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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διερευνητική και ανακαλυπτική µάθηση µε την εκτέλεση πειραµάτων από τους ίδιους τους µα-
θητές, αξιοποιεί τη βιωµατική εµπειρία τους και αποτελεί σηµαντική στρατηγική για τη διδασκαλία  
των Φυσικών Επιστηµών. Τα πειράµατα µπορούν να γίνουν είτε µε τυποποιηµένα "εργαστηριακά" 
όργανα και υλικά, είτε µε όργανα και υλικά που υπάρχουν στο σπίτι τους ή βρίσκονται εύκολα. Η 
πραγµατοποίηση πειραµάτων µε υλικά καθηµερινής χρήσης είναι παιδαγωγικά και διδακτικά ωφέλι-
µη, επειδή συσχετίζει την επιστηµονική γνώση µε την καθηµερινή ζωή, αποµυθοποιεί την λανθασµέ-
νη εντύπωση ότι τα πειράµατα γίνονται αποκλειστικά µε τη βοήθεια πολύπλοκων συσκευών και ειδι-
κά κατασκευασµένων οργάνων και συντελεί στην επικέντρωση της προσοχής του µαθητή στο φαινό-
µενο και όχι στη συσκευή που χρησιµοποιείται για το πείραµα. 

Αν κάνουµε µία ανασκόπηση των σχολικών εγχειριδίων της Χηµείας και της Βιολογίας του Γυ-
µνασίου και Γενικού Λυκείου θα παρατηρήσουµε ότι ενώ γίνεται αναφορά στις βιταµίνες σε αρκετά 
σηµεία (Βιολογία Α΄ Γυµνασίου 2.4 κεφ., Χηµεία Α΄ Λυκείου 6ο κεφ. σ.174, Χηµεία Γ.Π. Β΄ Λυκείου 
1ο κεφ. σ.4, Βιολογία Α΄ Λυκείου 2ο κεφ., Βιολογία Γ.Π. Β΄ Λυκείου 3ο κεφ. σ.87) δεν προτείνεται 
κάποια εργαστηριακή άσκηση σχετική µε τον ποσοτικό προσδιορισµό τους. 

Η βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ), η πιο γνωστή από όλες 
τις βιταµίνες, έχει τεράστια σηµασία για τον ανθρώπινο 
οργανισµό και είναι αναγκαία για διάφορες µεταβολικές 
λειτουργίες, όπως η σύνθεση του κολλαγόνου, η διατή-
ρηση της σταθερότητας των αιµοφόρων αγγείων, ο µετα-
βολισµός των αµινοξέων και η απελευθέρωση των δια-
φόρων ορµονών στα επινεφρίδια. Η έλλειψή της προκα-
λεί την ασθένεια σκορβούτο. 

Πολλά φρούτα και λαχανικά περιέχουν βιταµίνη C. Το 
µαγείρεµα καταστρέφει τις βιταµίνες. Η βιταµίνη C κα-
ταστρέφεται σταδιακά όταν έρχεται σε επαφή µε τον α-
τµοσφαιρικό αέρα. 

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα πείραµα µε 2 εκ-
δοχές για τον ποσοτικό προσδιορισµό της βιταµίνης C. 
Πρόκειται για τον ιωδιοµετρικό προσδιορισµό της βιταµίνης C σε φυσικούς χυµούς φρούτων ή χυ-
µούς του εµπορίου. Η 1η εκδοχή απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου και γίνεται µε όλα τα απαιτούµενα 
«εργαστηριακά» όργανα και υλικά. Η 2η εκδοχή απευθύνεται κυρίως σε µαθητές Γυµνασίου και ∆η-
µοτικού και γίνεται µε απλή διαδικασία και υλικά καθηµερινής χρήσης. Τέλος µια 3η πιο θεαµατική 
εκδοχή που έχει σχέση µε την ταχύτητα της αντίδρασης, στοχεύει στη δηµιουργία ερωτηµάτων και 
στην πρόκληση της επιθυµίας για νέα γνώση. 
 
