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ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιστημονική Επιτροπή:
Ελευθερία Παντίδου (Χημικός)
Μανώλης Στρατάκης (Χημικός)

Μέτρα ασφαλείας
Κατά την εκτέλεση του πειράματος οι μαθητές θα πρέπει να φοράνε ποδιά εργαστηρίου,
προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
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‘’Προσδιορισμός συγκέντρωσης διαλύματος με διαδοχικές αντιδράσεις’’
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα χρησιμοποιήσουμε βασικές αρχές της στοιχειομετρίας για
να υπολογίσουμε την άγνωστη συγκέντρωση διαλύματος θειικού χαλκού ( CuSO4 ),
πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.
Στην πρώτη αντίδραση αντιδρούν δύο διαφορετικά μέταλλα, Fe και Cu , το ένα σε στοιχειακή
κατάσταση (αριθμός οξείδωσης μηδέν, Fe0) και το άλλο σε κατάσταση ιόντος σε διάλυμα άλατός
του (αριθμός οξείδωσης +2, Cu2+ ). O Fe είναι ηλεκτροθετικότερος από τον Cu οπότε
πραγματοποιέιται αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ Fe και CuSO4.. Το διάλυμα CuSO4 έχει
χαρακτηριστικό μπλε χρώμα που οφείλεται στα ιόντα Cu2+ .
Στην δεύτερη αντίδραση τα ιόντα Fe2+ (που παράγονται από την πρώτη αντίδραση) είναι δυνατό να
προσδιοριστούν με ογκομέτρηση (μαγγανιομετρία) που βασίζεται στην οξείδωση του Fe2+, σε όξινο
διάλυμα, με πρότυπο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ( KMnO4 ), σύμφωνα με την χημική εξίσωση:
Ιοντική μορφή: MnO4−

(aq)

+ 8H+(aq)

+ 5 Fe2+(aq)  Mn2+(aq) + 5 Fe3+ (aq)

Μοριακή μορφή:
2KMnO4 (aq) + 10FeSO4 (aq) + 8H2SO4 (aq)  K2SO4 (aq) + 2MnSO4

(aq)

+ 4H2O(l)

+ 5Fe2(SO4)3(aq) + 8H2O(l)

Το τέλος της αντίδρασης διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώματος του διαλύματος. Όταν η
αντίδραση τελειώσει, η προσθήκη μιας επιπλέον σταγόνας διαλύματος KMnO4, θα χρωματίσει το
άχρωμο διάλυμα με ρόδινο χρώμα. Στην μαγγανιομετρία το ίδιο το αντιδρών αποτελεί και δείκτη
του τέλους της αντίδρασης.
Απαιτούμενα όργανα
Απαιτούμενα αντιδραστήρια
Ζυγός ακρίβειας 0,1g
Απιονισμένο νερό σε υδροβολέα
Θερμαντικός – μαγνητικός αναδευτήρας
Ρινίσματa σιδήρου Fe (s)
Μαγνήτης(ισχυρός, για την απομάκρυνση του
Διάλυμα CuSO4 άγνωστης συγκέντρωσης
μαγνήτη ανάδευσης από τα διαλύματα)
Χωνί διήθησης
Στερεό KMnO4 (s)
Διηθητικό χαρτί
Διάλυμα H2SO4 1Μ
Σιφώνια μέτρησης – πουάρ τριών βαλβίδων
Ογκομετρικοί κύλινδροι
Κωνικές και σφαιρικές φιάλες
Προχοΐδα με βάση στήριξης
Σπάτουλες για μεταφορά στερεών ουσιών
Ύαλοι ωρολογίου
Ογκομετρικές φιάλες
Ράβδοι ανάδευσης
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ Fe και CuSO4
1. Προσθέτουμε σε ποτήρι ζέσεως 100mL από το διάλυμα CuSO4 άγνωστης συγκέντρωσης C (Δ1).
2. Ζυγίζουμε 0,7g ρινίσματα Fe (περίσσεια) και τα ρίχνουμε στο διάλυμα CuSO4.
3. Τοποθετούμε το ποτήρι στον αναδευτήρα (χωρίς το μαγνητάκι) και ρυθμίζουμε την
θερμοκρασία στους 50 οC και σε μέτρια ανάδευση.
4. Παρατηρούμε τις μεταβολές που πραγματοποιούνται και αποσύρουμε το ποτήρι από τον
αναδευτήρα όταν το διάλυμα αποχρωματιστεί.
5. Κάνουμε διήθηση του διαλύματος και συλλέγουμε το διήθημα (διάλυμα Δ2) σε σφαιρική φιάλη.
(το διάλυμα Δ2 θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια)
6. Τοποθετούμε τον ηθμό με το στερεό υπόλειμμα στο δοχείο: ‘στερεά υπολείμματα’ (βρίσκεται
στον απαγωγό αερίων)
Ερωτήσεις
Α1. Γράψτε την χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε. (5 Μονάδες)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Α2. Γιατί θερμαίνουμε το αντιδρών σύστημα; (5 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Α3. Από τι αποτελείται το στερεό υπόλειμμα που έμεινε στον ηθμό; (5 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Α4. Που οφείλεται ο αποχρωματισμός του διαλύματος CuSO4; (5 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Α5. Ποια είναι η διαλυμένη ουσία που περιέχεται στο διάλυμα Δ2; (5 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Β. Παρασκευή 100mL διαλύματος KMnO4 0,1Μ και αραίωση του σε 0,01Μ
1. Υπολογίζουμε τη μάζα (με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου) του KMnO4 που πρέπει να
ζυγίσουμε για να παρασκευάσουμε διάλυμα συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100mL. Δίνεται για το
KMnO4 :Μr=158
Β1. Υπολογισμοί(10 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Υπολογίζουμε τον όγκο διαλύματος KMnO4 0,1Μ που απαιτείται να αραιώσουμε με απιονισμένο
νερό για να παρασκευάσουμε διάλυμα συγκέντρωσης 0,01Μ και όγκου 100mL.
Β2. Υπολογισμοί (10 Μονάδες)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σημείωση: Το KMnO4 είναι οξειδωτικό, επιβλαβές και επικίνδυνο για το περιβάλλον και ο
χειρισμός του χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα διαλύματα του KMnO4 δεν πρέπει να
απορρίπτονται στον νεροχύτη, αλλά να συλλέγονται στην ειδική φιάλη που βρίσκεται στον
απαγωγό αερίων.
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Γ. Ογκομετρικός προσδιορισμός ιόντων Fe2+ με πρότυπο διάλυμα KMnO4
1. Γεμίζουμε την προχοΐδα με πρότυπο διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,01Μ. Σημειώνουμε την
αρχική ένδειξη της προχοΐδας.
2. Σε κωνική φιάλη ρίχνουμε:


