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Η βιταµίνη C. Προσδιορισµός µε ογκοµέτρηση µε ιώδιο 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ), είναι ένα 
αντιοξειδωτικό που είναι απαραίτητη για την 
ανθρώπινη διατροφή. Η έλλειψη βιταµίνης C 
µπορεί να οδηγήσει σε µια ασθένεια που ονο-
µάζεται σκορβούτο, η οποία χαρακτηρίζεται 
από ανωµαλίες στα οστά και τα δόντια. Πολλά 
φρούτα και λαχανικά περιέχουν βιταµίνη C. Το 
µαγείρεµα καταστρέφει τις βιταµίνες. Η βιταµί-
νη C καταστρέφεται σταδιακά όταν έρχεται σε 
επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. 

Ένας τρόπος για να καθορίσουµε το ποσό 
της βιταµίνης C στα τρόφιµα είναι να γίνει ο-
γκοµέτρηση.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

Η ογκοµέτρηση είναι µια διαδικασία που τη χρησιµοποιούµε για να προσδιορί-
σουµε την άγνωστη περιεκτικότητα ενός διαλύµατος. 

Στην διαδικασία αυτή υπολογίζουµε τον όγκο διαλύµατος γνωστής περιεκτικότη-
τας (πρότυπο), που χρειάσθηκε για να αντιδράσει πλήρως µε το αρχικό µας διάλυµα 
άγνωστης περιεκτικότητας. 

Εδώ το άγνωστο διάλυµα περιέχει βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ) και η ογκοµέτρη-
ση του θα βασιστεί στην πλήρη αντίδρασή του από «πρότυπο διάλυµα ιωδίου». Το 
τέλος της αντίδρασης γίνεται αντιληπτό από την χρωµατική αλλαγή του διαλύµατος 
της βιταµίνης C. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Το «πρότυπο διάλυµα ιωδίου» είναι ένα όξινο (HCl) διάλυµα ιωδικού καλίου 
(KIO3) και ιωδιούχου καλίου (ΚΙ) που περιέχει ιώδιο (Ι2). Το ιώδιο παράγεται από την 
αντίδραση των συστατικών του διαλύµατος. Αν στο διάλυµα υπάρχει η παραµικρή 
παρουσία ασκορβικού οξέως το ιώδιο µετατρέπεται σε ιωδιούχα ιόντα. Όταν το α-
σκορβικό οξύ αντιδράσει πλήρως παραµένει ελεύθερο ιώδιο στο διάλυµα. Το ιώδιο 
αυτό µπορεί ν’ ανιχνευτεί αν έχουµε προσθέσει προηγουµένως στο διάλυµα λίγες 
σταγόνες διαλύµατος αµύλου, µε το οποίο το ιώδιο δηµιουργεί µια χηµική ένωση µε 
χαρακτηριστικό µπλε - µαύρο χρώµα. Αυτό είναι το τελικό σηµείο της ογκοµέτρησης. 

 
Πριν κάνετε ογκοµέτρηση σε ένα διάλυµα µε άγνωστη περιεκτικότητα σε βιταµί-

νη C, θα πρέπει πρώτα να προετοιµάσετε ένα «πρότυπο διάλυµα ιωδίου». 
1. Για το λόγο αυτό θα µετρήσετε τον όγκο του διαλύµατος ιωδίου που απαιτείται 

για να αντιδράσει πλήρως γνωστή ποσότητα της βιταµίνης C.  
2. Μπορείτε έπειτα χρησιµοποιώντας το «πρότυπο αυτό διάλυµα» να καθορίσετε το 

ποσό της βιταµίνης C που υπάρχει σε ένα άγνωστο δείγµα, συγκρίνοντας τον 
όγκο του διαλύµατος ιωδίου που καταναλώνεται µέχρι το τελικό σηµείο, µε το 
αποτέλεσµα της προηγούµενης ογκοµέτρησης.  
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Ηλεκτρονικός ζυγός 
• Μαγνητικός αναδευτήρας 
• Προχοΐδα 
• Ορθοστάτης 
• Σιφώνιο πληρώσεως 10 ml µε ελαστικό 

poire (πληρωτής σιφωνίων) 
• 3 ποτήρια ζέσεως των 100ml  
• 2 ποτήρια ζέσεως 250ml 
• Ογκοµετρική φιάλη 100 ml 
• Ογκοµετρικός κύλινδρος 10ml 
• Ογκοµετρικός κύλινδρος 250ml 
• Σταγονόµετρο 
• Υδροβολέας 
• Χωνί 
• Στίφτης 
• Στραγγιστήρι 
• Αριθµοµηχανή 
• Μαρκαδόρος 

ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

• Φιαλίδιο Α: ∆ιάλυµα του ιωδίου που περιέχει ιωδιούχο κάλιο και ιωδικό κάλιο 
(Θα αναφέρεται ως διάλυµα ιωδίου) 

• Φιαλίδιο Β: ∆ιάλυµα αµύλου (δείκτης) περιεκτικότητας περίπου 0,7 % w/v  
• Φιαλίδιο Γ: ∆ιάλυµα HCl 1Μ 
• ∆ισκία που το καθένα περιέχει 135mg βιταµίνη C 
• 1 Πορτοκάλι 
• Χυµός πορτοκαλιού συσκευασµένος 
• Απιονισµένο νερό 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Α. Παρασκευή διαλύµατος βιταµίνης C µε περιεκτικότητα 1mg/mL 

1. Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν δισκία βιταµίνης που περιέχουν 135 mg βιτα-
µίνης C το καθένα. 

2. Σε ένα ποτήρι ζέσεως διαλύστε ένα δισκίο των 135 mg, σε 50 περίπου mL απι-
ονισµένου νερού.  

Το διάλυµα αυτό θα το αραιώσετε (χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα όργανα) 
σε τελικό όγκο τέτοιο, ώστε η περιεκτικότητα του να είναι 1mg/mL σε βιτα-
µίνη C. 

(Ι)  Τελικός όγκος διαλύµατος:……………………mL    

3. Βάλτε µια ετικέτα «∆ιάλυµα ∆: Βιταµίνη C 1mg/mL». 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

3 

Β. Ογκοµέτρηση γνωστής ποσότητας βιταµίνης C 

4. Γεµίστε την προχοΐδα µε τη βοήθεια του χωνιού µε το διάλυµα ιωδίου και ανοίξ-
τε τη στρόφιγγα να τρέξει τόσο, ώστε να µην υπάρχει φυσαλίδα αέρα στο άκρο 
της.  

5. Σηµειώστε τον αρχικό όγκο του διαλύµατος στην προχοΐδα.  

6. Με το κατάλληλο όργανο να παραλάβετε 20 mL του διαλύµατος ∆ και να τα µε-
ταφέρετε σε ένα ποτήρι ζέσεως των 100 mL.  

7. Προσθέστε 20 σταγόνες διαλύµατος αµύλου. 

8. Προσθέστε 20 σταγόνες διαλύµατος HCl 1M. 

9. Βάλτε ένα µαγνητάκι µέσα στο ποτήρι τοποθετήστε το πάνω στον µαγνητικό 
αναδευτήρα και αναδεύστε αργά.  

10. Προσθέστε διάλυµα ιωδίου µέχρι να γίνει αισθητή η αλλαγή του χρώµατος του 
διαλύµατος της κωνικής φιάλης σε µπλε - µαύρο. Η αλλαγή στο χρώµα να πα-
ραµένει περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. 

11. Σηµειώστε τον όγκο του διαλύµατος στην προχοΐδα. 

12. Η διαφορά µεταξύ του αρχικού και του τελικού όγκου είναι η ποσότητα του δια-
λύµατος το ιωδίου που απαιτείται για την αντίδραση οξείδωση της βιταµίνης C. 

13. Αν υπάρχει χρόνος να επαναλάβετε τη διαδικασία δυο φορές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ελάχιστος όγκος που µπορεί να µετρηθεί µε την προχοΐδα σας είναι 0,05 mL  

20 mL διαλύµατος 1mg/1mL βιταµινης C 
 Όγκος διαλύµατος Ιωδίου 

1η µέτρηση  

2η µέτρηση  

3η µέτρηση  

Γ. Υπολογισµοί - Τιτλοποίηση  

1. Στα 20 mL του διαλύµατος ∆ περιέχονται …………..mg Βιταµίνης C. 

