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Εικονικό εργαστήριο Χηµείας: IrYdium Chemistry Lab. 

Οδηγίες χρήσης  

 

Η εκκίνηση του Εικονικού εργαστηρίου Χηµείας «IrYdium Chemistry Lab» γίνεται µε διπλό κλικ 
στο αρχείο «VLab.exe».  
Κατόπιν επιλέγετε το µενού Αρχείο > Άνοιγµα εργασίας και από τη λίστα εργασιών την εργασία 
που επιθυµείτε. Για παράδειγµα για την εργασία «Αραίωση και ανάµιξη διαλυµάτων ισχυρών 
ηλεκτρολυτών», το παράθυρο της εφαρµογής έχει την παρακάτω µορφή:  
 

 
 

• Στο επάνω µέρος εµφανίζεται ο τίτλος της τρέχουσας εργασίας και οι επιλογές του µενού. 

• Στο αριστερό µέρος υπάρχει η «Αποθήκη των αντιδραστηρίων» που περιέχει τα απαραίτητα 
αντιδραστήρια για το συγκεκριµένο εργαστήριο που έχει επιλεγεί. 

• Το βασικό-κεντρικό µέρος έχει τίτλο «Επιφάνεια εργασίας» και αποτελεί την βασικότερη 
περιοχή του Εικονικού εργαστηρίου.  

• Στο δεξιό µέρος όπου επάνω δεξιά µπορούµε να πληροφορηθούµε τον όγκο και το όνοµα του 
αντιδραστηρίου. Λίγο παρακάτω υπάρχει το πεχάµετρο όπου ο µαθητής µπορεί να δει την 
ένδειξη του pH του διαλύµατος που έχει επιλέξει και το θερµόµετρο, αν βέβαια κάποιο από 
αυτά είναι απαραίτητο στο συγκεκριµένο εργατήριο. 

• Στο κάτω µέρος υπάρχει το κελί στο οποίο ο µαθητής πληκτρολογεί τις ποσότητες των 
αντιδραστηρίων που επιθυµεί να προστεθούν  από ένα δοχείο σε άλλο. 

Το µενού του IrYdium 

Μενού «Αρχείο» 
Άνοιγµα εργασίας. 

Με την επιλογή αυτή οδηγούµαστε σε ένα πλαίσιο διαλόγου από το οποίο µπορούµε να 
επιλέξουµε και να ανοίξουµε µια εργασία η οποία υπάρχει ήδη αποθηκευµένη. 

Νέα επιφάνεια εργασίας. 

Με την επιλογή αυτή εισάγουµε µια νέα επιφάνεια εργασίας στο εικονικό εργαστήριο. 
Ουσιαστικά µε την επιλογή αυτή µπορούµε να έχουµε ενεργοποιηµένα ταυτόχρονα δύο ή και 
περισσότερα πειράµατα, στα πλαίσια πάντα της ίδια εργασίας 
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Μετονοµασία “Επιφάνεια εργασίας 1”. 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να µετονοµάσουµε την επιφάνεια εργασίας και να της 
δώσουµε ότι όνοµα θέλουµε, π.χ. «Αραίωση διαλυµάτων» 

∆ιαγραφή  “Επιφάνεια εργασίας 1”. 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να διαγράψουµε οριστικά ολόκληρο το πείραµα που υπάρχει 
στη συγκεκριµένη επιφάνεια εργασίας. 

Έξοδος 

Με την επιλογή αυτή, κλείνει όλη η εφαρµογή. 

Μενού «Επεξεργασία» 

Αναίρεση 

Με την επιλογή αυτή γίνεται αναίρεση της τελευταίας σας ενέργειας. 

Επανάληψη 

Με την επιλογή αυτή γίνεται επανάληψη της τελευταίας σας ενέργειας. 

Αποκοπή 

Με την επιλογή αυτή διαγράφεται οτιδήποτε έχετε επιλεγµένο στο εργαστήριο, π.χ. ένα 
αντιδραστήριο, ένα ποτήρι ζέσεως κλπ. 

Αντιγραφή 

Με την επιλογή αυτή αντιγράφεται οτιδήποτε έχετε επιλεγµένο στο εργαστήριο, π.χ. ένα 
αντιδραστήριο, ένα ποτήρι ζέσεως κλπ. Ουσιαστικά η επιλογή αυτή ακολουθείται από την 
επιλογή: 

Επικόλληση 

Με την επιλογή αυτή επικολλάται οτιδήποτε έχει αντιγραφεί πριν. 

