
Εργαστήρια Αναλυτικής Χημείας I & II 

Διδάσκοντων:

• Γιώργος Κουβαράκης

• Γραφείο: B202, A231

• τηλ.: 2810545015, 6974143594

• email: gkouvarakis@uoc.gr



• είναι υποχρεωτικά και γίνονται σε δυο εξάμηνα το Δ’ και το Ε’

• Η διάρκεια της κάθε άσκησης είναι  4 ώρες 
(4 διδακτικές μονάδες - 6 ECTS)

• η βαθμολογία:

1. κατά 60% από το πειραματικό μέρος
 αναφορές
 εξέταση – τεστ – προφορικά

2. κατά 40% από τις τελικές εξετάσεις
(προϋπόθεση στις εξετάσεις η βάση του 5)

Γενικά για τα εργαστήρια



http://www.chemistry.uoc.gr

E-class

http://www.chemistry.uoc.gr/eclass/



E-class



Microsoft – teams



Εργαστηριακές σημειώσεις και βίντεο ασκήσεων
Γενικά

Γενικές Εισηγήσεις
Φασματοφωτόμετρο Υπεριώδους – Ορατού

 Ηλεκτρόδιο Υάλου

 Αέρια Χρωματογραφία

 Υγρή Χρωματογραφία

Σημειώσεις – εργαστηριακών ασκήσεων

Παράρτημα – Χειρισμός Οργάνων
Βίντεο – εργαστηριακών ασκήσεων

e-class
https://youtu.be/84ezZoi2Av4



Ομάδες - Πρόγραμμα



I I

Ζυγοί Γραφείο
Β202

Αποθήκη

A B

είσοδος
9:00

είσοδος
9:10

Πολαρογραφια pKa pH Κρασί Λάδι Ιόντα Κ+ Αγωγιμομετρία

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας



Γενικοί κανόνες:

Δεν παίρνεται περιττά προσωπικά αντικείμενα καθώς δημιουργούν πρόβλημα στην
ελευθερία των κινήσεων σας.

Απαγορεύεται το κάπνισμα και το φαγητό ή ποτό.

Να χρησιμοποιούνται πάντα προστατευτικά γυαλιά και μπλούζα.
Οι φακοί επαφής απαγορεύονται στο εργαστήριο.

Προσοχή στη καθαριότητα του εργαστηρίου :
• αν ένα αντιδραστήριο χυθεί, πρέπει να καθαρίζεται αμέσως
• τα σκουπίδια να μπαίνουν στο δοχείο για τα ακάθαρτα αντιδραστήρια

• να διατηρείτε πάντα καθαρά, τον πάγκο εργασίας, τα σκεύη καθώς και τα όργανα που 
χρησιμοποιείτε.

Πριν την αναχώρηση σας να ελέγχετε ότι είναι κλειστές οι παροχές νερού, αερίων κ.τ.λ.

Να γνωρίζετε που βρίσκονται το κουτί πρώτων βοηθειών, οι πυροσβεστήρες καθώς και τα
ντους έκτακτης ανάγκης.

Κατά την παρουσία στο Εργαστήριο:



Κατά την διάρκεια του Πειράματος:
Χρήση οργάνων/σκευών/αντιδραστηρίων.:

 H χρήση των οργάνων του Εργαστηρίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αν υπάρχει οποιαδήποτε
αμφιβολία στην λειτουργία, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

 Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συσκευές αν βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση και τα καλώδια αν
εφάπτονται με πηγές θερμότητας.

 Tο απιονισμένο νερό πρέπει να τοποθετείται στους υδροβολείς. Απαγορεύεται το πλύσιμο δοχείων
κατευθείαν από το κεντρικό δοχείο αποθήκευσης.

 Οι απαγωγοί πρέπει να παραμένουν καθαροί και να χρησιμοποιούνται μόνο τη χρήση επικίνδυνων και
εύφλεκτων υλικών.

 Στο φούρνο του Εργαστηρίου δεν πρέπει να τοποθετούνται κλειστά σκεύη, πλαστικά και τα δε
γυαλικά για ξήρανση θα πρέπει να πλένονται με απιονισμένο νερό και όχι με ακετόνη.

 Απαγορεύεται η χρήση σιφωνιών με το στόμα.
Χρησιμοποιείτε τα πουάρ.

 Ποτέ δεν επιστρέφονται αντιδραστήρια στις αρχικές τους φιάλες. Προσέχετε ώστε να παίρνετε τις
απαιτούμενες ποσότητες που χρειάζεστε.

