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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

Ευρωπαώκό Ολυμπιϊδα Υυςικών Επιςτημών 2014-2015 
Σοπικόσ διαγωνιςμόσ ςτη  Φημεύα 

 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
Οι βαςικού ςτόχοι τησ εργαςτηριακόσ ϊςκηςησ εύναι:  

1) Η παραςκευό δ/τοσ  οριςμϋνησ ςυγκϋντρωςησ, από την ανϊμειξη δυο διαλυμϊτων οξϋων 

διαφορετικόσ  ςυγκϋντρωςησ 

2) Η τιτλοδότηςη διαλύματοσ που προϋκυψε από την ανϊμειξη δυο διαλυμϊτων τησ ύδιασ 

ουςύασ αλλϊ διαφορετικόσ  ςυγκϋντρωςησ, με την μϋθοδο τησ αλκαλιμετρύασ, 

προκειμϋνου να ελεγχθεύ πειραματικϊ η  ςυγκϋντρωςη του τελικού διαλύματοσ. 

3) Ο ςχεδιαςμόσ και η εκτϋλεςη πειρϊματοσ  ποιοτικόσ ανϊλυςησ διαλυμϊτων χημικών 

ενώςεων. 

Η ταυτοπούηςη των ουςιών θα ςτηριχθεύ ςε: i) εργαςτηριακϋσ μεθόδουσ προςδιοριςμού του 

pH των διαλυμϊτων, και ii) ςε καταβύθιςη ιζημϊτων με χαρακτηριςτικό χρώμα, για τισ 

ιοντικϋσ ενώςεισ  

 
Βαςικϋσ Έννοιεσ και Υυςικϊ Μεγϋθη:- υγκϋντρωςη διαλϑματοσ (Molarity)- Ιςχυρϐ οξϑ - Ιςχυρό βϊςη 

- Εξουδετϋρωςη διαλϑματοσ οξϋοσ απϐ διϊλυμα βϊςησ - δεύκτεσ-pH διαλϑματοσ (ςε οριςμϋνη 

θερμοκραςύα)-καταβϑθιςη ιζόματοσ-αλκαλιμετρύα 

 

 Θεωρητικό υπόβαθρο τησ ϊςκηςησ 

Η ανϊμιξη ςτερεών ουςιών ό διαλυμϊτων , ςε οριςμϋνη αναλογύα, αποτελεύ ϋναν κρύςιμο παρϊγοντα 

ςτην φϊςη παραςκευόσ μιγμϊτων. 

 Ο ακριβόσ προςδιοριςμϐσ τησ αναλογύασ ϐγκων ό μαζών, με την οπούα πρϋπει να γύνει η ανϊμιξη δυο ό 

περιςςϐτερων ουςιών εύναι  καθοριςτικϐσ παρϊγοντασ ςτην ςωςτό παραςκευό ενϐσ φαρμακευτικοϑ 

ςκευϊςματοσ ό ενϐσ προώϐντοσ διατροφόσ :  

 

Η εργαςύα ενϐσ χημικοϑ ςε εργαςτόριο αναλυτικόσ Φημεύασ περιλαμβϊνει δυο ςτϊδια:  

1. Αρχικϊ  ϋνα θεωρητικό υπολογιςμό τησ αναλογύασ όγκων με την οπούα θα γύνει ανϊμειξη των 

δυο διαλυμϊτων οξϋων 1

2

V

V
προκειμένου το τελικό διάλυμα να έχει την επιθυμητή ςυγκέντρωςη, 

2. ςτην ςυνέχεια τον πειραματικό έλεγχο τησ ςυγκέντρωςησ του τελικού διαλύματοσ, με χρήςη τη 

ογκομετρική μέθοδο προςδιοριςμού (αλκαλιμετρία):  

 

Η ογκομϋτρηςη αποτελεύ μϋθοδο ποςοτικοϑ προςδιοριςμοϑ ουςύασ, με μϋτρηςη του ϐγκου διαλϑματοσ 

γνωςτόσ ςυγκϋντρωςησ (πρϐτυπου διαλϑματοσ ) που χρειϊζεται για την πλόρη αντύδραςη με την ουςύα. 

