
Διδακτική πρόταση  για τη κατανόηση  εννοιών της Διάλυσης ουσιών Χημείας Β Γυμνασίου

Προ-απαιτούμενες έννοιες  - - Εισαγωγή

Τα  μείγματα αποτελούνται  από διάφορα συστατικά  και  συμπεριφέρονται  1 σαν ένα   σύστημα-
“σώμα.
Μπορούν  να  ταξινομηθούν  σε  διάφορες  κατηγορίες  όπως  για  παράδειγμα  σε  Ομογενή  και
Ετερογενή  μείγματα.

 Ομογενή μείγματα ονομάζονται αυτά τα συστατικά των οποίων  διακρίνονται εύκολα με
γυμνό μάτι. 

 Ετερογενή μείγματα ονομάζονται αυτά τα συστατικά των οποίων δεν διακρίνονται ούτε με
γυμνό μάτι αλλά ούτε και με κοινό μικροσκόπιο.

Τα Διαλύματα είναι ομογενή μείγματα

Πληρέστερη κατανόηση της έννοιας της Διάλυσης ουσιών (πχ. του αλατιού) σε Διαλύτη (πχ. νερό)
πρέπει να γίνει και με αναφορά σε  μικροσκοπικό-σωματιδιακό επίπεδο, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό
αφού  στη σειρά διδασκαλίας ενοτήτων του βιβλίου Χημείας B! Γυμνασίου, η ενότητα Μείγματα-
Διαλύματα προηγείται της ενότητας Άτομα-Μόρια.
Επομένως, τα διαλύματα περιγράφονται μόνο σε  μακροσκοπικό επίπεδο.

Τα  Διαλύματα,  σαν  μείγματα,  προκύπτουν  με  ανάμιξη  διαφορετικών  συστατικών  σε  τυχαίες
αναλογίες και  αυτό που προκύπτει είναι αποτέλεσμα φυσικής μεταβολής. Παρ΄ όλα αυτά όμως,
τα συστατικά του διαλύματος διατηρούν τις  ιδιότητές τους  και μετά την ανάμιξη.

Παρανοήσεις των μαθητών για τη διάλυση. Εννοιολογικές δυσκολίες

 Η διαλυμένη ουσία χάνεται  μέσα στο διαλύτη (νερό).
 Η διαλυμένη ουσία (πχ. το αλάτι)   μετατρέπεται σε διαλύτη (νερό).
 Η διαλυμένη ουσία (πχ. το αλάτι) λιώνει.
 Ο διαλύτης πρέπει πάντα να είναι σε υγρή κατάσταση

Τι είναι ένα διάλυμα;  Ποιος είναι ο διαλύτης και ποια η διαλυμένη ουσία; Πως μπορώ να
φτιάξω ένα διάλυμα .
Για να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του διαλύματος σαν ένα ομογενές μείγμα μπορούν να
ανακατέψουν για παράδειγμα

  αλάτι με νερό

1 Παρουσιάζουν ένα σύνολο ιδιοτήτων 



 ζάχαρη με νερό και

 άμμο με νερό

      Ζητάμε από τους μαθητές στη συνέχεια να μας πουν:

Ποιο από το συστατικό των μειγμάτων αποτελεί τον διαλύτη και ποιο  η διαλυμένη ουσία. Κατόπιν
ρωτάμε σε ποιες περιπτώσεις αυτό που προκύπτει μετά το ανακάτεμα είναι ομογενές και σε ποιες
ετερογενές μείγμα. Ακούγοντας τις απαντήσεις τους καταλήγουμε στον ορισμό των διαλυμάτων
σαν ομογενή μείγματα.
Η έννοια της περιεκτικότητας, (επί της εκατό %, κατά βάρος, ή κατά όγκο) πρέπει  να διδαχθεί,
έστω με ένα απλό πείραμα επίδειξης παρασκευής διαλύματος, πειραματικά.  Πρέπει να τονισθεί ότι
αποτελεί “αναγνωριστικό” του διαλύματος και δεν αλλάζει οποιαδήποτε ποσότητα και να έχουμε
από το διάλυμα αυτό. Θα xρησιμεύσει επίσης, στη κατανόηση της έννοιας της ρησιμεύσει επίσης, στη κατανόηση της έννοιας της  συγκέντρωσης C
διαλύματος που θα ακολουθήσει σε επόμενη τάξη.

