
 

Θεωρητικό μέρος  

Α.  Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων 

     Θέρμανση ουσίας σημαίνει προσφορά ενέργειας σε αυτή, που οδηγεί στη διάσπαση της ουσίας στα 

στοιχεία που την αποτελούν και η απελευθέρωσή τους σε μορφή ατόμων ή ιόντων. Ακολουθεί διέγερση των 

ατόμων (άλματα e-  σε στιβάδες υψηλότερης ενέργειας που διαρκεί κλάσματα δευτερολέπτου). Η επιστροφή  

των e-  στην αρχική ενεργειακή στάθμη έχει σαν αποτέλεσμα την εκπομπή της επιπλέον ενέργειας με μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μέρος της ακτινοβολίας αυτής είναι στην περιοχή του ορατού. 

Το χρώμα της φλόγας οφείλεται αποκλειστικά στο μεταλλικό ιόν (κατιόν). Τα στοιχεία που διεγείρονται 

ευκολότερα είναι τα ελαφρά μέταλλα. Ο χρωματισμός της φλόγας ταυτοποιεί το διεγειρόμενο στοιχείο. 

Μερικά από τα  χρώματα στη φλόγα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ιόν Χρώμα 

Sr2+ Κόκκινο  

Να+ Κίτρινο 

Ca2+ Κεραμιδί 

Cu2+ Γαλαζοπράσινο 

Κ+ Ιώδες 

 

Β.  Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης  

Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης χρησιμοποιούνται συχνά για την ταυτοποίηση 

συγκεκριμένων ιόντων εφόσον οδηγούν είτε στο σχηματισμό χαρακτηριστικών ιζημάτων (διαφόρων 

αποχρώσεων) είτε στην παραγωγή αερίων. Ειδικότερα στην περίπτωση ανθρακικών αλάτων η 

επίδραση διαλυμάτων οξέων έχει σαν αποτέλεσμα την έκλυση αερίου CO2.  
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Ταυτοποίηση αλάτων και μετάλλων με πυροχημικές αντιδράσεις,  

αντιδράσεις απλής και διπλής αντικατάστασης 

Διάρκεια: 45 λεπτά (min) 



 
Γ.  Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης  

            Στις  αντιδράσεις απλής αντικατάστασης και πιο συγκεκριμένα στην επίδραση διαλυμάτων οξέων σε 

μέταλλα, μέταλλα που είναι πιο δραστικά από το υδρογόνο, αντιδρούν με τα οξέα αντικαθιστώντας το 

υδρογόνο στην ένωση προκαλώντας ταυτόχρονη έκλυση αερίου H2. Ποιοτικά παρατηρώντας το πόσο 

έντονη ή βίαιη είναι αυτή η αντίδραση  ανάμεσα  στα μέταλλα (π.χ. Fe, Μg, Zn κλπ.) και ένα διάλυμα 

οξέως δεδομένης συγκέντρωσης (π.χ. HCl 3Μ) μπορούμε να συγκρίνουμε δύο μέταλλα ως προς τη 

δραστικότητά τους (όσο πιο βίαιη είναι η αντίδραση τόσο πιο δραστικό είναι το μέταλλο). Η σειρά 

δραστικότητας των μετάλλων (με το πιο δραστικό στα αριστερά) είναι η εξής: 

                         K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Pt, Au  

                                                                  ελάττωση δραστικότητας  

 

                                               Πειραματικό μέρος 

Στην παρούσα άσκηση καλείστε μέσω πυροχημικών αντιδράσεων (πυροχημική ανίχνευση 

μετάλλων), με τη χρήση αντιδράσεων απλής (δραστικότητα μετάλλων) και διπλής αντικατάστασης 

(παραγωγή αερίων), να ταυτοποιήσετε το περιεχόμενο τεσσάρων φιαλιδίων με στερεά και δύο 

φιαλιδίων με κομμάτια μετάλλου, τα οποία εστάλησαν για ποιοτικό προσδιορισμό σε κάποιο χημικό 

εργαστήριο.  

         Για την επιτυχή έκβαση της άσκησης πρέπει να μελετήσετε και να χρησιμοποιήσετε 

πληροφορίες από το θεωρητικό μέρος. 

 

 

Για την εκτέλεση του πειράματος θα χρειαστείτε: 

Όργανα Αντιδραστήρια 

Δοκιμαστικοί σωλήνες Διάλυμα HCl  3Μ 

Σύρμα χρωμιονικελίνης  

Διηθητικό ή απλό χαρτί για μεταφορά στερεού  

Λύχνος  

Αναπτήρας  

Ελαστικά γάντια μίας χρήσης  

Προστατευτικά γυαλιά  

Πειραματική διαδικασία 



ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ:

Πείραμα 1 

Φιαλίδια με στερεά άλατα (σκόνη) 

Βήμα 1ο  

Τα φιαλίδια Α, Β, Γ και Δ περιέχουν Sr(NO3)2, CuSO4, Na2SO4 και Na2CO3, όλα σε άγνωστη σειρά. 

