
 

ΑΠΟ ΣΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΑ ΜΕΣΑΛΛΑ 

Η χρθςιμοποίθςθ των μετάλλων 
ςυνδζεται ςτενά με τθν ιςτορία του 
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, γιατί λόγω των 
εξαιρετικϊν τουσ μθχανικϊν ιδιοτιτων, ο 
άνκρωποσ τα χρθςιμοποίθςε για να 
καταςκευάςει εργαλεία και όπλα, 
αργότερα δε και για να καλφψει και άλλεσ 
βαςικζσ του ανάγκεσ. 

Μζχρι ο άνκρωποσ να ανακαλφψει τα 
μζταλλα, αλλά και αργότερα, τισ ανάγκεσ του ςε εργαλεία και όπλα τισ 
κάλυπτε με ξφλα, πζτρεσ, ι οςτά κατάλλθλα επεξεργαςμζνα. Τα πρϊτα 
μζταλλα που χρθςιμοποίθςε ιταν τα κακαρά μζταλλα που εφριςκε 
(αυτοφυι), όπωσ ο χρυςόσ, ο χαλκόσ και ο άργυροσ, κακϊσ επίςθσ και ο 
ςίδθροσ, που προζρχεται από πτϊςθ μετεωριτϊν. Αργότερα ο άνκρωποσ 
τυχαία ανακάλυψε, ότι από οριςμζνα πετρϊματα και με οριςμζνο τρόπο 
μπορεί να παράγει μζταλλα κακϊσ και κράματα. Είναι χαρακτθριςτικό ότι 
μερικζσ από τισ εποχζσ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ πιραν τθν ονομαςία τουσ 
από το μζταλλο, που κάκε φορά οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφςαν. Για τθν 
περιοχι τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Μεςογείου, μετά τθ νεολικικι εποχι (7000 π.Χ. 
ωσ 5000 π.Χ.), οι εποχζσ αυτζσ είναι εποχι του χαλκοφ (5000 - 3000 πΧ), του 
ορείχαλκου (κράμα χαλκοφ με καςςίτερου 3000-1000 πΧ) και του ςιδιρου 
(1000 πΧ ζωσ ςιμερα).  

Επειδι θ ςθμαςία των μετάλλων για τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ είναι 
μεγάλθ, ο άνκρωποσ κατζβαλε και καταβάλλει μεγάλεσ προςπάκειεσ και 
πολφ κόπο για τθ ςυνεχι και αδιάλειπτθ μελζτθ και ζρευνά τουσ. Το 
αποτζλεςμα είναι ότι ςυνζχεια ανακαλφπτονται νζα μζταλλα και κράματα με 
ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ, που πολλαπλαςιάηουν τισ εφαρμογζσ τουσ. 

Στισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που κα κάνετε ζχετε τθν ευκαιρία: 

 να γνωρίςετε μια από τισ μεκόδουσ εφρεςθσ τθσ  θλικίασ των 
πετρωμάτων, με τθ βοικεια των απολικωμάτων 

 να διακρίνετε ςτο μικροςκόπιο τθν κρυςταλλικι δομι, που είναι 
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των πετρωμάτων  

 να διαπιςτϊςετε με χθμικό τρόπο τα ιόντα των μετάλλων που 
κρφβονται ςε πετρϊματα  

  να μελετιςετε μερικζσ ιδιότθτεσ μερικϊν βιομθχανικά 
παραςκευαςμζνων μετάλλων και πωσ τισ εκμεταλλευόμαςτε για διάφορεσ 
διεργαςίεσ διαχωριςμοφ ι ταυτοποίθςισ τουσ.  
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1η Δραστηριότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ   

Τα απολικϊματα είναι είτε λείψανα (υπολείμματα) φυτικϊν ι ηωικϊν οργανιςμϊν που 

ζηθςαν πριν από τθ ςθμερινι γεωλογικι εποχι και κλείςκθκαν ςε ςτρϊματα γθσ (ιζήματα), 

δθλαδι ςε αποκζςεισ, είτε ακόμθ και ίχνθ (ενδείξεισ) φπαρξθσ ηωισ ςτο παρελκόν. Υπάρχουν 

απολικϊματα τόςο φυτικϊν, όςο και ηωικϊν οργανιςμϊν που μελετοφνται αντίςτοιχα από τισ 

επιςτιμεσ τθσ παλαιοβοτανικισ και τθσ παλαιοηωολογίασ. Τα απολικϊματα προγονικϊν 

ανκρϊπινων μορφϊν μελετοφνται από τθν παλαιοανκρωπολογία.  

