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Σχολείο:    …………………………………………………… 
 
Ονομ/υμα: ………………………………………………… 
                                                
                ………………………………………………… 
                   
                ……………………………………………… 

Φύλλο Εργασίας 
 

Ογκομετρικός προσδιορισμός  
Οξικού Οξέος στο ξύδι  

 
Το ξίδι (παλαιότερα ξύδι),είναι ένα αραιό διάλυμα του οξικού οξέος, το οποίο 
παράγεται συνήθως με οξείδωση της αιθυλικής αλκοόλης του κρασιού  δια της 
οξικής ζύμωσης. 
Το ξίδι που λαμβάνεται από τη ζύμωση του κρασιού μπορεί να περιέχει 5 – 8% 
w/v  οξικό οξύ. 
 
Το ξίδι από την φύση του έχει απολυμαντικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες 
γνωστές από την αρχαιότητα. 
Οι Αιγύπτιοι, ο Ιπποκράτης, οι Ρωμαίοι οι Κινέζοι κλπ το χρησιμοποίησαν σαν 
θεραπευτικό 
Οι νεώτερες έρευνες επιβεβαίωσαν και αιτιολόγησαν πλήθος από τις απόψεις 
των εμπειρικών παρατηρήσεων των προηγούμενων αιώνων. 
Πέραν των φαρμακευτικών εφαρμογών το ξίδι χρησιμοποιείται σαν ευφραντικό 
και μέσο συντήρησης. καλλυντικό αλλά και οικιακό καθαριστικό.  
Η παγκόσμια παραγωγή του οξικού οξέος  ανέρχεται σε πάνω από 6,5 εκ 
τόνους 
 
Στόχοι 
Να αραιώνεις διαλύματα 
Να εκτελείς μία ογκομετρική ανάλυση και να προσδιορίζεις το πέρας αυτής με 
τη βοήθεια των δεικτών. 
Να υπολογίζεις την περιεκτικότητα του ξιδιού σε οξικό οξύ. 
Να εκτιμάς το πεχα ενός διαλύματος που προκύπτει από διαδοχικές αραιώσεις. 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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Λίγα λόγια 
Η Ογκομετρική Ανάλυση  είναι μία μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού μίας 
ουσίας, που βρίσκεται σε διάλυμα, με την προσθήκη ορισμένου όγκου 
διαλύματος μίας άλλης ουσίας γνωστής συγκέντρωσης (πρότυπο διάλυμα). 
Το Οξικό Οξύ  είναι ένα ασθενές οργανικό οξύ και μπορεί να προσδιοριστεί 
ποσοτικά από την αντίδραση του με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ.  Η αντίδραση 
είναι: 
 

CH3COOH + NaOH      CH3COONa + H2O 
 

Σαν τέλος της αντίδρασης (ισοδύναμο σημείο) θεωρούμε την στιγμή εκείνη που 
έχει προστεθεί στοιχειομετρική ποσότητα της βάσης. Τότε το pH του 
διαλύματος είναι περίπου 8,3 και η Φαινολοφθαλεΐνη είναι ο κατάλληλος 
δείκτης γιατί σε αυτό το  pH αλλάζει το χρώμα της (τελικό σημείο) και από 
άχρωμη γίνεται  ιώδης.  
 
Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν: 
 
Στήριγμα Προχοΐδας,  
Προχοΐδα …………………………………………………………………. 
Χωνί ………………………………………………………………………… 
Κωνική φιάλη 250ml ……………………………………………….. 
Σιφώνι 10 ml ……………………………………………………………. 
Ογκομετρικός κύλινδρος 10ml ……………………………….. 
Ογκομετρική φιάλη  100ml …………………………………….. 
Ογκομετρικός κύλινδρος 100ml ………………………………. 
Ποτήρι ζέσεως  250 ml ……………………………………………. 
Ποτήρι ζέσεως  600 ml (για τα απόβλητα) 
 

Ξύδι (δείγμα)  
ΝαΟΗ 0,1Μ 
Φαινολοφθαλεΐνη 
Απιονισμένο νερό 
Πεχαμετρικό χαρτί 

Στην πορεία της εργαστηριακής διαδικασίας σημείωνε που/πως χρησιμοποίησες 
τα παραπάνω όργανα.  
 