Λέξεις κλειδιά: Βιταµίνη C – Ασκορβικό οξύ - Τιτλοδότηση – Ιωδιοµετρία - Χηµικό ρολόι. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

Μια κατάλληλη µέθοδος για τον προσδιορισµό της βιταµίνης C (ασκορβικό οξύ C6H8O6) είναι να 
χρησιµοποιήσουµε µια οξειδοαναγωγική ογκοµέτρηση. Η αντίδραση οξειδοαναγωγής είναι καλύτερη 
από µια οξεοβασική ογκοµέτρηση λόγω των επιπλέον οξέων που υπάρχουν στους χυµούς. Για τον 
λόγο αυτό χρησιµοποιούµε ως αντιδραστήριο ένα διάλυµα ιωδίου. 

Όταν σε ένα διάλυµα που περιέχει βιταµίνη C, προσθέσουµε σταδιακά (σταγόνα – σταγόνα) ένα 
διάλυµα ιωδίου (το Ι2 είναι ισχυρό οξειδωτικό), η βιταµίνη C η οποία είναι αντιοξειδωτική (αναγωγι-
κή) θα αντιδράσει µε το ιώδιο αµέσως σχηµατίζοντας δεϋδροασκορβικό οξύ (C6H6O6). 

Το µόριο της βιταµίνης C 
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Το µόριο της Βιταµίνης C χάνει ηλεκτρόνια, τα οποία µεταφέρονται στο µόριο του ιωδίου. Το α-
σκορβικό οξύ οξειδώνεται προς δεϋδροασκορβικό οξύ και το ιώδιο ανάγεται σε ιόντα ιωδίου (οξειδο-
αναγωγική αντίδραση). 

C6H8O6 + I2 → C6H6O6 + 2I- + 2H+ 

Ωστόσο, µόλις η βιταµίνη C εξαντληθεί, το ιώδιο θα είναι ελεύθερο και το διάλυµα θα χρωµατι-
στεί καφέ. Το ιώδιο δηλαδή µπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης. Επειδή όµως είναι δύσκολο να εντο-
πιστεί το τελικό σηµείο µε τον τρόπο αυτό, προσθέτουµε στο διάλυµα άµυλο το οποίο αντιδρά µε το 
ιώδιο σε συνδυασµό µε τα ιωδιούχα ιόντα και τότε το διάλυµα χρωµατίζεται σκούρο µπλε. Το ποσό 
της βιταµίνης C θα είναι ανάλογο µε την ποσότητα του διαλύµατος ιωδίου που απαιτείται µέχρι την 
εµφάνιση του µπλε χρώµατος. Αν το ιώδιο έχει γνωστή συγκέντρωση, τότε µπορούµε να προσδιορί-
σουµε το ποσό της βιταµίνης C στο άγνωστο διάλυµα. 

Αυτή η διαδικασία τιτλοδότησης είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της ποσότητας της βιταµίνης C 
σε ταµπλέτες βιταµίνης C, χυµούς, φρέσκα - κατεψυγµένα - συσκευασµένα φρούτα και λαχανικά κ.α. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

(Στο οργανωµένο εργαστήριο) 

Ο στόχος αυτού του πειράµατος είναι να καθοριστεί το ποσό της βιταµίνης C σε δείγµατα, όπως οι 
φρουτοχυµοί µε τη χρήση οργάνων του εργαστηρίου χηµείας. 

Για την τιτλοδότηση θα χρησιµοποιήσουµε ένα διάλυµα ιωδικού καλίου (KIO3) και ιωδιούχου κα-
λίου (ΚΙ). 

Όταν στο διάλυµα αυτό προστεθεί ισχυρό οξύ το ιωδικό αντιδρά µε το ιωδιούχο κάλιο και απελευ-
θερώνεται µοριακό ιώδιο (Ι2). 

