ΥΗΜΔΙΑ ΠΔΜΠΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΘΔΜΑ : ΜΙΓΜΑΣΑ-ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ο καζεηήο λα:
1. μερσξίδεη ηηο θαζαξέο νπζίεο από ηα κίγκαηα
2. δηαθξίλεη ηα κίγκαηα ζε νκνγελή θαη εηεξνγελή
3. θαηαλνήζεη ηηο κεζόδνπο δηαρσξηζκνύ ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ κηγκάησλ.
ΘΔΩΡΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Καθαρές οσζίες ιέγνληαη ηα ζώκαηα πνπ έρνπλ πάληα ηελ ίδηα ζύζηαζε.
Σα μίγμαηα ζρεκαηίδνληαη από ηελ αλάκεημε δύν ε πεξηζζνηέξσλ θαζαξώλ νπζηώλ ζε ηπραία
αλαινγία.
Δηερογενή νλνκάδνληαη ηα κίγκαηα πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζύζηαζε θαη ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο ζε
όιε ηνπο ηε κάδα. ηα κίγκαηα απηά κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπο κε γπκλό
κάηη ή κε ην κηθξνζθόπην.
Αληίζεηα ηα κίγκαηα πνπ έρνπλ ίδηα ζύζηαζε θαη ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο ζε όιε ηνπο ηε κάδα
νλνκάδνληαη ομογενή ή αιιηώο διαλύμαηα.
Μεξηθέο μέθοδοι διατωριζμού ησλ κηγκάησλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη νη παξαθάησ:
Δηαινγή, καγλεηηθόο δηαρσξηζκόο, απόρπζε, δηήζεζε ή θηιηξάξηζκα ,εμάηκηζε, απόζηαμε.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙΔ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
Όξγαλα
πάηνπια
καγλήηεο

Τιηθά
ξηλίζκαηα ζηδήξνπ - ζείνπ
θόιια ραξηηνύ
καιαθό ραξηί

πνηήξη
δηεζεηηθό ραξηί ζξπκκαηηζκέλε θηκσιία
ρσλί
λεξό
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ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Α. Παραζκεσή μίγμαηος ζιδήροσ-θείοσ
Να αλακείμεηο κε ηε ζπάηνπια κηα πνζόηεηα από ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη ζείνπ (θίηξηλνπ ρξώκαηνο)
κε πξνζνρή, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα κίγκα.
Γιατωριζμός μίγμαηος ζιδήροσ-θείοσ με μαγνήηη
1. Πάλσ ζε θύιιν ραξηηνύ βάιε έλα κέξνο από ην κίγκα ζηδήξνπ
θαη ζείνπ πνπ έρεηο παξαζθεπάζεη.
Δίπια ηνπνζέηεζε κηα θόιια άζπξν ραξηί.
2. Σύιημε ην έλα άθξν ηνπ καγλήηε κε έλα καιαθό ραξηί θαη
πιεζίαζέ ην ζην κίγκα. Ση παξαηεξείο;
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………..………………………………..…………………………………..
3. Σίλαμε πξνζεθηηθά ην καγλήηε, ώζηε λα πέζεη ε ζθόλε ηνπ ζείνπ πνπ έρεη παξαζπξζεί.
4. Μεηέθεξε κε ην καγλήηε ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ ζηελ θόιια ραξηηνύ πνπ έρεηο δίπια.
5. Απνκάθξπλε ην καγλήηε από ην καιαθό ραξηί. Ση παξαηεξείο;
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………..…………………………………………………………………..…
6. ρνιίαζε πνπ νθείιεηαη ν δηαρσξηζκόο.
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………..…………………………………………………………………..…

ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ(Επιμέλεια Γρηγόρησ Καλατζήσ-Δάςκαλοσ)

Σελίδα 2

Β. Παραζκεσή μίγμαηος κιμωλίας - νερού
1.ην πνηήξη βάιε 100ml λεξό.
2.Ρίμε ζην πνηήξη κε ην λεξό έλα θνπηαιάθη ζξπκκαηηζκέλε θηκσιία θαη αλαθάηεςε θαιά.
Γιατωριζμός μίγμαηος κιμωλίας ζε νερό
1. Να ηνπνζεηήζεηο κέζα ζην ρσλί έλα δηεζεηηθό ραξηί όπσο θαίλεηαη ζηε εηθόλα.
2. Πάξε ην κίγκα ζξπκκαηηζκέλεο θηκσιίαο – λεξνύ θαη ξίμε ην ζε
έλα δηεζεηηθό ραξηί ( ραξηί θίιηξνπ θαθέ) κε πξνζνρή.
3. Μέζα ζην πνηήξη ζπγθέληξσζε ην λεξό πνπ ζηάδεη από ην
θίιηξν ηνπ θαθέ.
7. Ση παξαηεξείο;
……………………………..…………………………………..…
…………………………..…………………………………..……
………………………..…………………………………..
4. ρνιίαζε πνπ νθείιεηαη ν δηαρσξηζκόο.
……………………………..…………………………………..…
…………………………..…………………………………..……
………………………..…………………………………..
ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΣΑΝΟΗΗ
1. Μ……………. ιέγνληαη νη νπζίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από ην αλαθάηεκα δύν ή
πεξηζζνηέξσλ………………. νπζηώλ.
Οη ………………….. νπζίεο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη έλα κίγκα νλνκάδνληαη
…………………………ηνπ κίγκαηνο.
2. Σα νκνγελή κίγκαηα νλνκάδνληαη αιιηώο ………………………..
3. Σα κίγκαηα κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε……………… ή …………….ή ……………θπζηθή
θαηάζηαζε.
Σα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο κπνξεί λα είλαη…………….. ή ………… ή ………………
4. Ο …………………………………. εθαξκόδεηαη όηαλ ζέινπκε λα δηαρσξίζνπκε από έλα
κίγκα ηα ζπζηαηηθά εθείλα πνπ έιθνληαη από έλα καγλήηε.
5. Να αλαθέξεηο κίγκαηα κε ζπζηαηηθά: i) πγξό κε ζηεξεό, ii) πγξό κε πγξό, iii) ζηεξεό κε ζηεξεό,
iv) αέξην κε αέξην, v)πγξό κε αέξην.
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