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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο τέλος του πειράµατος αυτού θα πρέπει να µπορείς: 

1. Να εκτελείς µια ογκοµετρική ανάλυση και να προσδιορίζεις το πέρας αυτής µε τη βοήθεια των 

δεικτών. 

2. Να υπολογίζεις την περιεκτικότητα του ξιδιού σε οξικό οξύ και κατ' επέκταση να αναγνωρίζεις 

την δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου εµπορικών προϊόντων στο εργαστήριο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 

Το κύριο δραστικό συστατικό του προϊόντος που στο εµπόριο φέρεται µε το όνοµα «ξίδι», είναι το 

CH3COOH. Αυτό είναι ένα ασθενές οργανικό οξύ και µπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά από την 

αντίδραση του µε ένα διάλυµα βάσης, γνωστής και σταθερής συγκέντρωσης (πρότυπο διάλυµα) π.χ. 

διάλυµα NaOH 0,1 Μ. Η στοιχειοµετρική αντίδραση η οποία γίνεται είναι: 

CH3COOH + NaOH ���� CH3COONa + Η2O 

Οι αντιδράσεις αυτές εξουδετέρωσης αποτελούν τη βάση µιας µεγάλης κατηγορίας ογκοµετρικών 

προσδιορισµών που χαρακτηρίζονται ως οξυµετρία - αλκαλιµετρία. Σαν τέλος της αντίδρασης 

θεωρούµε τη στιγµή εκείνη, όπου έχει προστεθεί στοιχειοµετρική ποσότητα της βάσης, όπως 

προκύπτει από την αντίδραση. Το τέλος αυτό λέγεται και ισοδύναµο σηµείο της αντίδρασης. Το 

πρόβληµα προσδιορισµού του ισοδύναµου σηµείου επιλύεται ως εξής: 

Κατά τη διάρκεια της προοδευτικής προσθήκης της βάσης αλλάζει η τιµή του pΗ του διαλύµατος. 

Στην περίπτωση προσδιορισµού του οξικού οξέος µε NaOH το pΗ ξεκινά από σχετικά µικρές τιµές 

≈3-4, ανάλογα µε την συγκέντρωση του οξέος. Με την προσθήκη της βάσης αυτό αυξάνει βαθµιαία, 

καθώς αρχικά δηµιουργείται ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH και CH3COO
-
. Όταν φτάσουµε στην 

πλήρη εξουδετέρωση - ισοδύναµο σηµείο - οπότε βέβαια υπάρχει µόνο το ιόν CH3COO
-
, το pΗ 

προσδιορίζεται µόνο από αυτό. Αµέσως µετά θα υπάρχει µεγάλη µεταβολή στο pΗ από την 

περίσσεια της βάσης. Συνεπώς, το θέµα λύνεται µε έναν κατάλληλο δείκτη οξυµετρίας-

αλκαλιµετρίας, δηλαδή ένα πρωτολυτικό δείκτη. Ένα βασικό λοιπόν σηµείο στην ογκοµετρική 

ανάλυση, είναι η εκλογή τον κατάλληλου δείκτη, δηλαδή δείκτη ο οποίος να αλλάζει αν είναι 

δυνατό χρώµα στο ισοδύναµο σηµείο. Το σηµείο στο οποίο ο δείκτης αλλάζει χρώµα λέγεται 
τελικό σηµείο της αντίδρασης. Το επιθυµητό λοιπόν είναι να συµπίπτουν το τελικό µε το 

ισοδύναµο σηµείο ή τουλάχιστον να απέχουν το λιγότερο δυνατό, δηλαδή µέσα στα όρια αποδεκτού 

σφάλµατος. Για την περίπτωση του CH3COOH το pΗ στο ισοδύναµο σηµείο είναι το pΗ του 

CH3COO
-
, το οποίο αναµένεται να είναι γύρω στο 8 µε 8,5. Ένας πολύ καλός δείκτης για την 

περίπτωση λοιπόν είναι η φαινολοφθαλεΐνη η οποία από άχρωµη, pΗ<8,3, γίνεται κόκκινη σε pΗ 

µεγαλύτερο από αυτό. Η γενική λοιπόν πορεία περιλαµβάνει τη λήψη µιας ορισµένης ποσότητας 

ξιδιού, αραίωσή της µε απιονισµένο νερό, ώστε η συγκέντρωση του οξέος να είναι στα όρια του ≈ 

0,01 Μ, προσθήκη ποσότητας δείκτη και τιτλοδότηση µε πρότυπο διάλυµα NaOH. Από τον όγκο 

του διαλύµατος υπολογίζουµε τα mol αυτού και από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης τα mol του 

CH3COOH. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑΣ 

 

Η καµπύλη ογκοµέτρησης ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση π.χ. διαλύµατος CH3COOH µε 

πρότυπο διάλυµα NaOH. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Για την εκτέλεση του πειράµατος απαιτούνται 

1. Μία προχοΐδα των 25 η 50 mL µε κατάλληλο στήριγµα 

2. Μία κωνική φιάλη των 250 mL 

3. Σιφώνιο βαθµονοµηµένο των 5 mL 

4. ∆είκτης φαινολοφθαλεΐνη µε σταγονοµετρικό φιαλίδιο 

5. ∆είγµα ξιδιού του εµπορίου. 

6. ∆ιάλυµα NaOH πρότυπο 0,1 Μ 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1 Από το δείγµα του εµπορίου λαµβάνονται 5 mL και φέρονται στην ογκοµετρική των 250 mL, 

όπου και αραιώνονται µε απιονισµένο νερό. 

2 Από το αραιωµένο διάλυµα λαµβάνονται 50 mL. Προστίθενται τώρα 2 σταγόνες από το διάλυµα 

του δείκτη και το διάλυµα αυτό ογκοµετρείται µε το διάλυµα του NaOH. µέχρις ότου µία σταγόνα 

απ΄ αυτό να δώσει ανοικτό κόκκινο χρώµα σταθερό για  60s τουλάχιστον. 

Επαναλαµβάνεται η µέτρηση για δύο ακόµη φορές και βρίσκεται ο µέσος όρος. Αν καταναλώθηκαν 

σε µέσο όρο V mL από το διάλυµα του NaOH τότε αντέδρασαν V·10
-4

 mol NaOH, άρα και ίσα mol 

CH3COOH από την αναλογία της αντίδρασης που είναι 1:1. Συνεπώς στα 5 mL του ξιδιού υπήρχαν 

5·V·10
-4

 mol·60 g·mol
-1 

CH3COOH ή η % βάρος σε όγκο περιεκτικότητα είναι 5V·10
-4

·(100/5) =0,6·V 

% (w/V). 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΟΜΑ∆Α: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  1) 

2)  

3) 

4) 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

α/α ∆είγµατος 1
ο
 2

ο
 3° 

Αρχική ένδειξη προχοΐδας    

Τελική ένδειξη προχοΐδας    

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Μέσος όρος των τριών µετρήσεων    Vµ = …………….mL 

mol NaOH άρα και CH3COOH n =……………….mol 

µάζα CΗ3COΟΗ m = n·60 =……… g 

% w/v m·(100/5)=………g/100mL 

 


