
Indikaattoriprojekti 
 

Tehtävänä on valmistaa punakaalista indikaattoriliuos ja pH-paperia sekä käyttää niitä pH:n mittaukseen.  

Tutkimustyö kestää 6 oppitunnin ajan.  

 

Tutkimuksen tulokset arvioidaan. Työ tehdään 2-3 hengen ryhmissä ja sen tuotoksena jokainen ryhmä lataa 

pedanettiin vähintään yhdeksän ohjeiden mukaista kuvaa. 

 

Ohje indikaattoriliuoksen valmistamiseen: 

1. Silppua punakaali pieneksi ja laita se riittävän suureen mittalasiin. Kaalista riittää noin yksi 

kymmenesosa.  

2. Peitä kaalisilppu vedellä ja kuumenna seosta kaasupolttimella.  

3. Anna kiehua vähintään 10 minuutin ajan. Sekoita välillä lasisauvan avulla. 

4. Dekantoi seos, eli kaada neste toiseen astiaan siten, että kaikki kaali jää alkuperäiseen astiaan. 

5. Nyt sinulla on valmis punakaali-indikaattori. Kaada se sopivaan säilytysastiaan ja säilytä kylmässä. 

- - - - - - -  

6. pH-paperia voit valmistaa siten, että kastelet suodatinpaperin tällä liuoksella ja annat sen kuivua 

kokonaan. 

Tutkimusraporttiin vaadittavat kuvat: 

 

1. Kuva indikaattoriliuoksen keittämisestä. 

2. Kuva valmiista indikaattoriliuoksesta säilytysastiassa. 

3. Kuva kahdesta koeputkesta, joista toisessa on happoa ja indikaattoriliuosta ja toisessa emästä ja 

indikaattoriliuosta. 

 

4. Kuva valmiista pH-paperista, jonka toiselle puolelle on tiputettu 

happoa ja toiselle puolelle emästä. Kirjoita paperiin kumpi on 

kumpaa. 

 

 

 

5. Kennolevyllä indikaattorin värit pH:issa 1-13.  

Muuta liuoksen happamuutta kenno kerrallaan pikkuhiljaa 

happamasta neutraaliin ja edelleen emäksiseen. Näin saat kauniin 

liukuvan väriskaalan.   

Ohjeen löydät projektin ohjeista kohdasta "2. Miten pH:ta voidaan 

muuttaa?" 

 

Merkitse mitä pH:ta mikäkin kennon kolo vastaa. Voit esimerkiksi 

kirjoittaa ne paperille, jonka päälle asetat kennolevyn. 
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6. Tutki erilaisten kotoa ja koulusta löytyvien aineiden pH:ta 

tekemäsi pH-paperin ja indikaattoriliuoksen avulla. Raportoi 

tutkimuksesi kuvien avulla, joissa näkyy tutkimasi aine, 

indikaattorin tai pH-paperin värinmuutos, sekä se, onko aine 

emäksistä vai hapanta. Emäksisyyden/happamuuden voit 

kommentoida myös kuvatekstiin.  

 

Käytä mielikuvitustasi aineiden valinnassa ja käsittelyssä. 

Voit esimerkiksi hienontaa aineita ja/tai liuottaa niitä 

veteen, jotta pH:n mittaus onnistuu. Etsi erityisesti aineita, jotka ovat selvästi happamia tai selvästi 

emäksisiä. 

 

Näitä kuvia tulee olla 4-20. 
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Mikä ihme on pH? 

pH:lla mitataan liuoksessa olevien vetyionien määrää. Vetyioni H+ on se, mikä aiheuttaa 
happamuuden. Happamissa liuoksissa vetyionien määrä on suuri ja emäksisissä liuoksissa pieni. 

pH:n arvo yksi (pH = 1) tarkoittaa sitä, että liuoksessa on vetyioneja 1 mooli litrassa. Mooli on 
kemiassa käytetty luku, joka tarkoittaa noin 602 214 129 000 000 000 000 000 kappaletta. 

Kun liuoksen pH on yksi, on siinä siis 602 214 129 000 000 000 000 000 vetyionia litrassa liuosta. 

pH-asteikko on logaritminen, mikä tarkoittaa sitä, että kahden peräkkäisen luvun ero on aina 
kymmenkertainen. Kun pH:n arvo muuttuu esimerkiksi 7:sta 6:een, kasvaa vetyionien määrä 
litrassa kymmenkertaiseksi. Jos pH:n arvo muuttuu 7:sta 5:een, kasvaa vetyionien määrä 
kymmenen kertaa kymmenen eli satakertaiseksi. 

Kun halutaan laimentaa liuosta siten, että pH muuttuu yhden mittayksikön verran (esimerkiksi 
1:sta 2:een). täytyy se laimentaa kymmenesosaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että otetaan 
yksi pisara liuosta, jonka pH on 1 ja 9 pisaraa puhdasta vettä.  
 
Emäksisyys pienenee vastaavasti. Ero on siinä, että emäksisyydellä tarkoitetaan OH- -ioninen 
pitoisuutta. Emäksistä liuosta voidaan laimentaa vastaavasti kuin happoja. Esimerkiksi pH muuttuu 
11:sta 10:een eli yhden yksikön verran vähemmän emäksiseen, kun sekoitetaan yksi pisara pH:n 11 
liuosta ja 9 pisaraa vettä. 

 

Miten pH:ta voi muuttaa? 

Tarvitset työtä varten tarkasti mitatut liuokset. Nämä ovat NaOH-liuos, jonka pH on 13 ja HCl-liuos, 
jonka pH on 1. Älä ota näitä liuoksia omalla pipetillä, vaan käytä liuosten mukana olevia pipettejä, 
ettei niiden pH pääse muuttumaan. 

1. Laita NaOH-liuosta ja HCl-liuosta kahteen eri kennoon. Ota yhteen kennoon indikaattoriliuosta ja 
yhteen vettä laimentamista varten. 

2. Ota lisäksi 50 ml vettä 100 ml:n dekantterilasiin pipetin huuhtelua varten. Muista huuhdella pipetti 
hyvin aina pipetointien välillä. 

3. Laita 10 tippaa HCl-liuosta kennoon 1 (pH = 1,0) 
4. Ota 1 tippa HCl-liuosta kennosta 1 ja siirrä se kennoon 2. Lisää 9 tippaa vettä. Näin olet tehnyt 10-

kertaisen laimennoksen ja vetyionien määrä on pienentynyt kymmenenteen osaan. 
5. Ota 1 tippa kennosta 2 ja siirrä se kennoon 3. Lisää 9 tippaa vettä. Jatka kymmenkertaisia 

laimennuksia kennoon 6 saakka. 
6. Laita 10 tippaa vettä kennoon 7 (pH = 7,0). Puhdas vesi on neutraali liuos. 
7. Pipetoi 10 tippaa NaOH-liuosta kennoon 13 (pH = 13,0). 
8. Ota 1 tippa NaOH-liuosta kennosta 13 ja siirrä se kennoon 12. Lisää 9 tippaa vettä. Olet jälleen 

tehnyt kymmenkertaisen laimennoksen. 
9. Ota 1 tippa kennosta 12 ja siirrä se kennoon 11. Lisää 9 tippaa vettä. Jatka laimennoksia kennoon 8 

saakka. 
10. Kun laimennokset ovat valmiit, lisää jokaiseen indikaattoria, jotta näet värinmuutokset. 
11. Muista ottaa kuva tuloksesta. (Merkitse kuvaan pH:t näkyviin).  
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