KIO3 + 5KI + 6H+ → 3I2 + 6K+ + 3H2O 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Μαγνητικός αναδευτήρας (προαιρετικά) 
• Ηλεκτρονικός ζυγός 
• Ορθοστάτης 
• Προχοΐδα 
• Κωνική φιάλη 
• Ποτήρι ζέσης 
• Σιφώνι πλήρωσης µε ελαστικό poire  
• Ογκοµετρικός κύλινδρος 1000 mL 
• Ογκοµετρικός κύλινδρος 10 mL 
• Ογκοµετρική φιάλη 500 mL 
• Υδροβολέας 
• Χωνί 
• Στίφτης 
• Στραγγιστήρι 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

• ∆ισκία που το καθένα περιέχει 1g βιταµίνη C 
• ∆ιάλυµα του ιωδίου που περιέχει ιωδιούχο κάλιο και ιωδικό κάλιο (Θα αναφέρεται ως διάλυ-

µα ιωδίου) 
• ∆ιάλυµα αµύλου (δείκτης) περιεκτικότητας 0,7-1 % w/v  
• ∆ιάλυµα HCl 1Μ 
• 1 Πορτοκάλι ή χυµός πορτοκαλιού συσκευασµένος 
• Απιονισµένο νερό 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

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

1. Προµηθευόµαστε δισκία βιταµίνης που περιέχουν 1000 mg βιταµίνης C το καθένα. 
2. Σε ένα ποτήρι ζέσεως διαλύουµε ένα δισκίο των 1000 mg, σε 100 mL περίπου απιονισµένο 

νερό. Το διάλυµα αυτό το αραιώνουµε σε τελικό όγκο 1000 mL. 
3. Βάζουµε µια ετικέτα «Βιταµίνη C 1mg/mL» 1. 

B. Παρασκευή διαλύµατος KIO3 0,01Μ και  ΚΙ 0,1Μ 

1. ∆ιαλύουµε 1,07 gr ιωδικού καλίου (KIO3) και 8,3 gr ιωδιούχου καλίου (ΚΙ) σε 200 mL περί-
που απιονισµένο νερό. Το διάλυµα αυτό το αραιώνουµε σε τελικό όγκο 500 mL. 

2. Βάζουµε µια ετικέτα «∆ιάλυµα ιωδίου (KIO3 0,01Μ και  ΚΙ 0,1Μ)». 

Γ. Παρασκευή διαλύµατος αµύλου µε περιεκτικότητα 1% w/v 

1. Προσθέτουµε 0,50 g διαλυτού αµύλου σε 50 mL σχεδόν βραστό απιονισµένο νερό.  
2. Αναδεύουµε καλά και το αφήνουµε να κρυώσει πριν τη χρήση.  
3. Βάζουµε µια ετικέτα «∆ιάλυµα αµύλου 1% w/v». 

∆. Ογκοµέτρηση γνωστής (πρότυπης) ποσότητας 
βιταµίνης C 

1. Γεµίζουµε την προχοΐδα µε το διάλυµα ιωδίου. 
2. Σηµειώνουµε τον αρχικό όγκο του διαλύµατος 

στην προχοΐδα.  
3. Σε µια κωνική φιάλη προσθέτουµε 20 mL δια-

λύµατος βιταµίνης C (περιέχουν 20mg βιταµί-
νης). 

4. Προσθέτουµε 20 σταγόνες διαλύµατος αµύλου. 
5. Προσθέτουµε 30 σταγόνες διαλύµατος HCl 1M. 
6. Προσθέτουµε διάλυµα ιωδίου µέχρι να γίνει αι-

σθητή η αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος 
της κωνικής φιάλης σε σκούρο µπλε. Η αλλαγή 
στο χρώµα να παραµένει περισσότερο από 20 
δευτερόλεπτα. 

7. Σηµειώνουµε τον τελικό όγκο του διαλύµατος 
στην προχοΐδα. 

8. Η διαφορά µεταξύ του αρχικού και του τελικού 
όγκου είναι η ποσότητα του διαλύµατος του ιω-
δίου που απαιτείται για την οξείδωση όλης της 
ποσότητας της βιταµίνης C. 

Ε. Ογκοµέτρηση δείγµατος φρέσκου χυµού πορτοκαλιού ή συσκευασµένου  

1. Στραγγίζουµε τον χυµό. 
2. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία που χρησιµοποιήσαµε για την πρότυπη ποσότητα της βιτα-

µίνης χρησιµοποιώντας όµως αυτή τη φορά 20 mL δείγµατος χυµού. 
3. Σηµειώνουµε την ποσότητα του διαλύµατος του ιωδίου που απαιτείται για την οξείδωση όλης 

της ποσότητας της βιταµίνης C που περιέχεται στον χυµό. 

