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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 

Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ 
 

Φύλλο εργασίας 
Στόχοι: 

• Να κατανοήσουμε τι είναι ισοδύναμο σημείο, τι είναι τελικό σημείο ή πέρας της ογκομέ-
τρησης και ποιο μπορεί να είναι το pH του διαλύματος που βρίσκεται στο ισοδύναμο ση-
μείο. 

• Να αποκτήσουμε βασικές δεξιότητες στην ογκομετρία και ιδιαιτέρως στην οξυμετρία - 
αλκαλιμετρία. 

• Να κατανοήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου εμπορικών προϊόντων στο 
εργαστήριο. 

 
Θεωρία. 

Η θεωρία βρίσκεται στο φυλλάδιο "Εργαστηριακός οδηγός Χημείας κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, 
Πείραμα 2ο "Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξυδιού σε οξικό οξύ" σελίδα 37. 

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι κατά την στοιχειομετρική εξουδετέρωση ασθε-
νούς οξέος από ισχυρή βάση (ισοδύναμο σημείο), το pH του διαλύματος δεν είναι 7, αλλά 
μεγαλύτερο. Αυτό οφείλεται στην υδρόλυση που προκαλούν τα ιόντα Α- του ασθενούς ο-
ξέως, για να βρίσκονται σε ισορροπία με αδιάστατα μόρια του ασθενούς οξέος ΑΗ, οπότε 
προσδίδουν βασικό χαρακτήρα στο διάλυμα όπως φαίνεται στην αντίδραση: 

Α- + Η2Ο       ΗΑ + ΟΗ-. →

Με λίγα λόγια τα ιόντα του ασθενούς οξέος που βρίσκονται στο διάλυμα είναι (η συζυ-
γής του) βάση. 

(Ανάλογα ισχύουν κατά την εξουδετέρωση ασθενούς βάσεως από ισχυρό οξύ. Το pH 
στο ισοδύναμο σημείο είναι μικρότερο του 7, λόγω της υδρόλυσης που προκαλούν τα ιό-
ντα Μ+ της ασθενούς βάσεως σύμφωνα με την αντίδραση: Μ+ + 2Η2Ο        ΜΟΗ+Η3Ο+.) 
 

Καταμερισμός εργασιών 
Για λόγους οικονομίας χρόνου, 
α. Συγκροτείται μία προσωρινή ομάδα μαθητών (ένας μαθητής από κάθε πάγκο), που 

παρασκευάζει το αραιωμένο διάλυμα ξυδιού για όλες τις ομάδες. Ο μαθητής που προέρχε-
ται από τον 1ο πάγκο θα μεταφέρει τα υλικά για την παρασκευή του διαλύματος από την 
ντουλάπα της ομάδας του. 

β. Κάθε ομάδα εκτελεί μόνο μία ογκομέτρηση. Τα αποτελέσματα κάθε ομάδος κατα-
γράφονται στον πίνακα μαρκαδόρου του Εργαστηρίου και από εκεί αντιγράφονται απ΄ ό-
λες τις ομάδες στον σχετικό Πίνακα του φύλλου εργασίας για περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Προσοχή! Αν δεν είσαι μέλος της ομάδας που παρασκευάζει το αραιό διάλυμα ξυδιού πή-
γαινε κατευθείαν στην παράγραφο "Τοποθέτηση των απαραιτήτων οργάνων και χημικών 
ουσιών για την ογκομέτρηση στον πάγκο εργασίας". 

←

← → 
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Τοποθέτηση των απαραιτήτων οργάνων και χημικών ουσιών για την 
παρασκευή αραιού διαλύματος ξυδιού, στον πάγκο εργασίας του καθη-

γητή. 
Αφού καθοριστούν τα μέλη της ομάδας για την παρασκευή του διαλύματος ξυδιού και 

καθίσουν στον πάγκο του καθηγητή, ο μαθητής που προέρχεται από τον 1ο πάγκο παίρνει 
από τη ντουλάπα της ομάδας του το κουτί "παρασκευή αραιού διαλύματος ξυδιού" που 
περιέχει: 

 Άσπρο ξύδι εμπορίου στην φιάλη του. 
 Ένα σιφώνιο μέτρησης 5mL ή μία σύ-
ριγγα των 5mL. 

 Ένα ποτήριο ζέσεως 250mL και ένα 
50mL. 

 Έναν ογκομετρικό κύλινδρο 250mL 
και ένα των 50mL. 

 Απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό σε 
φιάλη των 500mL. 

