Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Για τους µαθητές

Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο

«αφρός»
θαλασσινού
αλατιού

Περιγραφή δραστηριότητας
Γνωρίζετε ότι τα άλατα είναι µια κύρια κατηγορία ανόργανων ενώσεων.
Επίσης όλοι ξέρουµε το µαγειρικό αλάτι. Σε αυτήν την ενότητα, θα
µελετήσετε την προέλευση του αλατιού. Θα µείνετε έκπληκτοι όταν
µάθετε ότι εκτός από το αλάτι της θάλασσας, υπάρχει επίσης το ορυκτό
αλάτι που εµφανίζεται µε διάφορους χρωµατισµούς. Αυτό συνδέει το
αλάτι µε τη γεωλογία. Οι κρύσταλλοι αλατιού είναι όµορφοι και εδώ
δίνεται η ευκαιρία να µελετήσετε τους κρυστάλλους και τη δοµή τους
και ακόµη να φτιάξετε και τους δικούς σας µεγάλους κρυστάλλους
αλατιού. Το αλάτι παρέχει επίσης µια καλή ευκαιρία να εισαχθούν οι
µαθητές στην έννοια της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των υλικών και ειδικά
των ηλεκτρολυτών, και περαιτέρω στην έννοια του ιοντικού δεσµού.
Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, θα µελετήσετε τις πολλές χρήσεις του
αλατιού, καθώς και το θετικό αλλά και αρνητικό ρόλο του στην υγεία µας.

Φάση 1
Αυτή η φάση αποτελείται από ένα εισαγωγικό µάθηµα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα
συζητήσετε στην τάξη για την προέλευση του αλατιού από τη θάλασσα αλλά και από τα ορυχεία.
Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε µεγάλους κρυστάλλους αλατιού, όχι µόνο λευκούς, αλλά και
ποικιλόχρωµους. Η ιδιότητα των τηγµένων αλάτων καθώς επίσης και η ιδιότητα των υδατικών
διαλυµάτων των αλάτων να άγουν τον ηλεκτρισµό θα µλελετηθεί και θα συγκριθεί µε άλλα µηαγώγιµα υλικά (π.χ. ζάχαρη). Το µάθηµα θα ολοκληρωθεί µε µια θεωρητική µελέτη του ιοντικού
δεσµού. Ο καθηγητής σας θα σας αναθέσει ως εργασία για το σπίτι να µελετήσετε την
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κρυστάλλωση και να ξεκινήσετε µια πειραµατική δραστηριότητα από την οποία θα φτιάξετε στο
σπίτι µεγάλους κρυστάλλους αλατιού.
_ i. Εξετάστε την ακόλουθη διαφήµιση βιβλίου. ∆εν σκοπεύουµε να διαφηµίσουµε το βιβλίο εδώ,
αλλά να σας δώσουµε την ευκαιρία να αντιληφθείτε ευθύς εξαρχής πόσο σηµαντικό είναι το
αλάτι για τη ζωή:

Αλάτι
Σπόρος της ζωής
Pierre Laszlo
Translated by Mary Beth Mader
Cloth, 256 page August, 2001 Columbia University
Press ISBN: 0-231-12198-9s

"Πραγµατικά πλούσιο και η ανάλυση…. παίρνει το φαινοµενικά τετριµµένο θέµα του αλατιού και
υπονοεί ότι είναι όχι µόνο ένα απαραίτητο στοιχείο της ζωής αλλά ότι αυτό είναι ίσως η
πραγµατική µηχανή της ανθρώπινης ιστορίας."
- Gastronomica
"Προσφέρει έναν πλούτο από πληροφορίες και ιστορίες για το αλάτι."
—London Review of Books
"Οι αναγνώστες δεν θα σκεφτούν ποτέ πάλι για το αλάτι. .. µε τον ίδιο απλό τρόπο.’
—The Washington Post Book World
"∆ιαβάζεται µε κοµµένη την ανάσα. . λόγω της εκπληκτικής ελκυστικότητας και της σηµασίας του
ίδιου του θέµατος.".
—Houston Chronicle