                                                 
1 Στόχος µας είναι να παρασκευάσουµε διάλυµα βιταµίνης C µε περιεκτικότητα 1mg/mL. Αν διαθέτουµε δισκία µε 
διαφορετική περιεκτικότητα σε βιταµίνη C χρησιµοποιούµε ανάλογη ποσότητα νερού. 
 



14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών  -  31/3/2012 - Καµµένα Βούρλα - Συνεδρία ΠΑΝΕΚΦΕ                  4 

ΣΤ. Υπολογισµοί 

Όταν γνωρίζουµε τον όγκο V1 του διαλύµατος ιωδίου που απαιτείται για τα 20 mg βιταµίνης C και 
τον όγκο V2 του διαλύµατος ιωδίου που απαιτείται για τα n2 mg βιταµίνης στο δείγµα χυµού, τότε 
µπορούµε να βρούµε τη βιταµίνη C που υπάρχει στα 20 mL του δείγµατος χυµού µε τη σχέση: 
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Υπολογίζουµε την περιεκτικότητα του χυµού σε βιταµίνη C ως εξής:  

Περιεκτικότητα χυµού σε βιταµίνη C (mg/100mL)= 5 * n2    (2) 
 
Τελικά  από τις (1) και (2) 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2  

(Με απλά υλικά) 

Ο στόχος και αυτού του πειράµατος είναι ο ίδιος µε το πείραµα 1. Εδώ όµως η πειραµατική διαδι-
κασία γίνεται µε τη χρήση απλών υλικών. 

Για την τιτλοδότηση θα χρησιµοποιήσουµε βάµµα ιωδίου 2%w/v. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• ∆οχείο ενός λίτρου (µε ενδείξεις όγκου)  
• ∆ύο ποτήρια 
• Κουταλάκι

2 ή µια σύριγγα χωρίς τη βελόνα (για τη µέτρηση του όγκου) 
• Σταγονόµετρο

3  
• Στίφτης 
• Στραγγιστήρι 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

• ∆ισκία που το καθένα περιέχει 1g βιταµίνη C 
• Βάµµα ιωδίου 2% w/v 
• Άνθος αραβοσίτου (περιέχει άµυλο) 
• 1 Πορτοκάλι ή χυµός πορτοκαλιού συσκευασµένος 
• Απιονισµένο νερό 

                                                 
2 Ένα κουταλάκι ισοδυναµεί µε 5mL. 
 
3
 Ο αριθµός των σταγόνων ιωδίου που απαιτούνται για να αντιδράσει ολόκληρη η ποσότητα της βιταµίνης C εξαρ-
τάται από το µέγεθος των σταγόνων. Γενικά 18-20 σταγόνες ισοδυναµούν µε 1 mL. Για την αποφυγή σφαλµάτων 
πρέπει σε όλο το πείραµα να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο σταγονόµετρο. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

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

1. Προµηθευόµαστε δισκία βιταµίνης που περιέχουν 1000 mg βιταµίνης C το καθένα. 
2. Σε ένα µεγάλο δοχείο διαλύουµε ένα δισκίο των 1000 mg σε 100 mL περίπου απιονισµένο νε-

ρό. Το διάλυµα αυτό το αραιώνουµε σε τελικό όγκο 1000 mL.  
3. Βάζουµε µια ετικέτα «Βιταµίνη C 1mg/mL» 4. 

Β. Παρασκευή διαλύµατος αµύλου µε περιεκτικότητα 1%w/v (κατά προσέγγιση) 

1. Προσθέτουµε ένα κουταλάκι άνθος αραβοσίτου σε ένα ποτήρι σχεδόν βραστό νερό.  
2. Αναδεύουµε καλά και το αφήνουµε να κρυώσει. 
3. Αποχύνουµε το υπερκείµενο διάλυµα σε άλλο δοχείο και πετάµε το ίζηµα. 
4. Βάζουµε µια ετικέτα «∆ιάλυµα αµύλου». 

