
Ενδεικτική επίλυση 

α) Το διάλυμα Δ1 πρζπει να ζχει ςυγκζντρωςθ 0,1 Μ ςε NaOH και όγκο 250 mL. Θα 

υπολογίςουμε τθ μάηα του NaOH που κα μεταφζρουμε ςτθν ογκομετρικι φιάλθ των 250 mL: 

Σε 1000 mL διαλφματοσ Δ1 κα υπάρχουν 0,1 mol NaOH 

Σε  250  mL διαλφματοσ Δ1 κα υπάρχουν  x;   mol NaΟΗ 

       

      
 
        

     
   

       

    
          

Άρα πρζπει να μεταφζρουμε ςτθν ογκομετρικι φιάλθ 0,025 mol NaΟΗ. 

Εφόςον Mr NaΟΗ = 23 + 16 +1 = 40  και m = n∙Mr υπολογίηουμε τθ μάηα των 0,025 mol NaΟΗ: 

m = (0,025∙ 40 )g   m = 1 g  

Επομζνωσ τα βιματα παραςκευισ του Δ1 κα είναι:  

  Χρθςιμοποιώντασ τον ηυγό του εργαςτθρίου, ηυγίηω ςτο ποτιρι ηζςεωσ 1 g ΝaΟΗ, 

προςκζτω μικρι ποςότθτα νεροφ  και αναδεφω με τθ ράβδο ανάδευςθσ. 

 Με τθ βοικεια του υάλινου χωνιοφ, μεταφζρω  το περιεχόμενο του ποτθριοφ ηζςεωσ  

ςε ογκομετρικι φιάλθ των 250 mL.  

Συμπλθρώνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω το 

πώμα, τθν ανακινώ ώςτε να διαλυκεί πλιρωσ το ςτερεό.  

β) Το διάλυμα Δ2 πρζπει να ζχει ςυγκζντρωςθ   c2 = 0,002 Μ ςε NaΟΗ και όγκο V2 = 100 mL και 

κα παραςκευαςτεί με αραίωςθ του Δ1 που ζχει ςυγκζντρωςθ c1 = 0,1 Μ.   

Αν V1 ο όγκοσ του Δ1 που κα μεταφερκεί ςτθν ογκομετρικι των 100 mL, ιςχφει: 

c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2   V1 = 
     

  
   V1 = 

              

     
   V1 = 2 mL 

Επομζνωσ τα βιματα παραςκευισ του Δ2 κα είναι: 

 Με το ςιφώνιο των 5 mL, μεταφζρω 2 mL από το διάλυμα Δ1 ςτθν  ογκομετρικι 

φιάλθ των 100 mL (ι με το ςιφώνιο του 1 mL μεταφζρω 2 φορζσ από 1 mL από το 

διάλυμα Δ1 τθ φορά, ςτθν ογκομετρικι φιάλθ των 100 mL) 

 Συμπλθρώνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω το 

πώμα,  ανακινώ το διάλυμα. 

 

 



γ) Το διάλυμα Δ1 ζχει ςυγκζντρωςθ c1 = 0,1 M  και το διάλυμα Δ2 ζχει ςυγκζντρωςθ c2 = 0,002 
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Επομζνωσ το διάλυμα Δ2 είναι 50 φορζσ πιο αραιό από το διάλυμα Δ1.  
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