Αναπαραγωγή 

Με την επιλογή αυτή δηµιουργείται στην επιφάνεια εργασίας ένα αντίγραφο του σκεύους που 
είναι επιλεγµένο καθώς και του περιεχοµένου του.  

Ουσιαστικά η εντολή Αναπαραγωγή είναι µια εντολή που περιλαµβάνει την Αντιγραφή και την 
Επικόλληση ταυτόχρονα. 

Θερµοκρασία 

Μια πολύ σηµαντική επιλογή, διότι µε αυτή µπορούµε να ρυθµίσουµε την θερµοκρασία 
διαλυµάτων,  αντιδραστηρίων στη θερµοκρασία που επιθυµούµε και να µετρήσουµε π.χ. το 
pH. Ο καθορισµός της θερµοκρασίας θα περιγραφεί παρακάτω. 

Μετονοµασία 

Με την επιλογή αυτή µπορούµε να αλλάξουµε την ονοµασία ενός αντιδραστηρίου ή ενός 
οργάνου, π.χ. από «Ποτήρι ζέσης των 250 mL», σε «0,2 Μ ΗCl». Η επιλογή αυτή βοηθά στην 
καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου. Η µετονοµασία θα περιγραφεί παρακάτω. 

∆ιαγραφή 

Με την επιλογή αυτή διαγράφουµε οτιδήποτε έχουµε επιλεγµένο, όπως αντιδραστήριο, 
σιφώνιο κ.α. Εναλλακτικά µπορούµε να επιλέξουµε τα αντικείµενα και να πληκτρολογήσουµε 
«Del». 

Μενού «Εργαλεία» 

Υαλικά 

Με την επιλογή αυτή εισάγονται στο εργαστήριό µας όλα τα απαραίτητα υαλικά. Ο τρόπος 
χειρισµού των υαλικών θα επεξηγηθεί παρακάτω. 

Όργανα 

Με την επιλογή αυτή εισάγονται ένας λύχνος Bunsen, µια κάψα ζύγισης ή ένας ζυγός.  

Προβολή ιδιοτήτων 

Με την επιλογή αυτή καθορίζουµε την εµφάνιση ή µη, διαφόρων πληροφοριών που µας 
ενδιαφέρουν όπως τις Ιδιότητες του διαλύµατος, το θερµόµετρο και το πεχάµετρο. 

Κλίµακα προσθήκης 
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Η επιλογή αυτή µας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουµε τον τρόπο που προσθέτουµε ένα 
διάλυµα σε µια κωνική φιάλη, σε ένα ποτήρι ζέσεως κ.ο.κ. και υπάρχουν τρεις επιλογές: 

• Με την 1η επιλογή, η προσθήκη είναι απόλυτα ακριβής.  
• Με την 2η επιλογή, «Προσθήκη µε σηµαντικά ψηφία», δεν έχουµε τόσο ακριβή προσθήκη.  

• Με την 3η επιλογή, «Ρεαλιστική προσέγγιση» η προσθήκη των διαλυµάτων γίνεται µε 
προσέγγιση. 

Μενού «Προβολή» 

Θέµατα 

Η επιλογή αυτή εµφανίζει τρεις δυνατότητες: 

• Η 1η δίνει στο εικονικό µας εργαστήριο τον «Μεταλλικό» τρόπο εµφάνισης.  

• Η 2η επιλογή δίνει στο εργαστήριο µας την εµφάνιση «Παρουσίαση».  

• Η 3η επιλογή δίνει στο εργαστήριο µας την εµφάνιση  «Ουδέτερο».  

Επίσης στο µενού αυτό εµφανίζεται το πείραµα που «τρέχει» την παρούσα στιγµή. 

Μενού «Βοήθεια» 

Περιεχόµενα 

Με την επιλογή αυτή ενεργοποιείται η βοήθεια για την εφαρµογή. 

Πληροφορίες 

Εµφανίζονται οι βασικοί δηµιουργοί του Λογισµικού. 

Περιγραφή βασικών εργασιών 

Μεταφορά αντιδραστηρίου στην επιφάνεια εργασίας 

 

Κάντε διπλό κλικ σε ένα αντιδραστήριο που βρίσκεται 
στην αποθήκη αντιδραστηρίων, π.χ. διάλυµα HCl 10M. 
Το διάλυµα θα εµφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας. 

