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Άςκθςθ 1
Παραςκευι διαλφματοσ NaCℓ ςυγκζντρωςθσ 1 Μ.
Θεωρθτικζσ επιςθμάνςεισ
Οι εκφράςεισ περιεκτικότθτασ των διαλυμάτων μποροφν να διατυπωκοφν με διαφορετικοφσ τρόπουσ,
ανάλογα με το τι μασ εξυπθρετεί.
Οι ςυνθκζςτεροι τρόποι ζκφραςθσ είναι:
 επί τοισ εκατό βάροσ προσ βάροσ ι % w/w ( μάηα διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 100 g δ/τοσ)
 επί τοισ εκατό βάροσ προσ όγκο ι % w/v ( μάηα διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 100 mL δ/τοσ)
 επί τοισ εκατό όγκο προσ όγκο ι % v/v ( όγκοσ διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 100 mL δ/τοσ)
 μοριακότθτα κατϋ όγκο ι Molarity ι M (mol διαλυμζνθσ ουςίασ ςε 1 L δ/τοσ)
Γνωρίηοντασ τθν πυκνότθτα ρ του διαλφτθ ι του διαλφματοσ (και τθ ςχετικι μοριακι μάηα Mr τθσ
διαλυμζνθσ ουςίασ όταν εμπλζκεται θ Molarity) μποροφμε εφκολα να μετατρζψουμε τθ μία ζκφραςθ
ςτθν άλλθ, πραγματοποιϊντασ τουσ ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ.
Στθν άςκθςθ που ακολουκεί αρχικά κα παραςκευάςετε διάλυμα χλωριοφχου νατρίου (NaCℓ)
ςυγκζντρωςθσ 1 Μ.
Στθ ςυνζχεια κα υπολογίςετε τισ περιεκτικότθτεσ % w/w και % w/v αυτοφ του διαλφματοσ.
Απαιτοφμενα όργανα

Αντιδραςτιρια (ανά ομάδα)










 Νερό
 ΝaCℓ

Ηλεκτρονικόσ ηυγόσ
2 Ποτιρια ηζςθσ
Υδροβολζασ
Υάλινθ ράβδοσ
Κουτάλι
Ογκομετρικι φιάλθ 100 mL
Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 100 mL
Υάλινο χωνί

Διαδικαςία
Μζροσ Αϋ – Παραςκευι διαλφματοσ
Να υπολογίςετε κεωρθτικά τθ μάηα (ςε g) του NaCℓ που απαιτείται για τθν παραςκευι διαλφματοσ
ςυγκζντρωςθσ 1Μ, αν αυτό ζχει τελικό όγκο 100 mL. Δίνεται Mr (NaCℓ)=58.

1) Τοποκετιςτε το ποτιρι πάνω ςτον κλειςτό ηυγό, ανοίξτε τον και με τθ βοικεια του κουταλιοφ
ειςάγετε όςα g NaCℓ υπολογίςατε κεωρθτικά.
2) Με τον υδροβολζα γεμίςτε το ποτιρι με νερό μζχρι τελικό όγκο 20-30 mL.
3) Αναδεφςτε με τθ ράβδο ζωσ ότου το αλάτι διαλυκεί τελείωσ (ομογενοποίθςθ).
4) Τοποκετϊντασ το χωνί ςτθ φιάλθ μεταγγίςτε ςε αυτι το διάλυμα που φτιάξατε.
5) Ειςάγετε επιπλζον 20-30 mL νερό ςτο ποτιρι ξεπλζνοντασ τα τοιχϊματά του από τυχόν υπολείμματα
αλατιοφ. Αναδεφςτε ξανά με τθ ράβδο και μεταγγίςτε ςτθ φιάλθ.
6) Βγάλτε το χωνί από τθ φιάλθ και με τον υδροβολζα ςυμπλθρϊςτε ζωσ τθ χαραγι με προςοχι.
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7) Κλείςτε τθ φιάλθ με το πϊμα και ανακινείςτε προςεκτικά. Το διάλυμα είναι ζτοιμο.
Μζροσ Βϋ – Υπολογιςμόσ εκφράςεων περιεκτικότθτασ



Να υπολογίςετε τθν % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ που παραςκευάςατε:



Να υπολογίςετε τθν % w/w περιεκτικότθτα του διαλφματοσ λαμβάνοντασ υπόψθ πρϊτον ότι ο
όγκοσ του ςτερεοφ NaCℓ είναι μθδενικόσ και δεφτερον ότι θ πυκνότθτα του νεροφ ιςοφται με 1
g∙mL-1:



Να υπολογίςετε τθν πυκνότθτα του παραπάνω διαλφματοσ (με δφο δεκαδικά ψθφία)



α) Να επιβεβαιϊςετε πειραματικά, όπωσ εςείσ νομίηετε και με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό,
τθν τιμι τθσ πυκνότθτασ.
β) Να περιγράψετε με λίγεσ λζξεισ τισ ενζργειζσ ςασ για τθν παραπάνω διαδικαςία.
γ) Να αιτιολογιςετε τθν ενδεχόμενθ απόκλιςθ από τθ κεωρθτικι τιμι.
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ΑΣΚΗΣΗ 2
Ταυτοποίθςθ περιεχομζνων φιαλιδίων
Τα φιαλίδια Α, Β, Γ, Δ και Ε περιζχουν ζνα από τα υδατικά διαλφματα ςυγκζντρωςθσ 0,1 Μ από:
ΗCℓ, NaΟΗ, NaCℓ, FeCℓ3, BaCℓ2 ςε τυχαία ςειρά.
Να εξακριβϊςετε ποιό είναι το περιεχόμενο των φιαλιδίων ςασ.
Δίνονται οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
Ιηιματα: AgCℓ, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4.
Όλα τα ανκρακικά άλατα εκτόσ από Κ2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3.
Όλα τα κειοφχα άλατα εκτόσ από Κ2S, Na2S, (NH4)2S.
Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτόσ από ΚΟΗ, NaOH που είναι ευδιάλυτα και τα
Ca(OH)2, Ba(OH)2 που είναι λίγο διαλυτά ςτο νερό.
Εξοπλιςμόσ
 Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ
 Στιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων
 Πεχαμετρικό χαρτί
 Φαλοσ ωρολογίου
 Γάντια μιασ χριςεωσ
 Ποτιρι ηζςθσ των 50mL (για απομάκρυνςθ
χρθςιμοποιθμζνου πεχαμετρικοφ χαρτιοφ)

Αντιδραςτιρια
 Διάλυμα NaOH 0,1 Μ
 Διάλυμα H2SO4 0,1 Μ

Περιγράψτε τθ διαδικαςία που ακολουκιςατε και γράψτε τισ ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ:

Φιαλίδιο:

Α

Β

Αποτελζςματα
Γ

Περιζχει:
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Δ

Ε

