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Ακαιοηηθή Υεμεία: Έκαξ Δηαπνμκηθόξ Τπενέηεξ ηεξ Τγείαξ 

 

Πμζμηηθόξ πνμζδημνηζμόξ  CaCO3 ζε θανμαθεοηηθό ζθεύαζμα 

 
ΓΙΑΓΩΓΗ 

Από ηεκ Ιαηνηθή ημο Ιππμθνάηε (460-370 π.Φ.) θαη ημο Γαιεκμύ (129-199 μ.Φ.), έςξ ηε 

ζύγπνμκε Φανμαθεοηηθή με ηα κακμζςμαηίδηα, ε 

ζοκεηζθμνά ηεξ Φεμείαξ ζημκ ημμέα ηεξ  

Υγείαξ, είκαη αδηαμθηζβήηεηε.  

Ιδηόηεηεξ μοζηώκ ημο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ ή 

ζοκζεηηθώκ παναγώγςκ ημοξ, μειεηώκηαη δηανθώξ ζηα 

Φεμηθά Γνγαζηήνηα θαη αλημπμημύκηαη ζε θανμαθεοηηθά 

ζθεοάζμαηα, επηηογπάκμκηαξ από μηα απιή ακαιγεηηθή 

δνάζε, έςξ ηε ζεαμαηηθή αύλεζε ημο πνμζδόθημμο δςήξ. 

Ο νόιμξ ηςκ μλέςκ, ηςκ βάζεςκ θαη ηςκ αιάηςκ ζηεκ Ακαιοηηθή θαη Φανμαθεοηηθή Φεμεία 

είκαη ζεμακηηθόξ. Τμ ηδηαίηενα δηαδεδμμέκμ ζηε θύζε άιαξ «ακζναθηθό αζβέζηημ (CaCO3)», 

θύνημ ζοζηαηηθό ηεξ θημςιίαξ ηςκ ζπμιηθώκ αηζμοζώκ, με ημ όκμμα «Calcarea Carbonica» ζηεκ 

Ομμημπαζεηηθή Ιαηνηθή ή με μμνθή κακμθνοζηάιιςκ ζηεκ Ιαηνηθή ημο άμεζμο μέιιμκημξ, 

πανμοζηάδεη εονύηαημ θάζμα ζεναπεοηηθήξ δνάζεξ. 

Γηα ηα επόμεκα 60 πενίπμο ιεπηά, ζα πνέπεη κα ζοκενγαζηείηε ςξ ηνημειήξ εοζοκείδεηε 

επηζηεμμκηθή μμάδα Ακαιοηηθώκ Φεμηθώκ, με ζθμπό κα πνμζδημνίζεηε πμζμηηθά ημ ακζναθηθό 

αζβέζηημ ζε θανμαθεοηηθό ζθεύαζμα, με πνμζζήθε μλέμξ ζε πενίζζεηα ζημ δείγμα θαη 

μγθμμεηνηθό πνμζδημνηζμό αοηήξ ηεξ πενίζζεηαξ. 

Mε ηε βμήζεηα ημο πνμηύπμο δηαιύμαημξ οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο πμο οπάνπεη ζημ 

«ενγαζηήνηό ζαξ», ζα ηηηιμδμηήζεηε ημ δηθό ζαξ πνόηοπμ δηάιομα οδνμπιςνίμο, ώζηε κα 

μπμνέζεηε κα ημ πνεζημμπμηήζεηε ζηε ζοκέπεηα. 

Με ηε δηαδηθαζία αοηή μπμνείηε κα μδεγεζείηε ζε ηεθμενηςμέκεξ δηαπηζηώζεηξ θαη 

ζομπενάζμαηα εκόξ ενγαζηενίμο πμημηηθμύ έιεγπμο θανμάθςκ. 
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ΘΓΩΡΗΣΙΚΓ ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ 

 

Με ηε δηαδηθαζία ηεξ μγθμμέηνεζεξ, 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.  Από ηε ζημηπεημμεηνηθή ακαιμγία με ηεκ μπμία 

ακηηδνμύκ μη μοζίεξ A θαη Π, μπμνμύμε κα πνμζδημνίζμομε ηε 

ζογθέκηνςζε CΑ ημο άγκςζημο δηαιύμαημξ ζηεκ μοζία Α. 

