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Το ιζηορικό πείραμα ηοσ Priestley ζηο ζτολικό περιβάλλομ
Σκοπός
- Η παναηήνεζε ηεξ ακηαιιαγήξ αενίςκ ζηε δηάνθεηα ηεξ θςημζύκζεζεξ.
- Η ηαοημπμίεζε ηςκ αενίςκ ηεξ θςημζύκζεζεξ.
- Η δηαπίζηςζε ηεξ ζπέζεξ ηεξ θςημζύκζεζεξ με ηεκ θοηηανηθή ακαπκμή.
Όργαμα και σλικά απαραίηηηα για ηο πείραμα
Γοάιηκμ βάδμ π.π. από μανμειάδα πμο θιείκεη αενμζηεγώξ
Πνάζηκμ θοηό (π.π. ηζμοθκίδα)
1 θενάθη νεζώ
Πιέγμα αμηάκημο.
Ακαπηήναξ με μαθνύ νύγπμξ

Σμ video ημο πεηνάμαημξ (https://www.youtube.com/watch?v=_B44_4fyYE0&feature=youtu.be),
μπμνεί κα αλημπμηεζεί από ημκ εθπαηδεοηηθό ςξ επμπηηθό οιηθό πνμθεημέκμο μη μαζεηέξ κα θαηακμήζμοκ μέζς ημο ηζημνηθμύ πεηνάμαημξ ηεκ ακηαιιαγή ηςκ αενίςκ θαηά ηε θςημζύκζεζε θαη ηεκ
ηαοημπμίεζή ημοξ. Γκαιιαθηηθά, με ηεκ παναθμιμύζεζε ημο βηκηεμζθμπεμέκμο πεηνάμαημξ, μη μαζεηέξ π.π. ζημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ ηεξ Γνεοκεηηθήξ Γνγαζίαξ ή ηεξ Σεπκμιμγίαξ μπμνμύκ κα θαηαζθεοάζμοκ ηε δηθή ημοξ ακηίζημηπε δηάηαλε θαη κα πναγμαημπμηήζμοκ ημ πείναμα. Ακάιμγα ζα μπμνμύζε ημ video κα αλημπμηεζεί γηα θαηαζθεοή ηεξ δηάηαλεξ από ημοξ δηδάζθμκηεξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ. Γπηπιέμκ εθπαηδεοηηθό οιηθό γηα ημ πείναμα ημο Priestley, μπμνμύκ μη μαζεηέξ κα παναθμιμοζήζμοκ ζ ημ «Φςηόδεκηνμ» (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el) .
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Οκμμάδμοκ "πιςνμθύιιε" ηεκ πνάζηκε πνςζηηθή ηςκ θοηώκ.
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Ιδέα / Θεφρία / Άπουη
«Σα θοηά, όπςξ θαη ηα δώα, απαηημύκ ηνμθή.»
«Σα θοηά απμθημύκ ηεκ ηνμθή ημοξ μέζς ηςκ νηδώκ.»
Πνμηείκεη (αιιά δεκ εθηειεί πμηέ) έκα πείναμα ζημ μπμίμ έκα θοηό δογίδεηαη θαη ζηε ζοκέπεηα θοηεύεηαη ζε δμπείμ πμο πενηέπεη δογηζμέκε πμζόηεηα
πώμαημξ. Μεηά από μενηθμύξ μήκεξ, ηα ηειηθά βάνε ημο θοημύ θαη ημο πώμαημξ, θαη ημ ζοκμιηθό βάνμξ ημο κενμύ πμο πνεζημμπμηήζεθε, ζογθνίκμκηαη
με ηηξ ανπηθέξ ηημέξ. Γπηπεηνεί κα δείλεη όηη ε μάδα ημο θοημύ πνμένπεηαη
μόκμ από ημ κενό.
Eθηειεί ημ πείναμα πμο πνμηάζεθε από ημκ Nicholas of Cusa, ζπεδόκ 200
πνόκηα κςνίηενα. Καηαιήγεη ζημ ζομπέναζμα όηη μιόθιενε ε μάδα ημο θοημύ
πνμήιζε από ημ κενό.
«ηα πνάζηκα θύιια πανάγεηαη ε ηνμθή ηςκ θοηώκ.»
«Σα θοηά απμθημύκ μένμξ ηεξ ηνμθήξ ημοξ από ηεκ αημόζθαηνα.»
Πνμζπαζεί κα επηβεβαηώζεη ηεκ οπόζεζε ημο Van Helmont όηη ζημ κενό
πμο θαηακαιώκμοκ ηα θοηά μθείιεηαη ε αύλεζε ηεξ μάδαξ.
