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ηξιςεία από ηη θεωοία 

 

Η κλίμακα pH ωπ μέηοξ ηηπ βαζικόηηηαπ διαλύμαηξπ 

Όηακ μηα βάζε δηαιύεηαη ζημ κενό, απμδίδεη ακηόκηα οδνμλεηδίμο. Αοηά 

«πνμζηίζεκηαη» ζηα ακηόκηα οδνμλεηδίμο πμο πνμένπμκηαη από ημ ίδημ ημ κενό, μπόηε ζε 

θάζε δηάιομα βάζεξ ηζπύεη όηη ημ πιήζμξ ηςκ ακηόκηςκ ημο οδνμλεηδίμο (ΟΕ−) είκαη 

μεγαιύηενμ από ημ πιήζμξ ηςκ θαηηόκηςκ ημο οδνμγόκμο (Ε+). 

Ε αύλεζε ηςκ ακηόκηςκ ημο οδνμλεηδίμο ζοκεπάγεηαη αύλεζε ηηξ ηημήξ ημο pH, 

επμμέκςξ όζμ ηζπονόηενμξ είκαη μ βαζηθόξ παναθηήναξ εκόξ δηαιύμαημξ ηόζμ ορειόηενε 

γίκεηαη ε ηημή ημο pH.  

 
 

ργκέμηοωζη ή μξοιακόηηηα καη΄ όγκξ διαλύμαηξπ 

Γηα έκα δηάιομα ηζπύεη όηη ε μμνηαθόηεηα θαη’ όγθμ ή ζογθέκηνςζε, εθθνάδεη ηα mol ηεξ 

δηαιομέκεξ μοζίαξ πμο πενηέπμκηαη ζε 1 L δηαιύμαημξ. Δειαδή έπμομε: 

c=n/V 

όπμο:  

c = ε ζογθέκηνςζε ημο δηαιύμαημξ 

n = μ ανηζμόξ mol ηεξ δηαιομέκεξ μοζίαξ θαη 

V = μ όγθμξ ημο δηαιύμαημξ ζε L 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΩΣΗ 

 

Παοαζκερή 100 mL διαλύμαηξπ NaOH ζργκέμηοωζηπ 1 Μ  
 

Να παναζθεοάζεηε έκα δηάιομα (Δ1) όγθμο 100 mL θαη ζογθέκηνςζεξ 1 Μ ΝaΟΕ.  

Δίκμκηαη Αr(Na)=23, Αr(O)=16, Αr(H)=1. 
 

Απαιηξύμεμα όογαμα Απαιηξύμεμα αμηιδοαζηήοια 

1. Ειεθηνμκηθόξ δογόξ αθνίβεηαξ 0,1g 1. ΝαΟΕ (ζηενεό ζε θόθθμοξ) 

2. πάημοια 2. Απημκηζμέκμ κενό 

3. Ύαιμξ ςνμιμγίμο μηθνή  

4. Ανηζμμμεπακή  

5. Υςκί μεηάγγηζεξ  

6. Ράβδμξ ακάδεοζεξ  

7. Ογθμμεηνηθή θηάιε 100 mL  
 

Πόζε είκαη ε μάδα ημο NaOH πμο πνέπεη κα πνμζηεζεί ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε ηςκ  

100 mL ώζηε κα επηηεοπζεί ε απαηημύμεκε ζογθέκηνςζε; 

Τπμιμγηζμμί: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Πειοαμαηική διαδικαζία: 

 Δογίδεηε ηεκ θαηάιιειε πμζόηεηα θαοζηηθμύ καηνίμο (NaOH) επάκς ζηεκ μηθνή ύαιμ 

ςνμιμγίμο. 

 Με ηε βμήζεηα ημο πςκημύ πνμζζέζηε ημ θαοζηηθό κάηνημ ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε. 

 ομπιενώζηε με κενό ςξ ηε παναγή ηςκ 100 mL. Σμ δηάιομα Δ1 είκαη έημημμ. 
 

