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ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ pH ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να προσδιορίσουµε το pH ενός υδατικού διαλύµατος είναι 

οι παρακάτω: 

 

Α. Με πρωτολυτικούς δείκτες 

 Με τους πρωτολυτικούς δείκτες µπορούµε να προσδιορίσουµε σε ποια περιοχή της 

κλίµακας του pH βρίσκεται ένα διάλυµα. Όσο περισσότερους δείκτες διαθέτουµε, τόσο 

µικρότερο µπορεί να είναι το εύρος αυτής της περιοχής. Η µεγαλύτερη ακρίβεια που µπορούµε 

να πετύχουµε µε αυτό τον τρόπο δεν ξεπερνά τη µια µονάδα του pH.   

Οι δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν στο πείραµα (για τις οµάδες Α και Β) και περιοχές αλλαγής 

χρώµατος δίνονται στον πίνακα 1: 

Πίνακας 1 

∆είκτης 
Χρώµα σε 

µικρότερο pH 
Περιοχή pH 

Χρώµα σε 

µεγαλύτερο pH 

Ερυθρό του 

µεθυλίου 
Κόκκινο 4,4 - 6,2 Κίτρινο 

Βάµµα Ηλιοτροπίου Κόκκινο 4,5 – 8,3 Μπλε 

Μπλε της 

βρωµοθυµόλης 
Κίτρινο 6,0 – 7,6 Μπλε 

Φαινολοφθαλεΐνη Άχρωµο 8,3 – 10,0 Φούξια (κόκκινο) 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ 

10 αριθµηµένοι δοκιµαστικοί 

σωλήνες µε στήριγµα 

∆ιάλυµα HCl (µε pH≈3) 

∆ιάλυµα NaOH (µε pH≈11) 

Φαινολοφθαλεΐνη               

Βάµµα ηλιοτροπίου          

Ερυθρό του µεθυλίου 

Μπλε της βρωµοθυµόλης 

2 ∆ιαλύµατα αγνώστου pH (π.χ. 

λευκό ξύδι, καθαριστικό τζαµιών, 

άχρωµο αναψυκτικό, διάλυµα 

αντιόξινου δισκίου για το στοµάχι, 

λεµόνι κ.ά.) 
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Πειραµατική ∆ιαδικασία 

Οι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες Α και Β.  

ΟΜΑ∆Α Α: Χρησιµοποιεί τους δείκτες βάµµα ηλιοτροπίου και φαινολοφθαλεΐνη. 

1. Στο σωλήνα 1, βάζουµε λίγα ml από το διάλυµα HCl, στο σωλήνα 2 βάζουµε λίγα ml 

νερό και στον σωλήνα 3 βάζουµε λίγα ml από το διάλυµα NaOH. 

2. Σε κάθε σωλήνα προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη βάµµα ηλιοτροπίου.  

3. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 1 και προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνη. 

4. Στους δύο επόµενους δοκιµαστικούς βάζουµε λίγα mL από τα δύο άγνωστα διαλύµατα 

που διαθέτουµε . 

5. Προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη βάµµα ηλιοτροπίου . 

6. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 4 και προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη φαινολαφθαλεΐνη. 

7. Με τη βοήθεια του πίνακα 1 και συγκρίνοντας το χρώµα των άγνωστων διαλυµάτων µε 

το χρώµα των διαλυµάτων γνωστού pH εκτιµούµε την περιοχή του pH στην οποία 

βρίσκονται τα άγνωστα διαλύµατα. 

 

ΟΜΑ∆Α Β: Χρησιµοποιεί τους δείκτες ερυθρό του µεθυλίου και µπλε της 

βρωµοθυµόλης  

1. Στο σωλήνα 1, βάζουµε λίγα ml από το διάλυµα HCl, στο σωλήνα 2 βάζουµε λίγα ml 

νερό και στον σωλήνα 3 βάζουµε λίγα ml από το διάλυµα NaOH. 

2. Σε κάθε σωλήνα προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη ερυθρό του µεθυλίου.  

3. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 1 και προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη µπλε της 

βρωµοθυµόλης. 

4. Στους δύο επόµενους δοκιµαστικούς βάζουµε λίγα mL από τα δύο άγνωστα διαλύµατα 

που διαθέτουµε . 

5. Προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη ερυθρό του µεθυλίου. 

6. Επαναλαµβάνουµε το βήµα 4 και προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη µπλε της 

βρωµοθυµόλης. 

7. Με τη βοήθεια του πίνακα 1 και συγκρίνοντας το χρώµα των άγνωστων διαλυµάτων µε 

το χρώµα των διαλυµάτων γνωστού pH εκτιµούµε την περιοχή του pH στην οποία 

βρίσκονται τα άγνωστα διαλύµατα. 

 

 

 

 

Β. Με pHµετρικό χαρτί 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία pHτρικών χαρτιών. Συνήθως µε αυτό που υπάρχει στο σχολικό 

εργαστήριο έχουµε ακρίβεια γύρω στη µια µονάδα. 
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Πειραµατική διαδικασία 

 Σε ένα κοµµάτι pHµετρικού χαρτιού στάζουµε µια σταγόνα (ή µεταφέρουµε µικρή ποσότητα µε 

τη βοήθεια µιας ράβδου) από το διάλυµα του οποίου το pH θέλουµε να προσδιορίσουµε και 

συγκρίνουµε το χρώµα του χαρτιού µε το δειγµατολόγιο της συσκευασίας. 

 

Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα µε τις πειραµατικές σας παρατηρήσεις: 

 ∆ιάλυµα Εκτίµηση pH µε χρήση 

δεικτών 

Εκτίµηση pH µε χρήση 

πεχαµετρικού χαρτιού 

Ο
Μ
Α
∆
Α

 Α
 

HCl 
Βάµµα Ηλιοτροπίου  

Φαινολοφθαλεΐνη  

Νερό 
Βάµµα Ηλιοτροπίου  

Φαινολοφθαλεΐνη  

NaOH 
Βάµµα Ηλιοτροπίου  

Φαινολοφθαλεΐνη  

Καθαριστικό 

για τα τζάµια 

Βάµµα Ηλιοτροπίου  

Φαινολοφθαλεΐνη  

Sprite 
Βάµµα Ηλιοτροπίου  

Φαινολοφθαλεΐνη  

Ο
Μ
Α
∆
Α

 Β
 

HCl Ερυθρό Μεθυλίου  

Μπλε Βρωµοθυµόλης  

Νερό 
Ερυθρό Μεθυλίου  

Μπλε Βρωµοθυµόλης  

NaOH 
Ερυθρό Μεθυλίου  

Μπλε Βρωµοθυµόλης  

Καθαριστικό 

για τα τζάµια 

Ερυθρό Μεθυλίου  

Μπλε Βρωµοθυµόλης  

Sprite 
Ερυθρό Μεθυλίου  

Μπλε Βρωµοθυµόλης  

  

Γ. Με pHµετρο 

Το pHµετρο είναι όργανο µεγάλης ακρίβειας. Μας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το pH ενός 

διαλύµατος µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

 

∆. Με το multilog  

Με τον αισθητήρα του multilog µπορούµε να παρακολουθούµε το pH ενός διαλύµατος για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα (π.χ. κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης).  