Εισαγωγή υαλικών στην επιφάνεια εργασίας 

 

Από το µενού Εργαλεία > Υαλικά > π.χ. Ποτήρια ζέσης > 
Ποτήρι ζέσης των 250mL, εισάγετε ένα ποτήρι ζέσης 
των 250mL. 

Εισαγωγή οργάνων στην επιφάνεια εργασίας 

 

Από το µενού Εργαλεία > Όργανα > π.χ. Ζυγός, 
εισάγετε ένα ζυγό στο εικονικό εργαστήριο. 

Μετακίνηση αντιδραστηρίων και υαλικών µέσα στην επιφάνεια εργασίας 
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Κάντε κλικ στο αντιδραστήριο ή το υαλικό και 
κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο µεταφέρετέ 
το (σύρατέ το) στην νέα θέση του. 

Πλήρωση ενός σιφωνίου. 

 

Για να γεµίσετε ένα σιφώνιο π.χ. των 10mL: 

1. Επιλέξτε µε το ποντίκι το σιφώνιο πλήρωσης και 
σύρατέ το µέσα στο διάλυµα. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήµα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 
θέση εµφανίζετε µια µεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
10 (mL) και πατήστε το κουµπί «Αναρρόφηση». Τότε 
το σιφώνιο γεµίζει µε 10mL διαλύµατος. 

Σηµείωση: Στο πραγµατικό εργαστήριο, θα πρέπει η πλήρωση του σιφωνίου να γίνεται µε 
προσοχή και σταδιακά. Έτσι στο εικονικό εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να αντληθούν 5mL, 
κατόπιν άλλα 3mL, µετά 1mL και τέλος επανειληµµένα 0,1mL µέχρι ο µηνίσκος του 
διαλύµατος να εφάπτεται της χαραγής, οπότε θα έχουµε συνολικά 10 mL διαλύµατος 
ακριβώς.  

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας 
(.) και όχι κόµµατος (,). 

Άδειασµα ενός σιφωνίου 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας µε το ποντίκι το σιφώνιο 
µέσα στο ποτήρι ζέσης. Όπως βλέπετε και στο 
διπλανό σχήµα, όταν το σιφώνιο είναι στη σωστή 
θέση εµφανίζετε µια µεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
10 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη». Τότε 
το σιφώνιο αδειάζει και το ποτήρι ζέσης περιέχει 
ακριβώς µε 10mL διαλύµατος. 

 
Πλήρωση ενός ογκοµετρικού κυλίνδρου. 

 

Για να γεµίσετε έναν ογκοµετρικό κύλινδρο π.χ. των 
50mL, µε ένα διάλυµα: 

1. Επιλέξτε µε το ποντίκι το διάλυµα και κρατώντας 
πατηµένο το αριστερό πλήκτρο, τοποθετήστε το 
διάλυµα πάνω από τον ογκοµετρικό κύλινδρο. Όπως 
βλέπετε και στο διπλανό σχήµα, όταν η κωνική 
φιάλη είναι στη σωστή θέση εµφανίζετε µια 
µεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, 
πληκτρολογήστε 50 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη». Τότε ο ογκοµετρικός 
κύλινδρος γεµίζει ακριβώς µε 50mL διαλύµατος. 

Σηµείωση: Για να οµοιάζουν οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου µε την 
πραγµατικότητα, θα πρέπει η πλήρωση του ογκοµετρικού κυλίνδρου να γίνεται µε προσοχή 
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και σταδιακά. Έτσι, στο εικονικό εργαστήριο θα έπρεπε πρώτα να αντληθούν 45mL, κατόπιν 
άλλα 3mL, µετά 1mL µετά επανειληµµένα 0.1mL µέχρι ο µηνίσκος του διαλύµατος να 
εφάπτεται της χαραγής, οπότε να έχουµε συνολικά 50 mL   διαλύµατος ακριβώς. 

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας 
(.) και όχι κόµµατος (,). 

Άδειασµα ογκοµετρικού κυλίνδρου 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας µε το ποντίκι τον 
ογκοµετρικό κύλινδρο επάνω στο ποτήρι ζέσης. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
π.χ. 50 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη».  

3. O ογκοµετρικός κύλινδρος αδειάζει και το ποτήρι 
ζέσης περιέχει ακριβώς µε 50mL διαλύµατος. 

 
Προσθήκη απιοντισµένου νερού π.χ. σε ογκοµετρική φιάλη  των 100 mL. 