10 mL διαλύματος Δ2 (μετρημένα ακριβώς)



90 mL απιονισμένου νερού (με ογκομετρικό κύλινδρο)



5 mL διαλύματος H2SO4 1Μ (μετρημένα ακριβώς)

3. Προσθέτουμε σταγόνα – σταγόνα το πρότυπο διάλυμα KMnO4 στην κωνική φιάλη με συνεχή
ανάδευση. Η ανάδευση μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με την χρήση του μαγνητικού αναδευτήρα.
4. Το διάλυμα στην κωνική φιάλη παραμένει άχρωμο όσο υπάρχουν ιόντα Fe2+ που αντιδρούν με το
KMnO4. Όταν αντιδράσουν όλα τα ιόντα Fe2+ το διάλυμα χρωματίζεται ανοιχτό ρόδινο, οπότε
σταματάμε την ογκομέτρηση και σημειώνουμε την τελική ένδειξη της προχοΐδας.
Προσοχή! Απομακρύνουμε το μαγνητάκι ανάδευσης έλκοντάς το με τον ισχυρό μαγνήτη, από το
έξω μέρος της φιάλης.
5. Επαναλαμβάνουμε την ογκομέτρηση και σε δεύτερο δείγμα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
(πλένουμε και ξαναχρησιμοποιούμε την ίδια κωνική φιάλη).
6. Αν ο όγκος του πρότυπου διαλύματος που καταναλώθηκε στις δύο πρώτες ογκομετρήσεις
διαφέρει περισσότερο από 0,2 mL, κάνουμε και τρίτη ογκομέτρηση.
7. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς όπου
χρειάζεται.
Γ1.(Η ακρίβεια στις ογκομετρήσεις και οι σωστές πειραματικές τεχνικές σε όλη τη διάρκεια της
εξέτασης βαθμολογούνται με 20 μονάδες)
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1η ογκομέτρηση

2η ογκομέτρηση

3η ογκομέτρηση

Αρχική ένδειξη προχοΐδας
Τελική ένδειξη προχοΐδας
Όγκος δ/τος KMnO4 που
καταναλώθηκε
Όγκος δ/τος KMnO4 που
καταναλώθηκε
(μέσος όρος)

Moles KMnO4 που
αντέδρασαν με το
FeSO4 (Γ2: 5 Μονάδες)

Moles FeSO4 που
αντέδρασαν με το
KMnO4
(Γ3: 5 Μονάδες)

Όγκος διαλύματος Δ2 που
ογκομετρήθηκε
(Γ4: 5 Μονάδες)

Συγκέντρωση διαλύματος Δ2
(Γ5: 5 Μονάδες)

Moles FeSO4 που
αντέδρασαν με το CuSO4
(Γ6: 5 Μονάδες)

Συγκέντρωση διαλύματος
CuSO4 (Δ1) C
(Γ7: 10 Μονάδες)
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ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μόρια (100)
Α1

5

Α2

5

Α3

5

Α4

5

Α5

5

Β1

10

Β2

10

Γ1

20

Γ2

5

Γ3

5

Γ4

5

Γ5

5

Γ6

5

Γ7

10

σύνολο

100

Αξιολόγηση
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