνπκε ηε δνπιεηά καο. Φνξέζηε ηηο εξγαζηεξηαθέο ζαο
κπινχδεο θαη, αθνινπζψληαο ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο αζθαιείαο, εθηειέζηε ην
παξαθάησ πείξακα.
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ
Γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην αζθνξβηθφ νμχ (AA) ή βηηακίλε C ζε έλα δείγκα
θξνπηνρπκνχ ζα ρξεηαζηεί:
-

έλαο καξθαδφξνο
καγλεηηθφο αλαδεπηήξαο
ηξία καγλεηάθηα
ζηήξηγκα πξνρνΐδαο
πιαζηηθή νγθνκεηξηθή θηάιε 250 mL
πξνρνΐδα 25 mL
κηθξνπηπέηηα θαη αθξνθχζηα
πέληε γπάιηλα πνηήξηα δέζεσο ησλ 50 mL
γπάιηλν πνηήξη δέζεσο 100 mL
πιαζηηθφο νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο 25 mL
πιαζηηθφ ρσλί
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- θηαιίδην ζηεξενχ αζθνξβηθνχ νμένο, κε εηηθέηα πνπ γξάθεη
[Ascorbic acid]
- δηάιπκα N-βξνκνβνπηαλνδηηθντκηδίνπ [NBS sol.]
- δηάιπκα ησδηνχρνπ θαιίνπ 4 % , [KI(aq), 4 %]
- δηάιπκα νμηθνχ νμένο 10%, [Acetic acid, 10 %]
- δηάιπκα ακχινπ [Starch]
- δείγκα θξνπηνρπκνχ [Juice sample]
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Όηαλ ηειεηώζεηε ηηο νγθνκεηξήζεηο, πεηάμηε ηα πγξά
απόβιεηα θαη ηα ππνιείκκαηα ζηα θαηάιιεια δνρεία δίπια ζην λεξνρύηε.
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A) Σηηινδόηεζε (νγθνκέηξεζε) δηαιύκαηνο NBS
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βηηακίλεο C ζην άγλσζην δείγκα (θξνπηνρπκφο) ζα
πξέπεη πξψηα λα ηηηινδνηήζεηε (νγθνκεηξήζηε) ην δηάιπκα NBS. Γηα ιφγνπο
κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο, νγθνκεηξήζηε πέληε δηαιχκαηα AA γλσζηήο
ζπγθέληξσζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξείηε λα ζπζρεηίζεηε κέζσ γξαθηθήο
παξάζηαζεο ηελ πνζφηεηα ηνπ AA ζε θάζε δηάιπκα, κε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο
NBS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (δειαδή πνπ απαηηήζεθε γηα λα θηάζεηε ζην ηειηθφ
ζεκείν) θαηά ηελ νγθνκέηξεζή ηνπ.
Πξψηα εηνηκάζηε έλα δηάιπκα AA γλσζηήο ζπγθέληξσζεο.
1. Επγίζηε ζε γπάιηλν πνηήξη δέζεσο ηελ κάδα ηνπ AA (κνξηαθή κάδα =176.13)
πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή 250 mL δηαιχκαηνο ζπγθέληξσζεο
3×10-3 M. Γξάςεηε, κε ηξία ζεκαληηθά ςεθία, ηελ ππνινγηζζείζα κάδα θαη ηε
κάδα πνπ δπγίζαηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ (A.1). Πξνζζέζηε 50-60 mL
απνζηαγκέλν λεξφ ζην γπάιηλν πνηήξη δέζεσο, βάιηε έλα καγλεηάθη θαη
ηνπνζεηείζηε ην πνηήξη δέζεσο πάλσ ζην καγλεηηθφ αλαδεπηήξα, θαη ξπζκίζηε
ηνλ λα αλαδεχεη αξγά. Όηαλ φιν ην AA δηαιπζεί, ηνπνζεηείζηε ην πιαζηηθφ
ρσλί ζην ζηφκην ηεο νγθνκεηξηθή θηάιεο ησλ 250 mL θαη κεηαθέξεηε ην
δηάιπκα ζε απηήλ. Ξεπιχλεηε ην πνηήξη δέζεσο κε ιίγν απνζηαγκέλν λεξφ
ηξεηο θνξέο έηζη ψζηε ηα πγξά εθπιχζεσο λα θαηαιήγνπλ ζηελ νγθνκεηξηθή
θηάιε. Πξνζζέζηε πξνζεθηηθά απνζηαγκέλν λεξφ κέρξη ηε ραξαγή.
2. Μαξθάξεηε ηα γπάιηλα πνηήξηα δέζεσο ησλ 50 mL απφ 1 έσο 5 κε ην
καξθαδφξν. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κηθξνπηπέηηα, πξνζζέζηε κε αθξίβεηα 1, 2, 3,
4 θαη 5 mL δηαιχκαηνο AA, αληίζηνηρα ζηα αξηζκεκέλα πνηήξηα δέζεσο.
Τπνινγίζηε θαη γξάςηε ηελ κάδα ηνπ AA ζε γξακκάξηα (κε ηξία ζεκαληηθά
ςεθία), πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε πνηήξη ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ. (A.2)
Γεκίζηε ηελ πξνρνΐδα κε ην δηάιπκα NBS.
ε έλα απφ ηα γπάιηλα πνηήξηα δέζεσο πνπ πεξηέρνπλ ην δηάιπκα AA
πξνζζέζηε:
2 mL ηνπ δηαιχκαηνο 4% KI,
0.5 mL ηνπ δηαιχκαηνο νμηθνχ νμένο 10%,
3 ζηαγφλεο δηαιχκαηνο ακχινπ θαη
πεξίπνπ 10 mL απνζηαγκέλνπ λεξνχ (κεηξεκέλα κε ηνλ νγθνκεηξηθφ
θχιηλδξν).
Βάιηε έλα καγλεηάθη κέζα ζην πνηήξη δέζεσο, ηνπνζεηείζηε ην πνηήξη δέζεσο
