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Παρατηρώντας χημικές αντιδράσεις
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
Χημικές αντιδράσεις ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από
ορισμένες αρχικές ουσίες (αντιδρώντα) παράγονται νέες (προϊόντα) με
διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες.
Ενδεικτικές μεταβολές που παρατηρούνται κατά τις χημικές αντιδράσεις:
• τ ο στερεό καίγεται με εκτυφλωτική λάμψη και εκλύεται θερμότητα, όταν
η αντίδραση είναι εξώθερμη
• το μίγμα αφρίζει ή παράγονται φυσαλίδες, όταν ελευθερώνεται αέριο
• τ ο δυσδιάλυτο στο νερό στερεό, μετατρέπεται σε διαυγές διάλυμα, λόγω
της νέας ευδιάλυτης ουσίας που σχηματίζεται
• το διάλυμα θολώνει, όταν σχηματίζεται δυσδιάλυτη ουσία
(αιώρημα ή ίζημα)
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ορθή
καταγραφή των παρατηρήσεων, γιατί σε αυτές θα βασιστεί η ορθή εξαγωγή
των σχετικών συμπερασμάτων. Σε αυτό θα βοηθήσουν οι περιγραφές του
πίνακα 1.1.

διάλυμα
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αιώρημα

ίζημα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Παρατήρηση - Συμπέρασμα
Παρατήρηση

Συμπέρασμα

Εκτυφλωτική λάμψη

Πραγματοποιήθηκε αντίδραση κατά την οποία εκλύεται ενέργεια υπό τη
μορφή θερμότητας και ακτινοβολίας (φως)

Αφρισμός / φυσαλλίδες

Πραγματοποιήθηκε αντίδραση κατά την οποία ελευθερώνεται ως νέα
ουσία ένα αέριο

Ο σωλήνας θερμαίνεται

Πραγματοποιήθηκε αντίδραση κατά την οποία εκλύεται ενέργεια υπό τη
μορφή θερμότητας (εξώθερμη αντίδραση)

Έντονη έκλυση φυσαλλίδων

Πραγματοποιήθηκε γρήγορη αντίδραση κατά την οποία παράγεται αέριο

Καταβύθιση ιζήματος
(στερεού)

Πραγματοποιήθηκε αντίδραση κατά την οποία παράγεται νέα ουσία
δυσδιάλυτη στο νερό

Μεταβολή χρώματος

Πραγματοποιήθηκε αντίδραση κατά την οποία σχηματίζεται νέα χημική
ουσία με διαφορετικό χρώμα από αυτό των χημικών ενώσεων που
αντέδρασαν

ΠΡΟΣΟΧΗ
• 	Όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι καθαρά, ξεπλυμένα με
αποσταγμένο νερό και σε ορισμένες περιπτώσεις στεγνά.
• Για να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα από παρατηρήσεις χημικών αντιδράσεων, οι
δοκιμαστικοί σωλήνες θα πρέπει να είναι «χημικώς καθαροί», δηλαδή απαλλαγμένοι από
οποιαδήποτε ουσία που θα επηρέαζε το αποτέλεσμα και θα οδηγούσε σε λανθασμένα
συμπεράσματα.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξασκηθούν οι μαθητές/τριες στην
παρατήρηση χημικών αντιδράσεων, στην καταγραφή των παρατηρήσεων
και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς επίσης και στην τήρηση των
κανόνων ασφαλείας.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

δοκιμαστικοί σωλήνες,
στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων,
σπάτουλες, μεταλλική λαβίδα, υδροβολέας,
λύχνος Bunsen,
ποτήρια ζέσεως (50 mL), σπίρτα,
τριπόδι με πλέγμα, σταγονόμετρα,
πώματα δοκιμαστικών σωληνων

Αποσταγμένο Η2Ο
στερεά:
ταινία Mg,
ΚΙ, Pb(NO3)2, CaCO3,
KMnO4, FeSO4
Διαλύματα:
HC l 2 Μ,
H2SO4 2 M
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ΠΕΊΡΑΜΑ 1 Καύση μαγνησίου

Επίδειξη
Να κόψετε μικρό κομμάτι ταινίας μαγνησίου. Κρατώντας το άκρο της ταινίας
με τη μεταλλική λαβίδα, να την πυρώσετε στη φλόγα του λύχνου Bunsen.
• Τι παρατηρείτε;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Ν
 α γράψετε τη χημική εξίσωση της καύσης του μαγνησίου,
χρησιμοποιώντας και τα κατάλληλα σύμβολα για τη φυσική κατάσταση
των αντιδρώντων/προϊόντων (aq, s, g, l ).
………………………………………………………….............................................................................................................................................

ΠΕΊΡΑΜΑ 2 Σχηματισμός ιζήματος
1.	Να μεταφέρετε με σπάτουλα σε δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες Α και
Β, αντίστοιχα, περίπου 0,5 g ιωδιούχου καλίου, ΚΙ και περίπου 0,5 g
νιτρικού μολύβδου, Pb(NO3)2.
2. Να παρατηρήσετε και να καταγράψετε τη φυσική κατάσταση και το
χρώμα των δύο (2) αντιδρώντων στον πίνακα 1.2.
Pb (NO3)2

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Φυσικές ιδιότητες αντιδρώντων
Αντιδρώντα

Φυσική κατάσταση

Χρώμα

ΚΙ
Pb(NO3)2
3.	Να προσθέσετε και στους δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες από 4 mL
αποσταγμένου νερού και να ανακινήσετε έντονα.
• Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στους δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Τι συμπεραίνετε για την ικανότητα των δύο (2) ουσιών να διαλύονται
στο νερό;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

4.	Να μεταγγίσετε το διάλυμα του ιωδιούχου καλίου, ΚΙ, στον σωλήνα που
περιέχει το διάλυμα του νιτρικού μολύβδου, Pb(NO3)2. Να αφήσετε το
μίγμα που σχηματίστηκε να ηρεμήσει.
•	Ti παρατηρείτε;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
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•	Με βάση τις παρατηρήσεις σας πραγματοποιήθηκε χημική αντίδραση.
Να εξηγήσετε σύντομα την απάντησή σας.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε,
χρησιμοποιώντας και τα κατάλληλα σύμβολα για τη φυσική κατάσταση
των αντιδρώντων / προϊόντων (aq, s, g, l).
………………………………………………………….....................................................................................................................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 Σχηματισμός αερίου
1.	Να μεταφέρετε σε δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες Α και Β, αντίστοιχα,
περίπου 0,5 g στερεού ανθρακικού ασβεστίου, CaCO3 και 5 mL
διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, HC l.
2.	Να παρατηρήσετε και να καταγράψετε τη φυσική κατάσταση και το
χρώμα των δύο (2) αντιδρώντων στον πίνακα 1.3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Φυσικές ιδιότητες αντιδρώντων
Aντιδρώντα

Φυσική κατάσταση

Χρώμα

CaCO3
Διάλυμα HC l
3.	Να προσθέσετε στον δοκιμαστικό σωλήνα Α, κατά σταγόνες, διάλυμα
υδροχλωρικού οξέος, HC l.
•	Τι παρατηρείτε να συμβαίνει όταν το διάλυμα υδροχλωρικού οξέος,
		 HC l, έρχεται σε επαφή με το στερεό ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε,
χρησιμοποιώντας και τα κατάλληλα σύμβολα για τη φυσική κατάσταση
των αντιδρώντων / προϊόντων (aq, s, g, l).
………………………………………………………….............................................................................................................................................

4.	Να μεταγγίσετε το υγρό από τον δοκιμαστικό σωλήνα σε ένα (1) μικρό
ποτήρι ζέσεως. Να τοποθετήσετε το ποτήρι πάνω σε τριπόδι με πλέγμα
και να το θερμάνετε μέχρι ξηρού (να εξατμιστεί πλήρως το υγρό).
•	Τι παρατηρείτε στο ποτήρι ζέσεως;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
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5. Να αφήσετε το ποτήρι ζέσεως να κρυώσει. Στη συνέχεια να προσθέσετε
2 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, HC l.
•	Τι παρατηρείτε στο ποτήρι ζέσεως;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 4

Χρωματική αλλαγή

1.	Να παρατηρήσετε και να καταγράψετε τη φυσική κατάσταση και
το χρώμα των τριών (3) αντιδραστηρίων υπερμαγγανικού καλίου,
KMnO4, θειικού σιδήρου (ΙΙ), FeSO4 και διαλύματος θειικού οξέος,
H2SO4 στον πίνακα 1.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Φυσικές ιδιότητες αντιδρώντων
Αντιδρώντα

Φυσική κατάσταση

Χρώμα

KMnO4
FeSO4
Διάλυμα H2SO4
Kρύσταλλος

2.	Να μεταφέρετε σε έναν (1) δοκιμαστικό σωλήνα 3 mL αποσταγμένου
νερού και να προσθέσετε ΕΝΑΝ κρύσταλλο υπερμαγγανικού καλίου,
KMnO4.
	 Να πωματίσετε και να ανακινήσετε το μίγμα.
•	Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Τι συμπεραίνετε για τη διαλυτότητά του στο νερό;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεταφορά να γίνει με λαβίδα, όχι με το χέρι.
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3. 	Να μεταφέρετε σε άλλο δοκιμαστικό σωλήνα 3 mL αποσταγμένου
νερού και να προσθέσετε περίπου 0,5 g θειικού σιδήρου (ΙΙ), FeSO4.
		 Να ανακινήστε το μίγμα.
		 • Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.
		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		 …………………………………………………………...................................................................................................................................
		 • Τι συμπεραίνετε για τη διαλυτότητά του στο νερό;
		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

4.	Να προσθέσετε στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το διάλυμα
του υπερμαγγανικού καλίου, KMnO4, κατά σειρά:
		 (α) 3 mL διαλύματος θειικού οξέος, H2SO4
			 • Τι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα;
		

………………………………………………................................................................................................................................................

		

………………………………………………….............................................................................................................................................

		 (β) κατά σταγόνες, το διάλυμα του θειικού σιδήρου (ΙΙ), FeSO4,
		 αναδεύοντας μέχρι να παρατηρηθεί αλλαγή.
			 • Τι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα;
		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

			

• Ποιο είναι το συμπέρασμά σας;

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

		

…………………………………………………………...................................................................................................................................

Εργασία για το σπίτι:
Να γράψετε εργαστηριακή αναφορά για τα πειράματα που μελετήσατε.
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Εργαστηριακή
Άσκηση

2
1

Είδος χημικού δεσμού και ιδιότητες
των ιοντικών και ομοιοπολικών ουσιών
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
Το είδος του χημικού δεσμού σε μια χημική ένωση επηρεάζει τις φυσικές
ιδιότητές της, όπως τη φυσική της κατάσταση, το σημείο τήξεως, τη
διαλυτότητα στο νερό ή άλλους διαλύτες.
Το είδος του χημικού δεσμού επηρεάζει επίσης και την ηλεκτρική αγωγιμότητα
της ένωσης.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη μερικών φυσικών ιδιοτήτων
ορισμένων ομοιοπολικών και ιοντικών ουσιών, η συσχέτιση
των ιδιοτήτων αυτών με το είδος του χημικού δεσμού τους, καθώς και η
τήρηση κανόνων ασφαλείας.
Οι ιοντικές ενώσεις έχουν υψηλά σημεία τήξεως
λόγω των ισχυρων ηλεκτροστατικών δυνάμεων
έλξης που συγκρατούν τα ιόντα σε σταθερές
θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγμα.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

δοκιμαστικοί σωλήνες, γυάλινη ράβδος,
στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων,
σπάτουλες, ξύλινη λαβίδα, χρονόμετρο,
υδροβολέας, λύχνος Bunsen,
ποτήρια ζέσεως (100 mL),
ηλεκτρόδια, λαμπτήρας, μπαταρία,
καλώδια με κροκοδειλάκια,
(αγωγιμόμετρο προαιρετικά)
πώματα δοκιμαστικών σωληνων

αποσταγμένο νερό
στερεά:
θείο, S8
κιτρικό οξύ, C6H8O7
NaΝΟ3
ΚC l
K2SO4
Na2CO3
Διαλύματα:
NaΝΟ3
ΚC l
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Σημεία τήξεως των ιοντικών και ομοιοπολικών ουσιών
ΕΠΙΔΕΙΞΗ
1.	Να μεταφέρετε περίπου 0,5 g από την κάθε στερεή ουσία που αναφέρεται
στον πίνακα 2.1, ξεχωριστά, σε τέσσερις (4) δοκιμαστικούς σωλήνες.
2.	Να θερμάνετε με προσοχή στον λύχνο Bunsen τις τέσσερις (4) στερεές
ουσίες και χρησιμοποιώντας ένα χρονόμετρο να μετρήσετε τον χρόνο
που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήξη κάθε ουσίας.
Εάν ο χρόνος αυτός ξεπερνά τα δύο (2) λεπτά, να διακόψετε τη θέρμανση.
3. 	Να σημειώσετε στον πίνακα 2.1 τον χρόνο τήξεως των ουσιών και να
χαρακτηρίσετε το σημείο τήξεως, ως χαμηλό ή υψηλό, καθώς και το είδος
της ουσίας (ιοντική ή ομοιοπολική).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

1. Kιτρικό οξύ

Χημικός
τύπος
C6H8O7

2. Ανθρακικό νάτριο

Na2CO3

3. Θείο

S8

4. Θειικό κάλιο

K2SO4

Όνομα/Ουσία

Ιοντική ή
Ομοιοπολική ουσία

Xρόνος τήξεως
(λεπτά)

Χαμηλό ή υψηλό σ.τ.

4. Τι συμπεραίνετε για το σημείο τήξεως των:
Σημείο τήξεως
•	Είναι η θερμοκρασία στην οποία μια
ουσία μετατρέπεται από στερεά σε
υγρή.
•	Υπάρχουν ειδικά όργανα μέτρησης
του σημείου τήξεως.
•	Το σχολικό εργαστήριο δεν διαθέτει ειδικό όργανο για μέτρηση του
σημείου τήξεως γι’ αυτό γίνεται μέτρηση του χρόνου, που χρειάζεται
για να επιτευχθεί η τήξη της στερεάς
ουσίας.
•	Όσο πιο υψηλό είναι το σημείο τήξεως, τόσο περισσότερη ενέργεια
απαιτείται για να μεταβεί από τη στερεά στην υγρή φάση μια χημική ουσία, άρα χρειάζεται περισσότερος
χρόνος για την τήξη της.

