
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  :  3 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο 
 

 

  

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΝΕΡΟ 

ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 

ΓΥΑΛΙΝΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ  

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

• Γεµίστε µε νερό ως το 1/2 του ύψους του το ποτήρι ζέσεως. 

• Πρόσθεσε µια κουταλιά άµµο και ανάδευσε έντονα µε τη βοήθεια 

της γυάλινης ράβδου. 

• Άφησε το µείγµα να ηρεµήσει για ένα µικρό χρονικό διάστηµα 

(περίπου 5 λεπτά). 

• Αποµάκρυνε το υπερκείµενο νερό µεταγγίζοντάς το προσεκτικά, µε 

τη βοήθεια της γυάλινης ράβδου, στην κωνική φιάλη. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

 

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΝΕΡΟ 

ΚΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ – ΓΥΑΛΙΝΟ ΧΩΝΙ ΚΙΜΩΛΙΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 

ΓΥΑΛΙΝΗ ΡΑΒ∆ΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑ  

Υ∆ΡΟΒΟΛΕΑΣ – ∆ΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  



∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

• Γεµίστε µε νερό ως το 1/2 του ύψους του το ποτήρι ζέσεως. 

• Πρόσθεσε µια κουταλιά τριµµένης κιµωλίας και ανάδευσε έντονα 

µε τη βοήθεια της γυάλινης ράβδου. 

• ∆ίπλωσε τον ηθµό σαν χωνί και τοποθέτησέ τον µέσα στο γυάλινο 

χωνί. 

• Τοποθέτησε το γυάλινο χωνί µε τον ηθµό στον δακτύλιο και βρέξε 

τα τοιχώµατα του ηθµού ώστε να υπάρξει πλήρης επαφή του 

ηθµού µε το χωνί. 

• Κάτω από το γυάλινο χωνί τοποθέτησε την κωνική φιάλη. 

Με τη βοήθεια της γυάλινης ράβδου άδειασε σιγά-σιγά το ετερογενές 

µείγµα µέσα στο χωνί. Συγκέντρωσε το διήθηµα στην κωνική φιάλη. 

Αν υπάρχουν κόκκοι κιµωλίας στο διήθηµα, επανέλαβε τη διαδικασία 

της διήθησης χρησιµοποιόντας το διήθηµα και τον ίδιο ηθµό.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 100ml ΑΠΙΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 500ml ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΥΑΛΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ - ΚΟΥΦΕΤΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ  

ΜΟΛΥΒΙ - ΧΑΡΑΚΑΣ  

∆ΙΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  

 

 

 

 

 

 



∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Περίπου µια ώρα πριν από την έναρξη της άσκησης οι 

καραµέλες διαφορετικού χρώµατος πρέπει να τοποθετηθούν και να 

καλυφθούν µε απιονισµένο νερό στο ποτήρι ζέσεως των 100ml ώστε να 

διαλυθούν. 

• Κόψε τρεις λωρίδες διηθητικού χαρτιού πλάτους 2 cm και 

µήκους 20 cm περίπου η κάθε µία. Στο ένα άκρο κάθε λωρίδας 

και σε απόσταση 3cm  χάραξε µε το µολύβι και το χάρακα µία 

γραµµή.  

• Χρησιµοποιώντας το πλαστικό σταγονόµετρο εναπόθεσε στο µέσο 

της γραµµής κάθε λωρίδας από µία σταγόνα έγχρωµου µείγµατος. 

Περίµενε µέχρι να στεγνώσει η κηλίδα που σχηµατίστηκε και 

επανέλαβε την τοποθέτηση των σταγόνων για δεύτερη φορά. 

• Στο ποτήρι ζέσεως των 100ml πρόσθεσε το οινόπνευµα µέχρι 

ύψους 2cm. Στη συνέχεια βύθισε τις λωρίδες του διηθητικού 

χαρτιού, µε τη γραµµή να είναι στο κάτω µέρος και προσέχοντας 

αφενός µεν η επιφάνεια του διαλύτη να είναι κάτω από την 

κηλίδα του δείγµατος, αφετέρου δε οι λωρίδες να µην είναι σε 

επαφή µεταξύ τους.  

• Σκέπασε µε την ύαλο του ωρολογίου το ποτήρι, συγκρατώντας 

ταυτόχρονα τις λωρίδες. 

• Μετά από 15 λεπτά αποµάκρυνε την πρώτη λωρίδα χαρτιού, µετά 

από άλλα 10 λεπτά τη δεύτερη και µετά από άλλα 10 λεπτά την 

τρίτη.  

• Αφού στεγνώσουν, παρατήρησε τις έγχρωµες ζώνες που 

σχηµατίστηκαν σε κάθε λωρίδα και συµπλήρωσε τον πίνακα στο 

φύλλο εργασίας που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ  

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΚΦΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΛΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1. Συµπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείµενο. 

 

Το υγρό πάνω από την άµµο είναι ……….., ενώ πάνω από τη σκόνη της κιµωλίας είναι 

………… Το πρώτο µείγµα παρουσιάζει αυτή την εικόνα επειδή, τα κοµµάτια της άµµου είναι 

σχετικά µεγάλα, µε αποτέλεσµα να είναι ………… στον ……….. του ποτηριού. Αντίθετα, στο 

δεύτερο µείγµα, τα κοµµάτια της κιµωλίας είναι σχετικά πολύ µικρά, µε αποτέλεσµα ένα 

µεγάλο µέρος από αυτά να ……………… 

Για να διαχωρίσουµε ένα µείγµα όπως αυτό της άµµου µε το νερό, κάνουµε ………….. Για να 

διαχωρίσουµε ένα µείγµα όπως αυτό της κιµωλίας  µε το νερό, κάνουµε ………….. 

Γενικά, όταν η στερεή και η υγρή φάση ενός µείγµατος είναι διακριτές, κάνουµε 

………………. ∆ιαφορετικά κάνουµε ……………………. 

 

 

2. Με βάση την εµπειρία σου, γράψε δίπλα σε κάθε ένα από τα παρακάτω µείγµατα ένα 

Α, αν θα τα διαχώριζες µε απόχυση, ή ένα ∆,  αν θα τα διαχώριζες µε διήθηση.  

 

Νερό µε βότσαλα  

Άνθη από χαµοµήλι µε ζεστό νερό   

Τυρί φέτα µε αλατόνερο  

Ελιές µε αλατόνερο  

Γαλλικός καφές µε ζεστό νερό  

Κεράσια µε οινόπνευµα  

 

 

3. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα µε τα χρώµατα που παρατήρησες στην 

χρωµατογραφία. 

 

 ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΕ 

Χρώµα καραµέλας 1
ο
 χρώµα 2

ο
 χρώµα 3

ο
 χρώµα 4

ο
 χρώµα 

Πράσινο     

Καφέ     

Πορτοκαλί     

 

 

 

4. Σε κάθε λωρίδα χαρτιού χρωµατογραφίας είναι διακριτές όλες οι στάθµες των 

χρωµάτων; Αν όχι, δώσε µια σύντοµη εξήγηση. 

 

 

 

 

5. Αν άφηνες περισσότερο χρόνο τις λωρίδες του διηθητικού χαρτιού µέσα στον διαλύτη, 

οι ζώνες των χρωµάτων θα ήταν πιο διακριτές; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 


