ΕΝΤΥΠΟ Α΄: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Βλάχος Χρήστος ΠΕΟ4.02

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium»
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1

Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Α. Σε 50mL δ/τος CH3COOH 0,1M προστίθενται σταγόνα-σταγόνα 50 mL δ/τος ΝαΟΗ 0,2Μ.
Ποια από τα παρακάτω γραφήµατα « Όγκος προστιθέµενου δ/τος ΝαΟΗ – pH τελ.δ/τος»,
νοµίζεις ότι περιγράφει το φαινόµενο;
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Απάντηση: ...................................................................
Β. Για την πλήρη εξουδετέρωση των 50mL δ/τος CH3COOH 0,1M πόσα mL δ/τος ΝαΟΗ 0,2Μ
πιστεύεις ότι απαιτούνται:
25mL……

50mL…………

100mL………

Γ. Το pH (στους 25οC ) του διαλύµατος που θα προκύψει τη στιγµή της πλήρους εξουδετέρωσης των 50 mL δ/τος CH3COOH 0,1M από την απαιτούµενη ποσότητα δ/τος ΝαΟΗ , νοµίζεις ότι θα έχει τιµή:
Μεγαλύτερη του 7…

Ίση µε 7 ………

50

Όγκος προστιθέµανου δ/τος ΝαΟΗ (mL)

Όγκος προστιθέµανου δ/τος ΝαΟΗ (mL)

Μικρότερη του 7……

∆.Εξήγησε µε λίγα λόγια τις προβλέψεις σου:.............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Οξέα Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία, Γ. Λυκειου - Ογκοµέτρηση ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση.

σελ.1

60

ΕΝΤΥΠΟ Α΄: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

1.2
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Η ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α.

Με τα άλλα µέλη της οµάδας σου µπορεί να µην έχεις κάνει τις ίδιες προβλέψεις. Συζητείστε και σχεδιάστε ένα πείραµα για να ελέγξετε αν οι προβλέψεις σας είναι σωστές.
Με λίγα λόγια να περιγράψεις ή να ζωγραφίσεις το πείραµα ελέγχου που προτείνεις:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Πριν πραγµατοποιήσετε το πείραµα θα κουβεντιάσετε µε όλη την τάξη την πρότασή σας
ώστε όλα τα παιδιά της τάξης να συµφωνήσετε να κάνετε το ίδιο πείραµα.

1.3 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Α. Προετοιµασία του πειράµατος.
•

Σε ογκοµετρική φιάλη των 500mL εισάγετε 100mL δ/τος ΝαΟΗ 1Μ που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Συµπληρώστε προσθέτοντας 400mL απιονισµένου νερού. Το
δ/µα ΝαΟΗ που παρασκευάσατε έχει συγκέντρωση:

CB =

Cαρχ ⋅Vαρχ 1Μ ⋅ 0,1L
=
= ........M
Vτελ
0,5 L

Μετονοµάστε την ετικέτα της ογκοµετρικής φιάλης των 500mL σε «Πρότυπο ΝαΟΗ 0,2Μ»
•

Σε δεύτερη ογκοµετρική φιάλη των 500mL εισάγετε 50mL δ/τος CH3COOH 1Μ που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων. Συµπληρώστε προσθέτοντας 450mL απιονισµένου
νερού. Το δ/µα CH3COOH που παρασκευάσατε έχει συγκέντρωση:

Cοξ =

Cαρχ ⋅ Vαρχ 1Μ ⋅ 0,05 L
=
= ........M
Vτελ
0,5 L

Μετονοµάστε την ετικέτα της ογκοµετρικής φιάλης των 500mL σε «CH3COOH 0,1Μ»
•

Σε κωνική φιάλη των 250mL εισάγετε 50mL διαλύµατος από το «CH3COOH 0,1Μ» και κατόπιν προσθέστε 2mL από το δείκτη φαινολοφθαλεΐνη που υπάρχει στην αποθήκη αντιδραστηρίων.