Γ. Ογκοµέτρηση γνωστής (πρότυπης) ποσότητας βιταµίνης C 

1. Σε ένα ποτήρι βάζουµε 20 mL (4 κουταλάκια) από το διάλυµα της βι-
ταµίνης C (περιέχουν 20mg βιταµίνης). 

2. Προσθέτουµε µισό κουταλάκι διαλύµατος αµύλου. 
3. Με το σταγονόµετρο προσθέτουµε σταγόνα – σταγόνα το βάµµα ιωδί-

ου και αναδεύουµε διαρκώς το µείγµα µέχρι να γίνει αισθητή η αλλαγή 
του χρώµατος σε σκούρο µπλε. Η αλλαγή στο χρώµα να παραµένει 
περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. 

4. Καταγράφουµε τον αριθµό των σταγόνων του βάµµατος ιωδίου που 
ρίξαµε για την οξείδωση όλης της ποσότητας της βιταµίνης C. 

∆. Ογκοµέτρηση δείγµατος φρέσκου χυµού πορτοκαλιού ή συσκευασµένου  

1. Στραγγίζουµε τον χυµό. 
2. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία που χρησιµοποιήσαµε για την πρότυπη ποσότητα της βιτα-

µίνης χρησιµοποιώντας όµως αυτή τη φορά 20 mL δείγµατος χυµού. 

Ε. Υπολογισµοί 

Όταν γνωρίζουµε τον αριθµό των σταγόνων Σ1 του διαλύµατος βάµµατος ιωδίου που απαιτούνται 
για τα 20 mg βιταµίνης C και τον αριθµό των σταγόνων Σ2 του διαλύµατος βάµµατος ιωδίου που α-
παιτούνται για τα n2 mg βιταµίνης στο δείγµα χυµού, µπορούµε να βρούµε τη βιταµίνη C που υπάρχει 
στα 20 mL του δείγµατος χυµού µε τη σχέση: 
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ίά

ύίίmgn

12

2

.

20

. Σ
=

Σ ΣΣ
 

)1(
20

1

2
2 mgn

Σ

Σ∗
=  

Υπολογίζουµε την περιεκτικότητα του χυµού σε βιταµίνη C ως εξής:  
Περιεκτικότητα χυµού σε βιταµίνη C (mg/100mL)= 5 * n2    (2) 
Τελικά  από τις (1) και (2) 

mg
1

2100
(mg/100mL) C βιταµίνη σε χυµού τηταΠεριεκτικό

Σ

Σ∗
=

 

                                                 
4 Στόχος µας είναι να παρασκευάσουµε διάλυµα βιταµίνης C µε περιεκτικότητα 1mg/mL. Αν διαθέτουµε δισκία µε 
διαφορετική περιεκτικότητα σε βιταµίνη C χρησιµοποιούµε ανάλογη ποσότητα νερού. 
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ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

Αυτή η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να πραγµατοποιήσετε µια σειρά από ενδιαφέρουσες 
έρευνες όπως οι ακόλουθες: 

• Μετρήστε τη συγκέντρωση βιταµίνης C σε διάφορους συσκευασµένους χυµούς. Συγκρίνετε 
τα δικά σας αποτελέσµατα µε τις περιεκτικότητες που αναφέρονται στις ετικέτες των χυµών.  

• Μετρήστε την ποσότητα της βιταµίνης C σε διάφορα φρούτα και λαχανικά. Ποια έχουν την 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταµίνη C; Για το λόγο αυτό πολτοποιήστε ένα δείγµα 100 
γραµµαρίων και ρίξτε στον πολτό περίπου 50 mL νερό. Στραγγίστε τον χυµό και αραιώστε 
τον σε συνολικό όγκο 100 mL. Ογκοµετρήστε ένα δείγµα. 

• Μετρήστε τη βιταµίνη C σε χυµό που έµεινε 1-2 µέρες σε ανοιχτό δοχείο εντός και εκτός ψυ-
γείου.  

• Βράστε τον χυµό και διαπιστώστε αν η ποσότητα της βιταµίνης είναι ίδια πριν και µετά τον 
βρασµό. 