Σηηιμδόηεζε μκμμάδμομε ηε δηαδηθαζία με ηεκ μπμία 

πνμζδημνίδεηαη ε αθνηβήξ ζογθέκηνςζε (ηίηιμξ) εκόξ δηαιύμαημξ, 

ώζηε αοηό κα πνεζημμπμηεζεί ζηε ζοκέπεηα ςξ πνόηοπμ δηάιομα. 

Σηεκ πενίπηςζε ημο πμζμηηθμύ πνμζδημνηζμμύ ημο 

ακζναθηθμύ αζβεζηίμο (CaCO3)ζημ θανμαθεοηηθό ζθεύαζμα, ιόγς 

ηεξ μηθνήξ δηαιοηόηεηαξ ημο CaCO3 ζημ κενό, εθανμόδεηαη μηα 

εηδηθή δηαδηθαζία μγθμμέηνεζεξ, ε μπηζζμγθμμέηνεζε: Γκςζηή 

πμζόηεηα ηζπονμύ μλέμξ (HCl), ζε πενίζζεηα, ακαμηγκύεηαη με ηεκ 

μοζία (CaCO3) πμο πνέπεη κα πνμζδημνηζηεί. Έκα μένμξ ηεξ πμζόηεηαξ ημο HCl ακηηδνά 

πμζμηηθά με ηo CaCO3, εκώ ημ οπόιμηπμ HCl παναμέκεη ζημ δηάιομα. Η πμζόηεηα HCl πμο 

πενηζζεύεη, μπμνεί κα μγθμμεηνεζεί με δηάιομα ηζπονήξ βάζεξ (NaOH).  Αθαηνώκηαξ ηεκ 

πμζόηεηα ημο HCl πμο πενίζζερε (θαη οπμιμγίζηεθε με ηεκ μγθμμέηνεζε) από ηεκ ανπηθή 

πμζόηεηα ημο HCl (πμο μεηνήζεθε όηακ πνμζηέζεθε γηα κα ακηηδνάζεη), οπμιμγίδμομε ηεκ 

πμζόηεηα ημο HCl πμο ακηέδναζε με ημ δναζηηθό ζοζηαηηθό (CaCO3) ημο δηζθίμο.  

Γηα ημκ ανηζμό ηςκ mol ημο HCl, ηζπύεη επμμέκςξ ε ζπέζε: 

 

 

Η παναπάκς –ζπεηηθά απιή- δηαδηθαζία εθανμόδεηαη ζημ ενγαζηήνημ γηα ημκ πμζμηηθό 

πνμζδημνηζμό ημο αζβεζηίμο,  ζε θανμαθεοηηθά ζθεοάζμαηα πμο ημ πενηέπμοκ με ηε μμνθή ημο 

ακζναθηθμύ αζβεζηίμο (CaCO3). Τα «πάπηα αζβεζηίμο» πμνεγμύκηαη ηόζμ γηα ηε ζεναπεία ηεξ 

μζηεμπόνςζεξ ςξ ζομπιενςμαηηθή πεγή αζβεζηίμο, όζμ θαη γηα ηεκ ακαθμύθηζε από 

ζομπηώμαηα δοζπερίαξ, πμο απμδίδμκηαη ζηεκ οπενέθθνηζε οδνμπιςνηθμύ μλέμξ ζημ ζημμάπη. 

Tα απμηειέζμαηα ηεξ ακαιοηηθήξ αοηήξ μεζόδμο, έπμοκ ηθακμπμηεηηθή αθνίβεηα θη 

επακαιερημόηεηα, δεδμμέκμο όηη ημ θάζε ζθεύαζμα πενηέπεη πνόζζεηα ζοζηαηηθά, ηα μπμία 

μπμνμύκ κα αιιειεπηδνμύκ ζε μηθνό βαζμό ή θαζόιμο με ηα πνεζημμπμημύμεκα ακηηδναζηήνηα. 

Πνμθεημέκμο κα πενημνίζμομε πηζακά ζθάιμαηα, ζημ ενγαζηήνημ Φεμείαξ, εθηειμύμε 

πάκηα πενηζζόηενεξ από μία (ζοκήζςξ ηνεηξ) μγθμμεηνήζεηξ ζε θάζε πεηναμαηηθό 

πνμζδημνηζμό. Λόγς ηςκ πνμκηθώκ μνίςκ ημο δηαγςκηζμμύ, ζημ πείναμα αοηό πνμηείκμομε δύμ 

πμιύ πνμζεθηηθέξ μγθμμεηνήζεηξ ζε θάζε δναζηενηόηεηα, πςνίξ κα απαγμνεύμομε ηε 

δηελαγςγή θαη ηνίηεξ, εάκ ε μμάδα ζαξ ημ θνίκεη απαναίηεημ θαη ε δηαπείνηζε ημο ενγαζηενηαθμύ 

ζαξ πνόκμο ημ επηηνέπεη. 

