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Θα γεμίσουμε το μπουκάλι με νερό και μετά θα το αδειάσουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο.  

Επειδή η ποσότητα του νερού που βάλαμε στον ογκομετρικό κύλινδρο είναι όση χωρούσε ακριβώς το 

μπουκάλι μας, η ένδειξη του ογκομετρικού κυλίνδρου είναι η χωρητικότητα του μπουκαλιού. 

Εργαστηριακή άσκηση Β3 

Μέτρηση Όγκου Υγρών και Στερεών 
Σε αυτό το εργαστήριο θα ακολουθήσετε διαφορετική σειρά στα πειράματα. Ο κύριος λόγος είναι πως κάθε 

ομάδα χρειάζεται ένα ογκομετρικό δοχείο (ή κύλινδρο) αλλά δεν υπάρχουν τόσα διαθέσιμα στο σχολείο μας. 

Πρώτα λοιπόν θα φτιάξετε ένα ογκομετρικό δοχείο, δηλαδή θα κάνετε την «βαθμονόμηση» ενός πλαστικού 

ποτηριού που θα το χρησιμοποιήσετε σαν ογκομετρικό δοχείο. 

Στα παρακάτω θα σημειώνεται με μεγάλους αριθμούς η σειρά που θα ακολουθήσετε. 
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Ο καθηγητής σας έβαλε σε όλα ογκομετρικά δοχεία που έφτιαξαν οι ομάδες σας την ίδια ποσότητα νερού. 

Όλες οι ομάδες μετρήσατε χρησιμοποιώντας το δοχείο που βαθμονομήσατε στο βήμα 2, τον όγκο αυτού του 

υγρού και ο καθηγητής σας έγραψε τις μετρήσεις από όλες τις ομάδες στον πίνακα, από όπου τον αντιγράψατε 

στον παρακάτω πίνακα 
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Ομάδα 

Όγκος νερού που έβαλε ο 

καθηγητής στο ογκομετρικό 

δοχείο (mL) 

Μέση τιμή των μετρήσεων των ομάδων για την ίδια 

ποσότητα νερού 

1 50  

 

Άθροισμα = 255 

Μέση τιμή = 255 / 5 = 51 mL 

2 45 

3 50 

4 55 

5 55 

Η κάθε ομάδα μέτρησε τον όγκο του ίδιου κομματιού πλαστελίνης και ο καθηγητής έγραψε στον πίνακα τις 

μετρήσεις όλως των ομάδων από όπου και αντιγράψατε στον παρακάτω πίνακα. 
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Θα βάλουμε μέσα στο ογκομετρικό δοχείο μια ποσότητα νερού και θα 

σημειώσουμε τον όγκο του σαν «Αρχικό όγκο». 

Θα βάλουμε την πλαστελίνη μέσα στο νερό, φροντίζοντας να βυθίζεται 

ολόκληρη και να καλύπτεται τελείως από το νερό. Τώρα ό όγκος που 

μας δείχνει το δοχείο μας είναι ο «Τελικός όγκος». 

Για να βρούμε τον όγκο της πλαστελίνης θα κάνουμε την αφαίρεση: 

 

Όγκος πλαστελίνης = 

Τελικός όγκος – Αρχικός όγκος 
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Ομάδα 

Όγκος πλαστελίνης (mL) 

(Τελικός όγκος – Αρχικός όγκος) 

Μέση τιμή των μετρήσεων των ομάδων για την ίδια 

ποσότητα πλαστελίνης 

1 85 – 50 = 35  

 

Άθροισμα = 165 

Μέση τιμή = 165 / 5 = 33 mL 

2 100 – 70 = 30 

3 110 – 75 = 35 

4 65 – 35 = 25 

5 90 – 55 = 35 
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Εσείς χρησιμοποιήσατε αντί για δοκιμαστικό σωλήνα (που είναι συνήθως γυάλινος) ένα πλαστικό ποτηράκι 

που φέρατε από το σπίτι σας. Επίσης φέρατε και μια σύριγγα (χωρίς τη βελόνα της) των 10 mL ή των 20 mL 

(να σημειώσουμε εδώ πως 1 mL είναι ίσο με ένα κυβικό εκατοστό – 1 cm
3
) 

Για τη βαθμονόμηση ακολουθήσατε την παρακάτω διαδικασία. 

1. Γεμίσατε τη σύριγγα με νερό αναρροφώντας το από ένα άλλο δοχείο (πχ ένα άλλο πλαστικό 

ποτηράκι). Στη σύριγγα αρχικά βάλατε περισσότερο νερό από 10 mL. Μετά τη γυρίσατε ώστε να είναι 

το στόμιό της προς τα πάνω, την κτυπήσατε ελαφριά με το δάκτυλό σας, ώστε να ανέβει ο τυχόν αέρας 

που κόλλησε στα τοιχώματα προς τα πάνω, και μετά με προσοχή αδειάσατε λίγο νερό ώστε να μείνει 

ποσότητα ακριβώς 10 mL. 

2. Αδειάσατε τη σύριγγα στο πλαστικό ποτηράκι. 

3. Τοποθετώντας το ποτηράκι σε ένα οριζόντιο τραπέζι ή στο θρανίο σας, σημειώσατε με ένα λεπτό 

μαρκαδόρο σε ποιο σημείο φτάνει η στάθμη του νερού. Εδώ προσέχατε να έχετε τα μάτια σας στο 

ύψος της στάθμης του νερού. 

4. Επαναλάβατε τα προηγούμενα τρία βήματα μέχρι να προσθέσετε στο ποτηράκι συνολικά 200 mL. 

5. Αριθμήσατε τα σημάδια που βάλατε με τον μαρκαδόρο ανά 10 ή ανά 50 για κάθε 5 σημάδια. 

Με αυτή τη διαδικασία κατασκευάσατε ένα ογκομετρικό δοχείο που μπορεί να μετρά όγκο υγρών με ανάλυση 

10 mL (δηλαδή ανά 10 mL). Με λίγη προσοχή όμως στην παρατήρηση, μπορούμε να έχουμε και τις 

ενδιάμεσες ενδείξεις, δηλαδή ανά 5 mL 

Με μεγάλη προσοχή θα μπορούσατε να διαιρέσετε τις αποστάσεις μεταξύ δύο διαδοχικών σημαδιών που 

βάλατε με τον μαρκαδόρο σε μικρότερες, χρησιμοποιώντας τον χάρακα. Έτσι το δοχείο σας θα μπορούσε να 

έχει ανάλυση καλύτερη από 10 mL, πχ 2 mL αν διαιρέσετε την κάθε απόσταση σε 5 ίσα μέρη.  

 

Ερώτηση: Γιατί θα ήταν λάθος να σημειώσετε μόνο ένα σημάδι πχ προσθέτοντας 200 mL νερού στο ποτηράκι 

σας και μετά χρησιμοποιώντας τον χάρακα να διαιρέσετε την απόσταση του σημαδιού από τον πυθμένα του 

ποτηριού σε 20 ίσες αποστάσεις; 


