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ΝΕΡΟ ΚΙ ΑΛΑΤΙ…. 
 
«Όσα είπαμε, νερό κι αλάτι ….» 
Μια παροιμιώδης φράση που σημαίνει συμφιλίωση. Με αυτή την έκφραση ευχόμαστε να 
διαλυθούν τα λόγια που ειπώθηκαν, όπως διαλύεται το αλάτι στο νερό, στη θάλασσα. 
 Το θαλασσινό νερό δεν έχει ομοιόμορφη περιεκτικότητα σε αλάτι σε όλες τις θάλασσες. 
Στα μέρη όπου αναμιγνύεται με γλυκό νερό, στις εκβολές ποταμών ή κοντά σε παγετώνες, το 
θαλάσσιο νερό μπορεί να είναι πολύ λιγότερο αλμυρό. Η αλμυρότερη ανοικτή θάλασσα είναι η 
Ερυθρά Θάλασσα, όπου η μεγάλη εξάτμιση, η μικρή βροχόπτωση και οι λίγες εκβολές ποταμών, σε 
συνδυασμό με την περιορισμένη κυκλοφορία, έχουν ως αποτέλεσμα ασυνήθιστα αλμυρό νερό. Η 
αλμυρότητα σε κλειστά σώματα νερού, όπως οι μεγάλες αλμυρές λίμνες π.χ. η Νεκρά Θάλασσα 
μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Η ονομασία της λίμνης ως Νεκρά θάλασσα οφείλεται στη 
υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής. 
  
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Αγωγοί και μονωτές 
Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων δεν είναι δυνατό να γίνει μέσα σε όλα τα υλικά. Υπάρχουν 
υλικά που επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων μέσα τους και ονομάζονται αγωγοί, 
ενώ άλλα υλικά δεν επιτρέπουν την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέσα τους και ονομάζονται 
μονωτές. Αγωγοί είναι τα μέταλλα, το σώμα μας, το αλατόνερο, τα υγρά μιας μπαταρίας 
αυτοκινήτου κλπ ενώ μονωτές είναι το γυαλί, το πλαστικό, το ξερό ξύλο κλπ. 
 
Ηλεκτρική αντίσταση R αγωγού 
Τα ηλεκτρικά φορτία δε ρέουν το ίδιο εύκολα σε όλους τους ηλεκτρικούς αγωγούς. Η αντίσταση R 
είναι ένα μέτρο της δυσκολίας που προβάλλει ένας αγωγός στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσα από αυτόν. Για να βρω την αντίσταση ενός αγωγού μπορώ να διαιρέσω την τάση που 

επικρατεί στα άκρα του με την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει: 
V

R
I

 . Μονάδα της 

αντίστασης στο SI είναι το 1Ω (Ohm). Ισχύει 1Ω =1V/1A . 

 
Διαλύματα 
Τα ομογενή μείγματα ονομάζονται και διαλύματα. Ως ομογενή μείγματα, έχουν σε όλη τη μάζα 
τους τις ίδιες ιδιότητες. Το θαλασσινό νερό, το κρασί, ο ιδρώτας, τα δάκρυα είναι διαλύματα. Σε 
όλα αυτά διαλύτης είναι το νερό. Τα διαλύματα στα οποία διαλύτης είναι το νερό ονομάζονται 
υδατικά. 
 
Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v) 
Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο εκφράζει τα g της διαλυμένης 
ουσίας που περιέχονται ανά 100 mL διαλύματος. Συμβολίζεται με: % w/ν. 
 
Τα άλατα 
Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση η οποία αποτελείται από ιόντα και μπορεί να προκύψει από 
την αντίδραση ενός οξέος με μία βάση. Τα άλατα είναι χημικές ουσίες ιδιαίτερα διαδεδομένες στη 
φύση. Τα περισσότερα συστατικά του στερεού φλοιού της Γης είναι άλατα. Από άλατα είναι 
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φτιαγμένα τα κελύφη των αυγών και των σαλιγκαριών, τα κοράλλια, οι σταλακτίτες και οι 
σταλαγμίτες. Υπάρχουν άλατα τα οποία διαλύονται ελάχιστα στο νερό και τα ονομάζουμε 
δυσδιάλυτα υπάρχουν όμως και άλατα τα οποία διαλύονται πολύ εύκολα στο νερό και τα 
ονομάζουμε ευδιάλυτα. Για παράδειγμα, το μαγειρικό αλάτι (χλωριούχο νάτριο) (NaCl) είναι 
ευδιάλυτο, γιατί σε 100 g νερού θερμοκρασίας 25οC μπορούν να διαλυθούν έως 36 g αλατιού. 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ  
 
Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να υπολογίσουμε την αντίσταση διαλυμάτων 
αλατόνερου που θα παρασκευάσουμε και να μελετήσουμε αν η αντίσταση αυτή εξαρτάται από την 
περιεκτικότητα των διαλυμάτων σε αλάτι. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε την 
περιεκτικότητα σε αλάτι θαλασσινού νερού από το Σαρωνικό. 
 
