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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  --  ΘΘΕΕΩΩΡΡΙΙΑΑ 

 
Τα υδατικά διαλύματα των οξέων εμφανίζουν τον λεγόμενο «όξινο χαρακτήρα». Μεταξύ άλλων 

διασπούν τα ανθρακικά άλατα ελευθερώνοντας αέριο διοξείδιο του άνθρακα, αντιδρούν με δραστικά 

μέταλλα ελευθερώνοντας αέριο υδρογόνο, αλλάζουν το χρώμα των δεικτών κλπ. Τα ανιόντα των 

οξέων εξ άλλου μπορούν, μέσα σε υδατικά διαλύματα, να συμμετάσχουν σε ιοντικές αντιδράσεις με 

κάποια κατιόντα μετάλλων σχηματίζοντας ιζήματα με χαρακτηριστικά χρώματα και υφή. 

Το οξικό (αιθανικό) οξύ είναι το συστατικό που δίνει στο ξύδι τη γνωστή  (ξινή) γεύση και οσμή. 

Σχηματίζεται κατά την οξική ζύμωση του κρασιού, κατά την οποία η αιθανόλη (συστατικό του 

κρασιού) μετατρέπεται σε αιθανικό οξύ, εξ αιτίας της δράσης βακτηρίων του γένους Acetobacter.  

Η ογκομέτρηση είναι μια διαδικασία που τη  χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε την άγνωστη 

περιεκτικότητα ενός διαλύματος σε κάποιο από τα συστατικά του. Στην διαδικασία αυτή μετράμε τον 

όγκο διαλύματος γνωστής περιεκτικότητας (πρότυπο) που χρειάστηκε για να αντιδράσει ακριβώς με 

την προσδιοριζόμενη ουσία στο «άγνωστο» δείγμα μας. Στις ογκομετρήσεις που στηρίζονται σε 

αντιδράσεις εξουδετέρωσης (οξυμετρία-αλκαλιμετρία) το ισοδύναμο σημείο (στο οποίο όλη η 

προσδιοριζόμενη ουσία του δείγματος αντέδρασε στοιχειομετρικά με την ποσότητα του πρότυπου 

διαλύματος που προσθέσαμε) μπορεί να προσδιοριστεί από την αλλαγή του χρώματος του 

κατάλληλου δείκτη, ο οποίος είχε προστεθεί αρχικά στο δείγμα. 

 
Απόχρωση δείκτη φαινολοφθαλεϊνης ανά τιμή pH: 
 

  

pH< 8,2 : άχρωμη 
pH> 10 : ροζ-κόκκινη 
 
 

 
 

 
 
 
 



1η Άσκηση: ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΟΟΞΞΕΕΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
  

Στην άσκηση αυτή θα ελέγξετε αρχικά την παρουσία οξέος σε υδατικό διάλυμα, με χρήση κατάλληλου 

αντιδραστηρίου και με δύο διαφορετικούς τρόπους. Για τον έλεγχο αυτό μπορείτε να επιλέξετε 

μεταξύ των αντιδραστηρίων Na2CO3, NaCℓ,  KI,  NaOH,  Zn και Cu. Στη συνέχεια, με επιλογή πάλι του 

κατάλληλου αντιδραστηρίου, θα ταυτοποιήσετε το ένα και μοναδικό οξύ, έχοντας να επιλέξετε 

μεταξύ του υδροχλωρικού (HCℓ) και του θειικού (Η2SO4) οξέος. Για τον έλεγχο αυτό μπορείτε να 

επιλέξετε μεταξύ των αντιδραστηρίων Na2CO3, NaCℓ,  KI,  NaOH, BaCℓ2,  Pb(NO3)2. 

Σας δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τη σειρά δραστικότητας ορισμένων μετάλλων και 

χαρακτηριστικά ιζήματα. 

 

Σειρά αύξησης δραστικότητας ορισμένων μετάλλων: 
 

K Ba Ca Na Mg Aℓ Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb  Η  Cu Hg Ag Pt Au 
 

Ιζήματα:  AgCℓ (λευκό) ,  AgBr (υποκίτρινο) ,  AgI (κίτρινο) ,  BaSO4 (λευκό),  PbSO4 (λευκό),  PbCℓ2 

(λευκό) , PbI2 (κίτρινο),   Pb(OH)2 (λευκό) , Zn(OH)2 (λευκό),  Fe(OH)2 (πράσινο) 

 

          

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

1.  Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων 
1. Διαλύματα  Na2CO3, NaCℓ,  KI,  BaCℓ2, 
NaOH,  Pb(NO3)2 

2.   3 δοκιμαστικοί σωλήνες με  διαλύματα 
του ίδιου οξέος 

2. Σκόνη Zn και έλασμα Cu 

 

-Έλεγχος της παρουσίας οξέος στον 1ο δοκιμαστικό σωλήνα: ………………… (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

 

Αιτιολόγηση: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-Ταυτοποίηση οξέος: …………………………. (ΗCℓ ή H2SO4) 

 

Αιτιολόγηση: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2η Άσκηση: ΟΟΓΓΚΚΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΞΞΥΥΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΟΟΞΞΙΙΚΚΟΟ  ΟΟΞΞΥΥ  
  

