Επιστηµονικό µέρος
Τα οξέα
Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν"
κατιόντα Η+.
Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και
διαπεραστική τους γεύση.
Γενικές ιδιότητες των οξέων
* Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών.
Οι δείκτες είναι χρωστικές ουσίες, προέρχονται κυρίως από φυτικά
εκχυλίσµατα και αλλάζουν χρώµα παρουσία οξέων και βάσεων.
Ονοµάζονται δείκτες επειδή "δείχνουν" την ύπαρξη των οξέων ή και των
βάσεων καθώς αλλάζουν χρώµα. Για παράδειγµα, το µενεξεδί χρώµα του
βάµµατος του ηλιοτροπίου γίνεται κόκκινο παρουσία οξέος. Το βάµµα του
ηλιοτροπίου προέρχεται από το εκχύλισµα λειχήνων. Το τσάι, το κόκκινο
λάχανο, τα παντζάρια περιέχουν χρωστικές ουσίες και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως δείκτες. Όλοι θα έχουµε παρατηρήσει ότι το τσάι
αλλάζει χρώµα όταν προσθέσουµε σε αυτό λίγες σταγόνες λεµονιού
(κιτρικό οξύ).
* Τα οξέα επιδροϋν σε ανθρακικά άλατα.
Όταν ένα οξύ π.χ οξικό οξύ (δηλαδή το ξίδι) επιδρά σε ένα ανθρακικό
άλας (π.χ κιµωλία, µαρµαρόσκονη, κέλυφος αυγού ) τότε παρατηρείται
έντονος αναβρασµός και δηµιουργία φυσαλίδων. Οι φυσαλίδες περιέχουν
αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο θολώνει το διαυγές ασβεστόνερο.
Ανάλογη δράση µε αυτή του οξικού οξέος έχουν και άλλα οξέα.
* Τα οξέα επιδρούν σε µέταλλα.
Τα οξέα αντιδρούν µε µέταλλα (π.χ µαγνήσιο και ψευδάργυρο) και
παράγεται αέριο υδρογόνο
* Τα διαλύµατα των οξέων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού.
Τα υδατικά διαλύµατα των οξέων είναι ηλεκτρολύτες και επιτρέπουν
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τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από αυτά. Κατά τη διάλυση τους στο
νερό µετατρέπονται πλήρως ή κάποια µόρια τους σε ιόντα. Αντίστοιχα
ονοµάζονται ισχυρά ( π.χ HCl υδροχλωρικό οξύ ) και ασθενή οξέα (π.χ οξικό
οξύ). Τα ισχυρά οξέα παρουσιάζουν µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα, ενώ τα
ασθενή οξέα παρουσιάζουν µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Για να
διαπιστώσουµε αυτή την ιδιότητα των οξέων µπορούµε να εκτελέσουµε το
ακόλουθο πείραµα :
Σχηµατίζουµε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα µε µία µπαταρία, ένα
λαµπάκι, ένα διακόπτη και τρία καλώδια. Βυθίζουµε τα γυµνά άκρα των δύο
αγωγών σε ένα ποτήρι µε αποσταγµένο νερό και κλείνουµε το διακόπτη.
Παρατηρούµε ότι το λαµπάκι δε φωτοβολεί. Αυτό σηµαίνει ότι το
αποσταγµένο νερό δεν επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ανοίγουµε το διακόπτη και προσθέτουµε στο νερό ένα οξύ ή
αντικαθιστούµε το αποσταγµένο νερό µε ξίδι. Επαναλαµβάνουµε την
προηγούµενη διαδικασία. Παρατηρούµε ότι το λαµπάκι φωτοβολεί. Το
υδατικό διάλυµα του οξέος επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος
δηλαδή είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού.(βλέπε σχήµα σελ. 215)
Φυσικά και τεχνητά
παρασκευάσµατα που
περιέχουν οξέα

Είδος οξέος

Κρασί

Τρυγικό οξύ

Ξίδι

Οξικό οξύ

Ασπιρίνη

Ακέτυλο-σαλικυλικό οξύ

Αναψυκτικό π.χ coca cola

Φωσφορικό οξύ

Γιαούρτι

Γαλακτικό οξύ

Χυµός λεµονιού ή άλλων
εσπεριδοειδών

Κιτρικό οξύ
Ασκορβικό οξύ

Βιταµίνη C

Βιοµηχανικά οξέα

Εµπορική ονοµασία τους

HCL υδροχλωρικό οξύ

Σπίρτο του άλατος

ΗΝΟ3 νιτρικό οξύ

Ακουαφόρτε

H2SO4 θειικό οξύ

Βιτριόλι
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Προσοχή : τα ισχυρά οξέα π.χ HCl, HNO 3 ,H 2 SO 4 µπορούν
να
δηµιουργήσουν
σοβαρά
εγκαύµατα
στο
δέρµα,
να
δηµιουργήσουν τρύπες στα ρούχα ή στα µάρµαρα και να
διαβρώσουν µεταλλικές επιφάνειες. Απαγορεύεται η χρήση τέτοιων
οξέων στο ∆ηµοτικό Σχολείο, ιδιαίτερα δε από τους µικρούς µαθητές.
Αντίθετα τα ασθενή οξέα χρησιµοποιούνται στα φαγητά, στα ποτά στα
φάρµακα ή ακόµη τα πιάνουµε στα χέρια µας χωρίς να παθαίνουµε
κάτι π.χ. κιτρικό οξύ (λεµόνι), γαλακτικό οξύ ( γιαούρτι). Υπάρχουν όµως
και ασθενή οξέα που είναι ισχυρά δηλητήρια π.χ. το υδροκυάνιο HCN.

Οι βάσεις
Βάσεις ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν"
ανιόντα ΟΗ- . Οι βάσεις έχουν γλιστερή υφή και µάλλον έχουν
πικρή γεύση.
Γενικές ιδιότητες των βάσεων
*

Οι βάσεις αλλάζουν το χρώµα των δεικτών.

Οι βάσεις µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών π.χ. το µενεξεδί
χρώµα του βάµµατος του ηλιοτροπίου γίνεται µπλε και η άχρωµη
φαινολαφθαλείνη γίνεται κόκκινη παρουσία βάσεως.
*

Οι βάσεις εξουδετερώνουν τα διαλύµατα των οξέων.

Όταν σε ένα οξύ προστεθεί ορισµένη ποσότητα βάσεως τότε αυτό
εξουδετερώνεται.
(Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του µηχανισµού της εξουδετέρωσης
παρακάτω).
*

Τα διαλύµατα των βάσεων είναι αγωγοί του ηλεκτρισµού.