αν. mol HCl πμο ακηηδνμύκ = αν. mol HCl πμο πνμζηέζεθακ – αν. mol HCl πμο πενίζζερακ 
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Ο αθόιμοζμξ πίκαθαξ πενηέπεη ημ ζύκμιμ ηςκ ζθεοώκ θαη ηςκ οιηθώκ πμο ζα πνεηαζηείηε. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΓΙΜΩΝ ΚΓΤΩΝ-ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ-ΤΛΙΚΩΝ 

θεύε Ακηηδναζηήνηα - Τιηθά 

Πνμπμΐδα 50 mL Τνία δηζθία θανμάθμο 

Ονζμζηάηεξ με ζύκδεζμμ θαη ιαβίδα Δηάιομα HCl πνμξ ηηηιμδόηεζε  

Φςκί Πνόηοπμ δηάιομα ΝαΟΗ 1 Μ 

Πμηήνη  δέζεςξ 100 mL Δείθηεξ Φαηκμιμθζαιεΐκε 

Σηθώκημ 10 mL θαη πμοάν 3 βαιβίδςκ Νενό απημκηζμέκμ 

Τέζζενηξ  θςκηθέξ θηάιεξ 250 mL Νενό βνύζεξ 

Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 50 mL ή 100 mL  

Υδνμβμιέαξ  

Λύπκμξ Βunsen  

Σπίνηα/Ακαπηήναξ  

Πιέγμα αμηάκημο  

Τνίπμδμ ζένμακζεξ  

Φανηί θμοδίκαξ  

Δμπείμ απμβιήηςκ  

Γάκηηα  

Γοαιηά ενγαζηενίμο  

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε - Πνμεημημαζία δείγμαημξ γηα ακάιοζε 

Σημ «ενγαζηήνηό ζαξ» οπάνπμοκ δηζθία θανμαθεοηηθμύ ζθεοάζμαημξ. Τα έθενε γκςζηόξ 

θηιύπμπημξ θανμαθμπμηόξ, με ηεκ οπόκμηα όηη ε πναγμαηηθή πενηεθηηθόηεηά ημοξ ζε CaCO3 

μπμνεί είκαη δηαθμνεηηθή από ηεκ ακαγναθόμεκε.  

Πνμθεημέκμο κα πνμζδημνίζεηε ηεκ αθνηβή πμζόηεηα ημο CaCO3 (ζηεκ 3ε 

Δναζηενηόηεηα) θαη κα ελμηθμκμμήζεηε πμιύηημμ πνόκμ, ζα πνέπεη κα πνμεημημάζεηε πνώηα ημ 

δείγμα, δηαιύμκηαξ ημ θάζε δηζθίμ ζε ακηίζημηπε πμζόηεηα δηαιύμαημξ HCl.  

 

1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Με ημκ οαιμγναθηθό μανθαδόνμ ανηζμμύμε ηηξ ηέζζενηξ θςκηθέξ θηάιεξ (1,2,3,4). 

2. Σηηξ δύμ από αοηέξ (1 θαη 2) ημπμζεημύμε από έκα δηζθίμ θανμαθεοηηθμύ ζθεοάζμαημξ. 

3. Από ημ δμπείμ πμο πενηέπεη ημ δηάιομα HCl, αδεηάδμομε ζημ πμηήνη δέζεςξ πενίπμο 50 mL 

δηαιύμαημξ HCl (έκδεηλε πμηενημύ δέζεςξ).  

4. Σε θάζε θςκηθή θηάιε, μεηαθένμομε με ημ ζηθώκημ 20 mL δηαιύμαημξ HCl. 

(Δύμ θμνέξ από 10 mL). 

5. Αθήκμομε ηηξ δύμ θηάιεξ (1θαη2) ζηεκ άθνε ώζηε ημ δηζθίμ κα δηαιοζεί εκηειώξ θαη λεθηκάμε 

ηεκ επόμεκε δναζηενηόηεηα. Γηα κα δηεοθμιύκμομε ηε δηάιοζε, πενηζηαζηαθά ακαθηκμύμε 

θοθιηθά ηηξ θηάιεξ. 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε – Σηηιμδόηεζε δηαιύμαημξ HCl. 

