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Ιζημνία ηεξ Γπηζηήμεξ: ε άννεθηε ζύκδεζε με ηεκ Ιζημνία ηεξ Ακζνςπόηεηαξ 

 
Πεηναμαηηθόξ Πνμζδημνηζμόξ ημο Γναμμμμμνηαθμύ Όγθμο 

 

 
ΓΙΑΓΩΓΗ 

 Ο δηάζεμμξ θαζεγεηήξ ημο Πακεπηζηεμίμο ηεξ Σμνβόκεξ  

Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), γηα ηηξ ακάγθεξ ηςκ 

πεηναμάηςκ ημο, ακέβεθε ανθεηέξ θμνέξ από ημ ακήιηαγμ θαη 

παγενό οπόγεημ ενγαζηήνηό ημο, ζε ύρμξ έςξ θαη 7.000 μέηνςκ! 

Πνμθακώξ, ηαοηόπνμκα, μαδί ημο ακέβαηκακ ε ελέιηλε ηεξ 

Γπηζηήμεξ, ε ηεθμενίςζε ηεξ Γκώζεξ θη μ εθπμιηηηζμόξ ηεξ 

Ακζνςπόηεηαξ! Φαίκεηαη πςξ δεκ είκαη ακελήγεημ ημ όηη, μεηά 

από θάζε επηηοπεμέκμ πείναμά ημο, μ Joseph Louis Gay-Lussac 

ζοκήζηδε κα πμνεύεη! 

Ο Ιηαιόξ Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro (1776-1856) ζπμύδαζε ανπηθά κμμηθά 

θαη ελάζθεζε ημ επάγγειμα ημο δηθεγόνμο. Δεκ άνγεζε όμςξ κα αθμζηςζεί ζηε Φοζηθή με 

ζζέκμξ θαη πάζμξ ηόζμ, πμο θαηόνζςζε κα ηε δηδάλεη ζημ 

Πακεπηζηήμημ! Γπηζηαμέκα αζπμιήζεθε με ημ ένγμ ημο Gay-

Lussac θαη ηεκ ενμεκεία ηςκ επηζηεμμκηθώκ ημο 

ζομπεναζμάηςκ. Ακ θαη μ Avogadro ανπηθά δεκ δηέζεηε 

ενγαζηήνημ, ε άρμγε ζεςνεηηθή ημο θαηάνηηζε (ςξ κμμηθμύ) 

θαη ε αθαηαμάπεηε έιλε πμο αζθμύζακ ζημκ κμο ημο μη Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ, ημκ έθακακ κα 

ζεςνείηαη ζήμενα από πμιιμύξ μειεηεηέξ, μ πνώημξ ζεςνεηηθόξ επηζηήμμκαξ ηςκ Φοζηθώκ 

Γπηζηεμώκ! 

Μηα … «απιή» Υπόζεζε πμο δηαηύπςζε, αθμύ πνώηα αμθηζβεηήζεθε γηα … πενίπμο ζανάκηα 

πνόκηα (!), έπεη ζήμενα ηζπύ κόμμο. Ιζπύ κόμμο γηα ημοξ μεηαγεκέζηενμοξ, έπμοκ θαη ηα 

δηδάγμαηα ηεξ δςήξ θαη ημο ένγμο ημο: όηη ε ακζνώπηκε δηακόεζε είκαη ηζπονή, εθηαηή θη 

ειαζηηθή θαη όηη ε ελέιηλε ηεξ Γπηζηήμεξ -θαη ηεξ ακζνςπόηεηαξ μαδί με αοηήκ- ακελάνηεηα 

από πενημνηζηηθμύξ παναθηενηζμμύξ, ειιείρεηξ θη εμπόδηα, είκαη ζπεδόκ κμμμηειεηαθή! 
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Η «Υπόζεζε Avogadro» ζύμθςκα με ηεκ μπμία «Ίζοι όγκοι αερίων, μεηρημένοι ζηις ίδιες 

ζσνθήκες θερμοκραζίας και πίεζης, περιέτοσν ηον ίδιο αριθμό μορίων», μεηαλύ άιιςκ, μδήγεζε 

ζηε δηαηύπςζε ημο μνηζμμύ ημο γναμμμμμνηαθμύ όγθμο (Vm).  

Σημ δηθό ζαξ «πνόζθαηνμ ενγαζηήνημ», βαζηζμέκμη ζηηξ δηαπηζηώζεηξ ημο Gay-Lussac θαη 

ημο Avogadro αιιά θαη πιήζμοξ άιιςκ, πναγμαηηθά «Μεγάιςκ» ηεξ Γπηζηήμεξ, ζα 

πνμζδημνίζεηε πεηναμαηηθά ηεκ ηημή ημο γναμμμμμνηαθμύ όγθμο, με ηε βμήζεηα μηαξ πεμηθήξ 

ακηίδναζεξ.  

Θα πνεηαζηείηε γη’ αοηό  

1. Έκα μέηαιιμ (Μ), δηζζεκέξ θαη ηδηαίηενα δηαδεδμμέκμ, πμο βνίζθεη πμιοάνηζμεξ εθανμμγέξ: 

Από πεγή θςηόξ θαη πνώηε ύιε γηα ζοκζέζεηξ ζηεκ Ονγακηθή Φεμεία έςξ πνμζζεηηθόξ 

πανάγμκηαξ ζε ζομβαηηθά πνμςζεηηθά ποναύιςκ. 

2. Έκα μλύ (οδνμπιώνημ, HCl) ζπεηηθά μεγάιεξ ζογθέκηνςζεξ, γηα ηε πνήζε ημο μπμίμο ζα 

πνέπεη κα ηενήζεηε … εοιαβηθά θαη έκακ πνμξ έκακ, όιμοξ ημοξ θακόκεξ αζθάιεηαξ ημο 

ενγαζηενίμο Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. 

3. Μία βάζε (αμμςκία, ΝΗ3) με πνήζεηξ θη εθανμμγέξ πάμπμιιεξ θαη ζεμακηηθέξ, αιιά θαη 

βαζμό επηθηκδοκόηεηαξ επίζεξ μεγάιμ. 

