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ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ 

Ονοματεπϊνυμο:…………………………………………………………………. Ομάδα:………… 

 

τόχοι του πειράματοσ 

το τζλοσ του πειράματοσ κα πρζπει να μπορείσ: 

1. Να παραςκευάηεισ ρυκμιςτικό διάλυμα με μερικι εξουδετζρωςθ διαλφματοσ αςκενοφσ οξζοσ από 
ιςχυρι βάςθ. 

2. Να ςυγκρίνεισ τθ μεταβολι ςτο pH του ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με τθ μεταβολι ςτο pH του νεροφ 
βρφςθσ, εάν ςε αυτά προςτεκεί μικρι ποςότθτα ιςχυροφ οξζοσ ι βάςθσ. 

Απαραίτητα όργανα και αντιδραςτήρια 

Όργανα Αντιδραςτήρια 

Ογκομετρικι φιάλθ των 100 mL 
Μικρό χωνί 
Πεχάμετρο  
Ογκομετρικόσ κφλινδροσ των 50 ι 100 mL 
Τδροβολζασ 
Ποτιρι ηζςεωσ των 100 mL 
4 μικρά πλαςτικά ποτιρια 

Διάλυμα CH3COOH 2M 
Διάλυμα NaOH 2M 
Διάλυμα HCl 2M 
Νερό βρφςθσ 

 
Πειραματική διαδικαςία 
Παραςκευή ρυθμιςτικοφ διαλφματοσ CH3COOH / CH3COONa 

1. τθν ογκομετρικι φιάλθ πρόςκεςε με τον ογκομετρικό κφλινδρο 50 mL διαλφματοσ CH3COOH 2M και 

25 mL διαλφματοσ NaOH 2M.  

2. υμπλιρωςε με απιονιςμζνο νερό μζχρι τθ χαραγι, ϊςτε το διάλυμα να ζχει τελικό όγκο 100 mL. 

3. Να ςυμπλθρϊςεισ τον παρακάτω πίνακα:        

               

Αρχικά moles CH3COOH =………………….. Αρχικά moles NaOH =…………………. 
 

 
Αρχικά moles 

Αντιδροφν/Παράγονται 

Σελικά moles 

 

    CH3COOH(aq)    +      NaOH (aq)     →    CH3COONa (aq)     +       Η2Ο (l) 

 

 

Σελικζσ 
ςυγκεντρϊςεισ 
ςτα 100 mL 

 

Θεωρθτικόσ 
υπολογιςμόσ pH 
τελικοφ 
διαλφματοσ 
(pKa CH3COOH = 4,74) 

 

      

              pH =  

 

4. Μζτρθςε το pH του τελικοφ διαλφματοσ με το πεχάμετρο, αφοφ πρϊτα μεταφζρεισ μικρι ποςότθτα 

από το διάλυμα ςε ποτιρι ηζςεωσ.  Πειραματική μζτρηςη pH = .…….,      
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5. υμφωνεί θ πειραματικι μζτρθςθ με το pH που υπολόγιςεσ από τον τφπο των Henderson-Hasselbach; 

Δικαιολόγθςε τθν απάντθςι ςου. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Μεταβολή pH του ρυθμιςτικοφ διαλφματοσ και του νεροφ βρφςησ. 

1. Μζτρθςε με τον ογκομετρικό κφλινδρο 25 mL ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ και τοποκζτθςζ τα ςε μικρό 

πλαςτικό ποτιρι.  

2. Μζτρθςε το pH του διαλφματοσ (με πεχάμετρο ι πεχαμετρικό χαρτί) και γράψε τθν τιμι ςτο μεςαίο 

ποτιρι του παρακάτω ςχιματοσ – περίπτωςθ Α. 

3. Πρόςκεςε ςτο ποτιρι 1mL (περίπου 20 ςταγόνεσ) διαλφματοσ HCl 2M.  

4. Μζτρθςε το pH του διαλφματοσ και γράψε τθ μζτρθςθ ςτο αριςτερό ποτιρι του ςχιματοσ – 

περίπτωςθ Α. 

5. ε ζνα άλλο ποτιρι τοποκζτθςε και πάλι 25 mL ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ και πρόςκεςε ςε αυτό 1mL 

(περίπου 20 ςταγόνεσ) διαλφματοσ ΝaOH 2M. 

6. Μζτρθςε το pH του διαλφματοσ και γράψε τθ μζτρθςθ ςτο δεξί ποτιρι του ςχιματοσ – περίπτωςθ Α. 

7. Να επαναλάβεισ τθ διαδικαςία αντικακιςτϊντασ το ρυκμιςτικό διάλυμα με νερό βρφςθσ (περίπτωςθ 
Β). 

8. φγκρινε τθ μεταβολι του pH ςτο ρυκμιςτικό διάλυμα και ςτο νερό βρφςθσ κατά τθν προςκικθ 

διαλφματοσ HCl και NaOH. 

