
                                      ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ τοπικού διαγωνισμού EUSO 2015 
 
O  MRO είναι ένας δορυφόρος της NASA που λειτουργεί σε τροχιά γύρω από τον 
Αρη από το 2006, ανίχνευσε άλατα, και μάλιστα  ένυδρα άλατα δηλαδή άλατα 

που προσελκύουν γύρω τους μόρια νερού. 
Από την τελευταία ρομποτική αποστολή της NASA στο πλανήτη Άρη στα 
δείγματα του «αρειανού υγρού» που έφθασαν στα εργαστήρια της  έγινε  
χημική ανάλυση.  
Τα σταγονομετρικά φιαλίδια  με χαρακτηρισμό Χ1,Χ2 και Χ3  περιέχουν ανιόντα 
που προσδιορίστηκαν στο «αρειανό υγρό». 
Στόχος σας είναι να σχεδιάσετε ένα πείραμα περιγράφοντας τη διαδικασία 
προκειμένου να προσδιορίσετε τα ανιόντα που περιέχονται  στα 
σταγονομετρικά φιαλίδια. 

  

Όργανα  Ουσίες  
• Μπλίστερ (θήκη από τσίχλες ) 

• Ποτήρι ζέσης με στερεό Na2CO3  

• Προστατευτικά γυαλιά 

• Υδροβολέας με απιοντισμένο 

νερό 

• Ογκομετρική φιάλη των 100mL 

• Χωνί 

• Πλαστικό δοχείο, κουταλάκι 

• Τρία «άγνωστα» διαλύματα Χ1, Χ2, Χ3. 

• Τέσσερα πλαστικά σταγονομετρικά 
φιαλίδια, με  διαλύματα: Pb(NO3)2, KI, 

HCl, Na2CO3 

 
ΑΣΚΗΣΗ 1 

1. Να περιγράψετε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε έτσι ώστε να 

παρασκευάσετε διάλυμα  Na2CO3  0,2Μ. 

2 Να παρασκευάσετε το ζητούμενο διάλυμα. 

3. Να βάλετε ποσότητα από το διάλυμα που παρασκευάσατε  στο άδειο 

σταγονομετρικό φιαλίδιο προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε   

στην ανίχνευση των ανιόντων 

4.Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Na=23, C=12, O=16 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2  

1. Να σχεδιάσετε πείραμα, γράφοντας τη διαδικασία που θα 

ακολουθήσετε, για να ανιχνεύσετε τα ανιόντα  που υπάρχουν στο καθένα 

από τα «άγνωστα» διαλύματα Χ1, Χ2, Χ3. 

2. Να πραγματοποιήσετε το πείραμα που σχεδιάσατε. 

3. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 

πραγματοποιούνται. 

 

              



 
 
 Παρατηρήσεις 
1. “ Χημεία σε μικροκλίμακα ”  
 Να χρησιμοποιήσετε σαν δοχεία αντίδρασης τα κουτάκια  (θήκες)από τις 

τσίχλες, θα χρησιμοποιήσετε μικρές ποσότητες από τα αντιδραστήρια 
(5 σταγόνες) .Χρησιμοποιώντας  τον όρο “ Χημεία σε μικροκλίμακα ” εννοούμε 
ότι κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων Χημείας χρησιμοποιούμε μικρές ποσότητες 
από αντιδραστήρια όπως επίσης απλά όργανα ή συσκευές. Το γεγονός αυτό 

ελαττώνει το κόστος, τα χημικά απόβλητα και τους κινδύνους.  
2. Μετά το τέλος του πειράματος να ξεπλύνετε καλά το μπλίστερ 

 
 

               Καλή επιτυχία στη προσπάθειά σας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το θέμα της Χημείας στηρίχθηκε σε  μια πρόταση του Σχολ. Συμβούλου   
κ.Μαυρόπουλου Μ. 



 
 
 