Τμ δηάιομα οδνμπιςνίμο ημο πάγθμο ενγαζίαξ ζαξ, πνμένπεηαη από μία ζθναγηζμέκε θαη 

θαηκμύνηα θηάιε ζπμιηθμύ ενγαζηενίμο. Η ζογθέκηνςζε πμο ακαγναθόηακ ζηεκ εηηθέηα ηεξ 

θηάιεξ «έγηκε αόναηε» πάνε ζημκ οπενβάιιμκηα δήιμ ηεξ θαζανίζηνηαξ ημο πώνμο θαη ζηεκ 

πακίζπονε δνάζε ηςκ απμννοπακηηθώκ πμο πνεζημμπμηεί. 

    Η απμζημιή ζαξ είκαη κα ηηηιμδμηήζεηε ημ δηάιομα οδνμπιςνίμο, ώζηε, με γκςζηή πιέμκ ηεκ 

πενηεθηηθόηεηά ημο, ζηεκ επόμεκε (3ε) δναζηενηόηεηα,  κα πνεζημμπμηήζεηε αοηό ςξ πνόηοπμ. 

Η ηηηιμδόηεζε απαηηεί μεγάιε πνμζμπή, δηόηη θάζε πηζακό ζθάιμα ζε αοηήκ, μεηαθένεηαη 

ζε όιεξ ηηξ μγθμμεηνήζεηξ πμο ζα γίκμοκ με ημ πνόηοπμ δηάιομα πμο ζα ηηηιμδμηήζεηε. 

Να ζομάζηε όηη ημ ΝαΟΗ είκαη θαοζηηθό, ημληθό θαη δηαβνςηηθό θαη 

απαηηείηαη    ηδηαίηενε πνμζμπή ζηε πνήζε ημο! 

Γηα ηεκ αζθάιεηά μαξ: Φμνάμε γάκηηα θαη γοαιηά ενγαζηενίμο. 

 

      2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1.  Σηεκ πνμπμΐδα πνμζζέημομε 45-50 mL πνόηοπμο δηαιύμαημξ ΝαΟΗ 1 M. 

2. Αδεηάδμομε ζημ πμηήνη δέζεςξ πμζόηεηα δηαιύμαημξ HCl μέπνη ζοκμιηθμύ όγθμο πενίπμο 30 

mL (έκδεηλε πμηενημύ δέζεςξ) 

3. Παίνκμομε μηα θεκή θςκηθή θηάιε (3 ή 4) θαη, πνεζημμπμηώκηαξ ημ ζηθώκημ ηςκ 10 mL, 

μεηαθένμομε ζε αοηήκ 10 mL δηαιύμαημξ HCl από ημ πμηήνη δέζεςξ. 

4. Πνμζζέημομε ζηεκ θςκηθή θηάιε πενίπμο 30 mL απημκηζμέκμ κενό με ημκ μγθμμεηνηθό 

θύιηκδνμ. 

5. Πνμζζέημομε επίζεξ 2-3 ζηαγόκεξ θαηκμιμθζαιεΐκεξ. 

6.  Σεμεηώκμομε ζημκ πίκαθα 2.3 ηεκ ανπηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ. 

7. Πνμζζέημομε πνμζεθηηθά ημ δηάιομα ημο ΝαΟΗ από ηεκ πνμπμΐδα ζηεκ θςκηθή θηάιε μέπνη 

κα απμθηήζεη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ θηάιεξ ζηαζενό νμδ πνώμα. 

8. Σεμεηώκμομε ζημκ πίκαθα 2.3 ηεκ ηειηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ. 

Γπακαιαμβάκμομε ηα βήμαηα 3 έςξ 8, με ηε δεύηενε θεκή θςκηθή θηάιε. 

Αδεηάδμομε ημ πενηεπόμεκμ ηςκ θςκηθώκ θηαιώκ ζημ δμπείμ απμβιήηςκ θαη ηηξ 

λεπιέκμομε δύμ θμνέξ με κενό βνύζεξ θαη μία θμνά με απημκηζμέκμ κενό, πμο αδεηάδμομε 

επίζεξ ζημ δμπείμ απμβιήηςκ. 