 Αποφεύγετε την επαφή με κάθε χημική ένωση ή διάλυμα .

 Πολλές τοξικές ουσίες απορροφούνται από το δέρμα γι’ αυτό χρησιμοποιείτε γάντια σε ανάλογες
περιπτώσεις.

 Όταν ένα αντιδραστήριο τελειώνει, να ενημερώνετε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.



• Ώρα προσέλευσης 9:00 το πρωί

• Απουσίες δεν δικαιολογούνται
(μόνο λόγω ασθένειας)

• Κάθε φοιτητής έχει το δικό του lab book

• Οι πειραματικές τιμές:

θα παραδίδονται στον υπεύθυνο σε ένα πρωτόκολλο:

1. Ο τίτλος του πειράματος

2. Η ημερομηνία διεξαγωγής

3. Ο αριθμός της ομάδας

4. Τα ονόματα των φοιτητών

5. Μετρήσεις

Κατά την διάρκεια του Πειράματος:



Κανόνες λόγο Covid-19
Για τις ασκήσεις στην αίθουσα Α (πολαρογραφία – pKa – pH – ανάλυση κρασιών)

Ώρα προέλευσης 9:00

Για τις ασκήσεις στην αίθουσα Β (ανάλυση ελαιόλαδου – ανάλυση ιόντων Κ –
αγωγιμομετρία)

Ώρα προέλευσης 9:10

Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόησης ή πρόσφατο rapid test.

Θερμομέτρηση κατά την είσοδο.

Μάσκα υψηλής προστασίας (ΚΝ95) ή διπλή χειρουργική (όχι πάνινες μάσκες)

Γάντια και γυαλιά προστασίας

(τα γυαλιά τα καθαρίζεται με διάλυμα χλωρίνης πριν την χρήση και στο τέλος πριν τα
παραδώσετε)

Τις τσάντες σας τις τοποθετείτε στο εργαστήριο, όχι στα ντουλαπάκια, λόγω αποφυγής
συνωστισμού.



Ποσοστό %
Στον Τελικό Βαθμό

Α. αναφορές 1) Αγωγιμομετρία 7

2) Ποντεσ. μέτρηση  ρΗ 7

3) Υπολογ.  ρΚα δείκτη 7

4) Πολαρογραφία 7

5) Ανάλυση  Κ+ 7

6) Ανάλυση κρασιού 7

7) Ανάλυση λαδιού 7

Β. εξέταση, συνολική παρουσία , τεστ 11

Γ. τελικό διαγώνισμα 40

Προϋπόθεση για τον τελικό βαθμό είναι να γραφεί στο τελικό διαγώνισμα  τουλάχιστο η βάση (5)

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι :   Βαθμολογία

(49 %)

(60 %)

(100 %)



Ποσοστό %
Στον Τελικό Βαθμό

Α. αναφορές 1) GC - FID 7

2) GC - TCD 7

3) RPLC 7

4) IC 7

5) AA 7

6) P-UV 7

7) ESI-MS (επίδειξη) 7

Β. εξέταση, συνολική παρουσία , τεστ (εκτός άσκηση 7) 6

Γ. Προφορική εξέταση (εκτός άσκηση 6 και 7) 5

Δ. τελικό διαγώνισμα 40

Προϋπόθεση για τον τελικό βαθμό είναι να γραφεί στο τελικό διαγώνισμα  τουλάχιστο η βάση (5)

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙI :   Βαθμολογία

(49 %)

(55 %)

(100 %)

(60 %)

7) ESI-MS (επίδειξη)

6) P-UV



Αναφορά:

Καθυστερημένη αναφορά :
μείωση ένα βαθμό ανά ημέρα, μέχρι 4 ημέρες

μετά το πέρας των 4 ημερών δεν θα γίνεται δεκτή

Παράδοση αναφοράς των ασκήσεων: 
έως 1 εβδομάδα μετά την διεξαγωγή του πειράματος

