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Τπολογιςμόσ τησ περιεκτικότητασ του ξιδιοφ ςε οξικό οξφ με τη χρήςη 
του Multilog  

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………….. 

Σμήμα: ……………………………. Ημερομηνία: ………………………………….. 

τόχοι  

το τζλοσ του πειράματοσ κα πρζπει να μπορείσ: 

1. Να προςδιορίςεισ το τελικό ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ από τθν καμπφλθ 
εξουδετζρωςθσ. 

2. Να υπολογίςεισ τον όγκο του NaOH που απαιτικθκε για τθν εξουδετζρωςθ.  
3. Να υπολογίςεισ τθν περιεκτικότθτα του ξιδιοφ ςε οξικό οξφ.  

 
Απαραίτητα όργανα και αντιδραςτήρια 

Όργανα Αντιδραςτήρια 

υςκευι Multilog με αιςκθτιρα 
πεχαμζτρου  
Ποτιρι ηζςεωσ των 250 mL  
Ογκομετρικόσ κφλινδροσ των 50 mL 
Προχοΐδα των 50 mL 
Μαγνθτικόσ αναδευτιρασ 
Χρονόμετρο 
Χωνί 

Ξίδι λευκό άγνωςτθσ 
περιεκτικότθτασ 
Διάλυμα NaOH 2M 
Δείκτθσ φαινολοφκαλεΐνθ 
 

 

φνδεςη multilog 

το παρακάτω ςχιμα φαίνεται ο τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ ςυςκευισ multilog με τον 
υπολογιςτι και με τον αιςκθτιρα του πεχαμζτρου. 

 

Ειςαγωγή 

Η γραφικι παράςταςθ («καμπφλθ ογκομζτρθςθσ») που προκφπτει με τθ χριςθ του 
multilog είναι το pH ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο * pH=f(t) +. Για να υπολογιςτεί 
επομζνωσ ο όγκοσ ΝαΟΗ που καταναλϊκθκε μζχρι το τελικό ςθμείο τθσ καμπφλθσ 
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κα πρζπει να μετρθκεί ο ρυκμόσ ροισ του διαλφματοσ ΝαΟΗ (ςε mL/s). τθ 
ςυνζχεια από τθ γραφικι παράςταςθ βρίςκεται ο χρόνοσ που απαιτικθκε για το 
τελικό ςθμείο, οπότε ο όγκοσ του ΝαΟΗ που καταναλϊκθκε κα είναι: 

VNaOH = ρυθμόσ ροήσ · χρόνοσ 

Πειραματική διαδικαςία 

Με τθ βοικεια του κακθγθτι ςου ακολοφκθςε τθν παρακάτω διαδικαςία: 

1. ε ποτιρι ηζςεωσ των 250mL τοποκετείτε 20mL ξιδιοφ, 2-3 ςταγόνεσ 
φαινολοφκαλεΐνθ και μαγνθτικό αναδευτιρα.  

2. Γεμίηετε τθν προχοΐδα με διάλυμα ΝαΟΗ 2Μ και ςθμειϊνετε τθν αρχικι τθσ 
ζνδειξθ. 

3. Θζτετε ςε λειτουργία το multilog πατϊντασ το ΟΝ. 
4. Ανοίγετε ςτον Η/Υ το πρόγραμμα multilab (από το οποίο κα προκφψει θ 

γραφικι παράςταςθ). 
5. Βυκίηετε το θλεκτρόδιο ςτο διάλυμα και βάηετε ςε λειτουργία το μαγνθτικό 

αναδευτιρα. ΠΡΟΟΧΗ: Θα πρζπει το θλεκτρόδιο να απζχει από το 
μαγνθτικό αναδευτιρα προσ αποφυγι καταςτροφισ του. 

6. Ρυκμίηετε τισ παραμζτρουσ ςτο multilog : Από το μενοφ «καταγραφζασ», 
«πίνακασ ελζγχου» επιλζγετε ςτθν είςοδο 1 «pH 0-14», ρυκμόσ 
δειγματολθψίασ «κάκε δευτερόλεπτο», αρικμόσ δειγμάτων 500. Για να 
αρχίςει θ καταγραφι πατάτε το εικονίδιο «λιψθ δεδομζνων». 

7. Ανοίγετε προςεκτικά τθ ςτρόφιγγα τθσ προχοΐδασ προςπακϊντασ να 
πετφχετε ομοιόμορφθ και μικρι ροι (ςτάγδθν), ενϊ ταυτόχρονα κζτετε ςε 
λειτουργία το χρονόμετρο. 

8. Παρακολουκείτε τθ γραφικι παράςταςθ και μόλισ θ «καμπφλθ 
ογκομζτρθςθσ» ολοκλθρωκεί, ςταματάτε τθ λιψθ τιμϊν από το multilog. 

9. Κλείνετε τθ ςτρόφιγγα τθσ προχοΐδασ και ταυτόχρονα ςταματάτε το 
χρονόμετρο. θμειϊνετε τθν τελικι ζνδειξθ τθσ προχοΐδασ.  

10. Αποκθκεφετε τθ γραφικι παράςταςθ και τθν τυπϊνετε ϊςτε να μπορείτε να 
τθν επεξεργαςτείτε. 

Όγκοσ διαλύματοσ NaOH που χρηςιμοποιήθηκε 
ςε όλη τη διάρκεια τησ ογκομέτρηςησ 

ΔV = ……………………………. 

Χρόνοσ από χρονόμετρο  Δt = ………….. 

Ρυθμόσ ροήσ ΔV/ Δt = ………….. 

Χρόνοσ για το τελικό ςημείο (από τη γραφική 
παράςταςη)* 

t = ………………. 

Όγκοσ NaOH που απαιτήθηκε για την 
εξουδετέρωςη (τελικό ςημείο) 

VNaOH = ρυκμόσ ροισ · t = 
………………………………….. 

Moles NaOH ( 2M ) nNaOH = ……………………….. 

Μoles CH3COOH nCH3COOH = …………………… 

Μάζα CH3COOH (Mr = 60 g/mol) mCH3COOH = …………………. 

Περιεκτικότητα % w/v  

 

* ΠΡΟΟΧΗ: Θα πρζπει να αφαιρζςετε τον αρχικό χρόνο καταγραφισ κατά τον 
οποίο δεν γινόταν προςκικθ διαλφματοσ NaOH. 