4. Έκα «πνόηοπμ» δηάιομα ημο άιαημξ εκόξ ηδηαίηενμο μλέμξ, (Αηζοιεκμδηαμηκμηεηναμληθό 

Ολύ, EDTA), πμο βνίζθεη εθανμμγή ζημκ πνμζδημνηζμό ηεξ ζθιενόηεηαξ θαη, ζοκαθόιμοζα, 

ζηεκ αλημιόγεζε ηςκ πμημηηθώκ παναθηενηζηηθώκ ημο κενμύ. 

5. Έκακ δείθηε ζομπιμθμμεηνηθό θη έκα νοζμηζηηθό δηάιομα γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ ηημήξ 10 γηα 

ημ pH, αθμύ ζε αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ μπμνεί κα γίκεη μ μγθμμεηνηθόξ πνμζδημνηζμόξ ηςκ ηόκηςκ 

ημο μεηάιιμο μαξ. Τα δύμ αοηά ακηηδναζηήνηα, (δείθηεξ θαη νοζμηζηηθό δηάιομα) 

εθμεηαιιεοόμεκμη ηηξ δηεοθμιύκζεηξ πμο μαξ πανίδμοκ ε Φεμεία θαη ε Τεπκμιμγία ηεξ επμπήξ, 

ζα ηα πνμζζέζεηε με μμνθή εκόξ δηζθίμο ζημ δηάιομα. 
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ΘΓΩΡΗΣΙΚΓ ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ 
 

To 1 mol είκαη μμκάδα μέηνεζεξ ηεξ πμζόηεηαξ μηαξ μοζίαξ ζημ Δηεζκέξ Σύζηεμα μμκάδςκ 

(S.I.) θαη μνίδεηαη ςξ ε πμζόηεηα ηεξ ύιεξ πμο πενηέπεη ηόζεξ ζημηπεηώδεηξ μκηόηεηεξ όζμξ 

είκαη μ ανηζμόξ ηςκ αηόμςκ πμο οπάνπμοκ ζε 12 g ημο 12C. 

Ο ανηζμόξ ηςκ αηόμςκ πμο πενηέπμκηαη ζε 12 g ημο 12C μκμμάδεηαη ανηζμόξ Avogadro (NA) 

θαη οπμιμγίζζεθε με πεηναμαηηθέξ μεζόδμοξ θαη με μεγάιε πνμζέγγηζε ίζμξ με 6,02 · 1023  

Δειαδή,  NA=6,02 ·10
23  mol-1 

Γπμμέκςξ, ημ 1 mol είκαη ε πμζόηεηα μηαξ μοζίαξ πμο πενηέπεη NA μκηόηεηεξ. 

Αημμηθή μμκάδα μάδαξ(amu) μκμμάδεηαη ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο ημο άκζναθα 12 (12C). 

πεηηθή αημμηθή μάδα ή αημμηθό βάνμξ (Αr) ιέγεηαη μ ανηζμόξ πμο δείπκεη πόζεξ θμνέξ 

είκαη μεγαιύηενε ε μάδα ημο αηόμμο ημο ζημηπείμο από ημ 1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο ημο 12C. 

πεηηθή μμνηαθή μάδα ή μμνηαθό βάνμξ (Mr) πεμηθήξ μοζίαξ ιέγεηαη μ ανηζμόξ πμο δείπκεη 

πόζεξ θμνέξ είκαη μεγαιύηενε ε μάδα ημο μμνίμο ημο ζημηπείμο ή ηεξ πεμηθήξ έκςζεξ από ημ 

1/12 ηεξ μάδαξ ημο αηόμμο ημο 12C. 

Γναμμμμμνηαθόξ όγθμξ (Vm) αενίμο μκμμάδεηαη μ όγθμξ πμο θαηαιαμβάκεη ημ 1 mol αοημύ, ζε 

μνηζμέκεξ ζοκζήθεξ ζενμμθναζίαξ θαη πίεζεξ. 

Τπόζεζε Avogadro: Ίζμη όγθμη αενίςκ ή αημώκ ζηηξ ίδηεξ ζοκζήθεξ ζενμμθναζίαξ θαη 

πίεζεξ πενηέπμοκ ημκ ίδημ ανηζμό μμνίςκ. 

Ιζπύεη θαη ημ ακηίζηνμθμ, δειαδή ίζμη ανηζμμί μμνίςκ ή αημώκ πμο βνίζθμκηαη ζηηξ ίδηεξ 

ζοκζήθεξ ζενμμθναζίαξ θαη πίεζεξ θαηαιαμβάκμοκ ημκ ίδημ όγθμ. 

 

Σπεμαηηθά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ογθμμέηνεζε  μκμμάδμομε ηε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία 

πνμζδημνίδεηαη ε πμζόηεηα μηαξ μοζίαξ Α, με μέηνεζε ημο όγθμο 

εκόξ δηαιύμαημξ γκςζηήξ ζογθέκηνςζεξ ζε μοζία Π, (πνόηοπμ 

δηάιομα) πμο απαηηείηαη γηα κα ακηηδνάζεη πιήνςξ με ηεκ μοζία Α. 

Υπ’ όρηκ ιαμβάκεηαη επίζεξ, ε ζημηπεημμεηνηθή ακαιμγία με ηεκ 

μπμία ακηηδνμύκ μη μοζίεξ A θαη Π.   

Δείθηεξ, είκαη μοζίεξ ηςκ μπμίςκ ημ πνώμα αιιάδεη ακάιμγα με ημ pH, ηε ζενμμθναζία ή 

ηεκ πανμοζία ζογθεθνημέκςκ άιιςκ μοζηώκ ζημ δηάιομα ζημ μπμίμ πνμζηίζεκηαη. Οη δείθηεξ 

βνίζθμοκ εθανμμγή ζημκ θαζμνηζμό ημο ηειηθμύ ζεμείμο μηαξ μγθμμέηνεζεξ, όπμο ζεςνμύμε 

όηη έπεη μιμθιενςζεί ε ακηίδναζε μεηαλύ ηςκ ζοζηαηηθώκ ημο πνμηύπμο θαη ημο αγκώζημο 

δηαιύμαημξ.  
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Γηα ημκ αθνηβή πνμζδημνηζμό ηεξ ζογθέκηνςζεξ ηςκ ηόκηςκ ημο άγκςζημο μεηάιιμο Μ 

πμο πνμέθορακ από ηεκ ακηίδναζή ημο με ημ οδνμπιςνηθό μλύ (Μ2+), πνεζημμπμημύμε ηε 

δηαδηθαζία ηεξ μγθμμέηνεζεξ με πνόηοπμ δηάιομα δηκάηνημο άιαημξ ημο 

αηζοιεκμδηαμηκμηεηναμληθμύ μλέμξ EDTA (C10H14N2O8•2Να•2Η2Ο).  

