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4ο ΓΕΛ Ζωγράφου                                              ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ   

Γ’ Τάξη, Θετική κατεύθυνση 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Στόχοι αυτής της πειραµατικής δραστηριότητας είναι: 

• Να εφαρµόσεις την διαδικασία της ογκοµέτρησης για τον ποσοτικό προσδιορισµό 
της συγκέντρωσης διαλύµατος ισχυρού οξέος. 

• Να διαπιστώσεις το τέλος της αντίδρασης στηριζόµενος στην αλλαγή του χρώµατος 
του δείκτη. 

• Να διαπιστώσεις ότι η ογκοµέτρηση είναι µια ακριβής µέθοδος ποσοτικού προσδι-
ορισµού και να κατανοήσεις τη σηµασία της στα χηµικά εργαστήρια για τον έλεγχο 
των εµπορικών προϊόντων 

• Να χρησιµοποιήσεις την προχοϊδα 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Η ογκοµέτρηση ( µέτρηση όγκου προτύπου διαλύµατος ) ή τιτλοδότηση ( εύρεση 

τίτλου – συγκέντρωσης διαλύµατος ) είναι µια µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού ( χωρίς 

ζυγό ) που χρησιµοποιείται ευρύτατα τόσο στην έρευνα όσο και στη βιοµηχανία. 

Η χηµική αντίδραση στην οποία στηρίζεται η ογκοµέτρηση θα πρέπει: 

• Να είναι γνωστή και να γίνεται ποσοτικά µε καθορισµένη στοιχειοµετρική αναλογία 

• Να είναι ταχεία 

• Να υπάρχει τρόπος να διαπιστώνεται το τέλος της αντίδρασης 

Κατά συνέπεια η ογκοµέτρηση δεν περιορίζεται µόνο σε αντιδράσεις οξέων – βάσεων 

αλλά και σε άλλες ( π,χ, οξειδοαναγωγής : Προσδιορισµός της ποσότητας σιδήρου µε ο-

γκοµέτρηση µε διάλυµα ΚΜηΟ4,)  

 

Ογκοµέτρηση εξουδετέρωσης είναι η διαδικασία προσδιορισµού του ελάχιστου 

απαιτούµενου όγκου πρότυπου διαλύµατος ισχυ-

ρής βάσης ή ισχυρού οξέος ( µε γνωστή συγκέ-

ντρωση), η οποία απαιτείται για την πλήρη εξου-

δετέρωση ορισµένου γνωστού όγκου διαλύµατος 

οξέος ή βάσης (άγνωστης συγκέντρωσης) 

Η ογκοµέτρηση έχει ως στόχο την εύρεση 

της άγνωστης συγκέντρωσης του διαλύµατος του 

ηλεκτρολύτη και χαρακτηρίζεται ως οξυµετρία , 

όταν προσδιορίζεται ο όγκος του πρότυπου δια-

λύµατος του ισχυρού οξέος και αλκαλιµετρία, 

όταν προσδιορίζεται ο όγκος του πρότυπου δια-

λύµατος της ισχυρής βάσης. 

Πείραµα: ογκοµέτρηση ισχυρού οξέος µε χρήση πεχαµέτρου και δεί-

κτη (αλκαλιµετρία) 
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Κατά τη διάρκεια της ογκοµέτρησης το pH του αγνώστου διαλύµατος µεταβάλλεται 

συνεχώς και η γραφική παράσταση του σε συνάρτηση µε τον όγκο του προστιθεµένου 

προτύπου διαλύµατος δίνει την καµπύλη ογκοµέτρησης. 

Ο εντοπισµός του ισοδύναµου σηµείου (πλήρης εξουδετέρωση) γίνεται µε τη βοή-

θεια των δεικτών. Ο κατάλληλος δείκτης για µια οποιαδήποτε ογκοµέτρηση οξέος – βάσης 

είναι εκείνος που έχει τιµή pK∆ στην περιοχή της απότοµης κλίσης της καµπύλης ογκοµέ-

τρησης 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                

 

ΟΡΓΑΝΑ-ΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ -ΥΛΙΚΑ 

• Μαγνητικός αναδευτήρας 

• Προχοΐδα  

• Ογκοµετρικός κύλινδρος 

• ποτήρι ζέσεως των 500 ml (ποτήρι αντίδρα-

σης) 

