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θμπόξ ηεξ άζθεζεξ είκαη κα ελεηάζμομε ηεκ πμηόηεηα ημο πόζημμο κενμύ ωξ πνμξ ηηξ 

παναμέηνμοξ  Θενμμθναζία , pH, θαη θιενόηεηα. 

          

 ΘΓΩΡΗΣΙΚΓ ΓΠΙΗΜΑΝΓΙ 

Σμ κενό πμο πίκμομε είκαη μίγμα δηαθόνωκ μοζηώκ, πμο πνμένπμκηαη θονίωξ από ηα 

πεηνώμαηα πμο ζοκακηάεη ζηε νμή ημο, αιιά θαη από ηεκ αημόζθαηνα.  

Γηδηθέξ Τγεημκμμηθέξ ∆ηάηαλεηξ  θαζμνίδμοκ ηηξ επηηνεπηέξ ηημέξ παναμέηνωκ όπωξ  ε 

θερμοκραζία, ημ pH θαη ε ζκληρόηηηα ημο κενμύ πμο ζπεηίδμκηαη άμεζα με ηεκ πμηόηεηά ημο θαη 

ηεκ θαηαιιειόηεηά ημο γηα θαηακάιωζε. 

Η επηζομεηή θερμοκραζία ημο πόζημμο κενμύ θομαίκεηαη μεηαλύ 5 θαη 12 μ C. 

Σμ pH ημο πόζημμο κενμύ, πνέπεη κα θομαίκεηαη μεηαλύ 6,5 θαη 8,5. 

 Με ημκ όνμ «ζκληρόηηηα» ημο πόζημμο κενμύ εκκμμύμε ηε ζσγκέμηρωζη ηωμ διαλσμέμωμ 

αλάηωμ αζβεζηίοσ και μαγμηζίοσ.   Θεωνείηαη «ζθιενό» ημ κενό πμο αθήκεη ιεοθά ζηίγμαηα ζηηξ 

επηθάκεηεξ ηωκ μηθηαθώκ ζθεοώκ θαη δεκ αθνίδεη με ημ ζαπμύκη.  

Η ζθιενόηεηα ημο κενμύ μεηνηέηαη ζε Γενμακηθμύξ βαζμμύξ (do ) θαη Γαιιηθμύξ βαζμμύξ 

(Fo), επεηδή όμωξ αοηή δεκ έπεη δηαπηζηωμέκε επηβιαβή δνάζε γηα ηεκ ογεία, δεκ οπάνπμοκ 

πνμδηαγναθέξ γηα ημ επηζομεηό εύνμξ ηημώκ ηεξ. 
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ΓΡΓΑΙΑ  1η – Μέηρηζη ηης θερμοκραζίας ηοσ πόζιμοσ μερού. 

Όργαμα - κεύη Αμηιδραζηήρια - Τλικά 

Θενμόμεηνμ   Νενό ημο δηθηύμο 

Πμηήνη  δέζεωξ 250mL  

 

    ΕΚΦΕ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    

      
  ΕΚΦΕ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    

   

Τοπικός Προκριματικός 

Διαγωνισμός  στη Χημεία 

Ονοματεπώνσμο 

 

1)…………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………… 

Στολείο: 

 

 Ημερομηνία: 3/12/2016 

ΝΓΡΟ: Γμωμάηεσζη Ποιόηηηας εμός Πολύηιμοσ Αγαθού 

Διάρκεια: 50 min 



ΕΚΦΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                                                       ΣΟΠΙΚΟ EUSO 2016 

 - 2 - 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Ακμίγμομε ηε βνύζε θαη αθήκμομε κα ηνέλεη κενό. Ξεπιέκμομε έκα πμηήνη δέζεωξ με ημ 

κενό αοηό, ώζηε κα απμθηήζεη ηεκ ίδηα ζενμμθναζία. Γεμίδμομε ζπεδόκ πιήνωξ ημ πμηήνη με κενό. 

Μεηνάμε ηε ζενμμθναζία ημο κενμύ θαη καηαγράθοσμε ηη μέηρηζή μας ζηο Φύλλο καηαγραθής 

Μεηρήζεωμ και Τπολογιζμώμ. 
 

ΓΡΓΑΙΑ  2η – Μέηρηζη ηοσ pH ηοσ πόζιμοσ μερού 

 

Όργαμα - κεύη Αμηιδραζηήρια - Τλικά 

Πεπαμεηνηθό πανηί   Νενό ημο δηθηύμο 

Δύμ πμηήνηα δέζεωξ ηωκ 100 mL  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Βοζίδμκηαξ μηα ηαηκία  πεπαμεηνηθμύ πανηημύ, ζημ δείγμα ημο κενμύ,  μπμνμύμε κα 

ζογθνίκμομε ηηξ απμπνώζεηξ ημο με αοηέξ ηεξ πνωμαημμεηνηθήξ θιίμαθαξ θαη κα πνμζδημνίζμομε 

ημ pH. Οη ηαηκίεξ είκαη μηαξ πνήζεξ. 