Η αναφορά γίνεται ανά ομάδα 
δίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο της μορφής

pdf ή word ή αντίστοιχο πρόγραμμα

Η παράδοση της γίνεται με αποστολή με e-mail gkouvarakis@uoc.gr 
καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Τίτλο: όνομα ομάδας – τίτλος άσκησης
πχ Β5 pKa



https://www.ilovepdf.com/



1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
a) Αντιδραστήρια, γυαλικά, σκεύη, κλπ

b) Παράμετροι χειρισμού οργάνου

c) Πειραματική διαδικασία - Περιγραφή πειράματος

d) Αποτελέσματα - Ανάλυση:

i. Μετρήσεις

ii. Υπολογισμοί - Στατιστικά - Διαγράμματα

4. ΣΧΟΛΙΑ – ΣΦΑΛΜΑΤΑ

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εμφάνιση Αναφοράς



1. Προσδιορισμός pKa του δείκτη bromothymol blue

Θεωρία
 Εξίσωση Henderson – Hasselbalch

 Περί Δεικτών – bromothymol blue

 Νόμος Beer – Lambert

Οργανολογία
 Περί Φασματοφωτόμετρου UV/VIS

 pH-μετρο – Ηλετρόδιο υάλου (απλή αναφορά)

Πειραματικό
 Προδιοριμός pKa του δείκτη bromothymol blue

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



2. Ποτενσιομετρική μέτρηση του pH

Θεωρία
 Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις

 Περί ογκομετρήσεων

Οργανολογία
 pH-μετρο – Ηλετρόδιο υάλου (αναλυτικά)

Πειραματικό
 Δημιουργία πρότυπου τιτλοδότη και βαθμονόμηση του με ογκομέτρηση

 Ανάλυση άγνωστου δείγματος με ποτενσιομετρική τιτλοδότηση

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



3. Ανάλυση Κρασιών
Θεωρία

 Αυτόματες τιτλοδοτήσεις 
 Περί κρασιών (ποικιλίες, κατηγορίες κλπ)
Μέθοδοι και χημεία για:

a) Σάχαρα
b) Ελεύθερη οξύτητα (pH)
c) Ολική Οξύτητα
d) Θειώδη (ελεύθερα και ολικά)
e) Αλκοόλη

Οργανολογία
 Ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής (redox)
 Επιλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων F (fluoride)
 Ηλεκτρόδιο υάλου pH (απλή αναφορά)

Πειραματικό
 Υπολογισμός σε δείγμα από κρασί σε

a) τα σάκχαρα
b) την ελεύθερη (pH) και  ολική οξύτητα
c) το ελεύθερο και ολικό διοξείδιο του θείου
d) την αλκοόλη

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



4. Ανάλυση Λιπαρών Υλών - Ελαιόλαδο

Θεωρία
 Περί ελαιόλαδου

 Οξείδωση λιπαρών υλών, αριθμός υπεροξειδίων

Φασματοφωτομετρικές τιμές ελαιολάδου

 Κατηγορίες ελαιολάδου

Οργανολογία
Φασματοφωτόμετρο - UV/VIS (απλή αναφορά)

Πειραματικό
 Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων (Α.Υ.) λαδιού μέσω ογκομέτρησης

 Προσδιορισμός φασματοφωτομετρικών τιμών λαδιού (Κ) 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



5. Αγωγιμομετρία

Θεωρία
 Αγωγιμότητα – Βασικοί όροι

 Σταθερά κυψέλης ηλεκτροδίου

 Αγωγιμομετρικές τιτλοδοτήσεις

Οργανολογία
 Αγωγιμόμετρο - ηλεκτρόδιο πλατίνας

Πειραματικό
 Εύρεση της σταθεράς της κυψέλης ηλεκτροδίου

 Εύρεση της συγκέντρωσης του BaCl2 με αγωγιμομετρική τιτλοδότηση

 Εύρεση της συγκέντρωσης αγνώστου CaSO4 μέσω καμπύλης αναφοράς από πρότυπα δείγματα

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



6. Ανάλυση ιόντων Κ+ στο νερό με επιλεκτικό Ηλεκτρόδιο

Θεωρία
 Περί νερών ( επιτραπέζια – φυσικά – μεταλλικά)

 Περί Καλίου

 Χημικοί αισθητήρες - επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων

Οργανολογία
 Επιλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων Κ+

Πειραματικό
 Δημιουργία πρότυπων δειγμάτων

 Ποσοτικός προσδιορισμός ιόντων Κ+ σε δείγματα νερού μέσω καμπύλης αναφοράς

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



7. Πολαρογραφικός προσδιορισμός Cd2+ και Pb2+

Θεωρία
 Βαρέα μέταλλα (pb, cd)
Είδη πολαρογραφίας:

a) Βολταμετρία
b) Κυκλική βολταμετρία
c) Βολταμετρία τετραγωνικού κύματος
d) Διαφορική παλμική πολαρογραφία
e) Αναδιαλυτική τεχνική

