
ĆWICZENIE 2 

Sposoby określania odczynu roztworów wodnych kwasów i zasad 

stosowanych w stomatologii 

1. Barwa wskaźników w środowisku kwaśnym i zasadowym 

Wskaźniki odczynu środowiska (indykatory pH)  

Są to substancje organiczne o charakterze słabych zasad (IndOH) lub słabych kwasów (HInd), 

których jony mają inne zabarwienie niż cząsteczki niezdysocjowane: 

 

IndOH    Ind+  +  OH                 HInd    H+  +  Ind  

gdzie:  

IndOH  i  HInd – cząsteczki niezdysocjowane o określonej barwie 

Ind+  i  Ind   -  jony wskaźników o barwie odmiennej niż cząsteczki niezdysocjowane 

 W przypadku wskaźnika o charakterze kwasu duży wzrost stężenia jonów H+ cofa 

dysocjację – występuje wtedy barwa charakterystyczna dla cząsteczek niezdysocjowanych (HInd). 

Duże zmniejszenie stężenia jonów H+ (spowodowane dodaniem zasady) prowadzi do prawie 

całkowitej dysocjacji wskaźnika i występuje wtedy barwa charakterystyczna dla anionów (Ind ). 

 O barwie roztworu decyduje stosunek stężeń obu form (zdysocjowanej i niezdysocjowanej), 

zależny od stężenia jonów H+. Przedział pH, w którym zachodzą widoczne zmiany barwy 

wskaźnika nosi nazwę zakresu zmiany barwy. Przedział ten obejmuje zwykle ok. 2  jednostki 

pH. 

 

Tabela I. Zakres zmiany barwy najbardziej znanych wskaźników 
 

 

Wskaźnik 
Zakres zmiany 

barwy        (pH) 

Barwa wskaźnika 

poniżej dolnej wartości 

interwału 

powyżej górnej wartości 

interwału 

Błękit bromofenolowy 3,0 – 4,6 żółta niebiesko-fioletowa 

Oranż metylowy 3,1 – 4,4 czerwona żółta 

Zieleń bromokrezolowa 4,0 – 5,6 żółta niebieska 

Czerwień metylowa 4,4 – 6,2 czerwona żółta 

Błękit bromotymolowy 6,2 – 7,6 żółta niebieska 

Czerwień obojętna 6,8 – 8,0 czerwona żółta 

Fenoloftaleina 8,0 – 10,0 bezbarwna malinowa 

Tymoloftaleina 9,4 – 10,6 bezbarwna niebieska 

  Żółcień alizarynowa 10,0 – 12,0 żółta fioletowa 



Wykonanie w zespołach 2-osobowych: 

Do sześciu probówek dodaj odczynniki wg tabeli II.  

Zanotuj barwy roztworów i wyciągnij wnioski. 

 

Tabela II. Badanie barwy wskaźników w środowisku kwaśnym i zasadowym 

 

Numer probówki 1 2 3 4 5 6 

1 M HCl 1 ml  1 ml  1 ml  

1 M NaOH  1 ml  1 ml  1 ml 

 
liczba kropli 

 

oranż metylowy 2 2     

czerwień 
metylowa 

  2 2   

fenoloftaleina     2 2 

barwa roztworu       

 

 

2. Badanie odczynu i pH wybranych roztworów  

Należy określić odczyn i dokonać pomiaru pH następujących roztworów: 

 0,1 M kwas solny  

 0,1 M kwas fosforowy 

 0,1 M kwas octowy  

 0,1 M roztwór kwasu akrylowego 

 0,1 M roztwór wodorotlenku wapnia 

 0,1 M roztwór wodorotlenku sodu 

 0,1 M kwas winowy 

 0,1 M kwas itakonowy 

 woda destylowana, wodociągowa i woda mineralna 

a)  za pomocą wskaźnika  

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą czy w roztworze znajduje się nadmiar 

kationów wodorowych wówczas odczyn jest kwaśny, nadmiar anionów wodorotlenkowych 

oznacza, że odczyn jest zasadowy, czy są one w równowadze, wówczas odczyn jest obojętny. 



