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Χώρος σημειώσεων

1. Παρασκευάζοντας αρκετό ασβεστόνερο.

Θα
χρειαστείτε:

•

1 βάση συναρμολόγησης

•

2 φιαλίδια με καπάκια

•

πιπέτα

•

micro-σπάτουλα

•
•
•

micro-χωνί
κομμάτι βαμβάκι
υδροξείδιο του ασβεστίου

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Ρίξτε νερό στο

Προσθέστε, με την micro-

φιαλίδιο, με μία

σπάτουλα, 8 κουταλιές υδροξείδιο

πιπέτα

του ασβεστίου στο φιαλίδιο και
ανακατέψτε.

συμπληρώνοντας
τα 2/3 του
όγκου του.
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ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Κλείστε το καπάκι και ανακινείστε
το φιαλίδιο πάνω-κάτω 20 φορές.

Εισάγετε τον ορθοστάτη στην οπή
D1 και κατεβάστε τον βραχίονα,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
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ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 6

Τοποθετήστε χοντρά κομμάτια

Τοποθετήστε ένα φιαλίδιο στην οπή

βαμβάκι στο micro- χωνί και ρίξτε

F1 και μετακινήστε τον βραχίονα

μερικές σταγόνες νερού με μία
πιπέτα, για να βραχεί. Στερεώστε
το micro- χωνί στον βραχίονα του
ορθοστάτη.
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του ορθοστάτη, έτσι ώστε το
micro-χωνί να είναι ακριβώς πάνω
από το φιαλίδιο.
Ρίξτε προσεκτικά το μείγμα του
φιαλιδίου μέσα στο χωνί.
Όταν τελειώστε την διήθηση,
κλείστε με πώμα το φιαλίδιο που
περιέχει το ασβεστόνερο.

2. Παραγωγή και έλεγχος του διοξειδίου του άνθρακα:

Θα χρειαστείτε:
•

1 βάση συναρμολόγησης

•

1 καπάκι

•

σύριγγα

•
•
•

micro-σπάτουλα
σωληνάριο με σιλικόνη
πλαστικό ακροφύσιο

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Τοποθετήστε το ένα άκρο του

Προσθέστε, με την micro-

σωλήνα σιλικόνης στο πλαστικό

σπάτουλα, στην οπή E1,

ακροφύσιο και το άλλο άκρο του
σωλήνα σιλικόνης στο μικρότερο
άνοιγμα του καπακιού (σχήμα).

4 κουταλιές σόδα φαγητού
(διττανθρακικό νάτριο).
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ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Χρησιμοποιήστε το καπάκι (που
φτιάξατε στο βήμα 1) για να
κλείσετε την οπή Ε1.

Τοποθετήστε 0,5 ml ξύδι στη
σύριγγα και στερεώστε προσεκτικά
την σύριγγα στο μεγαλύτερο
άνοιγμα του καπακιού, στην οπή E1.

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 6

Γεμίστε την πιπέτα με διαυγές
ασβεστόνερο (που ετοιμάσατε) και
στη συνέχεια γεμίστε την οπή F3
μέχρι τα 2/3 της.

Τοποθετήστε το πλαστικό
ακροφύσιο μέσα στο διαυγές
ασβεστόνερο της οπής F3.

Χώρος σημειώσεων

3

microscience

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.5

ΒΗΜΑ 7
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Πιέστε το έμβολο της σύριγγας
ώστε το ξύδι από τη σύριγγα να
ρέει αργά στην οπή Ε1 και
βεβαιωθείτε ότι ο υγρό της
οπής Ε1 δεν ρέει μέσω του
πλαστικού σωλήνα.
Παρατηρείστε προσεκτικά τι
συμβαίνει στην οπή F3 και
απαντήστε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
Ε1 Τι παρατηρείτε;
Ε2 Από πού προέρχονται οι
φυσαλίδες;
Ε3 Ποιο αέριο θολώνει το διαυγές ασβεστόνερο;
Ε4 Τι συμβαίνει όταν προσθέσετε ξίδι σε σόδα φαγητού;
Ε5 Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να διατηρείτε το ασβεστόνερο σε ένα κλειστό
δοχείο;
Ε6 Υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα;
Ε7 Πώς γίνεται ο έλεγχος του διοξειδίου του άνθρακα;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
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