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ΕΘΑΓΩΓΗ 

  Α) Σκοπόρ ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα δείμεη, ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπκε γηα ηελ εξγαζηεξη-

αθή άζθεζε-δηδαζθαιία ηεο ρεκείαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, 

κε κόλν γλώκνλα, ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιιίηεξε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, από ηνπο καζεηέο καο. 

  Β) Πξνζδνθώκελα αποηελέζμαηα (Γιδακηικοί ζηόσοι). 

Όηαλ ζα έρνπκε ηειεηώζεη ηελ παξνπζίαζή καο θηινδνμνύκε λα : 
α) αλαγλσξίδεηε θαη πεξηγξάθεηε ηνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηεο νγθνκέηξεζεο πνπ ζα παξνπζηάζνπ-

κε, 

β) ζπγθξίλεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζόδνπ, 

γ) έρεηε πιεξνθνξεζεί πσο κπνξείηε ζε εηθνληθό αιιά θαη ζε πξαγκαηηθό εξγαζηήξην λα θαηαζθεπά-

ζεηε θακπύιε νγθνκέηξεζεο, 

δ) απνδερηείηε ηελ αλαγθαηόηεηα όισλ ησλ κεζόδσλ παξνπζίαζεο,  

ε) ρξεζηκνπνηείηε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο νγθνκέηξεζεο, 

ζη) εθηηκήζεηε ηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (Ν.Τ.) ζηελ δηδαζθαιία. 

Λέξειρ κλειδιά : νγθνκέηξεζε, λέεο ηερλνινγίεο, πξνζνκνίσζε, ινγηζκηθό, εηθνληθό εξγαζηήξην, ja-

va applets, Chem.Lab., Multilog. 

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΜΕΡΟ  

1) Κλασσική ογκομέτρηση. 

Γελ ζα αλαθεξζνύκε εθηελώο ζε απηή αθνύ ε πξνζέγγηζή ηεο, είλαη ζε όινπο γλσζηή θαη αλαθέξε-

ηαη ζηνπο εξγαζηεξηαθνύο νδεγνύο. Απιά θάλνπκε  ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

α) Φξεζηκνπνηνύκε ΝαΟΗ 1Μ (αιθαιηκεηξία) ελώ ην όμηλν δείγκα καο είλαη μίδη ιεπθό ηελ πεξηε-

θηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε. Τν ιεπθό μίδη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξέ-

ζνπκε λα δηαθξίλνπκε επθνιόηεξα ην ηειηθό ζεκείν, δειαδή ηε ρξσκαηηθή αιιαγή ηνπ δείθηε. 

(επξίζθεηαη ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ από όπνπ κπνξνύκε λα ην πξνκεζεπηνύκε). 

β) Ο θαηάιιεινο δείθηεο είλαη ε θαηλνινθζαιετλε ε νπνία έρεη πεδίν ρξσκαηηθώλ αιιαγώλ ζην 

pH 8-10 (πεξίπνπ) νπόηε πεξηιακβάλεη ην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο πεξίπησζήο καο (pH =8,78). Η 

νγθνκέηξεζε ηειεηώλεη όηαλ ην ρξώκα ηνπ δείθηε δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηό. 

γ) Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πξέπεη λα αδεηάδνπκε ηελ πξνρνΐδα από ην 

ΝαΟΗ γηαηί ε παξακνλή ηνπ ζα θαηαζηξέςεη ηελ ζηξόθηγγά ηεο αθνύ αληηδξά κε ην γπαιί ζρε-

καηίδνληαο κηα νκνγελή κάδα. 

δ) Όηαλ έρνπκε ρξόλν ζα πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο νγθνκέηξεζεο γηα ηνλ πξνζ-

δηνξηζκό ηεο νμύηεηαο ζην ιάδη.  

2) Με java applets. 

Τα java applets είλαη κηθξέο εθαξκνγέο δεκηνπξγεκέλεο κε ηε γιώζζα Java. Δπξίζθνληαη ζην Inter-

net από ην νπνίν θαη δηαηίζεληαη. Δίλαη πνιύ απιά ζηελ εθκάζεζή ηνπο, παξέρνληάο καο, κε ηελ ρξήζε 

ησλ, ηελ δπλαηόηεηα εζηίαζηρ ηεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή ζε νξηζκέλε θαηεύζπλζε ηεο ύιεο πνπ ζέ-

ινπκε λα δηδάμνπκε. Δθηεινύληαη εύθνια από ηνλ δηδάζθνληα ν νπνίνο δελ ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζεη ην 