Τα υδατικά διαλύµατα των βάσεων είναι ηλεκτρολύτες και επιτρέπουν
τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από αυτά. Κατά τη διάλυσή τους
στο νερό µετατρέπονται πλήρως ή κάποια µόρια τους σε ιόντα.
Αντίστοιχα ονοµάζονται ισχυρές ( π.χ NaOH καυστικό νάτριο) και
ασθενείς βάσεις (π.χ ΝΗ3 αµµωνία). Οι ισχυρές βάσεις παρουσιάζουν
µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα ,ενώ οι ασθενείς βάσεις παρουσιάζουν
µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα. Για να διαπιστώσουµε αυτή την ιδιότητα
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των βάσεων µπορούµε να επαναλάβουµε το προηγούµενο πείραµα
αντικαθιστώντας το αποσταγµένο νερό µε ασβεστόνερο. Κλείνοντας το
διακόπτη παρατηρούµε ότι το λαµπάκι φωτοβολεί. Το υδατικό διάλυµα της
βάσεως επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος δηλαδή είναι αγωγός
του ηλεκτρισµού.
Ονόµατα βάσεων
της καθηµερινής ζωής

Χηµικός τύπος

Πού βρίσκονται

* Υδροξείδιο του
νατρίου ή καυστική σόδα

NaOH

* Καθαριστικά
φούρνων και στα
αποφρακτικά των
νιπτήρων.

• Υδροξείδιο του
ασβεστίου

Ca (OH)2

*Ασβεστόνερο

* Υδροξείδιο του
µαγνησίου

Mg (OH)2

* Αντιόξινα χάπια

Η κλίµακα pΗ
'Οπως προαναφέρθηκε, τα οξέα όταν διαλύονται στο νερό "δίνουν"
κατιόντα Η + . Κάποια οξέα είναι περισσότερο όξινα από κάποια άλλα.
Όσο αυξάνει η περιεκτικότητα των κατιόντων Η+ , τόσο πιο όξινο είναι
το διάλυµα του οξέος. Η ένταση της οξύτητας µετριέται στην κλίµακα pΗ
(προφέρεται πεχά). Η κλίµακα pΗ δείχνει αν και κατά πόσο ένα διάλυµα
είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. Στα διαλύµατα που περιέχουν οξέα (όξινα
διαλύµατα) η τιµή του pΗ είναι µικρότερη από 7. Μάλιστα όσο πιο µικρή
είναι η τιµή του pΗ τόσο πιο όξινο είναι το διάλυµα. Στα διαλύµατα που
περιέχουν βάσεις (βασικά ή αλκαλικά διαλύµατα) η τιµή του pΗ κυµαίνεται
από 7-14.Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του pΗ από το 7, τόσο πιο βασικό
είναι το διάλυµα. Αν η τιµή του pΗ του διαλύµατος ενός σώµατος είναι 7 ,
τότε λέµε ότι το σώµα είναι ουδέτερο π.χ. αποσταγµένο νερό.
0

7
όξινο

14
βασικό

ουδέτερο

Οι παραπάνω τιµές του pH αφορούν υδατικά διαλύµατα σε θερµοκρασία 25ο C
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Όταν θέλουµε να µετρήσουµε την ακριβή τιµή του pH χρησιµοποιούµε
ειδικά όργανα που ονοµάζονται πεχάµετρα. Την τιµή του pH µπορούµε
να την προσδιορίσουµε µε µεγάλη προσέγγιση µε τη βοήθεια των δεικτών
ή των πεχαµετρικών χαρτιών. Το πεχαµετρικό χαρτί είναι απορροφητικό
χαρτί εµποτισµένο σε ένα µείγµα δεικτών που σε κάθε διαφορετική τιµή
pH ( διαφορετική τιµή οξύτητας) παίρνει και άλλο χρώµα. Αν βυθίσουµε το
πεχαµετρικό χαρτί σε ένα διάλυµα και συγκρίνουµε το χρώµα του µε αυτό
που υπάρχει στο υπόδειγµα της συσκευασίας, τότε µπορούµε να
προσδιορίσουµε την τιµή του ρΗ.
Τιµές pH διαφόρων σωµάτων (25o C )
Σώµα
Ξίδι
Χυµός λεµονιού
ντοµατοχυµός
Μπύρα
Αεριούχα αναψυκτικά
Καφές ελληνικός
Γάλα
Σίελος
Αίµα
Θαλασσινό νερό
Αποφρακτικά νιπτήρων
Σόδα φαγητού
Καθαριστικά µε αµµωνία

ρΗ
2,8
2,3
4,2
4,3
3,0
5,0
6,5
7,0
7,4
8,0
13,0
9,0
10-12

Τα οξέα και οι βάσεις στην καθηµερινή ζωή
Τα καθαριστικά που υπάρχουν στο εµπόριο και προορίζονται για την
τουαλέτα περιέχουν υδροχλωρικό οξύ. Το υδροχλωρικό οξύ διαλύει το
πουρί (δηλαδή το ανθρακικό ασβέστιο). Συχνά οι νοικοκυρές
χρησιµοποιούν ακουαφόρτε (δηλαδή νιτρικό οξύ) για τον καθαρισµό των
ειδών υγιεινής στο µπάνιο. Επίσης κάποια από τα σαµπουάν και τα υγρά
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για το πλύσιµο των πιάτων είναι όξινα.
Για την αποµάκρυνση λεκέδων από λίπη ( π.χ λίπη στο φούρνο της
κουζίνας) χρησιµοποιούνται καθαριστικά που περιέχουν βάσεις. Τα
καθαριστικά για τα τζάµια περιέχουν επίσης βάσεις.
Ο µηχανισµός της εξουδετέρωσης
Εξουδετέρωση ονοµάζεται η αντίδραση µεταξύ ενός οξέος και µιας
βάσης προς σχηµατισµό άλατος.
HCI