 Οη «πειηθέξ εκώζεηξ» (πειή=δαγθάκα) ακηηδνμύκ με ηα μεηαιιμσόκηα ζπεμαηίδμκηαξ 

έγπνςμα ηόκηα.  

 

To EDTA όπςξ θαη ημ άιαξ ημο με κάηνημ πμο πνεζημμπμημύμε, είκαη πειηθέξ εκώζεηξ, 

μη μπμίεξ δεζμεύμοκ ηα ηόκηα  M2+ . 

Σομβμιηθά:        

[EDTA]4- + M2+   [EDTA-M]2-  

 

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΓΙΡΑΜΑΣΟ 

Σημ πείναμά μαξ, δηαθνίκμομε  ηνία ζηάδηα: 

Σηάδημ πνώημ 

Πενίζζεηα δηαιύμαημξ οδνμπιςνηθμύ μλέμξ, ακηηδνά με ημ άγκςζημ μέηαιιμ Μ. Έκα 

μένμξ ηεξ πμζόηεηαξ ημο μλέμξ, ακηηδνά με ημ μέηαιιμ, ζπεμαηίδμκηαξ ημ άιαξ ΜCl2 θαη αένημ 

οδνμγόκμ, Η2. Τμ άιαξ ΜCl2 παναμέκεη ζημ δμθημαζηηθό ζςιήκα, εκώ ημ οδνμγόκμ, ζοιιέγεηαη 

ζηεκ πνμπμΐδα όπμο θαη μεηνάηαη μ όγθμξ ημο.   

Σηάδημ δεύηενμ 

Τμ μέηαιιμ Μ μεηά ηεκ ακηίδναζε, βνίζθεηαη ζημ δμθημαζηηθό ζςιήκα ζε μμνθή M2+. Τμ 

πενηεπόμεκμ ημο δμθημαζηηθμύ ζςιήκα μαδί με ηα ογνά εθπιύζεςξ( δειαδή ημ απημκηζμέκμ κενό 

με ημ μπμίμ εθπιέκεηαη ημ πάιθηκμ ζύνμα πμο βοζηδόηακ ζημ HCl,  θαη ημ απημκηζμέκμ κενό πμο 

εθπιέκεηαη μ δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ) μεηαθένμκηαη ζε μγθμμεηνηθή θηάιε ηςκ 250 mL. Από 

αοηό ημ δηάιομα ηςκ 250 mL, παίνκμομε ημ δείγμα ζημ μπμίμ πνμζδημνίδμομε μγθμμεηνηθά ηεκ 

πμζόηεηα ημο  M2+ . 

Σηάδημ ηνίημ 

Γηα ημκ πνμζδημνηζμό ηεξ πμζόηεηαξ ημο Μ, πνεζημμπμημύμε ηεκ ηδηόηεηα ημο M2+ κα 

δεμημονγεί ζύμπιμθμ με ημ EDTA. Τμ ζύμπιμθμ ζπεμαηίδεηαη ζε ζογθεθνημέκμ pH, θαη ημ 

ηζμδύκαμμ ζεμείμ ηεξ μγθμμέηνεζεξ πνμζδημνίδεηαη από ημκ δείθηε Δ.  Τμ νοζμηζηηθό δηάιομα 

θαη μ δείθηεξ Δ, πενηέπμκηαη ζημ δηζθίμ, μ μπμίμ όηακ δηαιοζεί πνςμαηίδεη ημ δηάιομα θόθθηκμ. 

Πνμζζέημκηαξ αμμςκία, μ δεiθηεξ αιιάδεη πνώμα θαη ημ δηάιομα πνςμαηίδεηαη θαζηακό.  

Καζώξ πνμζηίζεηαη ημ δηάιομα ημο άιαημξ ημο EDTA, αοηό δεζμεύεη όια ηα ηόκηα  M2+  πμο 

βνίζθμκηαη ζημ δείγμα μαξ, μπόηε ημ δηάιομα  απμθηά πνώμα πνάζηκμ.  

Η αιιαγή ημο πνώμαημξ ημο δείθηε ζε πνάζηκμ, ζεμαημδμηεί ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ 

ακηίδναζεξ, άνα θαη ημ ηέιμξ ηεξ μγθμμέηνεζεξ. 

Σεμεηώκεηαη όηη ζύμθςκα με ηε ζημηπεημμεηνία ηεξ ακηίδναζεξ, 

1 mol ΕDTA αντιστοιχεί σε 1 mol Μ2+ 
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Γηα ημκ πενημνηζμό ηςκ ζθαιμάηςκ, ζημ ενγαζηήνημ Φεμείαξ, εθηειμύκηαη πάκηα 

πενηζζόηενεξ από μία (ζοκήζςξ ηνεηξ) μγθμμεηνήζεηξ ζε θάζε πεηναμαηηθό πνμζδημνηζμό.  

Ο αθόιμοζμξ πίκαθαξ πενηέπεη ημ ζύκμιμ ηςκ ζθεοώκ, ηςκ ακηηδναζηενίςκ θαη ηςκ 

οιηθώκ πμο ζα πνεηαζηείηε. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΑΘΓΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΚΓΤΩΝ-ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ-ΤΛΙΚΩΝ 

Όνγακα θεύε Ακηηδναζηήνηα - Τιηθά 

Πνμπμΐδα 25 ή 50 ml γηα ηεκ μγθμμέηνεζε 

Δηάιομα HCl  1 Μ  
Πνμπμΐδα 50 mL γηα ζοιιμγή αενίμο, με ιάζηηπμ 

ζημ νύγπμξ. 

Ονζμζηάηεξ με δύμ ζοκδέζμμοξ θαη δύμ ιαβίδεξ 

Ογθμμεηνηθή θηάιε ηςκ 250 mL 

Δηάιομα ΝΗ3  3Μ Τέζζενηξ θςκηθέξ θηάιεξ ηςκ 250 mL 

Δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ ηςκ 20 mL 

Πώμα δμθημαζηηθμύ ζςιήκα (θςημγναθία) με ειαζηηθό 

ζςιήκα απαγςγήξ αενίμο θαη έμβμιμ γηα ηε 

βύζηζε ημο μεηάιιμο ζημ δηάιομα ημο μλέμξ. 