  

 

2.2 ΓΡΩΣΗΗ 

Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε ηεξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ πμο πναγμαημπμηείηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεξ ηηηιμδόηεζεξ ημο δηαιύμαημξ HCl. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 ΜΓΣΡΗΓΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Από ημκ όγθμ (Vη1) ημο δηαιύμαημξ ΝαΟΗ 1 Μ πμο απαηηήζεθε (μέζμξ όνμξ) ζηηξ δύμ 

μγθμμεηνήζεηξ, μπμνμύμε κα οπμιμγίζμομε ηεκ άγκςζηε ζογθέκηνςζε ημο δηαιύμαημξ HCl, ηεκ 

μπμία γνάθμομε πάκς ζημ δμπείμ ημο. 

Σομπιενώκμομε ημκ πίκαθα 2.3. ημο θύιιμο μεηνήζεςκ θαη εθηειμύμε ημοξ 

οπμιμγηζμμύξ. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.3   

ΠΙΝΑΚΑ ΜΓΣΡΗΓΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ 2Η ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΟΓΚΟΜΓΣΡΟΤΜΓΝΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 
1ε ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 2ε ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 

ΗCl 

Ανπηθή έκδεηλε πνμπμΐδαξ:  

V1 = …… mL δ.ΝαΟΗ 

Ανπηθή έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V’1 = …… mL  δ.ΝαΟΗ 

Τειηθή  έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V2 = …… mL δ.ΝαΟΗ 

Τειηθή  έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V’2 = …… mL  δ.ΝαΟΗ 

Όγθμξ πνόηοπμο 

δηαιύμαημξ ΝαΟΗ 
V = V2 – V1 = ……… mL δ.ΝαΟΗ V’ = V’2 – V’1 = ……… mL  δ.ΝαΟΗ 

Μέζμξ όνμξ μεηνήζεςκ – 

Όγθμξ πνμηύπμο 

δηαιύμαημξ ΝαΟΗ 
Vη1  =  

    

 
   = …………………… mL δ.NaOH 

Όγθμξ δηαιύμαημξ ΝαΟΗ πμο απαηηήζεθε γηα ηεκ ηηηιμδόηεζε 

ημο δηαιύμαημξ HCl (μέζμξ όνμξ) 
Vη1  = …………… 

Ανηζμόξ mol NaOH ζηα Vη1 mL ημο δηαιύμαημξ ΝαΟΗ nΝαΟΗ = …………… 

Ανηζμόξ mol ΗCl πμο πενηέπμκηαη ζηα 10 mL δηαιύμαημξ HCl nHCl = …………… 

ογθέκηνςζε (mol/L) δηαιύμαημξ HCl (κα γναθεί ζημ δμπείμ) CHCl = …………… 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε – Πμζμηηθόξ πνμζδημνηζμόξ CaCO3 ζε θανμαθεοηηθό ζθεύαζμα. 

Γκςνίδμκηαξ πιέμκ ηεκ ζογθέκηνςζε ημο δηαιύμαημξ HCl, μπμνείηε κα οπμιμγίζεηε ηεκ 

πμζόηεηα CaCO3 ζηα δηζθία πμο έθενε μ θαπύπμπημξ θανμαθμπμηόξ ζημ ενγαζηήνηό ζαξ θαη κα 

ηεκ ζογθνίκεηε με ηεκ ακαγναθόμεκε ζηεκ εηηθέηα ημο θανμάθμο. 

Να ζομάζηε όηη ημ θαοηό γοαιί μπμνεί κα πνμθαιέζεη ζμβανά εγθαύμαηα! 

Γηα ηεκ αζθάιεηά μαξ: Φμνάμε γάκηηα θαη γοαιηά ενγαζηενίμο. Βγάδμομε ηα γάκηηα όηακ 

πνεζημμπμημύμε ημκ ιύπκμ θαη ζενμαίκμομε. 

 

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Σομπιενώκμομε ΝαΟΗ ζηεκ πνμπμΐδα, ώζηε κα πενηέπεη πενίπμο 40 mL. 

2.Τμπμζεημύμε ηεκ 1ε θςκηθή θηάιε πμο πενηέπεη ημ δηαιομέκμ δηζθίμ ζημ πιέγμα αμηάκημο 

πάκς ζημ ηνίπμδμ, βγάδμομε ηα γάκηηα, ακάβμομε ημκ ιύπκμ θαη αθήκμομε ημ μίγμα κα 

ζενμακζεί. 

