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Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την εργαστηριακή δραστηριότητα οι μαθητές: 

 Να αναγνωρίζουν ότι το απιοντισμένο νερό δεν άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 Να αναγνωρίζουν ότι τα διαλύματα συγκεκριμένων χημικών ενώσεων άγουν το ηλεκτρικό 

ρεύμα, ενώ κάποιων άλλων  όχι. 
 Να συνδέουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα των διαλυμάτων με την παρουσία μεγάλου αριθ-

μού ιόντων σε αυτά. 
 Να συσχετίζουν την παρουσία των ιόντων στο υδατικό διάλυμα  

o με το γεγονός ότι τα δομικά συστατικά της ένωσης είναι ιόντα ή 
o με το ενδεχόμενο τα δομικά συστατικά να μην είναι ιόντα αλλά να δημιουργούνται ιόντα 

κατά της διάλυση λόγω της αλληλεπίδρασης των δομικών συστατικών με το νερό.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Τάξη/τμήμα:                                                                                     Ημερομηνία:      /    /  

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραστήρια 
 Γεννήτρια συχνοτήτων (πηγή εναλλασσομένου ρεύμα-
τος) 

 Ηλεκτρόδια άνθρακα 
 Δύο ψηφιακά πολύμετρα και καλώδια 
 Στήριγμα με έξι μεγάλους δοκιμαστικούς σωλήνες ή έξι 
ποτήρια ζέσεως των 100 mL και ένα δοχείο έκπλυσης. 

 Υδροβολέας με απιοντισμένο νερό. 

 Διαλύματα 1 M σε: 
- ζάχαρη (C12O11H22)  
- οινόπνευμα 
- χλωριούχο νάτριο (NaCl)  
- υδροξείδιο του νατρίου (NaOH). 

Ερευνητικά ερωτήματα:  
α) Τα δομικά συστατικά των κρυστάλλων της ζάχαρης (C12O11H22) και των κρυστάλλων του α-
λατιού (NaCl) είναι ιόντα ή μόρια;   
β) Τα δομικά σωματίδια του οινοπνεύματος και του υδροξειδίου του νατρίου είναι μόρια ή ιόντα; 

Εισαγωγικά: 
Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα διαλύοντας ίσες ποσότητες από 
τους κρυστάλλους αυτούς σε νερό και να δούμε αν τα διαλύματα που δημιουργούντα είναι αγωγοί 
του ηλεκτρισμού ή όχι. 
Υπενθυμίζεται ότι η αγωγιμότητα ενός υλικού εκφράζει 
την ευκολία με τα οποία οι φορείς του ρεύματος (ηλεκτρόνια ή ιόντα) μπορούν να  περάσουν μέ-
σα από αυτό. Η αγωγιμότητα Λ είναι το αντίστροφο της αντίστασης του αγωγού. 
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Λ = αγωγιμότητα (ohm�1  ή S),  R =  ηλεκτρική αντίσταση (ohm), Ι = ένταση (Α) & V = τάση (V) 
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Διαδικασία 
Να μετρήσετε την αγωγιμότητα των εξής υγρών. 

 Νερό απιοντισμένο. 
 Διάλυμα ζάχαρης 5 % w/v 
 Διάλυμα οινοπνεύματος 5 % w/v 
 Διάλυμα χλωριούχου νατρίου 5 % w/v 
 Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5 % w/v 
 Νερό από τη βρύση 

Για τη μέτρηση της αγωγιμότητας του κάθε υγρού να χρησιμοποιήσετε 
γεννήτρια συχνοτήτων (πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος) η οποία θα 
είναι ρυθμισμένη σε τάση 5V (~) και σε συχνότητα 400 Hz. To βολτόμετρο στην περιοχή 20V~ και 
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τo αμπερόμετρο αρχικά στην περιοχή 20mA~ συνδεδεμένα όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχή-
μα. Μετά από κάθε μέτρηση να  ξεπλένετε τα ηλεκτρόδια με απιοντισμένο νερό. 

Να καταγράψετε τις μετρήσεις σας στον πίνακα 1 και υπολογίστε την αγωγιμότητα. 

Πίνακας 1. 

 
Τάση στα άκρα 
των ηλεκτροδίων 

(V) 

Ένταση ρεύματος 
που διαρρέει το 

κύκλωμα 
(mA) 

Αγωγιμότητα 
(mohm�1 ) 

Α. Απιοντισμένο νερό    

Β. Διάλυμα ζάχαρης     

Γ. Διάλυμα οινοπνεύματος    

Δ. Νερό από τη βρύση     

Ε. Διάλυμα χλωριούχου νατρίου     

Στ. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου    

Ερώτηση 1η: Η διαφορά στην αγωγιμότητα μεταξύ των υγρών Α, Β και Γ είναι πρακτικά αμελητέα. 
Μπορείτε να δώσετε μιαν εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό; 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

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

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

Ερώτηση 2η: Η διαφορά στην αγωγιμότητα μεταξύ των υγρών Β (σε αυτό διαλύθηκαν κρύσταλλοι 
ζάχαρης) και Ε (σε αυτό διαλύθηκαν κρύσταλλοι αλατιού) είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να δώσετε 
μια εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό; 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

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

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

Ερώτηση 3η: Σύμφωνα με την αγωγιμομετρική συμπεριφορά του διαλύματος Ε εκτιμάτε ότι 
τα δομικά του συστατικά είναι μόρια ή ιόντα;  
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Ερώτηση 4η: Που, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται η μεγάλη διαφορά στην αγωγιμότητα μεταξύ του 
απιοντισμένου νερού και του νερού της βρύσης; 

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

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

Ερώτηση 5η: Το υδροχλώριο (HCl) έχει ως δομικά σωματίδια μόρια. Ένα διάλυμά του 5% 
w/v βρέθηκε να έχει αγωγιμότητα περίπου ίδια με αυτήν του διαλύματος NaCl. Το αποτέ-
λεσμα δείχνει παράξενο. Ο Γιώργος για να εξηγήσει το αποτέλεσμα αυτό διατύπωσε την 
άποψη ότι τα μόρια του HCl κατά τη διάλυση τους αντιδρούν με το νερό και δημιουργούν 
ιόντα. Η Γιάννα διατύπωσε την άποψη ότι κάποιο πρόβλημα υπήρξε με το πείραμα (το νε-
ρό που χρησιμοποιήθηκε, τα ηλεκτρόδια, η γεννήτρια). Με ποια από τις δύο απόψεις συμ-
φωνείτε; Εξηγήστε την απάντηση σας. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..… 

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

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

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