πάλσ ζην καγλεηηθφ αλαδεπηήξα, θαη αλαδεχζηε αξγά. Ξεθηλήζηε ηελ
νγθνκέηξεζε πξνζζέηνληαο αξγά ην δηάιπκα NBS κέρξηο φηνπ νη ζηαγφλεο πνπ
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πέθηνπλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζρεκαηηζκφ κπιε ρξψκαηνο πνπ λα εμαθαλίδεηαη.
Πξνζζέζηε αθφκα 2 ζηαγφλεο δηαιχκαηνο ακχινπ θαη ζπλερίζηε λα πξνζζέηεηε
απφ ηελ πξνρνΐδα δηάιπκα NBS ζηαγφλα - ζηαγφλα κέρξηο φηνπ έλα κφληκν
κπιε ρξψκα λα παξακέλεη ζην δηάιπκα.
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία κε ηα ππφινηπα πνηήξηα δέζεσο πνπ έρεηε
εηνηκάζεη.
εκεηψζηε ζην Σεηξάδην Απαληήζεσλ ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο NBS πνπ
ρξεηάζηεθε γηα λα θηάζεηε ζην ηειηθφ ζεκείν γηα θάζε πνηήξη δέζεσο θαη
ζπκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα (A.2).
ε κηα γξαθηθή παξάζηαζε, ηνπνζεηήζηε ηα ζεκεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε κάδα
ηνπ AA πνπ πεξηέρεη ην θάζε πνηήξη δέζεσο ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο NBS πνπ
ρξεηάζηεθε γηα ηελ νγθνκέηξεζε (A.3).
B) Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ AA ζην θξνπηνρπκό
Επγίζηε πεξίπνπ 5 g θξνπηνρπκνχ (κε αθξίβεηα 3 ζεκαληηθψλ ςεθίσλ) κέζα ζε
έλα θαζαξφ θαη ζηεγλφ πνηήξη δέζεσο ησλ 50 mL ή ησλ 100 mL. Πξνζζέζηε 15-20
mL απνζηαγκέλνπ λεξνχ θαη άιια 15-20 mL KI (aq), 15-20 mL δηαιχκαηνο νμηθνχ
νμένο θαη 15-20 mL δηαιχκαηνο ακχινπ. Σψξα νγθνκεηξήζηε απηφ ην δηάιπκα κε
δηάιπκα NBS. Δπαλαιάβεηε ηελ νγθνκέηξεζε κε άιιν έλα, παξφκνην δείγκα απφ ηνλ
ίδην θξνπηνρπκφ. εκεηψζηε ηνπο φγθνπο πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα θηάζεηε ζην ηειηθφ
ζεκείν ησλ 2 νγθνκεηξήζεσλ ζην Σεηξάδην Απαληήζεσλ (A.4). Καηαγξάςεηε ηνπο
φγθνπο κε έλα δεθαδηθφ ςεθίν.
Υξεζηκνπνηψληαο ηε γξαθηθή παξάζηαζε, πξνζδηνξίζηε ηε κάδα ηνπ AA πνπ
αληηζηνηρεί ζε θάζε δείγκα θξνπηνρπκνχ πνπ νγθνκεηξήζαηε, κε βάζε ηνλ φγθν ηνπ
δηαιχκαηνο NBS πνπ απαηηήζεθε γηα λα θηάζεηε ζην ηειηθφ ζεκείν. εκεηψζηε ηηο
ηηκέο ζην Σεηξάδην Απαληήζεσλ (A.5).
Σψξα ππνινγίζηε ηελ επί ηνηο εθαηφ θαηά κάδα (%w/w) πεξηεθηηθφηεηα ηνπ AA ζην
θξνπηνρπκφ θαη ζεκεηψζηε ηελ απάληεζε ζην Σεηξάδην Απαληήζεσλ (A.6).
Ο θ. Hero έρεη εληππσζηαζηεί απφ ηε δνπιεηά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ
επηηεχρζεθαλ. Παξφια απηά, ππάξρεη έλα αθφκα δήηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί. “Δάλ ε
Δπξσπατθή Έλσζε ζπληζηά σο εκεξήζηα δφζε βηηακίλεο C ηα 60 mg, πφζα θνπηηά
ρπκνχ ησλ 200 mL απφ απηά πνπ αλαιχζαηε πξέπεη λα πίλεη έλαο άλζξσπνο ηελ
εκέξα γηα λ’ αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;” ξσηάεη.
Δπηζπκψληαο λα ηνλ βνεζήζνπλ φζν είλαη δπλαηφλ, νη λένη ηνπ θίινη πξνηείλνπλ ε
ππθλφηεηα ηνπ ρπκνχ λα ζεσξεζεί ίζε κε απηή ηνπ λεξνχ (A.7).
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ΓΟΚΗΜΑΗΑ B
Ζ βηνηερλνινγία ελδηαθέξεη ηνλ θχξην Hero, εηδηθά ηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα
παξάγεη ε εηαηξεία ηνπ. Έρεη δηαβάζεη φηη ππάξρνπλ πξσηνπνξηαθέο εθαξκνγέο φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξννξγαληζκνί γηα ηελ παξαγσγή ζπάλησλ θαη παλάθξηβσλ
θξνπηνρπκψλ θαη κηιθζέηθ θαη ρπκνχο (fruit-milkshakes). Έηζη απνθάζηζε λα πάεη
ζην Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο θαη Μηθξνβηνινγίαο φπνπ κπνξνχλ λα ηνπ εμεγήζνπλ πψο
λα αλαγλσξίδεη ηνπο κηθξννξγαληζκνχο αιιά θαη λα ηνπ ππνδείμνπλ πψο λα
ρξεζηκνπνηήζεη απηνχο ηνπο κηθξννξγαληζκνχο γηα λα παξάγεη απηά ηα λέα πξντφληα.
Απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη καζεηέο απφ ηε EUSO ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηελ
θαηλνχξγηα γλψζε ηνπ ζηε βηνηερλνινγία.