Οι  μαθητές  πρέπει  να  αποκτήσουν  κατανόηση   της  έννοιας  της  διατήρησης μάζας και  της
ανάλογης μαθηματικής σχέσης.
 
ΜΑΖΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ = ΜΑΖΑ ΔΙΑΛΥΤΗ+ΜΑΖΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  απλή  εργαστηριακή  επίδειξη  του  καθηγητή  χρησιμοποιώντας
εργαστηριακό  ζυγό  ακριβείας.   Αρχικά  δίνει  τους  ορισμούς  των  όρων  Διάλυμα,  Διαλύτης  και
Διαλυμένη ουσία. Στη συνέχεια με  δυο-τρία διαφορετικά παραδείγματα αναμείξεων διαλυμάτων,
οι μαθητές μπορούν κοιτάζοντας τις ενδείξεις  του ζυγού να ζυγίσουν τα βάρη του διαλύτη της
διαλυμένης ουσίας και   του διαλύματος.  Επιβεβαιώνουν έτσι,  τη παραπάνω μαθηματική σχέση
αθροίσματος.

Παράγοντες  από  τους  οποίους  εξαρτάται  η  μέγιστη  ποσότητα  μιας  ουσίας  (Διαλυμένης
ουσίας) που μπορεί να διαλυθεί σε μια άλλη (Διαλύτη). 

* Η μέγιστη ποσότητα (που περιγράφεται με την έννοια της Διαλυτότητας) που μπορεί να διαλυθεί
σε συγκεκριμένη ποσότητα διαλύτη,  εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία
και δεν έχει σχέση με το πόσο γρήγορα μπορεί να διαλυθεί μια ποσότητα διαλυμένης ουσίας 

Κατά τη πειραματική μελέτη της επίδρασης των διαφόρων παραγόντων προσέχουμε να διατηρούμε
σταθερές όλες τις υπόλοιπες συνθήκες  εκτός από το παράγοντα που μελετάμε.
Χρησιμοποιούμε πειραματική δραστηριότητα για: 

1. τη μελέτη των ποσοτήτων από διαφορετικές ουσίες που μπορούν να διαλυθούν στην  ίδια
ποσότητα  διαλύτη.

2. τη  μελέτη  της  επίδρασης  της  θερμοκρασίας  στη  ποσότητα  μιας  ουσίας  που  μπορεί  να
διαλυθεί

1η περίπτωση
Δεν διαλύονται εξίσου όλες οι ουσίες στον ίδιο διαλύτη 



Αρχικά μπορούμε να υποδείξουμε στους  μαθητές ότι  δεν διαλύονται  όλες  οι  ουσίες σε κάποιο
διαλύτη (πχ. το νερό).  Αυτό φαίνεται και στο διπλανό σχήμα. 

Στη συνέχεια σε δοχείο εργαστηρίου βάζω μια μικρή ποσότητα νερού. Κατόπιν με ένα κουταλάκι
ρίχνω  μικρές ποσότητες μιας ουσίας (πχ. ζάχαρης) και ταυτόχρονα αναδεύω με μια γυάλινη ράβδο.
Συνεχίζοντας, μετρώντας τα κουταλάκια που έχω χρησιμοποιήσει, βλέπω ότι από ένα σημείο και
μετά η επιπλέον ποσότητα ουσίας που ρίχνω δεν διαλύεται άλλο (σχηματίζεται ίζημα).

Μετά  αδειάζω  το  περιεχόμενο  του  δοχείου  και  ξαναγεμίζω  το  ίδιο  δοχείο  με  την  ίδια  αρχική
ποσότητα διαλύτη (νερού).  Ρίχνω τώρα μέσα στο δοχείο μικρές ποσότητες με το ίδιο κουταλάκι
άλλου σώματος πχ. κιμωλίας και αναδεύοντας  βλέπω ότι η μέγιστη ποσότητα της κιμωλίας που
μπορεί να διαλυθεί είναι μικρότερη.

