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Μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας αραιού διαλύματος χλωριούχου νατρίου 

 

Βασικές έννοιες και σχέσεις  

Ηλεκτρολυτικό διάλυμα - Περιεκτικότητα διαλύματος κατ’ όγκο (w/vol) - Βολτάμετρο - 

Ηλεκτρόδια - Ηλεκτρική τάση - Ηλεκτρικό ρεύμα - Ηλεκτρική αγωγιμότητα - Βολτόμετρο - 

Αμπερόμετρο - Γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης  

 

Στόχοι της άσκησης   

(α) Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πειραματική διαδικασία από την οποία προκύπτει το πειραματικό 

γράφημα και η αναλυτική έκφραση της σχέσης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας αραιών διαλυμάτων 

χλωριούχου νατρίου σε σχέση με την περιεκτικότητά τους σε NaCl. 

(β) Βαθμονομούμε ένα βολτάμετρο και με αυτό, υπολογίζουμε πειραματικά την περιεκτικότητα 

προπαρασκευασμένου διαλύματος NaCl.  

 

Περιγραφή - Θεωρητικές προβλέψεις - Σχεδιασμός 

 

Θεωρούμε ένα υδατικό διάλυμα μιας ουσίας Α. Η περιεκτικότητα ρΑ του διαλύματος ως προς τη 

διαλυμένη ουσία ορίζεται από τη σχέση:  

A
A

m
ρ

V
  

Όπου mA 
συμβολίζει τη μάζα της διαλυμένης ουσίας Α στο διάλυμα και V τον όγκο του 

διαλύματος. 

 

Στην άσκηση χρησιμοποιούμε υδατικά 

διαλύματα NaCl και μελετάμε την ηλεκτρική 

τους αγωγιμότητα σε σχέση με την 

περιεκτικότητά τους σε NaCl. Για να 

μετρήσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα κάθε 

διαλύματος χρησιμοποιούμε μια 

"ηλεκτρολυτική συσκευή" που ονομάζουμε 

βολτάμετρο. Το βολτάμετρο αποτελείται από: 

α) δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται σε σταθερή 

σχετική θέση και είναι μονωμένα μεταξύ τους, 

β) ένα διάλυμα εντός του οποίου βυθίζουμε τα 

ηλεκτρόδια (σχήμα 1).  

Για να μετρήσουμε την αγωγιμότητα ενός 

ηλεκτρολυτικού διαλύματος με το βολτάμετρό μας,  βυθίζουμε τα ηλεκτρόδια στο διάλυμα και 

εφαρμόζουμε μεταξύ τους μια ηλεκτρική τάση V. Τότε από τη συσκευή διέρχεται ένα ηλεκτρικό 

ρεύμα Ι. Ο λόγος:  

I
G

V
    (1) 

ονομάζεται αγωγιμότητα του συστήματος βολταμέτρου-διαλύματος. Η μονάδα μέτρησης 

της αγωγιμότητας στο S.I. είναι το Ω-1 ή Siemens (S). 

 

Από ποιους παράγοντές ή φυσικά μεγέθη εξαρτάται η αγωγιμότητα του συστήματος: βολτάμετρο-

διάλυμα; 

α) Από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του βολταμέτρου: την απόσταση των ηλεκτροδίων 

του, το εμβαδόν της επιφάνειάς τους που έρχεται σε επαφή με το διάλυμα, το υλικό των 

ηλεκτροδίων.  

β) Από τη θερμοκρασία του συστήματος.  

γ) Από την περιεκτικότητα του διαλύματος.  

δ) Από την εφαρμοζόμενη ηλεκτρική τάση.  

ε) Από την απόθεση προϊόντων της ηλεκτρόλυσης στα ηλεκτρόδια του βολταμέτρου.  

 

Στην άσκηση, για να σχετίσουμε την αγωγιμότητα με την περιεκτικότητα του διαλύματος 

επιδιώκουμε να σταθεροποιήσουμε τους παράγοντες (α), (β), (δ) και (ε).   

Για να σταθεροποιήσουμε τον παράγοντα (α), χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο βολτάμετρο. Αν μας 
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χαλάσει, ζητάμε από τον καθηγητή μας ένα άλλο και ξεκινάμε την άσκηση από την αρχή.  

