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ΜΕΤΡΗΣΗ pH – ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑ 1Ο : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ PH ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ∆ΕΙΚΤΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΧΑΝΟ»
Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια:
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων
8 δοκιµαστικοί σωλήνες
δ. HCl
δ. NaOH
ξύδι, αναψυκτικό, δ. µαγειρικής σόδας, καθαριστικό τζαµιών, νερό βρύσης
δείκτης «κόκκινο λάχανο»
∆ιαδικασία:
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1. Έχετε 7 δοκιµαστικούς σωλήνες (Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ και Η). Καθένας περιέχει 2 mL
ενός διαλύµατος που προέρχεται από το εργαστήριο ή από υλικά καθηµερινής
χρήσης. Το pH του διαλύµατος σε κάθε σωλήνα είναι γνωστό. Στον πίνακα που
ακολουθεί υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες:
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2. Προσθέστε σε κάθε σωλήνα 1 mL δείκτη «κόκκινο λάχανο».
1 m L
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Τώρα διαθέτετε ένα «δειγµατολόγιο» µε τα χρώµατα του δείκτη «κόκκινο λάχανο» σε
διαλύµατα µε διαφορετικό pH.
3. Προσθέστε στο σωλήνα µε το «άγνωστο Χ» 1 mL δείκτη «κόκκινο λάχανο».
Συγκρίνετε το χρώµα του διαλύµατος στο σωλήνα µε το δειγµατολόγιο των 7
σωλήνων και εκτιµήστε την τιµή του pH για το «άγνωστο Χ».
4. Παρακολουθήστε πώς γίνεται η µέτρηση του pH µε πεχαµετρικό χαρτί και πώς µε
ηλεκτρονικό πεχάµετρο.
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ΜΕΤΡΗΣΗ pH – ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Ποιο από τα διαλύµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η είναι:
i. περισσότερο όξινο
ii. περισσότερο βασικό.
2. Αν πριν από την προσθήκη του δείκτη «κόκκινο λάχανο» στο σωλήνα Β που
περιέχει το ξύδι (pH=3) προσθέταµε το περιεχόµενο του σωλήνα ∆ που περιέχει το
νερό βρύσης (pH=7) τότε είναι σωστό ή λανθασµένο ότι το διάλυµα που προκύπτει
έχει pH=10;

ΠΕΙΡΑΜΑ 2Ο : Ο

∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ
ΑΠΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΒΑΣΗΣ.

- ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ

∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ

Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια:
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων
4 δοκιµαστικοί σωλήνες
δ. HCl
δ. NaOH
δ. µαγειρικής σόδας
νερό βρύσης
δείκτης φαινολοφθαλεΐνη
∆ιαδικασία:
ΠΕΙΡΑΜΑ 2Α

ΠΕΙΡΑΜΑ 2Β

2 σταγ. δείκτη φαινολοφθελεΐνη
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νερό βρύσης δ. NaHCO3
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2Α:
1. Σε 4 δοκιµαστικούς σωλήνες (Α, Β, Γ, ∆) σας έχουν δοθεί: διάλυµα HCl, νερό
βρύσης, διάλυµα NaHCO3 και διάλυµα ΝαΟΗ αντίστοιχα.
2. Σε κάθε σωλήνα προσθέστε 2 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνη.
ΠΕΙΡΑΜΑ 2B:
Προσθέστε στο σωλήνα Α του πειράµατος 2Α (δ. HCl) αργά-αργά (µε σταγόνες)
διάλυµα NaOH και µε ταυτόχρονη ανάδευση, µέχρι να δείτε κάποια µόνιµη αλλαγή.

ΕΚΦΕ ∆΄ΑΘΗΝΑΣ

4

ΜΕΤΡΗΣΗ pH – ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Για τη φαινολοφθαλεΐνη δίνεται:
pH
Χρώµα
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ρόδινη

14
κόκκινη

1. Να αντιστοιχήσετε σε κάθε διάλυµα της στήλης Ι την κατάλληλη σχέση από τη
στήλη ΙΙ:
Ι
ΙΙ
1. δ. HCl
α. αριθµός Η+ = αριθµό ΟΗ−
2. δ. NaOH
β. αριθµός Η+ > αριθµό ΟΗ−
3. νερό βρύσης
γ. αριθµός Η+ < αριθµό ΟΗ−
4. δ. NaHCO3
2. Πώς θα χρωµατιστεί η φαινολοφθαλεΐνη αν προστεθεί σε διάλυµα που περιέχει
καθαριστικό τζαµιών, και πώς σε διάλυµα άχρωµου αναψυκτικού; Αιτιολογήστε
την απάντησή σας.
3. Από το χρώµα του τελικού διαλύµατος στο πείραµα 2B τι εκτίµηση κάνετε για το
pH του; Στο διάλυµα αυτό τι υπερισχύει: ο αριθµός των ιόντων H+ ή ο αριθµός
των ιόντων ΟΗ−;
4. Κατά τη διάρκεια της προσθήκης του δ. NaOH στο διάλυµα του HCl (πείραµα
2B) πραγµατοποιείται η αντίδραση που περιγράφεται παρακάτω:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
ή Η+ + ΟΗ− → H2O
Πώς µεταβάλλεται το pH κατά τη διάρκεια του πειράµατος και γιατί;

ΕΚΦΕ ∆΄ΑΘΗΝΑΣ

