
 

 

2o ΕΚΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Επιµέλεια: Ορφανάκη Πόπη- Χηµικός 
                   

ΕΥΡΕΣΗ pH ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ-
ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ 

 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 
Οι δείκτες είναι χρωστικές ουσίες και είναι ασθενή οξέα ή βάσεις, των οποίων το 
αδιάστατο µόριο έχει διαφορετικό χρώµα από το εν διαστάσει ιόν. 

Π.χ.           Η∆        ↔     Η+         +      ∆- 

         Χρώµα 1                      Χρώµα 2 
Ποιο χρώµα  θα υπερισχύσει, εξαρτάται από τη συγκέντρωση Η+  

δηλαδή από το pH 
του διαλύµατος. 
Οι δείκτες που θα χρησιµοποιήσουµε είναι: 
 
1) ηλιανθίνη ή ερυθρό του µεθυλίου (methyl orange) 
 
Για pH <3 ο δείκτης είναι κόκκινος. 
Για pH >4,5 o δείκτης είναι  κίτρινος. 
 
2) φαινολοφθαλεϊνη 
 
Για pH <8,3 είναι άχρωµη. 
Για pH >10 είναι) κόκκινη (φούξια). 
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Σιφώνια µέτρησης 5ή 10 ml ή ∆ιάλυµα HCl       0,001M 

Ογκοµετρικοί κύλινδροι 10 ml ∆ιάλυµα NaOH   0,001M 

Στήριγµα µε 7 δοκιµαστικούς σωλήνες ∆είκτης ηλιανθίνη 

Πεχαµετρικό χαρτί (pH=1-11) ∆είκτης φαινολοφθαλεΐνη 

Πεχάµετρο Σόδα (αναψυκτικό) 

 Άχρωµο υγρό καθαρισµού τζαµιών 

 Ρυθµιστικό διάλυµα pH =5 

 
 
 



 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

ΕΥΡΕΣΗ pH ΣΟ∆ΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ 
 

Χρησιµοποιούµε 2 σειρές δοκιµαστικών σωλήνων από 3,2 σωλήνες αντίστοιχα. 
 

1η 
σειρά: 

 

1ος 2ος 3ος 
5ml διαλύµατος pH=3 

+ 
3 σταγόνες 
ηλιανθίνης 

= 
Χρώµα κόκκινο 

5ml ρυθµιστικού διαλύµατος 
pH=5 

+ 
3 σταγόνες ηλιανθίνης 

= 

Χρώµα κίτρινο 

5ml διαλύµατος pH=11 
+ 

3 σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνης 

= 
Χρώµα  

κόκκινo(φούξια) 
 

2η 
σειρά 

 

Συµπέρασµα:      4,5<pH<8,3 

 
Στη συνέχεια συγκρίνουµε το περιεχόµενο των σωλήνων 5 και 2 και καταλήγουµε σε 
µια τιµή pH περίπου. .Μετρούµε επίσης το pH µε πεχαµετρικό χαρτί και µε 
πεχάµετρο και συµπληρώνουµε τις τιµές στον παρακάτω πίνακα. 

 

Τιµές pH σόδας αναψυκτικού 
 

pH µε τη βοήθεια δεικτών                = 
pH  µε πεχαµετρικό χαρτί                 = 
pH  µε πεχάµετρο                             = 

4ος 5ος 
5ml σόδας (αναψυκτικού) 

+ 
3 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης 

= 
άχρωµο 

5ml σόδας (αναψυκτικού) 
+ 

3 σταγόνες ηλιανθίνης 
= 

χρώµα κίτρινο 

άρα    pH<8,3 άρα    pH>4,5 



 

 

ΕΥΡΕΣΗ pH ΥΓΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 
 

Χρησιµοποιούµε 2 σειρές δοκιµαστικών σωλήνων από 3,2 σωλήνες αντίστοιχα. 
 

1η 
σειρά: 

 

1ος 2ος 3ος 
5ml διαλύµατος pH=3 

+ 
3 σταγόνες 
ηλιανθίνης 

= 
Χρώµα κόκκινο 

5ml ρυθµιστικού 
διαλύµατος pH=5 

+ 
3 σταγόνες ηλιανθίνης 

= 
Χρώµα κίτρινο 

5ml διαλύµατος pH=11 
+ 

3 σταγόνες 
φαινολοφθαλεΐνης 

= 
Χρώµα  κόκκινo(φούξια) 

 

3η 
σειρά 

 

6ος 7ος 
5ml AZAX (άχρωµο υγρό καθαρισµού 
τζαµιών) 
                            + 
             3 σταγόνες ηλιανθίνης 
                            = 
                  χρώµα κίτρινο 

5ml AZAX (άχρωµο υγρό καθαρισµού 
τζαµιών) 
                            + 
       3 σταγόνες  φαινολοφθαλεΐνης 
                            = 
         χρώµα κόκκινο (φούξια) 

άρα        pH >4,5 άρα        pH >8,3 

 
Συµπέρασµα:        pH >8,3 

 
Συγκρίνουµε  το περιεχόµενο των δοκιµαστικών σωλήνων 7 και 3 και καταλήγουµε 
σε µια τιµή pH περίπου. Στη συνέχεια µετρούµε το pH µε πεχαµετρικό χαρτί και 
πεχάµετρο και συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα. 
 

Τιµές pH  άχρωµου υγρού καθαρισµού τζαµιών 
 

pH  µε τη βοήθεια δεικτών                = 
pH  µε πεχαµετρικό χαρτί                  = 
pH  µε πεχάµετρο                               = 

 


