ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΡΟΥΗΜΙΚΗ ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ
ΥΗΜΕΙΑ Α ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Ολνκαηεπώλπκν:………………………………………………
Τκήκα: …………

Ηκεξνκελία:……………

Τα ππξνηερλήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ζε πάξα πνιιέο θνηλσληθέο
εθδειώζεηο. Έρεηο άξαγε αλαξσηεζεί ηη πξνθαιεί απηό ην θαληαζκαγνξηθό ζέακα ησλ ρξσκάησλ
ηνπο; Τα ρξώκαηα απηά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ
αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ αλάθιεμή ηνπο ζε νξηζκέλα κεηαιιηθά άιαηα πνπ πεξηέρνπλ.
Πυροτεχμήματα: Προερχόμεμα από τημ Κίμα, 2.000 χρόμια πριμ, λέγεται
ότι αμακαλύφθηκαμ τυχαία από έμαμ μάγειρα ο οποίος αμακάτεψε χαλκό,
θειάφι και μιτρικό κάλιο. Το μείγμα θερμάμθηκε και όταμ τοποθετήθηκε
σε έμαμ σωλήμα από μπαμπού, αυτός αματιμάχθηκε. Δεμ είμαι γμωστό αμ
αυτή ήταμ και η τελευταία μέρα του εμ λόγω μάγειρα στημ δουλειά...

Πνηα όκσο κεηαιιηθά θαηηόληα είλαη ππεύζπλα γηα θάζε έλα από ηα ρξώκαηα πνπ παξαηεξνύκε
ζηνλ νπξαλό; Απηό ζα ην δηαπηζηώζεηο αθνύ πξνεγνπκέλσο δηαβάζεηο πξνζεθηηθά ηα απαηηνύκελα
ζεσξεηηθά ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεηο ηελ πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα.
Ας θσμηθούμε….
Θέξκαλζε κηαο νπζίαο νπζηαζηηθά ζεκαίλεη πξνζθνξά ελέξγεηαο ζε απηή. Δλέξγεηα ε νπνία
απμάλεη όζν απμάλεη ε ζεξκνθξαζία. Τα απνηειέζκαηα ηεο ζέξκαλζεο απηήο πνηθίινπλ αλάινγα κε
ην είδνο ηεο νπζίαο ε νπνία ζεξκαίλεηαη. Έλα από ηα θαηλόκελα πνπ πεξηκέλνπκε είλαη ε δηάζπαζε
ηεο νπζίαο ζε κνξθή αηόκσλ ή ηόλησλ. Απηό ζπλήζσο γίλεηαη αθνύ πξνεγνπκέλσο ε έλσζε πεξάζεη
ηα ζηάδηα ηεο ηήμεο θαη ηεο εμαέξσζεο. Σηε ζπλέρεηα θαη εθόζνλ ε πεγή ελέξγεηαο είλαη ηθαλή,
γίλεηαη δηέγεξζε αηόκσλ πνπ εθδειώλεηαη κε άικαηα ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο κεγαιύηεξεο
ελέξγεηαο. Η θάζε απηή θξαηά θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ. Τα ειεθηξόληα πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ
αξρηθή ηνπο ελεξγεηαθή ζηάζκε εθπέκπνπλ ηελ επηπιένλ ελέξγεηα κε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο
αθηηλνβνιίαο. Μέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο αλήθεη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο κε
απνηέιεζκα ην ρξσκαηηζκό ηεο θιόγαο.
Τα ζηνηρεία ηα νπνία δηεγείξνληαη εύθνια είλαη ηα κέηαιια θαη κάιηζηα ηα ειαθξά, όπσο ηα
αιθάιηα θαη νη αιθαιηθέο γαίεο. Καη επεηδή ε ειεθηξνληαθή δνκή θαζελόο από απηά είλαη κνλαδηθή,
αλακέλεηαη θαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο θιόγαο λα ηαπηνπνηεί ην δηεγεηξόκελν ζηνηρείν. Τνλίδεηαη όηη ην
ρξώκα ηεο θιόγαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην κεηαιιηθό ηόλ.

Σι θα πρέπει να μάθεις; (Σηότοι ηης δραζηηριόηηηας)
Μεηά ηο ηέλος ασηού ηοσ πειράμαηος θα πρέπει να μπορείς:
1. Να αλαγλσξίδεηο όηη ην ρξώκα ηεο θιόγαο αιιάδεη αλάινγα κε ηελ παξνπζία δηαθόξσλ
κεηαιιηθώλ αιάησλ.
2. Να ηαπηνπνηείο ηελ παξνπζία ελόο άγλσζηνπ κεηαιιηθνύ θαηηόληνο κε βάζε ην ρξώκα ηεο
θιόγαο πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεηαιιηθνύ άιαηνο.

Βιάζζε Μαξία, Χεκηθόο, Σπλεξγάηεο ΔΚΦΔ Ηιηνύπνιεο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΡΟΥΗΜΙΚΗ ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ

Σι θα τρειαζηείς;
6 ζύξκαηα από ρξσκνληθειίλε (έλα γηα θάζε δείγκα ζηεξενύ άιαηνο)
Λαβή ζηήξημεο ηνπ ζύξκαηνο
Πνηήξη δέζεσο
Απεζηαγκέλν λεξό
Λύρλνο πγξαεξίνπ (έλαο γηα θάζε δείγκα όπνπ είλαη δπλαηόλ)
Αλαπηήξαο
Σηεξεά άιαηα NaCl, CuCl2, KCl, Sr(NO3)2, Ba(NO3)2
Άγλσζην δείγκα

Ασ πειραματιςτούμε…
1. Σηεξέσζε ζηε ιαβή ην ζπξκαηάθη πνπ ππάξρεη ζην δνρείν κε ην δείγκα ηνπ NaCl.
2. Ξέπιπλέ ην κε απεζηαγκέλν λεξό θαη ζύιιεμε κεξηθνύο θόθθνπο
από ην δείγκα ώζηε λα θνιιήζνπλ πάλσ ζην ζύξκα.
3. Μεηάθεξε ην ζύξκα πάλσ από ηε θιόγα ηνπ ιύρλνπ ώζηε λα
ζεξκαλζνύλ νη θόθθνη.
4. Παξαηήξεζε ην ρξώκα ηεο θιόγαο θαη θαηάγξαςέ ην ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
5. Ξέπιπλε ην ζύξκα κε απεζηαγκέλν λεξό θαη αθνύ ζηεγλώζεη
ηνπνζέηεζέ ην ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε.
6. Δπαλάιαβε ηα βήκαηα 1 έσο 5 γηα ηα ππόινηπα άιαηα θαζώο θαη
γηα ην άγλσζην δείγκα.

Άλας
NaCl
CuCl2
KCl
Sr(NO3)2
Ba(NO3)2

Μεηαλλικό καηιόν

Υρώμα θλόγας

Άγνωζηο δείγμα

στόχος 1ος

στόχος 2ος

Ασ ςκεφτούμε…
Η πνζόηεηα άιαηνο πνπ ζεξκαίλεηαη επεξεάδεη ην ρξώκα ηεο θιόγαο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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