
 

 

 

 ДОКАЗВАНЕ НА ЙОНИ В РАЗТВОР 

ЕКСПЕРИМЕНТ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИСТИНСКИЯ ОТ СИНТЕТИЧНИЯ ОЦЕТ – 
ДОКАЗВАНЕ НА АЦЕТАТНИ ЙОНИ В РАЗТВОР 

Цел на експеримента: Да се докаже наличието на ацетатни йони с воден разтвор 
на KMnO4. 

Пособия: прозрачна стъклена чаша, лъжичка, спринцовка от 10 мл, капкомер 
(пипета) 

Материали и реактиви: оцет или имитиращ кисел продукт, преварена вода, 
KMnO4. 

Правила за безопасност при работа:  

Използвайте малки количества от веществата!  

Предложеният експеримент има за цел да съдейства за развитието на експерименталните компетентности у учениците от 10-ти 
клас, изучаващи предмета ХООС. Експерименталната работа е в съответствие с практическата дейност, заложена в учебната 
програма за втория учебен срок. 

Може да оформите и свой лабораторен протокол, като попълните работният лист към 
експеримента и опишете вашите наблюдения и получени резултати. 

Начин на изпълнение: 
В прозрачна стъклена чаша, съдържаща 50 мл вода добавете 2-3 
кристалчета калиев перманганат. Необходимо е да се получи светло розов 
разтвор. С помощта на капкомер (пипета) добавете към разтвора 10 капки 
от изследвания продукт.  
 

Подобно на етиловия алкохол оцетната киселина е позната още от древността. Самото чисто 
вещество е получено през 1700 г., но водния му разтвор е бил известен и преди това. Оцетът, 
който купуваме в магазина, обикновено съдържа 6-8 % оцетна киселина. Именно тя придава на 
оцета характерната миризма и кисел вкус. Аналогична миризма и вкус имат и имитиращите 
продукти, означени като „оцетен подкислител“ или „кисел продукт“. Синтетичната оцетна 
киселина, която се използва за „приготвяне“ на оцет, съдържа и примеси от минерални 
киселини – солна, сярна, фосфорна, които преминават в предлагания като оцет продукт.  
Оцетната киселина е устойчива на действието на окислители и не обезцветява разтвор на 
калиев перманганат. Самата тя често пъти се използва като разтворител (среда) за окисляване 
на други органични съединения с помощта на KMnO4. Когато оцетът е получен в резултат на 
естествена алкохолно-кисела ферментация, освен оцетна киселина в състава му влизат и 
други органични съединения, които обезцветяват разтвор на KMnO4. 

Според българския държавен стандарт в оцета е недопустимо съдържанието на минерални киселини. 
 
Изследвайте проба от оцет и проверете дали е синтетичен или е получен в резултат на оцетно кисела 
ферментация. 