 

1. Εισάγετε στο εικονικό εργαστήριο το δοχείο 
απιοντισµένου νερού κάνοντας διπλό κλικ στην 
αποθήκη αντιδραστηρίων και κατόπιν κρατώντας 
πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, 
τοποθετήστε το δοχείο επάνω στην ογκοµετρική 
φιάλη. Όπως βλέπετε και στο διπλανό σχήµα, όταν 
το δοχείο είναι στη σωστή θέση εµφανίζετε µια 
µεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
100 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη». Τότε 
η ογκοµετρική φιάλη γεµίζει µε 100mL διαλύµατος. 

Σηµείωση: Για να οµοιάζουν οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου µε την 
πραγµατικότητα, θα πρέπει η πλήρωση της ογκοµετρικής φιάλης να γίνεται µε προσοχή και 
σταδιακά. Έτσι στο εικονικό εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να προστεθούν στη φιάλη 95mL, 
κατόπιν άλλα 3mL, µετά 1mL και τέλος επανειληµµένα 0,1mL µέχρι ο µηνίσκος του 
διαλύµατος να εφάπτεται της χαραγής, οπότε θα έχουµε συνολικά 100 mL διαλύµατος 
ακριβώς.  

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας 
(.) και όχι κόµµα τος (,). 
Άδειασµα ογκοµετρικής φιάλης π.χ. των 100 mL. 

 

1. Τοποθετήστε επιλέγοντας µε το ποντίκι την 
ογκοµετρική φιάλη επάνω στο ποτήρι ζέσεως. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
π.χ. 100 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη». 
Τότε η ογκοµετρική φιάλη αδειάζει και το ποτήρι 
ζέσης περιέχει ακριβώς µε 100 mL διαλύµατος. 

 
 
 
Χρήση διαλύµατος από φιάλη χωρητικότητας 2,5L. 
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1. Επειδή αυτού του είδους η φιάλη περιέχει µεγάλη 
ποσότητα από πρότυπο (πολύ καθαρό) διάλυµα 
πρέπει πρώτα να µεταφερθεί µια ποσότητα από την 
φιάλη π.χ. σε ένα ποτήρι ζέσεως. 

2. Κατόπιν από το ποτήρι ζέσεως µε τη βοήθεια 
σιφωνίου ή ογκοµετρικής φιάλης µεταφέρεται η 
απαιτούµενη ποσότητα. Με τον τρόπο αυτό το 
διάλυµα στη φιάλη µένει πάντα «καθαρό». 

Πλήρωση µιας προχοΐδας. 

 

1. Για να γεµίσετε µιας προχοΐδα των 50mL µε ένα 
διάλυµα, επιλέξτε µε το ποντίκι το διάλυµα και 
κρατώντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο, 
τοποθετήστε το διάλυµα επάνω από τον ογκοµετρικό 
κύλινδρο. Όπως βλέπετε και στο διπλανό σχήµα, 
όταν η κωνική φιάλη είναι στη σωστή θέση 
εµφανίζετε µια µεγέθυνση της χαραγής. 

2. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
50 (mL) και πατήστε το κουµπί «Προσθήκη».  
Σηµείωση: Για να οµοιάζουν οι διαδικασίες του 
εικονικού εργαστηρίου µε την πραγµατικότητα, θα 
πρέπει η πλήρωση της προχοΐδας να γίνεται µε 
προσοχή και σταδιακά. Έτσι, στο εικονικό 
εργαστήριο θα πρέπει πρώτα να προστεθούν στην 
προχοΐδα 45mL, κατόπιν άλλα 3mL, µετά 1mL και 
τέλος επανειληµµένα 0,1mL µέχρι ο µηνίσκος του 
διαλύµατος να εφάπτεται της χαραγής, οπότε να 
έχουµε συνολικά 50 mL διαλύµατος ακριβώς. 
 Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών 
αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας (.) και όχι 
κόµµατος (,). 

3. Παρατηρήστε ότι η προχοΐδα δεν γεµίζει ακριβώς µε 50mL διαλύµατος διότι απαιτείται 
µία επιπλέον ποσότητα διαλύµατος για την πλήρωση του ακροφύσιου της προχοΐδας. 
Και η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά π.χ. προσθέτοντας κάθε φορά 
0,1mL διαλύµατος. Συνήθως απαιτούνται 1,3 mL διαλύµατος. 