Πην θάησ ζα ηνπ ππνδείμνπκε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο.
Οη κηθξννξγαληζκνί είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 0.1
mm θαη έηζη κπνξείο λα ηνπο δεηο κφλν κε ηε βνήζεηα κηθξνζθνπίνπ. Οη
κηθξννξγαληζκνί αλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Βαθηήξηα, Αξρατθά θαη Δπθαξπσηηθά.
ηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο, Βαθηήξηα θαη Αξρατθά, ηα θχηηαξα είλαη πξνθαξπσηηθά
θαη έηζη δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλν ππξήλα νπφηε ην DNA βξίζθεηαη κέζα ζην
θπηηαξφπιαζκα. Οη κχθεηεο είλαη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί πνπ δηαθξίλνληαη ζε δπν
θαηεγνξίεο, ηνπο λεκαηνεηδείο κνπρινκχθεηεο θαη ηνπο ζαθραξνκχθεηεο. Ζ κνχρια
έρεη λεκαηνεηδή κνξθνινγία θαη παξάγεη ζπφξνπο. Οη ζαθραξνκχθεηεο είλαη
κνλνθχηηαξνη νξγαληζκνί κε σνεηδέο ζρήκα.
Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ν θνο Hero κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο γηα ηα δπν
πην θάησ πεηξάκαηα.
ην πξψην πείξακα B1 νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ
βξίζθνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο κηθξνβίσλ ζε 3 δείγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζσιήλεο
Eppendorf (Α, Β θαη C)
ην δεχηεξν πείξακα B2 νη καζεηέο ζα αμηνινγήζνπλ ηελ δξάζε ηνπ ελδχκνπ
πεθηηλάζε (pectinase) πνπ παξάγεηαη απφ ηα κηθξφβηα θαη βξίζθεηαη ζην εμσθπηηάξην
πγξφ (ππεξθείκελν) ηεο θάζε θαιιηέξγεηαο κηθξνβίσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
ππνινγίζνπλ ην βαζκφ ηνπ ημψδνπο ελφο δείγκαηνο ρπκνχ κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ
ππεξθεηκέλσλ ησλ κηθξνβηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σν ημψδεο ηνπ ρπκνχ πνπ δελ έρεη
ππνζηεί επεμεξγαζία θαη απηφ πνπ ππέζηεζαλ δηάθνξεο επεμεξγαζίεο ζα κεηξεζνχλ
κε έλα εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη βηζθφκεηξν. Με απηφ ην εξγαιείν ζα ππνινγηζηεί ν
ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηαμηδεχζεη έλα πγξφ ζε έλα ηξηρνεηδέο ζσιήλα. Βέβαηα,
ν ρξφλνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ημψδνπο ηνπ πγξνχ.
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Γνθηκαζία Β1. Πξνζδηνξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ πνπ παξάγνπλ ην έλδπκν
πεθηηλάζε θαη πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επεμεξγαζία ρπκώλ
θξνύηωλ.
Πξνζνρή: Γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ρξόλν, πξώηα λα αξρίζεηε ην πείξακα Β.2 θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα έρεηε 40 ιεπηά δηάξθεηα ρξόλνπ επώαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νπνίνπ ζα θάλεηε ην Β.1 πείξακα.
Τιηθά
- 3 άγλσζηα δείγκαηα ζε ζσιήλεο Eppendorf (Α, Β θαη C)
- Αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο κηθξνζθνπίνπ θαη θαιππηξίδεο
- Μηθξνζθφπην
- Λάδη κηθξνζθνπίνπ (immersion oil)
- Πιαζηηθά ζηθψληα/πηπέηηεο Pasteur
Πεηξακαηηθή Γηαδηθαζία
Γηα λα δείηε ηηο θαιιηέξγεηεο κηθξνβίσλ (Α, Β θαη C), λα ηνπνζεηήζεηε κηα ζηαγφλα
απφ ην δείγκα Α ζε κηα αληηθεηκελνθφξν πιάθα κηθξνζθνπίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα
πηπέηα Pasteur θαη πξνζεθηηθά λα επηθαιχςεηε ηε ζηαγφλα κε κηα θαιππηξίδα.
Να παξαηεξήζεηε απηφ ην παξαζθεχαζκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην κηθξνζθφπην. Πξψηα
δνθηκάζηε κε 40x θαθφ κεγέζπλζεο θαη αλ δελ είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί ν
κηθξννξγαληζκφο, ηφηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 100x θαθφ κεγέζπλζεο. Θα ρξεηαζηεί
κηα ζηαγφλα ιαδηνχ κεηαμχ ηεο θαιππηξίδαο θαη ηνπ 100x θαθνχ ηνπ κηθξνζθνπίνπ
(βι. δηάγξακκα).

