
 

«Διαχωριςμόσ μείγματοσ» 
 

Μζκοδοι διαχωριςμοφ ςυςτατικϊν μείγματοσ. 

α) Διήθηςη με τθ μζκοδο αυτι διαχωρίηονται  κυρίωσ ετερογενι μείγματα  που 

αποτελοφνται από ςτερεό- υγρό, με απόχυςθ του μείγματοσ πάνω ςε πορϊδεσ / 

διθκθτικό χαρτί(θκμόσ). 

β) Απόςταξη  με τθ μζκοδο αυτι διαχωρίηονται μείγματα που περιζχουν ουςίεσ με 

διαφορετικό ςθμείο βραςμοφ. 

 

ΘΕΜΑ Α. Να ςχεδιάςετε και να πραγματοποιιςετε πείραμα για να 
προςδιορίςετε τθ μάηα του αλατιοφ που περιζχεται ςε ζνα μείγμα 
                                     από αλάτι, νερό και άμμο. 
 

Δίνονται  

όργανα υλικά 

 Ορκοςτάτθσ με δακτφλιο 

 1 ποτιρι ηζςθσ 250 mL 

 Χωνί- χάρτινοσ θκμόσ 

 Λφχνοσ. Πλζγμα, τρίποδασ 

 Ζυγόσ 

 Πλαςτικό κουταλάκι, γυάλινθ ράβδοσ 

 Γυαλιά αςφαλείασ 

 Μείγμα άμμου-νεροφ-αλατιοφ 

 

 Να ςυηθτιςετε ςτθν ομάδα ςασ και να ςχεδιάςετε τθν πορεία που κα 
ακολουκιςετε προκειμζνου να προςδιορίςετε τθ μάηα του αλατιοφ 
που υπάρχει ςτο μείγμα άμμου-αλατιοφ-νεροφ. 

 Να γράψετε τα βιματα/διαδικαςία που κα ακολουκιςετε, 
αιτιολογϊντασ τισ επιλογζσ ςασ. Να αναφζρετε τα όργανα και τισ 
ουςίεσ που κα χρθςιμοποιιςετε ςε κάκε βιμα . 
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 Να πραγματοποιιςετε το πείραμα που ςχεδιάςατε. 

 Να ςθμειϊςετε τισ μετριςεισ που πιρατε. 

ΠΡΟΟΧΗ! Φορζςτε τα γυαλιά αςφαλείασ πριν αρχίςετε 

το πείραμα.          
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Μάηα αλατιοφ ςτο μείγμα 
 

  
 
 
 
 
 



 

«Ταυτοποίθςθ ουςιϊν» 
Οι διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ μποροφν να διακρικοφν μεταξφ τουσ από τα 

διαφορετικά αποτελζςματα που δίνουν με κάποιο κοινό αντιδραςτιριο. Σα 

αποτελζςματα αυτά πρζπει να  είναι εμφανι. Σισ περιςςότερεσ φορζσ αφοροφν 

ςχθματιςμό ιηιματοσ,  ζκλυςθ αερίου, χρωματικι αλλαγι, διαλυτότθτα. 

ΑΕΡΙΑ: HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 
ΙΖΗΜΑΤΑ: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4 
Όλα τα ανκρακικά άλατα εκτόσ από K2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3.  
Όλα τα κειοφχα άλατα εκτόσ από K2S, Na2S, (NH4)2S.  
Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτόσ από KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 
 

ΘΕΜΑ Β. Να ςχεδιάςετε και να πραγματοποιιςετε πείραμα για να 
προςδιορίςετε το περιεχόμενο των φιαλιδίων Α,Β και Γ. Τα φιαλίδια 
περιζχουν Na2CO3,  NaCl,  και Na2SO4 όλα ςε άγνωςτθ ςειρά. 
 

Δίνονται  
Όργανα Ουςίεσ 

 τιριγμα δοκιμαςτικϊν ςωλινων 

 Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ 

 

δ.HCl 
δ.BaCl2 
Φιαλίδια με διαλφματα ουςιϊν 
Α,Β και Γ 

 

 Να ςυηθτιςετε ςτθν ομάδα ςασ και να ςχεδιάςετε τθν πορεία που 
κα ακολουκιςετε προκειμζνου να προςδιορίςετε το περιεχόμενο 
των φιαλιδίων Α,Β και Γ. 

 Να γράψετε τα βιματα/διαδικαςία που κα ακολουκιςετε, 
αιτιολογϊντασ τισ επιλογζσ ςασ. Να αναφζρετε  τισ ουςίεσ που κα 
χρθςιμοποιιςετε ςε κάκε βιμα . 

       Να χρθςιμοποιιςετε μικρζσ ςχετικά ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων. 
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 Να πραγματοποιιςετε το πείραμα που ςχεδιάςατε. 

 Να γράψετε όλεσ τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων που 
πραγματοποιιςατε, προςδιορίηοντασ το αζριο ι το ίηθμα που ςασ 
οδιγθςε ςτθν ταυτοποίθςθ του περιεχομζνου των φιαλιδίων 
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 Να γράψετε τα ςυμπεράςματά ςασ: 

 

 

 

 

 

Τα  θέματα  ςτηρίχθηκαν  ςτην  ιδέα και  ςτην  πρόταςη του Σχολικοφ 

Συμβοφλου κ.Μαυρόπουλου Μ. 

Φιαλίδιο Ουςία 

Α  
Β  
Γ  