∆ιαδικασία ογκοµέτρησης µε τη βοήθεια δείκτη. 

 

1. Εισάγετε στο εικονικό εργαστήριο µια κωνική φιάλη 
των 250mL. Εννοείται ότι υπάρχει ήδη στο 
εργαστήριο µια προχοΐδα η οποία πληρωθεί µε τον 
τρόπο που έχει περιγραφεί παραπάνω. 

2. Με τη βοήθεια σιφωνίου πληρώσεως τοποθετήστε 
στην κωνική φιάλη π.χ. 25mL από το άγνωστο 
διάλυµα. 

3. Από την αποθήκη αντιδραστηρίων εισάγετε τον 
δείκτη, π.χ. διάλυµα φαινολοφθαλεΐνης. 

4. Από το µενού Εργαλεία > Υαλικά > Σιφώνια 
πλήρωσης > Σταγονόµετρο εισάγετε στο εικονικό 
εργαστήριο ένα σταγονόµετρο. 

5. Τοποθετήστε το σταγονόµετρο µέσα στο δοχείο της 
φαινολοφθαλεΐνης. Όταν το σταγονόµετρο είναι στη 
σωστή θέση εµφανίζετε µια µεγέθυνση της χαραγής. 

6. Κάντε κλικ στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε 0,5 
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(mL) και πατήστε το κουµπί «Αναρρόφηση». Τότε 0,5mL του διαλύµατος 
φαινολοφθαλεΐνης εισάγονται στο σταγονόµετρο. 

7. Τοποθετήστε το σταγονόµετρο µέσα στην κωνική φιάλη και στο κελί που εµφανίζεται 
στο κάτω µέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε 0,5 (mL). Πατήστε το κουµπί 
«Προσθήκη» οπότε προστίθενται 0,5mL δείκτη στην κωνική φιάλη και το διάλυµα 
αποκτά τον σχετικό χρωµατισµό π.χ. κόκκινο αν περιέχει βάση. 
Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση 
τελείας (.) και όχι κόµµατος (,). 

8. Κάντε µία γρήγορη ογκοµέτρηση, ρίχνοντας π.χ. κάθε φορά 5mL από το διάλυµα της 
προχοΐδας. Αυτό γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο: Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 5 (mL) και πατήστε το 
κουµπί «Προσθήκη». Τότε στην ογκοµετρική φιάλη προστίθενται 5mL διαλύµατος. 

9. Παρατηρήστε το σηµείο στο οποίο γίνεται η αλλαγή του χρώµατος του δείκτη, π.χ. η 
αλλαγή συνέβη όταν είχαν ήδη προστεθεί στο διάλυµα 20mL και προστέθηκαν κατόπιν 
άλλα 5 mL. Άρα το ισοδύναµο σηµείο, δηλαδή το σηµείο στο οποίο έχουµε πλήρη 
εξουδετέρωση είναι κάπου ανάµεσα στα 20mL και 25mL. 

10. Γνωρίζοντας πλέον ότι η χρωµατική αλλαγή συµβαίνει ανάµεσα στα 20 και 25 mL, σε 
νέα ογκοµέτρηση προσθέτουµε αρχικά στο διάλυµα 20mL και κατόπιν προσθέτουµε  µε 
µεγάλη προσοχή κάθε φορά 0,1mL του διαλύµατος της προχοΐδας, ενώ παρατηρούµε 
διαρκώς το χρώµα του διαλύµατος στην κωνική φιάλη. 

11. Καταγράψτε τα  mL του διαλύµατος που απαιτήθηκαν για την αλλαγή του χρώµατος και 
κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς µε τη βοήθεια του τύπου: 

Cοξέος.Vοξέος = Cβάσης.Vβάσης 

∆ιαδικασία ογκοµέτρησης µε τη βοήθεια πεχάµετρου. 

1. Εισάγετε στο εικονικό εργαστήριο µια κωνική φιάλη των 250mL. Εννοείται ότι υπάρχει 
ήδη στο εργαστήριο µια προχοΐδα η οποία πληρωθεί µε τον τρόπο που έχει περιγραφεί 
παραπάνω. 

2. Με τη βοήθεια σιφωνίου πληρώσεως ρίξτε στην κωνική φιάλη π.χ. 25mL από το 
άγνωστο διάλυµα. 

