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Φύλλο Εργασίας 
 

Ταυτοποίηση Χημικών 

ουσιών 

 
Σε έναν χώρο προς διερεύνηση έχουν συλλέξει 4 στερεές ουσίες και 2 διαλύματα 
άγνωστης ταυτότητας. Τα έφεραν στο χημικό μας εργαστήριο προκειμένου να τις 
ταυτοποιήσουμε. Έφεραν και τις παρακάτω ετικέτες που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο 
NaCl , Na2CO3 , Na2SO4 , Sr(NO3)2, και αφορούσαν τα στερεά άλατα και  
  
HCl,  H2SO4,  H3PO4,  Na2CO3, NaOH,  Ca(OH)2, Al(OH)3   που αφορούσαν τα διαλύματα 
 
1η δραστηριότητα 

Ταυτοποίηση αλάτων  
με πυροχημικές ανιχνεύσεις και αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης  

Λίγα λόγια… Γνωρίζουμε ότι, 
 
Α) Η Πυροχημική ανίχνευση Μετάλλων, είναι ένα είδος ποιοτικής χημικής ανάλυσης 
(ανίχνευσης) μετάλλων και βασίζεται στην ιδιότητα ορισμένων μετάλλων (σε στοιχειακή 
μορφή ή με την μορφή άλατος) να χρωματίζουν την φλόγα του λύχνου κατά την πύρωση 
τους 
Όταν τα άλατα των Μετάλλων θερμένονται σε φλόγα, τα άτομα πέρνουν ενέργεια, έτσι e- 
μεταβαίνουν σε ανώτερες στοιβάδες μεγαλύτερης ενεργειακής στάθμης. Εκεί παραμένουν 
ελάχιστο χρόνο και επιστρέφουν στην αρχική τους ενεργειακή στάθμη εκπέποντας την 
επιπλέον ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρομαγνιτική ακτινοβολίας μέρος της οποίας είναι στην 
περιοχή του ορατού. Η φλόγα τότε χρωματίζεται με χρώμα που είναι χαρακτηριστικό του 
κάθε μεταλλικού ιόντος και έτσι μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε. 
Ο χρωματισμός  της φλόγας οφείλεται αποκλειστικά στο μεταλλικό ιόν (κατιόν) 
 

 
 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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Ιόν 

 
Χρώμα 

Sr2+  
Κόκκινο 

Na+ Κίτρινο 

Cu2+ Γαλαζοπράσινο 

 
Στον πίνακα αναφέρονται μερικά ιόντα μετάλλων 
και ο χρωματισμός της φλόγας 
 

K+ Ιώδες 

 
Β) Η ποιοτική ανάλυση ιόντων, χρησιμοποιεί Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης, για 
την ανίχνευσει κάποιων ιόντων, και γενικά αντιδράσεις που έχουν κάποιο ορατό 
αποτέλεσμα όπως: 
Σχηματισμός στερεού (ίζημα) έχρωμου ή λευκού 
Σχηματισμός αερίου (έκλυση φυσαλίδων) 
Αλλαγή χρώματος του διαλύματος 
 
Επιλέγονται  αντιδράσεις χαρακτηριστικές για το κάθε ιόν. Μερικές φορές όμως δύο ιόντα 
μπορεί να δίνουν π.χ. ίζημα ιδίου χρώματος. Τότε είναι απαραίτητη η περαιτέρω 
διερεύνηση. Η προσθήκη  συγκεκριμένου αντιδαστήριου και ο έλεχος  της επαναδιάλυσης 
ή όχι του σχηματιζόμενου ιζήματος μας επιτρέπει την τελική ταυτοποίηση του ιόντος . 
 

Πίνακας Αερίων και Ιζημάτων 

 
 
 Πειραματική διαδικασία 
Ονομάσαμε προσωρινά τα 4 άγνωστα άλατα των μετάλλων με τα γράμματα Α,Β,Γ και Δ 
και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις δύο παραπάνω μεθόδους για να τα 
ταυτοποιήσουμε 
 
Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν 
 
Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
1η δραστηριότητα 
   4 μικροί δοκιμαστικούς σωλήνες με άλατα Α, Β, Γ, Δ 
   4 ξύλινα καλαμάκια για πυροχημική ανίχνευση  
   4 μικροί δοκιμαστικοί σωλήνες για ποιοτική ανάλυση   
     Διάλυμα Ba(NO3)2   και HCl για την ποιοτική ανάλυση  
Απιονισμένο νερό 
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Στον κοινόχρηστο πάγκο θα βρείτε 
 
