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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ – 1η εργαστηριακή άσκηση 

 ∆ιδακτικοί στόχοι 
1. Να κάνεις χρήση του πεχάµετρου. 

2. Να παρασκευάσεις ρυθµιστικά διαλύµατα ορισµένου pH. 

3. Nα γνωρίσεις τις ιδιότητες των ρυθµιστικών διαλυµάτων. 

 

 Απαιτούµενα όργανα και αντιδραστήρια 

1. 5,7mL οξικού οξέος (~100%w/w) 

2. 8,3mL πυκνού ΗCl (38%w/w) 

3. 6,63mL πυκνής ΝΗ3 (27%w/w) 

4. 4,0g NaOH. 

5. Απιονισµένο νερό 

6. Υδροβολέας. 

7. Ογκοµετρικές φιάλες των 100mL. 

8. Σιφώνιο 

9. Πουάρ 

10. Ποτήρι ζέσεως 

11. Χωνί 

12. Ογκοµετρικός κύλινδρος. 

13. Ράβδος ανάδευσης.

 

 Πορεία πειράµατος 

A. Παρασκευή αντιδραστηρίων (από τον καθηγητή) 

Ι. ∆ιάλυµα CH3COOH 1M 
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Γεµίζουµε τα ¾ περίπου µιας ογκοµετρικής φιάλης των 100mL µε 

απιονισµένο νερό. 

Εντός του απαγωγού, τοποθετούµε σε ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µια 

µικρή ποσότητα πυκνού οξικού οξέος και ρουφάµε µε τη βοήθεια 

σιφωνίου και πουάρ 5,7mL. Τοποθετούµε το οξύ που περιέχει το 

σιφώνιο µέσα στην ογκοµετρική φιάλη των 100mL. Συµπληρώνουµε 

την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο νερό µέχρι τη χαραγή.   

IΙ. ∆ιάλυµα HCl 1M 

 Γεµίζουµε τα ¾ περίπου µιας ογκοµετρικής φιάλης των 100mL µε απιονισµένο νερό. 

Εντός του απαγωγού, τοποθετούµε σε ένα µικρό ποτήρι ζέσεως µια µικρή ποσότητα πυκνού HCl* και 

ρουφάµε µε τη βοήθεια σιφωνίου και πουάρ 8,3mL. Τοποθετούµε το οξύ που περιέχει το σιφώνιο µέσα 

στην ογκοµετρική φιάλη των 100mL. Συµπληρώνουµε την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο νερό 

µέχρι τη χαραγή. Το διάλυµα φυλάσσεται σε σταγονοµετρικό φιαλίδιο. 

* Προσοχή στους ατµούς του πυκνού HCl. 
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III. ∆ιάλυµα ΝΗ3 1Μ 

Προσθέτουµε 6,63mL πυκνού διαλύµατος ΝΗ3** σε ογκοµετρική φιάλη και αραιώνουµε µέχρι τα 

100mL.  

** Προσοχή στους ατµούς της πυκνής ΝΗ3. 

 

ΙV. ∆ιάλυµα ΝaOH 1M 
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 Ζυγίζουµε σε ζυγό 4,0g NaOH. Τα τοποθετούµε σε ποτήρι ζέσεως των 

100mL και τα διαλύουµε σε περίπου 80mL απιονισµένου νερού. 

Χύνουµε το διάλυµα που προέκυψε σε ογκοµετρική φιάλη των 100mL 

µε τη βοήθεια χωνιού και προσθέτουµε απιονισµένο νερό µέχρι την 

χαραγή. Τοποθετούµε το διάλυµα που προκύπτει σε σταγονοµετρικό 

φιαλίδιο. 

 

Β. Ρυθµιστικό διάλυµα CH3COOH/CH3COONa 

 α. Παρασκευή του ρυθµιστικού διαλύµατος - µέτρηση του pH 

1. Με τη βοήθεια ογκοµετρικού κυλίνδρου προστίθενται 50mL διαλύµατος oξικού οξέος 1Μ και 25mL 

διαλύµατος ΝaOH 1M σε ογκοµετρική φιάλη των 100mL. 

2. Συµπληρώνουµε την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο νερό µέχρι την χαραγή. 

3. 
……………...

20mL 
ρυθµιστικού 
διαλύµατος

 

 

Τοποθετούµε σε ογκοµετρικό κύλινδρο 20mL του ρυθµιστικού 

διαλύµατος και µετράµε µε το πεχάµετρο την τιµή του pH. 

pH1 = ……………………………………………………………………… 

  β. Αραίωση του ρυθµιστικού διαλύµατος 

4. 
……………...