Καλέζηε ηξμ επιβλέπξμηα καθηγηηή μα ελέγνει ηξ διάλρμα.  
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΓΤΣΓΡΗ 

 

Ποξζδιξοιζμόπ ηξρ pH ηξρ διαλύμαηξπ Δ1 
 

Απαιηξύμεμα όογαμα και αμηιδοαζηήοια 

1. Ύαιμξ ςνμιμγίμο μεγάιε  

2. Πεπαμεηνηθό πανηί 

3. ηθόκη πιενώζεςξ 

4. Δηάιομα Δ1 
 

Πειοαμαηική διαδικαζία: 

Σμπμζεηείηε έκα μηθνό θμμμάηη πεπαμεηνηθμύ πανηημύ ζηεκ ύαιμ ςνμιμγίμο θαη νίπκεηε 

πάκς ημο με ημ ζηθόκη μηα ζηαγόκα από ημ δηάιομα Δ1.  

Σμ pH ημο δηαιύμαημξ είκαη πενίπμο …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΗ 

 

Παοαζκερή διαλύμαηξπ Δ2 όγκξρ 1 L και ζργκέμηοωζηπ 0,01 Μ NaOH με αοαίωζη 

ηξρ ποξηγξύμεμξρ διαλύμαηξπ Δ1 

Θα πνέπεη κα επηιεπζεί ε θαηάιιειε πμζόηεηα από ημ δηάιομα Δ1 ώζηε κα αναηςζεί γηα 

κα παναζθεοαζηεί 1 L δηαιύμαημξ 0,01 Μ ΝaΟΕ. 
 

    Απαιηξύμεμα όογαμα Απαιηξύμεμα αμηιδοαζηήοια 

1. Ογθμμεηνηθή θηάιε 1 L 1. Δηάιομα Δ1 1 Μ ΝaΟΕ 

2. Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 2. Απημκηζμέκμ κενό 

3. Γοάιηκμ πςκί  
 

Τπξλξγιζμόπ ηξρ απαιηξύμεμξρ όγκξρ ηξρ διαλύμαηξπ Δ1. 

H ηειηθόξ όγθμξ ημο δηαιύμαημξ Δ2 πμο ζα παναζθεοαζηεί είκαη ημ 1 L (V2 = 1 L).  

H ηειηθή ζογθέκηνςζε είκαη c2 = 0,01 Μ. 

Σα moles ημο θαοζηηθμύ καηνίμο πμο πενηέπμκηαη ζημ δηάιομα Δ2 είκαη:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Σα ίδηα moles ημο θαοζηηθμύ καηνίμο πμο ζα πενηέπμκηαη ζημ αναηςμέκμ δηάιομα Δ2 

πενηέπμκηαη θαη ζηεκ πμζόηεηα ημο δηαιύμαημξ Δ1 πμο πνέπεη κα αναηςζεί. Ε ανπηθή 

ζογθέκηνςζε ημο Δ1 είκαη 1 Μ.  

Βάζεη ηςκ παναπάκς οπμιμγίζηε ημκ όγθμ ημο Δ1 πμο πνέπεη κα αναηςζεί ώζηε κα 

παναζθεοαζηεί ημ δεημύμεκμ δηάιομα Δ2. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

................................................................................................................................................................. 
 

Πειοαμαηική διαδικαζία: 

 Λαμβάκεηε ημκ όγθμ ημο Δ1 πμο οπμιμγίζαηε με ημκ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ. 

Καλέζηε ηξμ επιβλέπξμηα καθηγηηή μα ελέγνει. 

 Με ηε βμήζεηα ημο γοάιηκμο πςκημύ μεηαθένεηε ημ πενηεπόμεκμ ημο μγθμμεηνηθμύ 

θοιίκδνμο ζηεκ μγθμμεηνηθή θηάιε ημο 1 L. 