_ii. Προσπαθήστε να σκεφτείτε µε ποιους τρόπους µπορεί το θέµα του αλατιού να είναι τόσο
σηµαντικό, τόσο χρήσιµο, τόσο συναρπαστικό που θα µπορούσε να οδηγήσει στο γράψιµο ενός
ολόκληρου βιβλίου γι αυτό, από τον Pierre Laszlo, έναν διακεκριµένο χηµικό. Μια συζήτηση για
αυτό θα πραγµατοποιηθεί στην τάξη.
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_ ΙΙΙ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι (α) οι ήπειροι της γης κυριολεκτικά επιπλέουν όπως ένα σκάφος στο
ρευστό «µανδύα» της γης (που αποτελείται από το τµήµα µεταξύ του φλοιού της γης και της
ιξώδους µαγµόσφαιρας), και ότι αυτή η επίπλευση κάνει τις ηπείρους να κινούνται τόσο πάνω όσο
και κάτω, (β) το γεγονός ότι απολιθωµένα υπολείµµατα θαλάσσιων οργανισµών έχουν βρεθεί
*
στην ξηρά, ακόµη και σε ψηλά βουνά, δοκιµάστε να εξηγήσετε τη δηµιουργία των κοιτασµάτων
αλατιού στο έδαφος. Θα συζητήσετε στην τάξη τις µεγάλες γεωλογικές ανακατατάξεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί σε εκατοµµύρια έτη - στην πραγµατικότητα 200-250 εκατοµµύρια έτη πριν, η
κατάσταση στη γη ήταν αρκετά διαφορετική.
_ IV. Έπειτα, θα παρατηρήσετε ένα πολύ σηµαντικό πείραµα, ένα που θα επιδείξει ότι το τηγµένο
αλάτι είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού (ένας ηλεκτρολύτης)

Το NaCl είναι ένας ηλεκτρολύτης
Στη στερεά κατάσταση, το NaCl δεν είναι αγωγός του ηλεκτρισµού. Αλλά όταν τήκεται ή όταν
διαλύεται στο νερό, άγει τον ηλεκτρισµό (Εικόνα 1). Κατά τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω
τηγµένου NaCl, πραγµατοποιείται το φαινόµενο της ηλεκτρόλυσης. Στα δύο ηλεκτρόδια, τα ιόντα
του χλωριούχου νατρίου αποφορτίζονται, σχηµατίζοντας: µεταλλικό νάτριο στο αρνητικό
ηλεκτρόδιο (κάθοδος), και αέριο χλώριο στο θετικό ηλεκτρόδιο (άνοδος).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από το τηγµένο NaCl, ένα υδατικό διάλυµα NaCl είναι επίσης ένας
ηλεκτρολύτης δηλαδή άγει τον ηλεκτρισµό (επιτρέπει τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος) και
υποβάλλεται σε ηλεκτρόλυση. Αντιπαραβάλετέ το µε τη ζάχαρη, το τήγµα της οπίας ή το υδατιό
διάλυµά της είναι ηλεκτρικός µονωτής (δηλαδή δεν επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού
ρεύµατος).

*

Στη Βολιβία υπάρχει ένα οροπέδιο στρωµένο µε αλάτι. Επίσης, εξόρυξη αλατιού γίνεται στα Ιµαλάια, στην
Αφρική, και στις ΗΠΑ. Να σηµειωθεί ότι το 70% της παγκόσµιας παραγωγής αλατιού προέρχεται από το
ορυκτό αλάτι.
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Εικόνα. Κατά την τήξη, οι κρύσταλλοι του χλωριούχου νατρίου σπάνε, οπότε τα ιόντα κινούνται
ελεύθερα. Αυτό εξηγεί γιατί το τηγµένο NaCl είναι ηλεκτρικός αγωγός.

_ ΙΙΙ. Τέλος, θα χρησιµοποιηθεί, η εισαγωγή της έννοιας του ιοντικού δεσµού στα άλατα,
ξεκινώντας από την εξήγηση της ιδιότητας ενός τηγµένου άλατος να δρα ως ηλεκτρολύτης. Ο
ιοντικός δεσµός πρέπει να αντιπαραβληθεί µε την οµοιοπολική σύνδεση που είναι παρούσα
παραδείγµατος χάριν στα µόρια ζάχαρης.

