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Εισαγωγικό σηµείωµα

Στο 1ο πείραµα προσπαθούµε να υπολογίσουµε τη διαλυτότητα του KNO3
στο νερό σε διάφορες θερµοκρασίες.

Γνωρίζουµε ότι η διαλυτότητα των ιοντικών ενώσεων στο νερό αυξάνεται
όταν αυξάνεται η θερµοκρασία. Αυτό φαίνεται και στην καµπύλη διαλυτότητας του
KNO3 που θα µελετήσουµε.

Για να υπολογίσουµε τη διαλυτότητα του KNO3 στο νερό παρασκευάζουµε
διάλυµα µε ορισµένη αναλογία 
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και το θερµαίνουµε σε ορισµένη
θερµοκρασία ώστε να διαλυθεί όλο το
στερεό και το διάλυµα να γίνει
ακόρεστο. Έστω ότι αυτό επιτυγχάνεται
στους 65° C (Σηµείο Α). Θέλουµε µε
αυτήν την αναλογία 
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το διάλυµα να γίνει κορεσµένο. Αυτό
επιτυγχάνεται (βλέπε σχήµα) σε
θερµοκρασία µεταξύ 30 και 40° C. Γι
αυτό ψύχουµε το διάλυµα σε ψυχρό υδατόλουτρο µε παγάκια ακολουθώντας την
πορεία Α→Β. Όταν φτάσουµε στο Β (θερµοκρασία θ1) το διάλυµα γίνεται
κορεσµένο. Μόλις η θερµοκρασία γίνει ελάχιστα µικρότερη εµφανίζεται το πρώτο
θόλωµα ή οι πρώτοι κρύσταλλοι στον πυθµένα του δοχείου και η θερµοκρασία θ1
είναι η θερµοκρασία κορεσµού. Προσδιορίζεται δηλαδή ότι η διαλυτότητα του
KNO3 στο νερό στη θερµοκρασία θ1 είναι 50g KNO3 / 100g H2O.
Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά η θερµοκρασία κορεσµού και
µελετάται η εξάρτηση της διαλυτότητας από τη θερµοκρασία.

Στο 2ο πείραµα προσπαθούµε να επιβεβαιώσουµε τον κανόνα «τα όµοια
διαλύουν όµοια», δηλαδή οι ιοντικές και οι πολικές ουσίες διαλύονται σε πολικούς
διαλύτες (πχ νερό) και οι µη πολικές ουσίες διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες
(πχ. πετρέλαιο).

Στο 3ο πείραµα µελετάµε πώς εξαρτάται η διαλυτότητα του CO2 στο νερό από
την πίεση και πώς από τη θερµοκρασία.

Πειράµατα

1. Προσδιορισµός της διαλυτότητας του ΚΝΟ3 στο νερό – Επίδραση της
θερµοκρασίας στη διαλυτότητα. σελ. 2

2. Επίδραση της φύσης του διαλύτη στη διαλυτότητα µιας ουσίας. σελ. 3
3. Επίδραση της πίεσης και της θερµοκρασίας στη διαλυτότητα του CO2 στο νερό.

σελ. 4
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Πείραµα 1: Προσδιορισµός της διαλυτότητας του ΚΝΟ3 στο νερό – Επίδραση
της θερµοκρασίας στη διαλυτότητα.

Υλικά και συσκευές:

βάση στήριξης δοκιµαστικών σωλήνων
3 µικροί δοκιµαστικοί σωλήνες (Νο1, 2, 3) που περιέχουν 5mL νερού ο καθένας
1 µεγάλος δοκιµαστικός σωλήνας
θερµόµετρο
γυάλινη ράβδος ανάδευσης
ογκοµετρικός κύλινδρος (ή πιπέτα) 10 mL
λύχνος – τρίποδο – πλέγµα
1 ποτήρι ζέσεως 250 mL µε νερό βρύσης για το θερµό υδατόλουτρο
1 ποτήρι ζέσεως 250 mL µε νερό βρύσης για το ψυχρό υδατόλουτρο
παγάκια
5 g στερεό KNO3
απιοντισµένο νερό 

∆ιαδικασία:

1. Σε µεγάλο δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε µε τον ογκοµετρικό κύλινδρο (ή την
πιπέτα) 10 mL νερό και προσθέτουµε 5g KNO3. 