Οργανολογία
 Πολαρογράφος:

a) Ηλεκτρόδιο εργασίας (σταγονικό ηλεκτρόδιο υδραργύρου)
b) αναφορικό ηλεκτρόδιο (Ag/AgCl)
c) βοηθητικό ηλεκτρόδιο (carbon)

Πειραματικό
 Προσδιορισμός Μολύβδου και καδμίου σε άγνωστο δείγμα  (μέσω καμπύλων αναφορά από πρότυπα δείγματα)

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι [Δ’ εξάμηνο] 



1. Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας (GC-FID)
Θεωρία

 Περί Αέριας Χρωματογραφίας

 Τριχοειδείς στήλες

 Τεχνική του διαμοιρασμού (split )

 Χρήση εσωτερικού πρότυπου

 Ανιχνευτή FID

Οργανολογία
Αέριος Χρωματογράφος με ανιχνευτή FID (GC Focus – Thermo Finnigan)

Πειραματικό
Δημιουργία πρότυπου διαλύματος αλκοολών και μέτρηση των συντελεστών κατακράτησης τους (RRF)

 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός αλκοολών σε:
a) άγνωστο δείγμα
b) σε ποτά προερχόμενα από απόσταξη (πχ ρακή)

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



2. Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (GC-TCD)

Θεωρία
 Περί Αέριας Χρωματογραφίας

 Πληρωμένες στήλες

 On - column εισαγωγέας

 Περί  Van Deemter

 Ανιχνευτή TCD

Οργανολογία
 Αέριος Χρωματογράφος με ανιχνευτή TCD (GC – GOW MAC)

Πειραματικό
 Προσδιορισμός βέλτιστη ταχύτητα ροής

 Ποιοτικός προσδιορισμός άγνωστου δείγματος

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



3. Υγρή Χρωματογραφία Αντίστροφης Φάσης (RPLC)

Θεωρία
 Περί υγρής χρωματογραφίας

Μελέτη της Μεθόδου Κατανομής στην RPLC

 Για θεωρία Hansch

 Κολώνες στην RPLC (C18)

 Σύστημα  εισαγωγής δείγματος (6 θέσεων)

Οργανολογία
 Υγρή Χρωματογραφία Αντίστροφης Φάσης (LC – GOW MAC)

Πειραματικό
 Προσδιορισμός της απόδοσης του συστήματος μέσω των συντελεστών Hansch

 Ποιοτικός προσδιορισμός άγνωστου δείγματος με την χρήση προτύπων

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



4. Ιοντική Χρωματογραφία

Θεωρία
 Περί ιοντικής χρωματογραφίας

 Στήλες ιονονταλλαγής

 Αγωγιμομετρικός ανιχνευτής

 Σύστημα  εισαγωγής δείγματος (6 θέσεων)

Οργανολογία
 Ιοντική Χρωματογραφία για ανάλυση κατιόντων

Πειραματικό
 Δημιουργία πρότυπων διαλυμάτων

 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μέσω καμπύλων αναφοράς

a) Άγνωστου δείγματος

b) Δείγμα από το νερό του δικτύου του Πανεπιστημίου

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



5. Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης

Θεωρία
 Περί τεχνικής της Ατομικής Απορρόφησης

 Ατομοποίηση με φλόγα

 Λάμπες κοίλης καθόδου

 Περί Μαγνησίου και Ασβεστίου

Οργανολογία
 Ατομική Απορρόφηση με την χρήση φλόγας (Agilent 55B)

Πειραματικό
 Δημιουργία πρότυπων διαλυμάτων

 Ποσοτικός προσδιορισμός Μαγνησίου και Ασβεστίου σε:
A. Άγνωστο δείγμα
B. Πόσιμα εμφιαλωμένα νερά
C. Πόσιμα νερά δικτύων
D. Νερό από το δίκτυο του Πανεπιστημίου

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



6. Προσδιορισμός Φωσφόρου σε ποτά κόλας

Θεωρία
 Περί φασματοφωτομέτρου UV/VIS

Μέθοδος «μπλε του μολυβδαινίου»

Φωσφορικό οξύ στις κόλες

Οργανολογία
Φασματοφωτόμετρο UV-VIS

Πειραματικό
 Δημιουργία πρότυπων διαλυμάτων

 Προσδιορισμός φωσφορικού οξέος σε ποτά κόλας μέσω καμπύλης αναφοράς

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



7. Προσδιορισμός Σχετικής Μοριακής Μάζας Πρωτεΐνης με την χρήση 
Φασματοσκοπίας Μάζας Ηλεκτροψεκασμού (ESI-MS)

