Ε.Κ.Φ.Ε Παλλήνης 2010-2011
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε ζηα Ρπζκηζηηθά Γηαιύκαηα
ζε εηθνληθό Δξγαζηήξην (Vlab)

 Από ηελ «Δμεξεύλεζε ληνπιαπηνύ….» δηαιέγνπκε ηα παξαθάηω αληηδξαζηήξηα θαη ηα
ηνπνζεηνύκε ζηνλ πάγθν εξγαζίαο.
1. Απηνληζκέλν λεξό
2. CH3COOH 1M
3. NaOH 1M
4. HCl 1M
 Από ηε ιίζηα ηωλ γπαιηθώλ δηαιέγνπκε ηα παξαθάηω θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζηνλ πάγθν
εξγαζίαο.
1. Ογθνκεηξηθή θηάιε ηωλ 100mL
2. Πνηήξη δέζεωο ηωλ 250 mL
3. ηθώλην ηωλ 10 mL

Παπαζκεςή Ρ.Δ.
 ηελ νγθνκεηξηθή θηάιε πξνζζέηνπκε :
1. 50mL CH3COOH 1M
2. 25mL NaOH 1M
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3. 25mL απηνληζκέλν λεξό
4. Πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ pH πνπ δείρλεη ην περάκεηξν; pH=……………………….
Κάλνληαο δεμί θιηθ ζηε θηάιε , νλνκάδνπκε ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα πνπ
θηηάμακε buffer pH=…………..

5. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πην θάηω πίλαθα θαη λα ππνινγίζεηε καο
ζπγθεληξώζεηο CH3COOH θαη CH3COONa ηνπ Ρ.Γ. πνπ παξαζθεπάζζεθε
CH3COOH

+

NaOH

→

CH3COONa

+

H2O

moles

-

απσικά

-

ανηιδπούν και
παπάγονηαι

-

ηελικά

-

Cοξ=nοξ/Vδιαλύμαηορ=....../………=…….
Cβαρ= nβαρ/Vδιαλύμαηορ=…../….=…….
6. Να ππνινγίζεηε κε ηελ εμίζωζε Henderson-Hasselbach ην pΗ απηνύ ηνπ Ρ.Γ.
κε δεδνκέλε ηελ ηηκή Κa=10-4.76 καο 250 C.
pH=……………………
7. Δίλαη ε ηηκή ηνπ pH πνπ δηαβάζαηε ζην περάκεηξν ίδηα κε απηήλ πνπ
ππνινγίζαηε; ΝΑΙ-ΟΧΙ…………. Αλ όρη, λα εμεγήζεηε ηελ απόθιηζε ηωλ δύν
ηηκώλ.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
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1η ιδιόηηηα ηος Ρ.Δ.
Μποπούμε να οπίζοςμε ωρ ρσθμιστική ικανότητα μας ρσθμιστικού διαλύματος
ηον απιθμό ηων moles ιζσςπού οξέορ ή ιζσςπήρ βάζηρ, ηα οποία ππέπει να
πποζηεθούν ζε 1L ηος διαλύμαηορ ώζηε να μεηαβληθεί η ηιμή ηος πΗ καηά μία
μονάδα .
 ην πνηήξη δέζεωο ξίρλνπκε 25mL από ην ξπζκηζηηθό δηάιπκα.
 Με ην ζηθώλην αθαηξνύκε 10mL από ην δηάιπκα HCL 1Μ .
 Με ην ζηθώλην πξνζζέηνπκε ζηαδηαθά ην HCl ζην ξπζκηζηηθό καο δηάιπκα (1mL ηελ
θάζε θνξά) θαη θαηαγξάθνπκε ζηνλ παξαθάηω πίλαθα καο ηηκέο πνπ δηαβάδνπκε ζην
περάκεηξν.
Πνζόηεηα HCl
Σηκή pH
0mL
4,76
1mL
2mL
3mL
4mL
5mL
6mL
7mL
1. Πνηα ήηαλ ε ζπλνιηθή πνζόηεηα HCl 1M πνπ πξνζζέζαηε ζην Ρ.Γ. ώζηε λα αιιάμεη
ζημανηικά ε ηηκή ηνπ pH; (κεηαβνιή pH θαηά κία κνλάδα) VHCl = ……….mL.
 Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία κε δηάιπκα ΝαΟΗ 1Μ.
Πνζόηεηα ΝαΟΗ
Σηκή pH
0mL
4,76
1mL
2mL
3mL
4mL
5mL
6mL
7mL
2. Πνηα ήηαλ ε ζπλνιηθή πνζόηεηα NaOH 1M πνπ πξνζζέζαηε ζην Ρ.Γ. ώζηε λα
αιιάμεη
ζημανηικά ε ηηκή ηνπ pH; (κεηαβνιή pH θαηά κία κνλάδα) VNaOH =
……….mL.
3. Πνηα είλαη ε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ Ρ.Γ. πνπ παξαζθεπάζηε:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
2η ιδιόηηηα ηος Ρ.Δ.
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 Από ηελ ιίζηα ηωλ γπαιηθώλ δηαιέγνπκε κηα νγθνκεηξηθή ηωλ 1000mL (ε θηάιε πνπ
έρεη ηνλ κεγαιύηεξν όγθν).
 ηελ νγθνκεηξηθή πξνζζέηνπκε 1mL από ην ξπζκηζηηθό καο δηάιπκα θαη 999mL
απηνληζκέλν λεξό. Σν pH ηνπ δηαιύκαηνο έρεη ηηκή:……………..
 Από ηελ ιίζηα ηωλ γπαιηθώλ δηαιέγνπκε κηα άδεηα νγθνκεηξηθή ηωλ 1000mL.
 ηε θηάιε απηή πξνζζέηνπκε 1mL από ην παξαπάλω αξαηωκέλν δηάιπκα θαη 124 mL
απηνληζκέλν λεξό. Σν pH ηνπ λένπ δηαιύκαηνο έρεη ηηκή:……………..
1. Να ππνινγίζηε ηε ζπγθέληξωζε ηνπ ηειεπηαίνπ δηαιύκαηνο γηα ηελ νπνία ην Ρ.Γ.
ράλεη ηελ ξπζκηζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….

Γηνλύζεο Βαιιηάλνο (Χεκηθόο)
Θύκηνο Παπαεπζηαζίνπ (Χεκηθόο)
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