 Υδροβολέα με απεσταγμένο (ή απιο-
νισμένο) νερό. 

και το μεταφέρει στον πάγκο εργασίας 
του καθηγητή. 
 

Παρασκευή του αραιού διαλύματος ξυδιού. 
1. Με το σιφώνιο (ή τη σύριγγα) παίρνουμε 5mL από το ξίδι του εμπορίου και τα φέρνουμε 

στο ποτήρι ζέσης των 250 mL, όπου και τα αραιώνουμε με 245mL απεσταγμένο ή α-
πιονισμένο νερό. 

2. Ένας μαθητής αντιγράφει στον πίνακα μαρκαδόρου α. την περιεκτικότητα του ξυδιού σε 
οξικό οξύ, όπως αναγράφεται στην ετικέτα της φιάλης και β. τον Πίνακα Ι του φύλλου 
εργασίας. 

3. Οι μαθητές μεταφέρουν τις κωνικές φιάλες των 100mL από τις ομάδες τους. 
4. Με τη χρήση του αντίστοιχου ογκομετρικού σωλήνα, βάζουμε 50mL από το αραιωμένο 

διάλυμα σε κάθε μια κωνική φιάλη. (Η ποσότητα φτάνει ακριβώς για 5 ομάδες. Στην πε-
ρίπτωση αυτή προσέχουμε κατά τις μεταγγίσεις να μη μας χυθεί έξω η παραμικρή πο-
σότητα διαλύματος). 

5. Οι μαθητές μεταφέρουν στους πάγκους τους τις κωνικές φιάλες με το αραιωμένο διάλυ-
μα ξιδιού. 

6. Ο μαθητής της 1ης ομάδας μεταφέρει με προσοχή τα χρησιμοποιημένα σκεύη στον νε-
ροχύτη και τα πλένει με τη χρήση υγρού σαπουνιού και ψήκτρας. Τα ξεπλένει με νερό 
της βρύσης και κατόπιν δύο-τρεις φορές με απιονισμένο νερό. Τα αποστραγγίζει και τα 
σκουπίζει εξωτερικά με κουζινόχαρτο. Τα αφήνει να στεγνώσουν εσωτερικά στον πάγκο 
του νεροχύτη πάνω σε ένα κομμάτι κουζινόχαρτου. Κατόπιν μεταφέρει τα υλικά στην 
ντουλάπα της ομάδας του και επιστρέφει στον πάγκο του. 
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Τοποθέτηση των απαραιτήτων οργάνων και χημικών ουσιών για την 
ογκομέτρηση στον πάγκο εργασίας. 

 Παίρνουμε τα κλειδιά της ντουλάπας της ομάδας μας από τη κλειδοθήκη. 
 Παίρνουμε από τη ντουλάπα της ομάδας μας το κουτί της άσκησης με τον τίτλο "ογκο-
μέτρηση" που περιέχει: 

 Έναν σύνδεσμο απλό 
 Μία λαβίδα μεταλλική απλή. 
 Μία κωνική φιάλη 100mL. 
 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιο 
με τον δείκτη φαινολοφθαλεΐ-
νη. 

 Ένα φιαλίδιο (50mL) με πρό-
τυπο διάλυμα NaOH 0,1M.  

 Ψήκτρα καθαρισμού φιαλών. 
 Ένα ποτήριο ζέσεως 50mL 
 Απορροφητικό χαρτί (κουζινό-
χαρτο). 

 Έναν υδροβολέα με απεσταγμένο (ή απιονισμένο) νερό 
 Παίρνουμε επίσης τα εξής όργανα και εξαρτήματα: 

 Μία βάση παραλληλόγραμμη 
 Μία σιδηρά ράβδο μήκους τουλάχιστον 50cm. 
 Μία προχοΐδα 25mL (με πολλή προσοχή) 

 Μεταφέρουμε με προσοχή το κουτί της άσκησης και τα υπόλοιπα όργανα και εξαρτή-
ματα στον πάγκο μας. 

 
Α. Πειραματική διαδικασία 

1. Συναρμολογούμε το στήριγμα της προχοΐδας 
και την τοποθετούμε σε τέτοιο ύψος ώστε να 
χωρά από κάτω η κωνική φιάλη. Ρυθμίζουμε 
τη στρόφιγγα της προχοΐδας ώστε να μην εί-
ναι ούτε πολύ σφικτή ούτε πολύ χαλαρή. Με-
τά παραδίδουμε την κωνική φιάλη στην ομά-
δα παρασκευής του αραιού διαλύματος ξυ-
διού. 

