ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ
ΕΝΣΑΓΜΕΝΕ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ

1)

Ποςοτικϐσ προςδιοριςμϐσ τησ περιεκτικϐτητασ ξυδιοϑ, ςε
οξικϐ οξϑ, με την μϋθοδο τησ ογκομϋτρηςησ (αλκαλιμετρύα)

1) Ογκομϋτρηςη ξυδιοϑ (αλκαλιμετρύα)
ΣΟΦΟΙ
Στο τέλοσ τησ εργαςτηριακήσ άςκηςησ οι μαθητέσ θα:
 μπορούν να παραςκευάζουν πρότυπα διαλύματα τιτλοδότηςησ

διαλυμάτων ξυδιού του εμπορίου
 Να είναι ςε θέςη να χειρίζονται με την απαιτούμενη δεξιότητα βαςικά
όργανα του εργαςτηρίου χημείασ
 μπορούν να υπολογίζουν την περιεκτικότητα του ξυδιού ςε οξικό οξύ.
 Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου εμπορικών
προΰόντων ςτο εργαςτήριο.

Ενδεικτικζς ερευνητικζς κατευθφνσεις
 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα για το ξϑδι
 Μϋθοδοι παραγωγόσ

 Φρόςεισ
 Κατηγοριοπούηςη με βϊςη οργανοληπτκϊ χαρακτηριςτικϊ

(χρώμα-αρωμα)
 Ιδιϐτητεσ πϋραν τησ λειτουργύασ ωσ πρϐςθετο ςε φαγητϊ –

ςαλϊτεσ (πχ. Ψσ απολυμαντικϐ)
 Όξινοσ χαρακτόρασ (ςειρϊ πειραματικών επιδεύξεων ϐπωσ ο

αυτοςχϋδιοσ πυροςβεςτόρασ-η αλλαγό χρώματοσ φυςικών
δεικτών-η εξουδετϋρωςη βαςικοϑ διαλϑματοσ κ.α.)

ΘΕΨΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
 Ογκομϋτρηςη εύναι η διαδικαςύα ποςοτικοϑ προςδιοριςμοϑ μύασ

ουςύασ με μϋτρηςη του ϐγκου διαλϑματοσ γνωςτόσ ςυγκϋντρωςησ
(πρϐτυπου διαλϑματοσ ) που χρειϊζεται για την πλόρη αντύδραςη με
την ουςύα.
 Ιςοδϑναμο ςημεύο εύναι το ςημεύο τησ ογκομϋτρηςησ που ϋχει
αντιδρϊςει πλόρωσ η ουςύα (ςτοιχειομετρικϊ) με οριςμϋνη ποςϐτητα
του πρϐτυπου διαλϑματοσ.
 Σο ςημεύο που παρατηρεύται χρωματικό αλλαγό του ογκομετροϑμενου
διαλϑματοσ ονομϊζεται τελικϐ ςημεύο ό πϋρασ ογκομϋτρηςησ.
 Όςο πιο κοντϊ εύναι το ιςοδϑναμο ςημεύο με το τελικϐ ςημεύο τϐςο πιο
ακριβόσ εύναι η ογκομϋτρηςη.
 την ογκομϋτρηςη διαλϑματοσ οξικοϑ οξϋοσ (CH3COOH) με πρϐτυπο

διϊλυμα υδροξειδύου του νατρύου (NaOH), ςτο ιςοδϑναμο ςημεύο το
διϊλυμα ϋχει pH > 7 (το διϊλυμα του οξικοϑ νατρύου (CH3COONa ) ϋχει
βαςικϐ χαρακτόρα λϐγω τησ βϊςησ CH3COO-). Κατϊλληλοσ δεύκτησ
για την ογκομϋτρηςη αυτό εύναι η φαινολοφθαλεϏνη καθώσ το πεδύο
pH αλλαγόσ χρώματϐσ τησ περιλαμβϊνει το ιςοδϑναμο ςημεύο.

