
ΕΝΟΤΗΤΑ: Πυροχημικές ανιχνεύσεις. 

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΠΥΡ.2): Κατασκευάστε «πυροτεχνήματα». (Δείτε το video) 

Σκοπός: Να διαπιστωθεί πειραματικά ότι τα διάφορα άλατα όταν πυρώνονται ανάλογα με τα ιόντα 

από τα οποία αποτελούνται εκπέμπουν ακτινοβολία διαφορετικού χρώματος. 

 

ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΔΔΔΙΙΙΚΚΚΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   

 Σε γουδάκι κάνουμε σκόνη 5 κουταλάκια 

ζάχαρης.   

 Αφού σκουπίσουμε και καθαρίσουμε το 

γουδάκι κάνουμε σκόνη 5 κουταλάκια χλωρικού 

καλίου (KClO3).   

 Αναμειγνύουμε τις δύο ουσίες καλά και 

μοιράζουμε το μείγμα σε τέσσερα  πιατάκια.  

 Στο πρώτο πιατάκι αναμειγνύω μισό κουταλάκι 

κονιοποιημένο νιτρικό στρόντιο Sr(NO3)2, 

στο δεύτερο  μισό κουταλάκι κονιοποιημένο 

χλωριούχο νάτριο (NaCl) και στο τρίτο μισό 

κουταλάκι κονιοποιημένο θειικό χαλκό (CuSO4) 

και στο τέταρτο νιτρικό ασβέστιο Ca(NO3)2. 

 Απλώνουμε σε τρία σημεία κόλλας χαρτίου από 

μία κουταλιά από κάθε διαφορετικό μείγμα. 

 Την άκρη λεπτού ξύλινου ραβδίου, (π.χ. καλαμάκι για σουβλάκι) την καλύπτουμε με υγρή 

κόλλα και στη συνέχεια την περιστρέφουμε στο πρώτο μείγμα που υπάρχει στο χαρτί. 

  Το ίδιο  επαναλαμβάνεται με τα υπόλοιπα άλατα. 

 Αφού στεγνώσει η κόλλα ανάβουμε τα ξυλάκια και θαυμάζουμε τα πυροτεχνήματά μας.  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούμε να αλείψουμε με κόλλα σχεδόν ολόκληρο το ξυλάκι και στη συνέχεια να 

το πασπαλίσουμε διαδοχικά με τα διάφορα άλατα οπότε θα έχουμε ακόμη πιο εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα. 
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ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Για να εκπέμψει ακτινοβολία ένα άτομο πρέπει αρχικά  να διεγερθούν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνιά 

του απορροφώντας ενέργεια (συνήθως θερμότητα) και να μεταπηδήσουν για ελάχιστο χρόνο σε 

στιβάδα υψηλότερης ενέργειας. Κατά την επαναφορά τους στην αρχική θεμελιώδη κατάστασή τους, 

σύμφωνα με την 2
η
 συνθήκη του Bhor  εκπέμπεται ακτινοβολία, το μήκος κύματος της οποίας θα 

εξαρτηθεί από το «άλμα» των ηλεκτρονίων που διεγέρθηκαν.   Σε κάθε άτομο έχουμε διαφορετικές 

μεταπτώσεις, με συνέπεια οι εκπεμπόμενες ακτινοβολίες να έχουν διαφορετικά μήκη κύματος, 

επομένως και χρώμα. 

ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ:::  Τα ιόντα των διαφόρων στοιχείων μπορούν να 

ανιχνευθούν από το χρώμα της φλόγας στην οποία πυρώνονται. 

Διδακτική αξιοποίηση:   Γ, Λ (Θερμοχημεία, ποιοτικός  στοιχειακός προσδιορισμός). 