Έναν λύχνο 
Ποτήρι με νερό 
 
Οδηγίες 
Α) Για την πυροχημική ανίχνευση μετάλλων: παίρνουμε ένα καλαμάκι βρέχουμε την άκρη 
του με λίγο νερό το βυθίζουμε στο άλας ώστε να κολλήσει αρκετή ποσότητα και το περνάμε 
πάνω από την φλόγα. Καταγραφουμε τις παρατηρήσεις μας. 
Για κάθε άλας χρησιμοποιούμε καινούργιο καλαμάκι. 
Β) Για την ποιοτική ανάλυση ιόντων : στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το άλας (μετά 
το πέρας της πυροχημικής ανίχνευσης) προσθέτουμε απιονισμένο νερό  
περίπου μέχρι το 1/3 του σωλήνα και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε μικρή ποσότητα σε ένα 
δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέτουμε μερικές σταγόνες από το ή τα αντιδραστήρια που 
θα αποφασίσουμε.   
 
Ο σχεδιασμός της πειραματικής διαδικασίας 
Σχεδιάστε μία πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσετε προκειμένου να 
ταυτοποιήσετε τα 4 άλατα  
 
1- Περιγράψετε αναλυτικά το σκεπτικό με το οποίο θα εργαστούμε  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2- Καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας που θα σας οδηγήσουν στην ταυτοποίηση, 
Από την πυροχημική ανίχνευση μετάλλων 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3- Από την ποιοτική ανάλυση ιόντων 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4- Καταγράψετε τις σχετικές χημικές αντιδράσεις από την ποιοτική ανάλυση ιόντων 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Συμπληρώστε τις ετικέτες  

Α- άλας: ……………………. 
Β- άλας: ……………………. 

Γ- άλας: ……………………. 
Δ- άλας: ……………………. 
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2η δραστηριότητα 
 
Πειραματικός προσδιορισμός της στοιχειομετρικής αναλογίας χημικής αντίδρασης  
 
Οι ουσίες Ε και Ζ  είναι δύο από τα επτά διαλύματα και αντιδρούν σύμφωνα με την χημική 
εξίσωση:    χΕ +ψΖ → προϊόντα 
 
Από τα 7 διαλύματα τα 3 παρουσιάζουν όξινο χαρακτήρα και τα υπόλοιπα 4 βασικό 
χαρακτήρα και αποφασίσαμε να προσδιορίσουμε πειραματικά το Ε και Ζ από την 
στοιχειομετρική αναλογία με την οποία αντιδρούν χρησιμοποιώντας δείκτη ερυθρό του 
μεθυλίου. Η αλλαγή του χρώματος σε σχέση με το pH του  διαλύματος αναγράφεται  στο 
φιαλίδιο του δείκτη  
 
Πειραματικό μέρος 
  Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν 
  5 μεγάλοι  δοκιμαστικοί σωλήνες  1 ογκομετρικό κύλινδρο των 10 ml 
  Διαλύματα Ε και Ζ συγκέντρωσης 0,2Μ  
 
Σε πέντε μεγάλους δοκιμαστικούς σωλήνες μεταφέρουμε από 4ml διαλύματος Ε. 
Προσθέτουμε 3-4 σταγόνες από τον δείκτη.  
Πως χρωματίστηκε το διάλυμα και τι συμπεραίνετε;   
………………………………………………………………………………………………  
Προσθέτουμε τις ποσότητες του διαλύματος Ζ που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
Κάθε φορά παρατηρούμε πολύ καλά κάθε αλλαγή στο διάλυμα και την καταγράφουμε στον 
πίνακα προκειμένου να τεκμηριώσουμε τελικά την ταυτότητα των δύο διαλυμάτων . 
 
α/α ml E ml Ζ Χρώμα 

δ/τος  
Άλλες μεταβολές   

1 4 2   
2 4 4   
3 4 6   
4 4 8   
5 4 10   
 
Παρατηρήσεις - συμπεράσματα μετά από κάθε προσθήκη του Ζ 
1- ………………………………………………………………………………………………… 
2- ………………………………………………………………………………………………… 
3- ………………………………………………………………………………………………… 
4- ………………………………………………………………………………………………… 
5- ………………………………………………………………………………………………… 
 
Πόσα ml Ζ απαιτηθήκαν για να αντιδράσουν ακριβώς με 4 ml Ε ;  ………. 
Γιατί στον ή στους επόμενους δοκιμαστικούς σωλήνες που προσθέσαμε μεγαλύτερη 
ποσότητα Ζ εμφανίζεται το συγκεκριμένο χρώμα;  ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Με ποια αναλογία χ/ψ αντιδρούν τα Ε και Ζ;  …………………………………… 
Ποια είναι η ουσία Ε και ποια η Ζ; τεκμηριώστε την απάντηση σας στηριζόμενοι στις 
πειραματικές σας παρατηρήσεις  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