 

                                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

     

                                                                                                      

 

 

υμπζραςμα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

pH

…… 

25 mL 
ρυκμιςτικό 

pH

…… 

25 mL 
ρυκμιςτικό  

+ 1 mL HCl 

pH

…… 

25 mL 
ρυκμιςτικό  

+ 1 mL NaOH 

ΔpH= ….. ΔpH= ….. 

Α 

Β 
pH

…… 

25 mL νερό 

pH

…… 

25 mL νερό        

+ 1 mL HCl 

pH

…… 

 25 mL νερό                 

+ 1 mL NaOH 

ΔpH= ….. ΔpH= ….. 

φγκριςθ φγκριςθ 
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Εναλλακτικόσ τρόποσ διαπίςτωςησ τησ ρυθμιςτικήσ ικανότητασ διαλυμάτων - Σφγκριςη του 

ρυθμιςτικοφ διαλφματοσ CH3COOH / CH3COONa με διάλυμα CH3COOH.  

Απαραίτητα όργανα και αντιδραςτήρια  

Όργανα Αντιδραςτήρια 

4  μεγάλοι δοκιμαςτικοί ςωλινεσ 
τιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων 
2 ογκομετρικοί κφλινδροι των 10 mL 
 

Ρυκμιςτικό διάλυμα CH3COOH/CH3COONa  
Διάλυμα CH3COOH με pH≈4,7* 
Διάλυμα HCl 0,1M 
Διάλυμα NaOH 0,1M 
Δείκτθσ κυανό τθσ κυμόλθσ 
Δείκτθσ ερυκρό του μεκυλίου 

Πειραματική διαδικαςία 

1. Αρίκμθςε τουσ 4 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ. 

2. τον 1ο και 3ο ςωλινα τοποκζτθςε 5 mL διαλφματοσ CH3COOH. 

3. τον 2ο και 4ο ςωλινα τοποκζτθςε 5 mL ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ. 

4. τον 1ο και 2ο ςωλινα πρόςκεςε 2-3 ςταγόνεσ δείκτθ κυανό τθσ κυμόλθσ (μετατροπι χρϊματοσ από 

κίτρινο ςε κόκκινο ςε pH περίπου ίςο με 3).  

5. τον 3ο και 4ο ςωλινα πρόςκεςε 2-3 ςταγόνεσ δείκτθ ερυκρό του μεκυλίου (μετατροπι χρϊματοσ 

από κόκκινο ςε κίτρινο ςε pH περίπου ίςο με 6).  

6. Με τθ βοικεια του ογκομετρικοφ κυλίνδρου μζτρθςε πόςοσ όγκοσ διαλφματοσ HCl 0,1M πρζπει να 

προςτεκεί ςτον 1ο κακϊσ και ςτον 2ο δοκιμαςτικό ςωλινα μζχρι να αλλάξει το χρϊμα του κάκε 

διαλφματοσ ϊςτε να υπάρξει θ ίδια μεταβολι ςτο pH. Γράψε τισ παρατηρήςεισ ςου ςτον παρακάτω 

πίνακα. 

7. Με τον ίδιο τρόπο μζτρθςε πόςοσ όγκοσ διαλφματοσ NaOH 0,1M πρζπει να προςτεκεί ςτον 3ο κακϊσ 

και ςτον 4ο δοκιμαςτικό ςωλινα μζχρι να αλλάξει το χρϊμα του κάκε διαλφματοσ ϊςτε να υπάρξει θ 

ίδια μεταβολι ςτο pH. Γράψε τισ παρατηρήςεισ ςου ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Αριθμόσ 
ςωλήνα 

Διάλυμα Δείκτησ Αλλαγή χρώματοσ δείκτη 
Όγκοσ ιςχυροφ οξζοσ ή 

βάςησ 

1οσ CH3COOH 
κυανό τθσ 
κυμόλθσ 

Από ………….. ςε ………….. ………………. mL HCl 

2οσ 
Ρυκμιςτικό 

διάλυμα 
κυανό τθσ 
κυμόλθσ 

Από ………….. ςε ………….. ………………. mL HCl 

3οσ CH3COOH 
ερυκρό του 
μεκυλίου 

Από ………….. ςε ………….. …………… mL NaOH 

4οσ 
Ρυκμιςτικό 

διάλυμα 
ερυκρό του 
μεκυλίου 

Από ………….. ςε ………….. …………… mL NaOH 

 

 

υμπζραςμα: 

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

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

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

 

* Το διάλυμα αυτό μπορεί να παραςκευαςτεί ωσ εξήσ: Σε 250 mL απιονιςμζνο νερό προςτίθεται ςτάγδην 

διάλυμα CH3COOH 2Μ μζχρι το διάλυμα να αποκτήςει pH περίπου ίςο με 4,7. (Ο ζλεγχοσ του pH μπορεί να 

γίνει με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί). 