Η ςυλλογι και θ μελζτθ των απολικωμάτων είναι πολφ ςθμαντικι γιατί: 

 Βοθκά ςτον προςδιοριςμό τθσ ςχετικισ θλικίασ των πετρωμάτων. 

 Δίνει πλθροφορίεσ για το περιβάλλον που ηοφςαν οι οργανιςμοί 

 Αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο για τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των οργανιςμϊν 

Στθ ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ κα αςχολθκείτε με εικόνεσ απολικωμάτων τριλοβιτών. 

Τριλοβίτες: οι τριλοβίτεσ είναι εξαφανιςμζνα καλάςςια αρκρόποδα που ζηθςαν κατά τον 

Παλαιοηωϊκό αιϊνα. Στα αρκρόποδα ανικουν πολλοί ςφγχρονοι οργανιςμοί , όπωσ οι αράχνεσ, 

τα ζντομα και τα καρκινοειδι. Οι τριλοβίτεσ είχαν εξωτερικά ζνα ςκλθρό κζλυφοσ, ενϊ το ςϊμα 

τουσ κατά μικοσ και κατά πλάτοσ χωρίηεται ςε 3 τμιματα (λοβοφσ),από όπου παίρνουν και τθν 

ονομαςία τουσ.  

Στθν επόμενθ ςελίδα δίνονται εικόνεσ απολικωμζνων τριλοβιτϊν, θ επιςτθμονικι τουσ 

ονομαςία , θ περιοχι προζλευςι τουσ και θ χρονικι περίοδοσ ςτθν οποία ζηθςαν: 

Με βάζη ηις πληροθορίες ποσ ζας δίνονηαι και αθού ζσμβοσλεσηείηε ηον πίνακα με ηο 

γεωλογικό χρόνο: 

1) Να κατατάξετε τουσ εικονιηόμενουσ τριλοβίτεσ με χρονολογικι ςειρά , ξεκινϊντασ από 

τον αρχαιότερο. 

     

2)  « κατά τθν περίοδο του Καμβρίου θ ζρθμοσ Σαχάρα και κάποιεσ πολιτείεσ των ΗΠΑ , 
καλφπτονταν από κάλαςςα»: Πϊσ μπορεί να υποςτθριχκεί αυτι θ πρόταςθ με βάςθ τα παραπάνω 
δεδομζνα;  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
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1 

Harpes perradiatus 

Μέσο Γεβόνιο 

Μαρόκο 

 

 

2 
Acadoparadoxides 

 

Μέσο Κάμβριο 

 

Έρημος Σατάρα 

 3 
Calymene celebra 

 

Μέσο Σιλλούριο 

 

Οσίσκόνσιν , ΗΠΑ 

 4 
Bathynotus holopyge 

 

Πρώϊμο Κάμβριο 

 

Βερμόντ, ΗΠΑ 

 

5 
Dikelocephalus sp. 

 

Ύστερο Κάμβριο 

 

Μιννεσότα, ΗΠΑ 

 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ



3 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(Η μεγαλύτερη μονάδα του γεωλογικού χρόνου είναι ο Μεγααιώνασ ο οποίοσ διαιρείται διαδοχικά 

ςε Αιώνεσ, Περιόδουσ, Εποχέσ και Χρόνουσ.) 