Για να σταθεροποιήσουμε τους παράγοντες (β), (δ) και (ε):  

 προσέχουμε ώστε σε κάθε μέτρηση ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης, δηλαδή ο χρόνος που 

επιτρέπουμε τη διέλευση ρεύματος από το διάλυμα, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.  

 Εφαρμόζουμε στα ηλεκτρόδια του βολτάμετρου σταθερή εναλλασσόμενη τάση που 

λαμβάνουμε από γεννήτρια χαμηλών συχνοτήτων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε ρυθμιστή 

τάσης, ώστε η εφαρμοζόμενη τάση στο βολτάμετρο να είναι μεταξύ 1.5 και 2Volt RMS. 

 

Για να μετρήσουμε την αγωγιμότητα διαλυμάτων NaCl που έχουν διαφορετικές περιεκτικότητες, 

παρασκευάζουμε τα διαλύματα και τοποθετούμε ορισμένη ποσότητα από το καθένα σε 

δοκιμαστικό σωλήνα, που έχουμε αριθμήσει.   

Σε κάθε διάλυμα βυθίζουμε διαδοχικά τους ακροδέκτες του βολτάμετρου, εφαρμόζουμε την 

ηλεκτρική τάση και υπολογίζουμε πειραματικά την αντίστοιχη ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

συστήματος. Η μελέτη περιορίζεται σε συγκεκριμένο εύρος τιμών της περιεκτικότητας: από 

1g/100mL μέχρι 4g/100mL. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα χρησιμοποιηθούν για την 

βαθμονόμηση του βολτάμετρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε πειραματικά την 

άγνωστη περιεκτικότητα ρΧ ενός δεδομένου-προπαρασκευασμένου διαλύματος NaCl, εφόσον 

βέβαια η ρΧ βρίσκεται στο παραπάνω εύρος τιμών.  

 

Για να υπολογίσουμε πειραματικά την αγωγιμότητα ενός διαλύματος, εφαρμόζουμε τη σχέση 1. Η 

τάση V είναι η τάση που εφαρμόζουμε στους πόλους του συστήματος βολτάμετρου-

διαλύματος και τη μετράμε με ένα βολτόμετρο. Το ρεύμα Ι που διέρχεται από το βολτάμετρο-

διάλυμα μετριέται με ένα αμπερόμετρο (σχήμα 1).    

 

Υποθέτουμε ότι κάτω από τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος που περιγράψαμε 

παραπάνω, η αγωγιμότητα G του συστήματος "βολτάμετρο - διάλυμα NaCl" εκφράζεται 

αναλυτικά ως μια γραμμική συνάρτηση της περιεκτικότητας ρΑ του διαλύματος σε χλωριούχο 

νάτριο, σύμφωνα με τη σχέση:   

A 0
G λ ρ G      (2) 

Οι ποσότητες λ και G0 είναι σταθερές που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, την εφαρμοζόμενη 

τάση και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του βολταμέτρου.  

 

Κατά την πειραματική διαδικασία, για διαφορετικές τιμές της περιεκτικότητας ρΑ  του διαλύματος 

χλωριούχου νατρίου υπολογίζουμε την αντίστοιχη τιμή της αγωγιμότητας G και σχεδιάζουμε το 

πειραματικό γράφημα G - ρΑ. Στη συνέχεια, ελέγχουμε αν το πειραματικό γράφημα συμφωνεί με 

τη θεωρητική  σχέση (2). Αν "ΝΑΙ", προσδιορίζουμε τις τιμές των σταθερών λ και G0 που 

προκύπτουν από το πειραματικό γράφημα. 

 

Εξοπλισμός και υλικά 

 

1. Γεννήτρια YB16200. [Ρυθμίσεις: Πατήστε το Power out, επιλέξτε την ημιτονοειδή 

κυματομορφή και ρυθμίστε τη συχνότητα στο  1 kHz] 

2. Δύο πολύμετρα: το ένα ρυθμίζεται να λειτουργεί ως αμπερόμετρο και το άλλο ως βολτόμετρο  

3. Αντιστάτης 100Ω. 