+

NaOH

NaCl + Η2Ο

Υδροχλώριο + Καυστικό νάτριο

Χλωριούχο νάτριο + Νερό

Τι συµβαίνει όµως στην παραπάνω αντίδραση;
Σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν παραπάνω, κατά τη διάλυση του HCl στο
νερό δηµιουργούνται κατιόντα Η+ ενώ κατά τη διάλυση του NaOH
δηµιουργούνται ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ-. Όταν λοιπόν προσθέσουµε
στο διάλυµα του οξέος HCI λίγες σταγόνες βάσης NaOH τότε τα ανιόντα της
βάσης ΟΗ- δεσµεύουν τα κατιόντα του οξέος Η+ και δηµιουργούν µόρια
νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση των κατιόντων Η+ που
συνεπάγεται αύξηση της τιµής του ρΗ. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
* 'Οταν ο αριθµός των κατιόντων Η+ που προστίθεται γίνει ίσος µε τον
αριθµό των ανιόντων ΟΗ- τότε όλα τα κατιόντα δεσµεύονται, σχηµατίζουν
µόρια νερού και το διάλυµα είναι ουδέτερο ( δεν έχει πλέον ούτε όξινες , µα
ούτε βασικές ιδιότητες).
* Όταν ο αριθµός των κατιόντων Η+ που προστίθεται είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ανιόντων ΟΗ- τότε όλα τα κατιόντα
δεσµεύονται, σχηµατίζουν µόρια νερού και περισσεύουν κάποια ανιόντα ,
οπότε το διάλυµα είναι πλέον βασικό.
Και στις δύο περιπτώσεις λέµε ότι το οξύ εξουδετέρωσε τη βάση.
Εφαρµογές του µηχανισµού της εξουδετέρωσης
στην καθηµερινή ζωή
Το δηλητήριο από το τσίµπηµα των εντόµων είναι άλλοτε όξινο και
άλλοτε βασικό. Για παράδειγµα το δηλητήριο των µυρµηγκιών που περιέχει
µυρµηγκικό οξύ και το δηλητήριο της µέλισσας είναι όξινο. Για να
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αντιµετωπιστεί το πρόβληµα χρειάζεται επάλειψη της προσβεβληµένης
περιοχής µε διάλυµα αµµωνίας ή µαγειρικής σόδας ( δηλαδή µε κάποια
βάση) για να εξουδετερωθεί το οξύ. Το ίδιο οξύ µε αυτό των µυρµηγκιών
περιέχουν και οι τσουκνίδες. Εποµένως και για τα τσιµπήµατα από
τσουκνίδες πρέπει να ακολουθήσουµε την προηγουµένη τακτική. Το
δηλητήριο από τη σφίγγα περιέχει κάποια βάση και για να εξουδετερωθεί
γίνεται επάλειψη της περιοχής µε ξίδι ή λεµόνι ( δηλαδή µε κάποιο οξύ).
Η φθορά των δοντιών οφείλεται κυρίως στους υδατάνθρακες που
τρώµε (ζάχαρη, άµυλο ) και στα βακτηρίδια που υπάρχουν στο στόµα µας.
Τα βακτηρίδια µετατρέπουν τη ζάχαρη σε οξέα και έτσι δηµιουργείται
όξινο περιβάλλον. Η παρουσία των οξέων καταστρέφει το σµάλτο που
καλύπτει τα δόντια και ευνοεί την ανάπτυξη των βακτηριδίων µε
επιβλαβείς συνέπειες για την υγιεινή της στοµατικής κοιλότητας. Για την
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισµό
της κατανάλωσης τροφών που περιέχουν ζάχαρη και τη χρήση
οδοντόπαστας που να περιέχει ασθενείς βάσεις ή σόδα για να
εξουδετερώνει τα οξέα.
Στο στοµάχι µας υπάρχει γαστρικό υγρό το οποίο περιέχει
υδροχλωρικό οξύ. Το pH έχει τιµή περίπου 2. Αυτό το περιβάλλον
διευκολύνει την πέψη των τροφών. Αν για οποιοδήποτε λόγο ( άγχος, κακή
διατροφή ) αυξηθεί η ποσότητα του υδροχλωρικού οξέος τότε συνήθως
νιώθουµε πόνο στο στοµάχι ή και κάποια "καούρα". Σε αυτή την περίπτωση ,
οι ειδικοί συνιστούν τη λήψη αντιόξινων χαπιών ( δηλαδή χάπια που
περιέχουν κάποια βάση) για να εξουδετερώσουν τα οξέα του στοµαχιού
µας. Φυσικά η χρήση της ασπιρίνης δεν ενδείκνυται αφού περιέχει οξύ
(ακέτυλο-σαλικυλικό οξύ).
Όξινη βροχή
Η "καθαρή" βροχή έχει pH 5,5 δηλαδή είναι ελαφρώς όξινη. Αυτό
συµβαίνει λόγω του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) της ατµόσφαιρας το
οποίο διαλύεται ελάχιστα στο νερό της βροχής ( Η2 Ο) και δίνει ανθρακικό οξύ
( H2CO3 ).
CO2 + Η2 Ο

