
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ       ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή: ............................................................................ 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1   
Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια - Υλικά 
Ένας µεγάλος δοκιµαστικός σωλήνας 
Γυάλινη ράβδος 
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

Νερό  
Λάδι 
Υπερµαγγανικό κάλιο 

 
1. Βάζουµε λίγα mL νερό στο δοκιµαστικό σωλήνα  
2. Προσθέτουµε λίγα mL λάδι 
3. Με µια µικρή σπάτουλα µεταφέρουµε πολύ µικρή ποσότητα υπερµαγγανικού καλίου 

(KMnO4) και τη ρίχνουµε απαλά στην επιφάνεια του λαδιού. Παρατηρούµε τι 
συµβαίνει. 

4. Με τη γυάλινη ράβδο ανακατεύουµε προσεκτικά το περιεχόµενο του δοκιµαστικού 
σωλήνα. 

5. Γράφουµε τις παρατηρήσεις µας:  
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια - Υλικά 
Επτά δοκιµαστικοί σωλήνες  
Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

Αλάτι 
Σόδα 
Ζάχαρη 
Άµµος ή ρινίσµατα σιδήρου 
Λάδι 
Οινόπνευµα 
Ασετόν 
Νερό 

 
 
 
 
 
 
 



1. Βάλε σε κάθε σωλήνα µικρή ποσότητα από τα υλικά τα οποία αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα και σηµείωσε στον παρακάτω πίνακα: 

Σωλήνας Υλικό Παρατήρηση : ∆ιαλυτό ή αδιάλυτο 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
2. Πρόσθεσε σε κάθε σωλήνα νερό, µέχρι να ξεπεράσει λίγο το µέσο ύψος του σωλήνα. 
3. Ανακίνησε ελαφρά τους σωλήνες που περιέχουν τα στερεά υλικά. Όπου χρειαστεί 

χρησιµοποίησε τη γυάλινη ράβδο (µην ξεχνάς να την ξεπλένεις µε νερό όποτε τη 
χρησιµοποιείς). 

4. Περίµενε λίγα λεπτά και σηµείωσε στον παραπάνω πίνακα ποια από τα υλικά 
διαλύθηκαν και ποια όχι. 

5. Κατάταξε τα υλικά που χρησιµοποίησες σε διαλυτά και αδιάλυτα στο νερό: 
∆ιαλυτά στο νερό: 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
Αδιάλυτα στο νερό:  
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ       ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή: ............................................................................ 
 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
Η χρωµατογραφία χάρτου αποτελεί ένα από τα πολλά είδη χρωµατογραφίας. Τα έγχρωµα 
συστατικά ενός οµογενούς µείγµατος που χρησιµοποιούµε εµφανίζουν διαφορετική 
διαλυτότητα τόσο στο νερό που προσροφάται στο χαρτί όσο και στο διαλύτη που το 
διατρέχει. Αποτέλεσµα αυτής της διαφοροποίησης είναι τα έγχρωµα συστατικά να κινούνται 
µε διαφορετικές ταχύτητες και έτσι να διαχωρίζονται. 
Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια - Υλικά 
Ποτήρι ζέσεως 
∆ιαφανή µεµβράνη ή ύαλο ωρολογίου 
∆ιηθητικό χαρτί  
Μολύβι  
Χάρακας 
Καλαµάκι ή σύρµα 
Συρραπτικό  

∆ιάλυµα νερού-ακετόνης 1:3 
Μαρκαδόροι 
 

 
1. Στο ένα άκρο της κάθε λωρίδας του διηθητικού χαρτιού και σε απόσταση 3cm από 

αυτό, χαράζετε µε το µολύβι µία γραµµή. 
2. Στο µέσο περίπου της γραµµής (στην πρώτη λωρίδα) σηµειώνετε µε ένα µαρκαδόρο 

µια κηλίδα 
Επαναλαµβάνετε το ίδιο στην επόµενη λωρίδα µε τον επόµενο µαρκαδόρο. 