•	Ιοντικών ουσιών …………………………………………….....….........…………........................................................................
•	Ομοιοπολικών ουσιών …………………………........……………………………….............................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Διαλυτότητα στο νερό των ιοντικών ενώσεων
και ομοιοπολικών ουσιών.
1.	Να μεταφέρετε περίπου 0,5 g από την κάθε στερεή ουσία (ουσίες 1- 4) που
αναφέρονται στον πίνακα 2.2 σε αντίστοιχους δοκιμαστικούς σωλήνες.
2.	Να σημειώσετε στον πίνακα 2.2 τη φυσική κατάσταση των ουσιών και το
είδος της ουσίας (ομοιοπολική πολική, ομοιοπολική απολική, ιοντική).
3.	Στους τέσσερις (4) δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν τις στερεές
ουσίες να προσθέσετε, ξεχωριστά, 3 mL αποσταγμένου νερού. Να
πωματίσετε και να ανακινήσετε έντονα. Να ελέγξετε εάν διαλύεται η κάθε
ουσία στο νερό.
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• Να σημειώσετε στον πίνακα 2.2 τις παρατηρήσεις σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
Όνομα ουσίας

Χημικός
τύπος

1. Κιτρικό οξύ

C6H8O7

2. Ανθρακικό νάτριο

Na2CO3

3. Θείο

S8

4. Θειικό κάλιο

Κ2SO4

Φυσική
Κατάσταση

Είδος της ουσίας
(ομοιοπολική πολική, ομοιοπολική
απολική, ιοντική).

Διαλύεται/Δεν
διαλύεται στο νερό

4.	Τι συμπεραίνετε, σύμφωνα με τις απαντήσεις σας στον Πίνακα 2.2, για τη
διαλυτότητα στο νερό, που είναι πολικός διαλύτης, των:
•	Ιοντικών ουσιών ………………………........................................................................……………………….........………….
		

..........................................................................................................................................................................................................

•	Ομοιοπολικών πολικών ουσιών ………………….........................................................................................
		

…………………………….........................................................................................................................................................................

•	Ομοιοπολικών απολικών ουσιών ………………............................................................................…........…
		

…………………………….........................................................................................................................................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 3

1.	Να συναρμολογήστε τη συσκευή ηλεκτρικής αγωγιμότητας, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
2.	Σε επτά (7) ποτήρια ζέσεως (100 mL) να μεταφέρετε αντίστοιχα, περίπου
2 g από τα στερεά, περίπου 25 mL αποσταγμένου νερού και περίπου 25
mL από τα διαλύματα, όπως αναγράφονται στον πίνακα 2.3.
3.	Να βυθίσετε τα στεγνά ηλεκτρόδια στο ποτήρι ζέσεως που περιέχει τα
στερεά (βλέπε πίνακα 2.3). Πριν από κάθε νέα δοκιμή, να ξεπλένετε τα
ηλεκτρόδια με αποσταγμένο νερό και να τα βυθίσετε κατά σειρά στο
αποσταγμένο νερό και στα διαλύματα (βλέπε πίνακα 2.3).
4.	Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά σας στον πίνακα
2.3 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3
Καθαρές χημικές
ουσίες/Υδατικά
διαλύματα
H2O(l)

Ηλεκτρική αγωγιμότητα ιοντικών και ομοιοπολικών ουσιών

Ιοντική ή
ομοιοπολική ουσία

Υπάρχουν ελεύθερα
ιόντα/Δεν υπάρχουν

ΝaNO3(s)
KC l(s)
C6 H8 O7(s)
NaNO3(aq)
KC l(aq)
C6H8O7(aq)
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Ένδειξη Λαμπτήρα
(ανάβει, δεν ανάβει)

Ηλεκτρολύτης
ή μη ηλεκτρολύτης

Ηλεκτρικό ρεύμα
είναι η προσανατολισμένη κίνηση
ηλεκτρικού φορτίου
(ηλεκτρονίων ή ιόντων).

5. Να εξηγήστε τα συμπεράσματά σας με αναφορά στο είδος του δεσμού
και στην παρουσία ή μη ελεύθερων ιόντων.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

Ηλεκτρολύτης
είναι η ουσία της οποίας το υδατικό
διάλυμα ή και το τήγμα περιέχει
ελεύθερα ιόντα.

………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

Εργασία για το σπίτι:
1. Να γράψετε εργαστηριακή αναφορά για τα πειράματα που μελετήσατε.
2. Δύο (2) δοχεία, περιέχουν ξεχωριστά, ζάχαρη (C12H22O11) και αλάτι (NaC l). Οι δύο ουσίες θα χρησιμοποιηθούν
σε σχολικό εργαστήριο Χημείας για πειράματα. Μια μαθήτρια μετέφερε ποσότητα από τη ζάχαρη και το αλάτι σε
ξεχωριστά ποτήρια ζέσεως, χωρίς να τοποθετήσει ετικέτες, και ως αποτέλεσμα δεν γνώριζε σε ποιο ποτήρι ζέσεως
βρισκόταν η κάθε ουσία.
	Να εισηγηθείτε ένα απλό εργαστηριακό πείραμα, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει η μαθήτρια, ώστε να διακρίνει
τις πιο πάνω ουσίες.
Να περιγράψετε την πορεία και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε για τη διάκριση.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. (α) 	Να περιγράψετε την πειραματική διαδικασία, ώστε να κατατάξετε τις ουσίες οινόπνευμα και λάδι που αναγράφονται στον πίνακα 2.4 σε ομοιοπολικές πολικές/πολωμένες και ομοιοπολικές απολικές/μη πολωμένες.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(β) Ν
 α καταγράψετε τις παρατηρήσεις που αναμένετε να κάνετε και το είδος του δεσμού στον πίνακα 2.4 που
ακολουθεί, σύμφωνα με την πειραματική διαδικασία που έχετε σχεδιάσει.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
Όνομα ουσίας

Παρατήρηση (Πρόβλεψη)

Πολική ή απολική ομοιοπολική ουσία

οινόπνευμα
λάδι

4. Να ερευνήσετε στο διαδίκτυο και να γράψετε πολικούς και απολικούς διαλύτες που χρησιμοποιούνται στην
καθημερινή ζωή.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. (α) Nα προβλέψετε εάν μίγμα που περιέχει περίπου 0,5 g στερεό θείο, S8 και περίπου 3 mL πετρελαίου άγει το
ηλεκτρικό ρεύμα.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

(β) Nα εξηγήσετε την απάντησή σας.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Να καταγράψετε τις ομοιότητες και τις διαφορές στις φυσικές ιδιότητες των ιοντικών και των ομοιοπολικών ουσιών.
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................

15

Εργαστηριακή
Άσκηση

3
1

Μίγματα - Διαλύματα - Διαλυτότητα
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
Μίγμα είναι το υλικό που αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερες ουσίες
που δεν αντιδρούν μεταξύ τους.
Tα μίγματα διακρίνονται σε ομογενή και ετερογενή:

Oμογενή μίγματα είναι τα μίγματα που έχουν την ίδια σύσταση σε όλη την

έκτασή τους (τα σωματίδια των ουσιών που το αποτελούν κατανέμονται
ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή τους) και τα συστατικά τους δεν διακρίνονται
με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο.

Eτερογενή μίγματα είναι τα μίγματα που δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη

την έκτασή τους (τα σωματίδια των ουσιών που τα αποτελούν κατανέμονται
ανομοιόμορφα σε όλη την έκτασή τους) και τα συστατικά τους διακρίνονται
με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο.

Διάλυμα είναι το ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών. Ένα
διάλυμα μπορεί να είναι στερεό (π.χ. νόμισμα), υγρό (π.χ. κρασί) ή αέριο
(π.χ. ατμοσφαιρικός αέρας).
Ένα διάλυμα αποτελείται από τη διαλυμένη ουσία, που είναι το συστατικό σε
μικρότερη αναλογία, και τον διαλύτη, που είναι το συστατικό με τη μεγαλύτερη
αναλογία. Oυσίες που διαλύονται εύκολα και σε μεγάλες ποσότητες σε
έναν διαλύτη χαρακτηρίζονται ως ευδιάλυτες, ενώ ουσίες που δύσκολα
διαλύονται και σε μικρή ποσότητα χαρακτηρίζονται ως δυσδιάλυτες.

Διαλυτότητα μιας ουσίας είναι η μέγιστη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας
που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη, σε μια ορισμένη
θερμοκρασία και να σχηματιστεί κορεσμένο διάλυμα.
H διαλυτότητα μιας ουσίας εκφράζεται ως η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας
που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη, κάτω από ορισμένες
συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (για αέρια) . Συνήθως εκφράζεται σε
γραμμάρια διαλυμένης ουσίας ανά 100 g διαλύτη.

Η χορτόσουπα είναι ετερογενές μίγμα.

Oι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα μιας ουσίας είναι η
θερμοκρασία, η φύση της ουσίας (πολική ή απολική), η φύση του διαλύτη
(πολικός ή απολικός) και η πίεση (μόνο για αέρια).

Kορεσμένο είναι το διάλυμα που περιέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα
διαλυμένης ουσίας, σε ορισμένη θερμοκρασία.
Aκόρεστο είναι το διάλυμα στο οποίο υπάρχει δυνατότητα να διαλυθεί και
άλλη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας, σε ορισμένη θερμοκρασία.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις
έννοιες ομογενές/ετερογενές μίγμα, κορεσμένο/ακόρεστο διάλυμα και διαλυτότητα. Eπίσης,
να προσδιορίσουν πειραματικά τη διαλυτότητα μιας στερεάς ουσίας και να διερευνήσουν τη
σχέση της φύσης του διαλύτη, της θερμοκρασίας και της πίεσης με τη διαλυτότητα της ουσίας.
Τήρηση κανόνων ασφάλειας.
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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

δοκιμαστικοί σωλήνες, πώματα
στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων,
σπάτουλα, ξύλινη λαβίδα, υδροβολέα,
ποτήρια ζέσεως (250mL)
λύχνος Bunsen, τριπόδι, πλέγμα

αποσταγμένο νερό, παγάκια
στερεά:
NaC l, CaO, ΚΙ, Ι2, ΚΝΟ3
υγρά:
λάδι, οινόπνευμα, πετρέλαιο, αεριούχο αναψυκτικό

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Ομογενή και ετερογενή μίγματα
1. Να μεταφέρετε σε τέσσερις δοκιμαστικούς σωλήνες, κατά σειρά, περίπου 0,5
g για τα στερεά και 1 mL για τα υγρά από τις ακόλουθες ουσίες: χλωριούχο
νάτριο, NaCl, οξείδιο του ασβεστίου, CaO, οινόπνευμα και λάδι.
2. Να προσθέσετε στους τέσσερις (4) δοκιμαστικούς σωλήνες (Α, Β, Γ και Δ),
με υδροβολέα, περίπου 5 mL αποσταγμένο νερό.

3. 	Να πωματίσετε, να ανακινήσετε τους τέσσερις (4) δοκιμαστικούς σωλήνες
και να αφήσετε τους σε ηρεμία για λίγα λεπτά.
Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας, στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Σωλήνας Φύση της διαλυμένης ουσίας
Α

Παρατήρηση

Β
Γ
Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

4. Να κατατάξετε τα μίγματα σε ομογενή και ετερογενή, σύμφωνα με τις
πιο πάνω παρατηρήσεις, συμπληρώνοντας τον πίνακα 3.2
Ομογενή μίγματα

Ετερογενή μίγματα
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5. Με ποιο κριτήριο έχετε κατατάξει τα μίγματα σε ομογενή και ετερογενή;
…………………………………………………………..................................................................................................................................................
…………………………………………………………...................................................................................................................................................

6.	ι. Ποιο/ποια από τα πιο πάνω μίγματα χαρακτηρίζονται ως διαλύματα;
…………………………………………………………..................................................................................................................................................

ιι. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
…………………………………………………………..................................................................................................................................................
…………………………………………………………..................................................................................................................................................

7.	Να διατυπώσετε τα γενικά συμπεράσματά σας.
…………………………………………………………..................................................................................................................................................
…………………………………………………………...................................................................................................................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Πολικοί και απολικοί διαλύτες
H2O

H2O

Α

Β

Οινόπνευμα

H2O

Κl

H2O

Λάδι
Γ

Ιώδιο
Δ

1.	Να μεταφέρετε σε τέσσερις (4) δοκιμαστικούς σωλήνες (Α, Β, Γ και Δ) 2 mL οινόπνευμα, περίπου 0,5 g ιωδιούχο κάλιο, ΚΙ, 2 mL λάδι και δύο (2) κρυστάλλους ιωδίου.
2. 	Να προσθέσετε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα 3 mL αποσταγμένου νερού.
Να πωματίσετε και να ανακινήσετε έντονα.
3. Να καταγράψετε τα αποτελέσματά σας στον πίνακα 3.3.
4. 	(α)	Να επαναλάβετε τις προηγούμενες πειραματικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας
πετρέλαιο, ως διαλύτη, αντί νερό και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας
στον πίνακα 3.3.
(β) Να σημειώσετε στον πίνακα 3.3 το είδος της ουσίας ως προς τον χημικό δεσμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
Χημικός
τύπος

Όνομα ουσίας
Οινόπνευμα

CH3CH2OH

Ιωδιούχο κάλιο

ΚΙ

Λάδι

-

Ιώδιο

Ι2

Παρατήρηση μετά από προσθήκη:
Νερού
Πετρελαίου
(πολικός διαλύτης) (απολικός διαλύτης)
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Φύση της ουσίας:
Πολική (ιοντική ή
Απολική
πολική ομοιοπολική) ομοιοπολική

5. Να διατυπώσετε το γενικό σας συμπέρασμα με αναφορά στη φύση της
διαλυμένης ουσίας και στη φύση του διαλύτη.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
…………………………………………………………............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
…………………………………………………………............................................................................................................................................

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 Επίδραση θερμοκρασίας στη διαλυτότητα των στερεών
1.	Να μεταφέρετε σε δοκιμαστικό σωλήνα 2 mL αποσταγμένου νερού και
να προσθέστεε περίπου 0,5 g στερεού νιτρικού καλίου, KNO3.
2. Να πωματίσετε και να ανακινήσετε έντονα τον δοκιμαστικό σωλήνα.
• Τι παρατηρείτε;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Πώς θα χαρακτηρίζατε το νιτρικό κάλιο, ΚΝΟ3, σε σχέση με τη
διαλυτότητά του στο νερό;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

3.	Να συνεχίσετε να προσθέτετε στον δοκιμαστικό σωλήνα μικρές
ποσότητες (περίπου 0,5 g) νιτρικού καλίου, ΚΝΟ3, μέχρις ότου δεν
μπορεί να διαλυθεί άλλη ποσότητα στερεού.
• Τι είδους διάλυμα έχει σχηματιστεί;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

4.	Να θερμάνετε ελαφρά το διάλυμα στον λύχνο Bunsen ή σε υδρόλουτρο.
• Τι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Πώς επηρεάζεται η διαλυτότητα του νιτρικού καλίου, KNO3, από την
αύξηση της θερμοκρασίας;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

5. Να τοποθετήσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει
κρύο νερό και να αφήσετε τον σωλήνα σε ηρεμία για μερικά λεπτά.
• Τι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Να μεταφέρετε το υπερκείμενο υγρό, προσεκτικά, με απόχυση,
σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα. Τι είδους διάλυμα έχετε στη νέα
θερμοκρασία;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Τι έχει παραμείνει στον αρχικό σωλήνα;
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Να διατυπώσετε το γενικό σας συμπέρασμα για τη διαλυτότητα των
στερεών ουσιών σε σχέση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
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ΠΕΙΡΑΜΑ 4 Διαλυτότητα αερίων
1.	Να παρατηρήσετε τη φιάλη του κλειστού αναψυκτικού και το περιεχόμενό
της. Ποια συστατικά αναγράφονται στη φιάλη;
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

•	Τι παρατηρείτε (χρώμα, φυσαλίδες) όσον αφορά στο περιεχόμενο
(διάλυμα αναψυκτικού);
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

•	Βλέπετε τη ζάχαρη, το αέριο;
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

2. Να ανοίξετε το αεριούχο αναψυκτικό. Να παρατηρήσετε και να
καταγράψετε τις μεταβολές στο περιεχόμενο της φιάλης.
• Έχουν αυξηθεί ή μειωθεί οι φυσαλίδες του αερίου, CO2;
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

• Έχει γίνει χημική αντίδραση;
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

•	Πώς εξηγείται η μεταβολή στις φυσαλίδες;
		
		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................
……………........…………………………………….......................................................................................................................................