 

Δείγμα Άγκςζημο Μεηάιιμο Μ. 

Τμ δείγμα έπεη ηε μάδα πμο 

ακαγνάθεηαη ζηε ζοζθεοαζία ημο. 

Όπςξ είκαη μναηό από ηεκ εμθάκηζε 

ημο δείγμαημξ, ε επηθάκεηα ημο Μ, 

έπεη μλεηδςζεί. Άνα ε μάδα αοηή δεκ 

ακηηζημηπεί ζε θαζανό μέηαιιμ Μ 

αιιά θαη ζε μηα μηθνή πμζόηεηα   

μλεηδίμο ημο μεηάιιμο. 

Σεμεηώζηε ηε μάδα ημο δείγμαημξ. 

     m = ………………… gr 

Πμηήνη δέζεςξ μεγάιμ Νενό απημκηζμέκμ 

Σηθώκημ (πηπέηα)  πιήνςζεξ όγθμο 10 mL Νενό βνύζεξ 

Πμοάν ηνηώκ βαιβίδςκ 
Πνόηοπμ δηάιομα EDTA 0,0 1 Μ 

Φάναθαξ  

Δύμ πςκηά Τνία δηζθία νοζμηζηηθμύ δηαιύμαημξ-

δείθηε Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 10 mL 

3 Σηαγμκόμεηνα,έκα ημο 1 θαη δύμ ηςκ 3 ml 

Υδνμβμιέαξ 

Φανηί θμοδίκαξ 

Δμπείμ απμβιήηςκ 

Γοαιηά ενγαζηενίμο 

Γάκηηα 

 

 

 

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΚΦΕ 

ΓΠΙΜΓΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΓΚΦΓ:  Τζίγθνεξ Μ.,  Παιμύμπα Γ. Σειίδα 7 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε - Πνμεημημαζία ακηηδναζηενίςκ –οκανμμιόγεζε δηάηαλεξ 

Αθμιμοζώκηαξ ηα επηηοπεμέκα βήμαηα ημο Gay-Lussac, ενγάδεζηε ζε έκα πνόζθαηνμ 

ενγαζηήνημ μειέηεξ ηςκ ηδημηήηςκ ηςκ αενίςκ.   

Τμ αένημ πμο πνεηάδεζηε, ημ πανάγεηε εζείξ μη ίδημη. Γίκαη ημ οδνμγόκμ (H2), μ μπμίμ 

εθιύεηαη ςξ πνμσόκ μηαξ ακηίδναζεξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ μεηάιιμο - μλέμξ.  

Πνμθεημέκμο κα πνμζδημνίζεηε ημκ όγθμ πμο 

θαηαιαμβάκεη 1 mol αενίμο, ημκ γναμμμμμνηαθό όγθμ δειαδή  

ζύμθςκα με ηεκ οπόζεζε Avogadro, ημ αένημ οδνμγόκμ πνέπεη 

κα ημ ζοιιέλεηε θαη κα ημ δεζμεύζεηε. 

Γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ πεηναμαηηθήξ μειέηεξ, ζα πνέπεη 

κα ενγαζηείηε ςξ ελήξ: 

 

1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 Γεμίζηε με κενό βνύζεξ ημ μεγάιμ πμηήνη δέζεςξ έςξ 

πενίπμο 2-3 εθαημζηά παμειόηενα από ημ πείιμξ. 

 Με ηε βμήζεηα ηεξ μεηαιιηθήξ ιαβίδαξ, ημπμζεηήζηε ηεκ 

πνμπμΐδα με ημ ιάζηηπμ ζημ νύγπμξ, ακεζηναμμέκε, ζημκ 

μνζμζηάηε, ώζηε ημ ζηόμηό ηεξ κα βοζίδεηαη θαηά 3 – 4 cm μέζα ζημ κενό ημο πμηενημύ 

δέζεςξ. 

 Σε μία θςκηθή θηάιε ηςκ 250 mL, βάιηε πενίπμο 100 mL κενό βνύζεξ 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε – οιιμγή αενίμο Η2 – Μεηνήζεηξ  

 Σηε δηαδηθαζία πνμζδημνηζμμύ ημο γναμμμμμνηαθμύ όγθμο, ζομμεηέπμοκ ζηενεά (M, δηζθία), 

ογνά (κενό, οδνμπιςνηθό μλύ θ.ά.) θαη αένηα (οδνμγόκμ). Ιδηαίηενε πνμζμπή –εθηόξ από ηε 

πνήζε ηςκ θάζε είδμοξ επηθίκδοκςκ ακηηδναζηενίςκ- απαηηεί ε ηδηόηεηα ηςκ ογνώκ θαη ηςκ 

αενίςκ – ςξ νεοζηώκ – κα νέμοκ εθηόξ ηςκ δμπείςκ ημοξ. Τμ οδνμγόκμ δεκ πνέπεη κα δηαθύγεη! 

     

      2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Μεηαγγίζηε ζημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα, με ημ ζηαγμκόμεηνμ, 3 mL ημο δηαιύμαημξ 

οδνμπιςνίμο 1 Μ. Πνμζμπή! Θα πνέπεη κα θηάζεη ημ δηάιομα HCl ζημκ ποζμέκα ημο ζςιήκα, 

πςνίξ κα δηαβναπμύκ με HCl ηα ημηπώμαηά ημο. 

 Τναβήληε ημ έμβμιμ ημο πώμαημξ ζημ ορειόηενμ ζεμείμ. Τμπμζεηήζηε ημ δείγμα ζαξ ζηε 

ζειηά ζηεκ άθνε ημο ιεπημύ πάιθηκμο ζύνμαημξ θαη πηέζηε ειαθνά με ηα δάπηοια ζαξ, ώζηε κα 

ζηαζενμπμηεζεί.  

 Κιείζηε με ημ πώμα ημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα ώζηε κα ζθναγίζεη θαιά. Τμ ηεμάπημ ημο 

μέηαιιμο ζα πνέπεη κα αηςνείηαη πάκς από ημ δηάιομα ημο HCl. 

