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Μελζτθ τθσ ςχζςθσ αγωγιμότθτασ - περιεκτικότθτασ (w/w) ιοντικοφ διαλφματοσ 
 

Κεντρικι ιδζα  
τόχοσ τθσ άςκθςθσ είναι θ πειραματικι μελζτθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ αραιοφ 
διαλφματοσ άλατοσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν περιεκτικότθτα (w/w) του διαλφματοσ (θ μελζτθ 
περιορίηεται ςε οριςμζνθ περιοχι τιμϊν τθσ περιεκτικότθτασ κατά βάροσ (w/w)). Θ ςχζςθ 
αγωγιμότθτασ - ςυγκζντρωςθσ που προκφπτει από τθν πειραματικι διαδικαςία, απεικονίηεται με 
ζνα γράφθμα. Σο γράφθμα χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ 
προπαραςκευαςμζνου διαλφματοσ του ίδιου άλατοσ. Με τον τρόπο αυτό ελζγχεται θ αξιοπιςτία 
τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ.    
 
Βαςικζσ Ζννοιεσ και Φυςικά Μεγζκθ: Βολτάμετρο - Ιοντικό διάλυμα - Θλεκτρικι αντίςταςθ και 
αγωγιμότθτα του βολτάμετρου- Περιεκτικότθτα διαλφματοσ κατά βάροσ (w/w)  
 

Θεωρθτικό υπόβακρο και ςχεδιαςμόσ του πειράματοσ 
Αγωγιμότθτα ιοντικοφ διαλφματοσ - Ο νόμοσ του Ohm  
Είναι γνωςτό ότι ζνα ιοντικό διάλυμα είναι αγωγόσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Κάτω από 
οριςμζνεσ προχποκζςεισ, ςυμπεριφζρεται όπωσ ζνασ αντιςτάτθσ, δθλαδι υπακοφει ςτο νόμο 
του Ohm.  
ε ζνα δοχείο ρίχνουμε μια ποςότθτα ιοντικοφ διαλφματοσ -για παράδειγμα διάλυμα άλατοσ 
οριςμζνθσ περιεκτικότθτασ c- και βυκίηουμε ςτο διάλυμα δφο ίδια μεταλλικά ελάςματα 
(θλεκτρόδια). Σότε λζμε ότι ζχουμε φτιάξει ζνα βολτάμετρο (ςχιμα 1).   
φμφωνα με το νόμο του Ohm, αν ςτα θλεκτρόδια του βολτάμετρου εφαρμόςουμε τάςθ U, τότε 
από το διάλυμα κα διζλκει θλεκτρικό ρεφμα I, ανάλογο τθσ τάςθσ U:  

I σ U          (1) 
Θ ςτακερά ς ορίηεται ωσ αγωγιμότθτα του βολτάμετρου. Θ αγωγιμότθτα ς ιςοφται με το  

αντίςτροφο τθσ αντίςταςθσ του βολτάμετρου 
I

σ
U

 και μετράται ςε Ω-1.   

Από τθ ςχζςθ 1 είναι φανερό ότι για ςτακερι τάςθ U, το ρεφμα που διζρχεται από το βολτάμετρο 
είναι ανάλογο τθσ αγωγιμότθτάσ του. Επιπλζον, θ ςχζςθ 1 μασ δείχνει και ζναν τρόπο 
πειραματικοφ υπολογιςμοφ τθσ αγωγιμότθτασ ς του βολτάμετρου: υνδζουμε το βολτάμετρο ςε 
κλειςτό κφκλωμα που διαρρζεται από θλεκτρικό ρεφμα. Με ζνα βολτόμετρο μετράμε τθν τάςθ U 
ςτουσ πόλουσ του βολτάμετρου και με ζνα αμπερόμετρο το ρεφμα I που διζρχεται από αυτό. 
Σότε θ αγωγιμότθτα ς του βολτάμετρου είναι ίςθ με το λόγο του ρεφματοσ προσ τθν αντίςτοιχθ 
τάςθ:  

I
σ
U

           (2) 

