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(Διάρκεια εξέτασης 50 min) 
 

Μαθητές: Σχολείο 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι). 

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. 

Να γράφετε ευανάγνωστα. 

Ευχόμαστε να περάσετε δημιουργικά και συνεργατικά! 
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Καλώς ήρθατε ξανά στο εργαστήριο. Θυμηθείτε και εφαρμόστε τους κανόνες ασφαλείας του. 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 
 
Α. Θεωρία 

 
Στην ογκομέτρηση χρησιμοποιούμε πρότυπο διάλυμα οξέος ή βάσης για να προσδιορίσουμε την 
περιεκτικότητα διαλύματος βάσης ή οξέος αντίστοιχα παρουσία λίγων σταγόνων δείκτη. Το τελικό 
σημείο της ογκομέτρησης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώματος του δείκτη. Η επιλογή του 
κατάλληλου δείκτη γίνεται με κριτήριο το pH που αναμένεται να έχει το διάλυμα στο ισοδύναμο σημείο. 
Κατά τη διάρκεια της προοδευτικής προσθήκης της βάσης αλλάζει η τιμή του pH του διαλύματος. Στην 
περίπτωση της άσκησής μας το pH ξεκινά από μικρές τιμές 3-4, ανάλογα με την συγκέντρωση του 
οξέος. Με την προσθήκη του διαλύματος NaOH βάσης αυξάνει βαθμιαία καθώς αρχικά δημιουργείται 
ρυθμιστικό διάλυμα CH3COOH και CH3COO-. Στην πλήρη εξουδετέρωση (ισοδύναμο σημείο) το pH 
καθορίζεται μόνο από το ιόν CH3COO-. Αμέσως μετά θα υπάρχει μεγάλη μεταβολή στο pH από την 
περίσσεια της βάσης. Έτσι με την επιλογή του κατάλληλου δείκτη μπορούμε να προσδιορίσουμε το pH 
διαλύματος του οξέος.  
Ισοδύναμο σημείο εξουδετέρωσης: Είναι το σημείο της στοιχειομετρικής εξουδετέρωσης 
Τελικό σημείο εξουδετέρωσης: Είναι το σημείο στο οποίο ο δείκτης αλλάζει χρώμα 
 

Β. Πειραματική διαδικασία 
 
 
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

α/α ΟΡΓΑΝΑ α/α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

1 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΧΟΪΔΑ 1 ΞΥΔΙ ΛΕΥΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

2 2 ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250mL 2 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝαOΗ 0,1 M, 

>50mL 

3 ΣΙΦΩΝΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 10mL 3 ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪNH 

4 ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΗΣ 400mL 4 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ 100mL   

6 ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ   

7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ   

 
 
Στη συγκεκριμένη άσκηση: 
 
1. Θα αραιώσουμε αρχικά το ξύδι του εμπορίου 
 
2. Στη συνέχεια θα ογκομετρήσουμε το αραιωμένο διάλυμα, με τη χρήση προτύπου διαλύματος NaOH 
0,1M.  
 
Θα πρέπει ο δείκτης να αλλάζει χρώμα σε pH που βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 
ισοδύναμο σημείο.  
Πολύ καλός δείκτης επομένως για τη περίπτωση είναι η φαινολοφθαλεΐνη η οποία είναι άχρωμη για pH 
< 8,3 και γίνεται ροδοκόκκινη σε pH μεγαλύτερο από αυτό.  
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Εκτέλεση 
 
1. Με τη βοήθεια του σιφωνίου, μετράμε 5 ml από το ξύδι του εμπορίου και το ρίχνουμε στην μία 

κωνική φιάλη των 250 mL. 
2. Αραιώνουμε με αποσταγμένο νερό μέχρι την γραμμή των 250 mL. 
3. Με τη βοήθεια του ογκομετρικού κυλίνδρου, παίρνουμε 50 mL από το νέο αραιωμένο διάλυμα και 

το ρίχνουμε στην άλλη κωνική φιάλη των 250 mL.  
4. Προσθέτουμε μερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη (2–3) 
5. Γεμίζουμε την προχοΐδα με το διάλυμα NaOH μέχρι την ένδειξη 10 mL.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε καλέστε τον επιτηρητή καθηγητή να ελέγξει 
6. Ξεκινάμε την προσθήκη του πρότυπου διαλύματος. Η προσθήκη του πρότυπου διαλύματος στην 

κωνική φιάλη γίνεται σταγόνα-σταγόνα και με τη συνεχή ανάδευση, περιστροφικά, της κωνικής 
φιάλης. 