Θεωρία
 Περί Φασματοσκοπία μάζας

 Τεχνική του ηλεκτροψεκασμού

Οργανολογία
Φασματόμετρο μάζας με σύστημα ηλεκτροψεκασμού (LCQ – Thermo)

Πειραματικό
 Προσδιορισμός μοριακού βάρους πρωτεΐνης

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ [Ε’ εξάμηνο] 



Τιτλοδότηση :
Η διαδικασία κατά την οποία μια ουσία (τιτλοδότης) 

προστίθεται σε μία άλλη (αναλυτής) μέχρι να λάβει χώρα 
πλήρης αντίδραση. Από την απαιτούμενη ποσότητα 

(τελικό σημείο) υπολογίζεται η ποσότητα του αναλυτή

Ποτενσιομετρική Τιτλοδότηση:
Παρακολουθούμε ποτενσιομετρικά (με καταγραφή) 

την διαδικασία, δημιουργούμε διάγραμμα όπου 
υπολογίζεται το Ισοδύναμο Σημείο

(η μεγαλύτερη κλίση στο διάγραμμα)

Τιτλοδότηση - Ποτενσιομετρικές Τιτλοδοτήσεις



Μέτρηση όγκου

Mην γυρίζετε ποτέ το σιφώνιο ανάποδα

Απαγορεύεται η χρήση σιφονιών με το στόμα.
Χρησιμοποιείτε τα πουάρ



Πιπέτες ακριβείας

2 – 20 μl 20 – 200 μl 100 – 1000 μl



Πιπέτες ακριβείας

Αρχικά περνάτε την απαιτούμενη τιμή κατά 1/3 μιας 
στροφής και στη συνέχεια σιγά σιγά μειώνετε

φροντίζοντας να μην περάσετε τη επιθυμητή τιμή.

Κάθε νέο tip θα πρέπει να προ-εκπλυθεί με το
υγρό που θα χρησιμοποιηθεί.

Μην γυρίζετε ποτέ την πιπέτα πλάγια ή ανάποδα

γωνία 30o

γέμισμαάδειασμα



Ζυγοί ακριβείας

• Ένας φοιτητής ανά ζυγό  στο δωμάτιο
• Επιλογή ζυγού 3 ή 4 δεκαδικών

• Προσοχή στο μέγιστο βάρος του ζυγού
• Έλεγχος της φυσαλίδας

• Μέτρηση με κλειστά τα πορτάκια
• Καθαριότητα

4 δεκαδικών έως 200 gr

4 δεκαδικών έως 100 gr

3 δεκαδικών 400 gr

2 δεκαδικών 2000 gr



Αέρια υψηλής καθαρότητας

B50

Επικινδυνότητα

50L/200 bar

Χρώμα φιάλης ανάλογα το είδος του αερίου

Σήμανση Φιαλών

Καθαρότητα

4.6 99.996 %

4.7 99.997 %

4.8 99.998 %

5.0 99.999 %

6.0 99.9999 %



Σφάλματα:
A) Συστηματικά: 

B) Τυχαία (ή ακαθόριστα):

Σφάλμα του οργάνου από ατέλειες στον εξοπλισμό,
μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό
o στην κακή βαθμονόμηση των οργάνων

• Σφάλμα στη βαθμονόμηση ενός σιφωνίου
• Σφάλμα στη βαθμονόμηση μιας προχοΐδας
• Σφάλμα ενός pH-μετρου λόγω κακής βαθμονόμησης

o στη λανθασμένη λειτουργία των οργάνων
o σε εξωτερικά αίτια που μπορεί να αλλάξουν τα αποτελέσματα

του πειράματος (υγρασία, πίεση, θερμοκρασία κ.λ.π)

Από μη ελεγχόμενες παραμέτρους σε μια μέτρηση,
έχει την ίδια πιθανότητα να είναι θετικό ή αρνητικό

o Μη καθαρά γυαλικά ή αντιδραστήρια

o Σφάλματα που οφείλονται στον παρατηρητή
• Λάθος στην ανάγνωση της ένδειξης της προχοΐδας
• Λάθος στην ποσότητα που προστέθηκε

