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Πείραμα 47
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ
Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς :
Ι.Να εφαρμόζεις το ζυγό.
2. Να μετράς τον όγκο ενός υγρού.
3.Να παρασκευάζεις διαλύματα ορισμένης συγκέντρωσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
Αιά/Μμα είναι το ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Αιαλΐ)της είναι το συστατικό που βρίσκεται συνήθως στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα και που διατηρεί τη φυσική του
κατάσταση μετά την ανάμιξη. Διαλυμένη ουσία είναι το συστατικό που βρίσκεται σε μικρότερη αναλογία στο διάλυμα. Από τα
διαλύματα τα πιο σημαντικά είναι τα υδατικά. To νερό έχει την
ικανότητα να διαλύει τόσο τις ομοιοπολικές ενώσεις π.χ. ζάχαPi(Ci2H22Oii), όσο και τις ετεροπολικές π.χ. NaCl. H διάλυση επιτυγχάνεται με την εφυδάτωση μορίων ή ιόντων, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. M1 αυτό τον τρόπο σχηματίζονται τα μοριακά
και τα ιοντικά διαλύματα, αντίστοιχα.

ΣΧΗΜΑ 7.1 To νερό
διαλύει τις ομοιοπολικές
και ετεροπολικές ενώσεις.
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H παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης, γίνεται με
διάλυση προζυγισμένης ποσότητας στερεού σε ορισμένο όγκο απιονισμένου νερού. H διαδικασία που ακολουθούμε για την παρασκευή ενός διαλύματος, περιλαμβάνει τα εξής στάδια, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2 : α) ποσότητα του στερεού προστίθεται στην
ογκομετρική φιάλη, κατόπιν προστίθεται απιονισμένο νερό με τη
βοήθεια του υδροβολέα. β) το στερεό διαλύεται με προσεκτική
ανακίνηση της ογκομετρικής φιάλης, γ) όταν το στερεό έχει πλήρως διαλυθεί προσθέτουμε νερό μέχρι τη χαραγή. Με βάση τον
όγκο του διαλύματος και την ποσότητα του στερεού μπορούμε να
υπολογίσουμε τη μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση (Molarity) του
διαλύματος. Να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην παρασκευή ενός διαλύματος, γιατί η θερμοκρασία επηρεάζει τον όγκο του διαλύματος. Γι' αυτό τα διαλύματα ορισμένης
συγκέντρωσης αναφέρονται σε ορισμένη θερμοκρασία, που συνήθως είναι η θερμοκρασία δωματίου.

ί -

ΣΧΗΜΑ 7.2 Παρασκευή διαλύματος.

S
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H αραίωση ενός διαζώματος π.χ. σε δεκαπλάσιο όγκο, οδηγεί σε
υποδεκαπλασιασμό της μοριακής συγκέντρωσης του διαλύματος,
σύμφωνα με τη σχέση: MiVi=M 2 V 2
Όπου Mi και M2 η μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση του διαλύματος πριν και μετά την αραίωση, ενώ Vi και V2 ο όγκος του διαλύματος πριν και μετά την αραίωση
H διαδικασία που ακολουθούμε για την αραίωση ενός διαλύματος
περιλαμβάνει τα εξής στάδια, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.2 :
α) παίρνουμε 100 mL του προς αραίωση διαλύματος σε ογκομετρική φιάλη β) την ποσότητα αυτή μεταφέρουμε σε ογκομετρική
φιάλη του 1 L γ) κατόπιν προστίθεται απιονισμένο νερό με τη βοήθεια του υδροβολέα.

Αραίωση διαλύματος.
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Για το πείραμα αυτό θα χρειαστείτε:
1. Αναλυτικό ζυγό.
2. Ογκομετρικές φιάλες των 100 mL και 1 L.
3. Υδροβολέα.
4. Ύαλο ωρολογίου.
5. CuSO4-SH2O περίπου 5 g.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ 1: Παρασκευή Διαλύματος CuSO 4 0,1 M
Ζυγίζουμε την ύαλο ωρολογίου και στη συνέχεια προσθέτουμε με
τη σπάτουλα 2,50 g CUSO45H2O. Την ποσότητα αυτή, μεταφέρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL και τη διαλύουμε προσθέτοντας μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού (πωματίζουμε τη
φιάλη και ανακινούμε προσεκτικά). Μετά την πλήρη διάλυση συνεχίζουμε την προσθήκη νερού, μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνειΐ 00 mL, δηλαδή μέχρι το διάλυμα να φθάσει τη χαραγή (πρέπει η εφαπτομένη της κορυφής του υγρού μηνίσκου να
περνά από τη χαραγή).
Με ανάλογο τρόπο να παρασκευαστεί διάλυμα 0,05 M CuSC>4
ΜΕΡΟΣ 2: Αραίωση Διαλύματος
Παίρνουμε τα 100 mL του διαλύματος CuSO4 0,1 Μ, που έχουμε
παρασκευάσει και τα μεταφέρουμε προσεκτικά σε ογκομετρική
φιάλη του 1 L Στη συνέχεια προστίθεται απιονισμένο νερό με τη
βοήθεια του υδροβολέα, μέχρι το διάλυμα να φθάσει τη χαραγή.
M' αυτό τον τρόπο δεκαπλασιάζεται ο όγκος του διαλύματος και
συνεπώς, με βάση τη σχέση MiVi=M 2 V 2 , η μοριακή κατ'όγκο συγκέντρωση του διαλύματος υποδεκαπλασιάζεται. Με αντίστοιχο
τρόπο να παρασκευαστεί διάλυμα 0,005 Μ.