2. Περιστρέφουμε τη στρόφιγγα της προχοΐδας 
(δοκιμή λειτουργίας) και κατόπιν την κλεί-
νουμε. 

3. Τοποθετούμε το ποτήριο ζέσεως των 50mL 
κάτω από την προχοΐδα. 

4. Γεμίζουμε την προχοΐδα με απιονισμένο νερό 
χρησιμοποιώντας τον υδροβολέα. 
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5. Ανοίγουμε και κλείνουμε με προσοχή την στρόφιγγα της προχοΐδας, όπως δείχνει η δι-
πλανή φωτογραφία, ώστε να εξασκηθούμε α. στην συνεχή ροή και στην ροή στάγδην 
και β. στην ετοιμότητα να περιορίσουμε την ροή ή να κλείσουμε την στρόφιγγα μετά 
από κάποια σταγόνα. Διαβάζουμε κάθε φορά την ένδειξη της προχοΐδας ώστε να εξα-
σκηθούμε στην ανάγνωση της κλίμακας. 

6. Αδειάζουμε την προχοΐδα και προσθέτουμε σ΄ αυτήν λίγα mL πρότυπου διαλύματος 
NaOH 0,1M. Αδειάζουμε την προχοΐδα. Επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά το πλύσιμο 
της προχοΐδας με το πρότυπο διάλυμα. 

7. Βάζουμε στην προχοΐδα 10mL περίπου πρό-
τυπου διαλύματος NaOH 0,1M χρησιμο-
ποιώντας τη σύριγγα. 

8. Σημειώνουμε την αρχική ένδειξη της προχοΐ-
δας στον Πίνακα Ι. 

9. Προσθέτουμε 2 σταγόνες από το διάλυμα 
του δείκτη στο αραιωμένο διάλυμα ξυδιού 
που εν τω μεταξύ παρασκευάστηκε από την 
ομάδα παρασκευής του διαλύματος και ανα-
δεύουμε με περιστροφική κίνηση της κωνικής 
φιάλης. 

10. Αφαιρούμε το ποτήριο ζέσεως από την προ-
χοΐδα και στη θέση του τοποθετούμε την κω-
νική φιάλη. 

11. Ανοίγουμε την στρόφιγγα με προσοχή και σε 
ροή στάγδην, ενώ ταυτόχρονα με το άλλο 
χέρι αναδεύουμε συνεχώς το διάλυμα με πε-
ριστροφική κίνηση της κωνικής φιάλης. Στο 
σημείο που πέφτουν οι σταγόνες το διάλυμα 
χρωματίζεται για λίγο και κατόπιν αποχρω-
ματίζεται. Ελαττώνουμε συνεχώς την ροή μόλις διαπιστώσουμε ότι το διάλυμα χρειάζε-
ται περισσότερο χρόνο για να αποχρωματιστεί και τέλος κλείνουμε την στρόφιγγα μετά 
από κάθε μία σταγόνα περιμένοντας να αποχρωματιστεί το διάλυμα. Η τελευταία διαδι-
κασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου μία σταγόνα να δώσει ανοικτό κόκκινο χρώμα στα-
θερό για 60s τουλάχιστον. 

12. Σημειώνουμε στον Πίνακα Ι την τελική ένδειξη της προχοΐδας. Ένας μαθητής της ομά-
δας σημειώνει στον πίνακα μαρκαδόρου του Εργαστηρίου τις μετρήσεις στην αντίστοι-
χη θέση. Αντιγράφουμε από τον πίνακα μαρκαδόρου του Εργαστηρίου στον Πίνακα Ι 
του φύλλου εργασίας, τις μετρήσεις των υπολοίπων ομάδων. Ακολούθως αντιγράφου-
με την περιεκτικότητα του ξυδιού σε οξικό οξύ, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του 
προϊόντος: ……………….%w/v. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 Αρχική ένδειξη 

προχοίδας 
V1(mL) 

Τελική ένδειξη 
προχοίδας 

V2(mL) 

Όγκος διαλύματος 
NaOH 0,1M (mL) 

V2-V1

Μέση τιμή 
V(mL) 

Δείγμα 
1ης ομάδας 

   

Δείγμα 
2ης ομάδας 

   

Δείγμα 
3ης ομάδας 

   

Δείγμα 
4ης ομάδας 

   

Δείγμα 
5ης ομάδας 

   

 
 
……………….. 

