ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΙΧΤΟ ΕΝΟ ΑΝΣΙΟΞΙΝΟΤ
A.

τοιχειομετρικού υπολογιςμού ονομάζονται οι υπολογιςμοί που βαςίζονται ςτισ ςχέςεισ των
ποςοτήτων των ουςιών με τισ οποίεσ οι ουςίεσ παίρνουν μέροσ ςε μια χημική αντίδραςη. Οι ςχέςεισ
αυτέσ καθορίζονται από τουσ ςυντελεςτέσ των ουςιών ςτη χημική εξίςωςη.
Οι ςυντελεςτέσ των ουςιών ςε μια χημική εξίςωςη εκφράζουν :
1)την αναλογία ατόμων και μορίων άρα αναλογία moles ατόμων και μορίων των ουςιών που μετέχουν
ςτην αντίδραςη.
2)την αναλογία όγκων μετρημένων ςτισ ίδιεσ ςυνθήκεσ των αερίων ουςιών που μετέχουν ςτην
αντίδραςη.
Άρα, με τη βοήθεια των χημικών εξιςώςεων, μπορούμε να υπολογίςουμε τη μάζα μιασ ή περιςςότερων
ουςιών που μετέχουν ςε μια αντίδραςη, αν γνωρίζουμε τη μάζα άλλησ ουςίασ που μετέχει ςτην
αντίδραςη.

Β. Οι χημικοί του εργαςτηρίου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του ποςοτικού προςδιοριςμού των
ςυςτατικών ενόσ δείγματοσ πραγματοποιώντασ ποςοτικό ανϊλυςη του δείγματοσ.
Μια κατάλληλη μέθοδοσ για να προςδιορίςουμε ποςοτικά μια ουςία που περιέχεται ςε ένα δείγμα είναι
να μετρήςουμε με ακρύβεια τον όγκο διαλύματοσ άλλησ ουςίασ ςυγκεκριμένησ ςυγκέντρωςησ, ο
οποίοσ απαιτείται για τη πλήρη αντίδραςη με αυτήν και μετά να κάνουμε τουσ απαραίτητουσ
ςτοιχειομετρικούσ υπολογιςμούσ (ογκομετρικό ανϊλυςη).
Για να είμαςτε ακριβείσ ςτουσ υπολογιςμούσ μασ θα πρέπει να αντιληφθούμε άμεςα το ςημεύο ςτο
οπούο αντϋδραςε όλη η ποςότητα τησ ουςύασ, δηλαδή ολοκληρώθηκε η αντίδραςη. Τη λύςη μασ τη
δίνει άμεςα η χρηςιμοποίηςη 2-3 ςταγόνων του κατάλληλου δεύκτη, που με την αλλαγή του
χρώματόσ του μασ δείχνει ότι η αντίδραςη ολοκληρώθηκε (τελικό ςημεύο).

ασ δύνονται:
όργανα

υλικϊ

2 ςύριγγεσ των: 5ml ,1ml

Διάλυμα HCl 4M

Ποτήρι ζέςησ των 100mL

Αντιόξινο ςκεύαςμα
Φαινολοφθαλεΰνη

 Να ςχεδιϊςετε και να πραγματοποιόςετε πεύραμα για να προςδιορύςετε τη μϊζα

του Mg(OH)2 (δραςτικό ουςύα), που περιϋχεται ςε ϋνα κουταλϊκι (5mL)
διαλύματοσ αντιόξινου φαρμϊκου .
 Να γρϊψετε τα βόματα/διαδικαςύα που θα ακολουθόςετε, αιτιολογώντασ τισ
επιλογϋσ ςασ. Να αναφϋρετε τα όργανα και τισ ουςύεσ που θα χρηςιμοποιόςετε
ςε κϊθε βόμα.

α) Διαδικαςύα
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β) Να γρϊψετε τη χημικό εξύςωςη τησ αντύδραςησ που θα πραγματοποιηθεύ.
………………………………………………………………………………………………………….
γ) Να πραγματοποιόςετε το πεύραμα που ςχεδιϊςατε (2 φορϋσ) και να ςυμπληρώςετε
τον επόμενο πύνακα:
1η μέτρηση

Vδιαλύματοσ HCl(mL)

V=

2η μέτρηση

V'=

Μέςοσ όγκοσ V διαλύματοσ HCl(mL)
moles HCl =
moles Mg(OH)2 =
Μϊζα Mg(OH)2 (ςτα 5 mL
φαρμάκου)=

Στοιχειομετρικοί υπολογιςμοί.

Δίνονται: Αr(Mg)=24, Ar(O)=16,Ar(H)=1

δ)Το πυκνό υδροχλωρικό οξύ του εμπορίου είναι 10Μ. Σε ένα πείραμα χρειαζόμαςτε 250mL
διαλύματοσ υδροχλωρικού οξέοσ 4Μ. Πόςα mL πυκνού διαλύματοσ θα χρηςιμοποιήςουμε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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