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Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την εργαστ. άσκηση οι μαθητές να μπορούν:  

 Να διεξάγουν μερικές χαρακτηριστικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και να συμπλη-
ρώνουν τις σχετικές χημικές εξισώσεις.  

 Να αναγνωρίζουν ότι οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται, κυρίως, σε υδατικά 
διαλύματα και να εξηγούν ότι το παραγόμενο ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει τον 
προσδιορισμό του ιόντος που αντιδρά.  

 Να προσδιορίζουν το άγνωστο ιόν που περιέχεται σε ένα διάλυμα. 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ονοματεπώνυμο:  

Τάξη/τμήμα: Ημερομηνία: 
 
 
 
 
 
 

Α. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης 

• Αριθμήστε 7 δοκιμαστικούς σωλήνες, προσθέστε στον καθένα 10 σταγόνες από το αντίστοιχο 
διάλυμα της 1ης στήλη του Πίνακα 1 και μετά προσθέστε 10 σταγόνες από το αντίστοιχο διάλυ-
μα της 2ης στήλη του πίνακα. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στην 3η στήλη του πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Διάλυμα 1 Διάλυμα 2  Τι παρατηρείτε; 

AgNO3 ΝaCl  

AgNO3 HCl  

AgNO3 ΚΙ  

FeCl21 ΝaΟΗ  

FeCl3 ΝaΟΗ  

CuSO4 ΝaΟΗ  

CuSO4 NH3  

• Να συμπληρώσετε τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης που έλαβαν χώρα βάζοντας το 

κατάλληλο βελάκι όπου παρατηρήσατε σχηματισμό ιζήματος (↓). Δίνεται ότι οι ακόλουθες 

χημικές ενώσεις είναι ευδιάλυτες: ΝαNO3, HNO3, KNO3, NaCl και Na2SO4.   

α.   AgNO3   +  ΝaCl        → 

β.   ΑgΝΟ3   +   ΗCl     → 

γ.   ΑgΝΟ3     +   KI   → 

δ.   FeCl3 +     NaOH   → 

ε.   FeCl2     +    NaOH    → 

                                                 
1 Πρόσφατα παρασκευασμένο. 

ΟΡΓΑΝΑ 
• Στατώ με 12 δοκιμαστικούς σωλήνες. 
• Υδροβολέα με απιοντισμένο νερό. 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
• Οξέα - Βάσεις: Διάλυμα HCl 1 Μ, ΝαΟΗ 1 Μ και ΝΗ3 1Μ. 
• Αραιά διαλύματα: NaCl, AgNO3, ΚΙ, FeCl2, FeCl3 και CuSO4. 
• Άγνωστο διάλυμα με ένα από τα Ag+ ή Cu+2 ή Fe+3 ή Fe+2 . 
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στ. CuSO4  +    NaOH    → 

ζ.   CuSO4     +    NH3      →   [Cu(NH3)4]SO4             

                                           (ευδιάλυτο σύμπλοκο αλάτι) 

 

Β. Ποιοτική ανίχνευση ιόντων 

1) Σας δίνετε διάλυμα που μπορεί να περιέχει ένα από τα ιόντα: Ag+, Cu+2, Fe+2 ή Fe+3. Να 
περιγράψετε πώς θα εργασθείτε προκειμένου να ανιχνεύσετε ποιο από τα ιόντα αυτά 
περιέχεται στο διάλυμα. 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

2) Να υλοποιήσετε το σχεδιασμό σας, να περιγράψετε τα ευρήματα σας σε κάθε στάδιο και να 
αναφέρετε ποιο από τα αναζητούμενα ιόντα υπήρχε τελικά στο διάλυμα που σας δόθηκε. 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………….……………… 

 