4. Βολτάμετρο, όπως αυτό που εικονίζεται σχηματικά στο σχήμα 1  

5. Διακόπτης  

6. Καλώδια  

7. Μια ογκομετρική φιάλη των 100mL  

8. Υδροβολέας  

9. Βάση στήριξης δοκιμαστικών σωλήνων  

10. Πλαστική σύριγγα 20mL  

11. Έξη πλαστικά φιαλίδια 100mL  

12. Ζυγός 0,1g  

13. Στερεό NaCl   

14. Πλαστικό κουτάλι, πλαστικό δοχείο, χαρτί κουζίνας  

15. Μαρκαδόρος  

16.Μιλιμετρέ χαρτί, αριθμομηχανή, χάρακας 20cm, μολύβι, γόμμα. Εναλλακτικά, Η/Υ με 

πρόγραμμα excel.  
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Πειραματική διαδικασία 

 

Σε κάθε μέτρηση καταγράψτε την ένδειξη του αντιστοίχου οργάνου με τον αριθμό των 

σημαντικών ψηφίων που προκύπτει από την κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. Στους 

υπολογισμούς σας, ο αριθμός των σημαντικών ψηφίων πρέπει να είναι συμβατός με τις 

πειραματικές  τιμές που έχετε καταγράψει.  

 

1. Χρησιμοποιήστε τις ογκομετρικές φιάλες, τους υδροβολείς, την σύριγγα και τον ζυγό για να 

ετοιμάσετε πέντε υδατικά διαλύματα χλωριούχου νατρίου όγκου 100mL το καθένα, με 

περιεκτικότητες (g διαλυμένης ουσίας/100mL διαλύματος): 1%, 1.5%, 2%, 2.5% και 3%. 

Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης. Τοποθετήστε τα διαλύματα στα πλαστικά φιαλίδια. Σημειώστε 

σε κάθε φιαλίδιο την περιεκτικότητα του διαλύματος που περιέχει.  

2. Αντιστοιχίστε ένα δοκιμαστικό σωλήνα σε κάθε φιαλίδιο και αριθμήστε τα με τον ίδιο αριθμό 

από το 1 έως το 5. Γεμίστε μέχρι την μέση κάθε δοκιμαστικό σωλήνα με διάλυμα από το 

αντίστοιχο φιαλίδιο.  

3. Τοποθετήστε το σύστημα των δύο ηλεκτροδίων του βολταμέτρου μέσα στον πρώτο 

δοκιμαστικό σωλήνα (που περιέχει διάλυμα NaCl περιεκτικότητας 1% w/vol). Μην κλείσετε 

τον διακόπτη πριν το κύκλωμα αξιολογηθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο διακόπτης 

πρέπει να παραμένει ανοιχτός όταν δεν λαμβάνονται μετρήσεις. 

4. Ρυθμίστε το πλάτος (amplitude) του σήματος της γεννήτριας, ώστε η ένδειξη του 

βολτόμετρου να είναι περίπου 1.5Volt. Περιμένετε για λίγο, μέχρι να σταθεροποιηθούν οι 

ενδείξεις της διαφοράς δυναμικού (V) μεταξύ των πόλων της ηλεκτρολυτικής συσκευής και 

του ρεύματος (I) που διαρρέει το κύκλωμα. Καταγράψτε αυτές τις τιμές στον πίνακα Α και 

μετά ανοίξτε τον διακόπτη.  

5. Επαναλάβατε την παραπάνω διαδικασία για κάθε διάλυμα που ετοιμάσατε. Κάθε φορά, 

βεβαιωθείτε ότι ξεπλύνατε και στεγνώσατε τα ηλεκτρόδια της συσκευής.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ A 

ρΑ 

(g διαλυμένης 

ουσίας)/(100mL 

διαλύματος) 

V  

Volt 

I   

A 

G 

Ω-1 

1    

1,5    

2    

2,5    

3    

 

 

Επεξεργασία δεδομένων - Δραστηριότητες - Συμπεράσματα 

 

1. Στο μιλιμετρέ χαρτί σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της αγωγιμότητας (G) σε συνάρτηση με 

την περιεκτικότητα (ρΑ).  

2. Με βάση το πειραματικό γράφημα G-ρΑ υπολογίστε τις τιμές των σταθερών λ και G0 της 

σχέσης 2.   
Υπολογισμοί:  

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   

_________________________________________________________________   
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_________________________________________________________________   

 

 

λ=_______  

 

G0=______   

 

3. Ζητήστε από τον επιβλέποντα καθηγητή να σας δώσει ένα φιαλίδιο που περιέχει 

προπαρασκευασμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου άγνωστης περιεκτικότητας ρΧ. 

