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Analiza kationów i anionów 

 
1. Analiza kationów 

Zidentyfikować kationy znajdujące się w probówkach K1 ÷ K5. Każda probówka zawiera jeden  
z następujących kationów: Ag+, Al3+, Ba2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, K+, Mg2+, 
Mn2+, Na+, NH4

+, Ni2+, Pb2+, Zn2+. Do ich identyfikacji zastosować podane niżej procedury. 

1. Sprawdzić, czy roztwór kwasu solnego (HCl) powoduje wytrącenie osadu chlorku. 

2. Sprawdzić, czy roztwór jodku potasu (KI) powoduje wytrącenie barwnego osadu  
jodku lub inną barwną reakcję. 

3. Sprawdź, czy roztwór wodorotlenku sodu (NaOH) powoduje: 
a) wytrącenie białego osadu wodorotlenku metalu, 
b) wytrącenie kolorowego osadu wodorotlenku lub tlenku metalu, 
c) wydzielenie gazu o charakterystycznym, drażniącym zapachu. 

4. Sprawdzić, czy wydzielony osad wodorotlenku metalu (tlenku metalu) rozpuszcza się 
w nadmiarze NaOH. 

5. Sprawdzić, czy roztwór amoniaku (NH3 · H2O) powoduje: 
a) wytrącenie białego osadu wodorotlenku metalu, 
b) wytrącenie kolorowego osadu wodorotlenku, tlenku lub zasadowej soli metalu. 

6. Sprawdzić, czy wydzielony osad wodorotlenku, tlenku lub  
zasadowej soli metalu rozpuszcza się w nadmiarze NH3. 

7. Na podstawie przeprowadzonych prób zaproponować, które kationy mogą znajdować 
się w dostarczonych próbkach. 

8. W przypadku wątpliwości dokonać ostatecznej identyfikacji za pomocą specyficznej  
reakcji charakterystycznej. 

 
2. Analiza anionów 

Zidentyfikować aniony znajdujące się w próbkach A1 i A2. Każda próbka zawiera jeden z następu-
jących anionów: Br-, CH3COO-, Cl-, CO3

2-, I-, NO3
-, PO4

3-, SO4
2-. Do ich identyfikacji zastosować 

podane niżej procedury. 

1. Sprawdzić czy dodanie do próbki roztworu kwasu azotowego(V) (HNO3) powoduje: 
a) gwałtowne wydzielanie się pęcherzyków gazu, 
b) pojawienie się charakterystycznego zapachu octu. 

2. Jeżeli nie zaszły reakcje 1a) i 1b), do próbki, do której dodano 
kwasu azotowego (pkt. 1) dodać roztworu azotanu(V) srebra (AgNO3). Sprawdzić, 
czy następuje wydzielenie osadu soli srebra. 
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3. Jeżeli stwierdzono, że w próbce może znajdować się jon Br-, Cl-, lub I-, zidentyfiko-
wać go za pomocą reakcji z wodą chlorową. 

4. Jeżeli w próbce nie ma jonów Br-, Cl-, lub I-, do próbki, do której dodano kwasu azo-
towego(V) (pkt. 1), dodać roztworu chlorku baru (BaCl2). Sprawdzić, czy wydziela 
się osad soli baru.  

5. Jeżeli nie zaszła żadna z reakcji 1÷4, wykonać próbę na obecność  
jonów fosforanowych przy użyciu molibdenianu amonu.  

6. Jeżeli nie zaszła żadna z reakcji 1÷5, wykonać próbę na obecność jonów azotano-
wych(V) użyciu metalicznego glinu i wodorotlenku sodu. 

7. Na podstawie przeprowadzonych prób zaproponować, które aniony mogą znajdować 
się w dostarczonych próbkach. 

 
Szczegółowe procedury dotyczące poszczególnych etapów reakcji (uzależnionych od otrzymanego 

do analizy zestawu kationów i anionów) będą dostępne w laboratorium chemicznym. 
 