Φαθφο
ηαγφλα ιαδηνχ
Καιππηξίδα
Αληηθεηκελνθφξα πιάθα

Δπαλαιάβεηε ην πείξακα θαη γηα ηα άιια δύν δείγκαηα. Όηαλ νινθιεξψζεηε θαη
ηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ηεηξάδην
απαληήζεσλ.
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Β1.1. Με βάζε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επφκελε ζειίδα θαη ηηο
παξαηεξήζεηο κε ην κηθξνζθφπην, λα αληηζηνηρίζεηε ηελ θάζε εηθφλα (πνπ είδαηε κε
ην κηθξνζθφπην) κε έλα αξηζκφ απφ ηηο πέληε αξηζκεκέλεο θσηνγξαθίεο.

2. Staphylococcus
aureus
1. Aspergillus
niger

4. Escherichia coli

3. Saccharomyces
cerevisiae

5. Spirillum
sp.

6. Penicillium
chrysogenum
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Β.1.2. εκεηψζηε κε έλα (Υ) ζην θαηάιιειν θνπηί ηνπ ηεηξαδίνπ απαληήζεσλ ην
είδνο ηνπ κηθξννξγαληζκνχ (βαθηήξην, λεκαηνεηδήο κχθεηαο κνχριαο ή
ζαθραξνκχθεηαο δχκεο), πνπ παξαηεξήζεθε ζην κηθξνζθφπην γηα ηα δείγκαηα Α, Β
θαη C.
Β.1.3. χκθσλα κε ην ζρήκα πνπ βιέπεηε πην θάησ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο πην
θνηλέο κνξθνινγίεο βαθηεξίσλ, αιια θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζην Β1.1., λα
πξνζδηνξίζεηε ην είδνο Escherichia coli, ην είδνο Staphylococcus aureus θαη ην
είδνο Spirillum sp., βάδνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ (Β.1.3)
B.1.4. εκεηψζηε κε έλα Υ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ, αλ νη δειψζεηο είλαη νξζέο ή
ιαλζαζκέλεο.
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Γνθηκαζία B2. Πξνζδηνξηζκόο ηεο παξαγωγήο πεθηηλάζεο ζε κηθξνβηαθέο
θαιιηέξγεηεο
Απαηηνχκελα πιηθά
-

Ημσδφκεηξν (viscometer)
θνχξλνο ζηνπο 37 ºC
δείγκα ρπκνχ
6 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε βηδσηφ πψκα
κηα πιαζηηθή ζήθε γηα ηνπο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο
απoζηαγκέλν λεξφ
ζηαηψ (ζηήξηγκα) ζσιήλσλ eppendorf κε ηα αθφινπζα δείγκαηα:

-

eppendorf 1.- Νεξφ
eppendorf 2.- Πεθηηλάζε δηαιπκέλε ζε λεξφ ζπγθέληξσζεο 0.005 Units/mL
eppendorf 3.- Πεθηηλάζε δηαιπκέλε ζε λεξφ ζπγθέληξσζεο 0.02 Units/mL
eppendorf 4.- Πεθηηλάζε δηαιπκέλε ζε λεξφ ζπγθέληξσζεο 0.06 Units/mL
eppendorf 5.- Σν ππεξθείκελν ηεο θαιιηέξγεηαο A
eppendorf 6.- Σν ππεξθείκελν ηεο θαιιηέξγεηαο B
ρξνλφκεηξν
αληιία πηπέηηαο
κηθξνπηπέηηα
αθξνθχζηα γηα ηελ κηθξνπηπέηηα
καξθαδφξνο
calculator
πιαζηηθφ πνηήξη δέζεσο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πδαηφινπηξν
πιαζηηθφ ρσλί (απφ ηε δνθηκαζία Α)

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
a) Σνπνζεηήζηε 10 mL δείγκαηνο ρπκνχ ζε θάζε έλα απφ ηνπο δνθηκαζηηθνχο
ζσιήλεο.
b) Αξηζκήζηε ηνπο ζσιήλεο 1-6.
c) Πξνζζέζηε 0.5 mL απφ ην δείγκα πνπ πεξηέρεη ν ζσιήλαο eppendorf nº 1 ζην
δνθηκαζηηθφ ζσιήλα nº 1; 0.5 mL απφ ην δείγκα πνπ πεξηέρεη ν ζσιήλαο
eppendorf nº 2 ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα nº 2, θαη θ.ν.θ.
d) Αλαθηλήζηε ψζηε λα αλακηρζεί ην πεξηερφκελν θάζε ζσιήλα.
e) Σνπνζεηήζηε ηνπο ζσιήλεο ζην ζηαηψ θαη ξσηήζηε ηνλ επηβιέπνληα λα ζαο
ππνδείμεη πνχ βξίζθεηαη ν θνχξλνο.
f) Δπσάζηε ηνπο ζσιήλεο ζηνπο 37 ºC γηα 40 ιεπηά.
**ΣΧΡΑ ΝΑ ΓΟΤΛΔΦΔΣΔ ΣΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ Β.1**
g) Αθνχ παξέιζεη ν ρξφλνο, ςχμηε ηνπο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο κε ηξερνχκελν
λεξφ βξχζεο γηα 30 δεπηεξφιεπηα πξνζέρνληαο λα κελ κπεη λεξφ κέζα.
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Σν ημψδεο είλαη κία ηδηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ηξηβή πιηθψλ πνπ
ξένπλ. Σν ημψδεο κπνξεί λα κεηξεζεί εχθνια ζε ζπλζήθεο ειαζκαηνεηδνχο ξνήο, ε
νπνία επηηπγράλεηαη φηαλ ιεπηέο ζηηβάδεο πγξνχ ξένπλ πάλσ απφ άιιεο ζε
δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα.
Διαζκαηνεηδήο ξνή επίζεο ζπκβαίλεη φηαλ ηα πγξά ξένπλ κέζα απφ ζσιήλεο ζε
κέζεο ηαρχηεηεο: ε ιεπηή ζηηβάδα ελφο πγξνχ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηα
ηνηρψκαηα ηνπ δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα είλαη πηζαλά αθίλεηε, ε επφκελε ζηηβάδα
θηλείηαη αξγά, ε επφκελε ιίγν ηαρχηεξα θ.ν.θ. πλεπψο ν φγθνο ηνπ πγξνχ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο κία ζεηξά νκνθεληξηθψλ θπιίλδξσλ, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ θηλείηαη κε
ζηαζεξή ηαρχηεηα, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε πξνο ην θέληξν. Ο Poiseuille κειέηεζε
ηελ θίλεζε ησλ πγξψλ κέζα ζε ηξνρνεηδείο ζσιήλεο θαη βξήθε κηα άκεζε ζρέζε
αλάκεζα ζηνλ φγθν ηνπ πγξνχ θαη ην ημψδεο ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ. Γηα έλα δεδνκέλν
ημσδφκεηξν, ην ημψδεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο
= k · tc
φπνπ είλαη ην δπλακηθφ ημψδεο, k είλαη κία ζηαζεξά ηνπ ημσδφκεηξνπ θαη tc ν
ρξφλνο πηψζεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ημψδεο είλαη
ην centipoise, cP, πνπ είλαη ην 1/100 ηνπ ελφο poise, P, (1 g cm-1 s-1).