• Υπολογίστε την ποσότητα πορτοκαλιών που πρέπει να καταναλώνει κάποιος ώστε µόνο µε 
αυτά να καλύψει τις ηµερήσιες διατροφικές ανάγκες του σε βιταµίνη C  (απαιτούνται περίπου 
70 mg την ηµέρα). 

 

ΧΗΜΙΚΟ ΡΟΛΟΪ 

Τα ρολόγια χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του χρόνου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι κατα-
σκευασµένα µε διάφορα υλικά (από πέτρες µέχρι υγρούς κρυστάλλους). Παρακάτω περιγράφεται ένα 
(χηµικό) ρολόι, η αρχή λειτουργίας του οποίου στηρίζεται στον χρόνο που µεσολαβεί από τη στιγµή 
που κάποιες χηµικές ουσίες αναµειγνύονται, µέχρι αυτές να αντιδράσουν πλήρως. Όλα τα υλικά που 
θα χρησιµοποιήσουµε είναι απλά και φυσικά πρωταγωνιστής είναι και πάλι η βιταµίνη C. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Κανάτα ενός λίτρου (µε ενδείξεις όγκου) 
• Τρία ποτήρια 
• Κουταλάκι

5 ή µια σύριγγα χωρίς τη βελόνα (για τη µέτρηση του όγκου) 
• Σταγονόµετρο

6 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

• ∆ισκία που το καθένα περιέχει 1g βιταµίνη C 
• Βάµµα ιωδίου 2% w/v 
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 3% w/v 
• Άνθος αραβοσίτου (περιέχει άµυλο) 
• Απιονισµένο νερό 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

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

1. Προµηθευόµαστε δισκία βιταµίνης που περιέχουν 1000 mg βιταµίνης C το καθένα. 
2. Σε µια κανάτα διαλύουµε ένα δισκίο των 1000 mg σε 100 mL περίπου απιονισµένο νερό. Το 

διάλυµα αυτό το αραιώνουµε σε τελικό όγκο 1000 mL. 7 

                                                 
5 Ένα κουταλάκι ισοδυναµεί µε 5mL. 
 
6
  Γενικά 18-20 σταγόνες ισοδυναµούν µε 1 mL. 

 
7 Στόχος µας είναι να παρασκευάσουµε διάλυµα βιταµίνης C µε περιεκτικότητα 1mg/mL. Αν διαθέτουµε δισκία µε 
διαφορετική περιεκτικότητα σε βιταµίνη C χρησιµοποιούµε ανάλογη ποσότητα νερού. 
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Β. Παρασκευή διαλύµατος αµύλου µε περιεκτικότητα 1%w/v (κατά προσέγγιση) 

1. Προσθέτουµε ένα κουταλάκι άνθος αραβοσίτου σε ένα ποτήρι σχεδόν βραστό νερό.  
2. Ανακατεύουµε καλά και το αφήνουµε να κρυώσει. 
3. Αποχύνουµε το υπερκείµενο διάλυµα σε άλλο δοχείο και πετάµε το ίζηµα. 

Γ. Προετοιµασία 

∆ιάλυµα Α 
1. Σε ένα ποτήρι βάζουµε 30 mL (6 κουταλάκια) διαλύµατος βιταµίνης C. Προσθέτουµε 1,5 ml 

(30 σταγόνες) βάµµα ιωδίου 2% w/v (το ιώδιο αποχρωµατίζεται). 

∆ιάλυµα Β 
1. Σε ένα άλλο ποτήρι βάζουµε 15ml (3 κουταλάκια) από το διάλυµα Η2Ο2 3% w/v   
2. Προσθέτουµε 1,5 ml (30 σταγόνες περίπου) διαλύµατος αµύλου. 

∆. Επίδειξη  

4. Ρίχνουµε το διάλυµα Α στο δο-
χείο που περιέχει το διάλυµα Β 
και αναδεύουµε. 

5. Στην αρχή δεν παρατηρούµε κα-
µιά αλλαγή. Μετά από λίγο χρό-
νο όµως (περίπου 25 sec) συµ-
βαίνει µια απότοµη αλλαγή στο 
χρώµα και το διάλυµα γίνεται 
σκούρο µπλε. 

