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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Παρασκευή διαλύµατος ορισµένης συγκέντρωσης – 7η εργαστηριακή άσκηση 

 

� ∆ιδακτικοί στόχοι 

1. Να κάνεις χρήση του ζυγού. 

2. Να µετράς τον όγκο των υγρών. 

3. Να παρασκευάζεις διαλύµατα και να τους κάνεις αραίωση. 
 

� Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 

1. Ζυγός 

2. Ύαλος ωρολογίου ή ένα κοµµάτι χαρτί 

3. Σπάτουλα 

4. Υδροβολέας 

5. Ποτήρι ζέσεως των 100mL 

6. Ράβδος αναδεύσεως 

7. Χωνί 

8. Ογκοµετρικές φιάλες των 100mL και 1L 

9. 2,5g CuSO4·5H2O  

10. περίπου 1L απιονισµένου νερού. 

11. Σταγονόµετρο

 

� Πορεία πειράµατος 

Α. Παρασκευή διαλύµατος CuSO4 0,1M 

1. 

0,0000g  

Τοποθετούµε στον ζυγό την ύαλο ωρολογίου  (ή το χαρτί) και 

µετράµε τη µάζα της. 

 

mυάλου = …………………………. 

2. 

-,– – – -g

4· 2

 

 

Τοποθετούµε στην ύαλο 2,5g CuSO4·5H2O. 

 

Ένδειξη ζυγού = ………………. + …………………=…………….. 

3. 
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mL

 

 

 

Ρίχνουµε τον CuSO4·5H2O σε ποτήρι ζέσεως των 100mL. 
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4. 

80
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mL

 

 

Προσθέτουµε στο ποτήρι περίπου 80mL νερό µε τον υδροβολέα και 

αναδεύουµε µε τη ράβδο µέχρις ότου διαλυθεί πλήρως ο CuSO4. 

5. 

-,– – – -g
 

 

Ζυγίζουµε την ογκοµετρική φιάλη των 100mL όταν είναι άδεια. 

mάδειας φιάλης= ………………………. 

6. 

 

 

 

Χύνουµε το περιεχόµενο του ποτηριού στην ογκοµετρική φιάλη 

των 100mL µε τη βοήθεια ενός χωνιού. 

7. 

 

Συµπληρώνουµε την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο νερό έως 

ότου το κάτω µέρος του µηνίσκου της επιφάνειας του διαλύµατος 

να εφάπτεται στη χαραγή της φιάλης (οι τελευταίες σταγόνες 

µπορούν να συµπληρωθούν µε σταγονόµετρο).  

Vδ/τος=………………………………. 

8. 

-,– – – -g
 

 

Ζυγίζουµε την γεµάτη ογκοµετρική φιάλη. 

mγεµάτης φιάλης= ………………………. 

 

Β. Αραίωση διαλύµατος CuSO4 

1. 

 

 

 

Χύνουµε το περιεχόµενο της ογκοµετρικής φιάλης των 100mL στην 

ογκοµετρική φιάλη του 1L µε τη βοήθεια του χωνιού. 
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2. 

 

 

Συµπληρώνουµε τη φιάλη µε απιονισµένο νερό, αρχικά µε 

υδροβολέα και στο τέλος µε σταγονόµετρο. 

Vδ/τος=…………………… 

 

� Υπολογισµοί 
Ι. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 ∆ιάλυµα 0,1Μ Αραιωµένο διάλυµα 

Μάζα CuSO4·5H2O   

Όγκος δ/τος   

Μάζα άδειας φιάλης   

Μάζα γεµάτης φιάλης   

Μάζα διαλύµατος   

ΙΙ. Να βρεθεί ο αριθµός των mol  του CuSO4·5H2O. ∆ίνεται ότι Μr(CuSO4·5H2O)≃ 250 

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

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

IΙΙ. Να βρεθεί η µάζα του καθαρού CuSO4. ∆ίνεται ότι Μr(CuSO4)≃ 160 

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

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

IV. Να βρεθεί η πυκνότητα του πυκνού διαλύµατος. 

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

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

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

V. Να βρεθεί η συγκέντρωση (molarity) του αραιωµένου διαλύµατος. 

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

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

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

VI. Να βρεθεί η %w/v περιεκτικότητα των δύο διαλυµάτων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Nα βρεθεί η %w/w περιεκτικότητα του πυκνού διαλύµατος. 

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

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

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

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

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

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

 

Εισηγητής Παπαδηµητρόπουλος Νικόλαος – Χηµικός M.Sc. 

 