3. Μόιηξ ανπίζεη μ βναζμόξ (βιέπμομε κα θηκείηαη ε επηθάκεηα ημο ογνμύ), ζβήκμομε ημκ ιύπκμ. 

4. Φμνάμε ηα γάκηηα, πηάκμομε πνμζεθηηθά ηεκ θςκηθή θηάιε πνεζημμπμηώκηαξ πανηί θμοδίκαξ 

θαη ηεκ αθμομπάμε ζημκ πάγθμ, πάκς ζε δηπιό θύιιμ πανηημύ θμοδίκαξ. 

5. Πνμζζέημομε ζηε θηάιε 30 mL απημκηζμέκμ κενό, με ημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ. 

6. Πνμζζέημομε ζηε θηάιε 2-3 ζηαγόκεξ θαηκμιμθζαιεΐκε. 

7. Σεμεηώκμομε ηεκ ανπηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ θαη μγθμμεηνμύμε, μέπνη ημ δηάιομα κα 

απμθηήζεη ζηαζενό νμδ πνώμα. 

8.Σεμεηώκμομε ηεκ ηειηθή έκδεηλε ηεξ πνμπμΐδαξ. 

Γηα ημ δηάιομα με ημ 2μ δηζθίμ, επακαιαμβάκμομε ηα βήμαηα 2 έςξ 8. 

Αδεηάδμομε ημ πενηεπόμεκμ ηςκ θςκηθώκ θηαιώκ ζημ δμπείμ απμβιήηςκ θαη ηηξ 

λεπιέκμομε δύμ θμνέξ με κενό βνύζεξ θαη μία θμνά με απημκηζμέκμ κενό, πμο αδεηάδμομε 

επίζεξ ζημ δμπείμ απμβιήηςκ. 

Σαθημπμημύμε θαη θαζανίδμομε ηε ζέζε ενγαζίαξ μαξ αθήκμκηαξ ηεκ όπςξ 

ηεκ βνήθαμε. 

 

3.2 ΓΡΩΣΗΗ 

          Σηεκ 3ε δναζηενηόηεηα, «ζομμεηέπμοκ με αιθαβεηηθή ζεηνά»: 

Ακζναθηθό αζβέζηημ (άιαξ), Υδνμλείδημ ημο καηνίμο (βάζε) θαη Υδνμπιώνημ (μλύ). 

Πμηεξ είκαη μη πεμηθέξ εληζώζεηξ ηςκ δύμ πεμηθώκ ακηηδνάζεςκ ζηηξ μπμίεξ ζομμεηέπμοκ μη 

παναπάκς «πνςηαγςκηζηέξ» ακά δύμ; 

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

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

Η ζημηπεημμεηνηθή ακαιμγία ηςκ ακηηδνώκηςκ ηςκ παναπάκς πεμηθώκ εληζώζεςκ, ζα 

πνεζημεύζεη ζημοξ  οπμιμγηζμμύξ ζαξ. 
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3.3 ΜΓΣΡΗΓΙ – ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Σομπιενώκμομε ημκ πίκαθα ημο θύιιμο μεηνήζεςκ, εθηειμύμε ημοξ οπμιμγηζμμύξ θαη 

θαηαιήγμομε ζε ζομπενάζμαηα. 

Γηα ημοξ οπμιμγηζμμύξ, δίκεηαη ε ζπεηηθή μμνηαθή μάδα ημο ακζναθηθμύ αζβεζηίμο Mr = 100. 

 

Πίκαθαξ 3.3   

ΠΙΝΑΚΑ ΜΓΣΡΗΓΩΝ - ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ 3Η ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΟΓΚΟΜΓΣΡΟΤΜΓΝΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 
1ε (ΟΠΙΣΘ)ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 2ε (ΟΠΙΣΘ)ΟΓΚΟΜΓΣΡΗΗ 

Πενίζζεηα HCl 

Ανπηθή έκδεηλε πνμπμΐδαξ:  

V1 = …… mL δ.NaOH 

Ανπηθή έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V’1 = …… mL δ.NaOH 

Τειηθή  έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V2 = …… mL δ.NaOH 

Τειηθή  έκδεηλε πνμπμΐδαξ: 

 V’2 = …… mL δ.NaOH 

Όγθμξ πνόηοπμο 

δηαιύμαημξ NaOH 
V = V2 – V1 = ……… mL δ.NaOH V’ = V’2 – V’1 = ……… mL δ.NaOH 

Μέζμξ όνμξ 

μεηνήζεςκ – Όγθμξ 

πνμηύπμο δηαιύμαημξ 

NaOH 

Vη2  =  
    

 
   = ……………………. mL δ.NaOH 

 