Ανάπτυξη: Γεώργιος Τσαπαρλής
Μετάφραση από τα Αγγλικά: Αικατερίνη Τάτση και Γεώργιος Τσαπαρλής

Ίδρυµα: Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Χώρα: Ελλάδα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Φάση 2
Σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε στο σπίτι δύο εργασίες. Η µία συνίσταται στην
περαιτέρω θεωρητική µελέτη του οµοιοπολικού και του ιοντικού δεσµού. Η άλλη είναι ο
σχεδιασµός µιας πειραµατικής δραστηριότητας µε την οποία θα φτιάξετε στο σπίτι µεγάλους
κρυστάλλους αλατιού.
Κρύσταλλοι, κρυστάλλωση, ανακρυστάλλωση
(Ανάπτυξη κρυστάλλων από ένα διάλυµα )
Πρέπει να έχετε κάποτε δει κρυστάλλους, τουλάχιστον µικροσκοπικούς κρυστάλλους.. Το αλάτι
και η ζάχαρη αποτελούνται από µικροσκοπικούς κρυστάλλους. Εάν τους δείτε µεγεθυµένους
κάτω από ένα µικροσκόπιο, θα εντυπωσιαστείτε. Τα διαµάντια και τα ζαφείρια είναι κρύσταλλοι. Ο
πάγος και τα µέταλλα είναι επίσης κρύσταλλοι. Οι µεγάλοι κρύσταλλοι είναι εντυπωσιακοί.
Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα µελετήσετε κρυστάλλους και θα µάθετε πώς µπορείτε να φτιάξετε
κρυστάλλους ακόµη και µεγάλους κρυστάλλους από ένα υδατικό διάλυµα.

∆είτε πόσες από αυτές τις ερωτήσεις µπορείτε να απαντήσετε
1. Τι συµβαίνει εάν βράσουµε θαλασσινό νερό µέσα σε µια κατσαρόλα µέχρι να εξατµιστεί όλο το
νερό;
2. Τι θα συνέβαινε εάν αφήνατε το θαλασσινό νερό να εξατµιστεί αργά; Εξηγήστε το φαινόµενο
αναφέροντας τα κορεσµένα και υπερκορεσµένα διαλύµατα.
3. Τι εννοούµε λέγοντας ότι µια ουσία κρυσταλλώθηκε από το διάλυµά της;
4. Πώς λαµβάνουµε το αλάτι από το νερό της θάλασσας;
5. Πώς λαµβάνουµε τη ζάχαρη από τα ζαχαρότευτλα;
6. Τι είναι η ανακρυστάλλωση και πότε είναι χρήσιµο να γίνει;
7. Πώς µπορούµε να φτιάξουµε µεγάλους κρυστάλλους;
8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κρυστάλλων;
9. Αναπτύσσονται πάντοτε οι κρύσταλλοι συµµετρικά;
10. Τι είναι οι υγροί κρύσταλλοι και ποιες είναι οι χρήσεις τους;
11.Ποια στερεά σώµατα καλούνται άµορφα; (∆ώστε ένα παράδειγµα)

•

Εάν το νερό εξατµίζεται αργά από ένα ακόρεστο υδατικό διάλυµα, τότε καθώς
λιγοστεύει λίγο-λίγο το νερό, το διάλυµα γίνεται πυκνότερο, έως ότου γίνει………….
Όταν και άλλο νερό θα έχει εξατµιστεί , το διάλυµα γίνεται πυκνότερο, µέχρι
που………………… Τι φαινόµενο αναµένουµε να συµβεί έπειτα;
Το……………διάλυµα περιέχει παραπάνω από την επιτρεπτή ποσότητα διαλυµένης
ουσίας, γι’ αυτό είναι ασταθές. Η πρόσθετη διαλυµένη ουσία θα διαχωριστεί από το
διάλυµα και θα λάβει τη µορφή µικρών κρυστάλλων. Συχνά αυτά οι κρύσταλλοι είναι

•
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καλοσχηµατισµένοι. Λέµε ότι η ουσία έχει κρυσταλλωθεί από το διάλυµα της. Το
φαινόµενο αυτό λέγεται κρυστάλλωση.
Το αλάτι παράγεται από το θαλασσινό νερό µε τη διαδικασία της κρυστάλλωσης. Επίσης η
ζάχαρη λαµβάνεται από τα ζαχαρότευτλα µε τη βοήθεια της κρυστάλλωσης. Τα ζαχαρότευτλα
θρυµµατίζονται και έπειτα αναµειγνύονται µε νερό, ώστε να διαλυθεί η ζάχαρη που περιέχουν. Το
διάλυµα της ζάχαρης διαχωρίζεται από τον πολτό. Κατόπιν πραγµατοποιείται η εξάτµιση του
νερού, αφήνοντας την κρυσταλλική ζάχαρη.

