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Δισαγωγικές γνώσεις  

Ο καύξνο καξθαδόξνο έρεη κειάλη πνπ απνηειείηαη από κίγκα έγρξσκσλ νπζηώλ. 

Δπεηδή ε ηαρύηεηα αλάπηπμεο ησλ νπζηώλ απηώλ θαηά ηελ ρξσκαηνγξαθία 

πξνζξόθεζεο είλαη δηαθνξεηηθή επηηπγράλνπκε ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο.  

 

κοποί τοσ πειράματος  

Η εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ ρξσκαηνγξαθία ζαλ κέζνδν δηαρσξηζκνύ 

κίγκαηνο νξγαληθώλ νπζηώλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ. Να ζπκπεξάλνπλ πσο 

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

2) Τα ζπζηαηηθά ησλ κηγκάησλ δελ παξαζύξνληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα από ηνλ ίδην 

δηαιύηε. 

 

Απαιτούμενα όργανα και οσσίες  

1. Πνηήξη δέζεσο  

2. Ύαινο σξνινγίνπ 

3. Κηκσιία θπζηθή (όρη dustless) 

4. Αηζαλόιε (θαζαξό θαη ΟΧΙ κπιε νηλόπλεπκα) ή λεξό 

5. Μαύξνο καξθαδόξνο (θαη  όπνηνπο άιινπο ζέινπλ λα 

δνθηκάζνπλ νη καζεηέο)  

 

Πορεία τοσ πειράματος  

1. Σε ύςνο 1 cm από ηελ βάζε ηεο θηκσιίαο ραξάζζνπκε κηα ιεπηή γξακκή κε ηνλ 

καύξν καξθαδόξν  

2. Σε πνηήξη δέζεσο πξνζζέηνπκε κηθξή πνζόηεηα θαζαξνύ νηλνπλεύκαηνο, νύησο 

ώζηε λα θηάζεη ζε ύςνο πεξίπνπ 0,5 cm.  

3. Σηεξίδνπκε όξζηα ηελ θηκσιία κέζα ζην πνηήξη (πξνζέρνληαο λα κελ δηαβξερηεί ε 

καύξε γξακκή πνπ έρνπκε ραξάμεη ζε απηή), ζθεπάδνπκε ην πνηήξη κε ηελ ύαιν 

σξνινγίνπ, ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε. θαη αθήλνπκε ην ζύλνιν λα 

εξεκία.  

4.  Ο δηαιύηεο αξρίδεη λα αλεβαίλεη από ηνπο πόξνπο ηεο θηκσιίαο δηαρσξίδνληαο ηε 

κειάλε ζηα ζπζηαηηθά ηεο. Η αλάπηπμε νινθιεξώλεηαη όηαλ ην κέησπν ηνπ δηαιύηε 

θηάζεη ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο θηκσιίαο (40-45 min από ηελ έλαξμε ηνπ 

πεηξάκαηνο), νπόηε απνκαθξύλνπκε ηελ θηκσιία.  

5. Παξαηεξνύκε ζε δηαθνξεηηθό ύςνο λα μερσξίδνπλ θαζαξά νη δηάθνξεο έγρξσκεο 

νπζίεο πνπ απνηεινύζαλ ην αξρηθό δηάιπκα ηεο καύξεο κειάλεο.  

Μπνξνύκε λα παξαζθεπάζνπκε ην ρξσκαηηζηό πγξό( π.ρ. δηάιπκα ρισξνθύιιεο). 

Παίξλνπκε πξάζηλα θύιια από ζπαλάθη ή ρόξηα ή θύιια από ινπινύδηα, ηα θόβνπκε κηθξά 

θνκκαηάθηα θαη ηα βάδνπκε ζε έλα γνπδί πνξζειάλεο, καδί κε ιίγν άκκν. Πξνζζέηνπκε 5ml 

πεξίπνπ αθεηόλεο, ηα πηέδνπκε θαιά θαη θαηόπηλ βάδνπκε ην ρξσκαηηζηό πγξό ζε έλα δνρείν 

γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε ρξσκαηνγξαθία. 
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