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∆ιαχωρισµός µειγµάτων 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΙΡΑΜΑ   1ο             ∆ιαχωρισµός  µείγµατος  µε  απόχυση 

 
ΣΗΜ. Αντί για άµµο που θολώνει µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χαλικάκια 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: 
 

1. Στο µικρό ποτήρι ζέσης βάλε νερό µέχρι τη µέση 
2. Πρόσθεσε µια κουταλιά άµµο( ή χαλικάκια)  και ανάδευσε έντονα µε τη γυάλινη ράβδο 
3. Άφησε το µείγµα να ηρεµήσει για 5 λεπτά. 
4. Αποµάκρυνε το υπερκείµενο υγρό µεταγγίζοντάς το προσεκτικά µε τη βοήθεια της γυάλινης 

ράβδου στο ποτήρι ζέσης 
5. Σε ποια διαφορά ιδιότητας των υλικών στηρίζεται ο διαχωρισµός αυτός ; ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ΠΕΙΡΑΜΑ  2ο                        ∆ιαχωρισµός µείγµατος µε διήθηση 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: 
 

1 Στο µικρό ποτήρι ζέσης βάλε νερό µέχρι τη µέση 
2 Πρόσθεσε µια κουταλιά τριµµένης κιµωλίας και ανάδευσε έντονα µε τη γυάλινη ράβδο 
3 ∆ίπλωσε τον ηθµό 
4 Τοποθέτησε το γυάλινο χωνί στο δακτύλιο και τον ηθµό µέσα στο χωνί και µε τον υδροβολέα 

ράντισε τα τοιχώµατα του ηθµού ώστε να υπάρχει πλήρης επαφή µε το χωνί  
5 Κάτω από το γυάλινο χωνί τοποθέτησε ένα άλλο ποτήρι 

Στόχοι:.  1.  Να  διαχωρίζεις ένα  στερεό  από  ένα  υγρό  µε  απλή  απόχυση  
                2.  Να  διαχωρίζεις ένα  στερεό  από  ένα  υγρό  σε  ετερογενές µίγµα  
                3.  Να  διαχωρίζεις τα  έγχρωµα  συστατικά  ενός οµογενούς µίγµατος. 
 

Όργανα                                                           Υλικά 
2 Ποτήρια ζέσης 100ml                                          Νερό  
Γυάλινη ράβδος ανάδευσης                                    Άµµος                                                                                
Πλαστικό κουταλάκι                                              Οινόπνευµα καθαρό 
Γυάλινο χωνί                                                          Κιµωλία σε σκόνη 
Ορθοστάτης + µεταλ. δακτύλιος 
Υδροβολέας 
∆ιηθητικό χαρτί (ηθµός) 
Ποτήρι ζέσης 500 ml  
Μολύβι – χάρακας 
2 µαρκαδόροι µε υδατοδιαλυτή µελάνη 
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6 Με τη βοήθεια της γυάλινης ράβδου άδειασε σιγά-σιγά το ετερογενές µείγµα µέσα στο χωνί. 
Συγκέντρωσε το διήθηµα στην ποτήρι ζέσης. Αν υπάρχουν κόκκοι κιµωλίας επανέλαβε τη 
διαδικασία της διήθησης. Χρησιµοποίησε το διήθηµα και τον ίδιο ηθµό.   

7    Σε ποια διαφορά ιδιότητας των υλικών στηρίζεται ο διαχωρισµός αυτός ; ………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ΠΕΙΡΑΜΑ  3ο    ∆ιαχωρισµός χρωστικών µε χρωµατογραφία χάρτου  
 
ΣΗΜ.  Αντί για τις καραµέλες που προτείνονται στον εργαστηριακό οδηγό προτείνουµε να 
χρησιµοποιηθούν µαρκαδόροι που περιέχουν υδατοδιαλυτή µελάνη. Κάποιοι περιέχουν µελάνη 
που περιέχει ουσίες µε περισσότερες από ένα χρώµα που είναι εύκολο να διαχωριστούν µε την 
χρωµατογραφία χάρτου. (π.χ πράσινος). 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: 
 
1. Κόψε 4 λωρίδες διηθητικού χαρτιού πλάτους 1,5 cm   και µήκους περίπου 15 cm. Στο ένα άκρο της 
λωρίδας και σε απόσταση 2 cm  χάραξε µε το µολύβι και το χάρακα µια γραµµή 
2. Με τον ένα µαρκαδόρο κάνε ένα µικρό κύκλο στο µέσον της γραµµής και στις 3 λωρίδες. Φρόντισε να 
έχει την ίδια διάµετρο. Στην τέταρτη λωρίδα κάνε 2 κύκλους µε τους δύο µαρκαδόρους. 
3. Στο ποτήρι ζέσης των 500 mL πρόσθεσε οινόπνευµα µέχρι ύψους 1 cm. Έπειτα βύθισε τις λωρίδες στο 
οινόπνευµα φροντίζοντας το οινόπνευµα να είναι χαµηλότερα από τη γραµµή που χάραξες στις  λωρίδες και 
οι λωρίδες να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους. 
4. ∆ίπλωσε το ελεύθερο άκρο των λωρίδων , στο ύψος του χείλους του ποτηριού, ώστε  να στηρίζονται.. 
5. Μετά από 15 λεπτά αποµάκρυνε την πρώτη λωρίδα µετά από άλλα 10 λεπτά την δεύτερη και µετά από 
άλλα 10 την τρίτη  και την τέταρτη λωρίδα. 
6.  Αφού στεγνώσουν παρατήρησε τις έγχρωµες ζώνες που σχηµατίζονται σε κάθε λωρίδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµ.1 Λόγω χρονικής διάρκειας του 3ου πειράµατος µπορεί αυτό να προηγηθεί των δύο άλλων και 
τα αποτελέσµατα να µελετηθούν µετά την πραγµατοποίηση των 2 πρώτων πειραµάτων, ή και κατά 
τη διάρκειά τους. 
 
Σηµ.2  Στη σελίδα 29 του Τετραδίου Εργασιών της Χηµείας Β΄Γυµν. υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέµα 
σχετικά µε τη χρωµατογραφία , που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον εντοπισµό χρωστικών στα 
τρόφιµα. 


