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7  δοκιµαστικοί σωλήνες µε στήριγµα 

 

∆είκτης κόκκινο λάχανο 
∆ιάλυµα HCl  ~ 10-1Μ 
∆ιάλυµα HCl  ~ 10-2Μ 
∆ιάλυµα HCl  ~ 10-3Μ 
∆ιάλυµα HCl  ~ 10-4Μ 
Απιονισµένο νερό 
Καθαριστικό για τζάµια 
Αναψυκτικό τύπου σόδα 

 

1. Κατασκευή χρωµατοµετρικής κλίµακας pH 
Στους αριθµηµένους δοκιµαστικούς σωλήνες προσθέτουµε λίγα mL από τo δείκτη κόκκινο 
λάχανο.  
Σε καθένα από τους παραπάνω σωλήνες ρίχνουµε προσεκτικά λίγα mL από τα διαλύµατα του 
οξέος και απιονισµένο νερό. Κατασκευάσαµε έτσι τη χρωµατοµετρική κλίµακα pH του δείκτη 
κόκκινο λάχανο για την όξινη περιοχή. 

2. Μετράµε το pH των διαλυµάτων του οξέος και του απιονισµένου νερού χρησιµοποιώντας 

πεχαµετρικό χαρτί ή πεχάµετρο και σηµειώνουµε τις τιµές που βρήκαµε. 

Έτσι γνωρίζουµε σε ποια τιµή pH αντιστοιχεί το κάθε χρώµα που πήρε ο δείκτης στους 

δοκιµαστικούς σωλήνες. 

∆ιάλυµα HCl  ~ 10-1Μ  pH≈ 

∆ιάλυµα HCl  ~ 10-2Μ pH≈ 

∆ιάλυµα HCl  ~ 10-3Μ pH≈ 

∆ιάλυµα HCl  ~ 10-4Μ pH≈ 

Απιονισµένο νερό pH≈ 

3. Στους 2 δοκιµαστικούς σωλήνες που έχουν αποµείνει προσθέτουµε λίγα mL του δείκτη και λίγα 

mL από τα διαλύµατα των οποίων θέλουµε να προσδιορίσουµε το  pH.  

Συγκρίνουµε το χρώµα σε κάθε δοκιµαστικό µε τα χρώµατα της χρωµατοµετρικής κλίµακας που 

κατασκευάσαµε (στο βήµα 1). 

Ποια είναι η τιµή pH για καθένα από τα παρακάτω διαλύµατα; 

Επιβεβαιώνουµε την τιµή pH των διαλυµάτων χρησιµοποιώντας πεχαµετρικό χαρτί ή 

πεχάµετρο.  

 Εκτίµηση τιµής pH µε βάση 

τη χρωµατοµετρική κλίµακα 

Εκτίµηση τιµής pH µε χρήση 

πεχαµετρικού χαρτιού ή πεχαµέτρου 

Καθαριστικό για τζάµια pH ≈ pH ≈ 

Αναψυκτικό τύπου σόδα pH ≈ pH ≈ 
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6  δοκιµαστικοί σωλήνες µε στήριγµα 

 

∆είκτης κόκκινο λάχανο 
∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-1Μ 
∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-2Μ 
∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-3Μ 
∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-4Μ 
Χυµός λεµονιού 
∆ιάλυµα που περιέχει χάπι για το στοµάχι 

 

1. Κατασκευή χρωµατοµετρικής κλίµακας pH 
Στους αριθµηµένους δοκιµαστικούς σωλήνες προσθέτουµε λίγα mL από τo δείκτη κόκκινο 
λάχανο.  
Σε καθένα από τους παραπάνω σωλήνες ρίχνουµε προσεκτικά λίγα mL από τα διαλύµατα της 
βάσης. 
Κατασκευάσαµε έτσι τη χρωµατοµετρική κλίµακα pH του δείκτη κόκκινο λάχανο στη βασική 
περιοχή. 

2. Μετράµε το pH των διαλυµάτων της βάσης χρησιµοποιώντας πεχαµετρικό χαρτί ή πεχάµετρο 

και σηµειώνουµε τις τιµές που βρήκαµε. 

Έτσι γνωρίζουµε σε ποια τιµή pH αντιστοιχεί το κάθε χρώµα που πήρε ο δείκτης στους 

δοκιµαστικούς σωλήνες. 

∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-1Μ pH≈ 

∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-2Μ pH≈ 

∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-3Μ pH≈ 

∆ιάλυµα NaOH  ~ 10-4Μ pH≈ 

3. Στους 2 δοκιµαστικούς σωλήνες που έχουν αποµείνει προσθέτουµε λίγα mL του δείκτη και λίγα 

mL από τα διαλύµατα των οποίων θέλουµε να προσδιορίσουµε το  pH.  

Συγκρίνουµε το χρώµα σε κάθε δοκιµαστικό µε τα χρώµατα της χρωµατοµετρικής κλίµακας που 

κατασκευάσαµε (στο βήµα 1). 

Ποια είναι η τιµή pH για καθένα από τα παρακάτω διαλύµατα; 

Επιβεβαιώνουµε την τιµή pH των διαλυµάτων χρησιµοποιώντας πεχαµετρικό χαρτί ή 

πεχάµετρο.  

 Εκτίµηση τιµής pH µε βάση 

τη χρωµατοµετρική κλίµακα 

Εκτίµηση τιµής pH µε χρήση 

πεχαµετρικού χαρτιού ή 

πεχαµέτρου 

Χυµός λεµονιού pH ≈ pH ≈ 

∆ιάλυµα που περιέχει χάπι 

για το στοµάχι 

pH ≈ pH ≈ 

 