3. Στερεώνετε το άλλο άκρο της κάθε λωρίδας στο καλαµάκι, µε τη βοήθεια του 
συρραπτικού. 

4. Στο ποτήρι ζέσεως προσθέτετε το διάλυµα νερού-ακετόνης, µέχρι ύψους 2cm. 
5. Βυθίζετε τις λωρίδες στο ποτήρι ζέσεως µε τη γραµµή στο κάτω µέρος (το καλαµάκι 

στο πάνω µέρος του ποτηριού, στερεώνεται για να συγκρατεί τις λωρίδες). 
Προσέχουµε η κηλίδα του χρώµατος να µη βυθιστεί στο διαλύτη και οι λωρίδες να µη 
βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους.  

6. Καλύπτουµε το ποτήρι ζέσεως µε την ύαλο ή τη διαφανή µεµβράνη. 
7. Μετά από 15 λεπτά αποµάκρυνε τις λωρίδες. 
8. Αφού στεγνώσουν, παρατήρησε τις έγχρωµες ζώνες που σχηµατίστηκαν σε κάθε 

λωρίδα. 
Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 

 Χρώµατα στα οποία διαχωρίστηκε 
Χρώµα 

µαρκαδόρου 
1ο χρώµα 2ο χρώµα 3ο χρώµα 4ο χρώµα 

     
     

 
 
 



 
Αν άφηνες περισσότερο χρόνο τις λωρίδες του διηθητικού χαρτιού µέσα στο 
διαλύτη, οι ζώνες των χρωµάτων θα ήταν πιο διακριτές; Περιέγραψε ένα 
πείραµα από το οποίο µπορείς να διαπιστώσεις τον ισχυρισµό σου. 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 : ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΗΘΗΣΗ  
Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια - Υλικά 
Ποτήρι ζέσεως 
Ράβδος ανάδευσης  
Κωνική φιάλη 
Γυάλινο χωνί 
Υδροβολέας 
Πλαστικό κουτάλι 
∆ιηθητικό χαρτί 

Νερό 
Κιµωλία τριµµένη ή πιπέρι 
 

1. Στο ποτήρι ζέσεως βάλε νερό µέχρι τη µέση 
2. Πρόσθεσε µια κουταλιά τριµµένη κιµωλία (ή πιπέρι) και ανάδευσε µε τη ράβδο 

ανάδευσης. 
3. Με τις οδηγίες του καθηγητή σου δίπλωσε και κόψε τον ηθµό. Έπειτα τοποθέτηση τον 

ηθµό στο χωνί. Με τον υδροβολέα ράντισε τον ηθµό για να κολλήσει µε το χωνί. 
4. Τοποθέτησε το χωνί στη φιάλη και κράτησέ το σε όρθια θέση. 
5. Με τη βοήθεια της γυάλινης ράβδου άδειασε σιγά-σιγά το µίγµα στο χωνί. 

Συγκέντρωσε το διήθηµα στην κωνική φιάλη. 
Είναι διαυγές το διήθηµα; Αν όχι τι θα µπορούσες να κάνεις για να καθαρίσει; 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 : ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΧΥΣΗ  
Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια - Υλικά 
Ποτήρι ζέσεως 
Ράβδος ανάδευσης  
Κωνική φιάλη 
Πλαστικό κουτάλι 

Νερό 
Ρινίσµατα σιδήρου ή άµµος 
 

1. Στο ποτήρι ζέσεως βάλε νερό µέχρι τη µέση 
2. Πρόσθεσε µια κουταλιά ρινισµάτων σιδήρου (ή άµµου) και ανάδευσε µε τη ράβδο 

ανάδευσης. 
3. Άφησε το µίγµα να ηρεµήσει για 5 περίπου λεπτά. 
4. Αποµάκρυνε το υπερκείµενο υγρό µεταγγίζοντάς το προσεκτικά, µε τη βοήθεια της 

γυάλινης ράβδου, στην κωνική φιάλη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του καθηγητή σου. 
 