H2CO3

Στις βιοµηχανικές και αστικές περιοχές, από την καύση διαφόρων ουσιών
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δηµιουργούνται µεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
διοξειδίου του θείου (SΟ2 ) και οξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). Αυτά τα αέρια
αντιδρούν µε τους υδρατµούς της ατµόσφαιρας και το νερό της βροχής
(Η2Ο) και σχηµατίζονται ανθρακικό ( H2CO3 ) ,θειικό ( H2SO4 )και νιτρικό (
HNΟ3) οξύ αντίστοιχα. Λόγω της παρουσίας αυτών των οξέων η βροχή
παρουσιάζει όξινο χαρακτήρα και η τιµή του pH κυµαίνεται από 3,5 έως 4,5
δηλαδή pH µικρότερο από αυτό της καθαρής βροχής. Αυτή η βροχή
ονοµάζεται όξινη και εµφανίζεται όχι µόνο σε περιοχές όπου εκπέµπονται
µεγάλες ποσότητες αέριων ρύπων αλλά και σε αποµακρυσµένες περιοχές
λόγω µετακίνησης των ρύπων µε τη βοήθεια των ανέµων.
Επιπτώσεις της όξινης βροχής
* Στο περιβάλλον
Η όξινη βροχή καταστρέφει τη χλωρίδα. Τα φύλλα των δέντρων
κιτρινίζουν, ξεραίνονται και πέφτουν ή νεκρώνονται µέρη του φυτού και
τελικά ξεραίνεται ολόκληρο το φυτό. Στην όξινη βροχή οφείλεται η
καταστροφή χιλιάδων στρεµµάτων δασών. Ακόµη λόγω της όξινης
βροχής, το έδαφος γίνεται πιο όξινο µε αποτέλεσµα να καταστρέφονται
διάφορες καλλιέργειες, (είναι γνωστό ότι το έδαφος µπορεί να έχει pH από 4
έως 8. Π.χ το καστανόχωµα, το κουµαρόχωµα ,τα βαλτώδη και τα
ηφαιστειογενή εδάφη έχουν όξινο χαρακτήρα, ενώ τα ασβεστολιθικά εδάφη
είναι αλκαλικά (ρΗ > 7). Τα καλλωπιστικά φυτά ευδοκιµούν σε χώµα µε pH
µικρότερο του 7, τα σιτηρά και οι πατάτες σε εδάφη µε τιµές pH από 5,5 έως
7,5, ο καπνός σε εδάφη µε τιµές pH από 5 έως 5,8, τα λεµόνια και τα
πορτοκάλια σε εδάφη µε τιµές pH από 6 έως 7. Γενικά οι αγρότες πρέπει να
γνωρίζουν το pH του εδάφους για να φυτεύουν τα αντίστοιχα φυτά ή και να
διορθώνουν το pH αν χρειάζεται.)
Η όξινη βροχή καταστρέφει την πανίδα. Λόγω της όξινης βροχής το
pH των λιµνών και των ποταµών ελαττώνεται (γίνει πιο όξινο). Η
γονιµότητα των ψαριών και των άλλων υδρόβιων οργανισµών µειώνεται µε
αποτέλεσµα να υπάρχει σταδιακή µείωση τους.
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Η όξινη βροχή καταστρέφει τα υλικά. Η όξινη βροχή διαβρώνει τα
µέταλλα, τα οικοδοµικά υλικά και αλλοιώνει τα χρώµατα. Επίσης
καταστρέφει τα αρχαία µνηµεία (π.χ. Ακρόπολη). Η καταστροφή των
αρχαίων µνηµείων γίνεται ως εξής: το θειικό οξύ της όξινης βροχής
αντιδρά µε το ανθρακικό ασβέστιο των µαρµάρων. Από αυτή την
αντίδραση σχηµατίζεται ένα στρώµα γύψου στην επιφάνεια των
µαρµάρων. Ο γύψος είναι ευδιάλυτος στο νερό και έτσι αποµακρύνεται
από την επιφάνεια των µαρµάρων µε τη βροχή. Η διεργασία µετατροπής
του ανθρακικού ασβεστίου των µαρµάρων σε γύψο ονοµάζεται
γυψοποίηση.
* Στην υγεία του ανθρώπου
Η όξινη βροχή µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο αναπνευστικό
σύστηµα ,στα µάτια και το δέρµα του ανθρώπου.
Τα άλατα
Τα άλατα τα συναντάµε στα ορυκτά, στο χώµα και στο σώµα µας
(οστά). Τα άλατα αποτελούν την τρίτη κατηγορία ενώσεων που ανήκουν
στους ηλεκτρολύτες. Αυτό σηµαίνει ότι όταν τα άλατα διαλύονται στο νερό
µετατρέπονται σε ιόντα και εποµένως τα διαλύµατα των διαλυτών αλάτων
είναι αγωγοί του ηλεκτρισµού. Για να διαπιστώσουµε αυτή την ιδιότητα των
αλάτων µπορούµε να επαναλάβουµε το πείραµα (βλέπε παραπάνω στα
οξέα ) αντικαθιστώντας το αποσταγµένο νερό µε αλατόνερο. Κλείνοντας
το διακόπτη παρατηρούµε ότι το λαµπάκι φωτοβολεί. Το υδατικό
διάλυµα του άλατος επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος δηλαδή
είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού.
Το πιο γνωστό άλας είναι το µαγειρικό αλάτι ( NaCI χλωριούχο νάτριο)
του οποίου το όνοµα προέρχεται από τη λέξη αλς ( η οποία, στην αρχαία
ελληνική γλώσσα, σηµαίνει θάλασσα). Το αλάτι νοστιµίζει τα φαγητά,
χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό στην Ιατρική και ως αντιπηκτικό για να
λιώνουν τα χιόνια στους δρόµους. Άλλα γνωστά άλατα είναι η κιµωλία και το
µάρµαρο ( ανθρακικό ασβέστιο). Τα άλατα σχηµατίζονται από την
εξουδετέρωση οξέων από βάσεις. Τα άλατα αποτελούν συστατικά
κάποιων σωµάτων της καθηµερινής ζωής π.χ. σαπούνια, λιπάσµατα και
φυτοφάρµακα.
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Τα σαπούνια και τα απορρυπαντικά
Τα σαπούνια είναι µείγµατα αλάτων µε νάτριο ή κάλιο των λιπαρών
οξέων ( παλµιτικού, στεατικού και ελαϊκού οξέος). Τα υδατικά διαλύµατα των
σαπουνιών είναι βασικά ( δηλαδή pH > 7). Η απορρυπαντική δράση των
σαπουνιών δεν οφείλεται ούτε στο ότι έχουν βασικό χαρακτήρα µα και ούτε
στο γεγονός ότι αφρίζουν. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο και έχει σχέση µε
τη δοµή των µορίων τους. Όταν το σαπούνι διαλύεται στο νερό τότε
προκύπτουν κατιόντα νατρίου ή καλίου και ανιόντα των λιπαρών οξέων.
Κάθε ανιόν περιέχει δύο οµάδες (τµήµατα) :την υδρόφιλη η οποία διαλύεται
στο νερό και τη λιπόφιλη που δε διαλύεται στο νερό αλλά διαλύεται στις
λιπαρές ουσίες ( π.χ λεκέδες από λάδι). Όταν για παράδειγµα ένα ρούχο µε
λεκέδες από λάδι διαβραχεί µε σαπωνοδιάλυµα τότε οι λιπόφιλες οµάδες
διαλύονται στις λιπαρές ουσίες ( λάδι) και οι υδρόφιλες οµάδες στο νερό.
Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των λιπαρών
ουσιών από το ρούχο, σχηµατίζοντας ένα γαλάκτωµα το οποίο µετά
αποµακρύνεται µε το νερό.
Επειδή τα σαπούνια παρουσιάζουν κάποια µειονεκτήµατα (π.χ
µειωµένη δράση σε σκληρό νερό και σε όξινο περιβάλλον, λόγω της
αλκαλικότητάς τους (ρΗ > 7) βλάπτουν ευαίσθητους ιστούς) έχουν
αντικατασταθεί µε συνθετικά απορρυπαντικά, τα οποία παρασκευάζονται
µε πρώτη ύλη προϊόντα του πετρελαίου και έχουν σχετικά χαµηλό κόστος.
Η δράση τους είναι ανάλογη µε αυτή των σαπουνιών. Κάποια από αυτά
περιέχουν και ένζυµα για τη διάσπαση των πρωτεϊνών
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Οι ιδέες των µαθητών
Οι ιδέες των µαθητών για τα οξέα προκύπτουν από τις
αισθητηριακές τους εµπειρίες, όπως η δοκιµή του ξινισµένου γάλακτος,
των λεµονιών ή του ξιδιού, αλλά και από τα νέα της τηλεόρασης για τα
αποτελέσµατα της όξινης βροχής (R. Driver et al 1998). Υπάρχουν δυο
κυρίαρχες αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε τα οξέα:
* "τα οξέα τρώνε τα υλικά" και
* "τα οξέα µπορούν να σε κάψουν"
∆ύο διαφορετικές, αλλά ευρύτατα διαδεδοµένες ιδέες επίσης είναι: ότι
"το µόνο τεστ για να διαπιστώσεις ότι µια ουσία είναι οξύ, είναι να δεις αν
αυτή τρώει κάτι" και ότι "τα ισχυρά οξέα διαβρώνουν τα υλικά
γρηγορότερα από τα ασθενή οξέα".
Ακόµα και οι φοιτητές συχνά συγχέουν τα οξέα και τις βάσεις. Αυτό
συµβαίνει γιατί παρόλο που αλλάζουν οι σηµασίες που έχουν οι λέξεις
στην καθηµερινή ζωή από ότι στο επιστηµονικό µοντέλο, οι φοιτητές δεν το
αντιλαµβάνονται πάντα.
Επειδή ο όρος "βάση", όπως χρησιµοποιείται στη Χηµεία, δεν
επικρατεί στην καθηµερινή ζωή όπως ο όρος "οξύ", είναι λιγότερο πιθανό
οι µαθητές να έχουν σχηµατίσει ιδέες για τις βάσεις πριν ακόµη τις
διδαχθούν. Συνήθως, οι µαθητές γνωρίζουν τις βάσεις από αισθητηριακές
εµπειρίες διαλυτών βάσεων που τους παρέχουν οι δάσκαλοι' τους µετά
την εισαγωγή τους στα οξέα (π.χ. τη σαπουνοειδή αίσθηση και τα
αποτελέσµατα στους δείκτες). Ερευνητές βρήκαν ότι η µόνη ιδέα που
είχαν οι δεκαπεντάχρονοι µαθητές για τις βάσεις ήταν η παρανόηση ότι "η
βάση είναι κάτι που φτιάχνει ένα οξύ". Ακόµα και φοιτητές
Πανεπιστηµίου, δυσκολεύονται να ονοµάσουν περισσότερες από δυο
βάσεις.
Βιβλιογραφία
Τ. Driver, A. Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1999} (επιµέλεια Π.
Κόκκοτας). Οκοδοµώντας τις έννοιες rωv Φυσικών Επιστηµών, Τυπωθήτω, Αθήνα
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Φύλλο Εργασίας 1

Η Χηρεία
στην καθηµερινή ζωή
∆ιδακτικοί στόχοι
Οι µαθητές:
• Να ανακαλύψουν ότι κάποια σώµατα (οξέα και βάσεις) αλλάζουν το
χρώµα του βάµµατος του ηλιοτροπίου (δείκτη), ενώ κάποια άλλα δεν
το αλλάζουν (ουδέτερα διαλύµατα).
• Να ταξινοµήσουν σώµατα της καθηµερινής ζωής σε οξέα, βάσεις και
ουδέτερα.

Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•

άχρωµο ξύδι
χυµός λεµονιού
νερό
σόδα φαγητού
διαλυµένη σε νερό
ασβεστόνερο
βάµµα ηλιοτροπίου ή
φαινολοφθαλεΐνη
πλαστικά ποτήρια
σταγονόµετρο

• διάλυµα ασπιρίνης σε
νερό
• διάλυµα
απορρυπαντικού
πιάτων ή πλυντηρίου
σε νερό
• διάλυµα
απορρυπαντι κού
ρούχων (τάιντ) σε
νερό

Σηµείωση: όλα
τα υλικά που
αναφέρονται
στον πίνακα
αφορούν µία
οµάδα της τάξης

• αυτοκόλλητες ετικέτες

Περιγραφή δραστηριοτήτων

εισαγωγικός
προβληµατισµός
(σελ. 156)

Τον εισαγωγικό προβληµατισµό όλων των φύλλων εργασίας της ενότητας «οξέα-βάσεις -άλατα»
αποτελεί ένα απόσπασµα από το ηµερολόγιο ενός
χηµικού. Ειδικότερα σε αυτό το φύλλο εργασίας
επιδιώκεται:
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• Η καλλιέργεια στάσεων ( µικρό παιδί...µε απα
σχολούσαν)
• Η άτυπη εισαγωγή σε κάποια χηµικά φαινόµε
να (αλλαγή του χρώµατος των δεικτών (τσάι) µε
την προσθήκη οξέων (λεµόνι) και η καύση των
σωµάτων)
• Η ανάδειξη κάποιων βασικών κανόνων της Χη
µείας (∆ε δοκιµάζουµε τη γεύση ενός σώµατος
αν δεν ξέρουµε τι είναι αυτό)
Ο κανόνας που προαναφέρθηκε αποτελεί και
την αφετηρία για την προσέγγιση των εννοιών οξέα, βάσεις και ουδέτερα διαλύµατα.
πειραµατιζόµαστε
(σελ. 157)

Η πρώτη πειραµατική δραστηριότητα στοχεύει
στο να παρατηρήσουν οι µαθητές την αλλαγή του
χρώµατος του βάµµατος του ηλιοτροπίου (δείκτη)
µε την παρουσία διαφόρων σωµάτων. Το βάµµα
του ηλιοτροπίου έχει χρώµα µενεξεδί και αλλάζει
σε κόκκινο παρουσία οξέος και µπλε παρουσία
βάσεως. Στη θέση του βάµµατος του ηλιοτροπίου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φαινολαφθαλεΐνη που
παραµένει άχρωµη παρουσία οξέος και γίνεται
κόκκινη παρουσία βάσεως.
Σηµείωση: Αν στο σχολείο δεν υπάρχει κανένας
από τους παραπάνω δείκτες τότε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως δείκτης ο χυµός από κόκκινο
λάχανο που παρασκευάζεται σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στο φύλλο εργασίας 2 του βιβλίου
του µαθητή.
Οι µαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
πειράµατος αναµένεται να συµπληρώσουν τον πίνακα ως εξής:
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υγρό

Χρώµα βάµµατος
ηλιοτροπίου
πριν την ανάµειξη

Χρώµα βάµµατος
ηλιοτροπίου '
µετά την ανάµειξη

Ξίδι

µενεξεδί

κόκκινο

Χυµός λεµονιού

µενεξεδί

κόκκινο

Νερό καθαρό

µενεξεδί

µενεξεδί

∆ιάλυµα σόδας
φαγητού
Ασβεστόνερο

µενεξεδί
µενεξεδί

µπλε
µπλε

Ακολούθως οι µαθητές καταγράφουν τις απαντήσεις τους στα τρία ερωτήµατα .Οι απαντήσεις
σύµφωνα µε τη σειρά µε την οποία καταγράφονται
και στο βιβλίο του µαθητή αναµένεται να έχουν ως
εξής:
• Το ξύδι και το λεµονί
• Το διάλυµα της σόδας φαγητού και το ασβέ οτόνερο
• Το νερό

συζητάµε στην
τάξη (σελ. 158)

Οι µαθητές αξιοποιούν τις προαναφερόµενες
παρατηρήσεις τους προκειµένου να µετασχηµατίσουν την επιστηµονική πληροφορία σε γνώση.
Ο δάσκαλος µπορεί να προτείνει στους µαθητές
να επιστρέψουν στις απαντήσεις τους και να
ταξινοµήσουν τα σώµατα σε οξέα, βάσεις και ουδέτερα.
• Ξύδι και χυµός λεµονιού = οξέα
• ∆ιάλυµα σόδας φαγητού- ασβεστόνερο= βάσεις
• Νερό= ουδέτερο
Μετά από συζήτηση στην τάξη οι µαθητές
προτείνουν τρόπους για να ταξινοµήσουν και άλλα
σώµατα της καθηµερινής ζωής σε µία από τις τρεις
προαναφερόµενες κατηγορίες.

Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα

219

Εκτελούν τη δραστηριότητα και
συµπληρώνουν τον πίνακα .

Σώµατα

Οξύ

ν

∆ιάλυµα απορρυπαντικού
(τάιντ) σε νερό
∆ιάλυµα απορρυπαντικού
πιάτων σε νερό
∆ιάλυµα ασπιρίνης σε νερό

Βάση

ν
ν

Σηµειώσεις
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Φύλλο Εργασίας 2

Παρασκευάζουµε
τους δικούς µας δείκτες
∆ιδακτικοί στόχοι
Οι µαθητές:
• Να παρασκευάσουν δείκτη από το εκχύλισµα του κόκκινου λάχανου.
• Να ταξινοµήσουν σώµατα της καθηµερινής ζωής σε οξέα, βάσεις και
ουδέτερα µε τη βοήθεια του δείκτη που παρασκεύασαν.

Υλικά

• λίγα φΰ
• φύλλα από το εσωτερικό
µέρος του κόκκινου λάχανου

•
•
•
•

µίξερ
φίλτρο του καφέ
χωνί
ψαλίδι

• πλαστικό ποτήρι
• πλαστικό µπουκάλι

• νερό
Σηµείωση : τα υλικά
αφορούν ολόκληρη την τάξη.