Βξαρίνλαο
κηθξφηεξεο
δηακέηξνπ

Θάιακνο Α

Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
κεηξεζεί ην εμψδεο ελφο πγξνχ
νλνκάδεηαη ημσδφκεηξν. Μεξηθέο απιέο
ζπζθεπέο, φπσο ην ημσδφκεηξν CannonFenske πνπ απεηθνλίδεηαη, βαζίδνληαη
ζηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη
ψζηε ην πγξφ λα θηλεζεί εμαηηίαο ηεο
βαξχηεηαο κέζα απφ έλα ηξηρνεηδή
ζσιήλα.

Τςειφηεξε δηαβάζκηζε
δηαβάζκηζε
Θάιακνο Β
Υακειφηεξε δηαβάζκηζε
Βξαρίνλαο
κεγαιχηεξεο
δηακέηξνπ

Γηα λα κεηξεζεί ην ημψδεο ησλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη κεηά απφ
επψαζε κε έλα ημσδφκεηξν απηνχ ηνπ
ηχπνπ, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ
βήκαηα:

Σξηρνεηδήο
ζσιήλαο

- Με ην ημσδφκεηξν ηνπνζεηεκέλν
κέζα ζην πδαηφινπηξν, εηζάγεηε
10 mL απφ ην πγξφ ηνπ
Απνζήθε
δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα 1, κεηά ηελ
πγξνχ
επψαζε, κέζα απφ ηνλ βξαρίνλα
κε ηελ κεγαιχηεξε δηάκεηξν ηεο
ζπζθεπήο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα
πιαζηηθφ ρσλί απφ ηελ πξνεγνχκελε δνθηκαζία.
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- Σνπνζεηήζηε ην ημσδφκεηξν φζν πην θάζεηα γίλεηαη θαη αθήζηε λα πεξάζεη
ηθαλφο ρξφλνο ψζηε λα θηάζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πδαηφινπηξνπ.
- Σνπνζεηήζηε ηελ αληιία πηπέηηαο ζην ζηφκην ηνπ βξαγρίνλα κηθξφηεξεο
δηακέηξνπ θαη αλαξξνθήζηε ην πγξφ κέρξηο φηνπ ν Θάιακνο Α γεκίζεη θαηά ην
ήκηζπ.
- Αθαηξέζηε ηελ αληιία πηπέηηαο θαη αθήζηε ην πγξφ λα θηλεζεί πξνο ηα θάησ
ψζηε λα μεπιπζεί ε ζπζθεπή.
- Αλαξξνθήζηε μαλά κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κεηξήζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ην
ρξνλφκεηξν, ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πέζεη ην πγξφ απφ ηελ πςειφηεξε
δηαβάζκηζε ηνπ Θαιάκνπ Β ζηε ρακειφηεξε δηαβάζκηζε φπσο θαίλεηαη ζην
ζρήκα .
- Αθαηξέζηε ην ημσδφκεηξν απφ ην πδαηφινπηξν (ραιαξψζηε ην ειαζηηθφ πνπ ην
ζπγθξαηεί), πξνζζέζηε ιίγν απνζηαγκέλν λεξφ θαη αδεηάζηε ην πεξηερφκελν
ηνπ ζην λεξνρχηε. Ξεβγάιαηε δχν θνξέο κε απνζηαγκέλν λεξφ πξηλ ην
ηνπνζεηήζεηε μαλά ζην πδαηφινπηξν γηα λα κεηξήζεηε έλα άιιν δείγκα.
- Δπαλαιάβεηε ηα παξαπάλσ βήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα λα κεηξήζεηε ην
ημψδεο ησλ ππφινηπσλ δνθηκαζηηθψλ ζσιήλσλ.
B2.1. Καηαγξάςηε ηνπο ρξφλνπο πηψζεο γηα θάζε έλα απφ ηα πγξά.
B2.2. ρεδηάζηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδνληαη ηα δείγκαηα
πνπ επσάζηεθαλ κε πεθηηλάζε ηνπ εκπνξίνπ (ΚΑΗ ΣΟ ΝΔΡΟ) ζε ζρέζε κε ηελ
ζπγθέληξσζε ηνπ ελδχκνπ.
ΜΖ ΞΔΥΑΔΣΔ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΒΔΣΔ ΣΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΟ
ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ
B2.3. Αλαγλσξίζηε πνηα είλαη ε κηθξνβηαθή θαιιηέξγεηα, Α ή Β, ε νπνία παξάγεη
πεθηηλάζεο θαη ππνινγίζηε ηε δξαζηηθφηεηα πεθηηλάζεο ζε απηή ρξεζηκνπνηψληαο
ηε γξαθηθή παξάζηαζε (ηελ νπνία ζα εθθξάζεηε ζε κνλάδεο δξαζηηθφηεηαο αλά
mL ππεξθείκελνπ πγξνχ).
B2.4. Τπνινγίζηε ηε κεηαβνιή ηνπ ημψδνπο (ζε cP) ηνπ δείγκαηνο ζαο πνπ επήιζε
σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κε ηελ θαιιηέξγεηα (Α ή Β) πνπ παξάγεη
πεθηηλάζε, γλσξίδνληαο φηη:
ημψδεο ( ζε cP) = 0.25 (cPs-1) × ρξφλνο (s)
B2.5. Πνηα είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ημψδνπο ζην Γηεζλέο χζηεκα (SI); Πνηα
είλαη ε ηζνδπλακία ηεο ζε centipoises;
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B2.6. Μηα εηαηξία ζέιεη λα παξάγεη ρπκφ κε ημψδεο 16 cP. Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε
πεθηηλάζεο ε νπνία απαηηείηαη γηα λα επεμεξγαζηνχλ 10 mL ρπκνχ θξνχησλ ζχκθσλα
κε ηελ ηερληθή πνπ πεξηγξάθεθε; Πφζεο κνλάδεο πεθηηλάζεο ρξεηάδνληαη γηα λα
θαηεξγαζηνχλ 5000 L ρπκνχ;
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ΓΟΚΗΜΑΗΑ C
Σψξα, ν θ. Hero πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ρπκψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κάζεη γηα ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ςχμε ησλ δεμακελψλ
κε ηνπο νπνίνπο κεηαθέξνληαη νη ρπκνί. ην Σκήκα Φπζηθήο, δηεμάγνληαη πεηξάκαηα
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηδηθήο ζεξκφηεηαο ησλ πγξψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε κέζνδν
Callendar θαη Barnes. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ EUSO θαινχληαη επίζεο λα
αζρνιεζνχλ κε ην πείξακα απηφ θαη, αθνχ δνθηκάζνπλ δηάθνξεο ηερληθέο, λα
θαηνξζψζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θαηάιιειν ζεξκηδφκεηξν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
κεηξήζεσλ.
Γλσξίδνληαο φηη ζα κάζεη φζα ηνπ ρξεηάδνληαη, ν θ. Hero εληάζζεηαη ζηελ
νκάδα ζαο πνπ ζα κεηξήζεη ηελ εηδηθή ζεξκφηεηα ελφο είδνπο απφ ηνπο ρπκνχο πνπ
έρνπλ αλαιπζεί.
Θα ρξεηαζηείηε:
Έλα ζεξκηδφκεηξν ζπλερνχο ξνήο. Ζ ζπζθεπή είλαη ζεξκηθά κνλσκέλε θαη
εθνδηαζκέλε κε έλα εζσηεξηθφ ζεξκαληήξα (αληίζηαζεο R = 100 Χ). Δπίζεο
ζηε ζπζθεπή ππάξρεη ξπζκηζηήο ξνήο πγξνχ (ζηξφθηγγα-βίδα).
Γχν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο.
Υξνλφκεηξν.
Νηεπφδηην κε ρπκφ.
Ρπζκηζηή ηάζεο, γηα αιιαγή ηεο ηάζεο (V) πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ζεξκαληήξα.
Ζιεθηξνληθφ Πνιχκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο ηάζεο.
Έλα πιαζηηθφ πνηήξη ησλ 500 mL.
Επγφ.

