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Τρόπος παρασκευής διαλύματος δείκτη

pH

Μπλε της Θυμόλης Thtmolsolfonephthalein (Thymol blue) 1,2 - 2,8 κόκκινο κίτρινο
0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 21,5 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Μπλε της Βρωμοφαινόλης
3',3'',5',5''-tetrabromophenolsulfone-
phthalein (Bromophenol blue) 3,0 - 4,6 κίτρινο μπλε

0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 14,9 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Κόκκινο του Κογκό
diphenylbis(1-amino-2-naphthyl-azo-
4-sulfonic acid (Congo red) 3,0 - 5,0 μπλε κόκκινο

0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 100 mL απιοντισμένο νερό (0,1%  σε 
νερό)

Ηλιανθίνη(πορτοκαλί του 
μεθυλίου) Methyl Orange 3,2 - 4,4 κόκκινο κίτρινο

0,1 g του δείκτη διαλύονται σε λίγη αιθανόλη και στη συνέχεια 
αραιώνονται με απιοντισμένο νερό στα 100 mL (0,1%  σε νερό)

Πράσινο τη Βρωμοκρεσόλης
3',3'',5',5''-tetrabromo-m-cresol-
sulfonephthalein (Bomocresol green) 3,8 - 5,4 κίτρινο γαλάζιο

0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 14,3 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Κόκκινο του Μεθυλίου
4 dimethylaminoazobenzene-2-
carboxylic acid (Methyl Red) 4,8 - 6,0 κόκκινο κίτρινο

0,02 g του δείκτη διαλύονται σε 60 mL αιθανόλης και στη συνέχεια 
αραιώνονται μέχρι όγκου 100 mL απιοντισμένο νερό

Μπλε της Βρωμοθυμόλης
3',3''-dibromothymolsulfonephthalein 
(bromothymol blue) 6,0 - 7,6 κίτρινο μπλε

0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 16 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Κόκκινο της Φαινόλης phenolsulfonephthalein (phenol red 6,6 - 8,0 κίτρινο κόκκινο
0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 28,2 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Μπλέ της Θυμόλης Thtmolsolfonephthalein (Thymol blue) 8,0 - 9,6 κίτρινο μπλε
0,1 g του δείκτη διαλύονται σε 21,5 mL NaOH 0,01 M και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 250 mL με απιοντισμένο νερό

Φαινολοφθαλεϊνη
di(p-dioxydiphenyl)phthalide 
(phenolphthalein) 8,2 - 10,0 άχρωμο ρόζ

0,05 g του δείκτη διαλύονται σε 50 mL αιθανόλης και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 100 mL με απιοντισμένο νερό

Θυμολοφθαλεϊνη Thymolphthalein 9,4 - 10,6 άχρωμο μπλε
0,04 g του δείκτη διαλύονται σε 50 mL αιθανόλης και στη συνέχεια 
αραιώνεται μέχρι όγκου 100 mL με απιοντισμένο νερό

Κίτρινο της Αλιζαρίνης
5-(p-nitrophenylazo) salicylic acid, Na 
salt (alizain yellow R) 10,1 - 12,0 κίτρινο κόκκινο 0,01 g του δείκτη διαλύονται σε 100 mL απιοντισμένο νερό
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