
ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                              ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΘΘΘΕΕΕΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΧΧΧΗΗΗΜΜΜΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   EEEUUUSSSOOO   222000111222   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Αποφασίσατε να δουλέψετε στο πλαίσιο της Ερευνητικής Εργασίας το θέμα που προτά-

θηκε από τον καθηγητή της Χημείας σχετικά με τη «Χρήση χημικών ουσιών στη Διαγ-

νωστική Ιατρική». Η ομάδα ενδιαφέροντος που συμμετέχετε 

έχει αποφασίσει να παρασκευάσει μια σχετικά απλή τέτοια 

ουσία.  Ο πατέρας της Μελίνας -μαθήτρια της ομάδας σας- εί-

ναι γαστρεντερολόγος και στο ιατρείο του χρησιμοποιεί το θει-

ικό βάριο (barium sulfate), με την μορφή εναιωρήματος θειι-

κού βαρίου στην ακτινοδιαγνωστική, αποκλειστικά για την 

σκιαγράφηση του γαστρεντερικού σωλήνα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί το Βα έχει μεγάλο Ζ = 56 και παρουσιάζει έντονη απορρόφηση στις ακτίνες Χ, ενώ 

το BaSO4, λόγω της μικρής διαλυτότητας στο νερό προστατεύει τον ασθενή από την α-

πορρόφηση του επιβλαβούς βαρέως μετάλλου Βα. Το BaSO4 (θειικό βάριο) είναι λευκό 

κρυσταλλικό στερεό. Ανήκει στην κατηγορία των δυσδιάλυτων αλάτων στο νερό.  

Η Μελίνα προτείνει να παρασκευάσετε στο σχολικό εργαστήριο BaSO4. Αναζητώντας τη 

πρώτη ύλη στo εργαστήριο Φυσικών Επιστημών βρήκατε μικρές ποσότητες από τα άλα-

τα NaCl, CaCl2 και ΒaCl2.2Η2Ο και σε αρκετή ποσότητα μία ουσία με μισοσβησμένη ετι-

κέτα …aCl…. Τι μπορεί να είναι: NaCl, CaCl2 ή ΒaCl2; Αποφασίσατε, λοιπόν να το ανιχνε-

ύσετε με βάση τους ακόλουθους τρόπου που βρήκατε στη βιβλιογραφία: 

Α) Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων 

Θέρμανση μιας ουσίας ουσιαστικά σημαίνει προσφορά ενέργειας σ' αυτή. Ως αποτέ-

λεσμα της θέρμανσης, αν η πηγή ενέργειας είναι ικανή, γίνεται διέγερση ατόμων που 

εκδηλώνεται με άλματα ηλεκτρονίων σε στιβάδες μεγαλύτερης ενέργειας. H φάση αυτή 

κρατά κλάσματα του δευτερολέπτου. Τα ηλεκτρόνια που επιστρέφουν στην αρχική τους 

ενεργειακή στάθμη εκπέμπουν την επιπλέον ενέργεια με μορφή ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας.  

Μέρος της ακτινοβολίας αυτής ανήκει στην περιοχή του ορατού φωτός με αποτέλεσμα, 

στην προκειμένη περίπτωση, τον χρωματισμό της φλόγας. Τα μεταλλικά ιόντα μπορούν 

να ανιχνευτούν με θέρμανση μικροποσότητας τους πάνω από φλόγα λύχνου γιατί η 

φλόγα λύχνου παίρνει χαρακτηριστικό χρώμα 

(βλ. εργαστηριακό οδηγό Α΄ Λυκείου) 

Ιόν Χρώμα φλόγας Ιόν Χρώμα φλόγας 

Li+ κόκκινο Ca2+ κεραμιδί 

Να+ κίτρινο Sr2+ βυσσινί 
Κ+ ιώδες Βα2+ πρασινοκίτρινο 



Β) Υγροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων 

Τα ιόντα Na+, Ca2+
 και Βa2+ με θειικά ιόντα (SO4

2-) δίνουν αντίστοιχα: 
 

Κατιόν Ανιόν Διαλυτότητα άλατος 

Να+ SO4
2- ευδιάλυτο 

Ca2+ SO4
2- 

σχετικά δυσδιάλυτο 
(λευκό ίζημα / θόλωμα) 