2. Βάζουµε το σωλήνα µέσα σε θερµό υδατόλουτρο αναδεύοντας ελαφρά µε τη
γυάλινη ράβδο.

3. Όταν το στερεό έχει διαλυθεί (αυτό συµβαίνει στους 60-70° C) βγάζουµε τη
ράβδο, βυθίζουµε το θερµόµετρο µέσα στο σωλήνα και παρατηρούµε τη
θερµοκρασία. 

4. Μεταφέρουµε το σωλήνα σε ψυχρό υδατόλουτρο όπου έχουµε βάλει 2-3 παγάκια.
Περιοδικά αναδεύουµε ήπια ενώ παρακολουθούµε την ένδειξη του θερµοµέτρου.

5. Μόλις εµφανιστούν οι πρώτοι κρύσταλλοι στον πυθµένα του σωλήνα
καταγράφουµε τη θερµοκρασία κορεσµού.

6. Αποµακρύνουµε το δοκιµαστικό σωλήνα από το υδατόλουτρο και προσθέτουµε
το νερό (5 mL) του σωλήνα Νο1.

7. Βάζουµε το σωλήνα στο θερµό υδατόλουτρο και περιµένουµε µέχρι να διαλυθεί
πλήρως το στερεό.

8. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 4-7 άλλες 3 φορές (χρησιµοποιούµε διαδοχικά τους
σωλήνες Νο2 και Νο3). 
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Πείραµα 2: Επίδραση της φύσης του διαλύτη στη διαλυτότητα µιας ουσίας.

Υλικά και συσκευές

Βάση στήριξης δοκιµαστικών σωλήνων
7 µικροί δοκιµαστικοί σωλήνες
πώµα δοκιµαστικού σωλήνα
Παραφινέλαιο (ή λάδι)
Στερεό K2Cr2O7
Στερεό Ι2
Νερό
Φωτιστικό πετρέλαιο (ή τετραχλωράνθρακας)

∆ιαδικασία

Μέρος Α

1. Σε 3 δοκιµαστικούς σωλήνες (Νο1, Νο2, Νο3) βάζετε από περίπου 2mL νερό.
2. Σε άλλους 3 δοκιµαστικού σωλήνες (Νο1, Νο2, Νο3) βάζετε από περίπου 2 mL

φωτιστικό πετρέλαιο (ή τετραχλωράνθρακα)
3. Βάζετε από λίγους κόκκους K2Cr2O7 στον Νο1 σωλήνα του ενός και του άλλου

διαλύτη.
4. Προσθέτετε λίγο παραφινέλαιο (ή λάδι) στον Νο2 σωλήνα του ενός και του άλλου

διαλύτη.
5. Ρίχνετε ένα κόκκο στερεού ιωδίου στον Νο3 σωλήνα του ενός και του άλλου

διαλύτη.
6. Σηµειώνετε τις παρατηρήσεις σας στο φύλλο εργασίας.

 

παραφινέλαιο παραφινέλαιο

K2Cr2O7        Ι2   K2Cr2O7        Ι2

Νερό           Φωτιστικό πετρέλαιο
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Μέρος Β 

1. Σε ένα µικρό δοκιµαστικό σωλήνα βάζετε λίγο πετρέλαιο (2-3 mL).
2. Προσθέτετε λίγους κόκκους στερεού KMnO4. Πωµατίζετε και ανακατεύετε.

Παρατηρήστε αν βάφεται το πετρέλαιο.
3. Ανοίγετε το πώµα και προσθέτετε λίγο νερό (1-2 mL).
4. Πωµατίζετε ξανά, ανακατεύετε και αφήνετε το µείγµα να ηρεµήσει.

Πείραµα 3: Επίδραση της πίεσης και της θερµοκρασίας στη διαλυτότητα του
CO2 στο νερό.