ημειώμοσμε ηο pH ηοσ μερού ζηο «Φύλλο καηαγραθής μεηρήζεωμ και Τπολογιζμώμ» πμο 

αθμιμοζεί. 

 

ΓΡΓΑΙΑ  3η – Τπολογιζμός ηης ζκληρόηηηας ηοσ πόζιμοσ μερού. 

 

     ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΓ ΑΝΣΙΔΡΑΓΙ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΓΣΡΗΗ  
Γηα ημκ πνμζδημνηζμό ηεξ μιηθήξ ζθιενόηεηαξ ημο πόζημμο κενμύ, θάκμομε μγθμμέηνεζε με  

δηάιομα  πμο πενηέπεη άιαξ με Νάηνημ ημο EDTA ( Δηκάηνημ Άιαξ ημο Αηζοιεκμ-Δηαμηκμ-

Σεηναμληθμύ Ολέμξ,  C10H14N2O8•2Να•2Η2Ο ).   Η μοζία αοηή δεζμεύεη ηα ηόκηα Mg2+ θαη  

Ca2+ όηακ πνμζηίζεηαη ζημ κενό. ημ κενό έπεη πνμζηεζεί δείθηεξ ΓΒΣ (Μέιακ Γνηόπνωμα) μ 

μπμίμξ αιιάδεη πνώμα όηακ ημ EDTA έπεη δεζμεύζεη όια ηα ηόκηα. Σα παναπάκω απαηημύκ 

πενηβάιιμκ με ζηαζενό pH =10 γη αοηό ζημ κενό εθηόξ από ημκ δείθηε, έπμομε πνμζζέζεη θαη 

νοζμηζηηθό δηάιομα με pH =10. 

Οη πεμηθέξ δηενγαζίεξ είκαη: 

Όηακ ζημ κενό πνμζηίζεηαη μ δείθηεξ ΓΒΣ δεζμεύεη ηόκηα Mg2+ ημο κενμύ θαη ημ πνώμα ημο 

γίκεηαη θόθθηκμ.  

Όηακ θαηόπηκ πνμζηίζεηαη ημ EDTA , αοηό ακηηδνά ανπηθά με ηα ειεύζενα ηόκηα  Mg2+ θαη  

Ca2+ θαη μεηά απμζπά ηα ηόκηα Mg2+ από ημ ΓΒΣ, ημ μπμίμ ειεοζενώκεηαη θαη γίκεηαη μπιε. 

   

ομβμιηθά:       EBT  +  Mg2+     [EBT-Mg]   
 

EDTA + Mg2+ + Ca2+ +  [EBT-Mg]   [EDTA-Ca]  +  [EDTA-Mg] + ΓΒΣ  

Η αιιαγή ημο πνώμαημξ ημο δείθηε ζεμαημδμηεί ηεκ μιμθιήνωζε ηεξ ακηίδναζεξ, άνα θαη ημ 

ηέιμξ ηεξ μγθμμέηνεζεξ. 

Σε ζθιενόηεηα ζα ηεκ μεηνήζμομε ζε Γαιιηθμύξ βαζμμύξ (0F) 
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 Η δηαδηθαζία αοηή απαηηεί μεγάιε πνμζμπή ζημκ πεηνηζμό ηωκ επηζηεμμκηθώκ ζθεοώκ θαη ζημοξ 

οπμιμγηζμμύξ. ε πενίπηωζε πμο δηαπηζηώζεηε θάπμημ ζθάιμα, ζα πνέπεη κα επακαιάβεηε ηε 

δηαδηθαζία, παναμέκμκηαξ εκηόξ ηωκ πνμθαζμνηζμέκωκ πνμκηθώκ μνίωκ. 

 

Όργαμα - κεύη Αμηιδραζηήρια - Τλικά 

Κωκηθή θηάιε Νενό ημο δηθηύμο 

Πνμπμΐδα θαη μνζμζηάηεξ Πνόηοπμ δηάιομα άιαημξ EDTA 0,372 % w/v 

ηθώκημ Ροζμηζηηθό δηάιομα με pH=10 

Ακαννμθεηήναξ (πμοάν) ηνηώκ βαιβίδωκ Δείθηεξ μέιακ ενηόπνωμα Σ – «ΓΒΣ» 

παζίδα    

Τπμιμγηζηήξ ηζέπεξ  

Υωκί  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Γεμίδμομε πνμζεθηηθά ηεκ πνμπμΐδα με ημ πνόηοπμ δηάιομα EDTA.  

