
Δείκτες 

Δείκτες οξέων – βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των 

οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα  με το pH του διαλύματος στο οποίο 

προστίθενται. 

Οι δείκτες είναι συνήθως ασθενή οργανικά οξέα ή βάσεις των οποίων τα μόρια 

έχουν διαφορετικό χρώμα από τα αντίστοιχα ιόντα στα οποία έχουν ιοντιστεί. 

Ο ιοντισμός του δείκτη μπορεί να παρασταθεί με τη χημική εξίσωση: 

ΗΔ     +     Η2Ο     ↔     Δ-1     +     Η3Ο
+1  

                            χρώμα 1                      χρώμα 2 

Ισχύει:  
[ΗΔ]

]1[Δ]1Ο
3

[Η

aΗΔ
K







Δείκτες 

Το χρώμα που παίρνει το διάλυμα εξαρτάται από το pH και τη σταθερά ιοντισμού 

του δείκτη KaΗΔ. 

Επικρατεί η όξινη μορφή του δείκτη (ΗΔ) όταν [ΗΔ] > 10 [Δ-1] ή pH < pKaΗΔ – 1. 

Επικρατεί η βασική μορφή του δείκτη (Δ-1) όταν [Δ-1] > 10 [ΗΔ] ή pH > pKaΗΔ + 1. 

Δηλαδή ο δείκτης αλλάζει χρώμα μέσα σε μία περιοχή 2 μονάδων της κλίμακας pH. 

Στην περιοχή pH: pKaΗΔ – 1 < pH < pKaΗΔ + 1 το διάλυμα παίρνει ένα ενδιάμεσο 

χρώμα λόγω του δείκτη. 



Χρησιμότητα πρωτολυτικών δεικτών. 

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται: 

1) Για τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της τιμής του pH ενός διαλύματος. 

2) Για τον καθορισμό του ισοδύναμου σημείου, κατά την ογκομετρική μέθοδο. 



Δείκτες 



Κατηγορίες ασκήσεων πάνω στους πρωτολυτικούς δείκτες. 

1. Εύρεση χρώματος διαλύματος ανάλογα με το δείκτη που περιέχει και το pH 

του διαλύματος. 

2. Εύρεση της σταθεράς ιοντισμού του δείκτη. 

3. Εύρεση του λόγου [Δ-1] / [ΗΔ] ενός δείκτη σε ένα υδατικό διάλυμα. 

Παρατήρηση: Ο δείκτης δεν επηρεάζει το pH του διαλύματος στο οποίο 

προστίθεται επειδή χρησιμοποιείται σε πολύ μικρή ποσότητα (σταγόνες). 



Ογκομέτρηση (οξυμετρία – αλκαλιμετρία) 

Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με 

μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (προτύπου διαλύματος) 

που χρειάζεται για την πλήρη αντίδραση με την ουσία. 

Η μέτρηση του όγκου του πρότυπου διαλύματος γίνεται με προχοΐδα, ενώ το 

ογκομετρούμενο διάλυμα ( άγνωστο διάλυμα ) τοποθετείται σε κωνική φιάλη. 



Ογκομέτρηση (οξυμετρία – αλκαλιμετρία) 

Ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο της ογκομέτρησης, όπου έχει αντιδράσει 

πλήρως η ουσία ( στοιχειομετρικά ) με ορισμένη ποσότητα του πρότυπου 

διαλύματος. 

Το σημείο στο οποίο παρατηρείται χρωματική αλλαγή του ογκομετρούμενου 

διαλύματος  ονομάζεται τελικό σημείο ή πέρας ογκομέτρησης. 

Όσο πιο κοντά είναι το ισοδύναμο σημείο με το τελικό σημείο τόσο πιο ακριβής 

είναι η ογκομέτρηση. 

Οξυμετρία είναι ο κλάδος της ογκομετρίας που περιλαμβάνει προσδιορισμούς 

συγκεντρώσεων βάσεων με πρότυπο διάλυμα οξέος. 

Αλκαλιμετρία είναι ο κλάδος της ογκομετρίας που περιλαμβάνει προσδιορισμούς 

συγκεντρώσεων οξέων με πρότυπο διάλυμα βάσεως. 



Ογκομέτρηση (οξυμετρία – αλκαλιμετρία) 

Αν παραστήσουμε γραφικά την τιμή του pH του αγνώστου διαλύματος, σε 

συνάρτηση με τον όγκο του προστιθέμενου προτύπου διαλύματος, παίρνουμε 

την καμπύλη ογκομέτρησης. 

Με τη βοήθεια της καμπύλης ογκομέτρησης μπορεί να γίνει η επιλογή του δείκτη 

για τη συγκεκριμένη ογκομέτρηση. Οπωσδήποτε, θα πρέπει η περιοχή αλλαγής 

χρώματος του δείκτη να περιλαμβάνει το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο 

( ή τουλάχιστον να βρίσκεται στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης). 

Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν σημαντικά σφάλματα που κάνουν το δείκτη 

ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη ογκομέτρηση. 



Ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση. 

Π.χ. ογκομέτρηση διαλύματος HCI με πρότυπο NaOH. 

Η αντίδραση ογκομέτρησης που πραγματοποιείται είναι η ακόλουθη: 

HCl   +   NaOH   →   NaCl   +   H2O  



Ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση. 

 Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης το διάλυμα περιέχει μόνο NaCl. Τα ιόντα 

του NaCl δεν αντιδρούν με το νερό και το διάλυμα έχει pΗ = 7. Κατάλληλος δείκτης 

για την ογκομέτρηση αυτή είναι π.χ. η φαινολοφθαλεΐνη και το πράσινο της 

βρωμοκρεζόλης γιατί τα πεδία pΗ αλλαγής χρώματος των δεικτών βρίσκονται, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 5.14, στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης 

ογκομέτρησης. 



Ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση. 

Π.χ. ογκομέτρηση διαλύματος CH3COOH με πρότυπο NaOH. Η αντίδραση 

ογκομέτρησης που γίνεται είναι η ακόλουθη: 

CH3COOH   +   NaOH   →   CH3COONa   +   H2O  

 Στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα περιέχει μόνο CH3COONa και έχει pΗ > 7. 

Κατάλληλος δείκτης για την ογκομέτρηση αυτή είναι π.χ. η φαινολοφθαλεΐνη, καθώς 

το πεδίο pΗ αλλαγής χρώματός του περιλαμβάνει το ισοδύναμο σημείο. Αντίθετα, ο 

δείκτης πράσινο της βρωμοκρεζόλης κρίνεται ακατάλληλος, καθώς το πεδίο pΗ 

αλλαγής χρώματός του δεν περιλαμβάνει το ισοδύναμο σημείο και ούτε βρίσκεται 

στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης. 



Ογκομέτρηση ασθενούς βάσης με ισχυρό οξύ. 

Π.χ. ογκομέτρηση διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο διάλυμα HCI. Η αντίδραση 

ογκομέτρησης που γίνεται είναι η ακόλουθη: 

ΝΗ3   +   HCl   →   NH4Cl  

 Στο ισοδύναμο σημείο το διάλυμα περιέχει μόνο NH4Cl και έχει pH < 7. Από την 

καμπύλη ογκομέτρησης φαίνεται ότι κατάλληλος δείκτης για την ογκομέτρηση αυτή 

είναι π.χ. το κόκκινο του μεθυλίου (το πεδίο pΗ αλλαγής χρώματός του 

περιλαμβάνει το ισοδύναμο σημείο). Ακατάλληλος κρίνεται ο δείκτης 

φαινολοφθαλεΐνη (το πεδίο pΗ αλλαγής χρώματός του δεν περιλαμβάνει το 

ισοδύναμο σημείο και ούτε βρίσκεται στο κατακόρυφο τμήμα της καμπύλης 

ογκομέτρησης). 





Ασκήσεις στην ογκομέτρηση 

1. Να βρούμε τη συγκέντρωση του διαλύματος που ογκομετρείται. 

2. Να επιλέξουμε δείκτη για να γίνει η ογκομέτρηση. 

3. Να βρούμε το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος μετά από προσθήκη 

ορισμένου όγκου προτύπου διαλύματος. 

4. Να βρούμε το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο της 

ογκομέτρησης. 



Παρακάτω αναφέρεται πώς υπολογίζεται το pH ενός διαλύματος το οποίο 

ογκομετρείται ανάλογα με την ποσότητα του ισχυρού οξέος ή της ισχυρής βάσης η 

οποία έχει προστεθεί: 

Α) Δεν έχει προστεθεί ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης. Το pH 

προσδιορίζεται από τον ιοντισμό του οξέος ή της βάσης που υπάρχει στο 

ογκομετρούμενου διάλυμα. 

Β) Έχει προστεθεί μικρότερη ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης από 

αυτή που απαιτείται για το ισοδύναμο σημείο. Για τον υπολογισμό του pH του 

διαλύματος χρησιμοποιείται η εξίσωση Henderson και Hasselbalch. 

Γ) Ισοδύναμο σημείο. Το pH του διαλύματος υπολογίζεται με βάση τις αντιδράσεις 

υδρόλυσης των ιόντων του άλατος που υπάρχουν στο διάλυμα. 

Δ) Μετά το ισοδύναμο σημείο. Για τον υπολογισμό του pH του διαλύματος 

λαμβάνεται υπόψη μόνο η ποσότητα του ισχυρού οξέος ή της ισχυρής βάσης που 

έχει μείνει στο διάλυμα. 

Υπολογισμός του pH ενός διαλύματος το οποίο ογκομετρείται. 


