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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  --  ΘΘΕΕΩΩΡΡΙΙΑΑ  
Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιοµηχανικά απόβλητα είναι ένα 

από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήµατα της εποχής µας. Ειδικά η απόρριψη µη 
επεξεργασµένων, πολλές φορές και τοξικών ή και επικίνδυνων ρύπων, υπό µορφή υγρών 
αποβλήτων ή και στερεών βιοµηχανικών καταλοίπων, είναι µια επικίνδυνη για την υγεία και 
για τα οικοσυστήµατα πρακτική στις βιοµηχανικές ζώνες.  
    Πολλές βιοµηχανίες (απορρυπαντικών-καθαριστικών, τροφίµων, οικοδοµικών υλικών) 
χρησιµοποιούν ισχυρά οξέα για επεξεργασία των προϊόντων τους. Άλλες βιοµηχανίες 
(εντοµοκτόνων-λιπασµάτων, κλωστουφαντουργικές, µεταλλουργικές, κατασκευής 
συσσωρευτών, χρωµάτων, κ.ά.) χρησιµοποιούν άλατα µετάλλων και άλατα βαρέων 
µετάλλων, συνήθως τοξικών και επικίνδυνων για την υγεία και τα οικοσυστήµατα. 

 Έχετε µπροστά σας 5 αραιά διαλύµατα άγνωστων ουσιών (Α - Β - Γ - ∆ - Ε), που 
συλλέχθηκαν από περιβαλλοντικούς επιθεωρητές, σε υγρή µορφή, γύρω από 5 βιοµηχανικές 
µονάδες. Η πρώτη - Ι, βιοµηχανία οικιακών καθαριστικών προκαλεί όξινη ρύπανση, λόγω 
αποβολής διαλύµατος γνωστού ισχυρού οξέος. Η δεύτερη – ΙΙ, βιοµηχανία εντοµοκτόνων, 
απορρίπτει απόβλητα διαλύµατος άλατος Cu+2 . Η τρίτη – ΙΙΙ, κατασκευής µπαταριών 
µολύβδου, απορρίπτει απόβλητα διαλύµατος άλατος Pb+2. Η τέταρτη – IV, µεταλλουργία 
αλουµινίου, απορρίπτει απόβλητα διαλύµατος µε κατιόντα Al+3 και ανιόντα Cl-. Τέλος, η 
πέµπτη - V, υφαντουργία µε βαφές υφασµάτων, απορρίπτει απόβλητα που περιέχουν 
κατιόντα Fe+2  

ή  Fe+3  και ανιόντα Cl- ή SO4
-2.  

Η ταυτοποίηση χηµικών ενώσεων από τις διαφορές που εµφανίζουν µεταξύ τους σε 
χηµικές ή φυσικές ιδιότητες αποτελεί ένα σηµαντικό τοµέα της αναλυτικής Χηµείας. Έτσι, 
το διαφορετικό pH ή χρώµα ενός διαλύµατος, η δηµιουργία έγχρωµου ιζήµατος ή η έκλυση 
αερίου, µε τα κατάλληλα αντιδραστήρια, αποτελούν κριτήρια ταυτοποίησης ιόντων και 
ενώσεων (ποιοτική ανάλυση).  

 

Η πρώτη αποστολή σας, ως χηµικών αναλυτικού εργαστηρίου, είναι να αντιστοιχήσετε σε 
ποια βιοµηχανική µονάδα (Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - IV - V) αντιστοιχούν τα διαλύµατα Α - Β - Γ - ∆ - E και 
να βρείτε τους χηµικούς τύπους των οξέων και αλάτων στα διαλύµατα. 
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Η δεύτερη αποστολή σας, θα είναι να προσδιορίσετε την καθαρότητα ενός δείγµατος (µε 
εµπειρικό όνοµα καραµπογιά) και χηµικό τύπο FeSO47H2Ο, ενός άλατος που χρησιµοποιείται 
ως συστατικό βαφής και  το οποίο συλλέχθηκε ως απόβλητο κοντά σε ένα υφαντουργείο.  