Ε. Εξήγηση 

Όταν αναµειγνύουµε τα διαλύµατα Α και Β πραγµατοποιούνται δυο αντιδράσεις. 

C6H8O6 + I2 → C6H6O6 + 2I- + 2H+   που είναι γρήγορη 

2I-+ H2O2 → Ι2 + H2O   που είναι αργή 

Όσο υπάρχει η βιταµίνη C το διάλυµα διατηρεί το αρχικό του χρώµα επειδή το ιώδιο µετατρέπεται 
σε ιωδιούχα ιόντα τα οποία το H2O2 τα µετατρέπει και πάλι σε ιώδιο. Όµως µε την πάροδο του χρόνου 
η βιταµίνη C εξαντλείται και το ιώδιο που παραµένει στο διάλυµα σε συνδυασµό µε τα ιωδιούχα ιόντα 
αντιδρά µε το άµυλο και το διάλυµα χρωµατίζεται µπλε. 

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο χρόνος λειτουργίας του χηµικού ρολογιού είναι η συ-
γκέντρωση και η θερµοκρασία. Αν προσθέσουµε απιονισµένο νερό (10 mL κάθε φορά) µειώνεται η 
συγκέντρωση και ο χρόνος που εµφανίζεται το χρώµα αυξάνει. Το ίδιο συµβαίνει αν ψύξουµε τα δια-
λύµατα. Αντίθετα ο χρόνος µειώνεται αν τα διαλύµατα θερµανθούν.  

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Τα διαλύµατα ιωδίου είναι τοξικά σε περίπτωση κατάποσης. Σε επαφή µε το δέρµα το βάφουν 
καφέ. Για να αποφύγετε τους λεκέδες φορέστε γάντια. 

• Μπορείτε να αποµακρύνετε τους λεκέδες ιωδίου αν ξεπλύνετε µε διάλυµα βιταµίνης C. 
• Το υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% µπορεί να ερεθίσει τα µάτια. 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

Πριν την απόρριψη των διαλυµάτων µε το σκούρο µπλε χρώµα, που προκύπτουν από την ύπαρξη 
του ελεύθερου ιωδίου, προσθέτουµε βιταµίνη C µέχρι να γίνει αποχρωµατισµός και στη συνέχεια ξε-
πλένουµε κάτω από τη βρύση µε άφθονο νερό.  
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ΠΗΓΕΣ 

• Vitamin C Determination by Iodine Titration 
http://chemistry.about.com/od/demonstrationsexperiments/ss/vitctitration.htm 
Iodometric Titration Online Tutorial - Preparation of a KIO3 Standard Solution 
http://www.chemcollective.org/chem/ubc/exp09/index.php 

• Vitamin C science project 
http://www.scienceprojectlab.com/vitamin-C-science-project.html 

• Determination of Vitamin C by Redox Titration with Iodate 
http://www.outreach.canterbury.ac.nz/chemistry/vitamin_C_iodate.shtml 

• Determine the Amount of Vitamin C in Various Foods by Using Titration Method 
http://www.education.com/science-fair/article/vitamin-content-analysis-food-titration/ 

• Which Orange Juice Has the Most Vitamin C? 
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/Chem_p044.shtml 

• Vitamin C Clock Reaction 
http://gotexassoccer.com/elements/experiments/clock.htm 

• Vitamin C Iodine Clock Reaction 
http://teachgreenchemnh.wikispaces.com/The+Vitamin+C+Clocks+Reaction 

• Vitamin C Clock Reaction 
http://www.elmhurst.edu/~chm/demos/TickTock.html 

• Rapid Color Changing Chemistry! 
http://www.sciencebob.com/experiments/iodine_clock_reaction.php 

• Schoolgirls' study nabs food giant 
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10430610 

• Clipart 
http://www.clker.com/ 

• Vitamin C 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_c 
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την Εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση" Πανεπιστήµιο Κρήτης - Ρέθυµνο, 
9-11 Μαΐου 2002. Πρακτικά συνεδρίου. 

• Καστορίνης Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα – Μάµαλη Φ., Περάκη Β., Πια-
λογλου Π. (1998) «Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας. Α’ Λυκείου» Εκδόσεις 
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