Μεγααιώνασ  Αιώνασ  Περίοδοσ Εποχι  

Σζλοσ,                                   
εκατομμφρια 
ζτθ πριν           

Φανεροηωικόσ  

Καινοηωικόσ  

Νεογενισ 

Ολόκαινοσ  υνεχίηεται 
Πλειςτόκαινοσ  0.011 
Πλειόκαινοσ  1.806 
Μειόκαινοσ  5.332 

Παλαιογενισ  

Ολιγόκαινοσ  23.03 
Ηώκαινοσ  33.9  
Παλαιόκαινοσ  55.8  

Μεςοηωικι  

Κρθτιδικι  

Ανώτερθ/Ύςτερθ  65.5  
Πρώιμθ  99.6  

Ιουραςικι  

Ύςτερθ 145.5 
Μζςθ  161.2 
Πρώιμθ  175.6 

Σριαςικι  Ανώτερθ/Ύςτερθ  199.6 
(Σριαδικι) Μζςθ  228.0 
  Κατώτερθ/Πρώιμθ  245.0 

Παλαιοηωικι  

Πζρμια 

Λοπίνγκια  251.0 
Γουαδαλοφπια  260.4 
Κιςουράλια  270.6 

Λικανκρακοφόροσ  Πενςυλβάνια  

Ανώτερθ/Ύςτερθ  299.0 
Μζςθ  306.5 
Κατώτερθ/Πρώιμθ  311.7 

  
Μιςςιςςίπια  

Ανώτερθ/Ύςτερθ  318.1 
  Μζςθ  326.4 
  Κατώτερθ/Πρώιμθ  345.3 

Δεβόνια  

Ανώτερθ/Ύςτερθ  359.2 
Μζςθ  385.3 
Κατώτερθ/Πρώιμθ  397.5 

ιλοφρια  

Πριδόλια  416.0 
Λουντλόβια  418.7 
Βενλόκια/Μζςθ 422.9 
Λανδοβζρια  428.2 

Ορδοβίκια  

Ανώτερθ/Ύςτερθ  443.7 
Μζςθ  460.9 
Κατώτερθ/Πρώιμθ  471.8 

Κάμβρια  

Φουρόνγκια/Ύςτερθ 488.3 
Μζςθ  501.0 
Κατώτερθ/Πρώιμθ  513.0 

Προτεροηωικόσ  

Νεοπροτεροηωικόσ  

Εδιακαρανικι    542.0 
Κρυογενισ    630   
Σόνια    850 

Μεςοπρωτεροηωικόσ  

τζννια    1000 
Εκτάςια    1200 
Καλφμμια    1400 

Παλαιοπροτεροηωικόσ  

τατιρια    1600 
Οροςίρια    1800 
Ρυάκια    2050 
ιδζρια    2300 

Αρχαιοηωικόσ  

Νεοαρχαιοηωικόσ        2500 
Μεςοαρχαιοηωικόσ        2800 
Παλαιοαρχαιωηικόσ        3200 
Ηωαρχαιοηωικόσ        3600 

Καταρχαιοηωικόσ  

Κατώτεροσ Ίμβριοσ        3850 
Νεκτάριοσ        3920 
Προνεκτάριοσ        4150 
Κρυπτικόσ        4570 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%8E%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%9C%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%94%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%94%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%94%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BB%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%9F%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%9F%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%9F%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%9A%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%89%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%8A%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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2η Δραστηριότητα: ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΡΑΥΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗH 

Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Όταν ζνα δείγμα από κονιορτοποιθμζνο πζτρωμα φτάςει ςτο εργαςτιριο, ζνασ γριγοροσ 

τρόποσ να βροφμε ςε ποια κατθγορία  ανικει το πζτρωμα είναι να δοφμε ςτο μικροςκόπιο το 

είδοσ των κρυςτάλλων που αυτό ςχθματίηει. Με τθν βοικεια του μικροςκοπίου λοιπόν κα 

πρζπει να διαπιςτϊςετε αν ςτο άγνωςτο δείγμα που ςασ ζχει δοκεί περιζχονται ζνα ι δφο 

διαφορετικά είδθ κρυςτάλλων και να περιγράψετε το ςχιμα τουσ. 

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

Απαιτούμενα όργανα και αντιδραςτήρια 

Μικροςκόπιο  Άγνωςτο δείγμα 

Αντικειμενοφόροσ πλάκα  

Κουταλάκι  

Εργαςτηριακή δραςτηριότητα  

1. Προετοιμάςτε το μικροςκόπιο ζτςι ϊςτε να αρχίςετε τθ μικροςκόπθςθ 

2. Με το κουταλάκι μεταφζρεται πολφ μικρι ποςότθτα δείγματοσ(μια ςτρϊςθ) ςτθν 

αντικειμενοφόρο πλάκα. 

