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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

1. Χρησιµοποιούµενα όργανα 

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) 

 µε ακρίβεια 0,1 mL και µπορεί να έχει χωρητικότητα από   

10 έως 250 mL. 

 

Ογκοµετρική φιάλη: Φιάλη µέτρησης όγκου  

µε ακρίβεια από 0,01 mL έως 0,1 mL και  

χωρητικότητα από 1 mL έως 5 L. 

 

Ογκοµετρικός κύλινδρος: Μετράει τον όγκο ενός υγρού  

(ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 mL και µπορεί να έχει  

 χωρητικότητα από 1mL έως 1L. 

 

Ποτήρι ζέσης: Όργανο µικρής ακρίβειας που 

 χρησιµοποιείται για τη µεταφορά υγρών αλλά 

 και στερεών ουσιών και χωρητικότητας από  

5mL έως 2 L. 

 

Υδροβολέας: Πλαστική φιάλη µε ακροφύσιο 

 για τη συµπλήρωση διαλύτη (νερού) και για την  

έκπλυση οργάνων. 

 

Σιφώνι πλήρωσης: Σωλήνας µε ακροφύσιο για  

τη µέτρηση του όγκου υγρών µε χωρητικότητα από    

1 έως 100 mL. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Λαβίδα ξύλινη ή µεταλλική:  Χρησιµοποιείται                                  

για το κράτηµα µικρών οργάνων ή αντικειµένων. 

 

 

Πουάρ τριών βαλβίδων: Χρησιµοποιείται για την                                

µηχανική αναρρόφηση µε σιφώνια µέτρησης ή  

πλήρωσης από φιάλες υγρών  

 

 

 

2. Αντιδραστήρια-ουσίες 

 

ΝαΟΗ: Υδροξείδιο του νατρίου ή καυστικό νάτριο ή νάτριο    υδροξείδιο 

 

HCl: Υδροχλώριο 

 

Φαινολοφθαλεϊνη: Ουσία - ∆είκτης που αλλάζει χρώµα ανάλογα µε το pH 

του διαλύµατος. Χρησιµοποιείται κατά την ογκοµέτρηση για τον 

προσδιορισµό του σηµείου της πλήρους εξουδετέρωσης. 
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Άσκηση 1
η
. Παρασκευή άλατος NαCl από την εξουδετέρωση 

διαλύµατος ΝαΟΗ από HCl και έλεγχος της 

παραγόµενης    ποσότητας 

 

Απαιτούµενα όργανα Απαιτούµενα αντιδραστήρια 
Προχοϊδα σε βάση ∆ιάλυµα ΝαΟΗ 

Ποτήρια ζέσης 100 mL (Α,Β,Γ) ∆ιάλυµα HCl  2Μ 

Σιφώνι µέτρησης 10 mL µε πουάρ τριών 

βαλβίδων 

∆είκτης φαινολοφθαλεϊνη 

Εργαστηριακός λύχνος µε τρίποδα και 

πλέγµα 

 

Ζυγός ακριβείας ενός δεκαδικού ψηφίου   

Ξύλινη λαβίδα  

Υδροβολέας  

 

Οδηγίες:  

 

Βήµα 1
ο
  

1. Ζυγίζουµε το ποτήρι Α και σηµειώνουµε τη µάζα mA  του ποτηριού. 

2. Με τη βοήθεια του σιφωνιού παίρνουµε 10 mL από το διάλυµα ΝαΟΗ και τα  

ρίχνουµε στο ποτήρι. 

3. Προσθέτουµε 2 σταγόνες φαινολοφθαλεϊνη  

4. Κρατώντας το ποτήρι µε το περιεχόµενο κάτω από την προχοϊδα και 

αναδεύοντας συνεχώς, ανοίγουµε τη στρόφιγγα της προχοϊδας ώστε να 

πέφτει το πρότυπο διάλυµα του HCl µε τη µορφή σταγόνων. 

 Ονοµατεπώνυµο Σχολείο 

α.  

β.  

