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8η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- EUSO 2010 

                     Τοπικός ∆ιαγωνισµός Νοµού Μαγνησίας 

 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

 

 
Σχολείο:    …………………………………………………… 
 
Ονοµ/υµα: …………………………………………………… 
                 …………………………………………………… 
                 …………………………………………………… 

Φύλλο Εργασίας 
 

Έλεγχος της Ποιότητας  

του Πόσιµου Νερού 

του Σχολείου µας 
 

Γενικές πληροφορίες 
Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι  διαλυµένες και οι οποίες 
προέρχονται κυρίως από τα πετρώµατα του υπεδάφους και την ατµόσφαιρα. 
Τα επικρατέστερα ανόργανα συστατικά ενός φυσικού νερού είναι το ασβέστιο 
(Ca),το µαγνήσιο (Mg), το νάτριο (Na), το κάλιο (K), τα χλωριούχα (Cl), και άλλα. 
 
Το νερό, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να 
περιέχει χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς σε ποσότητες που µπορεί να 
έχουν επιπτώσεις στην υγεία . 
 
Οι περισσότερες χώρες στον κόσµο έχουν καθιερώσει πρότυπα ποιότητας του 
πόσιµου νερού και χρησιµοποιούν παρόµοιες µεθόδους ανάλυσης και έκφρασης των 
αποτελεσµάτων για να είναι εύκολη η σύγκριση µεταξύ τους. 
 
Η Υγειονοµική ∆ιάταξη για το πόσιµο νερό που ισχύει σήµερα στην χώρα µας είναι 
εναρµονισµένη µε την Οδηγία του  Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
περιλαµβάνει 62 παραµέτρους. 
 
Στην συγκεκριµένη εργαστηριακή δραστηριότητα  θα µετρήσουµε 3 παραµέτρους 
για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου µας,  
 

� Την θερµοκρασία 

� Το pH 

� Την συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου(Cl-)  
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Στον πάγκο εργασίας έχουµε τα παρακάτω όργανα και υλικά  
 
Θερµόµετρο 
∆οκιµαστικοί σωλήνες 
Ποτήρι ζέσεως 600ml (για απόβλητα)  
Ποτήρι ζέσεως 100ml (για το δείγµα)  
Κωνική φιάλη 250ml (για ογκοµέτρηση) 
Ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml 
Ογκοµετρικός κύλινδρος 10ml 
Σιφώνι µέτρησης 10ml 
Σιφώνι πληρώσεως 50ml 
Πουάρ τριών βαλβίδων 
 

 
Υδροβολέας µε απιον. νερό 
Σειρά 5 δεικτών 
∆ιάλυµα AgNO3 0,10 Μ  
       σε κωνική φιάλη των 100ml 
∆ιάλυµα K2CrO4   
 
 

 

 

1η δραστηριότητα: Μέτρηση της Θερµοκρασίας  (10 µονάδες) 
 

Υγειονοµική σηµασία της παραµέτρου:  
Όταν η θερµοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 15ο C πολλαπλασιάζονται τα τυχόν 
υπάρχοντα σε αυτό µικρόβια.  
Επίσης ελαττώνεται η ικανότητα του να διαλύει αέρια, αυξάνεται η διαλυτότητα σε 
στερεά και  επηρεάζεται τη γεύση του. 
Η πλέον επιθυµητή διακύµανση της θερµοκρασίας του νερού που προορίζεται για 
πόσιµο είναι µεταξύ 5 - 12ο C 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ "Ποιότητα του πόσιµου νερού, σε συµµόρφωση προς την 80/778 οδηγία του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.7.80". 

Παράµετρος Έκφραση των 
αποτελεσµάτων 

Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή τιµή 

Θερµοκρασία  o C 12 25 

 
Περίγραψε µε λίγα λόγια την διαδικασία δειγµατοληψίας και µέτρησης που 
ακολούθησες προκειµένου  να βγάλεις αξιόπιστα συµπεράσµατα. 