Θ αγωγιμότθτα ς βολτάμετρου που περιζχει ιοντικό διάλυμα, εξαρτάται από τουσ ακόλουκουσ 
παράγοντεσ: 

1) Σο μζγεκοσ, τθ κζςθ και τθ μορφι των θλεκτροδίων του βολτάμετρου.  
2) Σθ κερμοκραςία του διαλφματοσ 
3) Σθν περιεκτικότθτα (ι τθ ςυγκζντρωςθ) του ιοντικοφ διαλφματοσ 

υμπεραίνουμε ότι αν κζλουμε να μελετιςουμε πειραματικά τθν αγωγιμότθτα του βολτάμετρου 
ςε ςυνάρτθςθ με ζναν από τουσ παραπάνω παράγοντεσ, πρζπει να φροντίςουμε οι άλλοι δφο, 
κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ, να διατθροφνται αμετάβλθτοι. Ζτςι, για να μελετιςουμε τθν 
αγωγιμότθτα ςε ςυνάρτθςθ με τθν περιεκτικότθτα του διαλφματοσ, πρζπει να φροντίςουμε 
ϊςτε τα θλεκτρόδια του βολτάμετρου να διατθροφνται ςε ςτακερζσ κζςεισ και θ κερμοκραςία 
του διαλφματοσ ςτακερι.  
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φμφωνα με ζνα απλό κεωρθτικό μοντζλο, μποροφμε να δείξουμε ότι θ αγωγιμότθτα ς είναι 
ανάλογθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιόντων που υπάρχουν ςτο διάλυμα. Ζτςι, αν ςε νερό βρφςθσ 
διαλφςουμε μαγειρικό αλάτι και φτιάξουμε ζνα διάλυμα περιεκτικότθτασ c κατά βάροσ (w/w) ωσ 
προσ το μαγειρικό αλάτι που διαλφςαμε, τότε ςφμφωνα με κεωρθτικό μοντζλο, θ αγωγιμότθτα 
του βολτάμετρου κα δίδεται από τθ ςχζςθ: 

0σ λ c σ       (3) 

όπου: λ ςτακερά εξαρτϊμενθ από τθ κερμοκραςία, το είδοσ του διαλφματοσ και τον τρόπο 
καταςκευισ του βολτάμετρου και ς0 θ αγωγιμότθτα του βολτάμετρου όταν αυτό περιζχει νερό 
βρφςθσ.  
 
τθν πειραματικι διαδικαςία που ακολουκεί, για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ περιεκτικότθτασ c 
διαλφματοσ αλατόνερου, μετράμε τθν αντίςτοιχθ τιμι τθσ αγωγιμότθτασ του βολτάμετρου και 
ελζγχουμε τθν ιςχφ τθσ κεωρθτικισ ςχζςθσ 3.  
 

Πειραματικι διαδικαςία 
Όργανα και υλικά 

1. Γεννιτρια YB16200. *Ρυκμίςεισ: Κυματομορφι AC, υχνότθτα 1KHz, Ιςχφσ: Power Out] 
2. Δφο Πολφμετρα. 
3. Αντιςτάτθσ 100Ω.  
4. Βολτάμετρο: φςτθμα θλεκτροδίων και δοχείου. Απόςταςθ θλεκτροδίων 4cm 
5. Διακόπτθσ μαχαιρωτόσ. 
6. Πζντε καλϊδια Μπανάνα-Μπανάνα και δφο Μπανάνα-Κροκόδειλοσ. 
7. Ογκομετρικό δοχείο 150-200mL. 
8. Ζνα γυάλινο χωνάκι. 
9. Ζξι πλαςτικά φιαλίδια με διαλφματα αλατόνερου διαφορετικϊν περιεκτικοτιτων.  
10. Χαρτί millimeter. 
11. Αρικμομθχανι.  
12. Χάρακασ 20-30cm. 
13. Μολφβι, ςτυλό, γόμα.  

 

 
 

χιμα 1 
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1. Σοποκετοφμε τα θλεκτρόδια του βολτάμετρου παράλλθλα μεταξφ τουσ και τα 
ςτακεροποιοφμε ϊςτε θ μεταξφ τουσ απόςταςθ να είναι 4cm.  