Ανηζμόξ mol ΗCl πμο πενηέπμκηαη ζηα 20 mL δηαιύμαημξ HCl 

(πενίζζεηα) 
n’HCl =…………… 

Ανηζμόξ mol NaOH ζηα Vη2 mL ημο δηαιύμαημξ ΝαΟΗ πμο 

θαηακαιώζεθακ γηα ηεκ (μπηζζ)μγθμμέηνεζε 
n’ΝαΟΗ = …………… 

Ανηζμόξ mol ΗCl πμο ΔΓΝ ακηέδναζε με ημ CaCO3 n’’HCl =…………… 

Ανηζμόξ mol ΗCl πμο ακηέδναζε με ημ CaCO3 n’’’HCl =…………… 

Ανηζμόξ mol CaCO3 πμο ακηέδναζε με ημ ΗCl  

(ανηζμόξ mol CaCO3 πμο οπάνπμοκ ζημ έκα δηζθίμ) 
nCaCO3 = …………… 

Μάδα (g) CaCO3 πμο οπάνπεη ζημ έκα δηζθίμ (πεηναμαηηθή ηημή) mCaCO3 = ………g 

Μάδα (mg) CaCO3 πμο οπάνπεη ζημ έκα δηζθίμ (πεηναμαηηθή ηημή) mCaCO3 = ………mg 

Μάδα (mg) CaCO3 πμο οπάνπεη ζημ έκα δηζθίμ (ζεςνεηηθή ηημή) 
m’CaCO3 =  

1250 mg 
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4.ΓΡΩΣΗΓΙ 

4.1 Τμ εθαημζηηαίμ ζθάιμα ηεξ μεζόδμο πμζμηηθμύ πνμζδημνηζμμύ ημο CaCO3 ακά δηζθίμ είκαη: 

                                   

 

 

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

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

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

4.2 Καηά  ημκ μγθμμεηνηθό πνμζδημνηζμό ημο CaCO3 με ηε μέζμδμ ηεξ μπηζζμγθμμέηνεζεξ 

πμο αθμιμοζήζαηε, πηζακώξ κα πνμθύρμοκ θάπμηα ζθάιμαηα.  

Ακ μ ακαιοηήξ πνμζδημνίζεη ηημή μεγαιύηενε από 1250 mg, ηόηε ημ ζθάιμα είκαη ζεηηθό, εκώ 

είκαη ανκεηηθό ακ ε ηημή είκαη μηθνόηενε από 1250 mg. 

  Σημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί, κα ζεμεηώζεηε «+» ζηηξ πηζακέξ αηηίεξ ζεηηθμύ ζθάιμαημξ θαη  

«-» ζηηξ πηζακέξ αηηίεξ ανκεηηθμύ ζθάιμαημξ. Σε αηηίεξ πμο ζα μπμνμύζακ κα μδεγήζμοκ είηε 

ζε ζεηηθό είηε ζε ανκεηηθό ζθάιμα, κα ζεμεηώζεηε «+,-». 
 
 

  Πίκαθαξ 4.2. Πηζακέξ αηηίεξ ζθάιμαημξ 

1.  Σημ δηζθίμ οπάνπμοκ θη άιιεξ  όληκεξ μοζίεξ πμο ακηηδνμύκ με  ημ ΝαΟΗ.  

2. Σημ δηζθίμ οπάνπμοκ θη άιιεξ βαζηθέξ μοζίεξ πμο ακηηδνμύκ με ημ HCl.  

3.  Η ζένμακζε ημο δηαιύμαημξ δεκ ήηακ επανθήξ.   

4. Η μγθμμέηνεζε ζηαμάηεζε πνηκ ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ακηίδναζεξ.   

5. Η μγθμμέηνεζε ζηαμάηεζε μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ακηίδναζεξ.   

6. Καηά ηε ζένμακζε ιόγς ελαένςζεξ ζομβαίκεη απώιεηα ΗCl.   

7. Έγηκακ ιάζμξ πεηνηζμμί από ημκ ακαιοηή.   