3. Παρατθρείςτε το δείγμα ςτθν μικρότερθ μεγζκυνςθ του μικροςκοπίου (κόκκινοσ φακόσ). 

4. Στθν ςυνζχεια αυξιςτε τθν μεγζκυνςθ ςτο επόμενο φακό (κίτρινοσ φακόσ). 

5. Πόςα είδθ κρυςτάλλων διακρίνετε με βάςθ το ςχιμα τουσ; (αγνοείςτε τυχόν κραφςματα ι 

ςυγκολλιςεισ κρυςτάλλων που πικανά να εμφανιςτοφν) _______________________ 

6. Ζωγραφίςτε ςτο παρακάτω κφκλο τθν εικόνα που βλζπετε ςτο μικροςκόπιο 

 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
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3η Δραςτηριότητα: ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΠΕΣΡΩΜΑΣΟ 

Α .ΕΙΑΓΩΓΗ 
Στθ βιομθχανικι ηϊνθ τθσ περιοχισ ςασ δραςτθριοποιείται μια μεταλλευτικι εταιρεία. Για να 

διαπιςτωκεί θ ςφςταςθ του μεταλλεφματοσ και ςυγκεκριμζνα αν από αυτό μποροφμε να 

παραλάβουμε τα μζταλλα  βάριο (Ba), άργυρο (Ag) και  ψευδάργυρο (Zn), οι χθμικοί του 

αναλυτικοφ εργαςτθρίου ανζλαβαν «δράςθ». 

Αρχικά διαλυτοποίθςαν το μετάλλευμα με οξζα και ςτο διαυγζσ διάλυμα  που παρζλαβαν, 

διαπιςτϊνουν   αν περιζχονται τα ιόντα των παραπάνω μετάλλων.Η ανίχνευςθ των διαφόρων 

ιόντων επιτυγχάνεται με χαρακτθριςτικζσ για κάκε ιόν αντιδράςεισ. Με τθν  προςκικθ ειδικϊν, 

ςε κάκε περίπτωςθ, αντιδραςτθρίων επιδιϊκεται θ μετατροπι του ιόντοσ ςε γνωςτζσ μορφζσ 

(π.χ ιηιματα) που είναι χαρακτθριςτικζσ για κάκε ιόν. 

Ένα τζτοιο διάλυμα δίνεται και ςε ςασ. Αρχικά κα διαπιςτϊςετε πωσ ςυμπεριφζρεται το κάκε 

ιόν μετάλλου χωριςτά ςε διάφορα αντιδραςτιρια όπωσ  χλωριοφχο νάτριο - NaCl, χρωμικό 

κάλιο - K2CrO4  και ςιδθροκυανιοφχο κάλιο -Κ4Fe(CN)6.  

Τζλοσ βαςιηόμενοι  ςτισ  δοκιμαςίεσ που πραγματοποιιςατε και ςτισ παρατθριςεισ που κάνατε   

κα αναλφςετε το άγνωςτο δείγμα προκειμζνου να διαπιςτϊςετε ποιο θ ποια από τα ιόντα των 

παραπάνω μετάλλων περιζχει. 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
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Β. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΙΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΜΕΣΑΛΛΩΝ  Ba, Ag , Zn 

Απαιτούμενα όργανα και αντιδραςτήρια 

Πλαςτικζσ κικεσ από τςίχλεσ Ζn(NO3)2 0,1 M 

Πίνακασ των ουςιϊν ςε φφλλο χαρτιοφ. AgNO3 0,1 M 

 ΒaCl2 0,1 M 

 NaCl 0,5 M  

 K2CrO4 1M  

 Κ4Fe(CN)6  0.5 Μ  

Εργαςτηριακή δραςτηριότητα 3α  

1. Οι πλαςτικζσ κικεσ διακζτουν 4 ςειρζσ κυψελίδων με 3 κυψελίδεσ θ κάκε ςειρά 

 Στθν 1θ κυψελίδα κάκε ςειράσ να προςκζςετε  3 ςταγόνεσ από διάλυμα Ζn(NO3)2. 