1.- Νηεπφδηην
2.- Ρπζκηζηήο ξνήο
3.- Γείγκα
4.- Μνλσηηθή ηαηλία
5.- Ρπζκηζηήο ηάζεο
6.- Νεξνρχηεο
T1 θαη T2.- αηζζεηήξεο
ηάζεο.
ρήκα πεηξακαηηθήο δηάηαμεο
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Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ρπκνχ κέζσ ζεξκηθά κνλσκέλνπ ζσιήλα
κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρεη αληίζηαζε πνπ ζεξκαίλεη ην πγξφ (ρπκφο). Γλσξίδνληαο ηελ
ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη θαη ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθαιείηαη γηα
δεδνκέλε ξνή κάδαο, κπνξνχκε φπσο ζα δνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε βάζεη ηεο αξρήο
δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, ηελ εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ ρπκνχ.

-

-

Θα δερζνχκε φηη ηζρχνπλ ηα παξαθάησ :
Σν πγξφ είλαη αζπκπίεζην,
Ζ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ παξακέλεη ζηαζεξή, παξά ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ηξηβή κεηαμχ ηνπ ρπκνχ θαη ησλ
ηνηρψκαησλ ηνπ ζσιήλα κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα,
Ζ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο παξακέλεη ζηαζεξή παξά ηηο αιιαγέο ζηε
ζεξκνθξαζία,
ηαζεξή θαηάζηαζε ζεσξείηαη φηη επηηπγράλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζίεο εηζφδνπ
θαη εμφδνπ δελ κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
Ζ κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο θαη ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο, απφ ηελ είζνδν ζηελ
έμνδν, ηνπ πγξνχ είλαη ακειεηέα, θαη
Ζ δηαηνκή εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη ε ίδηα.

Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ ηα πην πάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα
δεδνκέλε κάδα πγξνχ πνπ θπθινθνξεί δηακέζνπ ηνπ ζσιήλα θαη ζεξκαίλεηαη απφ ηελ
αληίζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζχζηεκα φπνπ ηζρχεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο
ελέξγεηαο. Σφηε ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Ενέργειαπαρετόμενη = Ενέργειαποσ απορροθά ο τσμός + Απώλειες
Ζ παξερφκελε ελέξγεηα ζε ρξφλν t είλαη ε ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
αληίζηαζε R θαη δίλεηαη απφ ην λφκν ηνπ Joule
Ενέργειαπαρετόμενη

V2
t
R

φπνπ V είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο αληίζηαζεο R.
Ζ ελέξγεηα πνπ απνξξνθά ην πγξφ είλαη
Ενέργειαποσ απορροθά ηο σγρό = m·cp· T
φπνπ m είλαη ε κάδα ηνπ πγξνχ, cp ε εηδηθή ζεξκφηεηα θαη T ε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πγξνχ απφ ηελ είζνδν (κε ζεξκνθξαζία T1) ζηελ έμνδν (κε
ζεξκνθξαζία T2) (βιέπε ζρήκα πξνεγνχκελεο ζειίδαο).
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Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζεξκηδφκεηξν είλαη ζεξκηθά κνλσκέλν, ππάξρνπλ
αλαπφθεπθηα κηθξέο απψιεηεο ελέξγεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ. Θα ηηο νλνκάδνπκε
γεληθά «απώλειες».
Έηζη ε Αξρή Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηελ
παξαθάησ εμίζσζε

