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Φύλλο Εργασίας 
 

Ποιοτική και Ποσοτική 

ανάλυση  ιόντων 

 

 
Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών στην ποιοτική 
και ποσοτική ανάλυση   
Το πρόβλημα 
Στο σχολικό μας εργαστήριο Χημείας θελήσαμε να προσδιορίσουμε την 
περιεκτικότητα των ιόντων χλωρίου στο νερό του δικτύου.  
Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των Cl- χρειαζόμαστε διάλυμα  AgNO3   0,05M 
Στο ντουλάπι των αντιδραστηρίων βρέθηκαν 3 φιαλίδια με διαλύματα άγνωστης 
ταυτότητας και 3 ετικέτες που είχαν ξεκολλήσει από τα φιαλίδια και είχαν τους 
τίτλους:  
 

AgNO3   0,1M Pb(NO3)2   2%w/v Ba(NO3)2   2%w/v 

 
Έτσι πρώτα πρέπει να ταυτοποιήσουμε τα διαλύματα δηλαδή να ανιχνεύσουμε τα 
ιόντα Ag+  Pb2+ και  Ba2+  και να κολλήσουμε ξανά τις ετικέτες τους για να 
μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ανάλυση του νερού. 
 
1η δραστηριότητα 

Η ποιοτική ανάλυση ιόντων 
Λίγα λόγια 
Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιεί αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης για την 
ανίχνευση κάποιων ιόντων. Επιλέγονται αντιδράσεις χαρακτηριστικές για κάθε ιόν 
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ώστε να έχουν κάποιο ορατό αποτέλεσμα όπως σχηματισμό χαρακτηριστικών 
ιζημάτων λευκών ή έγχρωμων,  παραγωγή αερίων κλπ.  
Όταν δύο ιόντα δίνουν π.χ. ίζημα ιδίου χρώματος με το ίδιο αντιδραστήριο 
ταυτοποίησης, τότε είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση.  
Το πείραμα 
 
Απαιτούμενα όργανα  

Δοκιμαστικοί σωλήνες  
Άγνωστα διαλύματα: 
Α, Β, Γ 

Αντιδραστήρια ταυτοποίησης: 
Δ/μα NaCl 
Δ/μα K2CrO4 
Δ/μα MgSO4 
 

 
Για την ταυτοποίηση των ιόντων Ag+  Pb2+ και  Ba2+ δίνονται οι πληροφορίες: 
   
Τα ιόντα Pb2+ και Ba2+  καταβυθίζονται με SO4 2- δίνοντας λευκό ίζημα. 
Τα ιόντα Ag+ και Pb2+ καταβυθίζονται με Cl-  δίνοντας λευκό ίζημα. 
Tα ιόντα Ag+ με την επίδραση CrO4 2-   δίνουν κεραμέρυθρο ίζημα  
Τα ιόντα Pb2+ και Ba2+ με την επίδραση CrO4 2-   δίνουν κίτρινο ίζημα. 

 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
Περιγράψετε αναλυτικά το σκεπτικό με το οποίο εργαστήκατε και τις παρατηρήσεις 
που σας οδήγησαν στην ταυτοποίηση ή σε περαιτέρω διερεύνηση του περιεχόμενου 
των φιαλιδίων. 
 Οδηγία: Σε δοκιμαστικό σωλήνα μεταφέρουμε μικρή ποσότητα (1-2ml) από ένα άγνωστο 
διάλυμα και προσθέτουμε περίπου 1ml  από ένα αντιδραστήρια ταυτοποίησης 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Γράψετε τις σχετικές χημικές αντιδράσεις (ιοντική μορφή ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
  Η ταυτοποίηση 
  Α φιαλίδιο :…………………….  Β φιαλίδιο :…………………..     Γ φιαλίδιο :………………… 
 



ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

ΕΚΦΕ Μαγνησίας, EUSO 2019  Εργαστήριο Χημείας, Θεοδώρα Γουρλά , 8/12/2018      3/4 
 

