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Έτος Χημείας 2011: Παγκόσμιο πείραμα 
Σχολείο: …………………………………… 
Τάξη: …………… Αρ. μαθητών  …… 
Καθηγητής ……………………….. 
Ημ/νία ………………..  
Προέλευση Νερού: …………………………………….. 

Φύλλο Εργασίας 
1η δραστηριότητα:  

Εύρεση του pH του νερού 
(με δείκτες ή πεχαμετρικό χαρτί ή  

με πεχάμετρο) 
Πειραματική Διαδικασία 

Εύρεση του pH του νερού με δείκτες  
Λίγα λόγια: Οι δείκτες, όπως το Μπλε της Βρωμοθυμόλης, η Ηλιανθίνη και Φαινολοφθαλεϊνη, 
αλλάζουν το χρώμα τους ανάλογα με το  pH του διαλύματος μέσα στο οποίο βρίσκονται: 
pH 0     1     2     3     4     5     6     7     8    9     10    11     12     13     14                 
Μπλε 
Βρωμοθυμόλης. 

Κίτρινο Πρά-
σινο 

Γαλάζιο 

Ηλιανθίνη Κόκκινο Πορ Κίτρινο 

Φαινολοφθαλεïνη Άχρωμο Ροζ Ροδαλό 

Σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε περίπου 5ml νερού και προσθέτουμε 2-3 σταγόνες 
δείκτη Μπλε της Βρωμοθυμόλης.  
Παρατηρούμε το χρώμα του νερού, συγκρίνουμε με αυτά του πίνακα και προσδιορίζουμε την 
περιοχή του pH.  
Αν εμφανιστεί πράσινο χρώμα, τότε το pH του νερού είναι  από 6 έως 7,5 και το σημειώνουμε 
στον πίνακα.  
Αν εμφανιστεί κίτρινο ή γαλάζιο χρώμα, επειδή η περιοχή είναι πολλή  μεγάλη,  
επαναλαμβάνουμε την διαδικασία με τους άλλους δείκτες προκειμένου να προσδιορίσουμε με 
μεγαλύτερη ακρίβεια το pH του νερού . Παίρνουμε ένα άλλο δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 
περίπου 5ml νερού και προσθέτουμε 2-3 σταγόνες δείκτη Ηλιανθίνη ή Φαινολοφθαλεïνη, 
ανάλογα με την περιοχή που μας ενδιαφέρει, και παρατηρούμε το χρώμα του νερού, 
συγκρίνουμε με αυτά του πίνακα και προσδιορίζουμε την περιοχή του pH και σημειώνουμε 
στον παρακάτω πίνακα. 

Το χρώμα του δείκτη μέσα στο νερό Περιοχή 
pH 

νερό 
 

5ml Μπλε της 
Βρωμοθυμόλης 

2-3 σταγόνες 

Ηλιανθίνη 
2-3 

σταγόνες 

Φαινολοφθ. 
2-3 

σταγόνες 

 

1ο δείγμα     
2ο δείγμα     
Μέσος όρος  

Εύρεση του pH διαλύματος με πεχαμετρικό χαρτί  
Βάζουμε μία σταγόνα από το νερό πάνω στο πεχαμετρικό χαρτί και με τη βοήθεια των 
χρωμάτων που έχει η συσκευασία εκτιμούμε το pH. ……………. 
Μετράμε το pH με το πεχάμετρο………….. 
 
Θερμοκρασία νερού: ………………. 