 Στθν 2θ κυψελίδα κάκε ςειράσ να προςκζςετε    3 ςταγόνεσ από διάλυμα AgNO3. 

Στθν 3θ κυψελίδα κάκε ςειράσ να προςκζςετε    3 ςταγόνεσ από διάλυμα Ba(NO3)2. 

2. Στθν  1Η ςειρά κυψελίδων προςκζςετε   πάνω ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ςταγόνεσ, 1-2 ςταγόνεσ 

από το διάλυμα NaCl.  

Στθν  2Η    ςειρά κυψελίδων προςκζςετε    πάνω ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ςταγόνεσ, 1-2 ςταγόνεσ 

από το διάλυμα K2CrO4  . 

Στθν  3Η ςειρά κυψελίδων προςκζςετε πάνω ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ςταγόνεσ, 1-2 ςταγόνεσ από 

το διάλυμα Κ4Fe(CN)6.  

3. Συμπλθρϊςτε  το παρακάτω   πίνακα βάηοντασ  Χ ςτα κελιά που εμφανίςτθκε ίηθμα και 

ςθμειϊςτε το χρϊμα του ιηιματοσ.  

 Ζn(NO3)2  AgNO3 Βa(NO3)2 

NaCl    

K2CrO4    

Κ4Fe(CN)6    

 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ



7 
 

Γ. ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΝΩΣΟΤ  ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Απαιτούμενα όργανα και αντιδραςτήρια 

Πλαςτικζσ κικεσ από τςίχλεσ  NaCl 0,5 M 

Διθκθτικό χαρτί K2CrO4 1M 

Χωνί γυάλινο Κ4Fe(CN)6  0.5 Μ 

Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ ςε ςτιριγμα  

Σταγονόμετρο Άγνωςτο διάλυμα που πικανά περιζχει ιόντα των μετάλλων  

Υδροβολζασ    Ba, Ag, Zn 

Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 10 mL  

Οδοντογλυφίδα  

Εργαςτηριακή δραςτηριότητα 3β 

1.  Να βάλετε   το άγνωςτο διάλυμα που ςασ δίνεται ςε δοκιμαςτικό ςωλινα και προςκζςατε  

10 ςταγόνεσ NaCl. 

2.  Τι παρατθρείτε; Σχθματίηεται ίηθμα ; Αν ναι  να περιγράψετε  πωσ κα το παραλάβετε.  

( Έχετε  ςτθ διάκεςι ςασ γυάλινο χωνί ,διθκθτικό χαρτί και δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ.) 

3.  Ο ςχθματιςμόσ του ιηιματοσ ςε ποιο ιόν μετάλλου οφείλεται; 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Από το διικθμα που παραλάβατε ρίξτε  τθ μιςι ποςότθτα ςε ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα. 

    Να περιγράψετε τισ δοκιμαςίεσ που κα πραγματοποιιςετε προκειμζνου να ανιχνεφςετε  ποια 

ιόντα μετάλλων περιζχονται ςε αυτά.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5 .  Το  άγνωςτο δείγμα μασ περιζχει τα ιόντα των μετάλλων : ___________________________ 

 

 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
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4η Δραςτηριότητα: Μζταλλα 

Δραςτηριότητα 4α: Υπολογιςμόσ τησ πυκνότητασ μετάλλων. 

Περιγραφή 

Σε αυτι τθν δραςτθριότθτα δίνονται δυο κφλινδροι, ζνασ από ςίδθρο και ζνασ από αργίλιο(αλουμίνιο) 

και ηθτείται από εςάσ, να βρείτε τθν πυκνότθτά τουσ.  

Θα ηυγίςετε τουσ κυλίνδρουσ για να βρείτε τθ μάηα τουσ και κα εργαςτείτε με δυο τρόπουσ για να 

υπολογίςετε τον όγκο τουσ: 

 ζνα γεωμετρικό, όπου χρθςιμοποιείτε τον τφπο που δίνει τον όγκο του κυλίνδρου και 

 ζνα δεφτερο τρόπο, όπου χρθςιμοποιείτε ζνα ογκομετρικό κφλινδρο με νερό. 