Υλικά και συσκευές

∆οκιµαστικός σωλήνας
Ξύλινη λαβίδα
Θερµό υδατόλουτρο
Σόδα σε µπουκάλι
Ανοιχτήρι

∆ιαδικασία

1. Ανοίξτε ένα µπουκάλι σόδας. 
2. Παρατηρήστε µέσα στο υγρό.
3. Μεταφέρετε λίγο από το υγρό σε µικρό δοκιµαστικό σωλήνα.
4. Χρησιµοποιήστε την ξύλινη λαβίδα για να στηρίξετε το δοκιµαστικό σωλήνα.
5. Παρατηρήστε το περιεχόµενο στο σωλήνα και µετά  βυθίστε τον στο θερµό

υδατόλουτρο. 
6. Παρατηρήστε προσεκτικά το περιεχόµενο του σωλήνα. Σηµειώστε τις

παρατηρήσεις σας.

 Πετρέλαιο     KMnO4       H2O

Βήµα 1 Βήµα 2 Βήµα 3
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πείραµα 1

1. Να συµπληρώσετε τον πίνακα:

Πείραµα Μάζα KNO3 (g) Όγκος νερού
(mL)

Θερµοκρασία
κορεσµού  (°C)

∆ιαλυτότητα
(g KNO3/100mL H2O)

1 5 10
2 5 15
3 5 20
4 5 25

2. Να σχεδιάσετε την καµπύλη διαλυτότητας του ΚΝΟ3 στο νερό σε συνάρτηση µε τη
θερµοκρασία.

3. Με βάση την καµπύλη που σχεδιάσατε υπολογίστε τη διαλυτότητα του KNO3 στο
νερό σε θερµοκρασία 50° C.

Προαιρετική εργασία (σε συνεργασία µε τον καθηγητή)

Σας δίνεται στερεό µείγµα που αποτελείται από Cu(NO3)2 (γαλάζιοι κρύσταλλοι) µε
KNO3 (λευκοί κρύσταλλοι).
1. Τι είδους µείγµα είναι; Ποιες φάσεις διακρίνετε σ΄ αυτό;

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

..........................................................................................................................................
 
2. Προτείνετε µια µέθοδο διαχωρι-

σµού των συστατικών του µείγµα-
τος µε βάση τη διαφορά στη
διαλυτότητα των συστατικών του
στις διάφορες θερµοκρασίες.
∆ίνονται οι σχετικές καµπύλες
διαλυτότητας.

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

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

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

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

............................................................... 
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Πείραµα 2

Μέρος Α

∆ΙΑΛΥΤΗΣ

ΟΥΣΙΑ Χαρακτηρισµός Νερό (πολικός)
Φωτιστικό πετρέλαιο 
ή τετραχλωράνθρακας

(µη πολικός)
K2Cr2O7 Ιοντική

Παραφινέλαιο 
(ή λάδι) Μη πολική

Ι2 Μη πολική

Σηµειώνετε µε + όπου διαλύεται και µε – όπου δε διαλύεται.

Μέρος Β

1. Είναι οµογενές ή ετερογενές το τελικό µείγµα;
..........................................................................................................................................

2. Πόσες φάσεις διακρίνετε στο µείγµα αυτό;
..........................................................................................................................................

3. Ποια είναι η σύσταση κάθε φάσης;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4. Το KMnO4 είναι µοριακή ή ιοντική ένωση;
..........................................................................................................................................

5. Αν αντί για KMnO4 χρησιµοποιούσατε Ι2 ποια φάση θα ήταν έγχρωµη;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Πείραµα 3

1. Τι εµφανίστηκε µέσα στο διάλυµα της σόδας όταν ανοίξατε το µπουκάλι; Πώς το
εξηγείτε;

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

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

2. Τι συνέβη όταν θερµάνατε το διάλυµα της σόδας; Γιατί;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Τα αεριούχα ποτά εµφιαλώνονται σε συγκεκριµένες συνθήκες. Να επιλέξετε ποιες
από τις παρακάτω συνθήκες είναι οι καταλληλότερες για την εµφιάλωση:
Α. µεγάλη θερµοκρασία και µεγάλη πίεση
Β. µεγάλη θερµοκρασία και µικρή πίεση
Γ. µικρή θερµοκρασία και µεγάλη πίεση
∆. µικρή θερµοκρασία και µικρή πίεση
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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