2. Μεηνάμε 50 mL κενμύ ημο δηθηύμο θαη ηα μεηαθένμομε ζηεκ θωκηθή θηάιε. 

3. Πνμζζέημομε 20 ζηαγόκεξ νοζμηζηηθό δηάιομα με pH=10  

4. Πνμζζέημομε ειάπηζηε πμζόηεηα (ίπκε) δείθηε «ΓΒT» (ζηε άθνε ηεξ μύηεξ ηεξ μηθνήξ 

πιαζηηθήξ ζπάημοιαξ)  

5. Πνμζζέημομε ζηγά-ζηγά ημ πνόηοπμ δηάιομα ημο EDTA εκώ ακαθηκμύμε δηανθώξ θοθιηθά ηε 

θηάιε, μέπνη κα αιιάλεη ημ πνώμα ημο δηαιύμαημξ από ενοζνό ζε μπιε, μπόηε θιείκμομε ηε 

ζηνόθηγγα. 

6. ημειώμοσμε ηομ όγκο ποσ τρηζιμοποιήθηκε ζηο θύλλο καηαγραθής (ζηη θέζη 2) 

.Πνμζμπή!  Δεκ πνέπεη κα ζηαμαηήζμομε ζημ εκδηάμεζμ μμβ πνώμα. Όηακ όμωξ εμθακηζηεί ημ 

μμβ, ζεμαίκεη όηη βνηζθόμαζηε πμιύ θμκηά ζημ ηειηθό ζεμείμ. 

Γπακαιαμβάκμομε ηα βήμαηα 2 έωξ 7 γηα έκα αθόμα δείγμα κενμύ ημο δηθηύμο θαη 

ζεμεηώκμομεημκ όγθμ ζημ «Φύιιμ θαηαγναθήξ», 

ΟΔΗΓΙΓ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

 Να πνμζέλεηε κα μεκ πέζμοκ πάκω ζαξ ή ζημοξ πάγθμοξ ακηηδναζηήνηα.Να ζομεζείηε κα 

αθήζεηε ημοξ πάγθμοξ ενγαζίαξ, όπωξ αθνηβώξ ημοξ βνήθαηε. 
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ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΓΙ      

ΔΙΑΔΙΚΑΙΓ 

 

ΓΡΓΑΙΑ  1η – Θερμομέηρηζη ηοσ μερού 

Η θερμοκραζία ηοσ μερού ηοσ δικηύοσ είκαη ………………………………………………………………………. 

 

ΓΡΓΑΙΑ  2η – Μέηρηζη ηοσ pH ηοσ μερού 

To pH ηοσ μερού ηοσ δικηύοσ είκαη ……………………………………………………………………………………………………. 

 

ΓΡΓΑΙΑ  3η - Τπολογιζμός ηης ζκληρόηηηας ηοσ μερού 

Γηα ημοξ οπμιμγηζμμύξ ζαξ, δίκμκηαη: 

 ύμθωκα με ηε ζημηπεημμεηνία ηωκ ακηηδνάζεωκ, 

          1 mol άλατος ΕDTA αντιστοιχεί σε 1 mol CaCO3. 

         Έμας γαλλικός βαθμός, 1 F °,  ιζοδσμαμεί με 1 mg CaCO3/ 100 mL  μερού. 

 To κενό παναθηενίδεηαη ακάιμγα με ημοξ βαζμμύξ ζθιενόηεηαξ, από πμιύ μαιαθό έωξ 

πμιύ ζθιενό, ζύμθωκα με ημκ πίκαθα: 

 

κληρόηηηα μερού Γαλλικοί βαθμοί (F°) 

Πμιύ μαιαθό 0 - 7,16 

Μαιαθό 7,16 - 14,32 

Ημίζθιενμ 14,32 - 21,48 

πεηηθά ζθιενό 21,48 - 32,22 

θιενό 32,22 - 53,70 

Πμιύ ζθιενό > 53,70 

 

 πεηηθέξ αημμηθέξ μάδεξ:  Ar(Ca) =40, Ar (C) =12, Ar (O) =16, Ar (N) =14, Ar (H) =1, Ar (Nα) =23 

1. ) Σμ δηάιομα ημο άιαημξ EDTA πμο πνεζημμπμηήζαμε, έπεη πενηεθηηθόηεηα  0,372 % w/v.   

