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ΠΕΡΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

Οι πρωτολυτικοί δείκτες είναι ασθενή οργανικά οξέα ή ασθενείς οργανικές βάσεις, 

των οποίων τα αδιάστατα µόρια έχουν διαφορετικό χρώµα από τα ανιόντα (αν 

πρόκειται για οξέα) ή από τα κατιόντα (αν πρόκειται για βάσεις). 

Έστω δείκτης ΗΑ που είναι ασθενές οξύ και που ιονίζεται σύµφωνα µε την 

εξίσωση: 

                  Η∆                    Η+    +     ∆-                     (1)         

      (όξινο χρώµα)                              (βασικό χρώµα)  
 

Ισχύουν οι σχέσεις: 

                                [H+] = KH∆
][

][

−∆

∆H
 

 

και                            log[Η+] = logKH∆ + log
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∆H  

 

ή                               ΡΗ = ΡΚΗ∆ – log
][

][

−∆

∆H              (2) 

 
Σε όξινο περιβάλλον η ισορροπία (1) µετατοπίζεται προς τ’ αριστερά και 

υπερισχύει το χρώµα των αδιάστατων µορίων Η∆ (όξινο χρώµα), ενώ σε αλκαλικό 

περιβάλλον, η ισορροπία µετατοπίζεται προς τα δεξιά και υπερισχύει το χρώµα των 

ιόντων ∆- (βασικό χρώµα). 

Από την εξίσωση (2) φαίνεται ότι ο λόγος των δύο έγχρωµων µορφών του δείκτη 

(η µία µορφή µπορεί να είναι άχρωµη όπως η φαινολοφθαλεΐνη) 

 µεταβάλλεται συνεχώς, καθώς µεταβάλλεται το ΡΗ. 

Κατά κανόνα, εάν η µία από τις έγχρωµες µορφές βρίσκεται σε αναλογία 

µικρότερη του 1:10 ως προς την άλλη, το µάτι µας δεν µπορεί να την παρατηρήσει. 

Για το λόγο αυτό, συνήθως παρατηρούµε αλλαγές του δείκτη για τιµές του λόγου 

][

][

−∆

∆H  που κυµαίνονται µεταξύ του 1:10 και 10:1, δηλαδή σε τιµές ΡΗ που παρέχονται 

από τις σχέσεις: 

ΡΗ = ΡΚΗ∆ – log1:10 = ΡΚΗ∆ + 1 

ΡΗ = ΡΚΗ∆ - log10:1 = ΡΚΗ∆ - 1 

∆ηλαδή η περιοχή αλλαγής του χρώµατος του δείκτη και συνεπώς η περιοχή 

χρησιµοποιήσης του είναι περίπου 2 µονάδες ΡΗ, δηλαδή 1 µονάδα εκατέρωθεν του 

ΡΚ του δείκτη. 
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Η εξήγηση αυτή (κατά Ostwald) δεν συµφωνεί πάντοτε µε τα πειραµατικά 

δεδοµένα, σε ορισµένες δε περιπτώσεις δεχόµαστε ότι η µεταβολή του χρώµατός του 

οφείλεται σε ενδοµοριακές µεταβολές που συµβαίνουν σε διάφορες τιµές ΡΗ. 

Για να είναι ένας δείκτης χρήσιµος, πρέπει: 

1. Το όξινο χρώµα να διακρίνεται εύκολα από το αλκαλικό µε το µάτι. 

2. Η αλλαγή του χρώµατος να συµβαίνει σε στενή περιοχή του ΡΗ. 

Ο δείκτης να µην αντιδρά µε οποιαδήποτε άλλη ουσία του διαλύµατος εκτός των 

ιόντων Η+ και ΟΗ-.   

Παράδειγµα περιοχής ΡΗ και αλλαγής χρώµατος για µερικούς συνήθεις 

δείκτες.
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