 

Με την βοόθεια κατϊλληλου δεύκτη, προςδιορύζουμε, το τϋλοσ τησ εξουδετϋρωςησ:  

Φρηςιμοποιοϑμε ωσ δεύκτη διϊλυμα φαινολοφθαλεώνησ 0,1% w/v, αφοϑ η αλλαγό χρώματοσ , απϐ 

ϊχρωμο ςε ροζ , του ςυγκεκριμϋνου δεύκτη, γύνεται ςε μια περιοχό τιμών του pH, ϐπου ϋχει επιτευχθεύ 

πλόρησ εξουδετϋρωςη των mol του HCl απϐ τα mol τησ βϊςησ (ιςοδϑναμο ςημεύο). 

 

Ονόματα των μαθητών τησ ομάδασ:                 ΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  
1) ___________________________________________ 
2) ___________________________________________ 
3) ___________________________________________  
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Όγκοσ δ/τοσ HCl 0,1Μ      V΄1 =……..….mL 
 
Όγκοσ δ/τοσ HCl 0,4Μ       V΄2 =…………mL 
 

Όγκοσ τελικού διαλύματοσ HCl : 
V΄1 + V΄2 = 12mL , 

ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 
 

Πειραματικό διαδικαςύα 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ 
Φωνύ Διϊλυμα NαOH (πρϐτυπο) 

Κωνικό φιϊλη 100mL Διϊλυμα HCl 0,1M  ΔΙΑΛΤΜΑ 1 
Πλαςτικϐ  φιαλύδιο Διϊλυμα HCl 0,4M  ΔΙΑΛΤΜΑ 2 

ΠροχοϏδα 50mL Δεύκτησ    ΥαινολοφθαλεϏνη  

Μεταλλικϋσ λαβύδεσ- ορθοςτϊτησ- βϊςη 

 

Απιοντιςμένο νερό ςε υδροβολέα 

Αριθμομηχανό, Μολϑβι, ςτυλϐ  

Φαρτύ κουζύνασ, Προςτατευτικϊ γυαλιϊ, πλαςτικϊ γϊντια  
 
Προςοχό: Αποφεύγουμε την επαφό με τα διαλύματα οξϋοσ και βϊςησ. Κατϊ τη διεξαγωγό των 
πειραμϊτων, φορϊμε προςτατευτικϊ γυαλιϊ και γϊντια. Αν ϋρθουμε ςε επαφό με οξύ ό βϊςη, 
ξεπλϋνουμε με νερό βρύςησ.  
 

Πεύραμα 1Α:  
 

Θωρητικόσ υπολογιςμόσ αναλογύασ όγκων 1

2

V

V
 

Διαθέτουμε διαλύματα HCl 0,1Μ (ΔΙΑΛΤΜΑ 1)  και HCl 0,4Μ (ΔΙΑΛΤΜΑ 2) 

Να υπολογύςετε την αναλογύα όγκων με την οπούα πρϋπει να αναμύξουμε V1 (mL)  διαλϑματοσ HCl 0,1Μ 

με V2  (mL) διαλϑματοσ HCl 0,4Μ, προκειμϋνου το τελικϐ διϊλυμα(ΔΙΑΛΤΜΑ 3) να ϋχει ςυγκϋντρωςη 

0,2Μ και όγκο 12mL  

Ο ϐγκοσ του τελικοϑ διαλϑματοσ, ιςοϑται με το ϊθροιςμα του ϐγκου των δυο διαλυμϊτων που 

αναμειγνϑονται :      

………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Αναλογύα όγκων 
1

2

V

V
= ………………………..           

  
 
 
 
 
 

Σιτλοδότηςη διαλύματοσ HCl (ΔΙΑΛΤΜΑ 3) 

 

Πειραματικό διαδικαςύα: 

1. Γεμύζουμε την προχούδα , με την βοόθεια του χωνιοϑ, με πρϐτυπο διϊλυμα ΝaΟΗ η ςυγκέντρωςη 

του οποίου, θα ςασ γνωςτοποιηθεί, μετά το τέλοσ τησ πειραματικήσ διαδικαςίασ. 

2. Με την χρόςη του ςιφωνύου πλόρωςησ , προςθϋτουμε διαδοχικϊ ςτην κωνικό φιϊλη των 100 mL 

ποςϐτητεσ ϐγκου V΄1 και V΄2 απϐ τα διαλϑματα, ώςτε να ςυμπληρωθεύ ο ζητοϑμενοσ ϐγκοσ των 12 ml 

τελικοϑ διαλϑματοσ. 

