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ΤΑΞΗ Β΄ Οµάδα……..Ονοµατεπώνυµο…………………………………………………………. 
  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

                              Παρασκευή διαλυµάτων ορισµένης περιεκτικότητας  
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1.  Αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικός ζυγός (ευαισθησίας 0,1g) και ο ζυγός διπλής ή τριπλής φάλαγγας αρκεί. Σε 
αυτή την περίπτωση αφαιρούµε το απόβαρο του ποτηριού. 

2.  Αν δεν υπάρχει ογκοµετρική φιάλη και σιφώνιο χρησιµοποιούµε ογκοµετρικό κύλινδρο.  

3.  Η γυάλινη ράβδος αντικαθίσταται από γυάλινο σωλήνα στον οποίο µε θέρµανση έχουµε κλείσει το 
ένα ,ή και τα δύο, άκρα 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ  1 :   Παρασκευή υδατικού διαλύµατος χλωριούχου νατρίου και υπολογισµός της    
                              περιεκτικότητάς του στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w) 
 
1.Τοποθέτησε στο ζυγό το ποτήρι ζέσης των 250 ml  και µηδένισε τον για να µην λαµβάνεις υπόψη το απόβαρο 
του. 
2.Βάλε στο ποτήρι  αλάτι µε το πλαστικό κουταλάκι µέχρι η ζυγαριά να δείξει 4 g 
3. Πρόσθεσε νερό µέχρι η ζυγαριά να δείξει ακριβώς 200 g. Προσοχή όταν η ένδειξη της ζυγαριάς πλησιάζει 
στα 200 g πρόσθεσε νερό µε τον υδροβολέα µε προσοχή για να µην ξεπεραστεί η ένδειξη αυτή. 
4.Ανάδευσε µε την γυάλινη ράβδο µέχρι να διαλυθεί όλο το αλάτι. 
5.Αποθήκευσε το διάλυµα σε πλαστικό µπουκαλάκι µε την ετικέτα  να γράφει   ∆ιάλυµα NaCl 2% w/w  
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ   2:     Παρασκευή υδατικού διαλύµατος αλκοόλης και υπολογισµός της περιεκτικότητάς του   
                              στα εκατό όγκο προς όγκο (%v/v) 
 
1.Βάλε µε το σιφώνιο πλήρωσης 10mL αλκοόλης στην ογκοµετρική φιάλη των 200mL 
2. Πρόσθεσε νερό µέχρι το ύψος του νερού να φθάσει λίγο πιο κάτω από την ενδεικτική χαραγή της 
ογκοµετρικής φιάλης. Τις τελευταίες σταγόνες τις προσθέτεις µε σταγονόµετρο 

3. Αποθήκευσε  το διάλυµα σε πλαστικό µπουκαλάκι µε την ετικέτα  να γράφει  : ∆ιάλυµα αλκοόλης 5% v/v. 

 

Στόχος:.  Να παρασκευάζεις διαλύµατα  συγκεκριµένης περιεκτικότητας  %w/w  , , %v/v. 
 

Όργανα                                                           Υλικά 
Ηλεκτρονικός ζυγός                                        Νερό                                   
Γυάλινη ράβδος ανάδευσης                                   Αλάτι    
Ποτήρι ζέσης 250 ml                                           Αλκοόλη   
Ποτήρι ζέσης 100 ml 
Σιφώνιο πληρώσεως των 10 ml 
Ογκοµετρική φιάλη των 200 ml µε πώµα   
Ογκοµετρική φιάλη των 100 ml                                      
 Πλαστικό κουταλάκι  
Υδροβολέας 
Σταγονόµετρο 
3 πλαστικά µπουκαλάκια και ετικέτες 
 


