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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

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

Φύλλο Εργασίας 
 

Αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών 
στην καλλιέργεια 

 

 

Το Project 
Στην περιοχή μας έχουμε πολλές 

γεωτρήσεις και αρκετές από αυτές 
αντλούν υφάλμυρα νερά εξαιτίας της 
υπεράντλησης αλλά και του γεγονότος 
ότι είμαστε κοντά στην θάλασσα.  
 
Τα νερά αυτά δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
Στα πλαίσια ενός σχολικού Project 
θέλουμε να ερευνήσουμε την 

δυνατότητα αξιοποίησης  αυτών των νερών στην καλλιέργεια ορισμένων 
ειδών. 
 
Σχεδιάσαμε ένα πείραμα στο οποίο θα μελετήσουμε την ανάπτυξη σπόρων 
φακής τους οποίους θα ποτίζουμε με αλατόνερο διαφόρων περιεκτικοτήτων 
σε NaCl. 
Για τις ανάγκες αυτού του πειράματος είναι απαραίτητο να παρασκευάσουμε 
μια σειρά διαλυμάτων NaCl. 
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 Στον πάγκο εργασίας έχουμε τα παρακάτω όργανα και υλικά  
 
Ζυγαριά 
Ποτήρι ζέσεως 40ml για να ζυγίσουμε το NaCl 
Πλαστικό κουταλάκι 
Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 
Γυάλινο χωνί 
Ποτήρι ζέσεως 250 ml  
Ογκομετρική φιάλη 100ml 
Ογκομετρικός κύλινδρος 100ml 
Ογκομετρικός κύλινδρος 10ml 
Φιαλίδια για φύλαξη των διαλυμάτων    
Κωνική φιάλη 250ml (για την ογκομέτρηση) 
Ποτήρι ζέσεως 600ml (για απόβλητα) 
Ετικέτες αυτοκόλλητες 
 

 
Υδροβολέας με απιον. νερό 
NaCl στερεό 
 
Διάλυμα AgNO3 0,10 Μ  
Διάλυμα K2CrO4  5%w/v 
 
 

 
1η δραστηριότητα: Παρασκευή σειράς διαλυμάτων NaCl  (50 μονάδες) 
 
Για τις ανάγκες της έρευνας χρειάζεται να παρασκευάσουμε σειρά 
διαλυμάτων NaCl περιεκτικότητας 0,1%  0,2%  0,3%  0,4%  w/v. 
Για την παρασκευή των ανωτέρων διαλυμάτων θα παρασκευάσουμε πρώτα 
100ml από το πυκνότερο διάλυμα και με διαδοχικές αραιώσεις θα 
παρασκευάσουμε τα υπόλοιπα.  
Τα διαλύματα που θα παρασκευάσουμε τα μεταφέρουμε σε πλαστικά φιαλίδια και 
αναγράφουμε στην ετικέτα το περιεχόμενο και την περιεκτικότητα, το όνομα της ομάδας 
και στο τέλος τα παραδίδουμε στον καθηγητή. 
 
Περιγράφουμε με λίγα λόγια την διαδικασία και παρασκευάζουμε τα 
διαλύματα 
 

1- Για την παρασκευή 100 ml διαλύματος NaCl 0,4% w/v  
υπολογίζουμε την μάζα του NaCl που απαιτείται: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Μάζα NaCl ……… g     όγκος διαλύματος ………ml 
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Τι όργανα και διαδικασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του 
διαλύματος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- Για την παρασκευή 100ml διαλύματος  NaCl 0,3% w/v από διάλυμα 
NaCl 0,4% w/v, 

υπολογίζουμε τον όγκο του NaCl 0,4% w/v που απαιτείται: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
όγκος διαλύματος NaCl 0,4% w/v που χρησιμοποιήσαμε …………..  
όγκος νερού που προσθέσαμε …………..  
 
Τι όργανα και διαδικασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του 
διαλύματος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3- Για την παρασκευή 100ml διαλύματος  NaCl 0,2% w/v από διάλυμα 
NaCl 0,3% w/v 

υπολογίζουμε τον όγκο του NaCl 0,3% w/v που απαιτείται: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
όγκος διαλύματος 0,3% w/v που χρησιμοποιήσαμε …………..  
όγκος νερού που προσθέσαμε …………..  
 
Τι όργανα και διαδικασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του 
διαλύματος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4- Για την Παρασκευή διαλύματος 100ml NaCl 0,1% w/v από διάλυμα 
NaCl 0,2% w/v 

υπολογίζουμε τον όγκο του NaCl 0,2% w/v που απαιτείται 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
όγκος διαλύματος 0,2% w/v που χρησιμοποιήσαμε …………..  
όγκος νερού που προσθέσαμε …………..  
 
Τι όργανα και διαδικασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του 
διαλύματος; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2η δραστηριότητα: Έλεγχος της περιεκτηκότητας των διαλυμάτων   
(50 μονάδες) 
 
Για να βγάλουμε αξιόπιστα συμπεράσματα από την έρευνα μας σχετικά με 
την ανάπτυξη των φυτών, πρέπει τα διαλύματα που παρασκευάσαμε να 
έχουν την αναγραφόμενη περιεκτικότητα, δηλαδή να τα έχουμε 
παρασκευάσει σωστά. Έτσι θα ελέγξουμε την περιεκτικότητα του 
τελευταίου διαλύματος όπου έχουν συσσωρευτεί όλα τα σφάλματα. 
 
Προσδιορισμός ιόντων Χλωρίου (Cl-) Επίσημη μέθοδος (Μέθοδος Mohr) 
 
Λίγα λόγια: 
Το NaCl που διαλύσαμε μέσα στο νερό, διίσταται σε : Na+ + Cl- 

 
Τα ιόντα χλωρίου μπορούμε να τα προσδιορίσουμε  με ογκομέτρηση 
χρησιμοποιώντας διάλυμα AgNO3  
 

Cl-  +  AgΝΟ3   à   AgCl â  +ΝΟ3
- 

 
Κατά την  αντίδραση όλα τα Cl-  δεσμεύονται από τα Ag+ και σχηματίζουν 
λευκό ίζημα 
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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. 
Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα του NaCl του διαλύματος μας 
από την ποσότητα των Cl- που περιέχει. 
 

Ογκομέτρηση   
 

Σε κωνική φιάλη των 250ml  βάζουμε:  
10 ml δείγματος (NaCl 0,1% w/v),   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 0,1 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 0,1 Μ  που απαιτήθηκε για την ογκομέτρηση 
των ιόντων χλωρίου είναι: ……………… 
Δεδομένου ότι,  
κάθε 1ml διαλύματος AgNO3 0,1 Μ  καταβυθίζει 3,55 mg Cl-   
υπολογίζουμε τα mg Cl-  που υπάρχουν στο δείγμα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
άρα στο δείγμα μας περιέχονται ……………. mg Cl-   
 
Δεδομένου ότι,  
τα 35,5 Cl- mg προέρχονται από 58,5 mg NaCl 
υπολογίζουμε τα mg NaCl που υπάρχουν στο δείγμα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
άρα στο δείγμα μας περιέχονται ……………. mg NaCl   
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υπολογίζουμε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος NaCl  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Αν υπάρχει απόκλιση στην τιμή της περιεκτικότητας, που προσδιορίσαμε με 
την ογκομέτρηση, αναφέρουμε τα πιθανά σφάλματα  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλή επιτυχία 
 
 


