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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων – 3η εργαστηριακή άσκηση 

 ∆ιδακτικοί στόχοι 
Να γνωρίσεις τον όξινο χαρακτήρα των οργανικών οξέων: 

α. µέσα από τις αντιδράσεις τους µε µέταλλα και ανθρακικά άλατα 

β. µε την αλλαγή του χρώµατος των δεικτών 

γ. µε τη µέτρηση του pH. 

 Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 

1. 5,7mL πυκνού οξικού οξέος 

2. 0,8g KI 

3. 2 βαρίδια ψαρέµατος (Pb) 

4. Σόδα 

5. Ηλιανθίνη 

6. Πεχαµετρικό χαρτί. 

7. Απιονισµένο νερό 

8. Σιφώνιο 

9. Πουάρ 

10. Ογκοµετρική φιάλη των 100mL 

11. Ζυγός 

12. Ποτήρι ζέσεως 

13. Σταγονοµετρικά φιαλίδια 

14. ∆οκιµαστικοί σωλήνες 

15. Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

 

 Πορεία πειράµατος 

A. Παρασκευή αντιδραστηρίων (από τον καθηγητή) 

Ι. ∆ιάλυµα CH3COOH 1M 
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Γεµίζουµε τα ¾ περίπου µιας ογκοµετρικής φιάλης των 100mL µε 

απιονισµένο νερό. 

Εντός του απαγωγού, τοποθετούµε σε ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µια 

µικρή ποσότητα πυκνού οξικού οξέος και ρουφάµε µε τη βοήθεια 

σιφωνίου και πουάρ 5,7mL. Τοποθετούµε το οξύ που περιέχει το 

σιφώνιο µέσα στην ογκοµετρική φιάλη των 100mL. Συµπληρώνουµε 

την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο µέχρι τη χαραγή.  Το διάλυµα 

φυλάσσεται σε σταγονοµετρικό φιαλίδιο. 

ΙΙ. ∆ιάλυµα ΚΙ ~0,1M 

 Σε ένα ποτήρι ζέσεως τοποθετούµε 50mL απιονισµένο νερό. Ζυγίζουµε 0,8g KI και τα προσθέτουµε 

στο ποτήρι. Αναδεύουµε το διάλυµα µέχρις ότου διαλυθεί όλη η ποσότητα του ΚΙ και κατόπιν 

τοποθετούµε το διάλυµα σε σταγονοµετρικό φιαλίδιο. 
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Β. Αντίδραση µε Pb. 

1. H O2CH COOH 3

 

Σε δύο δοκιµαστικούς σωλήνες τοποθετούµε 1mL 

διαλύµατος CH3COOH 1M και 1mL απιονισµένου 

νερού αντίστοιχα. Σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα 

βυθίζουµε ένα βαρίδι ψαρέµατος (Pb).  

2. 

H O2CH COOH 3

 

 

 

Σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα προσθέτουµε 2–3 

σταγόνες διαλύµατος ΚΙ. 

3. 

H O2CH COOH 3

 

 

Σηµειώνουµε τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Γ. Μέτρηση pH µε πεχαµετρικό χαρτί. 

 

 

 
Ρίχνουµε µερικές σταγόνες διαλύµατος CH3COOH σε 

πεχαµετρικό χαρτί. Συγκρίνουµε το χρώµα που παίρνει το 

χαρτί µε τα χρώµατα που υπάρχουν στη συσκευασία του. 

Σηµειώνουµε την τιµή του pH. …………………….………... 

∆. Αντίδραση µε σόδα. 

 

Σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει σόδα προσθέτουµε σταγόνες διαλύµατος 

CH3COOH 1M. Παρατηρούµε τις αλλαγές που πραγµατοποιούνται: 

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

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

…………………………………………………………………………………………...

Ε. Αλλαγή του χρώµατος των δεικτών 

ΟΞΥ ΝΕΡΟ  

Σε δύο δοκιµαστικούς σωλήνες που περιέχουν αντίστοιχα διάλυµα οξικού 

οξέος και νερό προσθέτουµε µια σταγόνα δείκτη ηλιανθίνης. 

Καταγράφουµε τις αλλαγές στο χρώµα. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

1. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πείραµα. 

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

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

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

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

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

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

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

2. Να βρείτε τη συγκέντρωση (molarity) ξιδιού µε περιεκτικότητα 6%w/v σε οξικό οξύ.  

 (Αr,C=12, Ar,H=1 και Ar,O=16) 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Για ποιο λόγο τα µολύβδινα δοχεία θεωρούνται ακατάλληλα για την αποθήκευση ξιδιού; 

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

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

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

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