
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ 
ΛΗΨΗΣ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ) 
Διδακτικοί Στόχοι 
Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης θα μπορείς: 

1) Να περιγράφεις τη διαδικασία της ογκομέτρησης και τη χρησιμοποίησή της στον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης διάφορων χημικών ουσιών. 

2) Να ταξινομείς τις ογκομετρήσεις σε οξυμετρίας και αλκαλιμετρίας, ανάλογα με 
το πρότυπο διάλυμα που χρησιμοποιείται για το χημικό προσδιορισμό. 

3) Να προσδιορίζεις την περιεκτικότητα του ξυδιού σε οξικό οξύ  με τη 
χρησιμοποίηση προτύπου διαλύματος ΝαΟΗ. 

4) Nα περιγράφεις τον ορισμό της καμπύλης ογκομέτρησης, να διακρίνεις τη βασική 
μορφή μιας τέτοιας καμπύλης και να αναγνωρίζεις το ισοδύναμο σημείο που 
αντιστοιχεί στο θεωρητικό πέρας της ογκομέτρησης. 

5) Να προσεγγίζεις το ισοδύναμο σημείο με τη χρήση κατάλληλων Δεικτών ή 
ΡΗμέτρου. 

6) Να παρακολουθείς την καμπύλη μεταβολής του ΡΗ συναρτήσει του χρόνου με τη 
βοήθεια αισθητήρα ΡΗ 

 
AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Προχοΐδα-Στήριγμα-Διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ-ξυδι-Δείκτης Φαινολοφθαλεινη 1ο/ο κβ σε 
αιθανόλη-Σιφώνια 5 κ 10 ml- ογκομετρική φιάλη 250 ml – κωνική φιάλη 
ογκομέτρησης– Σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης MultiLog DB-526 με 
αισθητήρα ΡΗ- Μαγνητικός αναδευτήρας. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Γεμίζουμε την προχοΐδα με το πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ 0,1Μ. Εν συνεχεία 
5ml ξυδιού μεταφέρονται στην ογκομετρική φιάλη των 250ml και αραιώνονται με 
απιονισμένο νερό μέχρι τη χαραγή. Ακολούθως 50ml από το διάλυμα αυτό 
μεταφέρονται στην κωνική φιάλη και προστίθενται 2-3 σταγόνες δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνης και ο μαγνήτης για την ανάδευση του διαλύματος. Τοποθετείται η 
κωνική φιάλη στη βάση του μαγνητικού αναδευτήρα. 
Aνοίγουμε τον MultiLog από το κουμπί on και συνδέουμε τον αισθητήρα του ΡΗ 
στην υποδοχή Ι/Ο-1 αφού προηγουμένως τον έχουμε συνδέσει με τον υπολογιστή και 
έχουμε εγκαταστήσει το λογισμικό DB-Lab 3.2. Από το εισαγωγικό παράθυρο που 
εμφανίζεται επιλέγουμε ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ και στη συνέχεια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
Από τον αναδιπλούμενο πίνακα της εισόδου 1 εισάγουμε την επιλογή ΡΗ και στη 
συνέχεια ΡΥΘΜΟΣ = 10 σημεία/s και ΣΗΜΕΙΑ = 2000. Επιλέγουμε δηλαδή 
συνολική διάρκεια για το πείραμα : 2000/10 = 200s. 
Kάνουμε κλικ στο πλαίσιο ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ανοίγουμε τη στρόφιγγα της 
προχοΐδας ώστε να έχει σταθερή ροή (παροχή) καθ όλη τη διάρκεια του πειράματος. 
Μόλις αλλάξει το χρώμα του διαλύματος (άχρωμο  ιώδες) σημειώνουμε την 
ένδειξη της προχοΐδας (τελικό σημείο). Η ροή όμως συνεχίζεται κανονικά μέχρι τα 
200s για να ληφθεί η παρακάτω πλήρης καμπύλη:  
 
 
 



 