•

Σε προχοΐδα των 50 mL προσθέστε 50mL διαλύµατος από το «Πρότυπο ΝαΟΗ 0,2Μ»

Β. Εκτέλεση του πειράµατος.
•

Μετακινήστε την προχοΐδα πάνω από την κωνική φιάλη.

•

Μεταφέρετε από την προχοΐδα στην κωνική τα mL δ/τος που αναγράφει ο παρακάτω πίνακας , σηµειώνοντας την τιµή pH του δ/τος της κωνικής φιάλης και τσεκάροντας µε √ το
χρώµα του δ/τος στα αντίστοιχα κελιά του πίνακα.
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Όγκος δ/τος ΝαΟΗ
προς µεταφορά στην
κωνική (mL)

•
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Συνολικός όγκος δ/τος
ΝαΟΗ που προστέθηκε
(mL)
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Κόκκινο

Το σηµείο στο οποίο παρατηρείται χρωµατική αλλαγή, ονοµάζεται τελικό σηµείο ή πέρας ογκοµέτρησης. Εξηγείστε ποιο είναι το τελικό σηµείο της ογκοµέτρησης που πραγµατοποιήσατε: ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Γ. Κατασκευή καµπύλης ογκοµέτρησης
•

Μεταφέρετε τα δεδοµένα της στήλης µε τον “Συνολικό όγκο(mL) δ/τος ΝαΟΗ που προστέθηκε” και της στήλης µε τις τιµές του «pH» του προηγούµενου πίνακα, σε ένα φύλλο
εργασίας του Excel.

•

∆ηµιουργήστε γράφηµα διασποράς ΧY (∆ιασπορά µε σηµεία δεδοµένων που συνδέονται
µε οµαλές γραµµές χωρίς δείκτες)

•

Το σηµείο της ογκοµέτρησης που έχει αντιδράσει πλήρως το CH3COOH (στοιχειοµετρικά)
µε ορισµένη ποσότητα του πρότυπου δ/τος ΝαΟΗ ονοµάζεται ισοδύναµο σηµείο και
βρίσκεται στο κέντρο του ευθύγραµµου τµήµατος µε την µεγαλύτερη κλίση, της καµπύλης
ογκοµέτρησης. Με τη βοήθεια του βέλους του «ποντικιού» βρείτε το ισοδύναµο σηµείο
της καµπύλης ογκοµέτρησης που κατασκευάσατε και συµπληρώστε:
Ο όγκος του πρότυπου δ/τος που προστέθηκε είναι VB=…....…L ,
ενώ το διάλυµα της κωνικής φιάλης έχει τιµή pH=…......
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∆. Ερωτήµατα-Υπολογισµοί
∆.1 Συγκρίνετε το ισοδύναµο σηµείο, µε το τελικό σηµείο ογκοµέτρησης. Τι παρατηρείτε;
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
∆.2 Ποιος από τους επόµενους δείκτες θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αντί της φαινολοφθαλεΐνης ;
α. η ηλιανθίνη (αλλαγή χρώµατος σε pH: 3 - 4,5 ) ή
β. το κυανό θυµόλης (αλλαγή χρώµατος σε pH: 7,5 - 9 )
Εξηγείστε την επιλογή σας ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
∆.3 Υπολογίστε τον αριθµό mol του CH3COOH και του ΝαΟΗ, στην κωνική φιάλη, στο ισοδύναµο σηµείο.
nοξ = Cοξ · Vοξ = ....................................................
Για το CH3COOH:
nβ = Cβ · Vβ =

Για το ΝαOH:

....................................................

