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Παπαζκεςή διαλύμαηορ με πεπιεκηικόηηηα % w/w και % v/v  –  Σύγκπιζη με ηην πςκνόηηηα 

 

Ειζαγωγή 

Οη καζεηέο ζπρλά ζπγρένπλ ηελ έλλνηα ηεο πεπιεκηικόηηηαρ κε ηελ έλλνηα ηεο πςκνόηηηαρ. 

Θα πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο όηη ε ππθλόηεηα είλαη ηδηόηεηα όισλ –αλεμαηξέησο– ησλ πιηθώλ (είηε 

θαζαξώλ νπζηώλ είηε κεηγκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή γηα ηε θύζε ησλ θαζαξώλ νπζηώλ), ελώ ε 

πεξηεθηηθόηεηα αθνξά κόλν κείγκαηα (ην θαζαξό λεξό έρεη ππθλόηεηα αιιά όρη πεξηεθηηθόηεηα). 

Γηα λα ζπκπιεξώζνπκε ηελ νγθνκεηξηθή θηάιε κέρξη ηε ραξαγή αθνινπζνύκε ηα εμήο: 

Υακειώλνπκε ηόζν ώζηε ε ραξαγή λα κελ θαίλεηαη ζαλ έιιεηςε αιιά ζαλ επζεία γξακκή. Σν ηειηθό 

ζεκείν ηεο πιήξσζεο νξίδεηαη από ηελ επαθή ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ηνπ 

πγξνύ κε ηελ πξναλαθεξόκελε επζεία (ε επηθάλεηα ηνπ πγξνύ δελ είλαη επίπεδε αιιά θνίιε εμαηηίαο 

ησλ δπλάκεσλ ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπ πγξνύ θαη ησλ ηνηρσκάησλ). Υξεηάδεηαη πξνζνρή όζν 

πιεζηάδνπκε ζην ηειηθό ζεκείν ώζηε λα ειαηησζεί ν ξπζκόο ξνήο ηνπ λεξνύ γηα λα κελ μεπεξαζηεί ε 

ραξαγή. 

 

Σηόσοι ηος πειπάμαηορ 

 Να παξαζθεπάδνπλ εύθνια θαη κε απιά κέζα, έλα δηάιπκα. 

 Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε βαζηθώλ ρεκηθώλ νξγάλσλ. 

 Να εληξπθήζνπλ ζηε κεζνδηθόηεηα θαη ζηελ αθξίβεηα ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ ρεκείαο θαη όρη κόλν. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δπγό γηα ηε κέηξεζε ηεο κάδαο ζηεξεώλ θαη πγξώλ νπζηώλ.      

 Να κεηξήζνπλ ηνλ όγθν πγξώλ ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα κέηξεζεο όγθνπ όπσο,  ν νγθνκεηξηθόο 

θύιηλδξνο, ην αξηζκεκέλν ζηθώλην θαη γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ην ζηθώλην πιεξώζεσο, ε 

νγθνκεηξηθή θηάιε θαη ε πξνρνΐδα.    

 Να αζθεζνύλ ζε πνζνηηθνύο ππνινγηζκνύο κε ηα δηαιύκαηα. 

 Να θαηαζηξώζνπλ έλα απιό ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο ηεο ππθλόηεηαο δηαιύκαηνο. 

 Να κεηαηξέπνπλ ζεσξεηηθά ηελ έθθξαζε πεξηεθηηθόηεηαο ελόο δηαιύκαηνο ζε άιιεο ηζνδύλακεο 

 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

 Έλλνηα δηαιύκαηνο-δηαιύηε-δηαιπκέλεο νπζίαο 

 Εθθξάζεηο πεξηεθηηθόηεηαο 

 Βαζηθά όξγαλα ρεκείνπ (πνηήξη-θηάιε-θύιηλδξνο-πδξνβνιέαο-ξάβδνο) 
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Αιεμόπνπινο Παλαγηώηεο, Υεκηθόο, πλεξγάηεο ΕΚΦΕ Ηιηνύπνιεο 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Επγαζηηπιακή άζκηζη 1: Παπαζκεςή διαλύμαηορ αλαηόνεπος (πεπιεκηικόηηηα % w/w)  

 

Απαηηνύκελα όξγαλα 

 

 Ηιεθηξνληθόο δπγόο 

 Πνηήξη δέζεο 250mL 

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 

 Τδξνβνιέαο 

 Τάιηλε ξάβδνο 

 Κνπηάιη 

 

Αληηδξαζηήξηα 

 

 Νεξό 

 Αιάηη 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

 Σνπνζεηήζηε ην πνηήξη πάλσ ζηελ δπγαξηά θαη πξνζζέζηε 5g αιάηη. 

