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Ονοματεπώνυμο:………………………………………… 

Ημερομηνία:………………………………………………… 

Τάξη – Τμήμα:…………………………………………….. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΞΥΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι να προσδιορίσουμε την 

οξύτητα δειγμάτων ελαιολάδου. Αυτό επιτυγχάνεται με εξουδετέρωση των οξέων 

που περιέχονται στο ελαιόλαδο με  διάλυμα βάσης γνωστής περιεκτικότητας. 

ΘΕΩΡΙΑ: Το ελαιόλαδο περιέχει οξέα (κυρίως στεατικό, παλμιτικό και ελαϊκό). Η 

ποσότητα των οξέων εκφράζεται με την οξύτητα του ελαιολάδου. Όσο μικρότερη 

οξύτητα έχει  ένα ελαιόλαδο, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι. Την οξύτητα την 

προσδιορίζουμε με την ποσότητα διαλύματος βάσης (υδροξειδίου του νατρίου, 

ΝαΟΗ) που πρέπει να προσθέσουμε ώστε να εξουδετερώσουμε τα οξέα που 

περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα από το δείγμα λαδιού. Τη στιγμή της πλήρους 

εξουδετέρωσης μεταβάλλεται το χρώμα του δείκτη (φαινολοφθαλεΐνη) που έχουμε 

προσθέσει στο δείγμα ελαιολάδου. Σε όξινο περιβάλλον ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνη 

είναι άχρωμος, ενώ τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης γίνεται έντονο ροζ. 

Το παρθένο ελαιόλαδο (δηλαδή αυτό που προκύπτει άμεσα από τον καρπό της 

ελιάς), ανάλογα με την οξύτητά του, χαρακτηρίζεται ως: 

 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: οξύτητα έως 0,8% 

 Παρθένο ελαιόλαδο: οξύτητα από 0,8% έως 2,0% 

 Μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο: οξύτητα μεγαλύτερη από 2,0% 

 

  ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Προχοΐδα 

2. Κωνική φιάλη 

3. Ογκομετρικός κύλινδρος 

4. Δείγμα ελαιολάδου 

5. Οινόπνευμα 

6. Δείκτης φαινολοφθαλεΐνη 

7. Διάλυμα ΝαΟΗ 1,4184 % w/v  

8. (0,3546 M) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου μεταφέρουμε 11 mL (ή 10 g) 

από το δείγμα του ελαιολάδου σε μια κωνική φιάλη. Στη συνέχεια προσθέτουμε στον 

ογκομετρικό κύλινδρο δύο φορές από 10 mL οινοπνεύματος και ανακινούμε καλά 

ώστε να διαλυθούν τα υπολείμματα  του ελαιολάδου στον ογκομετρικό κύλινδρο.  
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Προσθέτουμε στο διάλυμα 3-4 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης,  τοποθετούμε την 

κωνική φιάλη κάτω από την προχοΐδα, την οποία έχουμε γεμίσει με διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου. Σημειώνουμε στον παρακάτω πίνακα την αρχική ένδειξη 

της προχοΐδας. Προσθέτουμε σιγά – σιγά διάλυμα βάσης από την προχοΐδα, με 

συνεχή ανάδευση, μέχρι το ροζ χρώμα του δείκτη να γίνει μόνιμο (να διατηρείται 

τουλάχιστον για 30 s). Σημειώνουμε την τελική ένδειξη της προχοΐδας και 

υπολογίζουμε τον όγκο (σε mL) του διαλύματος βάσης που προσθέσαμε, μέχρι να 

γίνει η εξουδετέρωση. Ο όγκος  της βάσης που απαιτήθηκε  εκφράζει την οξύτητα 

του ελαιολάδου,  δηλαδή την % περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ελαϊκό οξύ.    

 

 

Αρχική ένδειξη προχοΐδας …………… mL 

Τελική ένδειξη προχοΐδας …………… mL 

Όγκος διαλύματος ΝαΟΗ …………… mL 

Οξύτητα ελαιολάδου                        …………… % 

Χαρακτηρισμός ελαιολάδου  

ανάλογα με την οξύτητά του 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

                                                                 

       

 

 