20mL ρυθµ. δ/τος
+

20mL νερού

 

Προσθέτουµε στον ογκοµετρικό κύλινδρο που περιέχει τα 20mL 

ρυθµιστικού διαλύµατος, 20mL απιονισµένου νερού. Αναδεύουµε το 

διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

pH2 = …………………………………………………………………… 

 γ. Προσθήκη οξέος 

5. 
……………...

20mL ρυθµ. δ/τος
+

1mL ΗCl

 

 Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL ρυθµιστικού διαλύµατος 

και 1mL (20 σταγόνες) διαλύµατος HCl 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα και 

κατόπιν µετράµε το pH. 

pH3 = ……………………………………………………………………… 
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 δ. Προσθήκη βάσης 

6. 
……………...

20mL ρυθµ. δ/τος
+

1mL NaOH

 

 Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL ρυθµιστικού διαλύµατος 

και 1mL (20 σταγόνες) διαλύµατος ΝaΟΗ 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα 

και κατόπιν µετράµε το pH. 

 pH4 = …………………………………………………………………… 

 

 ε. Σύγκριση της µεταβολής του pH του ρυθµιστικού διαλύµατος µε αυτή του νερού. 

α. Τοποθετούµε σε ογκοµετρικό κύλινδρο 20mL απιονισµένου νερού και µετράµε την τιµή του pH. 

 pH5 = ………………………………………………………………………………...………………… 

β. Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL απιονισµένου νερού και 1mL (20 σταγόνες) 

διαλύµατος HCl 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

 pH6 = ………………………………………………………………………...………………………… 

γ. Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL απιονισµένου νερού και 1mL (20 σταγόνες) 

διαλύµατος ΝaOH 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

 pH7 = ………………………………………………………………………...………………………… 

 

Γ. Ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ3/ΝΗ4Cl 

  α. Παρασκευή του ρυθµιστικού διαλύµατος - µέτρηση του pH 

1. Με τη βοήθεια ογκοµετρικού κυλίνδρου προστίθενται 50mL διαλύµατος ΝH3 1Μ και 25mL 

διαλύµατος HCl 1M σε ογκοµετρική φιάλη των 100mL. 

2. Συµπληρώνουµε την ογκοµετρική φιάλη µε απιονισµένο νερό µέχρι την χαραγή. 

3. Τοποθετούµε σε ογκοµετρικό κύλινδρο 20mL του ρυθµιστικού διαλύµατος και µετράµε µε το 

πεχάµετρο την τιµή του pH. 

 pH8 = …………………………………………………………………………………………………... 

 β. Αραίωση του ρυθµιστικού διαλύµατος 

 Προσθέτουµε στον ογκοµετρικό κύλινδρο που περιέχει τα 20mL ρυθµιστικού διαλύµατος, 20mL 

απιονισµένου νερού. Αναδεύουµε το διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

pH9 = ……………………………………………………………………………………………...…… 

 γ. Προσθήκη οξέος 

 Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL ρυθµιστικού διαλύµατος και 1mL (20 σταγόνες) 

διαλύµατος HCl 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

pH10 = ………………………………………………………………………………………………..… 

 δ. Προσθήκη βάσης 

 Σε ογκοµετρικό κύλινδρο τοποθετούµε 20mL ρυθµιστικού διαλύµατος και 1mL (20 σταγόνες) 

διαλύµατος ΝaΟΗ 1M. Αναδεύουµε το διάλυµα και κατόπιν µετράµε το pH. 

 pH11 = ………………………………………………………………………………………………… 
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 Επεξεργασία αποτελεσµάτων 

1. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας µε τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

pH CH3COOH/CH3COONa ΝΗ3/ΝΗ4Cl Απιονισµένο νερό 

αρχικού    

αραιωµένου    

µε προσθήκη 1mL HCl    

µε προσθήκη 1mL NaOH    

 

2. Να υπολογίσετε το pH του ρυθµιστικού διαλύµατος CH3COOH/CH3COONa µε βάση τον τύπο 

Henderson – Hasselbach. Nα συγκρίνετε το αποτέλεσµα µε αυτό που προέκυψε πειραµατικά. 

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

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

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

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

3. Να υπολογίσετε το pH του ρυθµιστικού διαλύµατος ΝΗ3/ΝΗ4Cl µε βάση τον τύπο Henderson – 

Hasselbach. Nα συγκρίνετε το αποτέλεσµα µε αυτό που προέκυψε πειραµατικά. 

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

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

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

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

4. Συγκρίνετε την µεταβολή του pH των ρυθµιστικών διαλυµάτων, κατά την προσθήκη οξέος ή 

βάσης, µε την αντίστοιχη µεταβολή του νερού. 

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

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

5. Σηµειώστε επάνω στην παρακάτω κλίµακα την τιµή του pH των ρυθµιστικών διαλυµάτων, την 

τιµή του pH του νερού καθώς και τη µεταβολή του κατά την προσθήκη οξέος ή βάσης. 
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