 Τμπμζεηήζηε ημκ ζςιήκα μέζα ζηεκ θςκηθή ηςκ 250mL ζηεκ μπμία έπεηε βάιεη ηα 100 

πενίπμο mL κενό ηεξ βνύζεξ.  
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 Οδεγήζηε ημ άθνμ ημο ζςιήκα απαγςγήξ ημο αενίμο μέζα ζημ ακμηπηό άθνμ ηεξ πνμπμΐδαξ 

πμο είκαη βοζηζμέκμ ζημ κενό. 

 Τμπμζεηείζηε ημ πμοάν ζημ ιάζηηπμ ζημ νύγπμξ ηεξ πνμπμΐδαξ, ακμίληε ηε ζηνόθηγγα θαη 

ακαννμθήζηε κενό, ώζηε κα γεμίζεη πιήνςξ ε πνμπμΐδα μέπνη ηε ζηνόθηγγα. Πηζακά κα μεκ 

είκαη ανθεηή μηα ακαννόθεζε ημο πμοάν θαη κα απαηηεζμύκ πενηζζόηενεξ  ακαννμθήζεηξ. 

Κιείζηε ηε ζηνόθηγγα θαη αθαηνέζηε πνμζεθηηθά ημ πμοάν. 

 Πηέζηε ημ εμβμιμ θάης ώζηε ημ ηεμάπημ ημο μέηαιιμο κα βοζηζηεί ζημ δηάιομα HCl. 

 Αθήζηε κα μιμθιενςζεί ε ακηίδναζε θαη κα ακηηδνάζεη πιήνςξ ημ ηεμάπημ ημο μέηαιιμο. 

Καζώξ ε ακηίδναζε ελειίζζεηαη, ημ αένημ οδνμγόκμ πανάγεηαη ζημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα, 

δηαβηβάδεηαη μέζς ημο ειαζηηθμύ ζςιήκα ζηεκ πνμπμΐδα. 

 Μεηνήζηε ημκ όγθμ ημο αενίμο πμο ζοιιέλαηε ζηεκ πνμπμΐδα.  

 Ο όγθμξ ημο αενίμο είκαη από ημκ μεκίζθμ ημο κενμύ μέζα ζηεκ πνμπμΐδα, μέπνη ηεκ έκδεηλε 

50mL ηεξ πνμπμΐδαξ ΣΥΝ  4 mL πμο είκαη μ όγθμξ από ημ «50» έςξ ηε ζηνόθηγγα, πμο δεκ 

οπάνπεη βαζμμκόμεζε.  

 Μεηνήζηε με ημ πάναθα ημ ύρμξ ηεξ ζηήιεξ ημο κενμύ από ηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ θαη 

ζεμεηώζηε ηεκ ζηεκ ακηίζημηπε ζέζε ημο πίκαθα 2.4. 

  Καηαπςνήζηε ηε ζενμμθναζία ημο πενηβάιιμκημξ ζακ ζενμμθναζία ημο αενίμο πίκαθα 2.4. 

Η ζενμμθναζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ε αημμζθαηνηθή πίεζε ακαγνάθμκηαη ζημκ πίκαθα ηεξ 

αίζμοζαξ. 

 Αδεηάζηε ημ κενό από ηεκ θςκηθή θηάιε ζημ δμπείμ απμβιήηςκ. 

 

2.2 ΓΡΩΣΗΗ 

Ο δμθημαζηηθόξ ζςιήκαξ βοζίδεηαη ζημ θνύμ κενό ηεξ θςκηθήξ θηάιεξ, γηα κα δηαηενεζεί 

ζηαζενή ε ζενμμθναζία ημο μίγμαημξ ακηίδναζεξ θαη κα πενημνηζηεί ε πηζακή δηαζημιή ημο 

παναγόμεκμο αενίμο.i)Πηζηεύεηε όηη ζηε δηάνθεηα ηεξ ακηίδναζεξ ε ζενμμθναζία αολάκεηαη, 

ειαηηώκεηαη ή παναμέκεη ζηαζενή;  ii)Πώξ παναθηενίδεηε ηεκ ακηίδναζε με βάζε ηεκ απάκηεζή 

ζαξ ζημ πνμεγμύμεκμ ενώηεμα; 

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

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

 

2.3 ΓΡΩΣΗΗ 

Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε ηεξ ακηίδναζεξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ πμο 

πναγμαημπμηείηαη μεηαλύ ημο οδνμπιςνίμο θαη ημο μεηάιιμο Μ. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(2.3) 

 

2.4 ΜΓΣΡΗΓΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Σημκ παναθάης πίκαθα (2.4) ζεμεηώζηε ηηξ μεηνήζεηξ θαη ημοξ οπμιμγηζμμύξ ηεξ 2εξ 

δναζηενηόηεηαξ. Ο ζοκδοαζμόξ αοηώκ θαη ηςκ επόμεκςκ, ηεξ 3εξ δναζηενηόηεηαξ, ζα ζαξ 

μδεγήζεη ζηα ηειηθά επηζηεμμκηθά ζαξ ζομπενάζμαηα. 
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  Πίκαθαξ 2.4   

ΠΙΝΑΚΑ ΜΓΣΡΗΓΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ 2Η ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Μάδα Μεηάιιμο θαη μλεηδίςκ   mM = ………………………. gr 

 Έκδεηλε ακεζηναμμέκεξ (!) πνμπμΐδαξ γηα ημκ οπμιμγηζμό ημο 

όγθμο ημο εθιοόμεκμο Η2 
V1 =…………… 

Όγθμξ εθιοόμεκμο Η2 πςνίξ οπμιμγηζμό ημο με 

βαζμμκμμεμέκμο ημήμαημξ ηεξ πνμπμΐδαξ (από ημ «50» έςξ ηε 

ζηνόθηγγα) 
V2 =…………… 

Όγθμξ εθιοόμεκμο οδνμγόκμο VΗ2 = V2 + 4 mL = …………… 
Θενμμθναζία * ζ = ……,  Τ = …… 

Ύρμξ ζηήιεξ κενμύ ζηεκ πνμπμΐδα     h =…………… 

Πίεζε αενίμο οδνμγόκμο (Δηαθμνά ηεξ αημμζθαηνηθήξ μείμκ ηεκ 

οδνμζηαηηθή ηεξ ζηήιεξ) 

Ρ = (Αημμζθαηνηθή πίεζε* 

ζε cm ζηήιεξ κενμύ- h) = 

……… cm 

Γηα ηε μεηαηνμπή ηεξ ηημήξ ηεξ πίεζεξ ζε atm, δίκεηαη όηη 

1033 cm ζηήιεξ κενμύ ακηηζημηπμύκ ζε 1 atm 

Η αημμζθαηνηθή πίεζε ζε cm κενμύ ηε ζηηγμή ημο πεηνάμαημξ θαη ε ζενμμθναζία 

ακαγνάθμκηαη ζημκ πίκαθα ηεξ αίζμοζαξ. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε – ομπιμθμμεηνηθόξ πνμζδημνηζμόξ ημο ηόκημξ Μ2+. 