Περιγραφή δραστηριοτήτων
Η παρασκευή του προτεινόµενου δείκτη (εκχύλισµα από κόκκινο λάχανο} γίνεται για δύο λόγους:
• Για να καλύψουµε την ανάγκη για δείκτη στη διεξαγωγή των πειραµατικών δραστηριοτήτων σε
περίπτωση που δεν υπάρχει βάµµα ηλιοτροπίου ή φαινολοφθαλεΐνη ή πεχαµετρικό χαρτί.
• Πα να ενηµερωθούν οι µαθητές ότι κάποια από
τα σώµατα που χρησιµοποιούνται στη Χηµεία
είναι ακίνδυνα. Μάλιστα κάποια όπως π.χ. οι
δείκτες είναι εκχυλίσµατα φυτών. Το βάµµα του
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πειραµατιζόµαστε
(σελ. 159)

δραστηριότητα
(σελ. 160)

ηλιοτροπίου είναι εκχύλισµα λειχήνων των δέντρων διαλυµένο σε αιθανόλη (οινόπνευµα).
Ο δάσκαλος παρασκευάζει το δείκτη σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στο βιβλίο του µαθητή. Το
φίλτρο, µετά τη διήθηση του µείγµατος και αφού
στεγνώσει, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χάρτινος
δείκτης (κάτι αντίστοιχο µε το πεχαµετρικό χαρτί).
Για την παρασκευή του δείκτη ο δάσκαλος µπορεί
εναλλακτικά να εφαρµόσει έναν ευκολότερο τρόπο. Βράζει το κόκκινο λάχανο και χρησιµοποιεί το
ζουµί του.
Μετά την παρασκευή του δείκτη οι µαθητές
ελέγχουν την αποτελεσµατικότητα του, δηλαδή κατά πόσο τους βοηθά στην ταξινόµηση των σωµάτων σε οξέα, βάσεις και ουδέτερα. Για τον έλεγχο
ακολουθούν την ίδια διαδικασία µε αυτή που έχουν
εφαρµόσει στο προηγούµενο φύλλο εργασίας αντικαθιστώντας τώρα το βάµµα του ηλιοτροπίου µε
το εκχύλισµα από το κόκκινο λάχανο.
Οι µαθητές παρατηρούν ότι µε την παρουσία
διαφόρων σωµάτων το χρώµα του δείκτη µεταβάλλεται ως εξής:
•
•
•
•
•

Άχρωµο ξίδι = από µπλε σε µωβ
Χυµός λεµονιού = από µπλε σε µωβ
Άζαξ = από µπλε σε πράσινο
∆ιάλυµα σόδας= από µπλε σε πράσινο
Νερό= διατηρεί το αρχικό του χρώµα.

Ακολούθως ο δάσκαλος πληροφορεί τους µαθητές του ότι το χρώµα του δείκτη αλλάζει παρουσία
οξέων σε αποχρώσεις του µωβ και παρουσία
βάσεων σε αποχρώσεις του πράσινου.
Με βάση αυτήν την πληροφορία, οι µαθητές
αναµένεται να ταξινοµήσουν τα σώµατα ως εξής:

Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα

222

• Οξέα: ξίδι, χυµός λεµονιού
• Βάσεις: διάλυµα σόδας φαγητού, ασβεστόνερο
• Ουδέτερα σώµατα: νερό
Οι µαθητές συγκρίνουν την ταξινόµηση των
σωµάτων µε τη βοήθεια των δυο δεικτών, δηλαδή
του βάµµατος του ηλιοτροπίου και του εκχυλίσµατος από το χυµό του κόκκινου λάχανου. Από τη
σύγκριση αναµένεται να εξάγουν το συµπέρασµα
ότι και οι δύο δείκτες βοηθούν το ίδιο αποτελεσµατικά στην ταξινόµηση των σωµάτων σε οξέα, βάσεις και ουδέτερα.

Σηµειώσεις
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Φύλλο Εργασίας 3

Η εξουδετέρωση

∆ιδακτικοί στόχοι
Οι µαθητές:
• Να ανακαλύψουν ότι µια βάση εξουδετερώνει ένα οξύ και αντίθετα.
• Να εφαρµόσουν το µηχανισµό της εξουδετέρωσης στην καθηµερινή
ζωή.

Υλικά · Μέσα

•ξίδι
• υγρή αµµωνία
• αποσταγµένο νερό*
• 3 µικροί δοκιµαστικοί
σωλήνες

• 3 σταγονόµετρα
•αυτοκόλλητες ετικέτες
•δείκτης ( βάµµα ηλιοτροπίου)
Σηµείωση: Γα υλικά αφορούν
ολόκληρη την τάξη.

Περιγραφή δραστηριοτήτων
εισαγωγικός
προβληµατισµός
(σελ. 161)

.

πειραµατιζόµαστε
Γ r

(σελ. 161)

Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες προσπαθούν
απάντηση στο βασικό ερώτηµα του
φύλλου εργασίας και το οποίο αφορά στο «τι θα
συµβεί αν σε ένα διάλυµα οξέος προσθέσουµε ένα
διάλυµα βάσης».Πρόκειται δηλαδή για µια προσέγγιση
του µηχανισµού της εξουδετέρωσης.
Είναι βέβαιο ότι οι µαθητές δε διαθέτουν τέτοιες
εµπειρίες εποµένως δεν έχουν και διαµορφωµένες
απόψεις για αυτό το θέµα.
Το πείραµα για λόγους ασφαλείας (αποφυγή

.

,

,

κατάποσης των υγρών και της έντονης οσµής της
αµµωνίας) καλό είναι να γίνει από το δάσκαλο.
Στο πρώτο βήµα του πειράµατος οι µαθητές
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παρατηρούµε
(σελ. 162)

αναµένεται να παρατηρήσουν τα ακόλουθα:

οµαδική εργασία
(σελ. 163)

Ακολούθως οι µαθητές προσπαθούν να χαρακτηρίσουν τα σώµατα ανάλογα µε το αν έχουν όξινο, βασικό
ή ουδέτερο χαρακτήρα. Αναµένεται να κάνουν την
ακόλουθη αντιστοίχηση:

το µενεξεδί χρώµα του βάµµατος του
ηλιοτροπίου έγινε:
• κόκκινο µε την προσθήκη ξιδιού
• µπλε µε την προσθήκη υγρής αµµωνίας
και παρέµεινε µενεξεδί µε την προσθήκη
αποσταγµένου νερού.

