
 

 

 

 ДОКАЗВАНЕ НА ЙОНИ В РАЗТВОР 

ЕКСПЕРИМЕНТ: ДОКАЗВАНЕ НА МЕДНИ ЙОНИ 

Цел на експеримента: Откриване на медни йони с продукти от ежедневието ни. 

Пособия: две прозрачни стъклени чашки, малка лъжичка, спринцовка от 10 мл, 
капкомер (пипета). 

Материали и реактиви: бял оцет или кисел продукт, 9 % разтвор на водороден 
прекис (може да го закупите кислородна вода от 
аптеката), медна тел. 

Правила за безопасност при работа:  

Следвайте последователно инструкциите!   

Използвайте точно определено количество 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. 

В приложения работен лист представете наблюдаваните промени и получените 
резултати. 

Начин на изпълнение: 
В две стъклени прозрачни чашки поставете последователно парченца от 
медна тел и монета от една стотинка. Към тях внимателно добавете по 10 
мл оцет и 20 мл кислородна вода (9%).  
Опишете визуално настъпилите промени и определете дали в разтворите 
протича химична реакция. Направете извод съдържат ли монетата от една 
стотинка и медната тел мед. 

Медта е един от осемте химични елемента (Fe, Co, Cu, Mo, I, B, Mn Zn), необходими за 
съществуването на живота на Земята. След цинка и желязото, медта е третият по 
представителност микроелемент в организма. Медните йони играят много важна роля в 
процеса на образуване на кръвта. Затова във всеки организъм има минимална доза от тях. 
Попадането обаче на по-голямо количество медни йони в организма действа отровно. Медта 
се натрупва в черния дроб и поразява целия организъм. При отравяния с медни соли веднага 
се появяват болки в стомаха и позиви за повръщане. В домашни условия могат да настъпят 
отравяния от храна, държана в медни съдове, консумиране на пръскани с СuSO4 плодове и пр. 
Неотложна помощ при медни отравяния е промивка на стомаха, след което се пие мляко и се 
взима слабително средство. Предполага се, че цинковите и медните йони си съперничат по 
резорбиране от храносмилателния тракт, така че диета, която изключва единия от тези 
минерали може да доведе до недостиг на другия. Медта е слабо активен метал. Тя се намира 
след водорода в реда на относителна активност на металите (РОАМ) и не може да го измести 
от съединенията му. Затова с разредени киселини, които нямат окислителни свойства тя 
взаимодейства само в присъствие на окислител. Чистата мед може да взаимодейства с оцетна 
киселина като се получава синьозелена сол от меден(II) ацетат, която се използва като 
пигмент и фунгицид. 