Στην άσκηση θα προσδιορίσετε την περιεκτικότητα  % w/v  του ξυδιού σε οξικό οξύ. Το πρότυπο 

διάλυμα που θα χρησιμοποιήσετε είναι διάλυμα NaOH 0,1 M, ενώ το «άγνωστο» δείγμα σας είναι ξύδι 

του εμπορίου. Ο δείκτης που θα χρησιμοποιήσετε είναι η φαινολοφθαλεΐνη. Το ισοδύναμο σημείο θα 

προσδιοριστεί από την μόνιμη αλλαγή χρώματος του δείκτη. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η: 

 
CH3COOH   +   NaOH     →   CH3COONa   +   H2O 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

1. Ορθοστάτης με προχοΐδα 1. Πρότυπο διάλυμα NaOH 0,1 M 

2. 2 κωνικές φιάλες των 250 mL 2. Ξύδι του εμπορίου 

3. Σιφώνι πλήρωσης των 10 mL  3. Φαινολοφθαλεΐνη (δείκτης) 

4. Ογκομετρικός κύλινδρος των 100 mL 4. Απιοντισμένο νερό 

5. Ράβδος ανάδευσης  

6. Χωνί  

7. Ποτήρι ζέσεως των 250 mL  

8. Προστατευτικά γυαλιά  

 
Πειραματική πορεία 
 

1. Γεμίζετε την προχοΐδα με το πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ μέχρι την ένδειξη 0 ή κάποια ένδειξη της 

δικής σας επιλογής. (Η ένδειξη προσδιορίζεται από το κάτω μέρος της κυρτής επιφάνειας του 

υγρού). Πρέπει να έχετε φροντίσει ο χώρος κάτω από την στρόφιγγα να είναι πλήρης και χωρίς 

φυσαλίδες αέρα. 

2. Με τη βοήθεια του σιφωνιού μετράτε 10 mL από το ξύδι του εμπορίου και το ρίχνετε στην μία 

κωνική φιάλη. Αραιώνετε με απιοντισμένο νερό μέχρι τη γραμμή των 250 mL και αναδεύετε με 

τη ράβδο. 

3. Με τη βοήθεια του ογκομετρικού κυλίνδρου παίρνετε 50 mL από το αραιωμένο διάλυμα και το 

ρίχνετε στην 2η κωνική φιάλη.  

4. Προσθέτετε μερικές (3 – 4) σταγόνες φαινολοφθαλεΐνη και αρχίζετε την ογκομέτρηση. 

5. Η προσθήκη του πρότυπου διαλύματος γίνεται σταγόνα-σταγόνα και με συνεχή ανάδευση, 

περιστροφικά, της κωνικής φιάλης. 

6. Η ογκομέτρηση σταματάει (ολοκληρώνεται) όταν μονιμοποιηθεί (30 second) η αλλαγή του 

χρώματος του διαλύματος στην κωνική φιάλη. 

7. Επαναλαμβάνετε ακόμα δύο φορές (εφόσον έχετε χρόνο) και βρίσκετε το μέσο όρο των όγκων 

που χρησιμοποιήσατε. 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις ζητούμενες τιμές. 

I) Όγκος  NaOΗ που χρησιμοποιήθηκε (Μέσος Όρος):  ………………………… mL 

II) Αριθμός moℓ NaOH που χρησιμοποιήθηκαν : ……………………… moℓ       

Υπολογισμός 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III) Αριθμός moℓ CH3COOH στα 50 mL αραιωμένου διαλύματος : …………………. moℓ 

Αιτιολόγηση  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV) Αριθμός moℓ CH3COOH στα αρχικά 10 mL ξυδιού: …………………. moℓ 

Αιτιολόγηση 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V) Μάζα CH3COOH στα αρχικά 10 mL ξυδιού: ……………………… g  

Υπολογισμός (Δίνεται MrCH3COOH=60) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI) Περιεκτικότητα  % w/v ξυδιού σε οξικό οξύ   …………………. % w/v 

Υπολογισμός 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (αφορά την επιτροπή) 
 

 

 

Άσκηση 1: Α)  Αιτιολόγηση παρουσίας οξέος x 2:   2x8   
  
  Β) Αιτιολόγηση ταυτότητας οξέος:   8 
 
  Γ) Πειραματική διαδικασία (και χρήση εξ αρχής του σωστού αντιδραστηρίου): 
          6 
 
    
 
Άσκηση 2: Α) Εκτέλεση άσκησης:     30 
 

Β)  Υπολογισμός moℓ NaOH:    8    
    

 Υπολογισμός moℓ CH3COOH  (50 mL):   3   
 
 Υπολογισμός moℓ CH3COOH  (10 mL ξυδιού):  7 
 

Υπολογισμός μάζας CH3COOH  (10 mL ξυδιού): 8 
 
Υπολογισμός περιεκτικότητας ξυδιού:   4  

    
       Σφάλμα 0-3%   10 
  
         Σφάλμα 3-5%   7 
  
         Σφάλμα 5-10%  4  
 
         Σφάλμα > 10%     0 

           
   

 
     

 
       ΣΥΝΟΛΟ  100 

 