ξύδι
αποσταγµένο νερό
υγρή αµµωνία

βάση
οξύ
ουδέτερο

Στο δεύτερο βήµα του πειράµατος πραγµατοποιείται η εξουδετέρωση ενός οξέος (ξίδι) από µία
βάση (αµµωνία).'Οταν στο ξίδι (οξύ) προσθέσουµε την
κατάλληλη ποσότητα αµµωνίας (βάση) τότε αυτό
εξουδετερώνεται πλήρως και το διάλυµα γίνεται
ουδέτερο. Αυτό µας το φανερώνει η αλλαγή του κόκκινου
χρώµατος του διαλύµατος (ξίδι + δείκτης) σε µενεξεδί
δηλαδή το χρώµα που έχει και το ουδέτερο διάλυµα
(αποσταγµένο νερό + δείκτης) του δεύτερου σωλήνα Αν
συνεχίσουµε να προσθέτουµε βάση, τότε το µενεξεδί
χρώµα του διαλύµατος γίνεται µπλε δηλαδή το χρώµα
που έχει και το βασικό διάλυµα (υγρή αµµωνία + δείκτης)
του τρίτου σωλήνα. Και σε αυτή την περίπτωση το οξύ
έχει εξουδετερωθεί πλήρως από τη βάση. Το διάλυµα
όµως από ουδέτερο έγινε πλέον βασικό.
Σηµείωση: Γα διαλύµατα (αποσταγµένο νερό + δείκτης) και
(αµµωνία + δείκτης) χρησιµοποιούνται ως πρότυπα διαλύµατα
δηλαδή οι µαθητές συγκρίνουν κάθε φορά τις αλλαγές του
κόκκινου χρώµατος του όξινου διαλύµατος µε το χρώµα των
διαλυµάτων των δύο σωλήνων. ∆ιάλυµα µε χρώµα σχεδόν ίδιο
µε αυτό του διαλύµατος του δεύτερου σωλήνα χαρακτηρίζεται
ως ουδέτερο και µε αυτό του τρίτου σωλήνα ως βασικό.
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Πρακτικά είναι αρκετά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί εξουδετέρωση οξέος
από µία βάση και να προκύψει ουδέτερο διάλυµα. Μία έστω σταγόνα βάσης
να πέσει παραπάνω µπορεί να έχουµε εξουδετέρωση αλλά να µετατραπεί το
διάλυµα από όξινο κατευθείαν σε βασικό. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο
η βάση να προστίθεται προσεκτικά και σταγόνα- σταγόνα.
Οι µαθητές αναµένεται να συµπληρώσουν τον πίνακα ως εξής:
Σταγόνες αµµωνίας

Χρώµα διαλύµατος

Χαρακτηρισµός διαλύµατος

4

κόκκινο
κόκκινο
κόκκινο
κόκκινο

όξινο
όξινο
όξινο
όξινο

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

µενεξεδί
µενεξεδί
µενεξεδί
µενεξεδί
µενεξεδί
µενεξεδί
µπλε
µπλε
µττλε
µπλε
µττλε

ουδέτερο
ουδέτερο
ουδέτερο
ουδέτερο
ουδέτερο
ουδέτερο
βασικό
βασικό
βασικό
βασικό
βασικό

1
2
3

Αν υπάρχει χρόνος µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε και την αντίστροφη
διαδικασία Μπορούµε δηλαδή µετά την προσθήκη των 15 σταγόνων αµµωνίας στο
όξινο διάλυµα -οπότε και το διάλυµα είναι πλέον βασικό (µπλε χρώµα)-να
αρχίσουµε να προσθέτουµε ξίδι (οξύ) σταγόνα-σταγόνα. Αν προστεθεί η
κατάλληλη ποσότητα οξέος, η βάση θα εξουδετερωθεί από το οξύ. Ενδεικτική θα
είναι η αλλαγή του µπλε χρώµατος του διαλύµατος πάλι σε κόκκινο.
Προκειµένου οι µαθητές να εφαρµόσουν τη νέα γνώση στην καθηµερινή
ζωή διαβάζουν τις πληροφορίες που τους δίνονται και µετά από συζήτηση
στην τάξη αναµένεται να καταγράψουν προτάσεις του τύπου:

συµπεραίνουµε
(σελ. 164)

Η οδοντόπαστα πρέπει να περιέχει ως συστατικά
κάποια βάση για να εξουδετέρωνε; τις όξινες
ουσίες.
Η σόδα και τα αντιόξινα χάπια πρέπει να
περιέχουν ως συστατικό κάποια βάση για να
εξουδετερώνουν τα όξινα υγρά στο στοµάχι. Η
επάλειψη µε αµµωνία µας βοηθά γιατί εξουδετερώνει το όξινο δηλητήριο της µέλισσας.
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Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα
στην
καθηµερινή µας ζωή (Ι)
-.∆ιδακτικοί στόχοι
Οι µαθητές:
• Να ενηµερωθούν για σώµατα της καθηµερινής ζωής τα οποία ανήκουν
στην κατηγορία των αλάτων.

• Να ανακαλύψουν ότι τα οξέα προσβάλλουν κάποια άλατα (ανθρακικά
άλατα).
• Να ερµηνεύσουν το ρόλο της όξινης βροχής στην καταστροφή των
αρχαίων µνηµείων και των φυτοκαλλιεργειών.

Υλικά
•
•
•
•

κιµωλία ή κέλυφος αυγού
ξύδι ή λεµόνι
δοκιµαστικός σωλήνας
δυο κυττελλάκια µε φυτρωµένες
φακές
• ετικέτες

• νερό
Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής
στήλης αφορούν µία οµάδα της
τάξης.

Περιγραφή δραστηριοτήτων
εισαγωγικός
προβληµατισµός
(σελ.166)

Οι µαθητές διαβάζοντας το απόσπασµα από
το ηµερολόγιο του χηµικού µπορούν να αντλήσουν
πληροφορίες για τα άλατα και ειδικότερα πληροφορίες για την προέλευση του ονόµατος τους
καθώς και για σώµατα της καθηµερινής ζωής που
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
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πειραµατιζόµαστε
(σελ. 166)

παρατηρούµε
(σελ. 167)

Ακολούθως εκτελούν το πείραµα το οποίο είναι
τελείως ακίνδυνο. Πρόκειται για µια απλή χηµική
αντίδραση (επίδραση οξέος σε ανθρακικό άλας)
Αναµένεται να παρατηρήσουν:
Μέσα στο σωλήνα παρατηρείται ένας ανάβρα σµός και η κιµωλία ή το κέλυφος του αυγού αλ λοιώνονται σιγά σιγά.
Συµπληρώνουν τον πίνακα όπως φαίνεται πιο
κάτω:

ξίδι

Οξύ

συµπεραίνουµε
(σελ. 167)

κιµωλία ή κέλυφος αυγού

Άλας

Μετά από συζήτηση στην τάξη οδηγούνται στο
ακόλουθο συµπέρασµα:
Τα οξέα προσβάλλουν (ή διαφορετικά κατά στρέφουν, αλλοιώνουν) κάποια άλατα (π.χ τα
ανθρακικά άλατα)

δραστηριότητα
(σελ. 167)

Στη συνέχεια οι µαθητές ενηµερώνονται από το
δάσκαλο ή από το άρθρο της εφηµερίδας για το
σχηµατισµό της όξινης βροχής. Αυτές οι πληροφορίες σε συνδυασµό:
• µε την πληροφορία, που έχουν από το αρχικό
απόσπασµα, ότι τα µάρµαρα ανήκουν στην κατηγορία των αλάτων
• και µε τις παρατηρήσεις και το συµπέρασµα
που προκύπτουν από το πείραµα (αλλοίωση
της κιµωλίας) τους βοηθά στην ερµηνεία του
ρόλου της όξινης βροχής στην καταστροφή των
αρχαίων µνηµείων.
Η τελευταία πειραµατική δραστηριότητα
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πειραµατιζόµαστε
(σελ. 160)

στοχεύει στο να διαπιστώσουν οι µαθητές ότι η όξινη βροχή καταστρέφει τα φυτά. Γίνεται η προετοιµασία του πειράµατος και οι µαθητές επιστρέφουν και συζητούν τα όσα έχουν παρατηρήσει
µετά από λίγες µέρες. Αναµένεται να παρατηρήσουν και ότι:
N οι φακές που ποτίζονται µε νερό αναπτύσσονται κανονικά και
διατηρούν το πράσινο τους χρώµα.
N οι φακές που ποτίζονται µε διάλυµα ξυδιού σε νερό δεν
αναπτύσσονται κανονικά και αρχίζουν να µαραίνονται.

