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ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ    

       ΟΝΟΜΑ…………………………. …… 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………….………….... 

ΥΛΙΚΑ  

• Λύχνος 
• 1 σετ λαβίδες 
• 1 κοµµάτι χάλκινο σύρµα 
• 1 νόµισµα 1λεπτού ή 2 λεπτών ή 5λεπτών 
• 7 κοµµάτια σύρµα χρωµονικελίνης µε βρόγχο 
• 7 διαλύµατα µε διαλυµένη ουσία: ανθρακικό νάτριο [Na2CO3], ιωδιούχο κάλιο [KΙ], 

νιτρικό στρόντιο [Sr(NO3)2],  βρωµιούχο κάλιο [KBr], χλωριούχο νάτριο [NaCl], 

θειικό χαλκό [CuSO4], και χλωριούχο χαλκό [CuCl].   

 

  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Επειδή θα χρησιµοποιήσετε χηµικά και φωτιά, θα ακολουθήσετε προσεχτικά  

τις οδηγίες ασφάλειας. 

    Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. 

    Μαζέψτε τα µακριά µαλλιά και αφαιρέστε κοσµήµατα που κρέµονται. 

    Γυρίστε τα µακριά µανίκια και φροντίστε ώστε τα ρούχα σας να µην πλησιάζουν 

    τις φλόγες.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καταγράψτε τις  παρατηρήσεις σας στον πίνακα παρατηρήσεων.  

1. Για τα διαλύµατα, ακολουθήστε τα βήµατα: 

• Τοποθετήστε τον άκρο µε το βρόγχο του σύρµατος στο διάλυµα.  

• Κρατήστε το άκρο µε το βρόγχο στη φλόγα. 

• Παρατηρήστε και καταγράψτε το χρώµα της φλόγας.  

• Τοποθετήστε το σύρµα πίσω στο σωστό διάλυµα. 

Σηµείωση: Μην µπερδέψετε τα σύρµατα µε τα διαλύµατα. Μετά τη κάθε χρήση, 

σιγουρευτείτε ότι το βάλατε πίσω στο διάλυµα που το τοποθετήσατε στην αρχή.   

2. Για τα  δύο στερεά χάλκινα αντικείµενα, χρησιµοποιείστε λαβίδες για να κρατήσετε το 

καθένα στη φλόγα και παρατηρήστε το αποτέλεσµα. 



 

ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ             2 

 

Πίνακας Παρατηρήσεων 

Όνοµα χηµικής ουσίας Χηµικός Τύπος Χρώµα φλόγας 

ανθρακικό νάτριο   

ιωδιούχο κάλιο   

νιτρικό στρόντιο   

βρωµιούχο κάλιο   

χλωριούχο νάτριο   

θειικός χαλκός   

χλωριούχος χαλκός   

χάλκινο σύρµα   

νόµισµα    

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. Οµαδοποιήστε τις χηµικές ουσίες µε βάση το χρώµα που δίνουν στη φλόγα.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Πως υποστηρίζετε την οµαδοποίηση που κάνατε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3 Προβλέψτε το χρώµα που δίνει στη φλόγα η ένωση που ονοµάζεται θειικό στρόντιο; 

Εξηγείστε τη σκέψη σας. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 



 

ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ             3 

 

 

4. Ποια στοιχεία έχετε που υποστηρίζουν την ιδέα ότι ορισµένα χηµικά στοιχεία δίνουν 

συγκεκριµένο χρώµα στη φλόγα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια πυροχηµική δοκιµασία για να προσδιορίσουµε ένα 

µέταλλο σε µια χηµική ένωση;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Χρησιµοποιήστε τον πίνακα για να προσδιορίσετε το χρώµα της φλόγας όταν κάνουµε τη 

δοκιµασία της φλόγας µε διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου, Ba(OH)2.  

ΕΝΩΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑ 

BaCl2 Πράσινο 
NaOH Πορτοκαλοκίτρινο 
KOH Ροζ-µωβ 
 

Α. Πορτοκαλοκίτρινο   

Β. Πράσινο   

Γ. Ροζ-µωβ    

∆. κιτρινοπράσινο 

 


