
ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαλύματα.

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΔΙ.5): Υπολογίζουμε την οξύτητα του ελαιόλαδου  (Δείτε το video)

Σκοπός: Να προσδιορισθεί πειραματικά η περιεκτικότητα του ελαιόλαδου σε ελεύθερα οξέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Σε κωνική  φιάλη τοποθετούμε 10 g ελαιόλαδου (περίπου 11 mL).

 Στην ίδια φιάλη βάζουμε 25 mL  αιθανόλης 95%(v/v) και 3-4 σταγόνες δείκτη 

φαινολοφθαλεϊνης.

 Γεμίζουμε  προχοϊδα των 25 mL   με πρότυπο διάλυμα NaOH 0,1M.

 Αδειάζουμε σιγά-σιγά το περιεχόμενο της προχοϊδας στην ογκομετρική φιάλη, μέχρι να 

προκληθεί μόνιμη χρωματική αλλαγή του διαλύματος και να πάρει το ανοικτό κόκκινο χρώμα.

 Μετρούμε τον όγκο σε mL του διαλύματος βάσης που καταναλώσαμε για την εξουδετέρωση 

των ελεύθερων οξέων. (έστω V mL) και υπολογίζουμε την οξύτητα όπως προτείνεται παρακάτω.

                           ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Το ελαιόλαδο από χημική άποψη είναι μίγμα εστέρων της γλυκερίνης με ανώτερα λιπαρά οξέα ,  

κυρίως ελαϊκό (ακόρεστο) αλλά και στεατικό και παλμιτικό (κορεσμένα). Λόγω υδρόλυσης οι  

εστέρες αυτοί υδρολύονται μερικώς και παρέχουν ελεύθερα οξέα  και γλυκερίνη, η παρουσία των  

οποίων μειώνει την ποιότητα του λαδιού. Όσο μεγαλύτερη επομένως είναι η περιεκτικότητα του  

ελαιόλαδου σε ελεύθερα οξέα (οξύτητα) , τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα του.

Η οξύτητα εκφράζει την %(w/w) περιεκτικότητα του ελαιόλαδου σε ελεύθερα οξέα. 

Έτσι οξύτητα 0,5% κατά βάρος σημαίνει ότι σε 100g  του λαδιού περιέχονται 0,5g  ελεύθερων 

λιπαρών οξέων. Η περιεκτικότητα αυτή ισοδυναμεί με 5 γραμμές. 

Ελαιόλαδο με οξύτητα μεγαλύτερη του 3,3% κατά βάρος (33 γραμμές) χαρακτηρίζεται ακατάλληλο  

προς βρώση.

Για τον προσδιορισμό της οξύτητας του λαδιού δεχόμαστε  ότι όλη η ποσότητα των ελεύθερων  

οξέων βρίσκεται αποκλειστικά με τη μορφή του ελαϊκού οξέος CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH του 

οποίου η σχετική μοριακή μάζα είναι 282. 

Η εξουδετέρωση περιγράφεται από την αντίδραση:

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH  +  NaOH  → CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa  +  H2O

Ισχύει:  nοξ=n βας=Cβα . Vβα  

Επομένως: mοξ=nοξ . Mr = Cβα . Vβα . 10-3 . 282.  (Όπου Vβα ό όγκος της βάσης που καταναλώθηκε σε  

mL)

Έτσι η % κατά βάρος περιεκτικότητα (Οξύτητα)  θα βρίσκεται από τον τύπο: 



%ΟΞΥΤΗΤΑ=(0,282.Cβας . Vβας .100)/mλαδιού

Επειδή στο πείραμά μας mλαδιού=10 g και Cβα=0,1Μ, η προηγούμενη σχέση γράφεται:

 %ΟΞΥΤΗΤΑ=0,282 . Vβα. Αν για παράδειγμα καταναλώθηκαν 1,4 mL  διαλύματος βάσης,  

τότε η οξύτητα  του λαδιού είναι 0,39%(w/w) , ή 3,9 γραμμές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Το ελαιόλαδο περιέχει ελεύθερα οξέα, η περιεκτικότητα των 

οποίων καθορίζει μεταξύ άλλων και την ποιότητά του.  
Διδακτική αξιοποίηση:   Γ, Λ (  Διαλύματα, οξέα, οργανικές αντιδράσεις, εστέρες) 


	                           ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

