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ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG 

Η γραφική παράσταση («καµπύλη ογκοµέτρησης») που προκύπτει µε τη χρήση του 
multilog είναι pH σε συνάρτηση µε το χρόνο [ pH=f(t) ]. Για να υπολογίσουµε λοιπόν τον 
όγκο ΝαΟΗ που καταναλώθηκε µέχρι το τελικό σηµείο της καµπύλης θα πρέπει να 
µετρήσουµε το ρυθµό ροής του διαλύµατος ΝαΟΗ (σε mL/s). Από τη γραφική 
παράσταση βρίσκουµε το χρόνο που χρειάστηκε για να φτάσουµε στο τελικό σηµείο, 
οπότε ο όγκος του ΝαΟΗ που καταναλώθηκε θα είναι : 

VNaOH = (ρυθµός ροής · χρόνος) 
 

Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
  

1. Σε ποτήρι ζέσεως των 250mL τοποθετούµε 5mL ξιδιού, 2-3 σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνη και µαγνητικό αναδευτήρα. Αραιώνουµε µε απεσταγµένο 
νερό. 

2. Γεµίζουµε την προχοΐδα µε διάλυµα ΝαΟΗ 1Μ και σηµειώνουµε την αρχική 
της ένδειξη.  

3. Συνδέουµε το (βαθµονοµηµένο) multilog στον Η/Υ και το θέτουµε σε 
λειτουργία. 

4. Ανοίγουµε στον Η/Υ το πρόγραµµα multilab (από το οποίο θα προκύψει η 
γραφική παράσταση). 

5. Βυθίζουµε το ηλεκτρόδιο στο διάλυµα. Θέτουµε το µαγνητικό αναδευτήρα σε 
λειτουργία. ΠΡΟΣΟΧΗ :φροντίζουµε το ηλεκτρόδιο να απέχει από το 
µαγνητικό αναδευτήρα προς αποφυγή καταστροφής του.  

6. Ρυθµίζουµε τις παραµέτρους στο multilog : Μέτρηση pH, κάθε 1s, αριθµός 
δειγµάτων µέγιστος. Πατάµε έναρξη 

7. Ανοίγουµε προσεκτικά τη στρόφιγγα της προχοΐδας προσπαθώντας να 
πετύχουµε οµοιόµορφη και µικρή ροή (στάγδην), ενώ ταυτόχρονα θέτουµε σε 
λειτουργία το χρονόµετρο. 

8. Παρακολουθούµε τη γραφική παράσταση και µόλις η «καµπύλη 
ογκοµέτρησης» ολοκληρωθεί, σταµατάµε τη λήψη τιµών από το multilog. 

9. Κλείνουµε τη στρόφιγγα της προχοΐδας και ταυτόχρονα σταµατάµε το 
χρονόµετρο. Σηµειώνουµε την τελική ένδειξη της προχοΐδας. Βρίσκουµε τον 
όγκο ΝαΟΗ που χρησιµοποιήσαµε : ∆V = Vτελικό – Vαρχικό 
 Μπορούµε έτσι να υπολογίσουµε το ρυθµό ροής : 
Ρυθµός ροής = ∆V / Χρόνος από το χρονόµετρο 

 

 
Πειραµατικά αποτελέσµατα: 
Χρόνος που απαιτήθηκε για το τελικό σηµείο = .............. 
Όγκος ΝαΟΗ που καταναλώθηκε για την ογκοµέτρηση = .................... 
Ένδειξη χρονοµέτρου = ........................ 
Ρυθµός ροής προχοΐδας = ................. 
 
VNaOH  = …………..................................................................................................... 

nNaOH   = ………….................................................................................................... 

nοξέος    = …………................................................................................................... 

Cοξέος    = …………................................................................................................... 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 
Στο πείραµα που εκτελέσαµε τοποθετήσαµε 10mL ξίδι στο ποτήρι ζέσεως, τα οποία 
ογκοµετρήσαµε µε διάλυµα ΝαΟΗ 1Μ. Η καµπύλη που προέκυψε φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα:  

 
Από τη γραφική παράσταση, ο χρόνος που απαιτήθηκε για να φτάσουµε στο τελικό 
σηµείο της ογκοµέτρησης, προκύπτει :  t = (75-10)s=65s. 
 
Για τον υπολογισµό του ρυθµού ροής της προχοΐδας, σε 150s , η µεταβολή όγκου του 
διαλύµατος ΝαΟΗ  ήταν 23,3mL:   Ρυθµός ροής = 23,3mL/150s = 0.155 mL/s 
 
Συνεπώς ο όγκος ΝαΟΗ που καταναλώθηκε για την εξουδετέρωση του οξικού οξέος που 
περιέχεται στα 10mL ξιδιού, είναι :  VNaOH = 0.155 mL/s · 65s = 10.075mL = 10.075 
· 10-3 L 
 
Άρα  nNaOH  = VNaOH · CNaOH = 10.075 · 10-3 L· 1 mol/L = 10.075 · 10-3 mol  =  nοξέος 
 

Cοξέος = nοξέος / Vοξέος =10.075 · 10-3 mol  / 10-2 L = 1.0075 M ≈ 1.01 M 
 
 