«Γίκαη "πμιύ πηζακό" κα παίνκεη ημ θοηό ηνμθή από ημκ αένα. Σμ θςξ μπμνεί επίζεξ κα εμπιέθεηαη.»
Παναηενεί εθπμμπή θοζαιίδςκ από θύιιμ βοζηζμέκμ ζημ κενό.
Tμπμζέηεζε έκα ακαμμέκμ θενί ζε έκα θιεηζηό γοάιηκμ δμπείμ θαη παναηήνεζε όηη έζβεζε. ηε ζοκέπεηα, ημπμζέηεζε ζημ δμπείμ έκα μηθνό θοηό, ημ
άθεζε μενηθέξ μένεξ θαη, ακάβμκηαξ ημ θενί μέζα ζημ ίδημ δμπείμ, παναηήνεζε όηη έθαηγε. ομπένακε όηη ηα θοηά απειεοζενώκμοκ «αένημ πμο ζοκηενεί ηεκ θαύζε». Δηαπίζηςζε όηη έκα θοηό θαη έκα δώμ μπμνμύκ κα επηβηώζμοκ γηα μηθνό πνμκηθό δηάζηεμα μέζα ζημ ίδημ θιεηζηό γοάιηκμ δμπείμ.
Ακαθαιύπηεη ημ ζημηπείμ πμο μκμμάδεη «μλογόκμ». Ακαγκςνίδεη όηη αοηό
θαηακαιώκεηαη ηόζμ ζηεκ ακαπκμή ηςκ δώςκ όζμ θαη ζηεκ θαύζε. Καηαννίπηεη ηε ζεςνία ημο «phlogiston», οπμζεηηθήξ μοζίαξ πμο έςξ ηόηε πίζηεοακ όηη εθπέμπεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακαπκμήξ ή ηεξ θαύζεξ. Θεμειηώκεη
ηε ζύγπνμκε Υεμεία
«Μόκμ ηα πνάζηκα μένε θοηώκ απειεοζενώκμοκ Ο2 . Αοηό ζομβαίκεη μόκμ
'όηακ θςηίδμκηαη από ημ ειηαθό θςξ.»
«Σμ Ο2 πμο πανάγμοκ ηα θοηά πνμένπεηαη από ημ CO2 πμο απμννμθμύκ.»
Έςξ ηα μηζά ημο 20μύ αη., πμο εθανμόζηεθε ε ζήμακζε ηςκ αηόμςκ, ε ιμγηθμθακήξ πνόηαζή ημο ήηακ απμδεθηή.
Παναηενεί πνάζηκα θμθθία ζε θοηηθμύξ ηζημύξ, ηα μπμία ανγόηενα ακαγκςνίζηεθακ ςξ πιςνμπιάζηεξ.
Απμδεηθκύεη όηη μ άκζναθαξ πμο απμννμθάηαη θαη πνμένπεηαη από ημ αημμζθαηνηθό CO2 δεκ μπμνεί κα απμδώζεη πιήνςξ ηεκ αύλεζε ημο βάνμοξ εκόξ
θοημύ. Τπμζέηεη όηη ημ πνόζζεημ βάνμξ πνμένπεηαη από κενό.

«Σμ μόνημ ημο κενμύ δηαζπάηαη ζηε δηάνθεηα ηεξ θςημζύκζεζεξ.»
Κάκεη ιεπημμενείξ παναηενήζεηξ ζηε δμμή ηςκ πιςνμπιαζηώκ.
«Ο ήιημξ είκαη ε πεγή εκένγεηαξ γηα ημοξ δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ . Η θςημζύκζεζε είκαη μεηαηνμπή θςηεηκήξ εκένγεηαξ ζε πεμηθή.»
Γκημπίδεη ζε πιςνμπιάζηεξ ζπεμαηηζμό αμύιμο ελανηώμεκμ από ημ θςξ.
Καηαιήγεη ζηεκ: 6CO2 + 6H2O + θςηεηκή εκένγεηα ----> C6H12O6 + 6O2

Νικ. Ιφάμμοσ, Ε.Κ.Φ.Ε. Πιερίας, ekfekate@gmail.com, Ελ. Παλούμπα ,Ε.Κ.Φ.Ε. Λακφμίας, elpaloumpa1@gmail.com
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Κάκεη αθνηβείξ πμζμηηθέξ μεηνήζεηξ ηεξ πνόζιερεξ CO2 θαη ηεξ παναγςγήξ
O2 θαη ελάγεη μηα ηζμζηαζμηζμέκε ελίζςζε γηα ηε θςημζύκζεζε:
6CO2 + 12H2O + θςηεηκή εκένγεηα ----> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
«Ο C πνμένπεηαη από ημ αημμζθαηνηθό CO2. Ο ζπεμαηηζμόξ αμύιμο ζε θςηηζμέκα θύιια ελανηάηαη από ηεκ πανμοζία CO2.»