 

4.3 Γηα πμημκ ιόγμ απαηηείηαη ζένμακζε ημο δηαιύμαημξ ζηεκ 3ε δναζηενηόηεηα; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

4.4   Η πμιύηεθκε μεζήιηθε Π.Π., οπμζηενίδεη όηη «ημ πάπη γηα ηεκ μζηεμπόνςζε, βμεζάεη θαη 

γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ θαμύναξ».  Με ηεκ απαναίηεηε ενγαζηενηαθή εμπεηνία πμο έπεηε 

απμθηήζεη, μπμνείηε κα θαηαιάβεηε ημ γηαηί. Ακ γκςνίδεηε όηη ε ζογθέκηνςζε ημο γαζηνηθμύ 

ογνμύ ζε HCl είκαη C = 0,16 M θαη όηη ημ θάζε θανμαθεοηηθό δηζθίμ πμο μειεηήζαηε πενηέπεη –

ζύμθςκα με ηεκ εηηθέηα- 1250 mg CaCO3, κα οπμιμγίζεηε ημκ όγθμ ημο γαζηνηθμύ ογνμύ πμο 

μπμνεί κα ελμοδεηενώζεη ημ θάζε δηζθίμ ζαξ.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

                           πεηναμαηηθή ηημή- ζεςνεηηθή ηημή 

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

                                               ζεςνεηηθή ηημή 
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ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Περι-
γραφή Ενζργεια που βαθμολογείται 

Μζγιςτοσ 
βαθμόσ 

Βαθμόσ  
ομάδασ 

Σημειώσεις 
βαθμολογητών 

Π
ρ

α
κ

τ
ι

κ
ό

 
μ

έ
ρ

ο
ς

 

Ορθή χρήςη ςιφωνίου- πουάρ (1η
 και 2

η
 δραςτηριότητα) 3+3     

Ορθή χρήςη ογκομετρικοφ κυλίνδρου (2η
 και 3

η
) 3     

Θζρμανςη διαλφματοσ (3η) 
Ανάδευςη (2)- Επαρκήσ θζρμανςη (3) 

5 
    

Ποςότητα δείκτη  (2η και 3η) 2     

Πλήρωςη προχοΐδασ (2η και 3η) 
Κλείςιμο ςτρόφιγγασ  αρχικά (3) 
Χρήςη χωνιοφ (2) 
Αφαίρεςη αζρα (2)  
Ανάγνωςη μηνίςκου (5) 
Δεξιότητα χειριςμοφ (5) 
Ανάδευςη κατά την ογκομζτρηςη (4) 

21 

    

Ογκομζτρηςη  
(Σελικό ςημείο-Απόκλιςη)  
(2η και 3η) 
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)  
(2η και 3η) 
4 + 4 

0,0-0,2 mL 4  

0,2-0,4mL 3 

0,4-0,6 mL2 

0,6-0,8 mL1 

    

              Βαθμόσ  Πρακτικοφ Μζρουσ  (Μζγιςτο: 57)     

Θ
ε

ω
ρ

η
τ

ικ
ό

 μ
έ
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ο

ς
 

2.2. Γραφή χημικήσ εξίςωςησ 2     

2.3. Τπολογιςμοί 3     

3.2. Γραφή χημικϊν εξιςϊςεων(NaOH:1,  CaCO3:2) 1+2     

3.3. Τπολογιςμοί 7     

4.1. φάλμα 3     

 4.2. Πιθανζσ αιτίεσ ςφάλματοσ 
(Χ2 για τισ 2 πρϊτεσ &  Χ1 για τισ επιλογζσ 3,4,5,6,7 ) 

9     

4.3. Θζρμανςη 5     

4.4. Τπολογιςμοί με γαςτρικό υγρό 6     

            Oμαδικότητα  (Κατανομή ρόλων, υνεργαςία) 5     

              Βαθμόσ Θεωρητικοφ Μζρουσ  (Μζγιςτο: 43)     

 Βαθμοί ποινήσ       

Ατφχημα (πτώςη υγρών, θραφςη γυαλικών) 10     

Μη χρήςη προςτατευτικών γαντιών και γυαλιών 3+3     

Χρήςη νεροφ βρφςησ αντί απιονιςμζνου 4     

Μη ενδεδειγμζνη χρήςη λφχνου 4     

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

θζςησ εργαςίασ) 

5 

    

           Αφαιροφμενο ςφνολο βαθμϊν ποινήσ      
  

ΣΓΛΙΚΟ  ΒΑΘΜΟ  ΟΜΑΔΑ    
    