Το συστηματικό σφάλμα είναι σταθερό,
μπορεί να ανιχνευθεί και να διορθωθεί

Το τυχαίο σφάλμα δεν μπορεί
να εξαλειφθεί

αλλά μπορεί να μειωθεί με πολλές
επαναλήψεις των μετρήσεων

στο πείραμα



ppm 10-6  10-6  10-6  10-3  1 

Μονάδες Συγκέντρωσης

• 1 ppm  1 mg/L
• 1 ppb  1 μg/L
• 1 ppt 1 ng/L

M Μοριακότητα κατ’ όγκο – molarity, moles ανά λίτρο νερού

N  Kανονικότητα – normality, ισοδύναμα (eq) ανά λίτρο νερού

Επί τοις εκατό 

• % w/w  Επί τοις εκατό βάρος κατά βάρος
• % w/v  Επί τοις εκατό βάρος κατά όγκο 
• % v/v  Επί τοις εκατό όγκο κατά όγκο 

 g/lt  gr ανά λίτρο δείγματος
 mg/mlmg ανά ml διαλύματος
 μg/lt  μl ανά λίτρο διαλύματος

Οι εκφράσεις "μέρη στο..." (parts per..., pp...)

1. ppm (parts per million) μέρη στο εκατομμύριο  10-6

2. ppb (parts per billion) μέρη στο δισεκατομμύριο  10-9

3. ppt (parts per trillion) μέρη στο τρισεκατομμύριο  10-12

eq = mole * Q π.χ. 
1 mole Cl- είναι 1 eq
1 mole SO4

-2 είναι 2 eq

Στα υδατικά διαλύματα

Μάζα προς όγκο



0.001 M 0.001 mol/lt  0.001 · 74.5513 g/mol · 0.1 lt = 0.0075 g

Αραιώσεις Cαρχ.·Vαρχ.= Cτελ.·Vτελ.

1) Έχω 10-3 Μ διάλυμα KCl και θέλω 100 ml διάλυμα KCl 10-4 M

10-3 M ·x = 10-4 M ·100 ml  X= 10-4/10-3 · 100 ml  X= 10 ml 

Άρα 10 ml KCl και 90 ml Η2Ο

2) Παρασκευή 100 ml 0.001 M KCl ( ακριβούς συγκέντρωσης)

Σε ζυγό 4ων δεκαδικών

3) Παρασκευή 100 ml  20 ppm  Cl-

· 0.1 lt = 3.3 mg NaCl

4) Τα 20 ppm Cl- πόσα Μ είναι

Cαρχ.·Vαρχ.= Cτελ.·Vτελ.
20 ppm Cl- 20 mg/lt Cl-

Στα 58.45 NaCl έχω 35.45 Cl-

x 20

X = 20 mg ·𝟓𝟖.𝟒𝟓

𝟑𝟓.𝟒𝟓
= 32.97 mg 

20ppm Cl- 20 mg/lt Cl- 20 · 10-3 𝟏

𝟑𝟓.𝟒𝟓
mol/lt Cl-

 5.64 · 10-4 M Cl-

Άρα 3.3 mg NaCl στα 100 ml Η2Ο

0.001 M KCl

Πυκνό διάλυμα KCl
(0.1 M σε 100 ml) 

0.7455 gr

Δπυκνό* Vπυκνό = Δ0 * V1

𝐕𝛑𝛖𝛋𝛎ό =
𝚫𝟎 ∗

𝑽𝟎

𝚫𝝅𝝊𝜿𝝂ό

 =
𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝑴

∗
𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒍

𝟎. 𝟏 𝑴
= 𝟏 𝐦𝐥



CΓ*VΓ = CΔ*VΔ CΔ = (5 ppm * 10 ml)/ 250 ml  CΓ = 0.2 ppm 200 ppb

CΓ*VΓ = CΔ*VΔ CΔ = (10 ppm * 10 ml)/ 250 ml  CΓ = 0.4 ppm 400 ppb

Έχετε ένα αρχικό διάλυμα A 200 ppm σε Mg2+ και ένα δεύτερο B 100 ppm σε Ca2+.
Σε μια ογκομετρική φιάλη των 100 ml βάζετε 2.5 ml από το διάλυμα Α
και 10 ml από το διάλυμα B και αραιώνετε σε τελικό όγκο 100 ml (διάλυμα Γ).
Παίρνετε 10 ml από το διάλυμα Γ και τα αραιώνετε στα 250 ml (διάλυμα Δ).
Πόση είναι η συγκέντρωση σε ppm των ιόντων Mg2+ και Ca2+ στο τελικό διάλυμα (Δ).