3.  Προςθϋτουμε μερικϋσ  ςταγϐνεσ (3-4) δεύκτη φαινολοφθαλεώνη 

4. Ογκομετροϑμε με το πρϐτυπο διϊλυμα NaΟΗ μϋχρισ ϐτου αλλϊξει το χρώμα του διαλϑματοσ απϐ 

ϊχρωμο ςε ροζ. 

5. Επαναλαμβϊνουμε την διαδικαςύα (βόματα 1-4) 
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Αν το χρώμα παραμείνει ςταθερό για 2-3 λεπτά, η ογκομϋτρηςη ϋχει τελειώςει. Αν το διϊλυμα ςτην 

κωνικό φιϊλη αποχρωματιςτεύ, τϐτε ςυνεχύζουμε ςτϊγδην την προςθόκη πρϐτυπου διαλϑματοσ μϋχρι το 

χρώμα να παραμϋνει ςταθερϐ ροζ. 

 Ζητόςτε από τον επιβλϋποντα καθηγητό/καθηγότρια, να ελϋγξει την αρχικϊ και την τελικό 

ϋνδειξη ςτην προχοώδα προκειμϋνου να την καταγρϊψει, ςτο φύλλο αξιολόγηςησ τησ 

ομϊδασ. 

 Οι όγκοι των ενδεύξεων τησ προχοώδασ να αναγρϊφονται με ϋνα δεκαδικό ψηφύο 

Ογκομϋτρηςη διαλύματοσ HCl 

Μετρόςεισ-υπολογιςμού: 

 

ημεύωςη: Όλα τα αποτελϋςματα να γραφούν με δύο δεκαδικϊ ψηφύα  

ημεύωςη: Ζητόςτε από τον επιβλϋποντα, να ςασ κϊνει γνωςτό την ςυγκϋντρωςη C (mol/L), του 

πρότυπου διαλύματοσ NaOH, ϋτςι ώςτε να ςυμπληρώςετε, τον πύνακα με τουσ υπολογιςμούσ. 

 

υγκϋντρωςη πρότυπου διαλύματοσ NaOH : ………………….mol/L 

Συμπληρώνετε τον  πίνακα κάνοντασ τουσ ςχετικούσ υπολογιςμούσ: 

Μϋςοσ ϐροσ των ϐγκων δ/τοσ NaOH που απαιτόθηκε για την 

εξουδετϋρωςη του ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ 3 

V = ……………..mL 

Γραμμομϐρια (n) που περιϋχονται ςτην παραπϊνω ποςϐτητα 

δ/τοσ NaOH  

nΝαΟΗ = ………….mole 

Γραμμομϐρια (n) HCl που περιϋχονται ςτο ογκομετροϑμενο 

διϊλυμα  

Αντύδραςη: ………………………………………………………………………………………………. 

nHCl = ………….mole 

αιτιολογεύςτε την απϊντηςό ςασ με 

βϊςη την αντύδραςη εξουδετϋρωςησ 

υγκϋντρωςη διαλϑματοσ HCl (ΔΙΑΛΤΜΑ 3) C = ……………mole/L 

Ογκομϋτρηςη Ένδειξη Προχοώδασ Όγκοσ πρότυπου διαλύματοσ 
που καταναλώθηκε 

1η 

Αρχικό ϋνδειξη προχοώδασ (1): …………..mL 

Vα = ……………..mL 

Σελικό ϋνδειξη προχοώδασ: ……………mL 

2η 

Αρχικό ϋνδειξη προχοώδασ: …………..mL 

Vβ = ……………..mL 

Σελικό ϋνδειξη προχοώδασ: ……………mL 

Μϋςοσ Όροσ V = ……………..mL 
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ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 
 

Η ρϑπανςη του υδροφϐρου ορύζοντα και των εδαφών απϐ βιομηχανικϊ απϐβλητα εύναι ϋνα απϐ τα 

καύρια περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ εποχόσ μασ, καθώσ κλωςτοϒφαντουργικϋσ, μεταλλουργικϋσ, 

καταςκευόσ ςυςςωρευτών, χρωμϊτων, κ.ϊ.) χρηςιμοποιοϑν ϊλατα μετϊλλων και ϊλατα βαρϋων 

μετϊλλων, πολλϊ απϐ τα οπούα εύναι τοξικϊ και επικύνδυνα για την υγεύα και τα οικοςυςτόματα, ακϐμη 

και ςε μικρϋσ ςυγκεντρώςεισ. 

