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Αγωγιµότητα υδατικών διαλυµάτων
Η ηλεκτρική αγωγιµότητα διαλύµατος είναι µια µαθηµατική έκφραση της ικανότητας ενός υδατικού
διαλύµατος να άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από την παρουσία ιόντων, το
σθένος τους, την κινητικότητα τους, τη συγκέντρωση τους, τη θερµοκρασία, το ιξώδες του
διαλύµατος και το µέγεθος της διαφοράς δυναµικού µε την οποία γίνεται η µέτρηση. Τα διαλύµατα
των περισσότερων ανόργανων οξέων και βάσεων και όλων των αλάτων είναι σχετικά καλοί
αγωγοί του ρεύµατος. Αντίθετα τα µόρια των οργανικών ενώσεων, που δεν διίστανται όταν
διαλυθούν στο νερό, άγουν ελάχιστα ή καθόλου το ηλεκτρικό ρεύµα.
απαιτούµενα υλικά
•

1 µπαταρία 4,5 V , 1 λαµπάκι φακού µε βάση, καλώδια µε κροκοδειλάκια, ψηφιακό
πολύµετρο ή αµπερόµετρο, ποτήρια ζέσεως των 100mL ή πλαστικά ποτήρια,
2 ηλεκτρόδια (µύτες µηχανικών µολυβιών ή χάλκινο σύρµα ή µεταλλικοί συνδετήρες),
πλαστικά κουταλάκια

•

ζάχαρη, αλάτι, σόδα µαγειρικής, οινόπνευµα, νερό βρύσης, αποσταγµένο νερό.

πειραµατική διαδικασία

1. Συναρµολογούµε το κύκλωµα που φαίνεται στην εικόνα. Συνδέουµε
τα καλώδια στις υποδοχές ‘Α’ και ‘COM’ του πολύµετρου και
ρυθµίζουµε τον διακόπτη στην θέση 200mA. Φέρνουµε τα
ηλεκτρόδια σε επαφή για να βεβαιωθούµε ότι το λαµπάκι ανάβει.
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2. Προσθέτουµε στο ποτήρι αποσταγµένο νερό µέχρι την µέση και βυθίζουµε τα ηλεκτρόδια στο
ποτήρι(όχι περισσότερο από 10-15sec), έτσι ώστε να διαβρέχονται σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
µήκος µέσα στο υγρό.
4. Παρατηρούµε αν φωτοβολεί ο λαµπτήρας και σηµειώνουµε την ένδειξη του αµπεροµέτρου στον
πίνακα.
6. Διαλύουµε στο ποτήρι µε το νερό µια κουταλιά αλάτι και βυθίζουµε τα ηλεκτρόδια.
Καταγράφουµε τις µετρήσεις µας στον πίνακα.
7. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία προσθέτοντας άλλη µία κουταλιά αλάτι και καταγράφουµε τις
µετρήσεις µας.
8. Συνεχίζουµε µε τα υπόλοιπα διαλύµατα σύµφωνα µε τον πίνακα, αφού ξεπλύνουµε το ποτήρι
και τα ηλεκτρόδια κάθε φορά που αλλάζουµε διάλυµα.
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Συµπλήρωσε τα κενά:
1. Από τις ουσίες που χρησιµοποιήσαµε εµφανίζουν αγωγιµότητα(ανάβει το λαµπάκι)
οι:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ενώ εµφανίζουν ελάχιστη αγωγιµότητα( δεν ανάβει το λαµπάκι)
οι:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα οφείλεται στα …………………….. που περιέχονται στο διάλυµα.
3. Όταν αυξάνεται η περιεκτικότητα του διαλύµατος τότε ………………………………… η ένταση του
ρεύµατος, άρα και η ……………………………………………………… του διαλύµατος.
Εξερευνείστε το φαινόµενο της αγωγιµότητας µε την προσοµοίωση «Διάλυµα ζάχαρης και
αλατιού» στον παρακάτω σύνδεσµο.
http://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sugar-and-salt-solutions
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