Διπλή αραίωση

1) Διάλυμα Γ Mg2+: CΑ*VΑ = CΓ*VΓ CΓ = (200 ppm * 2.5 ml)/ 100 ml  CΓ = 5 ppm

Ca2+: CB*VB = CΓ*VΓ CΓ = (100 ppm * 10 ml)/ 100 ml  CΓ = 10 ppm

2) Διάλυμα Δ Mg2+:

Ca2+:
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Αραιώσεις



Αραιώσεις Για να παρασκευαστεί ένα πρότυπο διάλυμα ιόντων Na+,
ζυγίζονται 0.0250 gr NaCl και διαλύονται σε 250 ml νερού (διάλυμα Α).
Στη συνέχεια παίρνονται 10 ml από το διάλυμα Α και τα αραιώνονται στα 100 ml (διάλυμα Β).
Ποια είναι η συγκέντρωση των ιόντων Na+ σε ppm στο τελικό διάλυμα (Β).
Δίνονται το μοριακό βάρος του NaCl 58.44, και τα ατομικά βάρη Na+=22.99, Cl-=35.45

Διπλή αραίωση
1) Διάλυμα Α 0.0250 gr NaCl

250 ml
CΑ = m/v = 0.0250 gr / 0.250 lt = 0.1 gr/lt NaCl

2) Διάλυμα Β CΑ*VΑ = CΒ*VΒ CΒ = (0.1 gr/lt * 10 ml)/ 100 ml  CΓ = 0.01 gr/lt

NaCl Στα 58.44 22.99

0.01 x
0.003934 gr/lt Na+

3.934 mg/lt

3.934 ppm

Na+

Na+

CΓ = 0.01 gr/lt CΓ = 0.000171 mole NaCl Na+58.44

22.99

CΓ = 0.003934 g/lt Na+
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3.7 + 0.68 = 4.38 ~ 4.4

Σημαντικά ψηφία και δεκαδικά
Πρόσθεση και Αφαίρεση
Τελικό αποτέλεσμα με τόσα δεκαδικά ψηφία,
όσα και η τιμή με τα λιγότερα δεκαδικά

Παραδείγματα

8.91 - 6.435 = 2.475

6.81 – 6.730 = 0.08

Στρογγυλοποίηση
Αν έχει την τιμή < 5 στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω

Αν έχει την τιμή > 5 στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω

Αν έχει την τιμή = 5:
α) αν το προηγούμενο ψηφίο είναι άρτιος

παραμένει όπως είναι
β) αν το προηγούμενο ψηφίο είναι περιττός

τότε αυξάνεται κατά μία μονάδα

2.485 ~ 2.48

2.4851 ~ 2.49

~ 2.48



Τιμή Σημ.ψηφ.

111.111 6

1110 4

1110.0 5

7.260x1014 4

0.57x1014 2

0.0001 1

0.0010 2

0.0100 3

Σημαντικά ψηφία και δεκαδικά

Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση
Τελικό αποτέλεσμα με τόσα σημαντικά ψηφία,
όσα και η τιμή με τα λιγότερα σημαντικά

Παραδείγματα
2.2 x 4 = 8.8 ~ 9

312.2 / 3.5 = 89.2 ~ 89
. · .

.
= 4.8647 ~4.9

Οι αριθμητικοί συντελεστές και οι φυσικές σταθερές
θεωρούμε ότι έχουν άπειρο πλήθος σημαντικών ψηφίων 

. · .
= 4.9181 ~4.92

Παρουσία υποδιαστολής, ως τελευταίο σημαντικό ψηφίο 
καταμετράται το δεξιότερο ψηφίο, ακόμα κι αν είναι το μηδέν.



Σημαντικά ψηφία και δεκαδικά

Λογάριθμοι: Όσα σημαντικά ψηφία έχει ο αριθμός που 
λογαριθμούμε, τόσα ψηφία κρατάμε στη μάντισσα

log(339)= 2.5301997 ~ 2.530
log(3.2)= 0.50514998 ~ 0.51

Παραδείγματα



https://www.omnicalculator.com/math/sig-fig

2.45 + 5.8 · 6.12 = 2.45 + 35.496 ~ 2.45 + 35 = 37.45 ~ 37

2.45 + 5.8 · 6.12 = 2.45 + 35.496 = 37.946 ~ 38

Σύνθετες πράξεις :

Δεν στρογγυλοποιούμε ενδιάμεσα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα

𝟖𝟐𝟏 𝟕𝟖𝟑 𝟖𝟑𝟒 𝟖𝟓𝟓

𝟒
=  𝟑𝟐𝟗𝟑

𝟒
=  823.25  ~ 823.2 

𝟏𝟏 𝟐𝟒 𝟏𝟖 𝟑𝟐

𝟒
=  𝟖𝟓

𝟒
=  21.25  ~ 21 

38.91 · (6.81 – 6.730)  =  38.91 · 0.08  =  3.1128  ~ 3



𝑋 =  
. . . = . = 2.4 ~ 2.40

Στατιστικά

μέση τιμή   

τυπική απόκλιση
(σταθερή)

Sx= 
∑

 

Sx= 
.  . . . . . = . ( . ) .