Ωσ Φημικού περιβϊλλοντοσ καλεύςτε να ςχεδιϊςετε και να εκτελϋςετε, πεύραμα ποιοτικόσ ανύχνευςησ , 

χημικών ουςιών, που ςυλλϋχτηκαν απϐ παρακεύμενο οικιςμϐ  τησ Αττικόσ και απϐ επιφανειακϊ ϑδατα. 

 

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραςτόρια 
Θόκεσ διαφανεύσ (μπλύςτερ) Δείκτησ φαινολοφθαλεώνη 0,1% w/v 
Παραςχύδεσ (για ανϊδευςη) H2SO4  1Μ αντιδραςτόριο ανύχνευςησ 
 NaOH 1 Μ αντιδραςτόριο ανύχνευςησ 

 
 Οι ουςύεσ που καλεύςτε να ταυτοποιόςετε, μϋςα απϐ τισ χημικϋσ ιδιϐτητεσ των διαλυμϊτων τουσ, 
 

Pb (NO3)2 - AlCl3 - NaOH - BaCl2 
γνωρύζοντασ απϐ την  βιβλιογραφύα ϐτι: 

 
 Ο δεύκτησ φαινολοφθαλεώνη χρωματύζεται ροζ ςε περιοχό τιμών του pH μεγαλϑτερη του 8,9  

 Τα κατιόντα Αργιλίου (Al3+) είναι διαλυτά ςε διάλυμα θεϊκών ιόντων (SO42-) 

 Τα ιόντα μολύβδου (Pb2+) ςχηματίζουν λευκϐ ύζημα με τα θεϊκά ιόντα SO42- , το οποίο όμωσ είναι 

ευδιάλυτο ςε περίςςεια βάςησ 

 Τα κατιόντα Νατρίου (Na+) είναι ευδιάλυτα ςε διάλυμα θειϊκών ιόντων (SO42 ) 

 Τα κατιόντα Βαρίου (Ba2+) ςχηματίζουν λευκϐ ύζημα με τα θειϊκά ιόντα (SO42 )το οποίο είναι 

αδιάλυτο ςε περίςςεια βάςησ,  

Πειραματικό διαδικαςύα 
 
 τισ πλαςτικϋσ διαφανεύσ θόκεσ (μπλύςτερ) που βρύςκονται μπροςτϊ ςασ, ρύξτε περύπου 5-6 

απϐ το υπο εξϋταςη διϊλυμα και 1 ϋωσ 2 ςταγϐνεσ απϐ το αντιδραςτόριο ανύχνευςησ 

 Η περύςςεια ενϐσ διαλϑματοσ ανύχνευςησ, αντιςτοιχεύ ςε 15 ςταγϐνεσ περύπου 

 ΠΡΟΟΦΗ!! Φρηςιμοποιόςτε γυαλιϊ και γϊντια, για την προςταςύα των ματιών και 

του δϋρματοσ και μην μετακινεύτε το μπλύςτερ, από τον πϊγκο 

 Περιγρϊψτε ςυνοπτικϊ, τα βόματα που θα ακολουθόςετε, ςτο εργαςτόριο, προκειμϋνου να 

πετϑχετε την ταυτοπούηςη τησ κϊθε μιασ απϐ τισ ουςύεσ Α,Β,Γ,και Δ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 υμπληρώςτε τον  παρακϊτω πύνακα   

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ (ΡΥΠΟΙ) ΥΙΑΛΙΔΙΟ ΙΖΗΜΑ ΦΡΩΜΑ 
ΦΗΜΙΚΟ 

ΣΤΠΟ 
ΙΖΗΜΑΣΟ 

Μεταλλουργύα: Ιόντα Ba++   

 

    

Καθαριςτικών : Ιόντα Na+ 

 

    

1. Μπαταριών Ιόντα Pb2+     

Μεταλλουργύα: Ιόντα Al3+   

 

    

 
 
ΥΙΑΛΙΔΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 
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ΥΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 
 
 