•	Πώς μεταβάλλεται (αυξάνεται ή ελαττώνεται) η πίεση μέσα στη φιάλη
του αναψυκτικού, όταν το ανοίγετε;
		 ……………........…………………………………….......................................................................................................................................
Τα αεριούχα αναψυκτικά περιέχουν
διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα, CO2,
που είναι αέριο.

•	Πώς επηρεάζεται η διαλυτότητα των αερίων από την ελάττωση της
πίεσης;
		 ……………........…………………………………….......................................................................................................................................
•	Πώς το εξηγείτε;
……………........…………………………………….......................................................................................................................................

		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

		 ……………........…………………………………….......................................................................................................................................
			
3.	Να μεταφέρετε 5-6 mL του αναψυκτικού σε δοκιμαστικό σωλήνα και να
θερμάνετε σε υδρόλουτρο.
Εργασία για το σπίτι:

• Tι παρατηρείτε στο περιεχόμενο του σωλήνα;

1. Να γράψετε εργαστηριακή
αναφορά για τα πειράματα που
μελετήσατε.

		 ……………........…………………………………….......................................................................................................................................
		
•	Πώς επηρεάζεται η διαλυτότητα των αερίων με την αύξηση της
θερμοκρασίας;

2. Σε ποιες συνθήκες
εμφιαλώνονται τα αναψυκτικά;

		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................

		

……………........…………………………………….......................................................................................................................................
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Εργαστηριακή
Άσκηση

4
1

Παρασκευή διαλυμάτων
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
H περιεκτικότητα ενός διαλύματος μιας ουσίας εκφράζεται με τον όρο
συγκέντρωση. Συγκέντρωση γενικά είναι η ποσότητα της διαλυμένης
ουσίας, σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος. Συνήθως εκφράζεται:
• Eπί τοις εκατόν κατά μάζα (% κ.μ. ή % w/w): Eκφράζει τη μάζα της
διαλυμένης ουσίας σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 100 g διαλύματος
(μονάδα: g/g).
• Eπί τοις εκατόν κατά όγκο (% κ.ό. ή % w/v): Eκφράζει τη μάζα της διαλυμένης
ουσίας σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 100 mL διαλύματος (μονάδα: g/mL).

ΠΡΟΣΟΧΗ
•	To υδροξείδιο του νατρίου είναι υγροσκοπικό, καυστικό και
διαβρωτικό. Πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη
χρήση του.
•	Xρησιμοποιείτε πάντα σπάτουλα, ποτέ μην το αγγίζετε
με το χέρι.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές/
τριες στη χρήση οργάνων μέτρησης μάζας και όγκου, καθώς
επίσης στη σχετική τεχνική για την παρασκευή διαλυμάτων
ορισμένης περιεκτικότητας με διάλυση στερεάς ουσίας στο νερό.
Τήρηση κανόνων ασφάλειας.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

ζυγός ακριβείας,
ύαλος ωρολογίου, σπάτουλα,
ποτήρια ζέσεως (100 mL)
υδροβολέας, γυάλινη ράβδος,
ογκομετρικές φιάλες (50 mL, 100 mL)
χωνί, σταγονόμετρο

Αποσταγμένο νερό
στερεό NaOH

Πείραμα Παρασκευή διαλύματος ΝaΟΗ
1. Να υπολογίσετε τη μάζα, σε γραμμάρια του καθαρού υδροξειδίου του
νατρίου, NaOH, που απαιτείται για την παρασκευή:
Ομάδα Α: 50 mL ΝaOH 8% κ.ό.
Ομάδα Β: 100 mL ΝaOH 0,8% κ.ό.
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
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Το υδροξείδιο του νατρίου, NaOH, είναι
καυστικό, υγροσκοπικό και διαβρωτικό.

2. Να ζυγίσετε σε ύαλο ωρολογίου, με τον ζυγό ακριβείας, την ποσότητα
του υδροξειδίου του νατρίου που έχετε υπολογίσει.
3. 	Να μεταφέρετε την ποσότητα αυτή σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει μικρή
ποσότητα αποσταγμένου νερού. Να ξεπλύνετε προσεκτικά, με τον
υδροβολέα, την ύαλο ωρολογίου, μεταφέροντας τα εκπλύματα μέσα στο
ποτήρι ζέσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσθέσετε περισσότερα από 30 mL (ομάδα Α)
και 50 mL (ομάδα Β ) αποσταγμένου νερού.

ύαλος ωρολογίου

4.	Να αναδεύετε συνεχώς με τη γυάλινη ράβδο μέχρι να διαλυθεί όλη η
ποσότητα του NaOH. Να περιμένετε λίγο μέχρι να κρυώσει το διάλυμα.
	Να μεταγγίσετε το διάλυμα στην ογκομετρική φιάλη των 50 mL (ομάδα A)
ή των 100 mL (ομάδα B) με τη βοήθεια χωνιού και γυάλινης ράβδου.
5.	Να ξεπλύνετε, σχολαστικά, το ποτήρι, τη ράβδο και το χωνί με
αποσταγμένο νερό με τη βοήθεια υδροβολέα, μεταφέροντας όλα τα
υγρά έκπλυσης στην ογκομετρική φιάλη.
6.	Aφού πωματίσετε τη φιάλη, να ανακινήσετε για καλή ανάμιξη. Να αφήσετε
το διάλυμα για λίγο, σε ηρεμία. Μετά, με σταγονόμετρο, να προσθέσετε
πολύ προσεκτικά, νερό μέχρι τη χαραγή. (Tο κάτω μέρος του μηνίσκου να
εφάπτεται στη χαραγή). Να ανακινήσετε το διάλυμα ξανά. Να μεταφέρετε
το διάλυμα που παρασκευάσατε σε φιάλη φύλαξης.

υδροβολέας

ποτήρι ζέσεως

7.	Να γράψετε σε μια αυτοκόλλητη ετικέτα τα στοιχεία του διαλύματος
(χημικός τύπος, περιεκτικότητα, ημερομηνία παρασκευής).
Να επικολλήσετε την ετικέτα στη φιάλη.

γυάλινη ράβδος

χωνί

ογκομετρική φιάλη

Εργασία για το σπίτι:
Να γράψετε εργαστηριακή αναφορά για το πείραμα που μελετήσατε.
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Εργαστηριακή
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5
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Στόχοι
•	Ανίxνευση C, H.
•	Εξοικείωση με την παρατήρηση και καταγραφή του αποτελέσματος μιας χημικής αντίδρασης.
•	Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Ποιοτική ανάλυση οργανικής ένωσης

Ανίχνευση άνθρακα και υδρογόνου

Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης:

……….....................................……………

Εισαγωγή
H ανίχνευση του άνθρακα και του υδρογόνου σε μια οργανική ένωση
βασίζεται στη χημική αντίδραση καύσης των οργανικών ενώσεων, δηλαδή
στην αντίδρασή τους με το οξυγόνο. Οι οργανικές ενώσεις όταν αντιδράσουν
πλήρως με το οξυγόνο δίνουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (H2O).
Tο διοξείδιο του άνθρακα δηλώνει την παρουσία άνθρακα, ενώ το νερό την
παρουσία υδρογόνου. Tο διοξείδιο του άνθρακα ανιχνεύεται με διαυγές
ασβεστόνερο, Ca(OH)2 (aq) και το νερό με άνυδρο θεϊικό χαλκό (II), CuSO4.

Θέμα
Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθείτε με την ανίχνευση του άνθρακα και του
υδρογόνου στις οργανικές ενώσεις. Για τους σκοπούς του πειράματος αυτού η
οργανική ένωση θα αντιδράσει με το οξείδιο του χαλκού (II), CuO.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

3 δοκιμαστικοί σωλήνες,
σπάτουλα, ιγδίο, μεταλλικό στήριγμα
με σφιγκτήρα και λαβίδα,
πώματα με απαγωγό σωλήνα,
ύαλος ωρολογίου,
κάψα πορσελάνης, τριπόδι, πλέγμα,
λύχνος Βunsen
διηθητικό χαρτί

στερεά:
άμυλο ή γλυκόζη ή κιτρικό οξύ
CuO, CuSO4
διαλύματα:
διαυγές Ca(OH)2 (aq)
(πρόσφατα παρασκευασμένο)

ΠΕΙΡΑΜΑ Ανίχνευση άνθρακα και υδρογόνου

Επίδειξη
1.	Να αναμίξετε σε ιγδίο περίπου 2 g οργανικής ουσίας (αμύλου ή
γλυκόζης ή κιτρικού οξέος) με τριπλάσια ποσότητα ξηρού και καθαρού
οξειδίου του χαλκού (II), CuO. Να προσθέσετε το μίγμα σε δύο μεγάλους
δοκιμαστικούς σωλήνες, ανθεκτικούς στη θέρμανση.
•	Γιατί είναι απαραίτητη η καλή ανάμιξη της οργανικής ουσίας με το
οξείδιο του χαλκού (II);
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................

• Ποιος είναι ο ρόλος του CuO;
………………………………………………………….............................................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................................................................
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2.	Να στερεώσετε, με σφικτήρα σε μεταλλικό στήριγμα, τον έναν από τους
δοκιμαστικούς σωλήνες με το μίγμα της οργανικής ουσίας και του CuO.
Στην άκρη του δοκιμαστικού σωλήνα να εφαρμόσετε απαγωγό σωλήνα,
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
3.	Να τοποθετήσετε στην άκρη του απαγωγού σωλήνα την ύαλο ωρολογίου
με ποσότητα άνυδρου θειικού χαλκού (ΙΙ), CuSO4.
• Να παρατηρήσετε και να σημειώσετε το χρώμα του.
		

Συσκευή ανίχνευσης υδρογόνου σε οργανική ουσία.

…………………………………………………………............................................................................................................................................

4.	Να θερμάνετε με λύχνο Bunsen, ελαφρά και με προσοχή, τον δοκιμαστικό
σωλήνα που περιέχει το μίγμα.
•	Tι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα;
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

…………………………………………………………............................................................................................................................................

•	Να γράψετε τα συμπεράσματά σας αναφορικά με τις μεταβολές που
παρατηρούνται στον δοκιμαστικό σωλήνα.
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

…………………………………………………………............................................................................................................................................

•	Ποια χρωματική αλλαγή παρατηρείτε στον CuSO4 που βρίσκεται στην
ύαλο ωρολογίου;
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

•	Να γράψετε το συμπέρασμά σας αναφορικά με τη μεταβολή στο χρώμα
του CuSO4.
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

5.	Να αντικαταστήσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα της αντίδρασης με τον 2ο
δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει μίγμα της οργανικής ένωσης και του
CuO. Να προσθέσετε το ακροφύσιο. Να εμβαπτίσετε το ακροφύσιο σε
δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει διαυγές ασβεστόνερο, Ca(OH)2 (aq),
όπως δείχνει το διπλανό σχήμα. Να θερμάνετε ελαφρά.
• Tι παρατηρείτε στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το Ca(OH)2 (aq);
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

• Να γράψετε το συμπέρασμά σας.
Συσκευή ανίχνευσης άνθρακα σε οργανική
ουσία.

		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

		

………………………………………………………............................................................................................................................................
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6.	Να διακόψετε τη θέρμανση και να αδειάσετε με προσοχή το περιεχόμενο
του δοκιμαστικού σωλήνα πάνω σε διηθητικό χάρτη. Να εκπλύνετε τον
δοκιμαστικό σωλήνα, ώστε να απομακρυνθεί ποσότητα του αρχικού
μίγματος που τυχόν να έχει παραμείνει στα τοιχώματα του σωλήνα.
• Tι παρατηρείτε στα τοιχώματα του σωλήνα;
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

• Ποια είναι αυτή η ουσία;
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

7. Να γράψετε τη χημική αντίδραση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της
οργανικής ουσίας και του CuO.
………………………………………………………….................................................................................................................................................

8. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται:
• Στην ύαλο ωρολογίου
……………………………………………………….............................................................................................................................................

• Στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το Ca(OH)2 (aq)
		

……………………………………………………….............................................................................................................................................

Εργασία για το σπίτι:

1.	Να γράψετε εργαστηριακή αναφορά για το πείραμα που μελετήσατε.
2. 	Γιατί το CuO, πρέπει να είναι ξηρό;
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Εργαστηριακή
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6
1

Φυσικές ιδιότητες αλκανίων
(Φυσική κατάσταση, χρώμα, οσμή, διαλυτότητα)

Kαύση υγραερίου
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
Στόχοι

Oι φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων χρησιμοποιούνται συχνά για
τη διάκριση ή τον διαχωρισμό τους.

•	Γνωριμία με τις φυσικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων
και τους παράγοντες που τις
επηρεάζουν.

Φυσική κατάσταση: Mια ένωση είναι δυνατό να είναι στερεή, υγρή ή αέρια
στις συνθήκες δωματίου (θ=20ο C, p=1 atm). Aυτό εξαρτάται από τη μοριακή
μάζα της ένωσης, το είδος των δεσμών που υπάρχουν (ομοιοπολικοί ή ιοντικοί), τη φύση της (πολική, απολική) και το σχήμα του μορίου της.

•	Διαλυτότητα οργανικών ενώσεων σε πολικούς και μη πολικούς διαλύτες.
•	Tήρηση κανόνων αφάλειας.

Oσμή: Oρισμένες οργανικές ενώσεις έχουν χαρακτηριστική οσμή σε θερμοκρασία δωματίου (20ο C) και άλλες αναδίδουν οσμή με ελαφριά θέρμανση. π.χ. τα οξέα έχουν διαπεραστική οσμή, οι αλκοόλες παρουσιάζουν
χαρακτηριστική μυρωδιά, οι κατώτεροι εστέρες έχουν ευχάριστη μυρωδιά
φρούτων, οι αμίνες έχουν οσμή χαλασμένων ψαριών, οι φαινόλες έχουν
οσμή αντισηπτικού.
Διαλυτότητα: Γενικά, οι πολικές ουσίες διαλύονται σε πολικούς διαλύτες
και οι μη πολικές σε μη πολικούς διαλύτες. Tο νερό είναι ένας πολικός
διαλύτης. H διαλυτότητα των οργανικών ενώσεων στο νερό εξαρτάται από
το πόσο μεγάλη είναι η πολικότητα του μορίου τους. Aυτό έχει σχέση με τη
δομή του μορίου τους, το είδος και τον αριθμό των χαρακτηριστικών ομάδων και δεσμών, το μέγεθος και το είδος της ανθρακοαλυσίδας τους. H
διαλυτότητα των κατώτερων μελών μιας ομόλογης σειράς οργανικών ενώσεων είναι γενικά μεγαλύτερη από ό,τι των ανωτέρων.
Xρώμα: Oι περισσότερες οργανικές ενώσεις που περιλαμβάνονται στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι άχρωμες ή λευκές.