3. Κάντε µία γρήγορη ογκοµέτρηση, ρίχνοντας π.χ. κάθε φορά 5mL από το διάλυµα της 
προχοΐδας. Αυτό γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο: Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω 
µέρος της οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 5 (mL) και πατήστε το 
κουµπί «Προσθήκη». Τότε στην ογκοµετρική φιάλη προστίθενται 5mL διαλύµατος. 

 

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών 
αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας (.) και όχι 
κόµµατος (,). 

4. Παρατηρήστε το σηµείο στο οποίο γίνεται η µεγάλη 
αλλαγή στην τιµή του pH, π.χ. ενώ είχατε  
προσθέσει 20mL, µε την προσθήκη άλλων 5mL το 
pH άλλαξε δραµατικά. Άρα το ισοδύναµο σηµείο, 
δηλαδή το σηµείο στο οποίο το οξύ αντιδρά πλήρως 
µε τη βάση είναι κάπου ανάµεσα στα 20mL και 
25mL. 

5. Γνωρίζοντας πλέον ότι το ισοδύναµο σηµείο είναι 
κάπου  ανάµεσα στα 20 και 25mL και επειδή 
χρειάζονται αρκετά σηµεία για τη δηµιουργία 
διαγράµµατος, σε νέα ογκοµέτρηση προσθέστε 
αρχικά 20mL προσθέτοντας κάθε φορά 2mL, (µε τη 
διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω). 

6. Κατόπιν προσθέστε άλλα 10mL, όµως αυτή τη φορά 
για να είστε πιο ακριβείς, προσθέστε κάθε φορά 
1mL. Κάπου ανάµεσα στα 20mL και 30mL θα 
παρατηρήσετε την µεγάλη αλλαγή της τιµής του pH. 

7. Επειδή έχει γίνει ήδη η αλλαγή στο pH και δεν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια ρίξτε άλλα 
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20mL, προσθέτοντας κάθε φορά 2mL. Συνολικά έχουν προστεθεί στο παράδειγµά µας, 
10Χ2 + 10Χ1 + 10Χ2 = 50mL, οπότε η προχοΐδα έχει αδειάσει. 

8. Συµπληρώστε τον σχετικό πίνακα µε τις τιµές του pH και τους αντίστοιχους όγκους. 

9. Ενεργοποιήστε το λογιστικό φύλλο EXCEL και δηµιουργήστε πίνακα µε τις τιµές. 
Κατόπιν δηµιουργήστε το καλύτερο κατά την γνώµη σας διάγραµµα και προσδιορίστε 
το pH και τα mL του ισοδύναµου σηµείου. 

10. Υπολογίστε την συγκέντρωση του άγνωστου διαλύµατος µε τη βοήθεια του τύπου: 

Cοξέος.Vοξέος = Cβάσης.Vβάσης 

Ζύγιση και απόβαρο 

 

1. Για να ζυγίσετε µια ποσότητα στερεής ουσίας 
τοποθετήστε το δοχείο ζύγισης (κωνική, ποτήρι ή 
κάψα) πάνω στο ζυγό. Η ένδειξη του ζυγού είναι η 
µάζα του δοχείου. 

2. Κάντε κλικ στο κουµπί «TARA» του ζυγού για να 
µηδενίστε το απόβαρο. 

3. Σύρετε το δοχίο µε το στερεό πάνω στο δοχείο 
ζύγισης. 

4. Στο κελί που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της 
οθόνης, κάντε κλικ µε το ποντίκι, πληκτρολογήστε 
τα g που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το 
κουµπί «Προσθήκη» ή «Enter». Η ένδειξη του ζυγού 
δείχνει τη µάζα που προστέθηκε. 

 

5. Αποµακρύνετε το δοχείο του στερεού και το δοχείο ζύγισης. Η ένδειξη του ζυγού θα 
δείξει το βάρος του κενού δοχείου µέτρησης µε αρνητικό πρόσηµο. Αν αργότερα 
τοποθετήσουµε στο ζυγό το άδειο δοχείο θα δείχνει πάλι 0,000g. Αν στο µεταξύ έχουµε 
προσθέσει και άλλες χηµικές ουσίες στο ίδιο δοχείο θα δείξει τη συνολική µάζα των 
ουσιών. Με άλλα λόγια ο ζυγός θυµάται το απόβαρο του δοχείου. 
Σηµείωση: Για να οµοιάζουν οι διαδικασίες του εικονικού εργαστηρίου µε την 
πραγµατικότητα, θα πρέπει η ζύγιση να γίνεται µε προσοχή και σταδιακά.  