To δηάιομα πμο απέμεηκε ζημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα, πενηέπεη με μμνθή ηόκηςκ, ημ άιαξ 

MCl2 πμο πανάπζεθε θαηά ηεκ ακηίδναζε ημο Μ με ημ HCl. Φνεζημμπμηώκηαξ ςξ πνόηοπμ ημ 

δηάιομα ημο δηκάηνημο άιαημξ ημο EDTA, ζα πνμζδημνίζεηε ηεκ πμζόηεηα ημο ΜCl2.  

Θομεζείηε: Απαηηείηαη ηδηαίηενε πνμζμπή, ώζηε μη μεηνήζεηξ ζαξ κα δηαθνίκμκηαη από 

αθνίβεηα θη επακαιερημόηεηα! 

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Τμπμζεηήζηε ημ πςκί ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε ηςκ 250ml.  

 Αθαηνέζηε ημ πώμα ημο δμθημαζηηθμύ ζςιήκα θαη με ηε βμήζεηα ημο οδνμβμιέα λεπιύκηε 

μέζα ζημ πςκί ημ άθνμ ημο πάιθηκμο ζύνμαημξ ημο εμβόιμο με ανθεηή πμζόηεηα απημκηζμέκμο  

κενμύ ώζηε ηοπόκ ζηαγόκεξ ογνμύ  κα μεηαθενζμύκ ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε. 

 Πνμζεθηηθά αδεηάζηε ημ πενηεπόμεκμ ημο ζςιήκα ζημ πςκί.  

 Γεμίζηε 3 θόνεξ με ημκ οδνμβμιεα ημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα μέπνη ηε μέζε πενίπμο θαη 

αδεηάζηε ημ έθπιομα ζημ πςκί ώζηε κα μεηαθενζεί ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε ημ ζύκμιμ ημο MCl2. 

 Πνμζζέζηε με ημκ οδνμβμιέα απημκηζμέκμ κενό ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε, μέπνη ιίγμ πνηκ ηε 

παναγή ηεξ. Σομπιενώζηε, με ημ θαζανό ζηαγμκόμεηνμ, με απημκηζμέκμ κενό μέπνη ηε παναγή. 
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Κιείζηε θαη ακαθηκείζηε μμαιά,  ώζηε ημ πενηεπόμεκό ηεξ κα μμμγεκμπμηεζεί πιήνςξ. Τμ 

δηάιομα αοηό είκαη ημ δείγμα ηεξ μγθμμέηνεζεξ γηα ημκ πνμζδημνηζμό ημο ανηζμμύ ηςκ mol ημο 

μεηάιιμο Μ. 

 Σηηξ ηνεηξ θςκηθέξ θηάιεξ ηςκ 250 mL, μεηαγγίζηε, με ημ ζηθώκημ πιενώζεςξ, από 10 mL 

δείγμαημξ (M2+) από ηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε. 

 Πνμζζέζηε από έκα δηζθίμ νοζμηζηηθμύ δηαιύμαημξ-δείθηε θαη ακαθηκήζηε μέπνη κα 

δηαιοζμύκ πιήνςξ ηα δηζθία. Τα ηνία δηαιύμαηα ζα πνέπεη κα έπμοκ θόθθηκμ πνώμα. 

 Πνμζζέζηε ζε θάζε θςκηθή θηάιε (ηςκ 250 mL) από 1 mL δηαιύμαημξ ΝΗ3 3Μ με ημ 

ζηαγμκόμεηνμ. Τμ πνώμα ημο δηαιύμαημξ ζα πνέπεη κα γίκεη θαζηακό. 

 Γεμίζηε με ημ δηάιομα ημο EDTA ηε δεύηενε πνμπμΐδα, με ημκ εκδεδεηγμέκμ ηνόπμ. 

 Σεμεηώζηε ηεκ ανπηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ ζημκ πίκαθα 3.3Α θαη μγθμμεηνήζηε ημ θάζε 

δείγμα με ημ πνόηοπμ δηάιομα ημο EDTA 0,01 M, μέπνη ημ πνώμα ημο δηαιύμαημξ κα γίκεη 

πνάζηκμ. Σεμεηώζηε ηεκ ηειηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ ζημκ πίκαθα 3.3Α θαη οπμιμγίζηε ημκ 

όγθμ ημο πνόηοπμο δηαιύμαημξ πμο θαηακαιώζεθε ζε θάζε μγθμμέηνεζε. 

 Ο μέζμξ όνμξ ηςκ όγθςκ ηςκ ηνηώκ μγθμμεηνήζεςκ, ζα είκαη μ όγθμξ ημο δηαιύμαημξ EDTA 

πμο ζα πνεζημμπμηήζεηε ζημοξ οπμιμγηζμμύξ ζαξ. 

 Αδεηάζηε ηηξ θςκηθέξ θηάιεξ ζημ δμπείμ απμβιήηςκ θαη λεπιύκηε ηεξ δύμ θμνέξ με κενό 

βνύζεξ θαη μία θμνά με απημκηζμέκμ κενό. 

 Απμζοκανμμιμγήζηε ηε δηάηαλε πμο πνεζημμπμηήζαηε.  

Μεκ λεπάζεηε κα ηαθημπμηήζεηε, κα θαζανίζεηε ηε ζέζε ενγαζίαξ ζαξ θαη κα ηεκ αθήζεηε 

όπςξ ηε βνήθαηε. 

 

3.2 ΓΡΩΣΗΗ 

          Σηεκ θςκηθή θηάιε, ε πενίζζεηα ημο οδνμπιςνίμο , ακηηδνά με μία βάζε, ηεκ αμμςκία. 

Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε ηεξ ελμοδεηένςζεξ.  

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

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

 

 

3.3 ΜΓΣΡΗΓΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Σομπιενώζηε ημκ πίκαθα 3.3, εθηειέζηε ημοξ οπμιμγηζμμύξ θη έηζη, ζα μδεγεζείηε ζηα 

ζομπενάζμαηά ζαξ. 
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Πίκαθαξ 3.3Α   

ΠΙΝΑΚΑ ΜΓΣΡΗΓΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ 3Η ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΟΓΚΟΜΓΣΡΟΤΜΓΝΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 
1ε ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 2ε ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 3ε ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 

MCl2   

Ανπηθή έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ:  

V1 = …… mL  

δ.EDTA 

Ανπηθή έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ: 

 V’1 = …… mL 

δ.EDTA 

Ανπηθή έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ: 

V’’1 = …… mL 

δ.EDTA 

 

Τειηθή  έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ: 

 V2 = …… mL  

δ.EDTA 

Τειηθή  έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ: 

 V’2 = …… mL 

δ.EDTA 

Τειηθή  έκδεηλε 

πνμπμΐδαξ: 

V’’2 = …… mL 

δ.EDTA 

 

Όγθμξ πνόηοπμο 

δηαιύμαημξ EDTA 

V = V2 – V1 = ……… 

mL δ.EDTA 
V’ = V’2 – V’1 = ……… 

mL δ.EDTA 

V’’ = V’’2 – V’’1 = …… mL 

δ.EDTA 
Μέζμξ όνμξ μεηνήζεςκ 

– Όγθμξ πνμηύπμο 

δηαιύμαημξ EDTA 
Vη2  =  = …………………… mL δ.EDTA 

 

Ανηζμόξ mol EDTA πμο απαηηήζεθακ (ζε Vη2 mL δηαιύμαημξ) nEDTA =…………… 

Ανηζμόξ mol Μ2+ πμο ακηέδναζακ με ημ EDTA – Σε 10 mL 

δείγμαημξ 

(Η ζημηπεημμεηνηθή ακαιμγία είκαη 1:1) 
nM

2+ = …………… 

Ανηζμόξ mol Μ2+ πμο πενηέπμκηαη ζηα 250 mL δείγμαημξ – θαη 

ανπηθά ζημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα. (Η μγθμμέηνεζε έγηκε ζε 10 mL, 

εκώ ημ ζύκμιμ ηεξ πμζόηεηαξ ημο Μ βνίζθεηαη ζηα 250 mL). 

n’Μ2+= 25• nM
2+ = 

…………… 

Ανηζμόξ mol MCl2 πμο πενηέπμκηαη ζηα 250 mL δείγμαημξ – θαη 

ανπηθά ζημκ δμθημαζηηθό ζςιήκα 
n’ΜCl2= n’M2+ = …………… 

Ανηζμόξ mol M πμο ακηέδναζaκ με ημ HCl (Από ηε ζημηπεημμεηνία 

ηεξ ελίζςζεξ 2.3) 
nM =…………… 

Μάδα ημο αγκώζημο μεηάιιμο Μ όπςξ ακαγνάθεηαη ζημ δείγμα 

ζαξ mM…………  g 

Τπμιμγηζμόξ πεηηθήξ Μμνηαθήξ Μάδαξ Αr ημο Μ (με βάζε ηε 

μάδα ημο δείγμαημξ πμο ζαξ έπεη δμζεί). 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ar = ……… 

 

 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΚΦΕ 

ΓΠΙΜΓΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΓΚΦΓ:  Τζίγθνεξ Μ.,  Παιμύμπα Γ. Σειίδα 12 

3.3 ΓΡΩΣΗΗ 

          Με ηεκ ηημή ηεξ ζπεηηθήξ αημμηθήξ μάδαξ ημο δηζζεκμύξ μεηάιιμο Μ πμο οπμιμγίζαηε 

θαη πνεζημμπμηώκηαξ ημκ Πενημδηθό Πίκαθα (Π.Π.), κα βνείηε πμημ είκαη ημ πιεζηέζηενμ 

δηζζεκέξ μέηαιιμ θαη κα γνάρεηε ημ όκμμα, ημ ζύμβμιμ θαη ηε ζπεηηθή αημμηθή μάδα ημο Ar, 

όπςξ πνμθύπηεη από ημκ Π. Π. 

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

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

  
 

 

3.4 ΓΡΩΣΗΗ 

          Πμηα είκαη ε % θαζανόηεηα ημο μεηάιιμο Μ πμο ζαξ δόζεθε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ζεςνεηηθή ηημή ζπεηηθήξ αημμηθήξ μάδαξ από ημκ Π.Π.   

Καζανόηεηα %  =       _____________________________________   • 100 =  ………. % 

                         πεηναμαηηθή ηημή ζπεηηθήξ αημμηθήξ μάδαξ 

 
 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΚΦΕ 

ΓΠΙΜΓΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΓΚΦΓ:  Τζίγθνεξ Μ.,  Παιμύμπα Γ. Σειίδα 13 

Πίκαθαξ 3.3Β   

ΠΙΝΑΚΑ ΜΓΣΡΗΓΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ 3Η ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Ανηζμόξ mol Μ πμο ακηέδναζακ nΜ =…………… 

Ανηζμόξ mol Η2 πμο πανάπζεθακ 

(Η ζημηπεημμεηνηθή ακαιμγία είκαη 1:1) 
nΗ2 = …………… 

Όγθμξ Η2 ζηηξ ζοκζήθεξ ημο πεηνάμαημξ (Όπςξ 

οπμιμγίζηεθε από ηε μέηνεζε με ηεκ πνμπμΐδα) (Πίκαθαξ 

2.4) 
V Η2 = …………… 

Τπμιμγηζμόξ Γναμμμμμνηαθμύ Όγθμο (Vm) ζηηξ 

ζοκζήθεξ ηεξ άζθεζεξ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Vm = ……… 

Τπμιμγηζμόξ Γναμμμμμνηαθμύ Όγθμο (Vm) ζε STP 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

STP:1033cm κενμύ θαη 0μ C 

Vm = ……… (STP) 
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3.5 ΓΡΩΣΗH 

4.1           Πμηo είκαη ημ εθαημζηηαίμ ζθάιμα ηεξ μεζόδμο πμο πνεζημμπμηήζαηε γηα ημκ 

πνμζδημνηζμό  ημο γναμμμμμνηαθμύ όγθμο (Vm); (ζεςνεηηθή ηημή γναμμμμμνηαθμύ μγθμο 

22412 ml ζε STP) 

 

4.2 Τμ εθαημζηηαίμ ζθάιμα ηεξ μεζόδμο πνμζδημνηζμμύ ημο γναμμμμμνηαθμύ όγθμο (Vm) είκαη: 

                                   

 

 

 

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Καιή επηηοπία!  