Βα2+ SO4
2- 

δυσδιάλυτο 
(λευκό ίζημα) 

 
Τα ιόντα Na+, Ca2+

 και Βa2+ με χρωμικά ιόντα (CrO4
2-) δίνουν αντίστοιχα: 

 
Κατιόν Ανιόν Διαλυτότητα άλατος 

Να+ CrO4
2- ευδιάλυτο 

Ca2+ CrO4
2- ευδιάλυτο 

Βα2+ CrO4
2- 

δυσδιάλυτο 
(κίτρινο ίζημα) 

Με βάση 

 τις προηγούμενες πληροφορίες  

 τις σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων: 

      Αr,H = 1, Αr,N = 14, Αr,O = 16, Αr,S = 32, Αr,Cl = 35,5 και Αr,Βα = 137.  

 τα παρακάτω όργανα και αντιδραστήρια τα οποία έχετε στη διάθεση σας  

Να εκτελέσετε τις δύο εργασίες που ακολουθούν. 

 

 

                                                                  Καλή Επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο 

α.   

β.  

γ.  

 

Εργασία 1η 
Στόχος είναι  
α. Η πειραματική επιβεβαίωση των βιβλιογραφικών ευρημάτων  
β. Ο προσδιορισμός /ανίχνευση του άγνωστου άλατος. 
 

ΠΥΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραστήρια 

Σύρμα χρωμονικελίνης 

Λύχνος, αναπτήρας 

 Υδροβολέας 

Ποτήρι ζέσεως 50 mL (για το π. HCl) 

Ποτήρι ζέσεως 250 mL (για εκπλύσεις) 

Ύαλος ωρολογίου 

• Στερεά Άλατα:  NaCl,  

                               CaCl2, 

                               ΒaCl2.2Η2Ο,  

                             …aCl….   Άγνωστο (Α) 

• Πυκνό διάλυμα HCl. 

  
1. Καθαρίζετε αρχικά τη ράβδο χρωμονικελίνης. Ξεπλύνετε, πρώτα, με το υδοβολέα, 

σκουπίστε με μαλακό χαρτί. 
2. Εμβαπτίστε τη ράβδο στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ HCl(aq), που έχετε στην  ύαλο ωρο-

λογίου.  
3. Η διαδικασία αυτή του καθαρισμού επαναλαμβάνεται μετά από κάθε δοκιμασία  
4. Φέρτε τώρα την άκρη της ράβδου στο στερεό υπό εξέταση δείγμα και στη συνέχεια  

τοποθετήστε το πάνω στη φλόγα.  
5. Αφού εκτελέσετε την πυροχημική δοκιμασία με τα στερεά άλατα που έχετε στη διά-

θεση σας,  να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΠυυρροοχχηημμιικκήή  ααννίίχχννεευυσσηη  

Άλας Χρώμα φλόγας 

NaCl  

CaCl2  

ΒaCl2  

…aCl….  
 

 



ΥΓΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραστήρια 

 

Στατώ   

10  δοκιμαστικοί σωλήνες 

 

Διάλυμα NaCl   0,2 Μ 

Διάλυμα CaCl2  κορεσμένο 

Διάλυμα ΒaCl2   0,2 Μ 

Διάλυμα …aCl….  

Διάλυμα  SO4  
2-   0,5 Μ 

Διάλυμα  CrO4
2-    0,2 Μ 

 

Να εκτελέσετε την υγροχημική δοκιμασία για τα διαλύματα των αλάτων που έχετε στη 

διάθεση σας. Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες, γύρω στα 2mL. 
 

Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΥΥγγρροοχχηημμιικκήή  ααννίίχχννεευυσσηη 
Άλας Αντιδραστήριο 1 Αποτέλεσμα Αντιδραστήριο 2 Αποτέλεσμα 

NaCl 

SO4
2- 

 

CrO4
2- 

 

CaCl2   

ΒaCl2   

…aCl….   

 

Ερώτηση 1: Επιβεβαιώνονται τα βιβλιογραφικά ευρήματα; 

 

 

 

 

Ερώτηση 2: Να γράψετε όλες τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που κάνατε κατά 

την υγροχημική ανίχνευση: 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 3: Με βάση τα πειραματικά σας δεδομένα ποιο είναι το άγνωστο άλας; 

 

 



Εργασία 2η 

Στόχος είναι  
α. Η παρασκευή διαλύματος (ΝΗ4)2SO4  συγκέντρωσης 0,2 M. 