= . . . = . = 0.149332 ~ 0.15

𝑋 = ∑

Η μέση τιμή και η ± τυπική απόκλιση 
πρέπει να έχουν ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων 

Η ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη από την ακρίβεια της μέτρησης

𝑋 =  
. . . = . = 6.3666 ~ 6.37 ~ 6.4

«Κέντρο Βάρος»

«Διασπορά»



Στατιστικά

+/- ακρίβεια σαν σταθερό λάθος
στο 95% όριο εμπιστοσύνης (+/- = t*95%.S )

όπου t είναι το student-t

Ν 2 3 4 5 6 7 8 9 10

t95% 12.70 4.30 3.18 2.78 2.57 2.45 2.37 2.31 2.26

2.40 ± 4.30·0.087 = 2.40 ± 0.3741 ~ 2.40 ± 0.37

μ = x ± 𝑡 𝑆𝑥

σταθερό λάθος
σταθερή απόκλιση της μέσης 

τιμής

S
𝑋 ̅= 

S
𝑋 ̅= .

= 0.086603 ~ 0.087

Η μέση τιμή και η ± ακρίβεια
πρέπει να έχουν ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων 



Στατιστικά
Κριτήρια για Απόρριψη Αμφίβολης Τιμής

Tο Q-Test, είναι στατιστικό κριτήριο 
και μπορεί να μας βοηθήσει για να αποφασίσουμε 

αν κρατήσουμε η όχι την τιμή

Εάν το Qπειραματικό είναι μεγαλύτερο από το Qθεωρητικό

τότε η τιμή απορρίπτεται

Q θεωρητικό

N 90% 95%

3 0.941 0.970

4 0.765 0.829

5 0.642 0.710

6 0.560 0.620

7 0.507 0.568

Qπειραματικο =   

.  .



Πρότυπη Καμπύλη – Καμπύλη Αναφοράς

Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

H εξίσωση που εφαρμόζεται στην πράξη είναι γραμμική:  y= ax+b

OriginExcel
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Συγκέντρωση (ppm)

Equation y = a + b*x

Residual Sum 
of Squares 1.84E-5

Pearson's r 0.99996
Adj. R-Square 0.99989

Value Standard Error
B Intercept 2E-4 0.0026
B Slope 0.3655 0.00196



Origin - excel
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8 Data: DATA1_B'
Model: Gauss 
  
Chi^2 =  0.209
R^2 =  0.93652
  
y0 0.63552 ±0.07968
xc 4.97659 ±0.00733
w 0.20963 ±0.01557
A 1.6538 ±0.11344
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Polynomial Regression for DATA1_B:
Y = A + B1*X + B2*X^2

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 357,32 28,12265
B1 168,48 11,41416
B2 14,4 1,13942
------------------------------------------------------------

R-Square(COD) SD N P
------------------------------------------------------------
0,99865 1,06583 5 0,00135
------------------------------------------------------------
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V

log C

αναλυση Κ+
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Data: Data1_B
Model: Boltzmann 
  
Chi^2 =  0.00067
R^2 =  0.99628
  
A1 1.04494 ±0.01706
A2 0.22181 ±0.0222
x0 7.47106 ±0.04619
dx 0.39838 ±0.04105

pKa=7.47
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2/12/2004 12:07 "/Graph1" (2453341)]
Linear Regression for Data1_B:
Y = A + B * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 0,70227 0,02591
B 0,25691 0,00338
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0,99922 0,01773 11 <0.0001
------------------------------------------------------------

-------------------------------

[2/12/2004 12:05 "/Graph1" (2453341)]
Linear Regression for Data1_B:
Y = A + B * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 2,30067 0,00325
B -0,0617 0,00105
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
-0,99885 0,00475 10 <0.0001
------------------------------------------------------------
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 Linear Fit of Sheet1 B
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Συγκέντρωση (ppm)

Equation
y = a + b*x

Weight
No Weight
ing

Residual Sum 
of Squares

1.84E-5

Pearson's r 0.99996
Adj. R-Square 0.99989

Value Standard Error
B Intercept 2E-4 0.0026
B Slope 0.3655 0.00196

https://youtu.be/eGSyU-vH8DU


