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Σήμερα θα γίνετε …μικροί Χημικοί!! 

Θα μελετήσετε και θα καταγράψετε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά του θαλασσινού νερού, 

όπως χρώμα, πυκνότητα, αλατότητα, pH. 
 

Σας δίνεται ένα πλαστικό μπουκάλι με θαλασσινό νερό: 

Α) ΧΡΩΜΑ 

 Σημειώστε το χρώμα του θαλασσινού νερού …………………………………………………………………….. 

Ερώτηση 1 

Εξηγήστε αν γνωρίζετε γιατί η θάλασσα έχει συνήθως γαλάζιο χρώμα, αλλά και μερικές φορές  

γκρι, βαθύ μπλε,  κλπ. 

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

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

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

Β) ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ 

Αλατότητα είναι η συνολική περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε ανόργανα άλατα. Το 

θαλασσινό νερό περιέχει πάρα πολλά ανόργανα άλατα, το μεγαλύτερο όμως ποσοστό είναι το 

χλωριούχο νάτριο (NaCl) το κοινό μαγειρικό αλάτι. Για συντομία θα το λέμε «αλάτι» και την 

περιεκτικότητα «αλατότητα». Στο σημερινό πείραμα θα απομακρύνουμε το θαλασσινό νερό με 

βρασμό για να υπολογίσουμε πόσο «αλάτι» περιέχει.  

Β) Σας δίνεται ένα αλουμινένιο φορμάκι. Βάλτε το  στη ζυγαριά και καταγράψτε τη μάζα του.   

ΜΦ=………………………………. 
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Μετρήστε με τον ογκομετρικό κύλινδρο 20 ml θαλασσινού νερού και προσθέστε τα μέσα στο 

φορμάκι . Σημειώστε τη νέα ένδειξη της ζυγαριάς  

ΜΦ + ΜΘΑΛ= ………………………… 

Δώστε το φορμάκι στον επιτηρητή για να αρχίσει ο βρασμός. Όσο θα πραγματοποιείται ο 

βρασμός, ασχοληθείτε με τον υπολογισμό της πυκνότητας και τη μέτρηση του pH. Παράλληλα 

προς το τέλος του βρασμού θα παρακολουθήσετε την κρυστάλλωση του αλατιού όταν 

απομακρύνεται το νερό. 

Ερώτηση 2 

Υπολογίστε την πυκνότητα του θαλασσινού νερού δίνοντας τις κατάλληλες μονάδες. 

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

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

ρ = --------------- 

 

Γ) pH (ΠΕ-ΧΑ) 

α) Μετρήστε κατά προσέγγιση το pH του θαλασσινού νερού με τη πεχαμετρική ταινία 

pH (προσεγγιστικό)=.............................................. 

β)Βάλτε σε ένα γυάλινο ποτηράκι, μέχρι τη μέση θαλασσινό νερό, πηγαίνετε στο pHμετρο και με 

τη βοήθεια του επιτηρητή βυθίστε το ηλεκτρόδιο στο ποτήρι χωρίς να ακουμπάει στον πυθμένα  

και καταγράψτε την ένδειξη του pHμέτρου αφού αυτή σταθεροποιηθεί. 

pH (θαλασσινού νερού) = …………………………………… 

 

Ερώτηση 3 

Τι συμπεράσματα βγάζετε από την τιμή pH του θαλασσινού νερού; 

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

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

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

 

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Πάρτε το φορμάκι με το αλάτι από τον επιτηρητή, τοποθετήστε το στη ζυγαριά, καταγράψτε την 

καινούργια μάζα M
’
 και αρχίστε τους υπολογισμούς. 

Μ
’
 = ………………………………………………… 

 

Ερώτηση 4 

Υπολογίστε την %(w/V) αλατότητα, δηλαδή τα g «αλατιού» σε 100 ml θαλασσινού νερού. 

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

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

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

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

 

Ερώτηση 5 

Υπολογίστε την %(w/W) αλατότητα, δηλαδή τα g «αλατιού» σε 100 g θαλασσινού νερού. 

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

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

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

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

  

Ερώτηση 6 

Αν θέλετε να φτιάξετε με νερό και αλάτι 1 Kg «τεχνητής» θάλασσας που να έχει ίδια 

«αλατότητα», πόσα γραμμάρια νερού και πόσα γραμμάρια αλάτι πρέπει να ανακατέψετε; 

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

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

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

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

Τέλος συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΧΡΩΜΑ  

pH  

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  

%(w/V) ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ  

%(w/w) ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ  

 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓συμπληρώνεται από τον βαθμολογητή ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 5  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 5  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 5  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 20  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 20  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 20  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 10  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ 10  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ  pH ΜΕΤΡΟΥ 5  

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 