δραστηριότητα
(σελ. 169)

Το φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται µε τη δραστηριότητα που αφορά «τα οξέα στο σπίτι µας».
Με βάση όσα έχουν ανακαλύψει και συζητήσει, οι
µαθητές, αναµένεται να καταγράψουν απαντήσεις
του τύπου:
Το καθαριστικό της τουαλέτας πρέπει να
περιέχει οξέα για να καταστρέφει το πουρί
(άλας) που εναποτίθεται σης σωληνώσεις.

Σηµειώσεις
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
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Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα
στην καθηµερινή µας ζωή (ΙΙ)
∆ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές:
• Να ανακαλύψουν ότι τα απορρυπαντικά διαλύουν τα λίπη.
• Να διαπιστώσουν ότι τα σαπούνια και κάποια απορρυπαντικά
ανήκουν στην κατηγορία των βάσεων.
• Να ενηµερωθούν για τις συνέπειες από την κακή χρήση των
απορρυπαντικών και για τους τρόπους προφύλαξης της υγείας.
Υλικά · Μέσα
• απορρυπαντικό σε σκόνη
(πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων)
« νερό
• ξίδι
• βούτυρο
• 3 πλαστικά διαφανή ποτήρια
• 2 πλαστικά κουταλάκια
• πεχαµετρικό χαρτί ή χάρτινοι
δείκτες ή βάµµα ηλιοτροπίου

• γυάλινο βάζο από µαρµελάδα

• λάδι
• υγρό σαπούνι πιάτων
Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής
στήλης αφορούν µία οµάδα της
τάξης

Περιγραφή δραστηριοτήτων
εισαγωγικός
προβληµατισµός
(σελ. 170)

Οι µαθητές διαβάζοντας το απόσπασµα από
το ηµερολόγιο του χηµικού µπορούν να
συνοψίσουν όσα έχουν ανακαλύψει σε αυτό το
κεφάλαιο. Συγκεκριµένα µπορούν να αναφερθούν
στο:
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πειραµατιζόµαστε (σελ. 170)

παρατηρούµε (σελ 171)

πειραµατιζόµαστε (σελ. 171)

Τα οξέα οι βάσεις και τα άλατα

• πώς µπορούµε να βρούµε ιδιότητες
των σωµάτων χωρίς να δοκιµάζουµε τη
γεύση τους
• στη χρήση των δεικτών για την ταξινόµηση
των σωµάτων σε οξέα, βάσεις και
ουδέτερα
• ότι για να βρούµε αν ένα στερεό σώµα είναι
οξύ, βάση ή ουδέτερο πρέπει πρώτα να
παρασκευάσουµε διάλυµα αυτού σε νερό.
Παράλληλα γίνεται αναφορά και στα
απορρυπαντικά τις ιδιότητες των οποίων
ανακαλύπτουν σε αυτό το φύλλο εργασίας
Στο πρώτο βήµα του πειράµατος, οι
µαθητές ελέγχουν το βασικό ή όξινο
χαρακτήρα
των
δύο
υγρών.
Έτσι
ανακαλύπτουν ότι το ξίδι είναι όξινο, ενώ το
διάλυµα
απορρυπαντικού
πλυντηρίου
πιάτων ή πλυντηρίου ρούχων είναι βασικό.
Στο δεύτερο βήµα του πειράµατος, οι
µαθητές παρατηρούν ότι το ξίδι δε διαλύει το
λίπος ,ενώ το διάλυµα απορρυπαντικού το
διαλύει.
Σηµείωση: Στο δεύτερο βήµα του
πειράµατος για να φανούν πιο γρήγορα τα
αποτελέσµατα της δράσης του ξιδιού και του
απορρυπαντικού στο βούτυρο (λίπος)
µπορούµε να κάνουµε το εξής:
• αντί να ρίξουµε 2-3 κοµµατάκια βουτύρου
σε καθένα από τα δύο ποτήρια, µπορούµε
να αλείψουµε δύο κουταλάκια µε βούτυρο και
να ανακατέψουµε καλά µε αυτά το καθένα
υγρό του ποτηριού (ξίδι - διάλυµα
απορρυπαντικού). Οι µαθητές παρατηρούν
ότι το διάλυµα του απορρυπαντικού «διαλύει»
το λίπος και καθαρίζει το κουτάλι ,ενώ το ξίδι (
όξινο διάλυµα ) όχι.
Στόχος της επόµενης δραστηριότητας
είναι να ανακαλύψουν οι µαθητές ότι το νερό
δε διαλύει το λάδι αλλά ότι το λάδι διαλύεται
στο νερό µε τη προσθήκη απορρυπαντικού.
Στο πρώτο βήµα του πειράµατος, οι
µαθητές παρατηρούν ότι το νερό και το λάδι
µετά την ανακίνηση σχηµατίζουν ένα θολό
διάλυµα (ένα γαλάκτωµα), ενώ µετά την
ηρεµία το λάδι σχηµατίζει µια στοιβάδα πάνω
από τη στοιβάδα του νερού.
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Παρατηρούµε
(σελ. 171-172)

Στο δεύτερο βήµα του πειράµατος, οι µαθητές
παρατηρούν ότι µετά την ηρεµία διακρίνονται οι δυο
στοιβάδες αλλά είναι θολές µιας και το απορρυπαντικό έχει
διαλύσει το λάδι.
Με µικρή ανατάραξη µπορούν να διακρίνουν ότι το λάδι
έχει χάσει την οµογένειά του και την υφή του. Ακολούθως οι
µαθητές συζητούν στην τάξη για τη χρήση των βάσεων και
των απορρυπαντικών στην καθηµερινή µας ζωή. Η
συζήτηση εστιάζεται στα παρακάτω σηµεία:
Α) Πολλές φορές για την αποµάκρυνση λεκέδων που
οφείλονται σε λίπη χρησιµοποιούµε καθαριστικά που
περιέχουν ως συστατικό βάσεις καθώς και ότι όλα τα
σαπούνια και τα περισσότερα απορρυπαντικά είναι βασικά
π.χ. τα απορρυπαντικά για το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων.
Β) τα απορρυπαντικά διαλύουν το λάδι και τα λίπη.
Σηµείωση: Η δράση των απορρυπαντικών οφείλεται σε
µια ιδιότητά τους την οποία θα την ανακαλύψουν στο
Γυµνάσιο. Οφείλεται στη δοµή του µορίου τους (λιπόφιλη και
υδρόφιλη οµάδα, βλ. επιστηµονικές πληροφορίες
κεφαλαίου)
Γ) Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για τη υγεία µας από την
κακή χρήση των απορρυπαντικών(π.χ.
εγκαύµατα,
ερεθισµοί µατιών αλλεργίες, δηλητηρίαση).
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