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ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΜΙΓΜΑΣΟ ΜΕ ΑΠΟΣΑΞΗ 

 
Εισαγωγικές γνώσεις  

Απόζηαμε νλνκάδεηαη ε κέζνδνο δηαρσξηζκνύ ησλ ζπζηαηηθώλ νκνγελνύο κίγκαηνο πγξνύ- 

πγξνύ ή πγξνύ ζηεξενύ θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ ζεκείσλ βξαζκνύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

κίγκαηνο.  

Τα βαζηθόηεξα ζπζηαηηθά ηνπ θξαζηνύ είλαη ην λεξό πεξίπνπ 86% (v/v) θαη ε αιθνόιε 

πεξίπνπ 13%(v/v). Η αιθνόιε είλαη πηεηηθόηεξε ηνπ λεξνύ κε ζεκείν βξαζκνύ 78νC, κε 

απνηέιεζκα λα απνζηάδεη πξώηε όηαλ ζεξκαίλνπκε ην θξαζί. Γηαζρίδνληαο   ηνλ εζσηεξηθό 

ζσιήλα ηνπ ςπθηήξα ςύρεηαη , πγξνπνηείηαη θαη ζπιιέγεηαη ζηελ έμνδν ηνπ ςπθηήξα.  

 

κοποί τοσ πειράματος  

Η εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ απόζηαμε ζαλ κέζνδν δηαρσξηζκνύ κίγκαηνο νξγαληθώλ 

νπζηώλ. Να ζπκπεξάλνπλ πσο 

1) Τα κίγκαηα δηαρσξίδνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπο κε απιέο θπζηθέο κεζόδνπο. 

2)Η απόζηαμε ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα δηαρσξίζνπκε κεηαμύ ηνπο δύν πγξά κε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία βξαζκνύ. 

 

Απαιτούμενα όργανα και οσσίες  

1. Κιαζκαηήξαο 

2. Πώκα                 

3. Θεξκόκεηξν 

4. Οξζνζηάηεο   

5. Γύν Τξίπνδεο ζέξκαλζεο θαη δύν πιέγκαηα  

6. Λύρλνο πγξαεξίνπ 

7. Πνηήξη δέζεσο ή θσληθή θηάιε 

8. Βακβάθη θαη ζύξκα 

9. Κξύν λεξό βξύζεο 

10. Αιθννινύρν πγξό (θόθθηλν θξαζί) 

11. Πέηξεο βξαζκνύ (θνκκάηηα πνξζειάλεο ή 

θεξακηθνύ πιηθνύ) 

 

Πορεία τοσ πειράματος  

 Σπλαξκνινγνύκε ηε δηάηαμε ηεο απόζηαμεο όπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία. Σην 

αθξνθύζην ηνπ θιαζκαηήξα δέλνπκε κε ζύξκα βακβάθη, ην νπνίν βξέρνπκε κε παγσκέλν 

λεξό. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ξίμνπκε επηπιένλ λεξό ζην 

βακβάθη.  

 Μεηαθέξνπκε ζηνλ θιαζκαηήξα ην πγξό πνπ ζέινπκε λα απνζηάμνπκε θαη βάδνπκε ην 

πώκα. Αλ βάινπκε ζεξκόκεηξν, πξέπεη ε ιεθάλε ηνπ πδξαξγύξνπ λα βξίζθεηαη ζην ύςνο 

ηνπ απαγσγνύ ζσιήλα, ώζηε λα δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ αηκώλ πνπ εμέξρνληαη. 

 Αλάβνπκε ην ιύρλν πγξαεξίνπ θαη ζπγθεληξώλνπκε ην πγξό πνπ απνζηάδεη. Μπνξνύκε λα 

πηζηνπνηήζνπκε ην απνζηαγκέλν πγξό, κεηξώληαο ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ. Η αηζαλόιε 

απνζηάδεη ζηνπο 78 βαζκνύο Κειζίνπ. Όηαλ ηελ αλαθιέμνπκε δίλεη θπαλίδνπζα θιόγα 

Πηγές 

http://ekfe.chi.sch.gr/EXPERIMENTS/Peiramata_Ximeias/apli_apostaxi.htm 
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