 ομπιενώζηε με ημ απημκηζμέκμ κενό ςξ ηε παναγή. 

Καλέζηε ηξμ επιβλέπξμηα καθηγηηή μα ελέγνει. 

 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΓΣΑΡΣΗ 

 

Ποξζδιξοιζμόπ ηξρ ηελικξύ ζημείξρ ενξρδεηέοωζηπ 
 

Απαιηξύμεμα όογαμα Απαιηξύμεμα αμηιδοαζηήοια 

Ογθμμεηνηθόξ θύιηκδνμξ 

Δηάιομα δείθηε θαηκμιμθζαιεΐκεξ 

(άπνςμμξ ζε δηάιομα με pH < 8,3 θαη 

θόθθηκμξ ζε δηάιομα με pH > 10) 

Κςκηθή θηάιε Δηάιομα Δ1 NaOH 1 M 

Δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ 
Δηάιομα HCl 1 M όγθμο 50 mL (10 mL 

δηαιύμαημξ ζε θάζε δμθημαζηηθό ζςιήκα) 
 

Με ηε βμήζεηα ημο μγθμμεηνηθμύ θοιίκδνμο κα μεηαθένεηε 40 mL από ημ δηάιομα Δ1 ζε 

μηα θςκηθή θηάιε. Πνμζζέζηε ιίγεξ ζηαγόκεξ δείθηε θαηκμιμθζαιεΐκεξ. Ση παναηενείηε; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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αξ δίκμκηαη πέκηε δμθημαζηηθμί ζςιήκεξ πμο πενηέπμοκ μ θαζέκαξ από 10 mL 

δηαιύμαημξ HCl ζογθέκηνςζεξ 1 M. Πνμζζέζηε ημ πενηεπόμεκμ ημο πνώημο δμθημαζηηθμύ 

ζςιήκα ζηεκ θςκηθή θηάιε. Παναηενείηε απμπνςμαηηζμό ή όπη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

οκεπίζηε δηαδμπηθά ηεκ πνόζζεζε ημο πενηεπμμέκμο θάζε δμθημαζηηθμύ ζςιήκα μέπνη κα 

παναηενήζεηε απμπνςμαηηζμό. Πνμζζέζηε δειαδή ζηεκ θςκηθή θηάιε ημ πενηεπόμεκμ ημο 

δεύηενμο δμθημαζηηθμύ ζςιήκα θαη παναηενείζηε εάκ ημ πνώμα μεηαβάιιεηαη, έπεηηα ημο 

ηνίημο θμθ. 

Μεηά ηεκ πνμζζήθε πμημο δμθημαζηηθμύ ζςιήκα παναηενείηε απμπνςμαηηζμό ζημ δηάιομα 

Δ1 ημο NaOH; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Δεδμμέκεξ ηεξ ακηίδναζεξ ελμοδεηένςζεξ μεηαλύ HCl θαη NaOH: 

HCl  +  NaOH  →  NaCl  +  H2O 

μπμνείηε κα ενμεκεύζεηε ημ απμηέιεζμά ζαξ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΠΡΟΥΓΙΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ EUSO 
 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Μξμάδεπ 

ΠΡΩΣΗ 
Τπμιμγηζμόξ γηα ηεκ παναζθεοή ημο δηαιύμαημξ Δ1 10 

Γθηέιεζε 20 

ΔΓΤΣΓΡΗ Πνμζδημνηζμόξ ηημήξ pH 10 

ΣΡΙΣΗ 
Τπμιμγηζμόξ ημο απαηημύμεκμο πνμξ αναίςζε όγθμο 10 

Γθηέιεζε ηεξ αναίςζεξ 20 

TETAΡTH 
Πνμζδημνηζμόξ ημο ηειηθμύ ζεμείμο ηεξ ελμοδεηένςζεξ 20 

Γνμεκεία ημο ηζμδύκαμμο ζεμείμο 10 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 