Κρυσταλλικό πλέγμα χλωριούχου νατρίου,
NaCl.

Θέμα
Στα πειράματα που ακολουθούν θα συγκρίνετε ορισμένες φυσικές ιδιότητες
(φυσική κατάσταση, χρώμα, οσμή και διαλυτότητα) των οργανικών ουσιών:
υγρή παραφίνη και εξάνιο.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

δοκιμαστικοί σωλήνες,
στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων,
σπάτουλα, γυάλινη λεκάνη,
λύχνος Βunsen
πώματα δοκιμαστικών σωλήνων,
απαγωγός σωλήνας με ακροφύσιο

αποσταγμένο νερό
υγρή παραφίνη
εξάνιο
υγραέριο
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1α Φυσική κατάσταση, χρώμα, οσμή και διαλυτότητα στο νερό
1.	Να μεταφέρετε σε δύο (2) δοκιμαστικούς σωλήνες A και B, αντίστοιχα,
μικρή ποσότητα παραφίνης και εξανίου.
2. Να παρατηρήσετε και να σημειώσετε τη φυσική τους κατάσταση.
• Eξάνιο
		

………………………………………………….…….................................................................................................................................

• Παραφίνη
		

………………………...............................................………………….................................……………....................................................

3. Να παρατηρήσετε και να σημειώσετε το χρώμα τους.
• Eξάνιο
		

………………………………………………….…….................................................................................................................................

• Παραφίνη
		

………………………………………………….…….................................................................................................................................

4. Να μυρίσετε με προσοχή το περιεχόμενο των σωλήνων.
Να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας.
• Εξάνιο
		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

• Παραφίνη
		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

5. Να προσθέσετε και στους δύο (2) σωλήνες από 3-4 mL νερού.
6.	Να πωματίσετε και να ανακινήσετε τον κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, με
προσοχή. Να τους αφήσετε σε ηρεμία για λίγα λεπτά.
Τι παρατηρείτε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα;
• Εξάνιο
		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

• Παραφίνη
		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

		

………………………………………………….……..........................................................................................................................

•	Να γράψετε τα συμπεράσματά σας όσον αφορά στη διαλυτότητα 		
του εξανίου και της παραφίνης στο νερό.
………………………………………………….……................................................................................................................................
………………………………………………….…….................................................................................................................................
………………………………………………….……................................................................................................................................
………………………………………………….……...............................................................................................................................
………………………………………………….……...............................................................................................................................
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7. 	Σε καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα να μεταφέρετε 1 mL εξανίου και
2 mL παραφίνης και να αναδεύσετε έντονα.
•	Τι παρατηρείται;
…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………

•	Να γράψετε τα συμπέρασματά σας και να τα εξηγήσετε.
…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………
…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………
…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………

ΠΕΙΡΑΜΑ 1β Διαλυτότητα και πυκνότητα αερίων αλκανίων

Επίδειξη
1. Να γεμίσετε μία (1) γυάλινη λεκάνη με νερό της βρύσης.
2. 	Να γεμίσετε ένα (1) κύλινδρο συλλογής αερίων με νερό και να τον αναστρέψετε, με προσοχή, ώστε να μην αδειάσει.
3. Να συνδέσετε την παροχή υγραερίου, όπως δείχνει το διπλανό σχήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακόπτης να ρυθμιστεί έτσι ώστε η ροή του υγραερίου να
είναι μικρή και ελεγχόμενη.

Συλλογή υγραερίου και έλεγχος της
διαλυτότητας και της πυκνότητάς του.

4. 	Να τοποθετήσετε το ακροφύσιο του απαγωγού σωλήνα κάτω από τον
ανεστραμμένο κύλινδρο και να αφήσετε να περάσει μικρή ποσότητα
υγραερίου.

• Τι παρατηρείτε στον ανεστραμμένο κύλινδρο;
		

…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………

		

…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………

• Σε ποιες φυσικές ιδιότητες των αλκανίων οφείλεται η παρατήρησή σας;
		

…………………………………..........……………………………………………..........................................................………………………………
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Καύση υγραερίου (προπάνιο / βουτάνιο)

φλόγα
(εσωτερικός
κώνος)

1. Να ανάψετε τον λύχνο Bunsen και να μελετήσετε προσεκτικά το χρώμα της
φλόγας του, ρυθμίζοντας την παροχή αέρα.

φλόγα
(εξωτερικός
κώνος)

2. Τι παρατηρείτε όσον αφορά στο χρώμα της φλόγας όταν η παροχή αέρα
είναι ανοικτή;
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

σωλήνας
καύσης

ρυθμιστής
ροής αέρα

οπή
ελέγχου
αέρα

………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

3. Τι παρατηρείτε όσον αφορά στο χρώμα της φλόγας όταν η παροχή αέρα
είναι κλειστή;
ρυθμιστής
ροής
υγραερίου

………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

είσοδος
υγραερίου
βάση
λύχνου

4. Να γράψετε τα συμπεράσματά σας.
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

5. Να γράψετε τα προϊόντα (α) της τέλειας και (β) της ατελούς καύσης του
βουτανίου.
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

6. Να γράψετε τη χημική αντίδραση της τέλειας καύσης του προπανίου, C3H8.
………………………………………………………………….......……………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία για το σπίτι:

1. Ν
 α γράψετε εργαστηριακή αναφορά για τα πειράματα που μελετήσατε.
2. Γ ια την περαιτέρω μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των οργανικών ενώσεων, να πραγματοποιήσετε τα πιο κάτω
πειράματα και να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας και τα συμπεράσματά σας.
(α)	Να αναμίξετε παραφινέλαιο (υγρή παραφίνη) με νερό της βρύσης σε αναλογία όγκου 1:2 αντίστοιχα.
(β)	Να ανάψετε τη θερμάστρα γκαζιού (σόμπα) ή το μάτι της κουζίνας υγραερίου.
(γ)	Να βάλετε σε μπρίκι μία (1) κουταλιά της σούπας ζάχαρη και να τα θερμάνετε για δύο (2) λεπτά.
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Εργαστηριακή
Άσκηση

7
1

Σαπούνια

Σαπωνοποίηση
Ημερομηνία πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης: ……….....................................……………

Εισαγωγή
Στόχοι
•	Tεχνική παρασκευής
		 σαπουνιών από λίπη ή λιπίδια.
•	Απορρυπαντική δράση
		 σαπουνιών
•	Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Tα σαπούνια είναι άλατα νατρίου ή καλίου των λιπαρών οξέων. Ως λιπαρά
οξέα χαρακτηρίζονται τα καρβοξυλικά οξέα, τα οποία έχουν στο μόριό τους
περισσότερα από δέκα ανθρακοάτομα και δεν παρουσιάζουν διακλάδωση
στην αλυσίδα τους. Tα σημαντικότερα σαπούνια είναι τα άλατα με νάτριο,
που είναι γνωστά ως σκληρά σαπούνια. Tα άλατα με κάλιο χαρακτηρίζονται
ως μαλακά σαπούνια.
Για την παρασκευή των σκληρών σαπουνιών χρησιμοποιούνται ζωϊκά λίπη
ή φυτικά έλαια. Οι λιπαρές ουσίες αντιδρούν με υδροξείδιο του νατρίου,
NaOH, ή ανθρακικό νάτριο, Na2CO3, οπότε αυτά υδρολύονται σε γλυκερίνη και άλατα των οξέων με νάτριο. H αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται ως
σαπωνοποίηση. Tα λίπη και τα λάδια είναι τριεστέρες της γλυκερίνης με
λιπαρά οξέα, κυρίως στεατικό, ελαϊκό και παλμιτικό (τριγλυκερίδια).
C17H35COOCH2

CH2OH

C17H35COONa

C17H33COOCH + 3NaOH ➝ CHOH + C17H33COONa
C15H31COOCH2
τριγλυκερίδιο

CH2OH
γλυκερίνη

C15H31COONa
σαπούνι

H απορρυπαντική δράση του σαπουνιού βασίζεται στη δομή του μορίου
του, το οποίο αποτελείται από δύο ομάδες: το αλκύλιο, που είναι η υδρόφοβη
(λιπόφιλη) ομάδα, και το – COONa, που είναι η υδρόφιλη (λιπόφοβη) ομάδα.
Tα υδατικά διαλύματα των σαπουνιών είναι αλκαλικά. Aυτό επηρεάζει αρνητικά το πλύσιμο ορισμένων υφασμάτων, καθώς επίσης και του δέρματος που
έχει τιμή pH περίπου ίση με 5,5. Eπίσης, σε όξινο περιβάλλον τα σαπούνια
υδρολύονται προς δυσδιάλυτα οξέα που δεν έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες. Σε σκληρό νερό η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών μειώνεται και η
κατανάλωση του σαπουνιού αυξάνεται πολύ, διότι τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου σχηματίζουν με τα σαπούνια δυσδιάλυτα άλατα. Tα μειονεκτήματα
αυτά των σαπουνιών έχουν οδηγήσει στην παρασκευή συνθετικών απορρυπαντικών, τα οποία έχουν αντικαταταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα σαπούνια.
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Θέμα
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Όργανα

Χημικές ουσίες

Ζυγός ακριβείας
2 ποτήρια ζέσεως (100 mL και 250 mL )
γυάλινη ράβδος
πλαστικό δοχείο 2 L
γάντια
ηλεκτρικός αναδευτήρας
φόρμες σιλικόνης

Αποσταγμένο νερό
Λάδι (ελαιόλαδο ή ηλιανθέλαιο
ή λάδι καρύδας)
NaOH
Άρωμα (αιθέρια έλαια)
Χρωστική ουσία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να φοράτε εργαστηριακή ρόμπα, γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
Υλικά
Α
Β
Γ

Λάδι
500 g ηλιανθέλαιο
500 g ελαιόλαδο
300 g ελαιόλαδο
200 g λάδι καρύδας

H2O
190 g
190 g
190 g

NaOH
64,0 g
64,4 g
73,2 g

ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Παρασκευή σαπουνιού από φυτικά έλαια (ψυχρή μέθοδος)

Επίδειξη
1.	Επιλέξτε τα υλικά για την παρασκευή του σαπουνιού που θα ακολουθήσετε.
2. Ζυγίστε (α) τη μάζα NaOH σε ποτήρι ζέσεως των 100 mL
			
(β) τη μάζα νερού σε ποτήρι ζέσεως των 250 mL
			
(γ) τη μάζα λαδιού σε πλαστικό δοχείο 2 L
3.	Διαλύστε το στερεό NaOH στο νερό, προσθέτοντάς το σε μικρές ποσότητες και αναδεύοντας συνεχώς. Αφήστε το διάλυμα να κρυώσει (χλιαρό).
4. Προσθέστε σταδιακά/αργά το χλιαρό διάλυμα NaOH στο λάδι, αναδεύοντας συνεχώς με τον ηλεκτρικό αναδευτήρα.
5. Το μίγμα σταδιακά γίνεται αδιαφανές και παχύρευστο. Προσθέστε άρωμα και προαιρετικά χρωστική ουσία.
6. Συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να παραμείνει αποτύπωμα.
7. Μεταφέρτε το μίγμα (σαπούνι) σε φόρμες σιλικόνης, σκεπάστε και αφήστε για τουλάχιστο 12 ώρες σε ζεστό μέρος (η αντίδραση σαπωνοποίησης συνεχίζεται).
8. Όταν το σαπούνι σκληρύνει αρκετά, αφαιρέστε το από τα καλούπια. Το
σαπούνι θα είναι έτοιμο για χρήση μετά από 3 - 4 εβδομάδες.
Εργασία για το σπίτι:
1.	Γιατί δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σαπούνι αμέσως μετά την
παρασκευή του;
2.	Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τις φυσικές ιδιότητες του σαπουνιού
που παρασκευάσετε.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Απορρυπαντική δράση υγρού σαπουνιού σε μαλακό και σκληρό νερό

Όργανα

Υλικά

στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων

αποσταγμένο νερό

δοκιμαστικούς σωλήνες

πόσιμο νερό

σταγονόμετρο

σκληρό νερό
(κορεσμένο διάλυμα θειικού μαγνησίου)

ογκομετρικός κύλινδρος 10 mL

υγρό σαπούνι

πλαστικά πώματα

1.	Σε στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων, τοποθετήστε τρεις (3) δοκιμαστικούς σωλήνες και αριθμήσετε τους από το 1 - 3.
2. 	Προσθέστε στον πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα 3 mL αποσταγμένου νερού, στον δεύτερο 3 mL πόσιμου νερού και στον τρίτο 3 mL σκληρού
νερού.
3. 	Προσθέστε και στους τρεις (3) δοκιμαστικούς σωλήνες από 3 σταγόνες
από το υγρό σαπούνι.
4. Πωματίστε τους σωλήνες και ανακινήστε ζωηρά.
5. Συμπληρώστε τον πίνακα 7.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1

Είδος νερού

Ποσότητα αφρού
(μεγάλη, μέτρια, μικρή)

Αποσταγμένο
Πόσιμο
Σκληρό

6. Ποιο συμπέρασμα εξάγετε για τη δράση του σαπουνιού στο σκληρό νερό;
………………………………………………………….................................................................................................................................................
………………………………………………………….................................................................................................................................................
………………………………………………………….................................................................................................................................................

Εργασία για το σπίτι:
Να γράψετε εργαστηριακή αναφορά για τα πειράματα που μελετήσατε.

32

φυσικοχηµεία
βιοχηµεία
αναλυτική χηµεία ανόργανη χηµεία
οργανική χηµεία χηµεία τροφίµων

XHMEIA Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

συµπληρωµατικό υλικό

XHMEIA Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

συµπληρωµατικό
υλικό

Το συµπληρωµατικό υλικό έχει επιλεγεί από την έκδοση της
Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραµµάτων (ΥΑΠ) “Χηµεία Κοινός
Κορµός B΄Ενιαίου Λυκείου” και προσαρµοστεί στις ανάγκες
του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος της Α΄τάξης.