 
Α. Να συναρμολογήσετε το διπλανό κύκλωμα που περιλαμβάνει: 

o πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (από το δεξιό μέρος του 
τροφοδοτικού,) 

o ένα μικρό δοχείο που θα γεμίσετε με αλατόνερο για να 
μετρήσετε την αντίστασή του αλατόνερου, 

o αμπερόμετρο συνδεμένο σε σειρά στο κύκλωμα, με 
τοποθετημένο το ένα καλώδιο στην ένδειξη 2Α, 

o βολτόμετρο συνδεμένο παράλληλα για να μετρήσετε την 
τάση στις άκρες του δοχείου με το αλατόνερο. 
 
Θα χρησιμοποιήσετε τα καλώδια με το «κροκοδειλάκι» για 
να «πιάσετε» τα καλώδια στις άκρες του δοχείου. Τα 
καλώδια του βολτομέτρου να συνδεθούν δίπλα στα καλώδια του αμπερομέτρου. Όλα τα 
«κροκοδειλάκια» πρέπει να έχουν επαφή με το αλατόνερο δηλαδή να βρέχονται. 
 

Όταν συναρμολογήσετε το κύκλωμα και πριν ανοίξετε το τροφοδοτικό, να φωνάξετε 
τον επιτηρητή σας να το ελέγξει. 

 
 
Β. Παρασκευή διαλυμάτων γνωστής περιεκτικότητας και υπολογισμός της αντίστασής τους. 

1. Γεμίστε με καθαρό νερό (απιονισμένο νερό) το μικρό δοχείο με το κόκκινο καπάκι μέχρι 
την ένδειξη των 100 ml. Τοποθετήστε το πάνω στη ζυγαριά, μηδενίστε την ένδειξη και 
προσθέστε 1 g αλάτι (NaCl). Θεωρήστε ότι η προσθήκη του αλατιού δε μεταβάλλει τον 
όγκο των 100 ml.  
Το διάλυμα που παρασκευάσατε έχει περιεκτικότητα …………………………… % w/v. 
 

2. Αφού κλείσετε το δοχείο με το κόκκινο καπάκι και ανακατέψετε καλά χρησιμοποιήστε το 
διάλυμα που μόλις παρασκευάσατε για να γεμίστε το δοχείο που είναι συνδεδεμένο στο 
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ηλεκτρικό κύκλωμα. Μετρήστε την τάση και την ένταση του ρεύματος και υπολογίστε την 
αντίσταση του συγκεκριμένου διαλύματος. 
 
Μόλις πάρετε μέτρηση για την τάση και την ένταση του ρεύματος να κλείσετε 

τροφοδοτικό και πολύμετρα. 
 

3. Αδειάστε το δοχείο του κυκλώματος στο αρχικό δοχείο και πάλι με τη βοήθεια της ζυγαριάς 
προσθέστε ακόμα 1 g αλάτι (NaCl). Θεωρήστε πάλι ότι η προσθήκη του αλατιού δε 
μεταβάλλει τον όγκο των 100 ml. 
Το διάλυμα που παρασκευάσατε έχει περιεκτικότητα …………………………… % w/v. 
 

4. Ανακατέψτε καλά και γεμίστε πάλι με το διάλυμα που παρασκευάσατε το δοχείο που είναι 
συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μετρήστε την τάση και την ένταση του ρεύματος και 
υπολογίστε την αντίσταση του νέου διαλύματος. 
 

5. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα προσθέτοντας κάθε φορά 1 g αλατιού (NaCl) για την 
παρασκευή του νέου διαλύματος. Πάρτε συνολικά 5 φορές μετρήσεις τάσης και έντασης 
ρεύματος και υπολογίστε κάθε φορά την αντίσταση του διαλύματος.  
 
Κάθε φορά μόλις πάρετε μέτρηση για την τάση και την ένταση του ρεύματος 

να κλείνετε τροφοδοτικό και πολύμετρα. 
 

6. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Περιεκτικότητα 
διαλύματος % w/v 

Τάση (Volt) 
Ένταση ρεύματος 

(Ampere) 

 

Αντίσταση R (Ω) 

    

    

    

    

    

 
 

Γ. Ερωτήσεις 
 
α) Από τις μετρήσεις σας τι συμπεραίνετε; Η αντίσταση του αλατόνερου: 

i. παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη της % w/v περιεκτικότητας του διαλύματος 
ii.  αυξάνεται όταν αυξάνεται η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος 

iii.  ελαττώνεται όταν αυξάνεται η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος 
 
 



4 

 

β) Πως θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά της αντίστασης του αλατόνερου σε σχέση 
με την περιεκτικότητά του σε αλάτι; 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Δ. Υπολογισμός άγνωστης  % w/v περιεκτικότητας σε αλάτι θαλασσινού νερού. 
 
 Γεμίστε το  δοχείο που είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό κύκλωμα με θαλασσινό νερό άγνωστης  
% w/v περιεκτικότητας σε αλάτι από το Σαρωνικό το οποίο θα βρείτε στο κλειστό μικρό 
μπουκαλάκι στον πάγκο σας. Αξιοποιήστε την προηγούμενη πειραματική διαδικασία, τις μετρήσεις 
και τους υπολογισμούς του πίνακα 1 για να καταλήξετε σε μια εκτίμηση για την % w/v  
περιεκτικότητα σε αλάτι της θάλασσας του Σαρωνικού.  
Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθήσατε. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 


