
ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαλύματα  .

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΔΙ.9): Παρασκευή διαλύματος ορισμένης περιεκτικότητας. 
Σκοπός: Να γίνει εξοικείωση με τις πειραματικές διεργασίες που απαιτούνται για την παρασκευή  

διαλυμάτων συγκεκριμένης περιεκτικότητας (Ζύγιση, αραίωση κλπ) .

ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Παρασκευή 250 g  διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιεκτικότητας 2%(w/w).

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Η  %(w/w) περιεκτικότητα εκφράζει τα γραμμάρια της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g 

διαλύματος. Το διάλυμά μας δηλαδή πρέπει να περιέχει 2g  χλωριούχου νατρίου σε 100g διαλύματος,  

επομένως 5g  NaCl  σε 250 g  διαλύματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Ζυγίζουμε 5 g NaCl και τα ρίχνουμε σε ποτήρι ζέσεως  των 500 mL του οποίου έχουμε 

προηγουμένως μετρήσει το βάρος του .

 Προσθέτουμε περίπου 200 mL νερού   και αναδεύουμε το διάλυμα μέχρι να διαλυθεί το αλάτι. 

Προσθέτουμε σταδιακά νερό με τον υδροβολέα, μέχρις ότου  το βάρος του διαλύματος να γίνει 250 

g. Οι τελευταίες σταγόνες  νερού μπορούν να προστεθούν με σταγονόμετρο για να μην ξεπεράσουμε 

τη μάζα των 250 g.

ΠΕΙΡΑΜΑ 2: Παρασκευή 250 mL  διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιεκτικότητας 2%(w/v).

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Η  %(w/v) περιεκτικότητα εκφράζει τα γραμμάρια της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL 

διαλύματος. Το διάλυμά μας δηλαδή πρέπει να περιέχει 2g  χλωριούχου νατρίου σε 100mL 

διαλύματος, επομένως 5g  NaCl  σε 250 mL  διαλύματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Ζυγίζουμε 5 g NaCl και τα ρίχνουμε σε ογκομετρική φιάλη των 250 mL.



 Προσθέτουμε λίγο νερό (περίπου μέχρι το μέσο της φιάλης) και την ανακινούμε μέχρι να 

διαλυθεί το αλάτι. Προσθέτουμε  νερό μέχρι τελικού όγκου 250 mL, δηλαδή μέχρι την χαραγή της 

φιάλης.   

ΠΕΙΡΑΜΑ 3: Παρασκευή 100 mL  διαλύματος αιθανόλης περιεκτικότητας 2%(v/v).

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Η  %(v/v) περιεκτικότητα εκφράζει τα mL της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 100 mL 

διαλύματος. Το διάλυμά μας δηλαδή πρέπει να περιέχει 2mL  αιθανόλης σε 100mL διαλύματος. Ειδικά  

για αλκοολικά διαλύματα η %(v/v)περιεκτικότητα  αναφέρεται με τον όρο «αλκοολικοί βαθμοί».  

Οίνος 12,5ο (αλκολικών βαθμών) σημαίνει ότι περιέχει 12,5 mL  αιθανόλης σε 100mL οίνου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Με αριθμημένο σιφώνιο των  10 mL παραλαμβάνουμε 2 mL αιθυλικής αλκοόλης και τα ρίχνουμε 

σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL.

 Συμπληρώνουμε με νερό   μέχρι την χαραγή της φιάλης.   

 

Διδακτική αξιοποίηση:   Γ, Λ (Διαλύματα). 
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