2η δραστηριότητα    
Ποσοτικός Προσδιορισμός των ιόντων Χλωρίου (Cl-) στο νερό 

  
Λίγα λόγια 
Η επίσημη μέθοδος μέτρησης των ιόντων χλωρίου είναι η  Μέθοδος Mohr 
Τα ιόντα χλωρίου μπορούμε να τα προσδιορίσουμε ποσοτικά με ογκομέτρηση 
χρησιμοποιώντας διάλυμα AgNO3 0,05Μ 
 
Cl- + AgΝΟ3 → AgCl ↓+ΝΟ3

-   
 
Κατά την αντίδραση όλα τα Cl- δεσμεύονται από τα Ag+ και σχηματίζουν λευκό 

ίζημα AgCl↓ 
Για να αντιληφθούμε το τέλος της αντίδρασης θα προσθέσουμε σαν ¨δείκτη¨ 
χρωμικό κάλιο K2CrO4 που θα χρωματίσει αρχικά το διάλυμα κίτρινο, μα μόλις 
δεσμευτούν όλα τα Cl- τότε το K2CrO4 θα αντιδράσει με τα Ag+ και το διάλυμα 
χρωματίζεται κεραμέρυθρο (Ag2 CrO4) , οπότε και σταματάμε την ογκομέτρηση. 
 
Το πείραμα:  

Α) Παρασκευή  διαλύματος AgΝΟ3 0,05 Μ 
Χρειαζόμαστε διάλυμα AgΝΟ3 0,05 Μ 
Από τα διαλύματα που ταυτοποιήσατε στην 1η δραστηριότητα  επιλέξτε αυτό που 
περιέχει AgΝΟ3 0,1Μ και με κατάλληλη αραίωση παρασκευάστε  

 
20 ml διαλ. AgΝΟ3 0,05 Μ 

 
Στον κοινόχρηστο πάγκο υπάρχουν τα παρακάτω όργανα και μπορείτε να επιλέξετε 
ένα από αυτά.  

ή Ογκομετρικός κύλινδρος 10ml   
ή Ογκομετρικός κύλινδρος 25ml   
ή Αριθμημένο σιφώνι (με πουάρ 3 βαλβίδων)  10ml       

 
Ακόμα υπάρχει απιονισμένο νερό και ποτήρι ζέσεως  
 
Περιγράψετε την διαδικασία και τα όργανα που χρησιμοποιήσατε 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Β) Ποσοτικός προσδιορισμός ιόντων Χλωρίου (Cl-) 

 
Αντιδραστήρια και όργανα 
1. Προχοΐδα  
2. Κωνική φιάλη  250ml 
3. ογκομετρικός κύλινδρος των 50 ml 
4. Διάλυμα AgNO3 0,05Μ 
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5. Διάλυμα K2CrO4 5% w/v 
6. Νερό βρύσης 
7. ποτήρι για απόβλητα 
 
Η Ογκομέτρηση 
Μεταφέρετε στην προχοΐδα το διάλυμα AgΝΟ3 0,05 Μ που παρασκευάσατε και 
γυρίστε την στρόφιγγα ώστε να τρέξει λίγο διάλυμα στο ποτήρι αποβλήτων  
 
Στην κωνική φιάλη των 250ml βάζουμε: 
50 ml δείγματος (νερό της βρύσης),  
Και 4-5 σταγόνες δείκτη K2CrO4 

οπότε το διάλυμα χρωματίζεται κίτρινο  
 
Σημειώστε την αρχική ένδειξη της προχοΐδας      Αρχική ένδειξη: ………. 
Αρχίστε την ογκομέτρηση και σταματήστε όταν παρατηρήσετε αλλαγή του 
χρώματος του διαλύματος.  
Σημειώστε την τελική ένδειξη της προχοΐδας      Τελική ένδειξη: ……….. 
 
Συμπληρώστε τα κενά, 
Ο όγκος του διαλύματος AgΝΟ3 0,05 Μ που απαιτήθηκε  για να αντιδράσει πλήρως  
με τα ιόντα Cl- , που βρισκόταν σε ……..ml νερού, είναι ………………ml 
 
Πόση είναι η περιεκτικότητα του νερού σε Cl- εκφρασμένη σε mg/Lit …………. 
(η σχετική ατομική μάζα του  Cl είναι Ar = 35,5) 
 
Υπολογισμοί 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Καλή επιτυχία 

 
 
 


