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Τάξη:  

Ηµεροµηνία: ...............  

Ονοµατεπώνυµα µαθητών οµάδας:  ……………………………………. 

     ……………………………..…….. 

     …………………………….……… 

     ……………………….…………… 

 

∆ιαµόρφωση φύλλου εργασίας 1ης εργαστηριακής άσκησης Γ' Λυκείου, 

κατεύθυνσης  

Παρασκευή και ιδιότητες ρυθµιστικών διαλυµάτων 

!! Προσοχή: Τα χηµικά υγρά να µην έρθουν σε επαφή µε το δέρµα σας. 

Αν συµβεί αυτό, ρίξτε άφθονο νερό στην περιοχή του δέρµατος σας όπου έπεσε το υγρό 

και ενηµερώστε τον καθηγητή σας. 

 

Πειραµατική διαδικασία µε στόχους: 

� Να µπορείς να παρασκευάζεις ρυθµιστικά διαλύµατα (Ρ.∆.) επιθυµητού pΗ, είτε µε 

ανάµειξη διαλυµάτων ασθενών οξέων ή βάσεων, είτε µε µερική εξουδετέρωση 

διαλυµάτων ασθενών οξέων ή |βάσεων από ισχυρές βάσεις ή οξέα. 

� Να µπορείς να αναγνωρίζεις την κυριότερη ιδιότητα των ρυθµιστικών διαλυµάτων που 

είναι το να κρατούν περίπου σταθερή την τιµή του pΗ τους, αν σ' αυτά προστεθούν µικρές 

ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων. 

 

Παρατηρήσεις στην πειραµατική διαδικασία 

Ρυθµιστικά διαλύµατα είναι τα διαλύµατα που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το pΗ τους 

πρακτικά σταθερό: 

• όταν προστεθούν σ' αυτά µικρές υπολογίσιµες ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων και 

• όταν αραιώνονται µέσα σε κάποια όρια. 

Tα ρυθµιστικά διαλύµατα περιέχουν έναν ασθενή ηλεκτρολύτη και το αλάτι του δηλ. το συζυγές του 

σώµα. Περιέχουν λοιπόν: 

• είτε ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση (ΗΑ και Α
-
) 

• είτε µια ασθενή βάση και το συζυγές της οξύ (Β και ΗB
-
)  

Τα συζυγή άλατα θα προέρχονται από αντίστοιχα άλατα. 

Εξίσωση Henderson - Hasselbalch: 
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Όργανα και συσκευές που χρειάζονται Υλικά και ουσίες 

• ογκοµετρικός κύλινδρος 

• σιφώνιο - πουάρ . 

• ποτήρι ζέσης 

• γυάλινη ράβδος 

• ηλεκτρονικό πεχάµετρο ή pΗµετρικό χαρτί  

• δοκιµαστικοί σωλήνες 

• διάλυµα CH3COONa 1Μ 

• διάλυµα CH3COOH 1Μ 

• απιοντισµένο ντ,ρό 

• δείκτης «ερυθρό του µεθυλίου» 

• διάλυµα HCl 0,1 Μ 

• διάλυµα ΝaΟΗ 0,1 Μ 

 

Παρασκευή ρυθµιστικού διαλύµατος µε pΗ ≈5,8 

Πρέπει να επιλέξουµε ασθενές οξύ ή ασθενή βάση που να έχει pka ή pKb ≈4,8. Από τους πίνακες 

βρίσκουµε ότι ro CH3COOH µε ka = 1,8·10
-5

 έχει pka= 4,8 άρα είναι κατάλληλο για την παρασκευή 

του συγκεκριµένου ρυθµιστικού διαλύµατος, µε τη συζυγή του βάση CH3COO
-
 από το άλας 

CH3COONa. 

Έστω ότι θέλουµε να φτιάξουµε 100 ml ρυθµιστικού διαλύµατος CH3COOH / CH3COONa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πείραµα 1
ο
 

 

• Μέτρησε      ml διαλύµατος CH3COONa 1Μ, µε τον ογκοµετρικό κύλινδρο. 

• Μέτρησε     ml διαλύµατος CH3COOH 1Μ, µε το σιφώνιο, χρησιµοποιώντας το πουάρ. 

• Ανάµιξε τα δυο διαλύµατα σε ποτήρι ζέσης, αναδεύοντας συνετός µε γυάλινη ράβδο. 

• Βύθισε στο ποτήρι ζέσης, ένα κοµµάτι πεχαµετρικό χαρτί και προσδιόρισε κατά προσέγγιση 

το pΗ του διαλύµατος που παρασκεύασες ή χρησιµοποίησε ηλεκτρονικό πεχάµετρο για µεγαλύτερη 

ακρίβεια. 
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Συµπεριφορά του ρυθµιστικού διαλύµατος οξικού οξέος / οξικού νατρίου  

(ρΗ ≈ 5,8), µετά την προσθήκη µικρών ποσοτήτων οξέος ή βάσης. 

Πείραµα 2ο 

• Αρίθµησε 4 (δοκιµαστικούς σωλήνες. Στους 2 πρώτους βάλε από 10 ml απιονισµένο νερό 

και στους δυο άλλους από 10 ml ρυθµιστικού όιαλύµατος. 

• Πρόσθεσε και στους 4 σωλήνες 3-4 σταγόνες του δείκτη «ερυθρό του µε0υλίου». 

• Παρατήρησε τα χρώµατα των διαλυµάτων και συµπλήρωσε τα στο πίνακα I. 

• Πρόσθεσε στον 1ο και στον 3ο σωλήνα 5-10 σταγόνες HCl 0,1 M, ενώ στον 2ο και στον 4ο, 

5-10 σταγόνες NaOH 0,1 Μ. 

• Σηµείωσε την αλλαγή του χρώµατος των διαλυµάτων και συµπλήρωσε τα στο πίνακα I .  

 

Πίνακας I 

∆οκιµαστικός 

σωλήνας 

Αρχικό χρώµα 

διαλύµατος 

Αντιδραστήριο 

που πρόσθεσες 

Τελικό χρώµα 

διαλύµατος 

1  HCl  
2  NaOH  
3  HCl  
4  NaOH  

•  Αιτιολόγησε την αλλαγή του χρώµατος των διαλυµάτων, παίρνοντας υπόψη σου το 

περιεχόµενο του πίνακα II. 

Πίνακας II  

∆είκτης Χρώµα (σε pΗ < 

περιοχής) 

Περιοχή pΗ 

(δείκτη) 

Χρώµα (σε pΗ > 

περιοχής) 
ερυθρό του µεθυλίου Κόκκινο 4,8 - 6,3 

Πορτοκαλί 

Κίτρινο 

∆οκιµαστικός σωλήνας 1: 

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

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

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

∆οκιµαστικός σωλήνας 2: 

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

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

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

∆οκιµαστικός σωλήνας 3: 

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

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

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

∆οκιµαστικός σωλήνας 4: 

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

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

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