Όργανα - Αντιδραστήρια
 Μαγνητικϐσ αναδευτόρασ

 Χηφιακϐ θερμϐμετρο
 Ηλεκτρονικϐ πεχϊμετρο
 ΠροχοϏδα 50mL

 Μεταλλικϋσ λαβύδεσ- ορθοςτϊτησ- βϊςη
 Ογκομετρικϐσ κϑλινδροσ 50 και 100 mL

 Κωνικό φιϊλη 250 mL
 Ποτόρι ζϋςεωσ 250 mL
 Τδροβολϋασ
 Διϊλυμα ΝaΟΗ 0,1Μ
 Ξϑδι λευκϐ, εμπορύου

 ΥαινολοφθαλεϏνη

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ
 Πριν την Παραςκευό των διαλυμϊτων, φορϊμε υποχρεωτικϊ

προςτατευτικϊ γυαλιϊ και γϊντια μιασ χρόςεωσ
 Προετοιμϊζουμε διϊλυμα NaOH 0,1Μ (πρϐτυπο) :
 Σο Mr του NaOH εύναι 40 (g/mol)
 Σοποθετοϑμε ςτο ζυγϐ την κϊψα πορςελϊνησ

 Μηδενύζουμε το ζυγϐ και προςθϋτουμε 4 g NaOH.
 Μεταφϋρουμε την ποςϐτητα του NaOH, ςε ποτόρι ζϋςεωσ, που περιϋχει

μικρό ποςϐτητα απιοντιςμϋνο νερϐ.
 Αναδεϑουμε ςυνεχώσ, μϋχρι τησ επύτευξησ πλόρουσ ομογενοπούηςησ του

διαλϑματοσ
 Μεταφϋρουμε την πιο πϊνω ποςϐτητα ςε ογκομετρικό φιϊλη των 1000mL
και ςυμπληρώνουμε απιοντιςμϋνο νερϐ μϋχρι την χαραγό.

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
 Γεμύζουμε την προχοϏδα με το πρϐτυπο διϊλυμα του υδροξειδύου του
νατρύου ΝαΟΗ (μϋχρι την ϋνδειξη μηδϋν).


Η ϋνδειξη προςδιορύζεται απϐ το κϊτω μϋροσ τησ κυρτόσ επιφϊνειασ
του υγροϑ


 Με τη βοόθεια του ςιφωνιοϑ ό του ογκομετρικοϑ κυλύνδρου, μετρϊμε

10mL απϐ το ξϑδι του εμπορύου και το ρύχνουμε ςτην μύα κωνικό φιϊλη
των 100mL.
 Αραιώνουμε με απιοντιςμϋνο νερϐ μϋχρι την γραμμό των 100mL.

 Με τη βοόθεια του ογκομετρικοϑ κυλύνδρου, παύρνουμε 10mL απϐ το

νϋο αραιωμϋνο διϊλυμα και το ρύχνουμε ςτην ϊλλη κωνικό φιϊλη των
250mL.

 Προςθϋτουμε τρεισ ϋωσ τϋςςερισ ςταγϐνεσ φαινολοφθαλεϏνη και

αρχύζουμε την ογκομϋτρηςη.
 Η προςθόκη του πρϐτυπου διαλϑματοσ γύνεται ςταγϐνα-ςταγϐνα και

με τη ςυνεχό ανϊδευςη, με περιςτροφό τησ κωνικόσ φιϊλησ.
 Επαναλαμβϊνουμε την διαδικαςύα δϑο φορϋσ και υπολογύζουμε το

μϋςο ϐρο του ϐγκου του υδροξειδύου του νατρύου που
χρηςιμοποιόθηκε για τισ τρεισ ογκομετρόςεισ.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΞΤΔΙΟΤ Ε ΟΞΙΚΟ ΟΞΤ


Όγκοσ ΝaΟΗ : VNaOH = ……. mL



moles NaOH ( 0,1M ) : n= C· V NaOH =……. …..



moles CH3COOH nCH3COOH = n NaOH = ……...…



Μάζα CH3COOH : mCH3COOH = nCH3COOH · 60=…………. g



Περιεκτικότητα % w/v : m CH3COOH ·100/10*10 = …………
w/v

moles
moles

%

Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ του ξυδιού ςε οξικό (αιθανικό) οξύ με την ογκομετρική μέθοδο.