V2
t
R

Απψιεηεο

m cp

Με αλαγσγή ηεο εμίζσζεο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (δηαηξψληαο κε ην ρξφλν t)
παίξλνπκε:

V2
R

 cp
m

(1)

K

φπνπ m είλαη ε παξνρή κάδαο (κάδα αλά κνλάδα ρξφλνπ) πνπ ξέεη κέζα ζην ζσιήλα
γηα δεδνκέλε ξχζκηζε ηνπ «ρσθμιζηή ροής» (βιέπε ζρήκα). Σν K αληηπξνζσπεχεη ηηο
απψιεηεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα ρξφλνπ. Σν πξψην ζθέινο ηεο εμίζσζεο
αληηπξνζσπεχεη ηελ παξερφκελε ειεθηξηθή ηζρχ.
Δθφζνλ νη απώλειες είλαη άγλσζηεο, ην πείξακα πξέπεη ζα γίλεη ηξεηο θνξέο.
Ρπζκίδνληαο ηελ παξνρή ( m ) γηα δηαθνξεηηθέο ηάζεηο (V) νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αλ νη ζεξκνθξαζίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ παξακείλνπλ ίδηεο
φπσο ζην πξψην πείξακα πνπ ζα εθηειέζεηε ζηε ζπλέρεηα. Έηζη νη απψιεηεο
ελέξγεηαο (Κ) ζα είλαη ίδηεο ζε θάζε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηε ζπζθεπή, δεηήζηε απφ ηνλ επηβιέπνληα λα
ειέγμεη φηη φιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη φηη ην ζεξκηδφκεηξν είλαη γεκάην κε
ρπκφ. Εεηήζηε ηνπ/ηεο λα ππνγξάςεη ζην Απαληεηηθφ Φχιιν (C.1).
ΑΝ ΓΔΝ ΔΞΑΦΑΛΙΔΣΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ
ΓΔΝ ΘΑ ΠΑΡΔΣΔ ΒΑΘΜΟΤ ΓΙΑ ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΟ.
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1ν ΠΔΗΡΑΜΑ
-

Να αλνίμεηε ηε βαιβίδα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο εμφδνπ θαη λα βεβαησζείηε φηη ν
ρπκφο ξέεη ζην ζεξκηδφκεηξν. Να ειέγμεηε φηη ν ρπκφο εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα
πξνο ην λεξνρχηε.

- Να ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ζεξκηδφκεηξν θαη λα ξπζκίζεηε ηελ ηάζε (κε ην
ξπζκηζηή ηάζεο) ζε ρακειή ηηκή π.ρ. 100 V.
- Να παξαηεξήζεηε φηη ε ζεξκνθξαζία Σ2 απμάλεηαη ζηαδηαθά κέρξη λα θηάζεη ζε
κηα (πξαθηηθά) ζηαζεξή ηηκή. Σαπηφρξνλα λα παξαηεξήζεηε φηη ε ζεξκνθξαζία Σ1
παξακέλεη ζηαζεξή ή κεηαβάιιεηαη κφλν θαηά κεξηθά δεθαδηθά ηνπ βαζκνχ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Πξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε ρακειή παξνρή ζην
πξψην πείξακα, ξπζκίδνληαο ηνλ ξπζκηζηή ξνήο - βίδα πνιχ αξγά, αιιά αξθεηά
ψζηε ε ζεξκνθξαζία εμφδνπ T2 λα κελ μεπεξλά ηνπο 37 ºC.
- Να ειέγμεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρπκνχ θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ην
ζεξκηδφκεηξν (ε ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία εμφδνπ είλαη γχξσ ζηνπο 37 ºC). Γελ
ρξεηάδεηαη λα ζεκεηψζεηε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζ΄ απηφ ην ζηάδην, απιά λα ηηο έρεηε
ζην κπαιφ ζαο. Όηαλ δείηε φηη ε ζεξκνθξαζία εμφδνπ Σ2 δελ αιιάδεη ή αιιάδεη
πνιχ αξγά (ιηγφηεξν απφ 0,2 νC αλά ιεπηφ) κπνξείηε λα ζεσξήζεηε φηη έρεη
επέιζεη ε ζηαζεξή θαηάζηαζε.
- Όηαλ επέιζεη ζηαζεξή θαηάζηαζε, λα ζπιιέμεηε κηα νξηζκέλε πνζφηεηα ρπκνχ
ζην πνηήξη, ζε ρξφλν πνπ πξέπεη λα κεηξήζεηε κε αθξίβεηα, κε ην ρξνλφκεηξν (π.ρ.
γηα έλα ιεπηφ, αλ θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ρξφλνο είλαη δεθηφο). Να γξάςεηε ζην
Φχιιν Απαληήζεσλ (C.2) ηελ ηάζε θαη ηηο δχν ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεκεηψζαηε
φηαλ αξρίζαηε (S=Start), ζηε κέζε (Μ=Med.) θαη ζην ηέινο (E=End) ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ζπιινγήο ηνπ ρπκνχ. Να θαηαγξάςεηε ην ρξφλν ζπιινγήο ηνπ ρπκνχ
ζην πνηήξη.
- Να ππνινγίζεηε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ T1, T2 θαη ηνπ V (ε ηάζε κπνξεί λα αιιάδεη
ιίγν ή θαη θαζφινπ) γηα ην πείξακα θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ πίλαθα C.2.
- Υξεζηκνπνηψληαο ην δπγφ, λα κεηξήζεηε ηε κάδα ηνπ ρπκνχ Mτσμού πνπ ζπιιέμαηε
θαη δηαηξψληαο ηελ κε ην ρξφλν ζπιινγήο λα ππνινγίζεηε ηελ παξνρή κάδαο m .
(ΠΡΟΟΥΗ: Να κε κεηξήζεηε θαη ηε κάδα ηνπ πνηεξηνύ θαη αλ ην βάξνο ηνπ
ρπκνύ ππεξβεί ηα όξηα κέηξεζεο ηνπ δπγνύ λα ρξεζηκνπνηήζεηε δύν πνηήξηα
γηα ηηο κεηξήζεηο ζαο). Να θαηαγξάςεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηνλ πίλαθα C.2 ηνπ
Σεηξαδίνπ Απαληήζεσλ.
2ν ΠΔΗΡΑΜΑ
- Να πεξηζηξέςεηε πεξίπνπ κίζε ζηξνθή ην ξπζκηζηή ξνήο-βίδα θαη λα
παξαηεξήζεηε πσο ειαηηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία εμφδνπ T2.
- Να ξπζκίζεηε ηελ ηάζε πεξίπνπ ζηα 140 V.
ειίδα 20 απφ

