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7η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών- EUSO 2009 
Τοπικός ∆ιαγωνισµός Νοµού Μαγνησίας 

 

 

 

 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

 

Μάθηµα: Χηµεία 

Ονοµ/υµο: ………………………………… 

Ηµ/νία      …………………………………  

Σχολείο    ………………………………… 

1ο Φύλλο Εργασίας 
Εύρεση του pH ∆ιαλύµατος  

µε δείκτες, πεχαµετρικό χαρτί και 

πεχάµετρο 
 

1η δραστηριότητα: Εύρεση του pH διαλύµατος µε δείκτες  
 

Λίγα λόγια για τους δείκτες και το pH:  

Σε αυτή την εργαστηριακή δραστηριότητα θα προσπαθήσουµε να προσδιορίσουµε το pH 

άγνωστων διαλυµάτων χρησιµοποιώντας δείκτες.  

Οι δείκτες είναι χηµικές ουσίες που αλλάζουν το χρώµα τους ανάλογα µε το  pH του 

διαλύµατος µέσα στο οποίο βρίσκονται. ∆ες τον πίνακα ¨∆είκτες - pH ¨  

Λίγα λόγια για την διαδικασία 

Σε έναν δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε 5ml περίπου από το άγνωστο διάλυµα και προσθέτουµε 

2-3 σταγόνες δείκτη. Παρατηρούµε το χρώµα του διαλύµατος, το συγκρίνουµε µε αυτά του 

πίνακα ¨∆είκτες - pH ¨ και προσδιορίζουµε την περιοχή pH του διαλύµατος µας.  

Επαναλαµβάνουµε το πείραµα χρησιµοποιήσουµε όσους και όποιους δείκτες κρίνουµε 

απαραίτητους προκειµένου να προσδιορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια το pH των άγνωστων 

διαλυµάτων µας. 

Λίγα λόγια για το φύλλο εργασίας  

Κάθε απόφαση  που παίρνουµε την αιτιολογούµε, κάθε παρατήρηση που κάνουµε την 

καταγράφουµε. Όποιο συµπέρασµα προκύπτει µετά την παρατήρηση το καταγράφουµε και 

αυτό, ώστε να αιτιολογεί την επόµενη απόφαση µας.  

Όλα τα παραπάνω τα καταγράφουµε στους 3 πίνακες του φύλλου εργασίας µας που 

ακολουθούν.  

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ                     

ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

«ΠΑΝΕΚΦE» 
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Για το 1ο Άγνωστο διάλυµα  
 

∆είκτης 

Γιατί επέλεξες να χρησιµοποιήσεις σε αυτό το στάδιο 

του πειράµατος τον συγκεκριµένο δείκτη; 

 

Χρώµα διαλύµατος 

µετά την προσθήκη 

του δείκτη 

Περιοχή pH 

του διαλύµατος 
Συµπέρασµα - Σχόλια 

1ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

4ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Για το 2ο Άγνωστο διάλυµα  
 

∆είκτης 

Γιατί επέλεξες να χρησιµοποιήσεις σε αυτό το στάδιο 

του πειράµατος τον συγκεκριµένο δείκτη; 

 

Χρώµα διαλύµατος 

µετά την προσθήκη 

του δείκτη 

Περιοχή pH 

του διαλύµατος 
Σχόλια Συµπέρασµα - Σχόλια 

1ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

4ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Για το 3ο Άγνωστο διάλυµα  
 

∆είκτης 

Γιατί επέλεξες να χρησιµοποιήσεις σε αυτό το στάδιο 

του πειράµατος τον συγκεκριµένο δείκτη; 

 

Χρώµα διαλύµατος 

µετά την προσθήκη 

του δείκτη 

Περιοχή pH 

του διαλύµατος 
Συµπέρασµα - Σχόλια 

1ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

4ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5ος  ∆είκτης:  

………………………… 

………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………….. 

 

 

………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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2η δραστηριότητα: Εύρεση του pH διαλύµατος µε πεχαµετρικό χαρτί και 

πεχάµετρο 
 

Σε αυτή την δραστηριότητα προσπαθούµε να βρούµε το pH του 3ου άγνωστου 

διαλύµατος χρησιµοποιώντας πεχαµετρικό χαρτί και πεχάµετρο. Η διαδικασία για 

αυτές τις µετρήσεις είναι : 

Εύρεση του pH διαλύµατος µε πεχαµετρικό χαρτί  

Βάζουµε µία σταγόνα από το 3ο άγνωστο διάλυµα πάνω στο πεχαµετρικό χαρτί και µε 

τη βοήθεια των χρωµάτων που έχει η συσκευασία, εκτιµούµε το pH του διαλύµατος και 

γράφουµε την τιµή στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εύρεση του pH διαλύµατος µε πεχάµετρο. 

Λίγα λόγια. 

Το pH ενός διαλύµατος εξαρτάται λίγο και από την θερµοκρασία του. 

Επειδή η µέτρηση του pH µε πεχάµετρο είναι µια µέτρηση µεγάλης ακρίβειας, πρέπει 

να λάβουµε υπόψη µας και αυτόν τον παράγοντα. Έτσι για να µετρήσουµε το pH του 

διαλύµατος µας, πρώτα µετράµε την θερµοκρασία του (την οποία το όργανο θα την 

κρατήσει στην µνήµη του και αυτόµατα θα κάνει κάποιες µικροδιορθώσεις για να µας 

δείξει το pH στους 25ο C ) 

∆ιαδικασία 

Σε έναν δοκιµαστικό σωλήνα βάζουµε το άγνωστο διάλυµα µας περίπου µέχρι τη µέση. 

Βυθίζουµε τον αισθητήρα της θερµοκρασίας και από τα πλήκτρα ελέγχου επιλέγουµε    
ο C  (δεν χρειάζεται να καταγράψουµε την τιµή της θερµοκρασίας). Βγάζουµε τον 

αισθητήρα της θερµοκρασίας και βυθίζουµε τον αισθητήρα του πεχάµετρου στο διάλυµα 

κατά 4-5 cm ώστε η µέτρηση να είναι αξιόπιστη.  Επιλέγουµε από τα πλήκτρα ελέγχου 

αυτό για το  pH, διαβάζουµε την ένδειξη και την γράφουµε στον πίνακα. 

 

Το pH του 3ου άγνωστου διαλύµατος 

Με δείκτες 

(από την προηγούµενη δραστ.) 
Με πεχαµετρικό χαρτί Με πεχάµετρο 

 

 

  

 

1. Προσδιορίσαµε το pH του 3ου  διαλύµατος µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τα 

αποτελέσµατα που πήραµε, αν τα συγκρίνουµε µεταξύ τους, είναι λογικώς 

αποδεκτά; ………….. 

 

2. Αιτιολογούµε την απάντηση µας.  

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

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

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

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



                                                    ΕΚΦΕ Μαγνησίας –        Εργαστήριο Χηµείας –                                                Θεοδώρα Γουρλά  - Νοέµβριος 2005 

 

Εύρεση pH διαλύµατος µε ∆είκτες 
 

pH Μπλε Θυµόλης Ηλιανθίνη 
Ερυθρό του 

Μεθυλίου 

Μπλε 

Βρωµοθυµόλης 

Φαινολο- 

φθαλεΐνη 
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