Ακολουθώντας την παρακάτω πειραματική πορεία η οποία περιλαμβάνει πυροχημική ανίχνευση και κατόπιν όπου απαιτείται αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. 

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων: 

 Φοράμε προστατευτικά γυαλιά 

 Ανάβουμε με ΠΡΟΣΟΧΗ το λύχνο 

 Θερμαίνουμε το ένα άκρο του σύρματος χρωμιονικελίνης στο λύχνο  

 Με το θερμό άκρο του λύχνου παραλαμβάνουμε μέρος του άλατος 

 Θερμαίνουμε το άλας στη φλόγα 

 Παρατηρούμε και καταγράφουμε το χρώμα 

 Συγκρίνουμε με τα χρώματα των κατιόντων στον πίνακα του θεωρητικού μέρους 

Βήμα 2ο  

Eισάγετε  με  τη  βοήθεια  χαρτιού  μεταφοράς, μικρή  ποσότητα  από το άγνωστο στερεό άλας (που κρίνετε απαραίτητο) στο δοκιμαστικό 

σωλήνα  και προσθέτετε 2-3ml  από το διάλυμα ΗCl 3M. 

 

 

Χρησιμοποιώντας και τα αποτελέσματα από το  Βήμα 1, προσδιορίστε το περιεχόμενο των φιαλιδίων  

 Αναπτύσσοντας αναλυτικά το σκεπτικό με το οποίο εργαστήκατε  

 Γράφοντας το χρώμα στη φλόγα και τις παρατηρήσεις που σας οδήγησαν στην ταυτοποίηση 

  Γράφοντας τις σχετικές χημικές εξισώσεις προσδιορίζοντας παράλληλα, το αέριο που  προκύπτει και οδηγεί στην ταυτοποίηση του περιεχομένου του φιαλιδίου  



ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ:

Προσοχή: Στην περίπτωση της πυροχημικής ανίχνευσης μετάλλων ΔΕΝ απαιτείται η γραφή των πυροχημικών αντιδράσεων. 

 

Συμπληρώστε στα κενά  το περιεχόμενο των φιαλιδίων: 

Φιαλίδιο Α:…………………………………………………………………………………………. 

Φιαλίδιο Β:………………………………………………………………………………………….. 

Φιαλίδιο Γ:………………………………………………………………………………………….. 

Φιαλίδιο Δ:…………………………………………………………………………………………… 

Πείραμα 2 

Φιαλίδια με κομμάτια μετάλλου  

Τα φιαλίδια (σωλήνες) Ε και Ζ περιέχουν Μg (Μαγνήσιο) και Ζn (Ψευδάργυρο), ίδιας μάζας, ίδιου πάχους, ίδιου μήκους, όλα σε άγνωστη σειρά. Καλείστε έχοντας στη 
διάθεσή σας και πληροφορίες από το θεωρητικό μέρος, να βρείτε πιο μέταλλο βρίσκεται σε κάθε σωλήνα. Θα δεχτούμε ότι το μέταλλο με την πιο έντονη (βίαιη), αντίδραση 
είναι το πιο δραστικό. Ένδειξη έντονης αντίδρασης είναι ο έντονος αναβρασμός που συνοδεύεται πολλές φορές από χαρακτηριστικό ήχο, η έντονη παραγωγή φυσαλίδων, η 
συμπεριφορά του σύρματος κατά την αντίδραση (στριφογύρισμα) και πιθανόν η θερμοκρασία του σωλήνα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.  

 Τοποθετούμε σε δύο άδειους δοκιμαστικούς σωλήνες 2-3ml διαλύματος HCl 3Μ 

 Εισάγουμε ταυτόχρονα σε κάθε σωλήνα από ένα άγνωστο μέταλλο  

 Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας 

 Συμβουλευόμαστε το θεωρητικό μέρος 

 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα προσδιορίστε το περιεχόμενο των φιαλιδίων  

 Αναπτύσσοντας αναλυτικά το σκεπτικό με το οποίο εργαστήκατε  

 Γράφοντας τις παρατηρήσεις που σας οδήγησαν στην ταυτοποίηση 

  Γράφοντας τις σχετικές χημικές εξισώσεις  

 

Συμπληρώστε στα κενά  το περιεχόμενο των φιαλιδίων: 

Φιαλίδιο E:…………………………………………………………………………………………. 

Φιαλίδιο Z:………………………………………………………………………………………….. 