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

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

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

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

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

 
 

Η Θερµοκρασία του νερού ύδρευσης = 
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2η δραστηριότητα: Εύρεση του pH  (30 µονάδες) 
 

Υγειονοµική σηµασία της παραµέτρου:   
Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό 
Το χαµηλό pH προκαλεί διάβρωση, το υψηλό pH δηµιουργεί τη γεύση και την 
αίσθηση του σαπουνιού 
Όταν  η τιµή του υπερβαίνει το 8 µειώνεται την απολυµαντική ικανότητα της 
χλωρίωσης και συντελεί  στην αύξηση της διάβρωσης των σιδηρών σωλήνων, 
αυξάνοντας έτσι τις συγκεντρώσεις των διαλυµένων µετάλλων στο νερό.   
Τιµές του pH πάνω από 10 προκαλούν ερεθισµό ή ακόµα βλάβη στο δέρµα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ "Ποιότητα του πόσιµου νερού, σε συµµόρφωση προς την 80/778 οδηγία του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.7.80".  

Παράµετρος Έκφραση των 
αποτελεσµάτων 

Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή τιµή 

Συγκέντρωση σε ιόντα 
υδρογόνου 

Μονάδα pH 6,5≤pH≤8,5 9,5 

 

Λίγα λόγια για τους δείκτες και το pH:  
Σε αυτή την εργαστηριακή δραστηριότητα θα προσπαθήσουµε να ελέγξουµε αν το 
pH του νερού είναι εντός των ορίων όπως αυτά καθορίζονται από τον παραπάνω 
πίνακα. 
Θα χρησιµοποιήσουµε δείκτες.  
Οι δείκτες είναι χηµικές ουσίες που αλλάζουν το χρώµα τους ανάλογα µε το  pH 
του διαλύµατος µέσα στο οποίο βρίσκονται. ∆ες τον πίνακα ¨∆είκτες - pH ¨  

 

Λίγα λόγια για την διαδικασία 
Σε έναν δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε 5ml περίπου από το νερό του δικτύου και 
προσθέτουµε 2-3 σταγόνες δείκτη. Παρατηρούµε το χρώµα του διαλύµατος, το 
συγκρίνουµε µε αυτά του πίνακα ¨∆είκτες - pH ¨ και προσδιορίζουµε την περιοχή 
pH του νερού µας.  
Αν χρειαστεί, επαναλαµβάνουµε το πείραµα χρησιµοποιώντας  όσους και όποιους 
δείκτες κρίνουµε απαραίτητους προκειµένου να ελέγξουµε την ποιότητα  του νερού 
ως προς το pH.  

 

Λίγα λόγια για το φύλλο εργασίας  
Κάθε απόφαση  που παίρνουµε την αιτιολογούµε, κάθε παρατήρηση που κάνουµε 
την καταγράφουµε. Όποιο συµπέρασµα προκύπτει µετά την παρατήρηση το 
καταγράφουµε και αυτό, ώστε να αιτιολογεί την επόµενη απόφαση µας.  

Όλα τα παραπάνω τα καταγράφουµε στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Εύρεση του pH του νερού του δικτύου του σχολείου µας 
 

∆είκτης 

Γιατί επέλεξες να χρησιµοποιήσεις σε αυτό το στάδιο 

του πειράµατος τον συγκεκριµένο δείκτη; 

 

Χρώµα διαλύµατος 

µετά την προσθήκη 

του δείκτη 

Περιοχή pH 

του διαλύµατος 
Συµπέρασµα - Σχόλια 

1ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

4ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
 

 

Η περιοχή pH του νερού ύδρευσης = 
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3η δραστηριότητα: Προσδιορισµός ιόντων Χλωρίου (Cl-)  (60 µονάδες) 

 
Υγειονοµική σηµασία της παραµέτρου:  
Τα ιόντα χλωρίου είναι ευρέως διαδεδοµένα στη φύση σαν άλατα νατρίου, καλίου 
και ασβεστίου και προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων.  
Υπόγειοι υδροφόροι που ευρίσκονται κοντά στην ακτή µπορεί να παρουσιάσουν 
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου λόγω της διείσδυσης θαλασσινού 
νερού 
Επειδή δεν θεωρείται σαν µία παράµετρος που σχετίζεται µε την υγεία, δεν έχει 
καθορισθεί ανώτατο επίπεδο στο πόσιµο νερό. Επειδή όµως επηρεάζει την αισθητική 
του πόσιµου νερού που σε υψηλές συγκεντρώσεις δίνουν γλυφή γεύση έχει 
προσδιοριστεί η επιθυµητή τιµή.  
Όµως τα ιόντα χλωρίου πρέπει να ελέγχονται και σαν λειτουργική παράµετρος στον 
βαθµό που επιταχύνουν την διαδικασία της διάβρωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ "Ποιότητα του πόσιµου νερού, σε συµµόρφωση προς την 80/778 οδηγία του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.7.80". 