 

Τα ιόντα Fe2+ είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά µε οξειδοαναγωγική 
ογκοµέτρηση (µαγγανοµετρία), που βασίζεται στην οξείδωση του Fe2+(aq), σε όξινο διάλυµα 
(παρουσία Η2SO4), µε πρότυπο διάλυµα ΚΜnΟ4. Το τέλος της αντίδρασης διαπιστώνεται 
από την αλλαγή του χρώµατος του άχρωµου διαλύµατος Fe2+. Όταν η αντίδραση τελειώσει, 
η προσθήκη µιας επιπλέον σταγόνας διαλύµατος ΚΜnΟ4, θα χρωµατίσει το άχρωµο διάλυµα 
σε ρόδινο-ελαφρό ροζ. Σηµειώνεται ότι στην µαγγανοµετρία, το ίδιο το αντιδρών αποτελεί 
και δείκτη του τέλους της αντίδρασης.  
 

Όργανα και διατάξεις: 
� Στατώ µε 10 µικρούς δοκιµαστικούς σωλήνες 
� 2 Ογκοµετρικές φιάλες των 100 mL 
� 1 Σιφώνι πλήρωσης σταθερού όγκου 10 mL 
� 1 Πουάρ τριών βαλβίδων 
� 1 Υδροβολέας µε απιοντισµένο νερό 
� 1 κουτί pΗ µετρικά χαρτιά 0-14 (ανά 1) 
� 1 Χωνί µετάγγισης 
� 1 Ογκοµετρικός κύλινδρος των 10mL 
� 1 Ογκοµετρικός κύλινδρος των 100mL 
� 1 Προχοΐδα όγκου 50 mL  
� 1 Κωνική φιάλη των 250 mL 
� 2 Ποτήρια ζέσης των 250 mL  
� 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες µικρές 

 

Χηµικά αντιδραστήρια: 
� 5 πλαστικά σταγονοµετρικά φιαλίδια µε άγνωστα υγρά απόβλητα 5 βιοµηχανιών, σε 

συγκεντρώσεις ακίνδυνες για την υγεία: (1 µε διάλυµα οξέος και 4 µε άλατα 
µετάλλων) 

� Άγνωστης καθαρότητας άλας FeSO47H2Ο, υπό µορφή διαλύµατος 
� Πρότυπο διάλυµα συγκέντρωσης 0,009 Μ ΚΜnΟ4  - Υπερµαγγανικό Κάλιο  
� ∆ιάλυµα συγκέντρωσης 1Μ H2SO4 
� Αντιδραστήριο AgNO3 (Ανίχνευσης ανιόντων αλογόνων) 
� Αντιδραστήριο BaCl2 (Ανίχνευσης Θειϊκών ανιόντων)  
� Αντιδραστήριο ΚΙ (Ανίχνευσης κατιόντων Pb)  
� Αντιδραστήριο NaOH (Ανίχνευσης κατιόντων µετάλλων: Cu2+,  Al3+, Fe2+, Fe3+ )  
� Απιοντισµένο νερό 

  
ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  11ηη  --  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΙΙΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  κκααιι  ΚΚΑΑΤΤΙΙΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ    
 

Απαιτούµενα όργανα Απαιτούµενα αντιδραστήρια 
1. Στατώ δοκιµαστικών σωλήνων 
    και 10 δοκιµαστικοί σωλήνες 

1. Αντιδραστήριo ανίχνευσης Cl-,  
    Αντιδραστήριο ανίχνευσης SO4

2-,  
    Αντιδραστήριο ανίχνευσης Pb2+,  
    Αντιδραστήριο ανίχνευσης Cu2+,  Al3+, Fe2+, Fe3+ 

2. πεχαµετρικά χαρτιά 2. Άγνωστα διαλύµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε 
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Η πρώτη αποστολή σας  είναι να αντιστοιχήσετε σε ποια βιοµηχανική µονάδα (Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - 
IV - V) αντιστοιχούν τα διαλύµατα Α - Β - Γ - ∆ - E και να βρείτε τους χηµικούς τύπους 
των αντιδραστηρίων που περιέχονται στα σταγονοµετρικά  φιαλίδια.  
  
