
 

 

 

 ДОКАЗВАНЕ НА ЙОНИ В РАЗТВОР 

ЕКСПЕРИМЕНТ: ПРИГОТВЯНЕ НА ДОМАШНА ЛИМОНАДА. ДОКАЗВАНЕ НА 
КАРБОНАТНИ ЙОНИ В РАЗТВОР 

Цел на експеримента: Да се докаже наличието на карбонатни йони в разтвор. 

Пособия: прозрачен стъклен съд, чаена лъжица, супена лъжица, преса или уред 
за ефективно изстискване на лимон 

Материали и реактиви: лимон, питейна вода, сода за хляб (NaHCO3), пчелен мед 
или захар. 

Правила за безопасност при работа:  

Използвайте посочените количества от веществата!   

Предложеният експеримент има за цел да съдейства за развитието на експерименталните компетентности у учениците от 10-ти 
клас, изучаващи предмета ХООС. Темата е в съответствие със заложената в учебната програма практичeска дейност за втория 
учебен срок. 

Опишете в приложения работен лист наблюдаваните промени и получените резултати. 

Начин на изпълнение: 
В съд с един литър вода добавете 100 г захар (приблизително 7 супени 
лъжици) или 6 лъжици мед. Разбъркайте добре докато се разтвори 
захарта (меда). Добавете сока на един лимон. За да се получи истинския 
ефект на лимонада с леко газиран вкус, към разтвора прибавете една 
чаена лъжичка сода за хляб и отново разбъркайте. 

Газираните напитки са неизменна част от менюто на много хора и са един от най-
предпочитаните начини за утоляване на жаждата. Създателят на изкуствената газирана вода е 
английският химик Джоузеф Пристли, който открива едно от свойствата на въглеродния 
двуокис да се разтваря във водата. Неговото изобретение открива невероятни възможности за 
бизнес с газирани напитки. Първата регистрирана марка лимонада „Lemon's Superior Sparkling 
Ginger Ale“ е популярна и днес, а освежаващият и ефект се дължи на разтворения въглероден 
диоксид и органичните киселини. Вместо да консумирате готови напитки с неизвестно 
количество захар, изкуствени подсладители и други вредни вещества, може да си направите 
класическа домашна лимонада, в която да определите наличието на карбонатни йони. 
Киселинността на лимонената киселина се дължи на трите карбоксилни групи COOH, всяка от 
които в разтвор може да отдели протон. След добавянето на NaHCO3, в киселия разтвор се 
образува натриев цитрат и въглеродна киселина. Цитратите са буфери за регулиране на pH на 
киселинни разтвори. Въглеродната киселина е нетрайна киселина, която се разлага до вода и 
въглероден диоксид, който се забелязва като мехурчета газ по стените на съда, но тъй като 
въглеродния диоксид е разтворим във вода, той спонтанно се преобразува във въглеродна 
киселина (H2CO3) и обратно във CO2. 


