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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Α. 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 
ηλεκτρικό κύκλωμα. Μετρήστε την τάση και την ένταση του ρεύματος και υπολογίστε την 
αντίσταση του συγκεκριμένου διαλύματος. 
 

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.  
 

6. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
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Β. 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 
 
 
β) Πως θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά της αντίστασης του αλατόνερου σε σχέση 
με την περιεκτικότητά του σε αλάτι; 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ. 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. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 