Με πεχαµέτρηση µπορείτε να βρείτε το σταγονοµετρικό φιαλίδιο που περιέχει το ισχυρό 

οξύ (ψάχνετε το αντιδραστήριο µε το µικρότερο pH).  
Ακολούθως η ποιοτική ανάλυση, δηλαδή το χρώµα του διαλύµατος ή/και η καταβύθιση 

έγχρωµων χαρακτηριστικών ιζηµάτων, θα σας οδηγήσει στην ταυτοποίηση κατιόντων και  
ανιόντων, άρα και στον προσδιορισµό των χηµικών τύπων των ενώσεων.  

 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι: 

 
- Τα ανιόντα Χλωρίου (Cl-) σχηµατίζουν λευκό ίζηµα µε κατιόντα Αργύρου (Αg+), 
 
- Τα Θειϊκά ιόντα (SO4

2-) σχηµατίζουν λευκό ίζηµα µε τα κατιόντα Βαρίου (Ba2+),   
 
- Τα κατιόντα Μολύβδου (Pb2+) σχηµατίζουν έντονο κίτρινο ίζηµα µε τα ιόντα Ιωδίου (Ι-) 
 
- Τα κατιόντα Χαλκού (Cu2+) είναι γαλάζια στα διαλύµατά τους και σχηµατίζουν γαλάζιο-µπλέ  
κολλοειδές ίζηµα µε τα ιόντα Υδροξυλίου (ΟΗ

-)  
 
- Τα κατιόντα Αργιλίου (Al3+) σχηµατίζουν λευκό ίζηµα µε τα ιόντα Υδροξυλίου (ΟΗ

-), το 
οποίο επαναδιαλύεται όµως σε περίσσεια βάσης 
 
- Τα κατιόντα του Σιδήρου (Fe2+) σχηµατίζουν πράσινο κολλοειδές ίζηµα µε τα ιόντα 
Υδροξυλίου (ΟΗ

-), ενώ τα κατιόντα του Σιδήρου (Fe3+) 
σχηµατίζουν κεραµιδί κολλοειδές 

ίζηµα µε τα ιόντα Υδροξυλίου (ΟΗ
-)  

 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Α. Χρησιµοποιήστε ετικέτες για τους δοκιµαστικούς σωλήνες και µην µπερδεύετε τα 
καπάκια των σταγονοµετρικών φιαλιδίων. 
 

Β. Για κάθε ανίχνευση χρησιµοποιήστε 20 σταγόνες από το προς εξέταση διάλυµα και 
λίγες  σταγόνες από το κατάλληλο αντιδραστήριο. 
 

Γ. Μην αγγίζετε µε γυµνά χέρια τα διαλύµατα στα σταγονοµετρικά φιαλίδια. 
 
� Πρώτα µετρήστε το pH των διαλυµάτων σας, στάζοντας σταγόνες διαλυµάτων από τα 

σταγονοµετρικά φιαλίδια απευθείας στα χαρτάκια. 
� Στο αντιδραστήριο µε το χαµηλότερο pH ταυτοποιήστε την ύπαρξη HCl ή Η2SO4 οξέος.  
� Ακολούθως, προσδιορίστε το φιαλίδιο που περιέχει τα κατιόντα Cu2+ 

και επιβεβαιώστε 
την επιλογή µε το κατάλληλο αντιδραστήριο ανίχνευσης. 

� Κατόπιν προσδιορίστε ποιο από τα εναποµείναντα τρία διαλύµατά σας, περιέχει τα ιόντα 
Pb2+.  

� Στα δύο εναποµείναντα δείγµατα προσδιορίστε ποιο κατιόν περιέχεται σε αυτά, 
χρησιµοποιώντας το κατάλληλο αντιδραστήριο. 

