
 

 

 

 УСТАНОВЯВАНЕ НА pН НА ВОДНИ РАЗТВОРИ 

ЕКСПЕРИМЕНТ:   УСТАНОВЯВАНЕ НА pН В ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С 
ПОМОЩТА НА ИНДИКАТОРНА ЛЕНТА ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО 

Цел на експеримента: Да се установи рН на препарати използвани в 
домакинството. 

Пособия: обикновена хартия, ножици, домакинско ренде, стъклена купа, марля, 
чашки, пипети или капкомер, лъжички, ръкавици,спринцовка от 5 см3. 

Материали и реактиви: червено цвекло, индикаторна хартия, кислородна вода, 
препарат за премахване на мазнини, препарат за 
почистване на килими. 

Правила за безопасност при работа:  

Използвайте ръкавици за еднократна употреба! 

Използвайте малки количества от препаратите, които ще изследвате  

Предложеният експеримент има за цел да съдейства за развитието на експерименталните компетентности у учениците от 7-ми 
клас, изучаващи предмета ХООС. Темата е в съответствие със заложените в учебната програма практически дейности за втория 
учебен срок. 

Опишете вашите наблюдения и получените резултати в приложения работен лист. 

Начин на изпълнение: 
В сока на прясно настъргано червено цвекло потопете нарязана на големи парчета 
обикновена хартия. След няколко минути я извадете и я оставете да изсъхне. 
Оцветената суха индикаторна хартия нарежете на ленти. 
Пригответе си водни разтвори на препаратите за премахване на мазнини от килими и 
на тези за почистване твърди повърхности. Отмерете със спринцовка 5 мл вода и я 
поставете в малка чашка. Добавете към водата 5 капки от първия изследван препарат. 
Повторете същата процедура и за втория препарат. Кислородната вода може да 
използвате директно.  
Върху индикаторната лента капнете 2-3 капки от разтвора на изследвания продукт. За 
всеки продукт използвайте отделна индикаторна лента. Преди да преминете към 
изследване на следващата проба, измивайте добре пипетата или капкомера.  
Ако средата е алкална, лентичката се оцветява в зелен цвят, а ако е киселинна - в 
наситено червен цвят. 

В зависимост от приложението си, голяма част от препаратите които използваме в домакинството са 
водни разтвори на различни химични субстанции. Както знаете, pH е мярка за активността на 
водородните йони в разтвора и в зависимост от неговата стойност, разтворите са основни (pH > 7), 
киселинни (pH < 7) и неутрални (pH = 7). Водните разтвори на неутралните препарати за почистване на 
килими и дивани съдържат нейоногенни повърхностно активни вещества, които разграждат различните 
видове замърсявания. В домакинството широка употреба намират и обезмасляващите препарати за 
почистване на керамични плотове и фурни. В техния състав се съдържа алкален почистващ агент, който 
осигурява допълнително разтваряне и отстраняване на мазнините и протеиновите наслоявания. Много 
често използвани са и препарати за почистване на твърди повърхности, в състава на които като 
санитарен агент влиза натриев хипохлорит (белината), който е силен окислител. Подобни 
дезинфекциращи свойства има и кислородната вода, която се използва и като безвреден почистващ 
помощник в домакинството. 