1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2. ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ
3. ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
4. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

TÔ Ê∙ÈÓÌÂÓÔ ÙË̃ Î∙‡ÛË̃
OÚÎÙ¿ Î∙‡ÛÈÌ∙
E›‰Ë ÔÚÎÙÒÓ Î∙Û›Ì̂Ó
™ˉËÌ∙ÙÈÛÌ̃ ÂÙÚÂÏ∙›Ô
EÍÚÍË Î∙È ‰È‡ÏÛË ÂÙÚÂÏ∙›Ô
TÔ ÊÛÈÎ ∙¤ÚÈÔ
¶ÂÙÚÔˉËÌÈÎ‹ ‚ÈÔÌËˉ∙Ó›∙
K∙‡ÛÈÌ∙ Î∙È Ú‡∙ÓÛË ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙỖ
Y∙ÏÏ∙ÎÙÈÎ¤̃ ÌÔÚÊ¤̃ ∙Ú∙Á̂Á‹̃ ÂÓ¤ÚÁÂÈ∙̃
AÛÎ‹ÛÂÈ̃
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Tο φαινόμενο της καύσης

M
H
OT
TA

O•
Y

P
£E

°O
NO

Tο φαινόμενο της καύσης

KAY™IMA
TÔ ÙÚ›Á̂ÓÔ ÙË̃ Ê̂ÙÈ¿̃

Eξώθερμη αντίδραση
H χημική αντίδραση που
απελευθερώνει ενέργεια στο
περιβάλλον

H καύση είναι μια αντίδραση οξείδωσης. Eίναι συνήθως
γρήγορη αντίδραση και κατά την πραγματοποίησή της
παράγει φως και θερμότητα. Oι αντιδράσεις καύσης
είναι εξώθερμες αντιδράσεις.
Kαύσιμα: Oνομάζονται οι ουσίες οι οποίες καίονται στον
αέρα (ή στο καθαρό οξυγόνο) και παράγουν μεγάλα
ποσά θερμότητας.
Tα πιο συνηθισμένα καύσιμα είναι τα ορυκτά καύσιμα,
όπως οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Kύριο συστατικό των καυσίμων αυτών είναι ο άνθρακας
και το υδρογόνο.
Tέλεια καύση: Όταν υπάρχει επαρκής ποσότητα
οξυγόνου, η καύση είναι πλήρης. Aπό την καύση αυτή
παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θερμότητα.

H θερμότητα που παράγεται κατά την τέλεια καύση είναι
η μέγιστη δυνατή.
Aτελής καύση: Όταν η ποσότητα του οξυγόνου δεν είναι
επαρκής, η καύση δεν είναι πλήρης.
Aπό την ατελή καύση είναι δυνατό να παραχθούν, εκτός
από το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, μονοξείδιο
του άνθρακα και αιθάλη.

H θερμότητα που παράγεται δεν είναι η μέγιστη δυνατή
και είναι πολύ μικρότερη από ότι στην τέλεια καύση.
Για παράδειγμα, σε μηχανές αυτοκινήτων, στις οποίες η
τροφοδοσία οξυγόνου από τον αέρα είναι ανεπαρκής, η
καύση είναι ατελής, με αποτέλεσμα τα καυσαέρια να
περιέχουν ένα μίγμα των πιο κάτω ουσιών.
βενζίνη + αέρας / O2 → C (αιθάλη) + CO + CO2 + H2O + θερμότητα
OÈ ÚÎ∙ÁÈ¤̃ Â›Ó∙È
∙ÙÂÏÂ›̃ Î∙‡ÛÂÈ̃

Oρυκτά καύσιμα
Oρυκτά καύσιμα είναι οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και
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το φυσικό αέριο. Kαι τα τρία αυτά υλικά προέρχονται
από φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς.

TÔ ÁÚ∙¤ÚÈÔ ∙ÔËÎÂ‡ÂÙ∙È
Î∙È ÌÂÙ∙Ê¤ÚÂÙ∙È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎÔ‡̃
ÎÏ›Ó‰ÚỖ ÁÈ∙ ÔÈÎÈ∙Î‹ ˉÚ‹ÛË

Oι ορυκτοί γαιάνθρακες σχηματίστηκαν πριν πολλά
εκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της
λιθανθρακοφόρου γεωλογικής περιόδου, από δέντρα και
άλλα φυτά. Mεγάλες δασώδεις περιοχές καταβυθίστηκαν
σε λιμνοθάλασσες και έλη και εγκλωβίστηκαν μέσα σε
ιζηματογενή στρώματα του φλοιού της γης. Στα φυτικά
λείψανα που προέκυψαν, ελαττώθηκε βαθμιαία το
ποσοστό του οξυγόνου και υδρογόνου που περιείχαν, με
αποτέλεσμα να εμπλουτισθούν σε άνθρακα. H διαδικασία
αυτή ονομάζεται εξανθράκωση.

Σχηματισμός πετρελαίου
Πάνω από
100
εκατομμύρια
χρόνια πριν.

Eκατομμύρια
χρόνια
αργότερα.

Σήμερα:
Πετρέλαιο και
αέρια είναι
εγκλωβισμένα
σε ένα
αντίκλινο.

Θάλασσα πλούσια σε
πλαγκτόν,
μικροσκοπικά ζώα και
φυτά.
Στρώμα λάσπης από
νεκρά ζώα και φυτά.
Iζηματογενές πεδίο.

Στρώμα άμμου και
λάσπης.
Πετρέλαιο που
σχηματίστηκε από την
επίδραση θέρμανσης
και πίεσης στα νεκρά
ζώα και φυτά.
Γεωτρύπανο.
Aδιαπέρατο πέτρωμα.
Aέριο.
O σχηματισμός
πετρελαίου εξαρτάται
από ένα συνδυασμό
παραγόντων -νεκροί
οργανισμοί, θέρμανση,
πίεση και σχηματισμός
πετρωμάτων.

AÂÈÎÓÈÛË ÙÔ ÛˉËÌ∙ÙÈÛÌÔ‡
ÂÙÚÂÏ∙›Ô

Tο πετρέλαιο καθώς επίσης και το φυσικό αέριο, έχουν
σχηματιστεί από τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και
τα λίπη υδρόβιων μικροοργανισμών και φυτών. Tα
αποθέματα αυτών μαζί με άμμο και άλλες ανόργανες
ουσίες, επικάθησαν στον πυθμένα της θάλασσας και
δημιούργησαν ένα στρώμα λάσπης με μειωμένη
περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Mε την πάροδο εκατομμυρίων
χρόνων, κάτω από την επίδραση της πίεσης, της
θερμότητας, των βακτηριδίων καθώς επίσης και διαφόρων
καταλυτών, τα οργανικά συστατικά της λάσπης
μετατράπηκαν στις ενώσεις που είναι σήμερα τα
συστατικά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Tο ορυκτό πετρέλαιο βρίσκεται σε πορώδη πετρώματα
και επιπλέει συνήθως στην επιφάνεια αλμυρού νερού και
λάσπης. Πάνω από το πετρέλαιο υπάρχει το φυσικό
αέριο. Tα κοιτάσματα του πετρελαίου εντοπίζονται με
διάφορες γεωφυσικές μεθόδους, από τις οποίες η πιο
σημαντική είναι η σεισμογραφική μέθοδος. H επιβεβαίωση
της παρουσίας του γίνεται με γεωτρήσεις, που φθάνουν
συχνά μέχρι και 5000 μέτρα βάθος.
Tο ορυκτό πετρέλαιο, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής
του, είναι ένα καφέ – μαύρο υγρό μίγμα, που αποτελείται
κυρίως από υδρογονάνθρακες. Yπολογίζεται ότι πάνω
από χίλιοι υδρογονάνθρακες περιέχονται στο πετρέλαιο.
Eπί πλέον, υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες ανόργανων
και οργανικών ενώσεων, οξυγόνου, αζώτου και θείου.
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Eξόρυξη και διύλιση πετρελαίου
 Eξόρυξη πετρελαίου
Tο πετρέλαιο εξάγεται από τις γεωτρήσεις με ειδικές
αντλίες και αποθηκεύεται σε μεγάλες δεξαμενές. H
μεταφορά του σε διυλιστήρια γίνεται με πετρελαιαγωγούς,
σε μερικές περιπτώσεις υποθαλάσσιους, ή με
δεξαμενόπλοια.
Πριν τη μεταφορά, από το πετρέλαιο αφαιρούνται το
νερό, το αέριο και τα άλατα που περιέχει.

 Διύλιση πετρελαίου – Kλασματική απόσταξη

A¤ÚÈ∙ Î∙‡ÛÈÌ∙ 20 ÆC

BÂÓ›ÓË 70 ÆC

N¿Ê∙ 120 ÆC

¶‡ÚÁỖ
‰È‡ÏÈÛË̃
KÂÚÔ›ÓË 170 ÆC

AÚÁ ÂÙÚ¤Ï∙ÈÔ
AÎ¿. ÂÙÚ¤Ï∙ÈÔ 270 ÆC

M∙Ô‡Ù

KÏ›‚∙ÓỖ

SUPER
CLEANIN
G

S PE C I AL
MOT O R

OIL

§È∙ÓÙÈÎ¿ Ï¿‰È∙

ÕÛÊ∙ÏÙỖ 350 ÆC

KÏ∙ÛÌ∙ÙÈÎ‹ ∙ÛÙ∙ÍË
∙ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ∙›Ô

Tο πετρέλαιο γίνεται χρήσιμο μόνο μετά τη διύλιση και
την επεξεργασία του, οπότε ο άνθρωπος μπορεί να
εκμεταλλευτεί τα διάφορα συστατικά του, όπως τη
βενζίνη και τα άλλα καύσιμα, καθώς επίσης και τα
λιπαντικά λάδια. O διαχωρισμός των συστατικών του
πετρελαίου επιτυχάνεται με τη μέθοδο της κλασματικής
απόσταξης, που βασίζεται στα διαφορετικά σημεία
ζέσεως των υδρογονανθράκων. H διαδικασία αυτή
ονομάζεται διύλιση του πετρελαίου και γίνεται σε
ειδικές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια πετρελαίου.
Mε την απόσταξη το πετρέλαιο δεν είναι δυνατόν να
διαχωριστεί σε καθαρά σώματα αλλά σε μίγματα
σωμάτων με παραπλήσια σημεία ζέσεως, τα κλάσματα
του πετρελαίου. Για το σκοπό αυτό, το ακάθαρτο
πετρέλαιο θερμαίνεται στη βάση του πύργου απόσταξης
στους 360° C μέχρι 400° C και το μεγαλύτερο μέρος του
εξατμίζεται. H θερμοκρασία του αποστακτικού πύργου
μειώνεται από τη βάση προς την κορυφή, ώστε οι ατμοί
του πετρελαίου που ανεβαίνουν προς τα πάνω να
υγροποιούνται σε διάφορα επίπεδα, ανάλογα με τα
σημεία βρασμού. Oι υδρογονάνθρακες, με τη μεγαλύτερη
μάζα και τα ψηλότερα σημεία ζέσεως, υγροποιούνται σε
κατώτερα επίπεδα, ενώ οι ελαφρότεροι σε ψηλότερα.
Στην κορυφή του πύργου απόσταξης λαμβάνονται οι
αέριοι υδρογονάνθρακες, που χρησιμοποιούνται για
θερμαντικούς σκοπούς στα διυλιστήρια και για την
παραγωγή του υγραερίου (προπάνιο – βουτάνιο). Ένα
μέρος των αερίων καίεται στην ατμόσφαιρα, για καλύτερο
έλεγχο της πίεσης στο εσωτερικό του πύργου.
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Tο υπόλειμμα της απόσταξης δεν μπορεί να θερμανθεί
πάνω από τους 400° C, διότι οι ενώσεις που περιέχει
διασπώνται. Γι’ αυτό οδηγείται σε δεύτερο πύργο
απόσταξης, που λειτουργεί υπό κενό, με αποτέλεσμα να
μειώνονται πολύ τα σημεία ζέσεως των συστατικών.
Έτσι, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, το υπόλειμμα
διαχωρίζεται σε ακόμα περισσότερα κλάσματα. Aπό την
απόσταξη κενού παίρνουμε ορυκτέλαια, παραφίνη και
άσφαλτο που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
λιπαντικών λαδιών, κεριών ή για επικάλυψη δρόμων. Tα
κυριότερα κλάσματα του πετρελαίου και οι χρήσεις τους
αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα:
¶›Ó∙Î∙̃ 4.2: T∙ ÎÏ¿ÛÌ∙Ù∙ ÙÔ ÂÙÚÂÏ∙›Ô Î∙È ÔÈ ˉÚ‹ÛÂÈ̃ ÙỖ
KÏ¿ÛÌ∙

∙¤ÚÈ∙
ÂÏ∙ÊÚ¿
‚ÂÓ›ÓË
‚∙ÚÈ¿ ‚ÂÓ›ÓË
Ê̂ÙÈÛÙÈÎ
ÂÙÚ¤Ï∙ÈÔ
(ÎÂÚÔ›ÓË)
ÂÙÚ¤Ï∙ÈÔ
diesel
ÔÚÎÙ¤Ï∙È∙

™ËÌÂ›Ô ‚Ú∙ÛÌÔ‡

XÚ‹ÛÂÈ̃

< 30Æ C

̂̃ ÁÚ∙¤ÚÈÔ, ÛÙËÓ
ÂÙÚÔˉËÌÂ›∙

40 – 100Æ C

‰È∙ÏÙÈÎ Ì¤ÛÔ, ÛÙËÓ
ÂÙÚÔˉËÌÂ›∙

100 – 140Æ C

Î∙‡ÛÈÌÔ, ‰È∙ÏÙÈÎ
Ì¤ÛÔ, ÛÙËÓ
ÂÙÚÔˉËÌÂ›∙

150 – 240Æ C

Ê̂ÙÈÛÙÈÎ ÏÈÎ,
Î∙‡ÛÈÌÔ (∙ÂÚÔÏ¿Ó∙,
ÎÂÓÙÚÈÎ¤̃ ÂÚÌ¿ÓÛÂÈ̃)

220 – 250Æ C

Î∙‡ÛÈÌÔ (∙ÙÔÎ›ÓËÙ∙,
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ∙)

250 – 360Æ C

> 360Æ C
ÏÂÈÌÌ∙
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Ï›∙ÓÙÈÎ¿ (ÌËˉ∙Ó¤̃),
Î∙‡ÛÈÌÔ (ÏÔ›∙,
ËÏÂÎÙÚÔ∙Ú∙Á̂ÁÈÎÔ›
ÛÙ∙ÌÔ›)
ÏÈ∙ÓÙÈÎ¿ Ï¿‰È∙,
ÎÂÚÈ¿, Â›ÛÙÚ̂ÛË
‰ÚÌ̂Ó (¿ÛÊ∙ÏÙỖ)

™‡ÛÙ∙ÛË ÊÛÈÎÔ‡ ∙ÂÚ›Ô
‚ÚÂÈ∙̃ ¿Ï∙ÛÛ∙̃
(M. BÚÂÙ∙Ó›∙)
ÌÂ¿ÓÈÔ

92%

∙È¿ÓÈÔ

3,4%

ÚÔ¿ÓÈÔ

0,8%

CO2

0,5%

¿̂ÙÔ

2,7%

Tο φυσικό αέριο
Tο φυσικό αέριο σχηματίστηκε με τον ίδιο περίπου
τρόπο όπως το πετρέλαιο. Eίναι και αυτό ένα μίγμα από
υδρογονάνθρακες, με κύριο όμως συστατικό το μεθάνιο
(CH4).
H μεταφορά του φυσικού αερίου γίνεται κυρίως με
αγωγούς σε αέρια κατάσταση, ή, ως υγρό, με
δεξαμενόπλοια, αφού προηγουμένως υγροποιηθεί και
μειωθεί ο όγκος του κατά 600 φορές περίπου.
Tο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για
οικιακούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. Στη βιομηχανία
χρησιμοποιείται, επίσης, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
διαφόρων χημικών προϊόντων. Tο μεθάνιο θεωρείται ένα
από τα καλύτερα καύσιμα διότι η θερμαντική του
ικανότητα είναι μεγάλη και από την τέλεια καύση του
δεν σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα.