ζεκαληηθό ρξόλν πνπ απαηηεί ε εμνηθείσζε κε νινθιεξσκέλα παθέηα. Υζηεξνύλ βεβαίσο σο πξνο ηα 

ηειεπηαία ζην πεδίν ηνπ εληππσζηαζκνύ, ηεο ρξήζεο νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ εθέ. Παξαζέηνπκε ελδεη-

θηηθά κεξηθά από απηά. 
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α) «Επγαζηήπιο ογκομέηπηζηρ» (Titration Lab) 

Τν applet από ηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε 

http://www.paccd.cc.ca.us/instadmn/physcidv/chem_dp/inter

sections/titrate/TitrationLab.html παξνπζηάδεη έλα πεξηβάι-

ινλ εηθνληθήο νγθνκέηξεζεο.  

Παξνπζηάδεηαη ε θσληθή «θηάιε» πνπ ζα πξέπεη λα γεκί-

ζνπκε κε δείγκα όπσο θαη κηα εηθνληθή «πξνρνΐδα» πνπ γε-

κίδνπκε κε πξόηππν δηάιπκα όπνπ  θαη ηα δύν (δείγκα θαη 

πξόηππν δηάιπκα) κπνξνύλ λα επηιερζνύλ.   

  Η εθαξκνγή δελ παξαιείπεη λα κάο βνεζήζεη ζηελ επηινγή 

θαη ηνπ θαηάιιεινπ δείθηε αλνίγνληαο ρσξηζηό «παξάζπξν» 

κε ηηο πεξηνρέο αιιαγήο ρξώκαηνο κηαο πνηθηιίαο δεηθηώλ.  

Καζώο ε νγθνκέηξεζε πξνρσξά βιέπνπκε ηελ πξνρνΐδα λα 

«αδεηάδεη» ελώ παξάιιεια θαηαγξάθεηαη ε αληίζηνηρε θακπύιε. Σην ηειηθό ζεκείν παξαηεξείηαη ε αι-

ιαγή ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δείθηε. 

β) Επιλογή δείκηη (indicator choice) 

 Τν applet πνπ κπνξεί λα «θαηεβάζεη» θαλείο από ηε δηεύζπλζε 

 http://www.chemit.co.uk/java/rsc_indicator/applet.htm θαηαδεηθλύεη κε γξαθηθό ηξόπν ηελ ινγηθή  επη-

ινγήο δείθηε ζε κηα νγθνκέηξεζε. Μπνξνύκε λα  ζρεδηάζνπκε ηηο θακπύιεο νγθνκέηξεζεο πνηθίισλ 

δεπγώλ νμέσλ-βάζεσλ. Τν ηδηαίηεξν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όηη κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη πάλσ ζηελ θα-

κπύιε ηε ρξσκαηηθή αιιαγή ελόο δείθηε πνπ επηιέγνπκε από κηα ζεηξά δεηθηώλ. Γίλεηαη έηζη θαλεξό 

ζηνπο καζεηέο όηη ε επηινγή δείθηε ηνπ νπνίνπ ε ρξσκαηηθή αιιαγή ζπληειείηαη εθηόο ηνπ θαηαθόξπ-

θνπ ηκήκαηνο ηεο θακπύιεο, δελ κπνξεί λα καο δώζεη ην ηζνδύλακν ζεκείν.  

γ) Καμπύλερ ηιηλοδόηηζηρ οξέων-βάζεων  (Acid-Base Titration curves) 

Έλα πνιύ θαιό applet δίλεη ην ηκήκα Φεκείαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Κσλ/λνο Δπζηαζίνπ) ζηε 

δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε 

http://www.chem.uoa.gr/Applets/AppletTitration/Appl_

Titration1.html.  

Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο θακππιώλ ν-

γθνκέηξεζεο από πιεζώξα επηινγώλ νμέσλ θαη βάζε-

σλ. Σε αληίζεζε όκσο κε ηα πξνεγνύκελα παξαδείγκα-

ηα, δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέγνπκε θαηά βνύιεζε 

όγθνπο θαη ζπγθεληξώζεηο ηνπ πξόηππνπ θαη ηνπ ηηηιν-

δνηνύκελνπ δηαιύκαηνο θαη λα βιέπνπκε άκεζα ηε θα-

κπύιε πνπ πξνθύπηεη. Έηζη πξνζθέξεηαη γηα πνζνηηθέο 

αζθήζεηο από ηνλ θαζεγεηή θαη επεηδή ε ινγηθή ηνπ 

είλαη απινύζηαηε επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα δηεξεπλή-

