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τόχος  

Να εκχυλίσουν οι μαθητές χλωροφύλλη από πράσινα φυτά να διαχωρίσουν το μίγμα με 

τη μέθοδο της χρωματογραφίας και να ανιχνεύσουν αμυλόκοκκους στα φύλλα των 

φυτών.  

Απαιτούμενα όργανα και υλικά - Απαιτούμενες ουσίες  

 Ένα βάζο με καπάκι χωρητικότητας περίπου 300mL 

 100 mL οινόπνευμα  

 Λωρίδα διηθητικού χαρτιού 

 Βάμμα ιωδίου 

 ΣρυβλίοΡetri μεγάλο 

 Ένα φύλλο από σπανάκι ή πράσινα φύλλα από άλλο φυτό 

 Ένα ποτήρι ζέσεως 50mL ή l00mL 

 Αλουμινένια ράβδος με λαβίδα σε βάση 

Πορεία  

Μία βδομάδα πριν από το πείραμα τοποθετούμε το φύλλο από το σπανάκι ή από άλλο 

φυτό στο βάζο, προσθέτουμε το οινόπνευμα, ώστε να καλυφθεί το φύλλο και κλείνουμε 

καλά το βάζο. ταδιακά θα παρατηρούμε ότι το οινόπνευμα θα χρωματίζεται πράσινο 

ολοένα και σκουρότερο, πράγμα που δείχνει την εκχύλιση της χλωροφύλλης. Έτσι έχουμε 

διάλυμα χλωροφύλλης σε οινόπνευμα.  

Α. Παρατήρηση αμυλοκόκκων:  

Βγάζουμε το φύλλο του σπανακιού από το διάλυμα, το στεγνώνουμε προσεκτικά με 

χαρτί κουζίνας και το τοποθετούμε στο τρυβλίο. Προσθέτουμε 2-3 σταγόνες βάμματος 

ιωδίου και μετά από 1-2 λεπτά περίπου θα παρατηρήσουμε τους αμυλόκοκκους. 

Β. Φρωματογραφία χλωροφύλλης:  

ε ένα ποτήρι ζέσεως 50mL βάζουμε λίγο από το διάλυμα χλωροφύλλης - 

οινοπνεύματος. τερεώνουμε στη λαβίδα τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού και την 

εμβαπτίζουμε στο διάλυμα. Μετά από 20 περίπου λεπτά θα έχουμε τη χρωματογραφία 

της χλωροφύλλης. 

Μπορούμε αντί για διηθητικό χαρτί να χρησιμοποιήσουμε κιμωλία. ε αυτή την 

περίπτωση τοποθετούμε όρθια την κιμωλία στο ποτήρι ζέσεως έτσι ώστε να είναι 

εμβαπτισμένη κατά 1cm στο διάλυμα. Ο χρόνος που θα παρατηρήσουμε την 

χρωματογραφία με την κιμωλία είναι μεγαλύτερος από αυτόν με το διηθητικό χαρτί. 

ημείωση:  

Σα παραπάνω πειράματα είναι εύκολα και ακίνδυνα. Καλό είναι να παροτρύνονται οι 

μαθητές να τα κάνουν μόνοι τους στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας υλικά που υπάρχουν 

σε όλα τα σπίτια και να τα φέρνουν έτοιμα στο σχολείο. Για παράδειγμα αντί για 

διηθητικό χαρτί μπορούν να χρησιμοποιήσουν φίλτρο του καφέ.  