 

Πεγέξ:  Λημδάθεξ , Σ.- Γάθεξ, Δ. – Θεμδςνόπμοιμξ, Δ. – Θεμδςνόπμοιμξ, Π. Φεμεία 

Γ' Λοθείμο, ΙΤΥΓ- ΟΓΔΒ, Αζήκα 2002 

Λημδάθεξ , Σ.- Γάθεξ, Δ. – Θεμδςνόπμοιμξ, Δ. – Θεμδςνόπμοιμξ, Π. Φεμεία Α' Λοθείμο, 

ΙΤΥΓ- ΟΓΔΒ, Αζήκα 2002 

ΠΑΝΓΚΦΓ, https://panekfe.gr/, Ανπείμ ζεμάηςκ δηαγςκηζμώκ πνμεγμύμεκςκ εηώκ  

Θ. Βαιαβακηδεξ, Κ. Γοζομίμο, ΓDTA: Η πεμηθή έκςζε ημο μήκα,  

http://195.134.76.37/chemicals/chem_EDTA.htm 

                           πεηναμαηηθή ηημή- ζεςνεηηθή ηημή 

Σθάιμα %  =  __________________________  • 100 =  ……………………… % 

                                               ζεςνεηηθή ηημή 
 

https://panekfe.gr/
http://195.134.76.37/chemicals/chem_EDTA.htm
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Φ Υ Λ Λ Ο  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  

Περι-
γραφή Ενζργεια που βαθμολογείται 

Μζγιςτοσ 
βαθμόσ 

Βαθμόσ  
ομάδασ 

Σημειώσεις 
βαθμολογητών 

Π
ρ

α
κ

τ
ι

κ
ό

 
μ

έ
ρ

ο
ς

 

υναρμολόγηςη Πειραματικήσ Διάταξησ 

Βφθιςη προχοΐδασ (1) -  φνδεςη - ορθή τοποθζτηςη 
ανεςτραμμζνησ προχοΐδασ ςτη λαβίδα(2)-Ορθή πλήρωςη 
τησ ανεςτραμμζνησ προχοΐδασ με νερό(3)-Σοποθζτηςη του 
ελαςτικοφ ςωλήνα ςτο ανοιχτό ςτόμιο τησ προχοΐδασ (2), 
ςωςτή καταβφθιςη του δείγματοσ(2) 

10 

    

Ορθή ανάγνωςη του όγκου του αερίου 4     
Ορθή προετοιμαςία δείγματοσ ΜCl2 :  Ζκπλυςη ςφρματοσ 
(2) – Ζκπλυςη δοκιμαςτικοφ ςωλήνα (4) - Πλήρωςη τησ 
ογκομετρικήσ φιάλησ με ςταγονόμετρο μζχρι τη χαραγή (4) 

10 
    

Πλήρωςη προχοΐδασ  
Κλείςιμο ςτρόφιγγασ  αρχικά (1) -Χρήςη χωνιοφ (1)-
Αφαίρεςη αζρα (2) -Ανάγνωςη μηνίςκου (1)-Δεξιότητα 
χειριςμοφ (4)-Ανάδευςη κατά την ογκομζτρηςη (3) 

12 

    

Ογκομζτρηςη  
(Σελικό ςημείο-Απόκλιςη)  
(1η , 2η και 3η) 
(6+6+6) 

Α
π

ό
κλ

ις
η

 
0,0-0,1 mL 6  

0,1-0,2mL 5 

0,2-0,3 mL4 

0,3-0,4 mL3  

0,4-0,5 mL2 

0,5-0,6 mL1 

    

 

Ογκομζτρηςη  
(Επαναληψιμότητα)  
(1η , 2η και 3η) 
(διαφορά μικρότερησ-μεγαλφτερησ τιμήσ) 

0,0-0,2 mL 6 

0,2-0,4mL 3 

0,4-0,6 mL2 

0,6-0,8 mL1 

    

              Βαθμόσ  Πρακτικοφ Μζρουσ  (Μζγιςτο: 60)     

Θ
ε

ω
ρ

η
τ

ικ
ό

 μ
έ

ρ
ο

ς
 2.2. Αυξάνεται/Εξϊθερμη 1+1 2     

2.3. Μ + 2 HCl  MCl2 + H2 2     

2.4. υμπλήρωςη τιμϊν πίνακα  2     

3.2  HCl + NH3  NH4Cl 2     

3.3Α  Τπολογιςμοί ογκομζτρηςησ  8     

3.4. Καθαρότητα 4     

3.3Β  Τπολογιςμοί Vm 10     

3.5. φάλμα(-1μονάδα ανά 2%) 5     

            Oμαδικότητα  (Κατανομή ρόλων, υνεργαςία) 5     

              Βαθμόσ Θεωρητικοφ Μζρουσ  (Μζγιςτο: 40)     

Β
α

θ
μ

ο
ί 

Π
ο

ιν
ή

ς
 Ατφχημα (πτώςη υγρών, θραφςη γυαλικών) 10     

Μη χρήςη προςτατευτικών γαντιών και γυαλιών 3+3     

Χρήςη νεροφ βρφςησ αντί απιονιςμζνου 4     

Πλημμελήσ καθαριότητα 
(Απαιτείται κλείςιμο αντιδραςτηρίων, καλό ξζπλυμα 
κωνικών φιαλών, άδειαςμα προχοΐδασ, ςκοφπιςμα και 
τακτοποίηςη θζςησ.) 

5 

    

           Αφαιροφμενο ςφνολο βαθμϊν ποινήσ      

ΣΓΛΙΚΟ  ΒΑΘΜΟ  ΟΜΑΔΑ   
 

    