2. υναρμολογοφμε το κφκλωμα που αναπαρίςταται ςτο ςχιμα 1. *Ο ρόλοσ του αντιςτάτθ των 
100Ω είναι να αποτρζψει τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του διαλφματοσ, κατά τθ διεξαγωγι 
του πειράματοσ+  

3. Ρίχνουμε ςτο βολτάμετρο 150mL διαλφματοσ αλατόνερου περιεκτικότθτασ 1% (w/w). Θ 
ογκομζτρθςθ γίνεται με τθ βοικεια του ογκομετρικοφ δοχείου.   

4. Πριν κλείςουμε το διακόπτθ του κυκλϊματοσ ηθτάμε από τον επιβλζποντα κακθγθτι να 
ελζγξει τθν όλθ πειραματικι διάταξθ.  

5. Γυρίηουμε το πλάτοσ του ςιματοσ τθσ θλεκτρικισ πθγισ ςτθ μζγιςτθ τιμι. Μετράμε το ρεφμα 
που διαρρζει το κφκλωμα και τθν τάςθ ςτουσ πόλουσ του βολτάμετρου. Καταγράφουμε τα 
αποτελζςματα ςτον πίνακα μετριςεων. [Η τάςθ κα μετρθκεί ςε Volt με προςζγγιςθ ενόσ 
δεκαδικοφ ψθφίου και το ρεφμα ςε A, με προςζγγιςθ δφο δεκαδικϊν ψθφίων]  

6. Ανοίγουμε το διακόπτθ, αποςυνδζουμε το βολτάμετρο από το κφκλωμα και με το χωνάκι 
ρίχνουμε το διάλυμα μζςα ςτο μπουκαλάκι, από το οποίο το πιραμε. Κακαρίηουμε το 
βολτάμετρο με απορροφθτικό χαρτί και το ξαναςυνδζουμε ςτο κφκλωμα. Επαναλαμβάνουμε 
τα βιματα 3, 5 και 6, χρθςιμοποιϊντασ όλα τα διακζςιμα διαλφματα.  

7. υμπλθρϊνουμε όλα τα κελιά του πίνακα μετριςεων. [Η αγωγιμότθτα κα υπολογιςτεί ςε Ω-1  
με προςζγγιςθ τριϊν δεκαδικϊν ψθφίων]  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

c  
(g διαλυμζνθσ 
ουςίασ)/(100g 
διαλφματοσ) 

U  
Volt 

I   
A 

I
σ
U

 

Ω-1 

1    

1,5    

2    

2,5    

3    

 
Επεξεργαςία και αξιολόγθςθ δεδομζνων 

1. ε χαρτί millimeter, ςχεδιάηουμε ςφςτθμα αξόνων περιεκτικότθτασ (οριηόντιοσ) και 
αγωγιμότθτασ (κάκετοσ), επιλζγοντασ τισ κατάλλθλεσ κλίμακεσ. Σοποκετοφμε τα 
πειραματικά ςθμεία, ςφμφωνα με τον πίνακα μετριςεων και ςχεδιάηουμε τθν ευκεία που 
διζρχεται πλθςιζςτερα ςτο ςφνολο των ςθμείων.  

2. Εκτιμάτε ότι επικυρϊνεται το κεωρθτικό μασ μοντζλο, ςτθν περιοχι των τιμϊν τθσ 
περιεκτικότθτασ των διαλυμάτων που χρθςιμοποιιςαμε; *ΝΑΙ - ΟΧΙ+. Αν ΝΑΙ, με βάςθ τθν 
πειραματικι ευκεία που ςχεδιάςατε, υπολογίςτε τισ ςτακερζσ λ και ς0 που υπειςζρχονται 
ςτθ ςχζςθ 3.  
Τπολογιςμοί: 
________________________________________________________________   
________________________________________________________________   
________________________________________________________________   



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΗ  ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ  ΦΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΗΜΩΝ - ΠΑΝΕΚΦΕ 