Barwa zabarwienia wskaźników zależy od stężenia jonów wodorowych w roztworze. Za pomocą 

oranżu metylowego możemy zidentyfikować kwas i zasadę, a za pomocą fenoloftaleiny – tylko 

zasadę. 

 

Wykonanie w zespołach 2-osobowych: 

Do dwóch probówek wlewamy około 1ml badanego roztworu, a następnie dodajemy po 2 - 

3 krople wskaźnika. Do jednej oranżu metylowego, a do drugiej fenoloftaleiny.  

Wyniki przedstaw w tabeli III. 

b)  za pomocą papierka wskaźnikowego – pomiar wstępny z dokładnością do jednej 

jednostki pH - pomiar przy pehametrze 

Wskaźniki stosuje się w postaci roztworów wodnych lub alkoholowych, które dodaje się do 

roztworu badanego lub w postaci papierków wskaźnikowych, którymi są wysuszone kawałki bibuły 

filtracyjnej, nasycone uprzednio roztworem wskaźnika. Badanie zachowania się wskaźnika w 

roztworze informuje o jego odczynie W laboratorium chemicznym znalazły zastosowanie 

wskaźniki uniwersalne, będące mieszaniną różnych wskaźników i zmieniające kilkakrotnie barwę 

ze zmianą pH środowiska, od mocno kwasowego do mocno zasadowego..  Obejmują szeroki 

zakres pH (około 10 jednostek), ale pozwalają jedynie na oszacowanie wartości pH (z 

dokładnością do 0,5-1 jednostki).  
 

Wykonanie: 

Uniwersalny papierek wskaźnikowy zanurzyć w badanym roztworze i pozostawić na około 

30 sekund. Porównać barwę papierka ze skalą barw i określić odczyn roztworu oraz ustalić pH.  

Wyniki przedstaw w tabeli III. 

c)  za pomocą pehametru – pomiar z dokładnością do 0,01 jednostki pH 

Najdokładniej mierzymy pH badanego roztworu za pomocą pH-metru. W urządzeniu tym 

najważniejszy element stanowi tzw. elektroda kombinowana, którą należy umieścić w badanym 

roztworze. Stanowi ją ogniwo składające się z dwóch połączonych ze sobą elektrod: pierwsza jest 

tzw. elektrodą wskaźnikową, której potencjał jest zależny od pH roztworu, druga jest elektrodą 

porównawczą o potencjale stałym, niezależnym od pH. Elektroda kombinowana jest połączona z 

woltomierzem, który pozwala zmierzyć SEM takiego ogniwa. Urządzenie to posiada wbudowany 

układ elektroniczny dokonujący obliczeń pozwalających wyznaczyć pH badanego roztworu na 

podstawie wartości zmierzonego SEM. 

 

 



Wykonanie: 

Wykorzystując  pehametr zbadaj pH  badanych roztworów.  

Wyniki przedstaw w tabeli III. 
 
 
Tabela III. Badanie odczynu i pH wybranych roztworów  

 

 
 

Lp. 
Badana substancja 

Odczyn roztworu -                 
za pomocą wskaźnika 

pH  roztworu –  
za pomocą 

uniwersalnego 
papierka 

wskaźnikowego 

pH roztworu -
za pomocą 
pehametru oranż 

metylowy 
fenoloftaleina 

1 0,1 M kwas solny 
    

2 
0,1 M kwas 
fosforowy 

    

3 0,1 M kwas octowy     

4 
0,1 M kwas 
akrylowy 

    

5 0,1M kwas winowy  
    

6 
0,1M kwas 
itakonowy 

    

7 
~0,01 M 
wodorotlenek 
wapnia 

    

8 
0,1 M wodorotlenek 
sodu 

    

9 woda destylowana 
    

10 woda wodociągowa 
    

11 woda mineralna 
    

 

 
 

3. Na podstawie wykonanych pomiarów wyciągnij wnioski końcowe 