 

Παράµετρος Έκφραση των 
αποτελεσµάτων 

Ενδεικτικό επίπεδο Ανώτατη παραδεκτή τιµή 

Ιόντα χλωρίου(Cl-) mg/L 200-250  

 
Επίσηµη µέθοδος Μέτρησης των χλωριούχων (Μέθοδος Mohr) 
Τα ιόντα χλωρίου µπορούµε να τα προσδιορίσου µε ογκοµέτρηση χρησιµοποιώντας 
διάλυµα AgNO3  
 

Cl-  +  AgΝΟ3   �   AgCl �  +ΝΟ3
- 

 
Κατά την  αντίδραση όλα τα Cl-  δεσµεύονται από τα Ag+ και σχηµατίζουν λευκό 
ίζηµα 
Για να αντιληφθούµε το τέλος της αντίδρασης θα προσθέσουµε σαν δείκτη K2CrO4  
που θα χρωµατίσει το διάλυµα κίτρινο µα µόλις δεσµευτούν όλα τα  Cl-  τότε το 
διάλυµα χρωµατίζεται κεραµέρυθρο (Ag2CrO4), οπότε και σταµατάµε την 
ογκοµέτρηση. 
 

Παρασκευή διαλύµατος AgNO3 0,05 Μ  (20/60 µονάδες) 
Για την ογκοµέτρηση  χρειαζόµαστε διάλυµα  AgNO3 0,05 Μ 
Στο εργαστήριο διαθέτουµε 10ml διαλύµατος AgNO3 0,10 Μ 
Πόσα ml απιονισµένου νερού πρέπει να προσθέσουµε ώστε να προκύψει διάλυµα  
AgNO3 0,05 Μ;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Παρασκευάζουµε το διάλυµα και σηµειώνουµε τα όργανα που χρησιµοποιήσαµε 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ογκοµέτρηση  (40/60 µονάδες) 
 
Σε κωνική φιάλη των 250ml  βάζουµε:  
50 ml δείγµατος (νερό της βρύσης),   προσθέτουµε 
50ml περίπου απιονισµένο νερό (απλώς για αύξηση του όγκου) και 
4-5 σταγόνες δείκτη K2CrO4  οπότε το διάλυµα χρωµατίζεται κίτρινο 
 
Γεµίζουµε µέχρι τη µέση περίπου την προχοΐδα µε διάλυµα AgNO3 0,05 Μ, 
αφήνουµε να τρέξει λίγο διάλυµα και σηµειώνουµε την  
αρχική ένδειξη της προχοΐδας . . . . . . . .  
Αρχίζουµε την ογκοµέτρηση και σταµατάµε όταν µεταβληθεί το χρώµα του 
διαλύµατος από κίτρινο σε κεραµέρυθρο. Σηµειώνουµε την  
τελική ένδειξη της προχοΐδας . . . . . . . . 
 

Υπολογισµοί 
Ο όγκος του διαλύµατος AgNO3 0,05 Μ  που απαιτήθηκε για την ογκοµέτρηση των 
ιόντων χλωρίου: ………………………………………………………….. 
Υπολογίζουµε τα mg Cl-  που υπάρχουν στο δείγµα, δεδοµένου ότι:  
 

Το 1ml διαλύµατος AgNO3 0,05 Μ  καταβυθίζουν 1,77 mg Cl-   
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
 
Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε την καταλληλότητα του νερού ως προς τα ιόντα 
χλωρίου θα πρέπει η έκφραση των αποτελεσµάτων να είναι ίδια µε αυτή του  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Γνωµάτευση νερού  
(ως προς του παράγοντες που µετρήσαµε) 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 
 

Η περιεκτικότητα σε Cl-  του νερού ύδρευσης = 
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Εύρεση pH διαλύµατος µε ∆είκτες 
 

pH Μπλε Θυµόλης Ηλιανθίνη 
Ερυθρό του 

Μεθυλίου 

Μπλε 

Βρωµοθυµόλης 

Φαινολο- 

φθαλεΐνη 
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