 5 

________________________________________________________________   
________________________________________________________________   
 
λ=_______  
 
ς0=______   
 

3. Ηθτιςτε από τον επιβλζποντα κακθγθτι προπαραςκευαςμζνο διάλυμα αλατόνερου, 
άγνωςτθσ ςε εςάσ περιεκτικότθτασ cx. Τπολογίςτε πειραματικά τθν περιεκτικότθτα του 
διαλφματοσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν πειραματικι ςασ διάταξθ και τθν ευκεία που 
ςχεδιάςατε. Μόλισ ςυναρμολογιςετε το κφκλωμα και πριν κάνετε μετριςεισ, καλζςτε 
τον επιβλζποντα κακθγθτι.  
 
Τπολογιςμοί: 
 
Σάςθ U=______Volt   Ρεφμα I=______ A     Αγωγιμότθτα ς=________ Ω-1    
 
cx=________ 
 

4. το βιμα 2 τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ αναφζρκθκε ότι ο ρόλοσ τθσ αντίςταςθσ των 
100Ω που χρθςιμοποιιςαμε ςτο κφκλωμα ιταν να αποτρζψει τθν αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ του διαλφματοσ. Εξθγιςτε το μθχανιςμό με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό.  
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________   
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Βακμολόγθςθ τθσ άςκθςθσ 

Εργαςτθριακι κζςθ: _____ 
 

υναρμολόγθςθ του κυκλϊματοσ, με βάςθ το ςχιμα 1 0-4  

φνδεςθ του βολτομζτρου (επιλογι ακροδεκτϊν και κζςθσ 
επιλογζα) 

0-2  

φνδεςθ του αμπερομζτρου (επιλογι ακροδεκτϊν και κζςθσ 
επιλογζα) 

0-2  

Σοποκζτθςθ κάκε διαλφματοσ ςτο βολτάμετρο: -2 μονάδεσ αν 
χρειαςτεί πρόςκετο διάλυμα 

-  

Μζτρθςθ και καταγραφι του ρεφματοσ με τθν απαιτοφμενθ 
προςζγγιςθ (0-1 μονάδεσ για κάκε διάλυμα)  

(0-1)x5  

Μζτρθςθ και καταγραφι τθσ τάςθσ με τθν απαιτοφμενθ 
προςζγγιςθ (0-1 μονάδεσ για κάκε διάλυμα)  

(0-1)x5  

Τπολογιςμόσ τθσ αγωγιμότθτασ για κάκε διάλυμα (0-1) (0-1)x5  

Μουντηοφρεσ ςτον πίνακα μετριςεων: -2 μονάδεσ -  

Κλίμακεσ, μονάδεσ και βακμονόμθςθ αξόνων γραφιματοσ: 
3 μονάδεσ για κάκε άξονα 

2x3  

Σοποκζτθςθ πειραματικϊν ςθμείων ςτο ςφςτθμα αξόνων: 
1 μονάδα για κάκε ςθμείο 

(0-1)x5  

χεδίαςθ πειραματικισ ευκείασ 
0σ λ c σ  0-4  

Τπολογιςμόσ τθσ ςτακεράσ λ 0-4  

Τπολογιςμόσ τθσ ςτακεράσ ς0   0-4  

Τπολογιςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ του άγνωςτου διαλφματοσ:  
υναρμολόγθςθ του κυκλϊματοσ: 0-2 
Μζτρθςθ τθσ τάςθσ: 0-2 
Μζτρθςθ του ρεφματοσ: 0-2 
Τπολογιςμόσ τθσ αγωγιμότθτασ: 0-2 
Τπολογιςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ από τθν πειραματικι ευκεία: 0-4  

0-12  

φγκριςθ τθσ πειραματικισ τιμισ με τθν τιμι του παραςκευαςτι: 
χετικό ςφάλμα<10%: 10 
χετικό ςφάλμα μεταξφ 10 και 15%: 5 
χετικό ςφάλμα >15%:0 

0-10  

 Απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 4 0-12  

Βακμόσ=Μονάδεσx100/80  max=80 max=100 

 
 
 


