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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΑΣΚΗΣΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Μέτρηση του pH των διαλυµάτων ορισµένων οξέων µε πεχαµετρικό χαρτί. 

Βασικές ιδιότητες διαλυµάτων καθηµερινής χρήσης 
 
 
 
 
Όργανα                                                   Αντιδραστήρια – υλικά 
             
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων          ∆ιάλυµα σόδας 
8 δοκιµαστικοί σωλήνες               Χυµός λεµονιού 
Πεχαµετρικό χαρτί                                 ∆ιάλυµα οξικού οξέος ή ξύδι  
Γυάλινη ράβδος                             Υγρό καθαρισµού (ΑΖΑΞ)                                       
1 φύλλο λευκό χαρτί Α4                  Αραιό διάλυµα  HCl  (περίπου 0,1Μ)                    
2 πλαστικά ποτήρια  (ένα µε  νερό                  «          «       ΝαΟΗ              « 
 βρύσης και ένα µε  απιονισµένο νερό )               Απιονισµένο νερό 
                                                                               Νερό βρύσης 
                                                                Απορρυπαντικό διαλυµένο στο νερό 
                                                                   
Πείραµα 
1. Ρίχνουµε στους δοκιµαστικούς σωλήνες τα 8 διαλύµατα που αναφέρονται στα υλικά και γράφουµε µε  
(ανεξίτηλο) µαρκαδόρο σε κάθε σωλήνα το περιεχόµενό του και τους αριθµούµε ( από 1 έως  8). 
2. ∆ιπλώνουµε ένα φύλλο χαρτί Α4 και τοποθετούµε  πάνω του 8 λωρίδες ( µήκους 2cm )  πεχαµετρικού 
χαρτιού και γράφουµε , δίπλα στις λωρίδες, τους αριθµούς 1 έως 8.  

3. Βυθίζουµε τη γυάλινη ράβδο στο 1ο διάλυµα και ρίχνουµε µια σταγόνα στην 1η λωρίδα χαρτιού.  
4. Συγκρίνουµε το χρώµα που δηµιουργείται µε το δείγµα χρωµατολογίου του πεχαµετρικού χαρτιού και 
βρίσκουµε το pH του διαλύµατος.  

5. Καταγράφουµε το αποτέλεσµα στην 2η στήλη του παρακάτω πίνακα. 
6. Ξεπλένουµε  τη ράβδο  σε νερό βρύσης και µετά σε απιονισµένο νερό. 
7. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µε το 2ο  διάλυµα και συνεχίζουµε µέχρι να ολοκληρώσουµε την 
εργασία και για τα 8 διαλύµατα. 

 

 
.Σηµείωση;  Μετά το τέλος του πειράµατος αδειάζουµε τους δοκιµαστικούς σωλήνες στο νεροχύτη, 
τους ξεπλένουµε αρχικά µε νερό από τη βρύση και στη συνέχεια µε απιονισµένο νερό. Τους 
τοποθετούµε ανάποδα για να στραγγίσουν και να στεγνώσουν 

A/A ∆ιαλύµατα Τιµές  pH 
1. ∆ιάλυµα σόδας  
2. Χυµός λεµονιού  
3. ∆ιάλυµα οξικού οξέος ή ξύδι  
4. Απιονισµένο νερό  
5. Αραιό διάλυµα  HCl  
6. Αραιό διάλυµα  ΝαΟΗ  
7. Απορρυπαντικό διαλυµένο στο νερό  
8. Υγρό καθαρισµού (ΑΖΑΞ)  

Στόχος:    Να µετρηθεί το pH διαλυµάτων µε πεχαµετρικό χαρτί      
 


