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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 

Προσδιορισμός pH διαλύματος 
με τη βοήθεια δεικτών ή πεχαμετρικού χαρτιού. 

 
Φύλλο εργασίας 

Στόχοι: 
• Να κατανοήσει ο μαθητής ότι η τιμή του pH είναι ένας αριθμός που μετρά την οξύτητα ή 

την αλκαλικότητα ενός διαλύματος. 
• Να αναγνωρίζει ο μαθητής την κλίμακα pH, το κέντρο της και τις βασικές περιοχές της. 
• Να διαπιστώσει ο μαθητής ότι ένας δείκτης μεταβάλλει το χρώμα του γύρω από μια ορι-

σμένη τιμή pH, άρα διαιρεί την κλίμακα σε δύο περιοχές. 
• Να αποκτήσει ο μαθητής δεξιότητα:  

 στη χρήση οργάνων και αντιδραστηρίων χημείας. 
 στη χρήση των δεικτών για τον προσδιορισμό, κατά προσέγγιση, του pH διαλύματος. 
 στη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού. 

• Να διαπιστώσει ο μαθητής ότι από τα υγρά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, άλλα έχουν 
όξινη και άλλα βασική αντίδραση. 

 
Θεωρία. 

Η θεωρία περί δεικτών βρίσκεται στο φυλλάδιο "Εργαστηριακός οδηγός Χημείας Γενικής Παι-
δείας Α΄ Λυκείου", Πείραμα 5ο: "Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών" σελίδα 46. 
 
Τοποθέτηση των υλικών και οργάνων του πειράματος στον πάγκο ερ-

γασίας. 
 Παίρνουμε τα κλειδιά της ντουλάπας της ομάδας μας από τη κλειδοθήκη. 
 Παίρνουμε από τη ντουλάπα της ομάδας μας το κουτί της άσκησης "προσδιορισμός 

pH" που περιέχει: 
 Έξι σταγονομετρικά φιαλίδια με : 
α. διάλυμα HCl 0,001Μ. 
β. διάλυμα NaOH 0,001Μ. 
γ. λευκό ξύδι εμπορίου. 
δ. διάλυμα μαγειρικής σόδας. 
ε. χυμό λεμονιού. 
στ. διάλυμα μαγειρικής αμμωνίας. 
(ή εναλλακτικά αν κάποιο από τα πιο πάνω υλικά του εμπορίου δεν υπάρχουν) 
ζ. υγρό καθαρισμού τζαμιών 
η. σόδα (αναψυκτικό εμπορίου)  

 Ένα στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων με 12 δοκιμαστικούς σωλήνες. 
 Δύο σταγονομετρικά φιαλίδια με τους δείκτες ηλιανθίνη και φαινολοφθαλεΐνη. 
 Πεχαμετρικό χαρτί, και υπόδειγμα χρωμάτων πεχαμετρικού χαρτιού. 
 Υδροβολέα με απεσταγμένο (ή απιονισμένο) νερό. 
 Ψύκτρα καθαρισμού δοκιμαστικών σωλήνων. 
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 Απορροφητικό χαρτί (κουζινόχαρτο). 
 Μεταφέρουμε το κουτί της άσκησης στον πάγκο μας. 

 
Α. Πειραματική διαδικασία 

1. Τοποθετούμε στο στατώ τους 12 δοκιμαστικούς σωλήνες σε δύο σειρές. Χρησιμοποιώ-
ντας τα φιαλίδια με τα αντιδραστήρια βάζουμε περίπου: 
α. 2ml διαλύματος HCl 0,001Μ στον πρώτο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 
β. 2ml διαλύματος NaOH 0,001Μ στον δεύτερο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 
γ. 2ml λευκό ξύδι εμπορίου στον τρίτο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 

δ. 2ml διαλύματος μαγειρικής σόδας  στον τέταρτο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 
ε. 2ml χυμό λεμονιού στον πέμπτο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 
στ. 2ml διαλύματος μαγειρικής αμμωνίας στον έκτο σωλήνα κάθε μιας σειράς. 

(ή εναλλακτικά αν κάποιο από τα πιο πάνω υλικά του εμπορίου δεν υπάρχουν) 
2ml υγρό καθαρισμού τζαμιών ή  2ml σόδα (αναψυκτικό εμπορίου)  
 
2. Σε κάθε έναν δοκιμαστικό σωλήνα της πρώτης σειράς στάζουμε μια-δυό σταγόνες η-
λιανθίνης, αναδεύουμε με περιστροφική κίνηση του δοκιμαστικού σωλήνα και σημειώνου-
με στις αντίστοιχες θέσεις του Πίνακα Ι το χρώμα του διαλύματος. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
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0,001Μ
NaOH 

0,001Μ 
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ξύδι 

διάλυμα 
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χυμός 
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νιού 

διάλυμα 
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Ηλιανθίνη 
κόκκινη: pH<3 
κίτρινη: pH>4,5 

        

Φαινολοφθαλεΐνη 
άχρωμη: pH<8,3 
κόκκινη: pH>10 

        

Εκτιμώμενη Πε-
ριοχή pH του δια-

λύματος 

        

Μέτρηση pH με 
πεχαμετρικό χαρτί 

        