Όργανα και υλικά 

Δυο μεταλλικοί κφλινδροι, ζνασ από ςίδθρο και ζνασ από  αλουμίνιο, διαςτθμόμετρο, ογκομετρικόσ 

κφλινδροσ των 10 ml, μπουκαλάκι με νερό, θλεκτρονικι ηυγαριά, αρικμομθχανι. 

Πειραματική διαδικαςία 

1. Μετρείςτε τθ μάηα κάκε κυλίνδρου με τθν θλεκτρονικι ηυγαριά και γράψτε τθν ζνδειξθ τθσ, ςε 

γραμμάρια (g) , ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του παρακάτω πίνακα 1. 

2. Υπολογιςμόσ του όγκου (γεωμετρικόσ) 

2.1) Μετρείςτε το μικοσ (ℓ) και τθ διάμετρο τθσ βάςθσ κάκε ενόσ κυλίνδρου(δ), με το 

διαςτθμόμετρο.  Υπολογίςτε τθν ακτίνα R του κυλίνδρου ςε εκατοςτά (cm). 

Γράψτε τισ τιμζσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του πίνακα 1.  

2.2) Υπολογίςτε τον όγκο κάκε ενόσ κυλίνδρου ςε κυβικά εκατοςτά (cm3) και γράψτε τισ τιμζσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ ςτιλεσ του πίνακα. Ο όγκοσ κυλίνδρου υπολογίηεται από τθ ςχζςθ:  V= πR2 ℓ.  

 

 

3. Υπολογιςμόσ  του όγκου με ογκομετρικό κφλινδρο  

3.1) Προςκζςτε προςεκτικά νερό από το μπουκαλάκι ςτον ογκομετρικό κφλινδρο (5- 6 ml). Διαβάςτε 

προςεκτικά τθν ζνδειξθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςτον κφλινδρο (V1 )  και  ςθμειϊςτε τθν ςτθν ςχετικι 

ςτιλθ του πίνακα.   

3.2) Προςεκτικά βυκίςτε ζνα από τουσ μεταλλικοφσ κυλίνδρουσ ςτο νερό του ογκομετρικοφ ςωλινα, 

ϊςτε να τον ςκεπάηει. Σθμειϊςτε τθν νζα ζνδειξθ (V2) τθσ ςτάκμθσ του νεροφ ςτθν ςχετικι ςτιλθ του 

πίνακα.    

3.3) Υπολογίςτε τον όγκο (V ) του κυλίνδρου ςε κυβικά εκατοςτά (cm3), από τθν διαφορά των δυο 

ενδείξεων και ςυμπλθρϊςτε τθν ςχετικι ςτιλθ του πίνακα 1.  

Θυμθκείτε ότι 1cm3 = 1ml. Επαναλάβατε τθν διαδικαςία για τον δεφτερο κφλινδρο. 

4. Υπολογίςτε τθν πυκνότθτα κακενόσ μεταλλικοφ κυλίνδρου με τον τφπο 
V

m
, ςε μονάδεσ  (g/cm3 ) 

και με τουσ δυο τρόπουσ υπολογιςμοφ του όγκου. Συμπλθρϊςτε τον πίνακα. 

δ

ℓ 

ℓ 

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
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Πίνακασ 1 

 Σίδθροσ (Fe) Αλουμίνιο (Al) 

 
M γραμμάρια (g)   

1οσ τρόποσ 

ℓ εκατοςτά (cm)   

R εκατοςτά (cm)   

V= πR2 ℓ 
Κυβικά εκατοςτά 

(cm3) 
  

ρ1=m/V (g/cm3)   

2οσ τρόποσ 

V1 
χιλιοςτόλιτρα 

(ml) 
  

V2 
χιλιοςτόλιτρα 

(ml) 
  

V= V2 – V1 
κυβικά εκατοςτά 

(cm3) 
  

ρ2= m/V (g/cm3)   

5. Ποιον από τουσ δυο τρόπουσ υπολογιςμοφ τθσ πυκνότθτασ των μεταλλικϊν κυλίνδρων κεωρείτε πιο 

ακριβι; Εξθγιςτε. 