 Με ηε ρξήζε ηνπ πδξνβνιέα θαη νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ κεηξήζηε 120g λεξό. 

 Βγάιηε ην πνηήξη από ην δπγό θαη αλαδεύζηε κε ηε ξάβδν έσο όηνπ νκνγελνπνηεζεί ην κείγκα. 

 

Υπολογιζμοί - Επεξεπγαζία 

 

Με βάζε όζα έρεηε κάζεη λα ππνινγίζεηε ηελ % w/w πεπιεκηικόηηηα ηνπ δηαιύκαηνο: 

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

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

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

 

Να ππνινγίζεηε ηελ % w/v πεπιεκηικόηηηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ παξαζθεπάζαηε: (παξαδνρή) 

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

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

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

 

Να ππνινγίζεηε ηελ ηιμή ηηρ πςκνόηηηαρ. (παξαδνρή) 

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

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

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

 

Αλ ζην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάζαηε πξνζζέηαηε θαηά ιάζνο πεξηζζόηεξν λεξό λα απαληήζεηε ζηα 

αθόινπζα: 

α) Σν δηάιπκα ζα έρεη κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό; 

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

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

β) Σν δηάιπκα ζα είλαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν αικπξό ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό; 

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

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

  

Αλ βξάζνπκε ην δηάιπκα έσο όηνπ απνκείλεη αθξηβώο ν κηζόο όγθνο ηη ζα ζπκβεί ζηελ ηηκή ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο πνπ ππνινγίζαηε; Να πξαγκαηνπνηήζεηε ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη λα 

ζρνιηάζεηε ηα απνηειέζκαηα.  

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

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Αιεμόπνπινο Παλαγηώηεο, Υεκηθόο, πλεξγάηεο ΕΚΦΕ Ηιηνύπνιεο 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Επγαζηηπιακή άζκηζη 2: Παπαζκεςή διαλύμαηορ οινοπνεύμαηορ (πεπιεκηικόηηηα % v/v) 

 

Απαηηνύκελα όξγαλα 

 

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 25 mL 

 Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 50 mL 

 Πνηήξη δέζεσο 

 Τδξνβνιέαο 

 Τάιηλν ρσλί 

 

Αληηδξαζηήξηα 

 

 Νεξό 

 Μπιε νηλόπλεπκα 

 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ εηζάγεηε 25 mL νηλόπλεπκα ζην πνηήξη δέζεσο. 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ εηζάγεηε 20 mL λεξό ζην πνηήξη δέζεσο. 

 Μεηξήζηε ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο κε ηελ βνήζεηα νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ 50 mL 

 

 

Υπολογιζμοί - Επεξεπγαζία 

 

Πνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ δηαιύκαηνο ζεσξείηε όηη είλαη ν δηαιύηεο θαη γηα πνην ιόγν; 

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

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

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

 

Ση παξαηεξείηε θαηά ηελ κέηξεζε ηνπ ηειηθνύ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηη ζπκπέξαζκα βγάδεηε; 

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

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

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

 

Παξαηεξήζαηε αιιαγή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιύκαηνο; 

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

 

Να ππνινγίζεηε ηελ πεπιεκηικόηηηα % v/v ηνπ δηαιύκαηνο.  

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

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

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

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

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

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

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

  

Αλ ρσξίζεηε ην δηάιπκα ζε δύν λέα δηαιύκαηα ίζνπ όγθνπ, πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα 

θάζε ζπγαηξηθνύ δηαιύκαηνο; 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 
Αιεμόπνπινο Παλαγηώηεο, Υεκηθόο, πλεξγάηεο ΕΚΦΕ Ηιηνύπνιεο 


