
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  :  2 
 

 

  

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΛΑΤΙ 

ΓΥΑΛΙΝΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ  

Υ∆ΡΟΒΟΛΕΑΣ  

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ 1
ο
  

 

• Τοποθέτησε στο ζυγό το ποτήρι ζέσεως των 250 ml  και  

µηδένισέ τον. Με τον τρόπο αυτό δεν θα λαµβάνεις υπόψη σου 

το βάρος του ποτηριού (απόβαρο). 

• Βάλε στο ποτήρι αλάτι µε το πλαστικό κουταλάκι, µέχρις ότου ο 

ζυγός να δείξει ακριβώς 4 g. 

• Πρόσθεσε νερό µέχρις ότου ο ζυγός να δείξει 200 g. 

• Ανάδευσε µε τη γυάλινη ράβδο, ώσπου να διαλυθεί όλο το αλάτι 

και να προκύψει διάλυµα. 

• Αποθήκευσε το διάλυµα αυτό σε πλαστικό µπουκαλάκι και 

τοποθέτησε ετικέτα µε την ένδειξη: «∆ιάλυµα χλωριούχου 

νατρίου 2% w/w» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΜΕΡΟΣ 2
ο
  

 

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΛΑΤΙ 

ΓΥΑΛΙΝΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 100 ml  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ  

Υ∆ΡΟΒΟΛΕΑΣ  

ΟΓΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 100 ml ΜΕ ΠΩΜΑ  

ΧΩΝΙ - ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ  

 

 

 

1. Τοποθέτησε στο ζυγό το ποτήρι ζέσεως των 100 ml  και  

µηδένισέ τον. Με τον τρόπο αυτό δεν θα λαµβάνεις υπόψη σου 

το βάρος του ποτηριού (απόβαρο). 

2. Βάλε στο ποτήρι αλάτι µε το πλαστικό κουταλάκι, µέχρις ότου ο 

ζυγός να δείξει ακριβώς 2 g. 

3. Πρόσθεσε νερό µέχρις ότου ο ζυγός να δείξει συνολικά 60 έως 

65g. 

4. Ανάδευσε µε τη γυάλινη ράβδο, ώσπου να διαλυθεί όλο το αλάτι 

και να προκύψει διάλυµα. 

5. Τοποθέτησε στο στόµιο της ογκοµετρικής φιάλης των 100 ml  το 

χωνί και µετάγγισε σ’ αυτήν το περιεχόµενο του ποτηριού. 

6. Ξέπλυνε µε λίγο νερό το ποτήρι ζέσεως µε τη βοήθεια του 

υδροβολέα και πρόσθεσε τα απόνερα στην ογκοµετρική φιάλη. 

Πρόσεχε να µην ξεπεράσεις την ενδεικτική χαραγή. 

7. Για να µην ξεπεράσεις την ενδεικτική χαραγή τις τελευταίες 

σταγόνες να τις προσθέσεις µε το σταγονόµετρο. 

8. Πωµάτισε την ογκοµετρική φιάλη και ανάδευσε. 

9. Αποθήκευσε το διάλυµα αυτό σε πλαστικό µπουκαλάκι και 

τοποθέτησε ετικέτα µε την ένδειξη: «∆ιάλυµα χλωριούχου 

νατρίου 2% w/v» 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΜΕΡΟΣ 3
ο
  

 

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml ΑΛΚΟΟΛΗ 

ΣΙΦΩΝΙΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 10 ml ΝΕΡΟ 

ΟΓΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 200 ml ΜΕ ΠΩΜΑ  

Υ∆ΡΟΒΟΛΕΑΣ  

ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ  

 

 

 

• Βάλε µε το σιφώνιο πληρώσεως 10 ml αλκοόλης  στην 

ογκοµετρική φιάλη των 200 ml.   

• Πρόσθεσε νερό µε το ποτήρι ζέσεως στην ογκοµετρική φιάλη, 

µέχρι το ύψος του νερού να φτάσει λίγο πιο κάτω από την 

ενδεικτική χαραγή της ογκοµετρικής φιάλης . 

• Συµπλήρωσε νερό µε τον υδροβολέα στην ογκοµετρική φιάλη 

µέχρι την ενδεικτική χαραγή. Πρόσεχε να µην ξεπεράσεις την 

ενδεικτική χαραγή. Για να µην ξεπεράσεις την ενδεικτική 

χαραγή τις τελευταίες σταγόνες να τις προσθέσεις µε το 

σταγονόµετρο. 

• Αποθήκευσε το διάλυµα αυτό σε πλαστικό µπουκαλάκι και 

τοποθέτησε ετικέτα µε την ένδειξη: «∆ιάλυµα αλκοόλης 5% 

v/v» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Συµπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείµενο. 

 

Για να παρασκευάσω 250 ml διάλυµα χλωριούχου νατρίου 4% w/v, 

ζυγίζω σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml ……g αλάτι. Κατόπιν προσθέτω 

………..  , µέχρις ότου ο ζυγός να δείξει περίπου ………… g. Αναδεύω, 

ώστε να …………..  όλο το αλάτι και να προκύψει ………… . 

Μεταγγίζω το περιεχόµενο του ποτηριού σε ογκοµετρική φιάλη των 

……….. . Προσθέτω νερό µέχρι τη …………. , πωµατίζω την 

ογκοµετρική φιάλη και την ……………..  ελαφρά.  

 

2. Στο βήµα 6 του 2
ου

 µέρους γιατί πρέπει να ξεπλύνεις  το ποτήρι 

και να προσθέσεις τα απόνερα στην ογκοµετρική φιάλη; 

 

 

 

 

 

 

3. Ένας µαθητής πρόσθεσε νερό στην ογκοµετρική φιάλη πάνω 

από την χαραγή. Το διάλυµα που παρασκεύασε έχει τη 

ζητούµενη περιεκτικότητα, µεγαλύτερη ή µικρότερη; Γράψε 

την σωστή απάντηση και αιτιολόγησέ τη. 