7. Η ογκομέτρηση τελειώνει, όταν μονιμοποιηθεί η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος στην κωνική 
φιάλη (να δώσει ανοικτό κόκκινο χρώμα για τουλάχιστον 1min) 

8. Επαναλαμβάνουμε ακόμα δύο φορές και υπολογίζουμε το μέσο όρο του όγκου του ΝαΟΗ για τις 
δύο ογκομετρήσεις. 

 
Πίνακας μετρήσεων 

Μέτρηση Αρχική ένδειξη προχοΐδας 
(mL) 

Τελική ένδειξη 
προχοΐδας (mL) 

Όγκος προτύπου δια-
λύματος NaOH σε (mL) 

1η    

2η    

Μέσος όρος όγκου διαλύματος NaOH: Vτελ.σημ (mL)  

 
 

Υπολογισμοί: 
CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2

 

O 
nοξέος  = nβάσης  
Για το δ/μα CH3COOH των 50mL:  Cοξέος

 

⋅Vοξέος= CNaOH

 

⋅VNaOH  

Cοξέος =
CNaOH∙𝑉NaOH

𝑉οξέος
=

0,1∙𝑉𝜏 𝜆.𝜎𝜂𝜇.

50
= ______________ 𝑚𝑜𝑙/𝐿   (Α) 

 
Άρα και στο διάλυμα των 250 mL: Cοξέος

 

= …………………………… mol/L  (Β) 
 
Για την αραίωση των 5ml του ξυδιού μέχρι όγκου 250mL: 

Cξυδ =
Cοξέος∙𝑉𝜊𝜉έ𝜊𝜍(𝛼𝜌)

𝑉𝜉𝜐𝛿
=

Cοξέος∙250

5
= 50 ∙

0,1∙𝑉𝜏 𝜆.𝜎𝜂𝜇.

50
= 0,1 ∙ 𝑉𝜏𝜀𝜆.𝜎𝜂𝜇. = ______________ 𝑚𝑜𝑙/𝐿 (Γ) 

 
Περιεκτικότητα % (w/v) του ξυδιού σε οξικό οξύ (ΜΒοξ.οξέος)=60): 

Cξυδ ·(60/10) = .................................. % (w/v)   (Δ) 
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Φύλλο εργασίας 
 

1. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους πιστεύετε ότι αραιώσαμε το αρχικό δείγμα του εμπορίου 
προκειμένου να γίνει η ογκομέτρηση; 

 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

Για να μην έλθετε σε επαφή με το ξύδι, που είναι δύσοσμο  

Για να εξοικονομήσουμε αντιδραστήρια (υδροξείδιο του νατρίου)  

Για να μη χρησιμοποιήσουμε πυκνό διάλυμα βάσης  

Για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην τιτλοδότηση  

 
2. Να αναφέρετε τρία σφάλματα που είναι πιθανά να συμβούν, στην πειραματική σας πορεία ή/και 

στους υπολογισμούς: 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 

3. Ποια είναι η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος ξυδιού σε οξικό οξύ (με ένα δεκαδικό 

ψηφίο);* 

 
ΑΠ.  ....................................................................................................................................................  
 

4. Γιατί τόσο στην αραίωση όσο και στην ογκομέτρηση αναδεύουμε; 
 

 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

 
 
Πριν αποχωρήσετε, να τακτοποιήστε τον χώρο αφήνοντας την κωνική φιάλη ακριβώς κάτω 
από την προχοΐδα και τα υπόλοιπα πράγματα στη θέση τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Δόθηκε διευκρίνιση ότι μπορούσαν να βάλουν περισσότερα δεκαδικά αν μηδενιζόταν με ένα 

δεκαδικό  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Επιβλέποντες – αξιολογητές:  
 

1: Ελένη Γκαραγκάνη 

 

2: Σοφία Κατσαούνη 

 

Περιγραφή Μονάδες Βαθμός1 Βαθμός2 

Χρήση γαντιών - γυαλιών 2, Χρήση χωνιού  5   

Παρασκευή αραιωμένου διαλύματος 10   

Μεταγγίσεις διαλυμάτων και πλήρωση προχοϊδας 10   

Ογκομέτρηση, Προσεκτική προσθήκη, Ανάδευση 

κωνικής φιάλης  

10   

Εγγύτητα μετρήσεων (άριστα ως 5% σφάλματος, για 

κάθε 5% επιπλέον αφαίρεση 1 μονάδας) 

10   

Αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας στην ομάδα, 

Τακτοποίηση πάγκου-χώρου  

5   

Υπολογισμοί (Α), (Β), (Γ), (Δ) 30   

Απάντηση στην ερώτηση 1 4   

Απάντηση στην ερώτηση 2 6   

Απάντηση στην ερώτηση 3 5   

Απάντηση στην ερώτηση 4 5   

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 

 

 

Μέσος όρος βαθμολογίας:  ..............................................................................  