Προσδιορίστε πειραματικά την περιεκτικότητα του διαλύματος σε χλωριούχο νάτριο, 

χρησιμοποιώντας την πειραματική διάταξη (σχήμα 1) και το πειραματικό γράφημα που 

σχεδιάσατε στη δραστηριότητα 1.  

 

Υπολογισμοί: 

 

Τάση: V=______Volt   Ρεύμα: I=______ A     Αγωγιμότητα: G=________ Ω-1    

 

ρx=________ 

 

 

4. Επικυρώνεται το θεωρητικό μοντέλο στην περιοχή των τιμών της περιεκτικότητας των 

διαλυμάτων που χρησιμοποιήσαμε; [ΝΑΙ - ΟΧΙ]. Αν ΝΑΙ, γράψτε την αναλυτική έκφραση 

της αγωγιμότητας του διαλύματος σε συνάρτηση με τη συγκέντρωσή του.   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

 

5. Στο σχεδιασμό της πειραματικής διαδικασίας, είδαμε ότι η αγωγιμότητα του συστήματος 

βολταμέτρου-διαλύματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του συστήματος. Εξηγήστε γιατί 

μπορούμε να αποφύγουμε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, αν σε κάθε μέτρηση 

προσέχουμε ώστε ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης, δηλαδή ο χρόνος που επιτρέπουμε τη 

διέλευση ρεύματος από το διάλυμα, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.  

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   
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Βαθμολόγηση της άσκησης  

 

Παρασκευή των διαλυμάτων 2x5 μονάδες 0-10  

Συναρμολόγηση του κυκλώματος 0-4  

Σύνδεση του βολτομέτρου (επιλογή ακροδεκτών και θέσης 

επιλογέα) 
0-2  

Σύνδεση του αμπερομέτρου (επιλογή ακροδεκτών και θέσης 

επιλογέα) 
0-2  

Μέτρηση και καταγραφή του ρεύματος με την απαιτούμενη 

προσέγγιση (0-1 μονάδες για κάθε διάλυμα)  
(0-1)x5  

Μέτρηση και καταγραφή της τάσης με την απαιτούμενη 

προσέγγιση (0-1 μονάδες για κάθε διάλυμα)  
(0-1)x5  

Υπολογισμός της αγωγιμότητας για κάθε διάλυμα (0-1) (0-1)x5  

Μουντζούρες στον πίνακα μετρήσεων: -2 μονάδες -  

Κλίμακες, μονάδες και βαθμονόμηση αξόνων γραφήματος: 

3 μονάδες για κάθε άξονα  
2x3  

Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο σύστημα αξόνων: 

1 μονάδα για κάθε σημείο  
(0-1)x5  

Σχεδίαση της πειραματικής ευθείας G=f(ρΑ)  0-4  

Υπολογισμός της σταθεράς λ 0-4  

Υπολογισμός της σταθεράς G0   0-4  

Υπολογισμός της περιεκτικότητας του άγνωστου διαλύματος:  

Συναρμολόγηση του κυκλώματος: 0-2 

Μέτρηση της τάσης: 0-2 

Μέτρηση του ρεύματος: 0-2 

Υπολογισμός της αγωγιμότητας: 0-2 

Υπολογισμός της περιεκτικότητας από την πειραματική ευθεία: 0-4  

0-12  

Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την τιμή του παρασκευαστή: 

Σχετικό σφάλμα<10%: 10 

Σχετικό σφάλμα μεταξύ 10 και 15%: 5 

Σχετικό σφάλμα: >15%:0 

0-10  

 Απάντηση στην ερώτηση 4  0-12  

Βαθμός=Μονάδεςx100/90  
max=9

0 

max=

100 
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Ενδεικτικές μετρήσεις και απαντήσεις   

 

ρΑ  % (w/vol) I  A V  Volt σ  1/Ω 

0.7 0.071 1.85 0.038 

1.3 0.078 1.13 0.069 

2.0 0.162 1.64 0.099 

2.7 0.166 1.40 0.119 

3.3 0.252 1.83 0.138 

 

 
 

Ερώτηση 2: λ=0.037mL/gΩ  G0=0.018Ω-1.  

   

 

G = 0.037ρΑ + 0.018 

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

σ 
1/Ω 

ρΑ  %  (gδιαλ. ουσίας/100mL διαλύματος) 