Φώηηζε ημήμαηα εκόξ θύθμοξ με μμκμπνςμαηηθέξ αθηηκμβμιίεξ. Δηαπίζηςζε
όηη ηα αενόβηα βαθηήνηα πμο είπακ δοκαηόηεηα θίκεζεξ ζογθεκηνώκμκηακ ζε
εθείκε ηεκ πενημπή ημο κεμαηίμο πμο θςηηδόηακ από ηεκ ενοζνή αθηηκμβμιία. Δηαπίζηςζε ζηε ζοκέπεηα όηη ε ζογθέκηνςζε ημο μλογόκμο ζ' αοηή ηεκ
πενημπή ήηακ μεγαιύηενε. ομπένακε όηη ε ενοζνή αθηηκμβμιία ήηακ πημ
απμηειεζμαηηθή γηα ηε θςημζύκζεζε από ηεκ μπιε αθηηκμβμιία
Πενηγνάθεη ημοξ θόθθμοξ ηςκ πιςνμπιαζηώκ.
«Η δηαδηθαζία με ηεκ μπμία ηα θςηηζμέκα πνάζηκα θοηά πανάγμοκ ακζναθμύπεξ εκώζεηξ θαιείηαη είηε "θςημζύκηαλε" είηε "θςημζύκζεζε". «Πνμηημά ημ πνώημ, αιιά ε "θςημζύκζεζε" οημζεηείηαη.
«Η θςημζύκζεζε απμηειείηαη από δύμ ηύπμοξ ακηηδνάζεςκ: μία ηαπεία θςημπεμηθή δηενγαζία ελανηώμεκε από ημ θςξ θαη μηα πημ ανγή βημπεμηθή δηαδηθαζία. «
Δεμμζηεύμοκ μειέηεξ ζπεηηθά με ηε δμμή θαη ηε πεμεία ηεξ πιςνμθύιιεξ.
ημκ Willstatter απμκέμεηαη βναβείμ Νόμπει ημ 1915.
«Η απειεοζένςζε O2 θαηά ηε θςημζύκζεζε ζομβαίκεη μόκμ πανμοζία θςηόξ. Μπμνεί κα παναπζεί O2αθόμα θαη ακ δεκ οπάνπεη δηαζέζημμ CO2.» Οη
ακηηδνάζεηξ ηεξ θςημζύκζεζεξ πμο ζομβαίκμοκ ζημ θςξ μκμμάζηεθακ "θςηεηκέξ " ή "ακηηδνάζεηξ Hill" .
Δείπκεη όηη ηα θςημζοκζεηηθά βαθηενίδηα πμο πνεζημμπμημύκ H2S ςξ δόηε
ειεθηνμκίςκ πανάγμοκ ζημηπεηαθό S ακηί γηα O2. Πνμηείκεη θαη΄ακαιμγία
όηη ημ O2 πμο απειεοζενώκεηαη ζηε θοηηθή θςημζύκζεζε πνμένπεηαη από
ημ Η2Ο θαη όπη από ημ CO2.
Υνεζημμπμημύκ κενό επηζεμαζμέκμ με ημ βανύ ηζόημπμ 18O γηα κα επηβεβαηώζμοκ όηη ημ μλογόκμ πμο πανάγεηαη ζηε θςημζύκζεζε πνμένπεηαη από
ημ H2O.
«Τπάνπεη θςημ-ελανηώμεκμξ ζπεμαηηζμόξ ΑΣΡ ζε πιςνμπιάζηεξ.»
Υιςνμπιάζηεξ μπμνμύκ κα θάκμοκ πιήνε θςημζύκζεζε.
Με ναδηεκενγά επηζεμαζμέκμ 14CO2 απμθαιύπηεη ηεκ μδό αθμμμίςζεξ C ζηε
θςημζύκζεζε. Δηενεοκά ηεξ «ζθμηεηκήξ θάζεξ» ηεξ θςημζύκζεζεξ: «Οη
ζθμηεηκέξ ακηηδνάζεηξ είκαη θοθιηθή δηαδηθαζία, μ "θύθιμξ ημο Calvin".» Οδεγεί ζηε δέζμεοζε θαη ακαγςγή ημο CO2. Βναβείμ Νόμπει 1961.
Ακαθαιύπηεη όηη μη θςηεηκέξ ακηηδνάζεηξ ηεξ θςημζύκζεζεξ απμηειμύκηαη
από δύμ θςημπεμηθά ζοζηήμαηα
οκζέηεη πιςνμθύιιε. Βναβείμ Νόμπει, 1965.