 

 

6. Αν χρθςιμοποιοφςατε ςιδερζνιο κφλινδρο με μιςό όγκο από αυτόν που βρικατε, τότε θ τιμι τθσ 

πυκνότθτασ ποφ κα υπολογίηατε κα ιταν: 

α) μιςι   β) ίςθ   γ) διπλάςια 

ςε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ πυκνότθτασ που υπολογίςατε; Εξθγιςτε. 

 

 

 

  

ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
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Δραςτηριότητα 4β: Διαχωριςμόσ των ςυςτατικών ετερογενοφσ μίγματοσ. Εφρεςη τησ επί τοισ 

εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w) ςφςταςησ του μίγματοσ. 

Περιγραφή 

Σε αυτι τθν δραςτθριότθτα ςασ δίνεται ζνα δοχείο που περιζχει μίγμα με ρινίςματα ςιδιρου (Fe) και 

αλουμινίου (Al). Θα πρζπει να διαχωρίςετε το μίγμα ςτα ςυςτατικά του με τθ βοικεια ενόσ μαγνιτθ. 

Θυμθκείτε ότι ο μαγνιτθσ ζλκει τα ρινίςματα ςιδιρου αλλά όχι τα ρινίςματα αλουμινίου.  

Στθν ςυνζχεια κα μετριςετε τθ μάηα ςε γραμμάρια κάκε ςυςτατικοφ και κα υπολογίςετε τθν επί τοισ 

εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w) ςφςταςθ του μίγματοσ. Τζλοσ κα υπολογίςετε τον όγκο του μίγματοσ. 

Όργανα και υλικά 

Δοχείο που περιζχει μίγμα με ρινίςματα ςιδιρου (Fe) και αλουμινίου (Al),  

άδειο δοχείο, διςκίο μεγάλο και διςκίο μικρό, μαγνιτθσ, θλεκτρονικι ηυγαριά 

Πειραματική διαδικαςία 

1. Μετρείςτε τθ μάηα του μίγματοσ των ρινιςμάτων, με τθν θλεκτρονικι ηυγαριά. Γράψτε, ςε γραμμάρια 

(g)  τθν τιμι, που υπολογίςατε, ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ του παρακάτω πίνακα 2. 

2. Αδειάςτε το περιεχόμενο του δοχείου ςτο μεγάλο διςκίο. Χρθςιμοποιϊντασ με κατάλλθλο τρόπο το 

μαγνιτθ και το μικρό διςκίο, ϊςτε να μθν «κολλιςουν» τα ρινίςματα ςιδιρου ςτο μαγνιτθ, 

διαχωρίςτε τα από το μίγμα και τοποκετείςτε τα ςτο άδειο δοχείο. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία μζχρι 

να είςτε ςίγουροι ότι αφαιρζςατε όλα τα ρινίςματα ςιδιρου από το μίγμα. 

3. Μετρείςτε τθ μάηα των ρινιςμάτων ςιδιρου, όπωσ εργαςτικατε ςτο βιμα 1. Συμπλθρϊςτε τον 

πίνακα 2. 

4. Μετρείςτε και τθ μάηα των ρινιςμάτων αλουμινίου. Συμπλθρϊςτε τον πίνακα 2. 

Πίνακασ 2 

  Μίγμα  Σίδθροσ (Fe) Αλουμίνιο (Al) 

μάηα ςε γραμμάρια (g)    

 

5. Υπολογίςτε τθν επί τοισ εκατό βάροσ προσ βάροσ (% w/w) ςφςταςθ του μίγματοσ. 

 

 Απάντθςθ: 

6. Υπολογίςτε τον όγκο του μίγματοσ των ρινιςμάτων, ςε κυβικά εκατοςτά (cm3). Θα χρθςιμοποιιςετε 

τον τφπο τθσ πυκνότθτασ  και τισ παρακάτω τιμζσ πυκνότθτασ: 

Σίδθροσ (Fe):  ρ= 7,8 g/cm3 

Αλουμίνιο (Al):  ρ= 2,7 g/cm3 

 

 Απάντθςθ: 
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