Κατόπιν συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα:
CH3COOH

+

ΝαΟΗ

→ CH3COOΝα

+

Η2Ο

αρχικά (mol):
αντιδρούν (mol):
παράγονται (mol):
τελικά (mol):

Με τη βοήθεια του πίνακα, δικαιολογήστε την περιοχή της τιµής του pH (όξινη, ουδέτερη
ή βασική) του ισοδύναµου σηµείου της ογκοµέτρησης που πραγµατοποιήσατε:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
∆.4 Εάν ήταν άγνωστη η συγκέντρωση του δ/τος CH3COOH (Cοξ=x M), χρησιµοποιώντας τα
αριθµητικά δεδοµένα του ισοδύναµου σηµείου, θα µπορούσε αυτή η συγκέντρωση να υπολογιστεί.
Συµπληρώστε τα κενά και υπολογίστε την «άγνωστη» συγκέντρωση:
Για το CH3COOH:
Για το ΝαOH:

nοξ = Cοξ · Vοξ = …………
nβ = Cβ · Vβ = …………
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+
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ΝαΟΗ

→ CH3COOΝα

+

Η2Ο

Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης θα ισχύει στο ισοδ. σηµείο:

nοξ = nβ
άρα Cοξ · Vο ξ = Cβ · Vβ
άρα

Cοξ =

Cβ ⋅Vβ .........................
=
= .................Μ
Vοξ
.........................

1.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ.
Όταν σε 50mL δ/τος CH3COOH 0,1M προστίθενται σταγόνα-σταγόνα 50 mL δ/τος ΝαΟΗ
0,2Μ είχες προβλέψει ότι σωστό γράφηµα θα ήταν ..................................................................
ενώ από το πείραµα διαπιστώνεις ότι σωστό γράφηµα είναι το ................................................

Για την πλήρη εξουδετέρωση 50mL δ/τος CH3COOH 0,1M από το δ/µα ΝαΟΗ 0,2Μ είχες
προβλέψει ότι απαιτούνται:
25mL……

50mL…………

100mL………

ενώ από το πείραµα βρήκες στο ισοδύναµο σηµείο ότι απαιτούνται:
25mL……

50mL…………

100mL………

Το pH (στους 25οC ) του διαλύµατος που θα προκύψει, τη στιγµή της πλήρους εξουδετέρωσης των 50mL δ/τος CH3COOH 0,1M από την απαιτούµενη ποσότητα δ/τος ΝαΟΗ είχες
προβλέψει ότι θα έχει τιµή:
Μεγαλύτερη του 7…

Ίση µε 7 ………

Μικρότερη του 7……

ενώ από το πείραµα, στο ισοδύναµο σηµείο βρήκες ότι έχει τιµή:
Μεγαλύτερη του 7…

Ίση µε 7 ………

Μικρότερη του 7……

•

Αν η πρόβλεψή σου δε συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του πειράµατος πως εξηγείς
τις διαφορές που διαπίστωσες;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όταν σε ορισµένο όγκο διαλύµατος ασθενούς οξέος προστίθεται σιγά-σιγά πρότυπο διάλυµα
ισχυρής βάσης, στην καµπύλη ογκοµέτρησης που θα σχηµατιστεί, το ισοδύναµο σηµείο θα
βρίσκεται σε τιµές pH .................................................................................................................
διότι..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Από το ισοδύναµο σηµείο παίρνουµε πληροφορίες για...............................................................
και ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

1.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Χαράκτηρίστε τις επόµενες προτάσεις είναι Σωστές ή ως
Λανθασµένες;

Απάντηση

Στην καµπύλη ογκοµέτρησης ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση το
ισοδύναµο σηµείο θα βρίσκεται πάντοτε στη βασική περιοχή τιµών pH.
Όσο πιο κοντά είναι το ισοδύναµο σηµείο µε το τελικό σηµείο,
τόσο πιο ακριβής είναι µία ογκοµέτρηση.
Στον ογκοµετρικό προσδιορισµό της συγκέντρωσης δ/τος ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση, ένας κατάλληλος δείκτης είναι το
πορτοκαλί του µεθυλίου (αλλαγή χρώµατος σε pH: 2,5 – 4,5)
Κατά την ογκοµέτρηση ασθενούς οξέος µε ισχυρή βάση, το pH
του ισοδύναµου σηµείου καθορίζεται µόνο από τη συγκέντρωση
του άλατος που έχει σχηµατιστεί.
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