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ΕΚΦΕ Εύβοιας 

 
Θέµατα ΧΗΜΕΙΑΣ τοπικού διαγωνισµού 

EUSO 2015 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

 Ονοµατεπώνυµο µαθητών Σχολείο 
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∆ιάρκεια εξέτασης 1ώρα. 

 
Καλή επιτυχία 

στη προσπάθειά σας. 
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ΑΣΚΗΣΗ 
 

 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας χυµού 
πορτοκαλιού σε βιταµίνη C  

 

Όργανα  Ουσίες  

• Ποτήρι ζέσης 200 ml 

• Ποτήρι ζέσης 100 ml 

• Ποτήρι ζέσης   50 ml 

• Ογκοµετρικός κύλινδρος 100 ml 

• Χωνί µεγάλο 

• Ογκοµετρικός κύλινδρος  10 ml 
(ένας ανά δύο οµάδες) 

• χωνάκι 

• 3 ογκοµετρικές φιάλες  100 ml 

• Προστατευτικά γυαλιά 

• ∆ιάλυµα Ι2 0,05 Μ - ΚΙ 0,12 Μ, 
50 ml σε σταγονοµετρικό 
φιαλίδιο 

• ∆ιάλυµα βιταµίνης C 0,1% w/v, 
200 ml (1 ταµπλέτα βιταµίνης C  
σε 1 lt νερό) 

• ∆ιάλυµα αµύλου 0,5% w/v, 50 
ml σε σταγονοµετρικό φιαλίδιο 

• Φρεσκοστιµµένος  χυµός 
πορτοκάλι 

• Πορτοκαλάδα εµπορίου 
 

Η βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι ένα φυσικό αντι-
οξειδωτικό απαραίτητο στη διατροφή του ανθρώπου. Η 
έλλειψή της προξενεί την ασθένεια σκορβούτο µε συµπτώµατα 
στα κόκαλα και στα δόντια. Πολλά φρούτα και λαχανικά 
περιέχουν βιταµίνη C, αλλά το µαγείρεµα την καταστρέφει. Η 
κύρια πηγή λήψης της βιταµίνης C είναι τα ωµά εσπεριδοειδή 
και οι χυµοί τους. 
Ένας τρόπος για να προσδιορίσουµε τη ποσότητα της 
βιταµίνης C  σε ένα τρόφιµο είναι µέσω της αντίδρασης µε το 
ιώδιο παρουσία αµύλου. Επειδή το ιώδιο (Ι2) είναι ελάχιστα 
διαλυτό στο νερό, προσθέτουµε και ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ), οπότε 
πραγµατοποιείται η αντίδραση: 
 

I2 + I- ↔ I3
- 

 

και η διαλυτότητα βελτιώνεται. Το τριωδίδιο (Ι3
-) που 

σχηµατίζεται αντιδρά µε τη βιταµίνη C και δίνει δεϋδρο-
ασκορβικό οξύ. Η αντίδραση είναι: 

C6H8O6 + I3
- + H2O → C6H6O6 + 3I- + 2H+ 

 
Όσο η βιταµίνη είναι παρούσα στο διάλυµα, το τριωδιδίο 
µετατρέπεται σε ανιόν ιωδίου (Ι-) πολύ γρήγορα. Όταν όµως 
όλη η βιταµίνη C οξειδωθεί, το ιώδιο (Ι2) και το τριωδιδίο θα 



 3 

συνυπάρχουν και θα αντιδράσουν µε το άµυλο για να δώσουν 
ένα σκούρο µπλε- µαύρο σύµπλοκο. Η εµφάνιση αυτού του 
χρώµατος καθορίζει και το τελικό σηµείο της ογκοµέτρησης.  
 
Βαθµονόµηση 
Από το µητρικό διάλυµα βιταµίνης C παρασκευάστε 3 
διαλύµατα µε αραίωση, ως εξής: 
 

∆ιάλυµα βιταµίνης C,  %w/v ml από το µητρικό διάλυµα ml νερό 
0,03 30 70 
0,06 60 40 

0,08 80 20 
 

Σε ένα ποτήρι ζέσης προσθέστε 10 ml από ένα διάλυµα 

βιταµίνης C, προσθέστε 20 σταγόνες από το διάλυµα αµύλου 

και ογκοµετρείστε µε το διάλυµα ΚΙ/Ι2 (µετρείστε τις σταγόνες 

που χρειάζονται µέχρι την µόνιµη επικράτηση του µαύρου 

χρώµατος). Συµπληρώστε το σχετικό πίνακα. 

 

 

 

Ζητείται:  

1) Να παραστήσετε γραφικά τα αποτελέσµατά σας και να 

τραβήξτε την ευθεία που περνά από τα σηµεία. Αυτή η 

εργασία λέγεται δηµιουργία της καµπύλης 

βαθµονόµησης. 

2) Να ογκοµετρείστε µε τον ίδιο τρόπο και το φυσικό χυµό 

και τη πορτοκαλάδα εµπορίου. Τοποθετείστε τη τιµή των 

σταγόνων ΚΙ/Ι2 που βρήκατε στη γραφική παράσταση. 
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Βρείτε τη περιεκτικότητά τους σε βιταµίνη C από τη 

καµπύλη βαθµονόµησης. 

Μπορείτε να επαναλάβετε κάποιες από τις µετρήσεις σας µία 

φορά ακόµη.  

 

Μετά το τέλος της άσκησης, να πλύνετε καλά τα γυαλικά που 

χρησιµοποιήσατε. 

 

 

 

 

Απαντήσεις: 

∆ιάλυµα βιταµίνης C, %w/v Σταγόνες διαλύµατος ΚΙ/Ι2 

0,03  

0,06  

0,08  

0,10  

 

Χυµός πορτοκαλιού  

Πορτοκαλάδα εµπορίου  
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καµπύλη βαθµονόµησης
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Απάντηση: 
 

 

Φρεσκοστιµµένος χυµός: 

Πορτοκαλάδα εµπορίου: 
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Τρόπος βαθµολόγησης 

1) Παρασκευή διαλυµάτων 

Μέτρηση όγκων από το µητρικό διάλυµα και το νερό …….. 10 βαθµοί 

Ανάµιξη – ανάδευση …………………………………………….. 10 βαθµοί 

Τοποθέτηση ετικέτας  ……………………………..                  10 βαθµοί 

2) Ογκοµέτρηση 

Μέτρηση αρχικού όγκου 10 ml ……………………                10 βαθµοί 

Προσθήκη αµύλου  ……………………………..                     10 βαθµοί 

Μέτρηση σταγόνων  ……………………………..                      10 βαθµοί 

3) Γραφική παράσταση 

Τοποθέτηση των σηµείων στο καρτεσιανό επίπεδο ……….   10 βαθµοί 

Χάραξη ευθείας  ……………………………..                          10 βαθµοί 

4) Εξαγωγή αποτελέσµατος 

Τοποθέτηση σηµείων      ……………………………..              10 βαθµοί  

Εύρεση τετµηµένης    ………………………………….            10 βαθµοί 

ΣΥΝΟΛΟ    …………………………….. ……………….           100 βαθµοί 