 
3. Επαναλαμβάνουμε στάζοντας σε κάθε έναν δοκιμαστικό σωλήνα της δεύτερης σειράς 
ναι-δυό σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης, αναδεύουμε ομοίως και σημειώνουμε στις αντίστοι-
χες θέσεις του Πίνακα Ι το χρώμα του διαλύματος. 
4. Στάζουμε  στο πεχαμετρικό χαρτί μια-δυό σταγόνες από το σταγονομετρικό μπουκαλάκι 
που περιέχει διάλυμα HCl. Συγκρίνουμε το χρώμα του πεχαμετρικού χαρτιού, στο σημείο 
που στάξαμε, με τα χρώματα του υποδείγματος που υπάρχει στο κουτί της άσκησης, εκτι-
μούμε το pH του διαλύματος και αναγράφουμε την τιμή στην αντίστοιχη θέση στον Πίνακα 
Ι. 
5. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 4 για τα υπόλοιπα διαλύματα συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη γραμμή του Πίνακα Ι. 
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Επιστροφή των υλικών και οργάνων του πειράματος στη ντουλάπα της 
ομάδας 

(Για να γίνουν γρήγορα οι εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα από διαφορετικούς μαθητές 
της ομάδας: Άλλος μαζεύει τα αντιδραστήρια και πετά το πεχαμετρικό χαρτί, άλλος πλένει, 
άλλος ξεπλένει τους δοκιμαστικούς σωλήνες, άλλος τοποθετεί τα κουζινόχαρτα.) 
1. Τοποθετούμε τα αντιδραστήρια και το πεχαμετρικό χαρτί με το υπόδειγμα στο κουτί του 
πειράματος. Πετάμε τα χρησιμοποιημένα πεχαμετρικά χαρτιά. Τοποθετούμε το κουτί της 
άσκησης στην ντουλάπα της ομάδας μας. Κλειδώνουμε και τοποθετούμε το κλειδί στην 
κλειδοθήκη. 
2. Μεταφέρουμε με προσοχή το στατώ και την ψύκτρα δοκιμαστικών σωλήνων στο νερο-
χύτη. Απλώνουμε ένα κομμάτι κουζινόχαρτου στον πάγκο του νεροχύτη. Παίρνουμε έναν-
έναν τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τους γεμίζουμε προσεκτικά με νερό της βρύσης και 
τους αδειάζουμε στο σιφώνι του νεροχύτη. Κατόπιν τους τοποθετούμε στο κουζινόχαρτο. 
3. Τοποθετούμε ένα κομμάτι κουζινόχαρτου στο στατώ ώστε να απορροφήσει σταγόνες 
νερού που θα προέλθουν από τους πλυμένους δοκιμαστικούς σωλήνες. 
4. Χρησιμοποιώντας υγρό σαπούνι και την ψύκτρα των δοκιμαστικών σωλήνων καθαρί-
ζουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τους ξεπλένουμε δυό-τρεις φορές με απεσταγμένο (ή 
απιονισμένο) νερό, τους στραγγίζουμε, και τους τοποθετούμε ανάποδα στο στατώ. Ξεπλέ-
νουμε και στραγγίζουμε την ψύκτρα των δοκιμαστικών σωλήνων. 
5. Πετάμε το κουζινόχαρτο που είχαμε στρώσει στον πάγκο του νεροχύτη και απλώνουμε 
καινούριο. Τοποθετούμε επάνω του το στατώ και τη ψύκτρα των δοκιμαστικών σωλήνων. 
Τα αφήνουμε στη θέση αυτή να στεγνώσουν 
 

Β. Εργασία στο σπίτι 
(ή αν προλάβουμε στο Εργαστήριο μετά τις μετρήσεις) 

Με βάση τις παρατηρήσεις μας από το χρώμα των διαλυμάτων που έχουμε σημειώσει 
στις δύο πρώτες γραμμές του Πίνακα Ι, εκτιμούμε την περιοχή pH καθενός διαλύματος και 
συμπληρώνουμε την τρίτη γραμμή του Πίνακα Ι.  

Για λόγους επαλήθευσης συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων γραμμών 
του Πίνακα Ι. Διαπιστώνουμε συμφωνία ή όχι; Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Από την επίδραση του HCl (οξύ) και του NaOH (βάση) στους δείκτες ηλιανθίνη και 
φαινολοφθαλεΐνη μπορούμε να συμπεράνουμε οτι: 

Τα οξέα ……. μετατρέπουν την κόκκινη ηλιανθίνη και ……. μετατρέπουν την άχρωμη 
φαιλολοφθαλεΐνη 

Οι βάσεις …….. μετατρέπουν την κόκκινη ηλιανθίνη και ……. μετατρέπουν την άχρω-
μη φαιλολοφθαλεΐνη 

(Συμπληρώστε την λέξη "δεν" όπου χρειάζεται) 
 

Πηγές: 
 "Εργαστηριακός οδηγός Χημείας Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου" 
 "Εύρεση pH με τη βοήθεια δεικτών και πεχαμέτρου" ΕΚΦΕ ΝΙΚΑΙΑΣ 



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PH ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Η ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  
 

4            Μινόπετρος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Σ.Ε.Φ.Ε. 2ου Λυκείου Περάματος 

 
 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΔΡΟΒΟΛΕΑ 
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