
Kαρακώστας Μπάμπης  

Παρασκευή διαλύματος ορισμένης 
περιεκτικότητας

 Υλικά που απαιτούνται
 Ζυγός
 Ογκομετρική φιάλη
 Ποτήρι ζέσεως
 Υδροβολέας
 Ράβδος ανάδευσης
 Χωνί
 Συνδετήρας
 Δοχείο αποθήκευσης παρασκευασθέντος αντιδραστηρίου
 Στερεό 
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Υλικά που απαιτούνται
Ογκομετρική φιάλη

Ποτήρι ζέσεως                            Υδροβολέας
Ράβδοςανάδευσης

ζυγός χωνί
συνδετήρας

δοχείο αποθήκευσης σταγονομετρικό



Kαρακώστας Μπάμπης  

Παρασκευή δι-τος ΝαΟΗ 1Μ

 n = C.V, n =1.0.25L, n= 0.25mol
 m=n.Mr ,  m=0.25mol.40g/mol m=10g

 Θα ζυγίσουμε 10g στερεού ΝαΟΗ και θα 
τα διαλύσουμε σε  απιονισμένο νερό έως ο 
όγκος  γίνει 0.25l.
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Χαραγή πληρώσεως         όγκος φιάλης
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Ζυγίζουμε τα 10g ΝαΟΗ
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10g ΝαΟΗ (στερεού) θα τα διαλύσουμε σε ογκομετρική φιάλη 250ml
μέχρι τη χαραγή
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Ελέγχουμε που βρίσκεται η χαραγή πληρώσεως στην ογκομετρική που 
χρησιμοποιούμε
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Διαλύουμε το στερεό ΝαΟΗ σε ποτήρι ζέσεως
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Ξεπλένουμε
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Ανακατεύουμε για   διάλυση του στερεού



Kαρακώστας Μπάμπης  

Υπάρχει ακόμη αδιάλυτη ποσότητα
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ανακατεύουμε
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Το πετύχαμε
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Βάζουμε συνδετήρα για εξαγωγή του αέρα
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Το χωνί
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Αδειάζουμε το διάλυμα στη φιάλη με τη βοήθεια της ράβδου
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Ξεπλένουμε τη ράβδο
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το ποτήρι
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Το εσωτερικό του χωνιού
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Το εξωτερικό του
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Ξεπλένουμε το συνδετήρα
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Απογεμίζουμε με απιοντισμένο νερό
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Προσοχή να μην περάση το διάλυμα τη χαραγή
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πλησιαζουμε
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Προσθήκη απιοντισμένου νερού με σταγονομετρικό



Kαρακώστας Μπάμπης  



Kαρακώστας Μπάμπης  

Σιγά - σιγά
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Το πετύχαμε
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Βάζουμε το καπάκι
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Ανακινούμε κρατώντας καλά το καπάκι
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Συνεχίζουμε να ανακινούμε ανάποδα 
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Βγάζουμε το καπάκι
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Έτοιμο το διάλυμα
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Μεταφέρουμε το διάλυμα σε πλαστικό μπουκάλι αποθήκευσης
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Γράφουμε το περιεχόμενο τον τίτλο και την ημερ/νία παρασκευής
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