• ποτήρι ζέσεως των 500 ml (ποτήρι αχρή-

στων) 

• χωνί διήθησης 

• ψηφιακό πεχάµετρο 

• ΝαΟΗ(aq) 0,5Μ 

• HCl(aq) 1Μ 

• ∆είκτης φαινολοφθαλεΐνης 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

1. Ετοίµασε µια διάταξη που περιλαµβάνει τον µαγνητικό αναδευτήρα µε ορθοστάτη στον  οποίο 
συνδέεται  η προχοΐδα και το πεχάµετρο. Τοποθέτησε το ποτήρι αντίδρασης πάνω στην µε-
ταλλική πλάκα του µαγνητικού αναδευτήρα και βάλε µέσα το ειδικό µαγνητάκι ανάδευσης (όλη 
η διάταξη βρίσκεται έτοιµη ). 

2. Γέµισε την προχοΐδα  (µε τη βοήθεια χωνιού διήθησης), µε διάλυµα ΝαΟΗ 0,5Μ ώστε να υ-
περβεί την ένδειξη 0. Με εκροή στο ποτήρι αχρήστων µηδένισε την ένδειξη της προχοΐδας. Ε-
ξοικειώσου µε τη χρήση της προχοΐδας.  

3. Πρόσθεσε στο ποτήρι αντίδρασης 7,5 ml διαλύµατος HCl άγνωστης συγκέντρωσης (περίπου 1 

Μ), 2 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και νερό µέχρις όγκου 100 ml  περίπου (χονδρική ένδειξη 
του ποτηριού). Έλεγξε αν το πεχάµετρο βυθίζεται ικανοποιητικά στο διάλυµα (τουλάχιστον 1 
εκ. ∆ηλαδή, όσο χρειάζεται για να βρίσκεται το ηλεκτρόδιό του µέσα στο µετρούµενο διάλυµα). 

4. Θέσε σε λειτουργία το πεχάµετρο. 

5. Στρέψε την προχοΐδα (περιστρέφεται ο ορθοστάτης της) προς το ποτήρι αντίδρασης και άρχισε 
να προσθέτεις το διάλυµα της βάσης σταδιακά και να καταγράφεις την αντίστοιχη τιµή pH (Πί-
νακας Ι στα αποτελέσµατα).  

ΣΗΜ: Όσο πλησιάζεις στο τελικό σηµείο να προσθέτεις µικρότερες ποσότητες από τη βάση. 

Παρατήρησε την αλλαγή χρώµατος στο "τελικό σηµείο" της ογκοµέτρησης. Σηµείωσε την τιµή 
του όγκου στο τελικό σηµείο, στον Πίνακα Ι.  

Σταµάτα την προσθήκη βάσης όταν δεν προκαλείται πλέον ουσιώδης µεταβολή στο pH  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: 1. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.. 

2. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS..SS 

3. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 

 

1. Να κατασκευασθεί η καµπύλη εξουδετέρωσης µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα (δίνε-
ται στο τέλος χαρτί µιλιµετρέ) 

2. Να υπολογιστεί µε τη βοήθεια της καµπύλης  ο όγκος που αντιστοιχεί σε pH=7 
(ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ) και να συγκριθεί µε τον όγκο που 
προσδιορίστηκε από την αλλαγή του χρώµατος του δείκτη (ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ).  

3. Που οφείλεται η παρατηρούµενη διαφορά της τιµής µεταξύ του ισοδυνάµου και του 
τελικού σηµείου της ογκοµέτρησης; 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 

ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ S 

• Σκούπισε στεγνά τον πάγκο σου , αν έχουν χυθεί υγρά. 

• Τοποθέτησε τα υλικά στο ¨εργαστηριακό κουτί¨, όπως τα βρήκες. 

• Άδειασε τους δοκιµαστικούς σωλήνες και τα ποτήρια στο ¨δοχείο εξουδετέρωσης¨ 

• Βάλε τα άπλυτα ποτήρια και δοκιµαστικούς σωλήνες εκεί που σου υπέδειξε ο καθηγη-
τής σου. 

• Βάλε τα σκουπίδια στη θέση τους. 
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