 ΜΟΝΑΔΕ  

Τπολογιςμϐσ αναλογύασ ϐγκων V1 / V2 9  

Καταγραφό ενδεύξεων προχοώδασ   4x1=4  

Μεςοσ ϐροσ ϐγκου NaOH 3  

Τπολογιςμϐσ αντιδρώντων mol NaOH 5  

Τπολογιςμϐσ mol HCl – αιτιολϐγηςη 3+3=6  

Τπολογιςμϐσ ςυγκϋντρωςησ τελικοϑ διαλϑματοσ 12  

Απϐκλιςη τιμόσ ςυγκϋντρωςησ ΔC τελικοϑ διαλϑματοσ , απϐ την τιμό 
αναφορϊσ 0,2 mol/L 
Απϐ 0-0,02 , 12μϐρια, απϐ 0,02-0,03  8 μϐρια, για ΔC=0,04  6μϐρια για 
ΔC > 0,04  2 μϐρια. 

2-12  

ΤΝΟΛΟ 1ο : 51  

 
 
 
 
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΙΟΝΣΩΝ – ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 
 
 ΜΟΝΑΔΕ 

Περιγραφό διαδικαςύασ  10  

Φημικού τϑποι ιζημϊτων   2*2=4 
4 ( για SO4- ) ό  2 για OH-) 

 

Φαρακτηριςτικϐ χρώμα ιζημϊτων - δεύκτη 1*3=3  

Εμφϊνιςη ιζόματοσ 2*2=4 
 (4 για SO4-2 και 2 για OH-) 

 

Σεκμηρύωςη  4  

ωςτό αντιςτούχηςη χημικών ουςιών– Υιαλιδύων 

(4X3=12μ.) 

0-12  

ΤΝΟΛΟ 2ο : 37  

 
 
 

 

 

 

 



 

Διαγωνιςμϐσ EUSO 2014, 1η Υϊςη, Φημεύα ελύδα 7 
 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝ ΟΙ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕ: 
(ΜΕΓΙΣΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 6 Φ 2 = 12) 
 
1) Ορθό ανϊγνωςη ςτϊθμησ πλόρωςησ προχοώδασ  
 
 
2) ωςτό ανϊδευςη κωνικόσ φιϊλησ κατϊ την ογκομϋτρηςη. 
    προςθόκη λύγων ςταγϐνων δεύκτη 
 
3) Ορθϐσ χειριςμϐσ οργϊνου μϋτρηςησ ϐγκου ( ςιφώνιο με πουϊρ), για λόψη διαλυμϊτων HCl 0,1M και 
0,4Μ)  

 
4) Aντικανονικϋσ ενϋργειεσ ϐπωσ: επαφό ουςιών με γυμνϊ χϋρια, χρηςιμοπούηςη νεροϑ βρϑςησ αντύ 
απιοντιςμϋνου,  

 
5) Φρόςη μικρών ποςοτότων (περύπου 5 ςταγϐνεσ) ςτισ πλαςτικϋσ θόκεσ (μπλύςτερ) και προςθόκη 
λύγων ςταγϐνων αντιδραςτηρύων ανύχνευςησ.  

 
ωςτό και γρόγορη επανατοποθϋτηςη των καπακιών των ςταγονομετρικών φιαλών χωρύσ να 
μπερδεϑονται μεταξϑ τουσ. 
6) Καταςτροφό οργϊνων (π.χ. θραϑςη υαλικών) 
 

 

 

 

 

 

 ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΦΟΪΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑ 1Α   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Κριτόριο 1 Κριτόριο 2 Κριτόριο 3 Κριτόριο 4 Κριτόριο 5 Κριτόριο 6 ΤΝΟΛΟ 3ο 
       

 
 
 

1η 

 

Αρχικό ϋνδειξη προχοώδασ: ........................ mL 

 

Σελικό ϋνδειξη προχοώδασ: ........................ mL 

 
 
 

2η 

 

Αρχικό ϋνδειξη  προχοώδασ : ...................... mL 

 

Σελικό ϋνδειξη  προχοώδασ : ..................... mL 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 1ο (51 μονϊδεσ)  

ΤΝΟΛΟ 2ο (37  μονϊδεσ )  

ΤΝΟΛΟ 3ο (12  μονϊδεσ )  

ΤΝΟΛΟ (100  μονϊδεσ )  