 
 
Επιστροφή των υλικών και οργάνων του πειράματος στη ντουλάπα της 

ομάδας 
(Για να γίνουν γρήγορα οι εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα από διαφορετικούς μαθητές 
της ομάδας: Άλλος και αποσυναρμολογεί την προχοΐδα και το στήριγμά της και μαζεύει τις 
χημικές ουσίες, άλλος πλένει, άλλος ξεπλένει τα σκεύη, κλπ ) 
1. Αδειάζουμε την προχοΐδα και το ποτήριο ζέσεως. Μεταφέρουμε με προσοχή τα χρησι-

μοποιημένα σκεύη στον νεροχύτη τα αδειάζουμε με προσοχή και τα πλένουμε με τη 
χρήση υγρού σαπουνιού και ψήκτρας. Τα ξεπλένουμε με νερό της βρύσης και κατόπιν 
δύο-τρεις φορές με απιονισμένο νερό. Τα αποστραγγίζουμε και τα σκουπίζουμε εξωτε-
ρικά με κουζινόχαρτο. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν εσωτερικά στον πάγκο του νερο-
χύτη πάνω σε ένα κομμάτι κουζινόχαρτου. Πετάμε το χρησιμοποιημένο κουζινόχαρτο 
στον κάλαθο των αχρήστων. 

2. Μεταφέρουμε όλα τα υλικά στη θέση τους στην ντουλάπα της ομάδας μας. Κλειδώνου-
με και τοποθετούμε το κλειδί στην κλειδοθήκη. 

 
Β. Εργασία στο σπίτι 

(ή αν προλάβουμε στο Εργαστήριο μετά τις μετρήσεις) 
1. Βρίσκουμε τον όγκο του διαλύματος NaOH που καταναλώθηκε στην ογκομέτρηση κάθε 

ενός δείγματος αφαιρώντας από την τελική ένδειξη V2 της προχοίδας την αρχική V1 και 
συμπληρώνουμε την αντίστοιχη στήλη του Πίνακα Ι. Κατόπιν βρίσκουμε τον μέσο όρο 
V των όγκων αυτών και τον γράφουμε στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα Ι. Αν κάποιος 
από τους όγκους αυτούς απέχει σημαντικά από τους άλλους, δεν λαμβάνεται υπόψη 
και δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του μέσου όρου. 

2. Βρίσκουμε την ποσότητα του NaOH που αντέδρασε με το δείγμα των 50mL αραιωμέ-
νου διαλύματος ξυδιού:  

M⋅V = 0,1
L

mol ⋅V⋅10-3L = V⋅10-4 mol NaOH 
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( Άρα και  V⋅10-4 mol CH3COOH επειδή ή αναλογία των αντιδρώντων στην εξουδετέ-
ρωση είναι 1:1 ) 

Αλλά το δείγμα περιέχει το 
5
1

250mL
50mL

=  της αρχικής ποσότητας του ξυδιού άρα και το 

εν πέμπτο της ποσότητας οξικού οξέος που περιέχονται στα 5 mL του ξιδιού. Συνε-
πώς, στα 5 mL του ξιδιού υπήρχαν (250/50)⋅V⋅10-4 mol⋅ = 5⋅V⋅10-4 mol οξικού οξέος και 
κατ ακολουθία 5⋅V⋅10-4 mol⋅60g/mol = 0,03⋅V gCH3COOH (επειδή η σχετική μοριακή 
μάζα του οξικού οξέος είναι 60). 
Άρα στα 5 mL του ξιδιού υπήρχαν 0,03⋅V gCH3COOH 
        στα 100mL πόσα γραμμάρια οξικού οξέος υπάρχουν;  
Από την απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε ότι η επί τοις εκατό % w/v περιεκτικότητα 
είναι: 0,03⋅V⋅ (100/5) =: 0,6⋅V = ............ %wlv σε CH3COOH 

3. Συγκρίνουμε την περιεκτικότητα που υπολογίσαμε πειραματικά με την περιεκτικότητα 
που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Υπάρχει απόκλιση από την τιμή που α-
ναγράφεται στη φιάλη του ξιδιού; …………………. 
Που οφείλεται κατά την γνώμη σας η διαφορά; (αν υπάρχει) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

4. Γιατί δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την μέτρηση που απέχει σημαντικά από τις 
υπόλοιπες και να μην την υπολογίσουμε στον μέσο όρο; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγές: 
 "Εργαστηριακός οδηγός Χημείας κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου" 
 "Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ " ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 