2. Χρησιµοποιήθηκαν  …………..mL «πρότυπου διαλύµατος ιωδίου». 

Αν πραγµατοποιήσατε περισσότερες από µία µετρήσεις χρησιµοποιήστε τη µέση 
τιµή τους. 

Το κάθε ένα mL «πρότυπου διαλύµατος ιωδίου» εξουδετερώνει …………. mg δι-
αλύµατος Βιταµίνης C. 

3. ∆ηλαδή η εξουδετερωτική ικανότητα του διαλύµατος Ιωδίου είναι:  

 

  …………….. mg Βιταµίνης C / mL διαλύµατος Ιωδίου 
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∆. Ογκοµέτρηση δείγµατος φυσικού χυµού ποτροκαλιού  

1. Στύψτε ένα πορτοκάλι και στραγγίστε τον χυµό. 

2. Με το κατάλληλο όργανο να παραλάβετε από τον χυµό 20 mL και να τα 
µεταφέρετε σε ένα ποτήρι ζέσεως των 100 mL. 

3. Επαναλάβετε τα βήµατα Β7 έως Β13. 

Χυµός πορτοκαλιού φρέσκος (20mL) 
 Όγκος διαλύµατος ιωδίου 

1η µέτρηση  

2η µέτρηση  

3η µέτρηση  

4.    Χρησιµοποιήθηκαν  …………..mL διαλύµατος ιωδίου.  

Ε. Ογκοµέτρηση συσκευασµένου δείγµατος χυµού ποτροκαλιού εµπορίου  

1. Στραγγίστε τον χυµό. 

2. Με το κατάλληλο όργανο να παραλάβετε από τον χυµό 20 mL και να τα 
µεταφέρετε σε ένα ποτήρι ζέσεως των 100 mL. 

3. Επαναλάβετε τα βήµατα Β7 έως Β13. 

Συσκευασµένο δείγµα χυµού ποτροκαλιού εµπορίου (20mL) 
 Όγκος διαλύµατος ιωδίου 

1η µέτρηση  

2η µέτρηση  

3η µέτρηση  

4.    Χρησιµοποιήθηκαν  …………..…..mL διαλύµατος ιωδίου. 

ΣΤ. Υπολογισµοί  

Χρησιµοποιώντας την εξουδετερωτική ικανότητα του διαλύµατος ιωδίου που 
υπολογίσατε στο βήµα Γ3 και τους όγκους του διαλύµατος ιωδιούχου καλίου που κα-
ταναλώθηκε να υπολογίσετε:  

1 Στα 20 mL του φρέσκου χυµού πορτοκαλιού περιέχονται ………..……..mg Βιταµί-
νης C. 

2 Στα 20 mL του συσκευασµένου δείγµατος χυµού ποτροκαλιού εµπορίου  

περιέχονται ……..……..mg Βιταµίνης C. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Συµφωνεί η τιµή που βρήκατε µε την τιµή που αναγράφεται στη συσκευασία του 
χυµού σύµφωνα µε την οποία η περιεκτικότητά του είναι 16 mg/mL βιταµίνης C 
σε 100 mL προϊόντος; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 
2. Πώς δικαιολογείται τυχόν διαφορά στις δυο τιµές; 

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

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

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

3. Οι συνιστώµενη ηµερήσια δόση για τη βιταµίνη C είναι 70mg περίπου ανά ηµέρα. 
Υπολογίστε τον όγκο από τον χυµό πορτοκαλιού που ογκοµετρήσατε που πρέπει 
να καταναλώσει κάποιος ώστε µε αυτό να καλύψει την ηµερήσια ανάγκη για βιτα-
µίνη C. 

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

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

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

4. Γιατί πρέπει να καταναλώνουµε τον χυµό πορτοκαλιού αµέσως µετά το στύψιµο;  

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

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

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

5. Γιατί πρέπει να προτιµούµε να καταναλώνουµε ωµά τα λαχανικά;  

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

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

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