� Τέλος, σε 2 δοκιµαστικούς σωλήνες, στο δείγµα που περιέχει τα ιόντα σιδήρου, 
προσδιορίστε και το ανιόν που περιέχεται σε αυτό. 
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    Επιλέξτε ποια σταγονοµετρικά φιαλίδια (Α-Β-Γ-∆-Ε) αντιστοιχούν στις 5 βιοµηχανίες 
(Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V). Τεκµηριώστε σύντοµα βάσει των αποτελεσµάτων  της ποιοτικής 
ανάλυσης (πχ. pH, χρώµα διαλύµατος, χρώµα και τύπος ιζήµατος).  
    Τέλος, γράψτε τους χηµικούς τύπους του οξέος και των αλάτων, αφού προσδιορίσατε 
και το ανιόν στο δείγµα που περιέχει σίδηρο (στα υπόλοιπα άλατα δίνονται τα ανιόντα 
στον παρακάτω πίνακα): 

1 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Βιοµηχανία (ρύποι) Φιαλίδιο  Τεκµηρίωση - Παρατηρήσεις - Χηµικοί τύποι 

 
Ι – Οικιακών 
καθαριστικών 

 
Όξινη Ρύπανση 

 
 

  
 

 
 

ΙΙ - Εντοµοκτόνων 
 

Ιόντα Cu2+ και SO4
2- 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΙΙΙ - Μπαταριών  
 

Ιόντα Pb2+ και ΝΟ3
- 

 
 
 

   
 
 

 
 

ΙV - Μεταλλουργία 
 

Ιόντα Al3+ και Cl- 

 
 
 

  
 
 

 
 

V - Υφαντουργία 
 

Άλας σιδήρου  
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ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  22ηη   -    ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  FFeeSSOO44  ΜΜΕΕ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΛΛΥΥΜΜΑΑ  
                                    KK MM nnOO44  κκααιι  εεύύρρεεσσηη  ττηηςς  %%   ww//ww  κκααθθααρρόόττηηττααςς  άάγγννωωσσττηηςς  οουυσσίίααςς  
              ((αακκάάθθααρρττοο  άάλλααςς))  σσεε  FFeeSSOO4477HH22OO  
  

∆∆ίίννεεττααιι  δδιιάάλλυυµµαα  άάγγννωωσσττηηςς  οουυσσίίααςς  ((αακκάάθθααρρττοο  άάλλααςς))  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι    FFeeSSOO4477HH22OO  
  

ΗΗ  ππεερριιεεκκττιικκόόττηητταα  ττοουυ  δδιιααλλύύµµααττοοςς  εείίννααιι  11,,44  ww//vv  σσεε  αακκάάθθααρρττοο  άάλλααςς  ((ππεερριιέέχχεειι  κκααθθααρρόό    
FFeeSSOO4477HH22OO  ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ππρροοσσµµίίξξεειιςς  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  σσεε  µµοορρφφήή  άάλλααττοοςς  FFee22++  ))  
  

ΝΝαα  γγίίννεειι  ηη  ττιιττλλοοδδόόττηησσήή  ττοουυ  µµεε  ππρρόόττυυπποο  δδιιάάλλυυµµαα  KK MM nnOO44  κκααιι  νναα  ββρρεεθθεείί  ηη  %%   ww//ww  
κκααθθααρρόόττηητταα  ((ππεερριιεεκκττιικκόόττηητταα))  ττηηςς  οουυσσίίααςς    σσεε  FFeeSSOO4477HH22OO  

 
Οξειδοαναγωγική τιτλοδότηση του διαλύµατος που σας δόθηκε χρησιµοποιώντας 
πρότυπο διάλυµα ΚΜnO4 συγκέντρωσης CΚΜnO4 = 0,009 Μ σε όξινο περιβάλλον. 
 

