
ΥΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΝΣΩΝ 
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΙΟΝΣΩΝ (Zn

2+
, Pb

2+
, Ba

2+
) 

 
Απαιηούμενα όργανα και ανηιδραζηήρια 
Γηαθάλεηα Α4 πάλσ ζε θύιιν ραξηί Α4 κε ηππσκέλν ην 

πίλαθα  ησλ νπζηώλ 

Zn(NO3)2 0,1 M  

Pb(NO3)2 0,1 M  
BaCl2 0,1 M  

ΚΙ 0,1 Μ  
NaOH 1 M  

H2SO4 1M  

Άγλσζην δηάιπκα κε 1 ή 2 από ηα θαηηόληα 
 
Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΘΔ ΙΟΝΣΟ 

1. ηε δηαθάλεηα πξνζζέηνπκε ζηηο ηξεηο ζέζεηο ηεο ζηήιεο ηνπ Zn(NO3)2 από 2-3 ζηαγόλεο από δηάιπκα Zn(NO3)2. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηεο δύν επόκελεο ζηήιεο κε ηα αληίζηνηρα δηαιύκαηα.  

2. Πξνζζέηνπκε ζηηο ηξεηο ζέζεηο ηεο γξακκήο  ηνπ H2SO4  πάλσ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζηαγόλεο, κηα ζηαγόλα από ην 

δηάιπκα H2SO4. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίζηα δηαδηθαζία θαη γηα ηεο δύν επόκελεο γξακκέο κε ηα αληίζηνηρα 
δηαιύκαηα 

3. πκπιεξώλνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε Υ ζε όπνηα θειηά εκθαλίζηεθε ίδεκα, θαζώο θαη ην ρξώκα ηνπ ηδήκαηνο 

 

 Zn(NO3)2 Pb(NO3)2 BaCl2 

Γηα λα έρεηε θαιύηεξε 
εηθόλα επεηδή θάπνηα 
ηδήκαηα είλαη ιεπθά, 

παξαηεξείζηε ηηο ζηαγόλεο 
ζηελ δηαθάλεηα  από πιάγηα 

ζέζε. 

H2SO4    

ΚΙ    

NaOH    

 

4. πκπιεξώλνπκε ηηο  αληηδξάζεηο πνπ γίλνληαη θαη εκθαλίδνπλ ίδεκα, ζεκεηώλνληαο πνηα είλαη ηα ηδήκαηα.  

 

πρ  Pb(NO3)2 + H2SO4  PbSO4  + 2 HNO3 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Β. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
αο δίλεηαη έλα δηάιπκα ην νπνίν πεξηέρεη έλα ή δύν από ηα παξαπάλσ άιαηα. Να πεξηγξάςεηε ηελ δηαδηθαζία ηελ 

νπνία ζα αθνινπζήζεηε γηα λα δηαπηζηώζεηε πνηα από ηα άιαηα πεξηέρεη ην δηάιπκά ζαο κε ηελ ρξήζε δηαιπκάησλ 
Na2CO3 , NaOH θαη ΚΙ. Υξεζηκνπνηείζηε γηα ηελ δνθηκαζία ησλ ηδεώλ ζαο ην δεύηεξν πίλαθα 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

υμπέραζμα: Σν άγλσζην δηάιπκα ηεο νκάδαο κνπ πεξηέρεη δηαιπκέλα ηα άιαηα: ____________________________ 

 



 

Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΘΔ ΙΟΝΣΟ 
 
 

 Zn(NO3)2 Pb(NO3)2 ΒaCl2 

Η2SO4    

ΚΙ    

NaOH    

 

 

 
Β. ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

    

    

    

    

 



ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
Η άζθεζε «ΥΗΜΙΚΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΝΣΩΝ» είλαη ππνρξεσηηθή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Α’ Λπθείνπ.  Η πεξηερόκελε ζηνλ εξγαζηεξηαθό νδεγό άζθεζε απαηηεί 11 δηαιύκαηα, θαη ρξήζε πνιιώλ δνθηκαζηηθώλ 
ζσιήλσλ θαη είλαη γεληθά ρανηηθή σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο. Η πξόηαζή καο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ θόξην ηνπ 

θαζεγεηή  (ρξεηάδνληαη κόλν 6 δηαιύκαηα) θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνηεηλόκελε εθαξκνγή αμηνινγεί θαηά πόζν ν 
καζεηήο θαηαλνεί ηελ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη. 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΑΛΤΜΑΣΩΝ  
Οη πνζόηεηεο γηα παξαζθεπή πεξίπνπ ζηνπο αλαθεξόκελνπο ηίηινπο) 

Γηαιύκαηα Zn(NO3)2 , Pb(NO3)2 , BaCl2 θαη ΚΙ πεξίπνπ  0,1 Μ: 2 g από θάζε νπζία ζε 100 mL λεξό 
Γηάιπκα H2SO4  1M : ε 90  mL λεξό πξνζζέηνπκε αλαδεύνληαο  10 mL ππθλό H2SO4 (ΠΡΟΟΥΗ απαγνξεύεηαη ε 

πξνζζήθε λεξνύ ζε π. H2SO4, θίλδπλνο ρεκηθώλ εγθαπκάησλ) 

Γηάιπκα ΝαΟΗ  1 Μ: 4 g ζε 100 mL λεξό 
ΠΡΟΟΥΗ ηα δηαιύκαηα λα είλαη δηαπγή. 

 
ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΓΚΩΝ 

Γηαλείκαηε ηα παξαπάλσ δηαιύκαηα  ζε κπνπθαιάθηα ηόζα όζα νη νκάδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην ηκήκα (10 mL 
ζε θάζε κπνπθαιάθη είλαη αξθεηά θαη επαξθνύλ γηα ρξήζε από ηηο νκάδεο θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ). 

Γεκηνπξγήζηε ζε κπνπθαιάθηα κεξηθά άγλσζηα δηαιύκαηα, ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ 1 ή 2 από ηα Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, 

BaCl2 θαη νλνκάζηε ηα Α, Β, Γ… ζεκεηώλνληαο ζε δηθό ζαο ραξηί ην ηη πεξηέρεη ην θαζέλα, γηα λα αμηνινγήζεηε θαηόπηλ 
ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζαο.  

 
Φσηνηππείζηε ηελ 1ε ζειίδα πνπ έρεη ην ξόιν θαη θύιινπ εξγαζίαο θαη ηελ 2ε ζειίδα κε ηνπο πίλαθεο θαη δώζηε καδί 

κε κηα δηαθάλεηα ζηελ θάζε νκάδα. Γηαθάλεηεο είραλ παξαδνζεί ζηα Λύθεηα, γηα  ρξήζε ζηνλ overhead καδί κε ηνλ 

εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό, ζην πξόγξακκα ΔΠΔΑΔΚ. 

Η Ο2 4S

KI

NaOH

Zn(NO )3 2 Pb(NO )3 2 BaCl2

 
Κάησ από ηελ δηαθάλεηα ηνπνζεηείηε ην ηππσκέλν ραξηί Α4 

 
ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΙΓΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΣΙΟΝΣΩΝ 

 Zn(NO3)2 Pb(NO3)2 BaCl2 

H2SO4 - 
Υ 

Λεπθό ίδεκα 
Υ 

Λεπθό ίδεκα 

ΚΙ - 
Υ 

Κίηξηλν ίδεκα 
- 

NaOH 
Υ 

Λεπθό ίδεκα 

Υ 

Λεπθό ίδεκα 
- 

 

 

 


