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Ταχύτητα διάλυσης    ΟΝΟΜΑ………………………………. …… 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………............ 

 

Ερώτηση 1: Νοµίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επιδρούν στο πόσο γρήγορα 

διαλύεται µια χηµική ουσία; Αναφέρατε τρεις τουλάχιστον.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 2: Ποιούς από τους παράγοντες αυτούς νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να ελέγξετε στο 

εργαστήριο; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ΥΛΙΚΑ (για οκτώ οµάδες) 

• 2g ζάχαρη για κάθε οµάδα 
• 2 ράβδοι ανάδευσης 
• 8 χρονόµετρα 
• 8 ογκοµετρικοί κύλινδροι 100 mL 
• 2 ποτήρια 250 mL ανά οµάδα 
• 2 θερµόµετρα 
• λύχνος   
• 2 γουδιά και γουδοχέρια 
• ζυγός 
 

 

  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Επειδή θα χρησιµοποιήσετε χηµικά και φωτιά, θα ακολουθήσετε προσεχτικά  

τις οδηγίες ασφάλειας. 

    Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. 

    Μαζέψτε τα µακριά µαλλιά και αφαιρέστε κοσµήµατα που κρέµονται. 

    Γυρίστε τα µακριά µανίκια και φροντίστε ώστε τα ρούχα σας να µην πλησιάζουν 

    τις φλόγες.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Η κάθε οµάδα θα µελετήσει την επίδραση ενός παράγοντα που µπορεί να επιδρά στην 

ταχύτητα διάλυσης µιας ουσίας.  
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Ερευνητικό ερώτηµα: Ποιος παράγοντας έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στην ταχύτητα διάλυσης 

µιας ουσίας; 

Πρόβλεψη: Σηµειώστε τι περιµένετε από το εργαστήριο; Ποιος παράγοντας νοµίζετε ότι θα 

επηρεάσει περισσότερο την ταχύτητα διάλυσης της ζάχαρης; Εξηγήστε την σκέψη σας. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έλεγχος 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 

Σύνθλιψη 

ΟΜΑ∆ΕΣ 1, 5 

Ανάδευση 

ΟΜΑ∆ΕΣ 2, 6 

Ποσότητα 

∆ιαλύτη 

ΟΜΑ∆ΕΣ 3, 7 

Θερµοκρασία 

ΟΜΑ∆ΕΣ 4, 8 

1. Ζυγίστε 1g 

κρυστάλλων 

1. Κοπανίστε 1g 

κρυστάλλων 

χρησιµοποιώντας 

το γουδί 

1. Ζυγίστε 1g 

κρυστάλλων 

1. Ζυγίστε 1g 

κρυστάλλων 

1. Ζεστάνετε 

100mL  νερού έως  

600C  

2. Ζυγίστε 1g 

κρυστάλλων 

2. Προσθέστε τους 

κρυστάλλους σε 

100mL  νερού και 

σηµειώστε το 

χρόνο που 

χρειάζεται για να 

διαλυθούν πλήρως 

3. Μετρήστε τον 

όγκο του 

διαλύµατος 

 

 

∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΕΥΕΤΕ 

2. Προσθέστε τους 

κονιοποιηµένους 

κρυστάλλους σε 

100mL  νερού και 

σηµειώστε το 

χρόνο που 

χρειάζεται για να 

διαλυθούν πλήρως 

3. Μετρήστε τον 

όγκο του 

διαλύµατος 

 

∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΕΥΕΤΕ 

2. Προσθέστε τους 

κρυστάλλους σε 

100mL  νερού. 

Αναδέψτε συνεχώς 

και σηµειώστε το 

χρόνο που 

χρειάζεται για να 

διαλυθούν πλήρως 

3. Μετρήστε τον 

όγκο του 

διαλύµατος 

2. Προσθέστε 

τους 

κρυστάλλους σε 

200mL  νερού 

και σηµειώστε το 

χρόνο που 

χρειάζεται για να 

διαλυθούν 

πλήρως 

3. Μετρήστε τον 

όγκο του 

διαλύµατος 

∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΕΥΕΤΕ 

2. Όταν το νερό 

φθάσει τους 600C, 

προσθέστε τους 

κρυστάλλους σε 

100mL  νερού και 

σηµειώστε το χρόνο 

που χρειάζεται για 

να διαλυθούν 

πλήρως 

3. Μετρήστε τον 

όγκο του 

διαλύµατος 

∆ΕΝ ΑΝΑ∆ΕΥΕΤΕ 

 

Καταγράψτε τις  παρατηρήσεις σας στον πίνακα παρατηρήσεων.  

Προσδιορίστε:  

(α) την µεταβλητή την επίδραση της οποίας ελέγξατε (ανεξάρτητη µεταβλητή) ……………… 

(β) την µεταβλητή που επηρεάστηκε (εξαρτηµένη µεταβλητή)………………………………….. 

(γ) τουλάχιστον τρεις µεταβλητές που διατηρείτε σταθερές (ελεγχόµενες µεταβλητές) 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Πίνακας Παρατηρήσεων 

Χρόνος διάλυσης ( …  min και … sec) 

Οµάδα Έλεγχος Σύνθλιψη Ανάδευση 
Ποσότητα 

∆ιαλύτη 
Θερµοκρασία 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Μέσος όρος      

 

Ανάλυση δεδοµένων 

Υπολογίστε τον µέσο όρο των χρόνων που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η διάλυση στην κάθε 

περίπτωση και συµπληρώστε τους στον πίνακα. 

Συµπέρασµα  

Γράψτε ένα συµπέρασµα που συνοψίζει τα δεδοµένα από τα πειράµατα όλων των οµάδων. Να 

περιλάβεις τον παράγοντα που επιδρά λιγότερο και τον παράγοντα που επιδρά περισσότερο στην 

διάλυση.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Άσκηση: Ο µοριακός τύπος της ζάχαρης είναι C12H22O11.  

(α) Υπολογίστε τον αριθµό των moles της ζάχαρης που διαλύσατε σε κάθε περίπτωση. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(β) Υπολογίστε τον πηλίκο n/V σε mol ζάχαρης ανά L διαλύµατος. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(γ)  Τι νοµίζετε ότι εκφράζει το πηλίκο n/V; 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