Πετροχημική βιομηχανία
O κλάδος της χημείας που ασχολείται με τη σύνθεση
οργανικών ενώσεων, με πρώτη ύλη το πετρέλαιο,
ονομάζεται Πετροχημεία.

O Pώσος χημικός Mεντελέγιεφ
ήδη το 1882 δήλωσε: Tο
πετρέλαιο είναι εξαιρετικά
πολύτιμο υλικό και είναι κρίμα
να το καίουμε.

Oι μη επεξεργασμένες βενζίνες από την κλασματική
απόσταξη, που είναι γνωστές με την τεχνική ονομασία
νάφθα, αποτελούν την πιο σημαντική πρώτη ύλη της
Πετροχημείας. Aπό τη νάφθα παράγονται, σε πρώτο
στάδιο, αλκένια και αρωματικοί υδρογονάνθρακες
(βενζόλιο, και τα παράγωγά του), που αποτελούν τις
πρώτες ύλες για την παραγωγή μεγάλου αριθμού
χημικών προϊόντων.
Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται
μερικές από τις ενώσεις που παρασκευάζονται από τη
νάφθα και οι κύριες χρήσεις τους.
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XPHΣEIΣ

H νάφθα και οι κύριες χρήσεις της

αιθένιο

αλκένια

πολυαιθένιο

Πλαστικές
τσάντες, φιάλες,
σακούλια,
οικιακά σκεύη

αιθυλενοξείδιο

απορρυπαντικά,
αντιπηκτικά,
χρωστικές
ουσίες,
συνθετικές ίνες

αιθανόλη

διαλυτικό μέσο,
καλλυντικά,
φαρμακευτικά
προϊόντα

προπυλενοξείδιο

σφουγγάρια για
έπιπλα

προπένιο
ακρυλονιτρίλιο

νάφθα

βουτένιο

βουταδιένιο

τολουόλιο

πολυστερίνη,
(οικοδομική
βιομηχανία)

νάυλον

συνθετικές ίνες

πολυουρεθάνες

μονωτικά,
σφουγγάρια για
έπιπλα

πολυεστέρες

πλαστικές
μπογιές,
πρόσθετα,
υαλοβάμβακας

ρητίνες

ανθεκτικές
μπογιές

ξυλόλιο
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συνθετικό
καουτσούκ
(λάστιχα
αυτοκινήτου)

πολυστυρόλιο
βενζόλιο

αρωματικοί
υδρογονάθρακες

συνθετικές ίνες,
συνθετικό
καουτσούκ

Kαύσιμα και ρύπανση του περιβάλλοντος
Mε την καύση των ορυκτών ανθράκων και παραγώγων
του πετρελαίου, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα και
το νερό, σχηματίζονται και πολλές άλλες ουσίες, όπως
το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το
μονοξείδιο του άνθρακα και η τέφρα. Aυτές αποτελούν
σημαντικούς ρύπους της ατμόσφαιρας και έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως το
σχηματισμό όξινης βροχής, το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, το νέφος στα αστικά και βιομηχανικά
κέντρα κ.ά.
Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί επίσης η απόρριψη
πετρελαιοειδών στις θάλασσες, με αποτέλεσμα να
καταστρέφεται η θαλάσσια ζωή – ψάρια, οστρακοειδή,
θαλάσσια πουλιά – αλλά και ολόκληρες παραλίες.
Yπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, 5 μέχρι 10 εκατομμύρια
τόνοι πετρελαίου χύνονται στις θάλασσες.

Yπαλλακτικές μορφές παραγωγής
ενέργειας
Tα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων, κυρίως του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είναι περιορισμένα.
Yπολογίζεται ότι, με το σημερινό ρυθμό εκμετάλλευσής
τους, θα εξαντληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για τη λύση του προβλήματος ο άνθρωπος αναζητεί
συνεχώς υπαλλακτικές πηγές ενέργειας, τέτοιες που να
μην προκαλούν ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος.
Oι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

H ενέργεια που δέχεται η γη από
τον ήλιο, σε λιγότερο από μια
ώρα, θα ήταν αρκετή για τις
ενεργειακές ανάγκες όλου του
κόσμου, για έναν ολόκληρο
χρόνο.

Hλιακή ενέργεια: O άνθρωπος την εκμεταλλεύεται ήδη
σε μικρό βαθμό, για θέρμανση νερού ή κτιρίων και για την
παραγωγή ηλεκτρισμού. Στην Kύπρο, η εκμετάλλευση
της ηλιακής ενέργειας επιτυγχάνεται με τους ηλιακούς
θερμοσίφωνες.
Yδροηλεκτρική ενέργεια: H μορφή αυτή της ενέργειας
προέρχεται από τις υδατοπτώσεις και χρησιμοποιείται
ιδιαίτερα σε χώρες με ψηλή βροχόπτωση.
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H ενέργεια των ανέμων – αιολική ενέργεια – και η
ενέργεια των κυμάτων: Oι δύο αυτές μορφές ενέργειας
παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, διότι ο άνεμος και τα
κύματα δεν εμφανίζονται συνεχώς και ούτε σε κανονικά
διαστήματα.
Παλιρροιακή ενέργεια: H ενέργεια που βασίζεται στο
φαινόμενο της παλίρροιας.
Γεωθερμική ενέργεια: Eίναι η ενέργεια που βρίσκεται
εγκλωβισμένη στο εσωτερικό της γης με τη μορφή
θερμότητας. H σχετική τεχνολογία είναι ανεπαρκής γι’
αυτό και η εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής είναι
περιορισμένη.
Πυρηνική ενέργεια: Eίναι η ενέργεια που είναι
αποθηκευμένη στον πυρήνα των ατόμων. H πυρηνική
ενέργεια προκαλεί στον άνθρωπο και το περιβάλλον του
σοβαρά προβλήματα.
Eνέργεια από το βιοαέριο: Tο βιοαέριο είναι μίγμα
αερίων, με κύριο συστατικό το μεθάνιο (60 – 65%). Tο
βιοαέριο παράγεται από την αποσύνθεση άχρηστων
υλικών, σκυβάλων και υγρών αποβλήτων, κυρίως φυτικών
ουσιών και ζωϊκών απορριμμάτων (χοιροστάσια,
ορνιθοτροφεία).
H αποσύνθεση των οργανικών ουσιών γίνεται με τη
δράση μικροοργανισμών, συνήθως αναερόβιων
βακτηριδίων (βακτηριδίων που αναπτύσσονται στην
απουσία οξυγόνου). Tο βιοαέριο χρησιμοποιείται για
θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρισμού σε κατοικίες και
εργοστάσια, ενώ η χωνεμένη λάσπη, που σχηματίζεται
κατά την παραγωγή του, χρησιμοποιείται ως λίπασμα.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Nα εξηγήσετε τους όρους τέλεια και ατελής καύση.
2. Nα περιγράψετε με λίγα λόγια τον τρόπο σχηματισμού των γαιανθράκων και του πετρελαίου.
3. Έχοντας υπόψη τον πύργο για την κλασματική απόσταξη του πετρελαίου, να απαντήσετε τις ερωτήσεις:
α) Tι εννοούμε με τον όρο κλάσματα της απόσταξης;
Γιατί τα διάφορα κλάσματα υγροποιούνται σε διάφορα επίπεδα της αποστακτικής στήλης;
β) Ποιό από τα κλάσματα του πετρελαίου
(i) Aποστάζει στη χαμηλότερη θερμοκρασία
(ii) Aποτελείται από τα πιο μεγάλα μόρια υδρογονανθράκων
(iii) Eίναι το πιο εύφλεκτο;
4. Nα αναφέρετε τα κύρια προϊόντα της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου και τις πιο σημαντικές
χρήσεις τους.
5. Γιατί νομίζετε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στους σταθμούς βενζίνης;
6. (i) Tί είναι η πετροχημεία;
(ii) Nα αναφέρετε τρία πετροχημικά προϊόντα και τη χρήση τους.
7. Να σχολιάσετε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.
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2.

ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

Λιπαρές ουσίες
Oι λιπαρές ουσίες είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν
άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο.

Λιπαρές ουσίες

Λίπη
στερεά
σε φυσική
κατάσταση

Έλαια
υγρά
σε φυσική
κατάσταση

Oι λιπαρές ουσίες διακρίνονται σε στερεές (λίπη) και
υγρές (έλαια). Tα λίπη είναι συνήθως ζωικής προέλευσης.
Παραδείγματα είναι το λίπος του προβάτου ή του χοίρου,
το βούτυρο κ.ά. Tα έλαια είναι συνήθως φυτικής
προέλευσης, π.χ. το ελαιόλαδο, το φυστικέλαιο, το
αραβοσιτέλαιο, το ηλιανθέλαιο κ.ά. Tα μόρια των λιπαρών
ουσιών σχηματίζονται από την αντίδραση της γλυκερίνης
με τρία μόρια λιπαρών οξέων, όπως το βουτυρικό, το
στεατικό, το παλμιτικό και το ελαϊκό οξύ. H λιπαρή ουσία
που παράγεται ονομάζεται και τριγλυκερίδιο.
Tο γλυκερίδιο που σχηματίζεται μπορεί να είναι μονο-,
δι-, ή τρι-γλυκερίδιο.
Παραδείγματα γλυκεριδίων:
CH2OCO(CH2)7CH = CH(CH2)7CH3

Από την καύση 1g λίπους,
παράγεται ενέργεια 9,2 Kcal.

CH OCO(CH2)7CH = CH(CH2)7CH3
CH2OCO(CH2)7CH = CH(CH2)7CH3

Eλαΐνη
(μονογλυκερίδιο)

CH2OCO(CH2)14CH3
CH OCO(CH2)14CH3

Διπαλμιτο-στεατίνη
(διγλυκερίδιο)

CH2OCO(CH2)16CH3

μικτά γλυκερίδια

CH2OCO(CH2)7CH = CH(CH2)7CH3

¶ÔÏÏ¿ ÙÚÊÈÌ∙ ÂÚÈ¤ˉÔÓ ÌÂÁ¿Ï∙
ÔÛ¿ ÏÈ∙ÚÒÓ ÔÛÈÒÓ

CH OCO(CH2)14CH3

Παλμιτο-στεατοελαΐνη

CH2OCO(CH2)16CH3

(τριγλυκερίδιο)
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Διάσπαση των λιπαρών ουσιών
Tα λίπη και τα έλαια διασπώνται με τη βοήθεια ενζύμων,
των λιπασών, στο στομάχι και το λεπτό έντερο και
παράγουν γλυκερίνη και οξέα, τα λιπαρά οξέα.
¶›Ó∙Î∙̃ 2: KÚÈÙÂÚ∙ ÏÈ∙Ú¿ ÔÍ¤∙

Όνομα

Xημικός Tύπος

μυριστικό οξύ

CH3 – (CH2)12 – COOH

παλμιτικό οξύ

CH3 – (CH2)14 – COOH

στεατικό οξύ

CH3(CH2)16 – COOH

ελαϊκό οξύ (ακόρεστο οξύ) CH3(CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH
λινολεϊκό οξύ (ακόρ. οξύ)

CH3 – (CH2)4 – CH = CH – CH2 – CH = CH – (CH2)7 – COOH

λινολενικό οξύ (ακόρ. οξύ) CH3CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – (CH2)7 – COOH

Θρεπτική αξία των λιπαρών ουσιών
Tο τάγγισμα των λιπαρών ουσιών
είναι οξείδωση που γίνεται με
την παρουσία οξυγόνου του
αέρα και του φωτός. Oι ταγγές
λιπαρές ουσίες έχουν δυσάρεστη
οσμή και γεύση και είναι
ακατάλληλες για τροφή.

H κύρια βιολογική σημασία των λιπαρών ουσιών στον
οργανισμό είναι η παραγωγή μεγάλης ποσότητας
ενέργειας με την καύση τους. Tα λίπη που πλεονάζουν
αποθηκεύονται στον οργανισμό και έτσι χρησιμεύουν και
ως εφεδρικά υλικά.
Tα λιπώδη αυτά στρώματα προσφέρουν προστατευτική
κάλυψη ευαίσθητων οργάνων κι αποτελούν εφεδρικό
καύσιμο. Eπιπρόσθετα τα λίπη χρησιμοποιούνται ως
διαλύτες των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως η A, D και E.
 Πιο κάτω δίνεται πίνακας που δείχνει την περιεκτικότητα
(%) των γλυκεριδίων σε λιπαρά οξέα.

Mαργαρίνη
H μαργαρίνη είναι προϊόν
καταλυτικής υδρογόνωσης των
ελαίων

Eίναι προϊόν επεξεργασίας λαδιών (καταλυτική
υδρογόνωση) κατά την οποία τα έλαια στερεοποιούνται.

Προέλευση λιπών και ελαίων
Πάρα πολλά μέρη φυτικών και ζωικών οργανισμών είναι
πλούσια σε λίπη ή έλαια και αποτελούν φυσικές πηγές
λήψης αυτών των λιπαρών ουσιών.
Tα σπορέλαια, τα πυρηνέλαια και οι λιπαρές ουσίες, που
περιέχονται στους ξηρούς καρπούς, είναι φυτικής
προέλευσης, ενώ το βούτυρο και τα διάφορα είδη
λίπους, προέρχονται, κυρίως, από ζωϊκούς οργανισμούς.
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¶›Ó∙Î∙̃ 2: ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎÙËÙ∙ (%) Ù̂Ó ÁÏÎÂÚÈ‰›̂Ó ÛÂ ÏÈ∙Ú¿ ÔÍ¤∙
λιπαρή ουσία

βούτυρα

μυριστικό οξύ

παλμιτικό οξύ

στεατικό οξύ

ελαϊκό οξύ

λινολεϊκό οξύ

8 – 15

25 – 29

9 – 17

18 – 38

2–4

άλλα οξέα

3 – 4, κυρίως
βουτυρικό οξύ

χοιρινό λίπος

1–2

25 – 30

12 – 18

46 – 60

1 – 3, κυρίως
παλμιτικό οξύ

βοδινό λίπος

2–5

24 – 34

15 – 30

35 – 45

1 – 3, κυρίως
παλμιτικό οξύ

ελαιόλαδο

0–1

5 – 15

1–4

67 – 84

8 – 12

0 – 1, κυρίως
παλμιτικό οξύ

αραβοσιτέλαιο

1–2

7 – 11

3–4

25 – 35

50 – 60

0 – 2, κυρίως
παλμιτικό οξύ

―

7 – 12

2–6

30 – 60

20 – 38

0–1

6–8

10 – 25

1–3

―

―

φυστικέλαιο
ψαρέλαια
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3.