Προσοχή: Για την πληκτρολόγηση δεκαδικών αριθµών είναι απαραίτητη η χρήση τελείας 
(.) και όχι κόµµατος (,). 

Καθορισµός θερµοκρασίας 

Η θερµοκρασία του εικονικού εργαστηρίου και όλων 
των υλικών σε αυτό είναι ίση µε 25 οC. Κατά την 
ανάµιξη, διάλυση ή αντίδραση των διαφόρων ουσιών 
εκλύεται ή απορροφάται θερµότητα. Η θερµοκρασία 
µεταβάλλεται πρόσκαιρα και στη συνέχεια επανέρχεται 
στους   25 οC.  

Μπορούµε να καθορίσουµε τη θερµοκρασία ενός 
δοχείου και του περιεχοµένου του ως εξής. 

1. Κάντε δεξί κλικ στο δοχείο στην επιφάνεια εργασίας και από το µενού που εµφανίζεται 
επιλέξτε «Θερµοκρασία …». 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Θερµοκρασία» πληκτρολογήστε τη θερµοκρασία στο κελί 
«Ρύθµιση θερµοκρασίας στους:» και επιλέξτε το κουµπί «ΟΚ». Η θερµοκρασία του 
δοχείου θα µεταβληθεί στην επιθυµητή τιµή αλλά σταδιακά θα επανέλθει στη 
θερµοκρασία περιβάλλοντος (25 οC). 

3. Αν επιθυµείτε η θερµοκρασία του δοχείου και του περιεχοµένου του να παραµείνει 
σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράµατος, µετά τον καθορισµό της θερµοκρασίας 



Εικονικό εργαστήριο Χηµείας: IrYdium Chemistry Lab 
Οδηγίες Χρήσης 

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Νηρηίδες, Γ΄ ΚΠΣ 
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.   9 

ενεργοποιήστε την επιλογή «Θερµικά µονωµένο από το περιβάλλον». 

Αποµάκρυνση υγρής φάσης µε διήθηση 

 

Για να αποµακρύνετε την υγρή φάση από ένα δοχείο 
που περιέχει µίγµα στερεών και υγρών ουσιών κάντε 
δεξί στο δοχείο και από το µενού που εµφανίζεται 
επιλέξτε «Αποµάκρυνση υγρής φάσης µε διήθηση».  
 

Σηµείωση: Στο πραγµατικό εργαστήριο κατά τη διήθηση ενός µίγµατος το στερεό 
παραµένει στον ηθµό διήθησης και στη συνέχεια ξηραίνεται και ζυγίζεται ή χρησιµοποιείται 
σε άλλες διαδικασίες. Στο εικονικό εργαστήριο για λόγους απλότητας το στερεό παραµένει 
στο αρχικό δοχείο και θεωρείται ότι είναι ξηρό. 

Αποµάκρυνση στερεής φάσης µε διήθηση 

 

Για να αποµακρύνετε τη στερεή φάση από ένα δοχείο 
που περιέχει µίγµα στερεών και υγρών ουσιών κάντε 
δεξί στο δοχείο και από το µενού που εµφανίζεται 
επιλέξτε «Αποµάκρυνση στερεάς φάσης µε διήθηση». 
 

Σηµείωση: Στο πραγµατικό εργαστήριο κατά τη διήθηση ενός µίγµατος το υγρό παραµένει 
στη φιάλη συλλογής του υγρού. Στο εικονικό εργαστήριο για λόγους απλότητας το υγρό 
παραµένει στο αρχικό δοχείο. 

Μετονοµασία δοχείου διαλύµατος 

 

1. Κάντε δεξί κλικ στο δοχείο στην επιφάνεια εργασίας και από το µενού που εµφανίζεται 
επιλέξτε «Μετονοµασία». 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Μετονοµασία της ετικέτας του διαλύµατος» πληκτρολογήστε τη 
νέα ονοµασία και επιλέξτε το κουµπί «ΟΚ». Το όνοµα του δοχείου στην επιφάνεια 
εργασία θα αλλάξει. 

Αποµάκρυνση υλικών από την επιφάνεια εργασίας 

Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ στα αντικείµενα που θέλετε να αποµακρύνετε ή 
επιλέξτε τα σύροντας το ποντίκι και ποέστε το πλήκτρο “Delete” ή “Backspace”. 

  

 

 


