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Deneyin Amacı:Bu deneyde sodyumhidroksit çözeltisi ve fenolftalein 
kullanarak asit ve bazların çeşitli indikatörlerle değişik renkler 
vermesini gözlemlemek.

ĐNDĐKATÖRLER

���� Đndikatörler; bir titrasyonun eşdeğerlik noktası civarında  titrantın 
fazlası ile ve çözeltideki derişim değişmelerine bağlı olarak renk 
değiştiren ve dönüm noktasının belirlenmesini sağlayan organik kökenli 
boyar maddelerdir.

Đndikatörün etkisi çözeltide birkaç şekilde olabilir:

1. Eşdeğerlik noktasında veya ona en yakın noktada çözeltinin rengini 
değiştirir.

2. Çözeltide bir çökelti meydana getirir veya var olan çökeltiyi giderir.
3. Renkli bir çökelti meydana getirir veya renkli çökelti kaybolur.

4. Çökeltinin rengi başka bir renge döner.



���� Genel olarak; indikatörler eşdeğerlik noktasında veya ona en yakın 
bir noktada çözeltide gözle görülebilir değişiklik yapan maddelerdir.

ĐNDĐKATÖRLER

1.Asit-Baz Đndikatörleri
2 .Çökelme-Kompleksleşme Titrasyonu Đndikatörleri
3.Yükseltgenme-Đndirgenme Titrasyonu Đndikatörleri



Asit-Baz Đndikatörleri

� Asit-baz indikatörlerinin hemen hemen tamamı organik 
boyalar olup belli pH aralıklarında renk değiştirirler. 

� Her indikatörün pH aralığı farklıdır. Titrasyonun 
eşdeğerlik noktasını dikkate alarak hangi indikatörün 
kullanılacağına analizcinin karar vermesi gerekir.

����Bir asit-baz indikatörü,iyonlaşmamış türünün rengi konjuge 
asitinin veya konjuge bazının renginden farklı olan zayıf 
organik asit veya zayıf organik bazdır. 



���� Bir organik indikatör In olarak tanımlanırsa, suda;

In + H2O  �������� InH+ +  HO-

baz rengi                              asit rengi  

dengesi kurulur.

���� Burada,iyonlaşma sırasında molekülün iç
yapısında değişiklikler olur ve bu da renk değişimine 
yol açar. Bir renkten ikincisine geçiş çok keskin 
değildir, belli bir pH aralığında gerçekleşir. 

���� Dengenin sağa veya sola kayması, ortamda 
bulunan OH- iyonlarının derişimine bağlıdır. 



�OH- iyonu derişiminin artması, yani ortamın bazik 
olması dengenin sola, azalması yani ortamın asidik olması
dengenin sağa kaymasına sebep olur. 

����Buna göre ortamda ya In veya InH+ çoğunlukta olur.

����In ve InH+ farklı renklerde olduklarından, ortam 
bunlardan birinin rengini alır.

����Bir ortamda, indikatörün her iki şeklide şüphesiz 
bulunur. Ancak hangisi çoğunlukta ise ortam onun rengini 
alır.Çıplak bir göz, birinin diğerine oranı en az 10 kat 
olduğunda rengi fark edebilir.



���� Örneğin Fenolftalein, pH sı 8.3’ün altında olan 
çözeltilerde renksiz ve pH sı 10’un üzerinde olan çözeltilerde 
kırmızıdır





KULLANILAN; 

ARAÇ-GEREÇLER                 KĐMYASAL MADDELER   

���� 1Adet Divit                                   ���� Seyreltik NaOH çözeltisi    

���� Kağıt,Pamuk                                 ���� Fenolftalein



����Deneyin Yapılışı ;

���� Seyreltik NaOH çözeltisi 

hazırlanır,bir divit ile kağıda
NaOH çözeltisi bir mürekkep 
gibi kullanılarak çeşitli yazılar 
yazılır.

���� Daha sonra kağıttaki yazılar 
kuruyunca, fenolftalein ile 
nemlendirilmiş pamuk,kağıt 
üzerine hafif darbeler 
vurularak yazının ortaya 
çıkması sağlanır.



























�Sonuç ve Değerlendirme:

Sonuçta, fenolftaleinli pamuk, kağıt üzerinde 

NaOH ile temas edecektir ve fenolftaleinin baz 

rengi yazdığımız yazıda ortaya çıkacaktır.Bu 

deney ile asit-baz indikatörlerinin bulundukları

çözeltilerin pH sına bağlı olarak renk değişimi 

meydana getirdiklerini gözlemledik.
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