™A¶OYNIA KAI ™YN£ETIKA
TÈ Â›Ó∙È Ù∙ ∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎ¿
A¶OPPY¶ANTIKA

TÈ Â›Ó∙È Ù∙ Û∙Ô‡ÓÈ∙
™ÓÂÙÈÎ¿ ∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎ¿
MËˉ∙ÓÈÛÌ̃ ÙË̃ ∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎ‹̃ ‰Ú¿ÛË̃
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì∙Ù∙ Î∙È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì∙Ù∙ Ù̂Ó
∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎÒÓ
T∙ ∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ Î∙ËÌÂÚÈÓ‹ ̂‹
AÛÎ‹ÛÂÈ̃

46
48

Oι Σουμέριοι παρασκεύαζαν
σαπούνια από το 2.500 π.X.
χρησιμοποιώντας λάδι και
ανθρακικό κάλιο, K2CO3

Tα σαπούνια ονομάστηκαν έτσι
από την πόλη Σαβόνα της
Iταλίας, από όπου ξεκίνησε η
βιομηχανική τους παρασκευή

Tι είναι τα απορρυπαντικά
Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε διάφορα
απορρυπαντικά, είτε σε στερεά, είτε σε υγρή μορφή π.χ.
σαπούνια μπάνιου, σκόνες, υγρά καθαρισμού πιάτων
κ.λπ. Tα απορρυπαντικά, με τη βοήθεια του νερού,
καθαρίζουν πολλούς ρύπους.
Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
i. Tα σαπούνια (φυσικά απορρυπαντικά)
ii. Tα συνθετικά απορρυπαντικά.

Tι είναι τα σαπούνια
Tα σαπούνια παρασκευάζονται με πρώτη ύλη τα έλαια
(λάδια) ή τα ζωϊκά λίπη. Aυτά όταν θερμανθούν με
διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), ή του
καλίου, (KOH) ή και με διάλυμα σόδας (Na2CO3),
παράγεται το σαπούνι.
¶∙Ú∙Á̂Á‹ Û∙ÔÓÈÔ‡

Λιπαρές ουσίες
ουσίες +
Λιπαρές

+ Γλυκερίνη
Yδροξείδιο
του νατρίουαυτήΘέρμανση
H αντίδραση
ονομάζεταιΣαπούνι
σαπωνοποίηση.

Tα πράσινα σαπούνια οφείλουν
το χρώμα τους στη χλωροφύλλη
που περιέχουν οι λιπαρές ουσίες
που προέρχονται από φυτά.

Tο σαπούνι που σχηματίζεται είναι ελαφρύ και
συγκεντρώνεται στην επιφάνεια, όπου στερεοποιείται
και κατόπιν συλλέγεται. Στα σαπούνια προστίθενται
διάφορα χρώματα και αρώματα, για βελτίωση της
εμφάνισής τους.

Συνθετικά απορρυπαντικά
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι περισσότερες σκόνες
και τα υγρά πλυσίματος πιάτων, ρούχων κ.λπ. Όλα
σχεδόν τα συνθετικά απορρυπαντικά παρασκευάζονται
με πρώτες ύλες διάφορα παράγωγα του πετρελαίου.
H αλματώδης ανάπτυξη της βιομηχανίας των συνθετικών
απορρυπαντικών σημειώθηκε μετά το 1950 οπότε
καθιερώνονται ως υποκατάστατα του σαπουνιού στον
τομέα της καθαριότητας.
T∙ ÛÓÂÙÈÎ¿ ∙ÔÚÚ∙ÓÙÈÎ¿ ¤ˉÔÓ
ÂÎÙÔ›ÛÂÈ Ù∙ Û∙Ô‡ÓÈ∙
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H αναγκαιότητα αυτή προέκυψε γιατί οι λιπαρές ουσίες
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου και η
χρήση τους στη σαπωνοποιία στερούσε την ανθρωπότητα
από το είδος αυτής της τροφής.




 


 
 





























Mηχανισμός της απορρυπαντικής
δράσης
Tα μόρια των απορρυπαντικών, τόσο των φυσικών όσο
και των συνθετικών, αποτελούνται από δύο μέρη. Tο ένα
ονομάζεται «λιπόφιλο» (η ουρά) επειδή διαλύεται μέσα
στο λίπος. Tο άλλο, ονομάζεται «υδρόφιλο» (η κεφαλή)
επειδή διαλύεται μέσα στο νερό. Για να απομακρυνθεί ο
λεκές (ρύπος) από μία επιφάνεια το απορρυπαντικό δρά
ως εξής:
Tο λιπόφιλο μέρος του απορρυπαντικού βυθίζεται στο
λεκέ, ενώ το υδρόφιλο μέρος παραμένει στο νερό. Tο
νερό έλκει το υδρόφιλο μέρος του μορίου του
απορρυπαντικού, με αποτέλεσμα ο λεκές να σπάζει σε
μικροσκοπικά κομμάτια, που ξεκολλούν από την
επιφάνεια του αντικειμένου που πλένεται και
παρασύρονται από το νερό με τη μορφή γαλακτώματος.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των απορρυπαντικών
Tόσο τα σαπούνια όσο και τα συνθετικά απορρυπαντικά,
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.
i. Σαπούνια: Παρουσιάζουν τα εξής μειονεκτήματα:
 Παρασκευάζονται από λιπαρές ουσίες που προέρχονται
από φυτά και ζώα (έλαια – λίπη) τα οποία θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, δεδομένου ότι
σήμερα στον κόσμο υπάρχει ανεπάρκεια τροφίμων.
 Xάνουν την απορρυπαντική τους δράση όταν χρησιμοποιούνται σε σκληρό νερό (με αυξημένες ποσότητες
αλάτων του ασβεστίου και του μαγνησίου). Aυτό συμβαίνει διότι το σαπούνι σχηματίζει δυσδιάλυτα άλατα
με το ασβέστιο και το μαγνήσιο, τα οποία έχουν μορφή ξαφρίσματος (το σαπούνι «κόβει»).
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 Tα σαπούνια, όταν διαλύονται στο νερό, ανεβάζουν το
pH πάνω από το επτά, γι’ αυτό είναι ακατάλληλα για
πλύσιμο ευαίσθητων υφασμάτων, όπως π.χ. τα μάλλινα
και τα μεταξωτά.
ii. Συνθετικά απορρυπαντικά: Δεν παρουσιάζουν τα
μειονεκτήματα των σαπουνιών διότι:
 Παρασκευάζονται από πρώτες ύλες που προέρχονται
από το πετρέλαιο.
 Δε χάνουν την απορρυπαντική τους δράση σε σκληρό
νερό.
 Tο pH των διαλυμάτων τους στο νερό είναι ουδέτερο
(επτά), και επομένως, δεν καταστρέφουν τα μάλλινα
και τα μεταξωτά υφάσματα.
Tα συνθετικά απορρυπαντικά όμως έχουν ένα πολύ
σοβαρό μειονέκτημα:
Bιοαποικοδομήσιμα απορρυπαντικά είναι αυτά που τα συστατικά τους αποσυντίθενται (διασπώνται) με την επίδραση μικροοργανισμών που βρίσκονται στη
φύση.

 Pυπαίνουν το περιβάλλον διότι δεν αποικοδομούνται
από τα βακτηρίδια της φύσης, λόγω του ότι είναι
ουσίες ξένες προς αυτήν.
Tα απόβλητα των εργοστασίων παραγωγής
απορρυπαντικών προκαλούν αφρισμό στην επιφάνεια
των ποταμών. Tα νερά των αποχετεύσεων των πόλεων
ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά.
H ρύπανση αυτή είναι αθροιστική και δημιουργεί πολύ
σοβαρά προβλήματα στα υδάτινα οικοσυστήματα του
πλανήτη. Tα πολύπλοκα μόρια των συνθετικών
απορρυπαντικών δεν διασπώνται σε άλλες απλούστερες
ενώσεις όπως π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, CO2, και νερό,
H2O, όπως συμβαίνει με τα σαπούνια, τα οποία διασπώνται
επειδή είναι φυσικά απορρυπαντικά.
Σήμερα, με ειδική νομοθεσία, οι αναπτυγμένες χώρες
επιτρέπουν μόνο την παρασκευή και εμπορία συνθετικών
απορρυπαντικών με τέτοια δομή, ώστε να διασπώνται
από τους βιοαποικοδομητές της φύσης σε ακίνδυνες για
το περιβάλλον ενώσεις.
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Tα απορρυπαντικά στην καθημερινή ζωή
Σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες τα απορρυπαντικά
αποτελούν είδος πρώτης ανάγκης. Tα στερεά σαπούνια
του μπάνιου, οι σκόνες πλυσίματος των ρούχων και των
πιάτων, τα υγρά για πλύσιμο πιάτων κ.ά., περιέχουν
απορρυπαντικές ουσίες.
Πολλά απορρυπαντικά περιέχουν και άλλες ουσίες που
έχουν βοηθητική δράση, όπως:
 Ένζυμα, τα οποία διασπούν τις πρωτεΐνες που
βρίσκονται σε λεκέδες από αίμα, σάλτσες κ.ά.
 Λευκαντικές ουσίες, οι οποίες αφαιρούν την κιτρινίλα
από τα λευκά ρούχα.
 Aρώματα, για να δίνουν στα ρούχα την αίσθηση της
φρεσκάδας και της καθαριότητας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
4. Aπό ποιά μέρη αποτελείται το μόριο μιάς
ουσίας που χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό;

1. Nα αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους
είναι αναγκαία η παρασκευή συνθετικών
απορρυπαντικών.
2. Γιατί τα φυσικά απορρυπαντικά (σαπούνια) δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον;
3. Tί συνέπειες έχει για τα ψάρια μιας λίμνης ο
αφρισμός στην επιφάνειά της, από τη ρύπανση
με μη αποικοδομήσιμα απορρυπαντικά;
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5. Σε δύο καθαρά ποτήρια A και B, που περιέχουν
νερό της βρύσης και νερό αποσταγμένο
αντίστοιχα, προσθέστε από ένα μικρό κομμάτι
σαπουνιού και αναδεύσετε για λίγη ώρα. Σε
ποιο ποτήρι παρατηρείται αφρισμός και σε
ποιό όχι; Δώστε τις απαραίτητες επεξηγήσεις.

4.

¶O§YMEPH
KAI ¶§A™TIKA
TÈ Â›Ó∙È Ù∙ ÔÏÌÂÚ‹

H Ê‡ÛË Î∙È Ù∙ ÔÏÌÂÚ‹
H ÂÈÛÙ‹ÌË Î∙È Ù∙ ÙÂˉÓËÙ¿ ÔÏÌÂÚ‹
¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì∙Ù∙ - MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì∙Ù∙
Ù̂Ó Ï∙ÛÙÈÎÒÓ
¶ÔÏÌÂÚÈÛÌ̃
H ÛËÌ∙Û›∙ ÙË̃ ˉÚ‹ÛË̃ Ù̂Ó Ï∙ÛÙÈÎÒÓ
T∙ ÔÏÌÂÚ‹ Î∙È ÔÈ ˉÚ‹ÛÂÈ̃ ÙỖ
TÔ Û›ÙÈ Ì∙̃ Î∙È Ù∙ Ï∙ÛÙÈÎ¿
¶Ï∙ÛÙÈÎ¿ Î∙È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
H ÛËÌ∙Û›∙ ÙË̃ ∙Ó∙Î‡ÎÏËÛË̃ Ù̂Ó Ï∙ÛÙÈÎÒÓ
AÛÎ‹ÛÂÈ̃
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Zούμε στην εποχή
των πλαστικών
Aπό το τέλος του B’ Παγκοσμίου
Πολέμου έχει παρατηρηθεί μια
θεαματική ανάπτυξη στη χρήση
των πλαστικών. Όλο και περισσότερα αντικείμενα ή κατασκευαστικά μέρη καμωμένα από παραδοσιακά υλικά, αντικαθίστανται από πλαστικά.

Φυσικά πολυμερή
 Άμυλο
 Kυτταρίνη
 Mαλλί
 Bαμβάκι

Tι είναι τα πολυμερή
Πολυμερή είναι οργανικά μακρομόρια, με μεγάλη
ανθρακοαλυσίδα, που σχηματίζονται από τη συνένωση
πολλών μικρών μορίων, των «μονομερών».

Tο ανθρώπινο σώμα και τα πολυμερή
 H επιφάνεια του δέρματος και οι ίνες των μυών
αποτελούνται από πρωτεΐνες, που είναι μακρομόρια.
 Tο εσωτερικό των οστών περιέχει κολλαγόνο, που
είναι είδος πρωτεΐνης.
 H αιμοσφαιρίνη του αίματος και τα ένζυμα στα
κύτταρα αποτελούνται από μεγάλης αλυσίδας
πρωτεΐνες.
 Tα μόρια που μεταφέρουν τις γενετικές πληροφορίες
είναι αλυσίδες από νουκλεϊνικά οξέα.
 Tα μαλλιά μας είναι κατασκευασμένα από κερατίνη
που είναι κι αυτή πρωτεΐνη.

 Mετάξι

H φύση και τα πολυμερή
Tεχνητά πολυμερή
 Πολυθίν (πολυαιθυλένιο)
 P.V.C.

Φυσικά πολυμερή είναι αυτά που τα δημιουργεί η ίδια η
φύση. Tα φυσικά πολυμερή ήταν τα πρώτα πολυμερή
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος και, ειδικά, αυτά από τα
οποία μπορούσε να κατασκευάσει υφάσματα.

 Πολυστερίνη
 Nάυλον

H επιστήμη και τα τεχνητά πολυμερή

 Aκρυλικά

H ανάπτυξη της επιστήμης της χημείας οδήγησε στην
παρασκευή πολλών τεχνητών και συνθετικών πολυμερών.
Σήμερα, τα περισσότερα φυσικά πολυμερή που χρησιμοποιεί
ο άνθρωπος έχουν αντικατασταθεί από τα τεχνητά
πολυμερή.

 Mελαμίνη

Tο πρώτο υλικό από πλαστικό
χρησιμοποιήθηκε το 1843, για
κατασκευή κουμπιών.
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των πλαστικών
Tα πλαστικά, παρά το ότι έχουν πολλά πλεονεκτήματα,
παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα.
Πλεονεκτήματα

Mειονεκτήματα

1. Eίναι φτηνά και κατασκευάζονται εύκολα.

1. Δύσκολα διασπώνται και έτσι ρυπαίνουν
και καταστρέφουν το περιβάλλον.

2. Eίναι πιο ελαφρά από το ξύλο, το γυαλί και
το μέταλλο.
3. Δε διαβρώνονται από τον αέρα ή το νερό
και δεν προσβάλλονται από οξέα και
βάσεις.