ζεη κόλνο ηνπ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζπγθξί-

http://www.paccd.cc.ca.us/instadmn/physcidv/chem_dp/intersections/titrate/TitrationLab.html
http://www.paccd.cc.ca.us/instadmn/physcidv/chem_dp/intersections/titrate/TitrationLab.html
http://www.chemit.co.uk/java/rsc_indicator/applet.htm
http://www.chem.uoa.gr/Applets/AppletTitration/Appl_Titration1.html
http://www.chem.uoa.gr/Applets/AppletTitration/Appl_Titration1.html
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λνληαο ζην ίδην γξάθεκα ηηο αληίζηνηρεο θακπύιεο. 

3) Με το λογισμικό πακέτο Chem.Lab 

 Τν ινγηζκηθό πξνζνκνηώλεη έλα εξγαζηήξην Φεκείαο (εικονικό επγαζηήπιο). 

Μέζα ζε απηό ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο εθαξκνγώλ, κεηαμύ άιισλ θαη ηεο νγθνκέηξεζεο. Ο 

ρξήζηεο ηνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ νμέσλ θαη βάζεσλ, ηζρπξώλ ή αζζελώλ, ησλ αληηζηνί-

ρσλ πνζνηήησλ ησλ, δεηθηώλ, κε ηαπηόρξνλε θαηαζθεπή – πξνβνιή θαη εθηύπσζε ηεο θακπύιεο νγθν-

κέηξεζεο.  

 Η θσληθή ηεο νγθνκέηξεζεο  είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην περάκεηξν γηα ηελ ηαπηόρξνλε αλάγλσζε ηνπ 

pH.  

Δίλαη αθάληαζηα εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, δηαζέηεη ερεηηθά εθέ, ξεαιηζκό ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπ εξ-

γαζηεξηαθνύ ρώξνπ θαη είλαη επράξηζην (δηαζθεδαζηηθό) γηα ηνπο καζεηέο.      

 
 

 
 

Σρήκα 1. Κακπύιε νγθνκέηξεζεο (αιθαιηκεηξία) ηζρπξνύ νμένο (ΗCl) από ηζρπξή βάζε (ΝαΟΗ).   

 

 

 

 
 

Σρήκα 2.Κακπύιε νγθνκέηξεζεο (νμπκεηξίαο) αζζελνύο βάζεο (ΝΗ3) από ηζρπξό νμύ(ΗCl). 
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4) Με το Μultilog  

 (Σςνδςαζμόρ σπήζηρ ππαγμαηικού επγαζηηπίος και Ν.Τ.). 

Φξεζηκνπνηνύκε ηελ θιαζζηθή νγθνκέηξεζε κε ηελ πξνρνΐδα καο, ηνλ αηζζεηήξα περακέηξνπ, θαη 

επηιέγνπκε ηα - πξαγκαηηθά - αληηδξαζηήξηά καο αλάινγα κε ην είδνο ηεο νγθνκέηξεζεο πνπ ζα ζέιακε 

λα πξαγκαηνπνηήζνπκε.  

Γηα ηα πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζακε 100ml HCl 0.2M ελώ ζαλ αζζελέο νμύ, ιεπθό μύδη ηνπ ε-

κπνξίνπ. Η βάζε καο ήηαλ πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 2Μ.  

Η ζπζθεπή MultiLog δηαηίζεηαη κε ζεηξά αηζζεηήξσλ γηα πνηθίιεο κεηξήζεηο. Ο αηζζεηήξαο ζηελ 

πεξίπησζή καο ήηαλ θπζηθά ην περάκεηξν ην νπνίν ζπλδέζεθε ζηελ είζνδν 1 (I/Ο1).  
Τν ζύζηεκα ξπζκίζηεθε ζε δεηγκαηνιεςία (Rate) 25 κεηξήζεσλ αλά δεπηεξόιεπην ελώ ν αξηζκόο ησλ 

κεηξήζεσλ (Samples) 1000. Τέινο, ην πιήθηξν (Trigger): ζηελ έλδεημε: κε ελεξγόο (not active).    