ΥΤΛΛΟ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ
Ονοματεπώνυμο μαθητό: .......................................................................................
Ημερομηνύα:
..............................

1η Μϋτρηςη
Αρχικό ϋνδειξη προχοώδασ …………………………………. mL
Σελικό ϋνδειξη προχοώδασ ………………………………… mL
Όγκοσ προτϑπου διαλϑματοσ NaOH V = …………………………. mL
2η Μϋτρηςη

Αρχικό ϋνδειξη προχοώδασ …………………………………. mL
Σελικό ϋνδειξη προχοώδασ ………………………………… mL
Όγκοσ προτϑπου διαλϑματοσ NaOH V = …………………………. mL
 Μϋςοσ ϐροσ (V) VNaOH = …………………………………………. mL

 Τπολογιςμοί:

CH3COOH
nοξϋοσ
Cοξέοσ .Vοξέοσ
Cοξεος 

Cξυδιου 

NaOH  CH3COONa + H2O
nβϊςησ
CNaOH.VNaOH

+
=
=

CNaOH VNaOH 0,1V


V
10
C V  .
V



C 100
10



………… mol/L (αραιωμένο διάλυμα)
…………. mol/L (ςτο ξύδι)

Περιεκτικϐτητα % (w/v) του ξυδιοϑ ςε αιθανικϐ οξϑ:
g
Cξυδ ( mole
) . 0,1 L/100mL= ……… g αιθανικού οξέοσ / 100 mL
) . 60 (
mole
L
ξυδιού

ΕΡΩΣΗΕΙ
Απαντήςτε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ .
 Ποια εύναι η αρχικό τιμό του pH του ξυδιοϑ;
 Ποια εύναι η τελικό τιμό του pH του διαλϑματοσ μετϊ το τϋλοσ του
πειρϊματοσ; ..……
 ε ποια περιοχό του pH παρατηρόςατε απϐτομη
αλλαγό;………………………………
 Ποϑ οφεύλεται η απϐτομη αλλαγό του pH;
……………………………………………..
 Ποιο εύναι το pH ςτο τελικϐ ςημεύο ;……………………………………………….…...
 υγκρύνατε το pH ςτο τελικϐ ςημεύο με το pH ςτο ιςοδϑναμο ςημεύο
που θεωρητικϊ υπολογύζεται περύπου 9,28 . . ……..……...
 Εύναι η φαινολοφθαλεϏνη ο κατϊλληλοσ δεύκτησ για την ςυγκεκριμϋνη
εξουδετϋρωςη (δικαιολογόςτε την απϊντηςη ςασ)

ΠΗΓΕ
Υϑλλο εργαςύασ :
Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ του ξυδιού ςε οξικό
(αιθανικό) οξύ με την ογκομετρική μέθοδο.

: Πουλιϐπουλοσ Ποϑλιοσ
Υϑλλο εργαςύασ :Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ του
ξυδιού ςε οξικό (αιθανικό) οξύ με την ογκομετρική
μέθοδο.

: Κατςιγιϊννησ Γεώργιοσ
Υϑλλο εργαςύασ :Προςδιοριςμόσ τησ περιεκτικότητασ του
ξυδιού ςε οξικό (αιθανικό) οξύ με την ογκομετρική
μέθοδο και χρήςη ΛΑ: Παπαευςταθύου Ε.– Βαλλιϊνοσ

Δ. –Ροϑμελησ Ν. – Βαμβακοϑςησ Φρ.-Μακρυωνύτησ Σζ.