22

Country: Greece (Ελλάδα) Language: Greek (Ελληνικά)
- Μεηά απφ ιίγν ε ζεξκνθξαζία εμφδνπ (Σ2) ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη. Να ξπζκίζεηε
ηελ παξνρή ψζηε λα πεηχρεηε ηηο ίδηεο ζεξκνθξαζίεο φπσο θαη ζην 1ν πείξακα.
- Όηαλ επέιζεη ζηαζεξή θαηάζηαζε (ίδηεο ζεξκνθξαζίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ
ρπκνχ φπσο θαη ζην 1ν Πείξακα), λα ζπιιέμεηε ην ρπκφ πνπ εμέξρεηαη απφ ην
ζχζηεκα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (πνπ κπνξεί λα είλαη ίδηνο κε απηφλ ζην 1ν
Πείξακα). Σν ρξφλν απηφ λα κεηξήζεηε κε ην ρξνλφκεηξν. Να θαηαγξάςεηε ηα
απνηειέζκαηα ζαο ζηνλ πίλαθα C.2, φπσο θαη πξηλ.
3ν ΠΔΗΡΑΜΑ
- Να επαλαιάβεηε ηελ παξαπάλσ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αιιά κε λέα ηάζε
(πεξίπνπ 180 V) θαη κε λέα παξνρή κάδαο . Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα C.2 ζην
Σεηξάδην Απαληήζεσλ.
Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε

V2
ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξνρή κάδαο m
R

(C.3).
Να βξείηε ηελ θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη απφ απηή, θαη βάζεη ηεο εμίζσζεο
(1) δηαηξψληαο ηελ θιίζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο, λα ππνινγίζεηε ηελ
εηδηθή ζεξκφηεηα cp ζε κνλάδεο κέηξεζεο ζην S.I. (C.4).
Πφζε ελέξγεηα έδσζε ε αληίζηαζε R θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ηνπ ρπκνχ
ζην 2ν πείξακα; (C.5)
Αλ ππνζέζνπκε φηη 10 000 L (δέθα ρηιηάδεο ιίηξα) ρπκνχ πξέπεη λα ςπρζνχλ απφ
ηνπο 15 °C ζηνπο 4 °C ηφηε πφζε πνζφηεηα ελέξγεηαο πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην
ρπκφ; (C.6)
Επιζημάνζεις
Ζ βαζηθή πξνυπφζεζε ζε φια απηά ηα πεηξάκαηα είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνινγίδνπκε ηηο κέζεο ηηκέο, έρνπκε πεηχρεη ζηαζεξή
θαηάζηαζε πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζεξκνθξαζίεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ παξακέλνπλ
ζηαζεξέο.
Ο παξάγνληαο πνπ επηδξά πεξηζζφηεξν ζην λα έρνπκε ζσζηά απνηειέζκαηα
είλαη ε παξνρή ρπκνχ λα παξακέλεη ζηαζεξή. Γηα λα ην πεηχρνπκε ρξεζηκνπνηνχκε ηε
ζπζθεπή Mariotte (Νηεπφδηην). Όπσο κπνξείηε λα δείηε απφ ην ζρήκα ην ληεπφδηην
απνηειείηαη απφ έλα θιεηζηφ ρψξν θαη έλα ιεπηφ ζσιήλα, ε θάησ άθξε ηνπ νπνίνπ
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είλαη κέζα ζηνλ ρπκφ ελψ ε πάλσ άθξε επηθνηλσλεί κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ψζηε
ν αέξαο λα κπνξεί λα κπαίλεη κέζα ζην ληεπφδηην κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε
πίεζε ηνπ αέξα πάλσ απφ ην ρπκφ.
ην C.7 λα επηιέμεηε πνηα απφ ηηο πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε.
a) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη φηη ε εμεξρφκελε παξνρή κάδαο ρπκνχ απφ
ηελ ζπζθεπή (ρπκφο πνπ δηνρεηεχεηαη απφ ην Νηεπφδηην (deposit) δηακέζνπ
ηνπ ζσιήλα) είλαη ζηαζεξή.
b) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη φηη ε πίεζε ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ
ρπκνχ ζην Νηεπφδηην απμάλεη φζν ην Νηεπφδηην αδεηάδεη.
c) Ζ ζπζθεπή Mariotte εμαζθαιίδεη φηη ε πίεζε ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ
ρπκνχ ζην Νηεπφδηην ειαηηψλεηαη φζν ην Νηεπφδηην αδεηάδεη.
d) Ζ ζπζθεπή Mariotte επηηξέπεη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα λα θζάζεη ζην πάλσ
κέξνο ηνπ Νηεπφδηηνπ.

ΤΓΥΑΡΗΣΗΡΙΑ !
ΣΔΛΔΙΩΑΣΔ !
ΜΗΝ ΞΔΥΑΔΣΔ ΝΑ ΠΑΡΔΣΔ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΤ ΔΠΑΙΝΟΤ ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ, 4 ΑΠΡΙΛΗ .
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