Τα ιόντα Fe2+ είναι δυνατόν να προσδιοριστούν µε οξειδοαναγωγική ογκοµέτρηση 
(µαγγανοµετρία), που βασίζεται στην οξείδωση του Fe2+(aq) σε όξινο διάλυµα, µε πρότυπο 
διάλυµα ΚΜnΟ4 

 

Απαιτούµενα όργανα Απαιτούµενα αντιδραστήρια 

1. Σιφώνι πλήρωσης 10 mL  1. Το διάλυµα της άγνωστης ουσίας 
2. Πουάρ  2. Πρότυπο διάλυµα 0,009Μ KMnO4 
3. Xωνί  3. ∆ιάλυµα οξίνισης 1Μ Η2SO4 
4. Προχοΐδα  4. Απιοντισµένο νερό  
5. Kωνική φιάλη 250mL  
6. Ποτήρι ζέσης 250mL  
7. Ογκοµετρικoί κύλινδροι 10 και 100mL  

 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

� Προσθέστε το διάλυµα 0,009Μ  KMnO4 στην προχοΐδα. 
� Προσθέστε στην κωνική φιάλη, 10 mL από το διάλυµα της άγνωστης ουσίας   που σας 

δόθηκε, µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Προσθέστε επιπλέον 5 mL διαλύµατος 1Μ 
Η2SO4 µε τον ογκοµετρικό κύλινδρο των 10 mL. Τέλος, προσθέστε περίπου 30 mL 
απιοντισµένου νερού. 

� Τιτλοδοτήστε το διάλυµα,  προσθέτοντας αρχικά µε συνεχή ροή και κατόπιν σταγόνα 
- σταγόνα το διάλυµα KMnO4 , έως ότου εµφανιστεί το χαρακτηριστικό ροζ χρώµα. 
Κατά την προσθήκη του KMnO4 αναδεύετε έντονα την κωνική φιάλη. 

� Το τέλος της αντίδρασης διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώµατος του 
διαλύµατος. Όταν η αντίδραση τελειώσει, η προσθήκη µιας επιπλέον σταγόνας 
διαλύµατος ΚΜnΟ4 θα χρωµατίσει το άχρωµο διάλυµα σε απαλό ροζ. Σηµειώνεται 
ότι στην µαγγανοµετρία, το ίδιο το αντιδρών αποτελεί και δείκτη του τέλους της 
αντίδρασης. Προσέξτε ότι αρχικά το χρώµα εµφανίζεται και εξαφανίζεται. Θα πρέπει 
να σταµατήσετε την τιτλοδότηση µόνο όταν παραµείνει το απαλό ροζ χρώµα για 
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.  

� Σηµειώστε τον όγκο του KMnO4 που καταναλώσατε για την πλήρη οξείδωση των 
ιόντων Fe2+ που περιέχονται στα 10mL του διαλύµατος. 

 
Να επαναλάβετε την τιτλοδότηση µόνο αν έχετε αµφιβολίες για τη διαδικασία που 
ακολουθήσατε     
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2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
2-Α) Ο όγκος που απαιτήθηκε για την πλήρη οξείδωση των ιόντων Fe2+ είναι : 
                                         
    
                        V KMnO 4  =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mL   (έως 2  δεκαδικά ψηφία) 
 
 
2-Β)  Εποµένως τα mol του οξειδωτικού ΚΜnΟ4 είναι   
                                            

                            n KMnO 4 = . . . . . . . . . . . .  Χ 10-3  mol  (έως 2 δεκαδικά ψηφία Χ 10-3) 
 
 
2-Γ) Επειδή το αναγωγικό άλας FeSO4  αντιδρά µε το οξειδωτικό KMnO4 σε όξινο 
περιβάλλον µε την παρακάτω στοιχειοµετρική αντίδραση: 
 
10 FeSO4  + 2 KMnO4 +  8 H2SO4  � 5 Fe2(SO4)3 +  2 MnSO4 +  K2SO4 +  8 H2O 
 

Εποµένως τα mol του FeSO4 στην κωνική φιάλη είναι:  
 
 

                            n FeSO4  = . . . . . . . . . . . . . Χ 10-3  mol  (έως 2 δεκαδικά  ψηφία Χ 10-3) 
 