1η δραστηριότητα: Αραίωση διαλύματος 
Το διάλυμα του οξικού οξέος (ξίδι) είναι σχετικά πυκνό και θα απαιτηθεί μεγάλη 
ποσότητα ΝαΟΗ 0,1Μ για να το εξουδετερώσει. Γι αυτό αραιώνουμε το δείγμα.   
Παίρνουμε 10ml δείγματος (ξίδι) και το αραιώνουμε με νερό μέχρι τα 100ml 
Περιγράφεις με λίγα λόγια την διαδικασία της αραίωσης που ακολούθησες. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2η δραστηριότητα: Ογκομετρικός προσδιορισμός Οξικού Οξέος 
 
Διαδικασία 

 

1.     Γεμίζουμε την προχοΐδα με ΝαΟΗ 
0,1Μ μέχρι τα 25ml περίπου και 
αφήνουμε λίγο να τρέξει στο 
ποτήρι των αποβλήτων, 

    σημειώνουμε την αρχική ένδειξη. 
 
2.     Σε κωνική φιάλη προσθέτουμε 

10 ml από το αραιωμένο ξίδι και 3-
4 σταγόνες  δείκτη 
Φαινολοθφαλεΐνη. 

 
3.     Αρχίζουμε  την ογκομέτρηση, με 

την προχοΐδα να τρέχει στάλα – 
στάλα και ανακινώντας διαρκώς την 
κωνική φιάλη . 

 
4.     Σταματάμε την ογκομέτρηση μόλις 

το διάλυμα χρωματιστεί ιώδες 
οπότε σημειώνουμε την τελική 
ένδειξη της προχοΐδας. 

 
Επαναλαμβάνετε την ογκομέτρηση για 2η 
φορά.  
Τέλος κάνουμε τους απαραίτητους 
υπολογισμούς. 

 
 
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς 
σας 
 

Ογκομέτρηση  
1η 2η Μ.Ο. 

Αρχική ένδειξη προχοΐδας (ml) 
 

  Χ 
Τελική ένδειξη προχοΐδας (ml) 
 

  Χ 
Όγκος πρότυπου διαλύματος (ml) ΝαΟΗ 0,1Μ  που 
καταναλώθηκε 
 

   

 
 
 
 

NaOH  
0,1M 

Ξύδι 
   + 
Φαινολο-
φθαλεϊνη 
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Υπολογισμός της περιεκτικότητας %w/v του ξiδιού σε οξικό οξύ 
 
 
Δεδομένου ότι 
Κάθε 1ml NaOH 0,1M   εξουδετερώνει 0,006 g CH3COOH 
 
Πόσα g  CH3COOH υπάρχουν στα 10 ml  αραιωμένου διαλύματος που 
ογκομετρήσατε; …….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Πόσα g  CH3COOH υπάρχουν στα 100 ml  του αρχικού διαλύματος (πριν την 
αραίωση); 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Άρα η περιεκτικότητα το ξιδιού μας σε οξικό οξύ είναι  ….. % w/v. 
 
 
Και μία εφαρμογή 
Χρησιμοποιώντας πεχαμετρικό χαρτί εκτίμησε,   
Πόσο είναι το πεχα του ξιδιού (δείγμα) ……… 
Πόσο είναι το πεχα του αραιωμένου, κατά 10 φορές, ξιδιού ………… 
 
Για να καθαρίσω το ατμοσίδερο από τα άλατα χρειάζεται να αραιώσω το ξίδι 
τόσο ώστε το πεχα να είναι περίπου 4,5. Πόσο πρέπει να το αραιώσω ; 
Αιτιολογήστε  την άποψη σας 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 