    

2η περίπτωση

Επίδραση της θερμοκρασίας
Χρησιμοποιούμε  δυο ίδια δοχεία που έχουμε προηγουμένως πληρώσει με νερό (για παράδειγμα
100 cm3). Και τα δυο δοχεία αρχικά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 20 C o  ). 

Στο μεν πρώτο δοχείο ρίχνουμε μικρές (ζυγισμένες) ποσότητες χλωριούχου καλίου. Βλέπουμε ότι η
ποσότητα που μπορεί να διαλυθεί είναι περίπου μέχρι 36 gr. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το δοχείο
πάνω από εστία θέρμανσης  αυξάνοντας έτσι τη θερμοκρασία του δοχείου. Παρατηρούμε τώρα ότι
μπορούμε να διαλύσουμε επιπλέον ποσότητες χλωριούχου καλίου. Συνεχίζεται η θέρμανση μέχρι
να φθάσουμε στους 100  C o.  . Η συνολική ποσότητα που έχει διαλυθεί τώρα βλέπουμε ότι φθάνει
περίπου τα 57 gr.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, αυτή τη φορά όμως χρησιμοποιώντας σαν διαλυμένη ουσία
γαλαζόπετρα (ένυδρος  θειικός  χαλκός).  Για  τις  ίδιες  θερμοκρασίες  πάλι  20  C  o και  100  C  o

βλέπουμε  ότι  οι  ποσότητες  γαλαζόπετρας  που  μπορούν  να  διαλυθούν  είναι  αντίστοιχα  32  gr
περίπου και 200 gr περίπου).
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η μέγιστη ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί, σε
ένα διαλύτη, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και μάλιστα 

 όταν  αυξάνεται η θερμοκρασία αυξάνεται και η μέγιστη ποσότητα της ουσίας που μπορεί να
διαλυθεί .

Πειραματική δραστηριότητα



Τέλος,  σαν  μια  μικρή  πειραματική  δραστηριότητα  για  να  δείξουμε  ότι  τα  συστατικά  των
διαλυμάτων διατηρούν τις ιδιότητές τους και μετά την ανάμιξη είναι η εξής

Θερμαίνουμε μια μικρή ποσότητα ζάχαρης μέσα σε γυάλινο σωλήνα (pyre xρησιμεύσει επίσης, στη κατανόηση της έννοιας της ) και βλέπουμε ότι η
ζάχαρη παίρνει χρώμα καστανό (καίγεται).
Στη συνέχεια, (σε δοκιμαστικό σωλήνα), διαλύουμε πάλι μια μικρή ποσότητα από την ίδια ζάχαρη
μέσα σε νερό. Θερμαίνουμε πάλι το διάλυμα που προκύπτει  και  παρατηρούμε ότι  αρχίζουν να
σχηματίζονται υδρατμοί (εξάτμιση).
Το  υλικό  που  απομένει  (υπολείμματα)  μέσα  στο  δοκιμαστικό  σωλήνα   είναι  πάλι  καστανού
χρώματος  και  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  με  τη  γεύση  ότι  είναι  γλυκό.  Άρα,  μπορούμε  να
συμπεράνουμε ότι  η  ζάχαρη δεν  “εξαφανίστηκε”  κατά τη διάλυση στο νερό και  διατήρησε τις
ιδιότητές της.

Ερωτήσεις κατανόησης

1. Πως μεταβάλλεται η διαλυτότητα μιας ουσίας με τη θερμοκρασία;

2. Με ποιους τρόπους μπορεί να διαλυθεί πιο γρήγορα μια ουσία στο νερό;

3. Στην ίδια περίπτωση διαλύματος υγρού σε υγρό πχ. οινοπνεύματος σε νερό, ποιος είναι ο
διαλύτης και ποια η διαλυμένη ουσία; Μπορεί διαλύτης και διαλυμένη ουσία να αλλάξουν
ρόλους και πότε;


