
ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  Εργαστήριο Χηµείας ,  Θεοδώρα Γουρλά,  Νοέµβριος 2008         1/3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- EUSO 2009 
Τοπικός ∆ιαγωνισµός Νοµού Μαγνησίας 

 

 

 

 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
 

 

Μάθηµα: Χηµεία 

Ονοµ/νυµο   ..…………………………….. 

Ηµ/νία          ………………………………  

Σχολείο        ……………………………… 

Φύλλο Εργασίας 
Παρασκευή ∆ιαλύµατος ορισµένης 

Περιεκτικότητας % w/v 

 

1η δραστηριότητα: Παρασκευή διαλύµατος κιτρικού οξέος 3 % w/v 
 

Λίγα λόγια 

Θέλουµε να παρασκευάσουµε ένα διάλυµα ορισµένης περιεκτικότητας.  

Γνωρίζουµε τι σηµαίνει διάλυµα µε περιεκτικότητα σε ουσία 3 % w/v (βάρος κατ’ όγκο); 

 

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

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

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

 

Πρόκειται να παρασκευάσουµε διάλυµα κιτρικού οξέος περιεκτικότητας 3 % w/v.  

Όµως για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας χρειαζόµαστε µόνο  50ml διαλύµατος και γι’ 

αυτό πρέπει να κάνουµε υπολογισµούς: 

Πόσα g κιτρικού οξέος απαιτούνται  για να παρασκευάσουµε  50ml διαλύµατος 

περιεκτικότητας 3 % w/v; 

      

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

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

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

 

Κιτρικό οξύ  = ……g  

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ                     

ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

«ΠΑΝΕΚΦE» 
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Πειραµατική διαδικασία 

 

Έχουµε στην διάθεση µας τα παρακάτω όργανα και υλικά 

 

Σχολικός ζυγός 

Ποτηράκια (για να ζυγίζουµε ) 

Κιτρικό οξύ (στερεό)  

Πλαστικό κουταλάκι 

 

Ογκοµετρικός κύλινδρος 100ml  

Υδροβολέας µε Νερό 

Ράβδος ανάδευσης 

 

 

Σχεδιάζουµε τα βήµατα που θα ακολουθήσουµε για να πραγµατοποιήσουµε το πείραµα µας: 

 

1ο ………………..…………………………………………………………………………..………………………………..…………………………. 

2ο ………………..………………………………………………………………………….………………………..…………………………………. 

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

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

 

 

Υπολογίζουµε: 

 

Πόσα g ουσίας περιέχονται σε 10 ml διαλύµατος;  ……………….. 

 

Στην επόµενη δραστηριότητα θα προσδιορίσουµε την ποσότητα αυτή πειραµατικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  Εργαστήριο Χηµείας ,  Θεοδώρα Γουρλά,  Νοέµβριος 2008         3/3 

 

2η δραστηριότητα: Ποσοτικός Έλεγχος του διαλύµατος µας µε τη Μέθοδος 

της Ογκοµέτρησης 
 

Λίγα λόγια 

Θέλουµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά, πόσα g κιτρικού οξέος περιέχονται σε 10ml του 

διαλύµατος µας.   

Επειδή το διάλυµα µας είναι διάλυµα οξέος (κιτρικό οξύ) θα το εξουδετερώσουµε µε ένα διάλυµα 

Βάσης ( ΝαΟΗ ). Στο διάλυµα µας θα προσθέσουµε και λίγες σταγόνες δείκτη φαινολοθφαλεΐνη 

για να καταλάβουµε πότε θα εξουδετερωθεί όλο το οξύ (από άχρωµη θα γίνει ροζ – φούξια).  

 

Πειραµατική διαδικασία 

 

Προχοΐδα 

∆ιάλυµα ΝαΟΗ 2% w/v  

Κωνική φιάλη 

 

∆ιάλυµα Κιτρικού οξέος  

Ογκοµετρικός κύλινδρος 10ml  

∆είκτη Φαινολοφθαλεΐνη  

Υδροβολέας µε Νερό 

 

Παίρνουµε 10ml από το διάλυµα µας τα µεταφέρουµε σε κωνική φιάλη και προσθέτουµε 2-3 

σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνη.  

Γεµίζουµε την προχοΐδα µε διάλυµα ΝαΟΗ 2% w/v.  

Αρχική ένδειξη προχοΐδας  ……………….. 

Ρίχνουµε στάλα - στάλα  διάλυµα ΝαΟΗ µέσα στην κωνική φιάλη που περιέχει το οξύ και 

ανακινούµε συνεχώς. Σταµατάµε την ογκοµέτρηση µόλις εµφανιστεί το ροζ – φούξια χρώµα της 

φαινολοφθαλεΐνης. 

Τελική ένδειξη προχοΐδας  ……………….. 

Πόσα ml ΝαΟΗ χρειάστηκαν για να εξουδετερωθεί όλη η ποσότητα του οξέος;  …………… 

Γνωρίζουµε ότι 

 

Κάθε          1 ml ΝαΟΗ 2% w/v        εξουδετερώνουν           0.03 g   κιτρικού οξέος 

 

Υπολογισµοί 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, υπολογίζουµε τα  g κιτρικού οξέος που περιέχονται στα  10ml 

του διαλύµατος µας 

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

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

 

Κιτρικό οξύ =  …… g  στα 10ml διαλύµατος 

Ερώτηση:  

Το πειραµατικό αποτέλεσµα συµφωνεί µε αυτό που υπολογίσαµε στην 1η δραστηριότητα; ………… 

Αν όχι, αιτιολογούµε αυτή την διαφορά στις τιµές. 

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

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

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