γ.   

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
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5. Όταν σταθεροποιηθεί ο αποχρωµατισµός του διαλύµατος, (βρισκόµαστε στο 

σηµείο της πλήρους εξουδετέρωσης), κλείνουµε τη στρόφιγγα και 

καταγράφουµε τα mL του HCl που καταναλώθηκαν. 

6. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα άλλες δύο φορές, ξεκινώντας από το 1
ο
 στάδιο, 

χρησιµοποιώντας τα ποτήρια Β και Γ   διαδοχικά. 

Προσοχή: Να µην  πετάξουµε το περιεχόµενο των ποτηριών. 

7. Ο µέσος όρος των τριών µετρήσεων θα αποτελέσει τον όγκο του πρότυπου 

διαλύµατος οξέος που καταναλώθηκε για την πλήρη εξουδετέρωση του 

διαλύµατος ΝαΟΗ.  

8. Υπολογίζουµε ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ την  ποσότητα του ΝαCl που παρασκευάστηκε.  

(Ο υπολογισµός θα γίνει µετά το τέλος του πειράµατος). 

 

Βήµα 2
ο
 

9.   Παίρνουµε το ποτήρι Γ µε τη βοήθεια της λαβίδας. 

10.   Τοποθετούµε το ποτήρι στο πλέγµα πάνω από το λύχνο και ανάβουµε το 

γκαζάκι. 

11.   Αφήνουµε το ποτήρι µέχρι πλήρους εξάτµισης του νερού του διαλύµατος. 

                 (Μετά την εξάτµιση, το στερεό που αποµένει είναι το αλάτι που 

παρασκευάστηκε κατά την εξουδετέρωση). 

12.   Πιάνουµε το ποτήρι, µε τη βοήθεια της  λαβίδας και το ζυγίζουµε.  

 

Η διαφορά της αρχικής από την τελική ζύγιση δίνει τη µάζα του άλατος που 

παρασκευάστηκε. 

 

Η τιµή αυτή αποτελεί την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ποσότητα του άλατος που 

παρασκευάστηκε. 

Αν ο χρόνος επαρκεί µπορείτε να επαναλάβετε το 2
ο
 βήµα µε τα ποτήρια Β ή Α για 

επαλήθευση της πρακτικής τιµής. 
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Υπολογισµοί: 

Για  τους υπολογισµούς σας µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις πίσω 

σελίδες σαν πρόχειρα 

α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ποσότητα  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ποσότητα 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Υπολογισµός απόδοσης: (απόκλιση µεταξύ θεωρητικής και πρακτικής 

ποσότητας) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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Άσκηση 2
η
.  Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης  

 

α. Να υπολογίσετε τον όγκο διαλύµατος HCl συγκέντρωσης 

2Μ καθώς και τον όγκο του νερού που απαιτείται για την 

παρασκευή 100 mL διαλύµατος  HCl  0,1 Μ  

 

β. Να παρασκευάσετε το συγκεκριµένο διάλυµα  

 

Απαιτούµενα όργανα Απαιτούµενα αντιδραστήρια 

Ογκοµετρική φιάλη των 100 mL Πρότυπο διάλυµα HCl 2Μ 

Σιφώνι µέτρησης 10 mL µε 

πουάρ τριών βαλβίδων 

Απιονισµένο νερό 

Υδροβολέας  

 

 

Υπολογισµοί 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πρακτική  

1. Ογκοµέτρηση     ……………………………….                     30   µονάδες 

2. Ζύγιση εξάτµιση ………………………………                     10   µονάδες 

3. Παρασκευή διαλύµατος ………………………                      10  µονάδες 

 

Θεωρητική 

Α. Υπολογισµός  mol  ογκοµέτρησης και µάζας NαCl ……….. 20 µονάδες 

Β. Υπολογισµός απόκλισης  ……………………………............ 15 µονάδες 

Γ. Αραίωση–προσδιορισµός όγκων διαλύµατος και νερού …… 15 µονάδες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ 