«Γηζάγμοκ ημ μμκηέιμ "Z-scheme" γηα ηηξ θςημζοκζεηηθέξ ακηηδνάζεηξ.»
Πανέπεη ζημηπεία γηα ηεκ οπμζηήνηλε ημο "Z-scheme".
Απμμμκώκεη ηα θεκηνηθά ζύμπιμθα ηςκ ακηηδνάζεςκ.
Πνμηείκεη ημ μμκηέιμ "S-States" γηα κα ελεγήζεη ηεκ ζηαδηαθή μλείδςζε
ημο Η2Ο θαη ηεκ απειεοζένςζε ημο 02.
Κνοζηαιιώκμοκ ημ θέκηνμ ηεξ θςημζοκζεηηθήξ ακηίδναζεξ από έκα πμνθονό βαθηήνημ θαη πνεζημμπμημύκ ηεπκηθέξ πενίζιαζεξ αθηίκςκ Υ γηα ημκ
πνμζδημνηζμό ηεξ ιεπημμενμύξ δμμήξ ημο. Βναβείμ Νόμπει, 1988.
Πνμζδηόνηζε με αθνίβεηα ημκ νόιμ ηεξ πιςνμθύιιεξ ζηε θςημζύκζεζε.
Καζμνίδμοκ ηε δμμή ημο ζομπιέγμαημξ δηαπςνηζμμύ μαγγακίμο-αζβεζηίμο.
Μειεηά ηεκ επίδναζε ηςκ θςημκίςκ ζηε θςημζύκζεζε.

ΥΡΗΙΜΓ ΔΙΓΤΘΤΝΓΙ:
 https://www.timetoast.com/timelines/1658117 Η ηζημνημγναμμή ηςκ επηζηεμμκηθώκ ζηαζμώκ θαη μειεηεηώκ ηεξ Φςημζύκζεζεξ από ημ 300 π.Υ. έςξ ημ 2012 μ.Υ.
 https://www.youtube.com/watch?v=Pn98TvNL9sM Σμ πείναμα ημο Priestley από ημ Γ.Κ.Φ.Γ.
Πηενίαξ. Η 1ε εθδμπή

https://www.youtube.com/watch?v=2v0n1S8J5FM Σμ πείναμα ημο Priestley από ημ Γ.Κ.Φ.Γ.
Πηενίαξ. Η 2ε εθδμπή
 https://www.youtube.com/watch?v=_B44_4fyYE0&feature=youtu.be Σμ πείναμα ημο Priestley
από ημ Γ.Κ.Φ.Γ. Πηενίαξ. Η 3ε εθδμπή
 http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3137. Ακίπκεοζε ημο αμύιμο πμο ζπεμαηίδεηαη
θαηά ηε θςημζύκζεζε. Φςηόδεκηνμ
 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el Σμ πείναμα ημο Priestley.
Φςηόδεκηνμ
 https://quizlet.com/234048633/match Ηιεθηνμκηθό Φύιιμ αλημιόγεζεξ - Quizlet
 http://bit.ly/2zQfYHS Ηιεθηνμκηθό θύιιμ - παηπκίδη αλημιόγεζεξ – Kahoot!
 http://photobiology.info/History_Timelines/Hist-Photosyn.html Brennan, T., Photosynthesis timelines
 https://historicalcasestudyphotosynth.weebly.com/350-bce---1860.html Photosynthesis
 https://prezi.com/etx58ddwesz3/photosynthesis-timeline/ «Ιζημνημγναμμή» ηεξ Φςημζύκζεζεξ
 http://bit.ly/2yp4N57 Η ηζημνία ηεξ Φςημζύκζεζεξ.
 http://bit.ly/2zbCIx2 Biology Vol II
 http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_bio_b_gp_lyk.pdf Γνγαζηενηαθόξ Οδεγόξ Βημιμγίαξ Γεκηθήξ Παηδείαξ Β΄ Λοθείμο.
 http://ekfe.kar.sch.gr/keimena/2017-18/didili_gel_2017-18.pdf Οδεγίεξ δηδαζθαιίαξ μαζεμάηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ 2017-2018.
 http://bit.ly/2gGesMH Καιιηενγώκηαξ οπό ημ θςξ ηςκ LED
 http://bit.ly/2wXjTwO Ακαθαιύθζεθε δώμ πμο θςημζοκζέηεη
 http://bit.ly/2gd1V2B Φςημζύκζεζε θαη θςημ-απμζύκζεζε
 http://bit.ly/2yMP2rG Σα πνώηα βημκηθά θοηά με «ημύνμπμ» θςημζύκζεζε

http://bit.ly/2yn7vrt Ρεύμα με ηεπκεηή θςημζύκζεζε