2. Eίναι εύφλεκτα.
3. Όταν καίονται παράγουν τοξικά αέρια.

4. Δεν είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
μονωτικά.
5. Mπορούν να πάρουν διάφορα σχήματα.
6. Eίναι ανθεκτικά

Πολυμερισμός
Πολυμερισμός είναι η αντίδραση συνένωσης πολλών
μικρών μορίων (των μονομερών) για να δώσουν ένα
μακρομόριο (το πολυμερές)
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H σημασία της χρήσης πλαστικών
Kάθε χρόνο παράγονται 75
εκατομμύρια τόνοι πλαστικών
Tο ένα τρίτο των πλαστικών
χρησιμοποιείται ως υλικό για
συσκευασίες

Διαφορετικοί τύποι πλαστικών έχουν διαφορετικές
ιδιότητες. Έτσι ανάλογα με τον τύπο και τις ιδιότητες
του πλαστικού, αυτά χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά
υλικά, σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, σε υφάσματα, σε
οικιακές συσκευές και σκεύη, σε ιατρικά είδη, σε
εξοπλισμό εργαστηρίων ή ως υλικά συσκευασίας.
Tα πλαστικά γενικά είναι:
 φτηνά
 ανθεκτικά
 ελαφριά
Tα πλαστικά επίσης:
 μορφοποιούνται εύκολα
 χρωματίζονται εύκολα
Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζονται οι χρήσεις ορισμένων
πλαστικών που συνδέονται με τις ιδιότητές τους.
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 Tι ιδιότητες νομίζετε ότι πρέπει να έχουν τα πλαστικά
για να κατασκευαστούν τα πιο κάτω υλικά;

Πλαστικά: ....................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Πλαστικά σχοινιά: .......................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Eλαστικά αυτοκινήτων: ..........
Παιδικά παιχνίδια: ......................................

...................................................

......................................................................

...................................................

......................................................................

...................................................

......................................................................

Δίσκοι μουσικής: ........................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Tα πολυμερή και οι χρήσεις τους
Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα ονόματα των πιο
γνωστών πλαστικών, το μονομερές από το οποίο
προήλθαν και οι χρήσεις τους.
Πλαστικό

Πολυθίν

Mονομερές

προπένιο

PVC
(Πολυβινιλοχλωρίδιο)

βινυλοχλωρίδιο

Perspex
(ακρυλικό)
PTFE

σακούλια για
τρόφιμα, για ψώνια,
μονωτές για
ηλεκτρικά σύρματα

αιθένιο

Πολυπροπυλένιο

Πολυστυρόλιο

Xρήσεις

μπαταρίες αυτοκινήτων
σωλήνες, χαλιά

δίσκοι (μουσικής),
τεχνητό δέρμα, σωλήνες
νερού
συσκευασία, αφρώδη
υλικά, μονώσεις οροφών

στυρόλιο

γυαλιά ασφαλείας,
σήματα τροχαίας,
φακοί επαφής, δόντια

μεθυλμεθυλακριλικός εστέρας
τετραφθοροαιθένιο

αντικολλητικές
επιφάνειες

Nάυλον
(πολυαμίδιο)

διάμινο εξάνιο και
εξανοδιοϋλοδιχλωρίδιο

σχοινιά, ρούχα
(γραβάτες), χαλιά

Tερυλέν

αιθανοδιόλες και
τερεφθαλικό οξύ

ρούχα, πανιά
ιστιοφόρων, σχοινιά
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Tο σπίτι μας και τα πλαστικά
Πάρα πολλά μέρη της κατασκευής και του εξοπλισμού
ενός σύγχρονου σπιτιού είναι κατασκευασμένα από
πλαστικά.

T∙ Ï∙ÛÙÈÎ¿ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÛÂ
ÔÏÏÔ‡̃ ÙÔÌÂ›̃ ÙË̃ Î∙ËÌÂÚÈÓ‹̃ ̂‹̃
ÙÔ ∙ÓÚÒÔ

M¤Û∙ ÛÙËÓ ÎÔ›Ó∙ ÂÓ̃ ÛÈÙÈÔ‡ ˉÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ∙È Â›ÛË̃
ÔÏÏ¿ ∙ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ∙ – ÛÎÂ‡Ë Î∙È ÛÛÎÂ¤̃ – Î∙Ù∙ÛÎÂ∙ÛÌ¤Ó∙
∙ Ï∙ÛÙÈÎ¿.
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Πλαστικά και περιβάλλον
Tα άχρηστα πλαστικά προκαλούν πολλά προβλήματα
στο περιβάλλον.

T∙ ÈÔ ÔÏÏ¿ Ï∙ÛÙÈÎ¿ Ô
∙ÔÚÚ›ÙÔÓÙ∙È ÛÙ∙ ÛÎÔ›‰È∙ ‰ÂÓ
Â›Ó∙È ‚ÈÔ∙ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ∙. H
∙ÚÔÛ›∙ ÙỖ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‰ËÌÈÔÚÁÂ› Ú‚ÏËÌ∙.

Tα περισσότερα πλαστικά δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα.
H φύση δε διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για
να τα διασπάσει σε απλούστερες ενώσεις, ακίνδυνες για
το περιβάλλον. Tο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά
οι επιστήμονες προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, είτε
με ανακύκληση, είτε με κατασκευή βιοαποικοδομήσιμων
πλαστικών. Έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος
στην ανακύκληση των πλαστικών καθώς επίσης και στην
κατασκευή ορισμένων βιοαποικοδομήσιμων που
χρησιμοποιούνται για κατασκευή σακουλιών.

H σημασία της ανακύκλησης
των πλαστικών
H ανακύκληση των πλαστικών:
Aνακύκληση των πλαστικών: O
τρόπος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία όπως στο χαρτί
ή στο γυαλί, κι αυτό επειδή τα πλαστικά δεν έχουν όλα την ίδια σύσταση. H ιδέα όμως δεν έχει εγκαταλειφθεί.

 Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης πρώτων
υλών. Πολλά πλαστικά έχουν ως πρώτη ύλη το
πετρέλαιο.
 Θα εξοικονομήσει δαπάνες, αφού το πετρέλαιο
γίνεται όλο και πιο ακριβό.
 Θα προστατεύσει το περιβάλλον, αφού θα μειώσει το
ποσοστό των πλαστικών απορριμμάτων.

Πυρόλυση των πλαστικών: Mε τη
μέθοδο αυτή τα πλαστικά θερμαίνονται σε ψηλές θερμοκρασίες στην
απουσία αέρα, και έτσι τα μόριά
τους σπάζουν και δημιουργούνται
μικρότερες ενώσεις που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες. O τρόπος όμως αυτός θεωρείται αρκετά δαπανηρός.
Kαύση των πλαστικών: Tα πλαστικά απόβλητα καίονται σε ειδικές εγκαταστάσεις για σκοπούς παραγωγής θερμότητας.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σε μερικά αυτοκίνητα, το 30% περίπου των κατασκευαστικών τους μερών είναι από
πλαστικό. Γιατί οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν τόσο πολύ πλαστικό;
2. Mε παραδείγματα το μετάξι και το πολυθίν, να εξηγήσετε τον όρο βιοαποικοδομήσιμο
υλικό.
3. Πριν την παρασκευή των τεχνητών πολυμερών, ποιά υλικά χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος;
4. Nα σχολιάσετε τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από πλαστικά.
5. Μερικά αναψυκτικά είναι συσκευασμένα σε γυάλινη μπουκάλια και ορισμένα σε
πλαστικά. Eσείς ποιά συσκευασία προτιμάτε; Δώστε εξηγήσεις.
6. Γιατί οι βιομηχανίες αναψυκτικών, και γενικά τροφίμων, χρησιμοποιούν υλικά
συσκευασίας από πλαστικό; Ποια τα μειονεκτήματα και ποιά τα πλεονεκτήματα για τη
ζωή του ανθρώπου και για το περιβάλλον του, από τη χρήση πλαστικών αντί γυαλιού;
7. Ποιά είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα από την παρασκευή και χρήση
συνθετικών και τεχνητών πολυμερών;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄

¶APAPTHMA Bã
¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Oƒπ™ª∂¡ø¡ ¢π∞§Àª∞∆ø¡
OÍ¤· - µ¿ÛÂÈ˜ - ÕÏ·Ù·
¢È¿Ï˘Ì·
O•∂∞:

µ∞™EI™:

∞§∞∆∞:

HCl
H2SO4
HNO3
CH3COOH
NaOH
KOH
NH3
NaCl
Na2SO4
Na2CO3
Na2S2O3.5H2O
CH3COONa
KNO3
KI
KMnO4
K2CrO4
K2Cr2O7
MgCl2.6H2O
CaCl2.2H2O
BaCl2.2H2O
Ca(NO3)2
Ba(NO3)2
Al(NO3)3
FeCl3.6H2O
Fe(NO3)3
FeSO4.7H2O
CuSO4.5H2O
Cu(NO3)2
AgNO3
Pb(NO3)2
Zn(NO3)2.6H2O
ZnSO4
Ni(NO3)2.6H2O
NH4Cl
(NH4)2CO3
NH4SCN
(NH4)2Cr2O7
CH3COONH4

ª¿˙· ÂÓﬁ˜ mole
g/mol

™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË
mol/L

¶ÔÛﬁÙËÙÙ· ÛÂ 1 L ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜

36,5
98,0
63,0
60,0
40,0
56,1
17,0
58,4
142,0
106,0
248,2
82,0
101,1
166,0
158,0
194,2
294,2
203,3
244,3
244,3
161,4
261,3
213,0
270,3
287,9
278,0
249,7
187,5
169,9
331,2
297,5
161,4
290,8
53,5
96,1
76,1
252,0
77,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

170 mL ˘ÎÓÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
106,5 mL ˘ÎÓÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
137,5 mL ˘ÎÓÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
114 mL ˘ÎÓÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
80 g
112 g
113 mL ˘ÎÓÔ‡ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜
11,7 g
28,4 g
21,2 g
49,6 g
16,4 g
20,2 g
33,2 g
31,6 g
38,8 g
58,5 g
40,6 g
48,8 g
48,8 g
32,3 g
52,2 g
42,6 g
54,0 g
57,6 g
55,6 g
49,9 g
37,5 g
34,0 g
66,2 g
59,5 g
32,3 g
58,2 g
10,7 g
19,2 g
15,2 g
50,4 g
15,4 g
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¶APAPTHMA °ã
EI¢IKA ANTI¢PA™THPIA
¢È·Ï‡Ì·Ù· ‰ÂÈÎÙÒÓ
∏ÏÈ·Óı›ÓË: ¢È·Ï‡ÛÙÂ 0,5 g ËÏÈ·Óı›ÓË˜ ÛÂ 500 mL ·ÔÛÙ·ÁÌ¤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, ‰ÈËı‹ÛÙÂ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.
º·ÈÓÔÏÔÊı·ÏÂ˝ÓË: ¢È·Ï‡ÛÙÂ 1 g Ê·ÈÓÔÏÔÊı·ÏÂ˝ÓË˜ ÛÂ 500 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓﬁÏË˜ 50% Î.ﬁ. Î·È ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÙÂ Î·Ï¿ ÌÂ Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô. ∂¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›, ‰ÈËı‹ÛÙÂ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.
µ¿ÌÌ· ËÏÈÔÙÚÔ›Ô˘: ¢È·Ï‡ÛÙÂ 10 g ËÏÈÔÙÚÔ›Ô˘ ÛÂ 500 mL ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·Ó·‰Â‡ÛÂÙÂ Î·Ï¿. ¢ÈËı‹ÛÙÂ
ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì·.
∫˘·ÓÔ‡Ó ÙË˜ ‚ÚˆÌÔı˘ÌﬁÏË˜: ¢È·Ï‡ÛÙÂ 0,25 g ‚ÚˆÌÔı˘ÌﬁÏË˜ ÛÂ 500 mL ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ·Èı·ÓﬁÏË˜ 20% Î.ﬁ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ
Όταν εργαζόμαστε στο εργαστήριο της Χημείας, χρησιμοποιούμε διάφορα όργανα, τα οποία μας βοηθούν στις
πειραματικές εργασίες. Πιο κάτω αναγράφονται τα ονόματά των κυριότερων οργάνων που χρησιμοποιούνται.
Όργανο

Όνομα

Όργανο

Όνομα

Όργανα

Όνομα

ποτήρι
ζέσεως

δοκιμαστικός
σωλήνας

χωνί

λύχνος
Bunsen

ψυκτήρας

υδροβολέας

ζυγαριά

κωνική φιάλη

σταγονομετρικά
φιαλίδια

ψήκτρες

κάψα
πορσελάνης

γουδί

στήριγμα
δοκιμαστικών
σωλήνων

σφαιρική φιάλη
απόσταξης

ογκομετρικός
κύλινδρος

ράβδος
ανάδευσης

ύαλος
ωρολογίου

ξύλινη λαβίδα

θερμόμετρο

προχοΐδα

ορθοστάτης με
σφιγκτήρα

ογκομετρική
φιάλη

διαχωριστική
χοάνη

σιφώνια
(τα δύο με πουάρ)

τριπόδι με
μεταλλικό
πλέγμα

μεταλλική
λαβίδα

σπάτουλες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τα διεθνή εικονογράμματα κινδύνου, βάση νομοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες της συσκευασίας
των χημικών ουσιών. Επισημαίνουν τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών, ώστε να λαμβάνουμε τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας για ελαχιστοποίηση του κινδύνου από τυχόν ατυχήματα. Τα σημαντικότερα
εικονογράμματα κινδύνου είναι:
Α/Α
1.

2.

Εικονόγραμμα

Κίνδυνος
Εκρηκτικό

Επεξήγηση
Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, εκτόξευσης.

Εύφλεκτο

(Εξαιρετικά) εύφλεκτο αέριο.
(Εξαιρετικά) εύφλεκτο αερόλυμα.
Υγρό και ατμοί (πολύ) εύφλεκτα.
Εύφλεκτο στερεό.

3.

Οξειδωτικό

Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά, ισχυρό
οξειδωτικό.

4.

Αέριο υπό
πίεση

Περιέχει αέριο υπό πίεση, εάν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί.

Διαβρωτικό

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

5.

Περιέχει αέριο υπό ψύξη, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους
ή τραυματισμό.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

6.

Οξεία
τοξικότητα

Τοξικό (θανατηφόρο) σε περίπτωση κατάποσης, επαφής με το δέρμα,
εισπνοής.

7.

Κίνδυνος για
την υγεία

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, υπνηλία
ή ζάλη, αλλεργική δερματική αντίδραση.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, ερεθισμό του δέρματος.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή με το δέρμα,
σε περίπτωση εισπνοής.
Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον
στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

8.

Σοβαρός
κίνδυνος για
την υγεία

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης
στις αναπνευστικές οδούς.
Μπορεί να προκαλέσει (προκαλεί) βλάβες στα όργανα.
Ύποπτο για πρόκληση (μπορεί να προκαλέσει) βλάβης στη γονιμότητα
ή στο έμβρυο.
Ύποπτο για πρόκληση (μπορεί να προκαλέσει) καρκίνο.
Ύποπτο για πρόκληση (μπορεί να προκαλέσει) γενετικά ελαττώματα.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια
σε περίπτωση εισπνοής.

9.

Επικίνδυνο για (Πολύ) τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
το περιβάλλον επιπτώσεις.

(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf//All/69F7519185929CD4C225754B00254856/$file/CLP%20
POSTER.jpg)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ιστοσελίδες:
•

http://www.mlsi.gov.cy

•

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli

•

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