β. Η παρασκευή του σκιαγραφικού εναιωρήματος BaSO4. 

______________________________________________________________ 

Ζητείται να παρασκευάσετε 1,4 g άλατος ΒaSO4 από κατάλληλη ποσότητα ΒaCl2
.2Η2Ο 

(διυδρικού χλωριούχου βαρίου) και διαλύματος θειικού αμμωνίου (ΝΗ4)2SO4  συγκέν-

τρωσης 0,2 M. Το διάλυμα των 0,2 Μ θα το παρασκευάσετε εσείς. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (ΝΗ4)2SO4   

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραστήρια 

Ζυγός 

Σπάτουλα 

Ποτήρι ζέσεως 100 mL  

Ράβδος ανάδευσης 

Ογκομετρική φιάλη των 100 mL 

Γυάλινο χωνί 

Υδροβολέας 

 

 

Στερεό (ΝΗ4)2SO4 

 

Να εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνετε – υπολογισμοί και διαδικασία - για να παρασκευά-
σετε 100 mL διαλύματος θειικού αμμωνίου (ΝΗ4)2SO4 0,2 M.  
Στη συνέχεια να παρασκευάσετε το διάλυμα αυτό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  BaSO4 

Απαιτούμενα όργανα Απαιτούμενα αντιδραστήρια 

 Ποτήρι ζέσεως 250 mL  

 Διηθητικό χαρτί, ψαλίδι 

 Κωνική φιάλη 

Ογκ/κοί κύλινδροι των 10 και 100 mL 

Υδροβολέας 

Πεχαμετρικό χαρτί 

 

Διάλυμα (ΝΗ4)2SO4 0,2 Μ 

Στερεό ΒaCl2.2Η2Ο  

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Υπολογίστε την ποσότητα του αντιδρώντος χλωριούχου βαρίου ΒaCl2
.2Η2Ο που απαι-

τείται. Ζυγίστε την στο ποτήρι ζέσεως και στη συνέχεια διαλύστε την σε 10 mL απιο-
νισμένο νερό.   

2. Χρησιμοποιήστε από το διάλυμα θειικού αμμωνίου (ΝΗ4)2SO4 0,2 M που παρασκευ-
άσατε (όσο χρειάζεστε). 

3. Κατά τη διήθηση του ιζήματος να χρησιμοποιήσετε διπλό ηθμό. 
4. Το ίζημα που θα παρασκευάσετε, αντί να το ξηράνετε και μετά να το παραλάβετε από τον 

ηθμό και να το ζυγίσετε ελλείψει χρόνου, να το αφήσετε ως έχει στον ηθμό. 

___________________________________________________________________ 

Να εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνετε – υπολογισμοί και διαδικασία - για να παρασκευά-
σετε τα 1,4 g άλατος ΒaSO4.  
Στη συνέχεια να παρασκευάσετε τη ζητούμενη ποσότητα άλατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 1: Μαθητές που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία παρασκευής του BaSO4, έχοντας 

κάνει σωστά τους υπολογισμούς, διαπίστωσαν ότι αντί για 1,4 g πήραν 1,3 g άλατος. Να 

δώσετε μία πιθανή εξήγηση γι’ αυτό. 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 2: Να υπολογίσετε το pH του διηθήματος με πεχαμετρικό χαρτί. Να προτείνετε 

πώς θα καθιστούσατε το διήθημα ουδέτερο για τη απομάκρυνση του στο περιβάλλον. 

 

 

 



Κατανομή Βαθμολογίας: 

1
η
 εργασία: 

Πίνακας 1: 5 

Πίνακας 2: 5 

Εκτέλεση: 10 (από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό) 

Ερωτήσεις 3 + 9 + 3   

 

2
η
 εργασία: 

Περιγραφή Α: 10 

Υπολογισμοί Α: 5 

Εκτέλεση Α: 10 (από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό) 

Περιγραφή Β: 10 

Υπολογισμοί Β: 10 

Εκτέλεση Β: 10 (από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό) 

Ερωτήσεις 5 + 5   

Σύνολο 100 

 

 

 


