
ογκομέτρηση
Ποσοτικός προσδιορισμός μιάς 

ουσίας με μέτρηση του όγκου δι-
τος γνωστής  συγκέντρωσης 

(προτύπου δια-τος) που 
απαιτείται για την πλήρη 
αντίδραση με την ουσία

Χ.Καρακώστας  Χημικός



Υλικά που απαιτούνται
 Προχοϊδα των   50 mL, στηριγμένη σε βάση με ορθοστάτη και 

λαβίδα.

 Κωνικές φιάλες

 Ποτήρι ζέσεως

 Δείκτη (πχ Φαινολοφθαλείνη)

 Χωνί

 Υδροβολέας με απιοντισμένο νερό. 
 Σιφώνιο πληρώσεως

 Ογκομετρική φιάλη

 Πουάρ σιφωνίου 3 βαλβίδων.

 Πρότυπο διάλυμα (πχ ΝαΟΗ)

 Διάλυμα αγνώστου περιεκτικότητος (πχ ξυδιού )



Γνωριμία με την προχοοίδα 50ml
κύλινδρος πλήρωσης στρόφιγγα
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Στρόφιγγα κλειστή        Στρόφιγγα ανοικτή



στρέφουμε την στρόφιγγα για περιορισμό της ροής



Πετύχαμε τη ροή με σταγόνες χρησιμοποιώντας δύο τεχνικές



Πώς την γεμίζουμε;   τοποθετούμε ένα χωνί στο πάνω μέρος και 
ένα ποτήρι στο κάτω  και κλείνουμε  την στρόφιγγα



Κρατώντας  το χωνί για να παίρνει αέρα το εσωτερικό αποχύνουμε το 
διάλυμα στο εσωτερικό .προσοχή στην υπερχείλιση



Έχουμε υπερβεί τη ένδειξη του μηδενός
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Ανοίγουμε την στρόφιγγα έως ότου η ένδειξη να γίνει μηδέν



Με το  άνοιγμα γεμίζει και το κενό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
στρόφιγγας και θα παραμείνει γεμάτο έως ότου αδειάσει η προχοίδα 



Το κενό γέμισε με το υγρό περιεχόμενο της προχοοίδας και είμαστε 
έτοιμοι για την ογκομέτρηση



Πώς βλέπουμε την ένδειξη της προχοοίδας ;
Κοιτάζουμε την ένδειξη έχοντας τα μάτια μας στο ίδιο ύψος με την 

στάθμη της  



Ευδιάκριτη ένδειξη  1.9ml



Εάν η ένδειξη είναι δυσδιάκριτη χρησιμοποιούμε το μαρκαρισμένο 
χαρτί



Πάντα τα μάτια μας στο ίδιο ύψος με τη στάθμη του διαλύματος



Το όριο του μαύρου χρώματος να είναι στο μηνίσκο
ένδειξη   1.9 ml



Μπορούμε επίσης τοποθετώντας το δάκτυλό μας να διακρίνουμε την 
ένδειξη 1,9ml



Προσοχή η στάθμη να μην κατέβη κάτω του 50ml



Πώς αρχίζουμε την ογκομέτρηση
έστω ότι ογκομετρούμε ασθενές οξύ ( CH3COOH ) με ισχυρή βάση 

(NaOH ) θα κάνουμε 3 ογκομετρήσεις
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Προσθέτουμε τον ίδιο όγκο οξικού οξέος ή του ξυδιού αγνώστου 
περιεκτικότητας στις 3 ογκομετρικές φιάλες  με ενδείξεις1-2 -3



2,3 σταγόνες φαινολοφθαλείνη σε κάθε μια και είμαστε έτοιμοι για την 
ογκομέτρηση



Τοποθετούμε τη  πρώτη κωνική κάτω από την προχοοίδα και   ένα 
κομμάτι χαρτί για καλύτερη διάκριση του τελικού σημείου ογκομέτρησης

σημειώνουμε την αρχική ένδειξη της στάθμης του δια-τος NaOH στο 
φύλλο εργασίας



Υπάρχουν δύο τεχνικές ογκομέτρησης 
α.δεξιού χεριού (δουλεύουμε την στρόφιγγα με το δεξί χέρι)

β. αριστερού(με το αριστερό)



Τεχνική δεξιού χεριού
(με το δεξί ανοιγοκλείνουμε τη στρόφιγγα και με το αριστερό 

ανακινούμε την κωνική φιάλη για διευκόλυνση της επαφής των 

αντιδρώντων



Ανοίγουμε-κλείνουμε την στρόφιγγα και συγχρόνως με το δεξί 
ανακινούμε την φιάλη



Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία παρατηρώντας το διάλυμα να 
χρωματίζεται κόκκινο με την προσθήκη του δια-τος ΝαΟΗ και με την 

ανακίνηση να αποχρωματίζεται



Ανοίγουμε χύνεται διάλυμα ΝαΟΗ



Χρωματίζεται κόκκινο



επανάληψη



Πλησιάζουμε στο ισοδύναμο σημείο



Μια σταγόνα ακόμη



Ισοδύναμο σημείο το διάλυμα παραμένει κόκκινο



Τεχνική αριστερού χεριού
(με το αριστερό ανοιγοκλείνουμε τη στρόφιγγα και με το δεξί 

ανακινούμε την κωνική φιάλη για διευκόλυνση της επαφής των 
αντιδρώντων



Το διάλυμα χρωματίζεται κόκκινο



Ανακινούμε αποχρωματίζεται



Ξανά ανοίγω κοκκινίζει



ανακινώ



αποχρωματίζεται



ξανά



Πλησιάζουμε προς το ισοδύναμο σημείο το διάλυμα αποχρωματίζεται 
δύσκολα



Μια σταγόνα ακόμη



Ισοδύναμο σημείο (το διάλυμα δεν αποχρωματίζεται)
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Σημειώνουμε την ένδειξη στο φύλλο εργασίας



Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα δυο  επόμενα δια-τα 
αφαιρώντας την αρχική μέτρηση της προχοοίδας από την 

προηγούμενη τελική



Μελέτη της ογκομέτρησης διάγραμμα ρΗ σε συνάρτηση με τον όγκο 
του ΝαΟΗ που προστίθεται



Προσθήκη 10,20,30,40ml ΝαΟΗ



50ml πλησιάζουμε το ισοδύναμο σημείο και το διάλυμα καθυστερεί να 
αποχρωματιστεί



Σταγόνα σταγόνα



Το διάλυμα δεν αποχρωματίζεται φθάσαμε στο ισοδύναμο σημείο



Προσθήκη και άλλης ποσότητας ΝαΟΗ το διάλυμα παραμένει 
χρωματισμένο και   βασικό



Ισχυρό οξύ (ΗCl ) - ισχυρή βάση (ΝaΟΗ)
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ασθενές οξύ (CH3COOH) - ισχυρή βάση (ΝaΟΗ)



Ασθενής βάση  ( NH3 ) - ισχυρό οξύ  (ΗCl )
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