Τπμιμγηζμόξ ηεξ μμνηαθόηεηαξ θ.μ. (Molarity) ημο δηαιύμαημξ: 

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

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

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

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

H μμνηαθόηεηα θ.ό. (Molarity) ημο δηαιύμαημξ αοημύ είκαη C = ………………… mol / L. 

 

 2.)  Ο όγθμξ  ημο πνμηύπμο δηαιύμαημξ πμο απαηηήζεθε γηα ηεκ μγθμμέηνεζε  

ηωκ 50 mL δείγμαημξ κενμύ είκαη : 

Γηα ηεκ πνώηε μγθμμέηνεζε  V1 = ……………………….. mL 

Γηα ηεκ δεύηενε μγθμμέηνεζε  V2 = ……………………….. mL 
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                 Μέζμξ όνμξ :   V = ………………..mL 

3.) Τπμιμγηζμόξ ηεξ πμζόηεηαξ άιαημξ  EDTA πμο βνίζθεηαη ζημκ παναπάκω όγθμ: 

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

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

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

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

   H πμζόηεηα EDTA, είκαη ……..……… mol  

Η πμζόηεηα CaCO3 πμο ακηέδναζε με ημ EDTA αοηό, είκαη ……………… mol. 

 

4.) Μεηαηνμπή ηεξ πμζόηεηαξ ημο  CaCO3 ζε g: 

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

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

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

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

H πμζόηεηα CaCO3 είκαη ίζε με  ………………………  g. 

 

5.) Τπμιμγηζμόξ ηεξ ζθιενόηεηαξ ημο κενμύ: 

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

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

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

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

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

Άνα ε ζθιενόηεηα ημο κενμύ είκαη: 

. ……………… Fo   Γαιιηθμί βαζμμί, ή  ……………… mg CaCO3/100mL δείγμαημξ 

 

6.) ύμθωκα με ηηξ μεηνήζεηξ ζαξ, ημ κενό ημο δηθηύμο παναθηενίδεηαη:……………………………………… 

7.) ύμθωκα με μεηνήζεηξ επίζεμμο θμνέα ε ζθιενόηεηα είκαη : ……51. oF………….  

Η ηημή ζθιενόηεηαξ πμο οπμιμγίζαηε ζομθωκεί με ηεκ ηημή ημο επίζεμμο ανμόδημο θμνέα; 

Ακ όπη, πμύ ζα μπμνμύζαηε κα απμδώζεηε ηε δηαθμνά; 

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

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

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

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

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

 

 

Κ Α Λ Η   Γ Π Ι Σ Τ Υ Ι Α  
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ΦΤΛΛΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ EUSO  ΥΗΜΓΙΑ 

     ΥΟΛΓΙΟ…………………………………………………………..S” 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΓ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗΓΙ 

Μέηνεζε ζενμμθναζίαξ 5 
    

Υνήζε πεπαμεηνηθμύ πανηημύ                  

Ονζόηεηα μέηνεζεξ 
5 

    

1.) οπμιμγηζμόξ C :    10                        

2) οπμιμγηζμόξ V :     5                       

3) οπμιμγηζμόξ EDTA , CaCo3 : 10                     

4) μεηαηνμπή CaCo3 ζε g : 5       

5)οπμιμγηζμόξ ζθιενόηεηαξ :   10                

6)παναθηενηζμόξ κενμύ :   5                     

7)ύγθνηζε με επίζεμε ηημή :   10                                         

55 

    

Ονζή πνήζε πμοάν  θαη ζηθώκημο  10 
    

    Υνήζε πνμπμϊδαξ                                   

πιήνωζε με πωκί,   5                          

απμοζία αένα,    5                                        

μνζή ακάγκωζε ημο μεκίζθμο,  5                  

ζηάγδεκ πνμζζήθε πνμηύπμο   5 

20 

    

Υνήζε γακηηώκ θαη πνμζηαηεοηηθώκ 

γοαιηώκ 
2 

    

Σαθημπμίεζε πάγθμο ενγαζίαξ 

θαηά ηε ιήλε 
3 

    

ΤΝΟΛΟ 100 
    

Αμ γίμει μόμο 1 ογκομέηρηζη  -5 μομάδες                

 

 ΓΠΙΣΗΡΗΣΗ 1:…………………………………………………………………………………………. 

 

ΓΠΙΣΗΡΗΣΗ 2:…………………………………………………………………………………………. 
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1.) σπολογισμός σσγκέντρωσης  :    0,01  M 

2.)  σπολογισμός V :     X mL 

3) )  σπολογισμός EDTA , CaCo3 : X.10
-5

 mol 

4) μετατροπή CaCo3 σε g  X,10
-3 

g 

5)  σπολογισμός σκληρότητας 2X  
0
F 

 