Σηε πεξίπησζή καο, αθήλνπκε ηελ πξνρνΐδα λα ξέεη κε ζηαζεξό ξπζκό, ππό ζπλερή αλάδεπζε θαη 

ιακβάλνπκε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ pH. Έηζη ην γξάθεκα πνπ κάο δίλεη ε δηάηαμή καο είλαη pH – 

ρξόλνπ ην νπνίν όκσο, αληηζηνηρεί, αθξηβώο κε ηελ θακπύιε νγθνκέηξεζεο (γξαθηθή παξάζηαζε pH- 

όγθνπ). Μεηξώληαο ηνλ όγθν ηνπ θαηαλαισζέληνο πξόηππνπ δηαιύκαηνο ζε νξηζκέλν ρξόλν, π.ρ. ζην 

ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, ππνινγίδεηαη ε παξνρή ηεο πξνρνΐδαο ώζηε νη κεηξήζεηο ρξόλνπ λα κπνξνύλ λα 

κεηαηξαπνύλ εύθνια ζε κεηξήζεηο όγθνπ. 

Τν ηζνδύλακν ζεκείν πξνζδηνξίδεηαη αθξηβώο θαη από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε αιιά θαη από ηελ 

αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο ζην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα (ηειηθό ζεκείν) πνπ είλαη εκθαλήο. Μεηνλεθηήκα-

ηα ηεο κεζόδνπ είλαη ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ ζπζθεπώλ θαζώο θαη ν ρξόλνο εμνηθείσζεο πνπ απαη-

ηείηαη γηα ηελ ρξήζε ησλ.  

 

Σρήκα 3.  Κακπύιεο νγθνκέηξεζεο (αιθαιηκεηξία) ιστσρού νμένο (ΗCl) από ηζρπξή βάζε (ΝαΟΗ). 

 

Σρήκα 4 .Κακπύιεο νγθνκέηξεζεο ασθενούς oμένο (CH3COOH) από ηζρπξή βάζε (NαΟΗ). 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 

Οη κέζνδνη πξνζέγγηζεο 2 θαη 3 δηαηίζεληαη θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εύθνια ζε θάζε ππν-

ινγηζηή. Μεηνλέθηεκά ησλ ζεσξείηε ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (ζπλήζσο Αγγιηθή). Υπνθαζηζηνύλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη. Μπνξνύλ λα δξάζνπλ ζπκπιε-

ξσκαηηθά ζηελ εθκάζεζε ηεο νγθνκέηξεζεο. 

 Σηε πεξίπησζε ηνπ Multilog ζπλδπάδνληαη όια όζα απαηηνύληαη γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη πινύζηα 

ζε αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο δηδαζθαιία, δειαδή ην αλαληηθαηάζηαην πξαγκαηηθό εξγαζηήξην θαη νη δπ-

λαηόηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ κε ηόζε επθνιία κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ 

ζε κηθξό ρξόλν ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ. Έηζη, κάο επηηξέπνπλ λα θαηαζθεπάζνπκε κηα νπνηαδήπν-

ηε θακπύιε νγθνκέηξεζεο. 

 Ννκίδνπκε ηειηθά όηη ην εξώηεκα πξαγκαηηθό ή εηθνληθό πείξακα-εξγαζηήξην είλαη πιαζηό. Απηό 

πνπ ρξεηάδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο καο, ε ρεκεία, είλαη ε παηδαγσγηθή θαη νινθιεξσκέλε πξν-

ζέγγηζε ησλ καζεηώλ καο, κε ζθνπό λα αγαπήζνπλ ηελ ρεκεία θαη λα ηελ θαηαθηήζνπλ. Γηα ην ιόγν 

απηό ζα πξέπεη λα παίξλνπκε δηαξθώο ππ’ όςε καο ην επίπεδν ησλ, ελώ έλα ζεκαληηθό κέζνλ γηα απηή 

ηελ πξνζέγγηζε είλαη, ηο επγαζηηπιακό πείπαμα *, κε όιεο ηηο κνξθέο ηνπ, πνπ αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη.        
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4. Ν.Καινγεξόπνπινο Φ.Καξαηδάο Πξαγκαηηθό ή εηθνληθό εξγαζηήξην.Δξγαζία ζηελ Δθπ/θε Πύιε.  

Δικηςακοί ηόποι: 

http://www.chemit.co.uk/java/rsc_indicator/applet.htm 
http://www.paccd.cc.ca.us/instadmn/physcidv/chem_dp/intersections/titrate/TitrationLab.html 

http://www.chem.uoa.gr/Applets/AppletTitration/Appl_Titration1.html 

 

* Όλα ηα πειπάμαηά μαρ έγιναν ζηο ΔΚΦΔ Χανίων “K.M.Kούμαρ’’ 

http://ekfe.chan.sch.gr 

 

 

http://www.chemit.co.uk/java/rsc_indicator/applet.htm
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http://www.chem.uoa.gr/Applets/AppletTitration/Appl_Titration1.html
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