 
2-∆) Η µάζα του καθαρού FeSO4 (Μr = 152) που τιτλοδοτήθηκε είναι: 
 
 
                mκαθαρού  FeSO4 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g      (έως 2  δεκαδικά ψηφία) 
 
 
2-Ε) Άρα η αντίστοιχη µάζα του καθαρού ένυδρου άλατος FeSO47Η20 (Μr H2O = 18) 
που τιτλοδοτήθηκε είναι: 
 
 

       mκαθαρού  FeSO47H2O = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g      (έως 2  δεκαδικά ψηφία) 

 
 
2-ΣΤ) Γνωρίζοντας ότι:   
   
η  % w/w καθαρότητα  =  (µάζα καθαρής ουσίας / µάζα ουσίας µε προσµίξεις) Χ 100%  ,  
 

καταλήγουµε ότι: 
 
 η  % w/w  καθαρότητα της άγνωστης ουσίας (ακάθαρτο άλας) σε FeSO47H2O είναι 
  
ίση µε  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Για τον επιτηρητή-βαθµολογητή) 
 

ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (40 µόρια) 
Σωστή αντιστοίχηση 

Βιοµηχανίας – ∆ιαλυµάτων    (5X3) 
Τεκµηρίωση – Εύρεση Ιόντων (5Χ4)   

+  Γραφή Χηµικών Τύπων  (5Χ1) 
Ι  
ΙΙ  

ΙΙΙ . 

ΙV  

V  
 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ –  
ΤΙΤΛΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  (44 µόρια) 

         ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
2-Α)(20µόρια) *  
2-Β) (5 µόρια)  
2-Γ) (5 µόρια)  
2-∆) (5 µόρια)  
2-Ε) (5 µόρια)  
2-ΣΤ) (4 µόρια)  

 

* 2-Α) (20µόρια) 
 

Σφάλµα όγκου τιτλοδότησης: 
Απόκλιση σε mL 0,05-0,10:      20 µόρια 
Απόκλιση σε mL 0,15-0,20:     15 µόρια 
Απόκλιση σε mL 0,25-0,30:      10 µόρια 
Απόκλιση σε mL 0,35-0,40:        5 µόρια 
Απόκλιση µεγαλύτερη των 0,40    0 µόρια 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ:  (ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 4 Χ 4 = 16) 

Ποιοτική Ανάλυση 
1) Πεχαµέτρηση. Χρήση µικρών ποσοτήτων (περίπου 20 σταγόνες = 1mL) στους σωλήνες 
και προσθήκη λίγων σταγόνων αντιδραστηρίων ανίχνευσης. Τοποθέτηση ετικετών και 
σωστή και γρήγορη επανατοποθέτηση των καπακιών των σταγονοµετρικών φιαλών χωρίς να 
µπερδεύονται µεταξύ τους.  

Τιτλοδότηση διαλύµατος 
2) Ένδειξη πλήρωσης σιφωνίου και ευχέρεια στη χρήση του ελαστικού πουάρ κατά τη λήψη 
υγρού µε το σιφώνιο. 
3) Ορθή πλήρωση προχοϊδας µε χωνάκι, ύπαρξη αέρα στο κάτω άκρο της προχοϊδας, ορθή 
ένδειξη όγκων,  ανάδευση κατά την ογκοµέτρηση. 
4) Επιλογή κατάλληλου οργάνου µέτρησης όγκου (Σιφώνιο και όχι ογκοµετρικός κύλινδρος) 
στο θέµα 2 και λοιπές αντικανονικές ενέργειες π.χ. επαφή ουσιών µε γυµνά χέρια, 
χρησιµοποίηση νερού βρύσης αντί απιοντισµένου κλπ. 

 

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 ΣΥΝΟΛΟ 
     

    
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 

1η ΑΣΚΗΣΗ      (40 µόρια)  
2η ΑΣΚΗΣΗ      (44 µόρια)  
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ    (16 µόρια) 

 

ΣΥΝΟΛΟ  (100 µόρια)  
 