Ανακρυστάλλωση
Μερικές φορές, οι κρύσταλλοι δεν είναι καθαροί, αλλά περιέχουν διάφορες προσµείξεις, π.χ.
χώµα στο ξηρό αλάτι που συλλέγεται από τα ορυχεία άλατος. Αυτό οφείλεται στο ότι εξατµίστηκε
όλο το νερό, αφήνοντας στη στερεά κατάσταση το µείγµα ουσιών που περιεχόταν στο διάλυµα.
Μπορούµε να πάρουµε καθαρούς κρυστάλλους µε τη διάλυση της ουσίας σε δισαποσταγµένο
νερό και έπειτα αφήνοντας την ουσία να κρυσταλλωθεί, χωρίς να αφήσουµε όλο το διαλύτη (το
νερό) να εξατµιστεί.
Αυτή η διαδικασία καλείται ανακρυστάλλωση. Η ανακρυστάλλωση είναι µια πολύ χρήσιµη
διαδικασία για τη χηµεία, που επιτρέπει την παρασκευή καθαρών ουσιών.

Ανάπτυξη µεγάλων κρυστάλλων
Tοποθετήστε ένα σχετικά µεγάλο και ένα σαφώς µικρότερο κρύσταλλο χλωριούχου νατρίου
(αλατιού) σε ένα µεγάλο δοχείο που περιέχει ένα πυκνό υδατικό διάλυµα χλωριούχου νατρίου, και
αφήστε το για πολλές ηµέρες χωρίς να καλύπτεται από το γυαλί. Παρατηρήστε τι θα συµβεί, και
προσπαθήστε να το εξηγήσετε. Μπορείτε να εκµεταλλευτείτε αυτό το φαινόµενο για να φτιάξετε
µεγάλους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου;

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των κρυστάλλων
Ο καθηγητής σας θα σας δείξει πραγµατικούς κρυστάλλους. Αξίζει να παρατηρήσετε
κρυστάλλους κάτω από το µικροσκόπιο. Εάν είναι διαθέσιµο, κοιτάξτε τώρα πραγµατικό θείο, το
χαλαζία και τους κρυστάλλους αµέθυστου ή τις φωτογραφίες τους. Τι
παρατηρείτε σε όλους τους κρυστάλλους θείου; Τι παρατηρείτε σε όλους τα κρυστάλλους χαλαζία;
Τι παρατηρείτε όλους τα κρυστάλλους αµέθυστου;

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Οι επιστήµονες έχουν δείξει ότι όλοι οι κρύσταλλοι µιας ουσίας έχουν παρόµοια µορφή.
Εντούτοις, ο αριθµός διαφορετικών µορφών κρυστάλλων δεν είναι ο ίδιος µε τον αριθµό των
κρυσταλλικών ουσιών. Μερικές φορές, οι κρύσταλλοι δεν αυξάνονται µε τον ίδιο
τρόπο σε όλες τις πλευρές τους (όπως λέµε ότι δεν αυξάνονται συµµετρικά) και η µορφή τους
είναι κάπως διαστρεβλωµένη.

Ερωτήσεις
1. Κατά κανόνα, η διαλυτότητα των στερεών ουσιών στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της
θερµοκρασίας (και µειώνεται µε την ψύξη). Χρησιµοποιήστε αυτήν την ιδιότητα για να προτείνετε
ένα τρόπο για να κάνετε ανακρυστάλλωση γρήγορα.
3
ο
2. Σε 100 cm νερού διαλύουµε χλωριούχο κάλιο (KCl) στους 60 C, έως ότου έχουµε ένα
ο
κορεσµένο διάλυµα. Κατόπιν, ψύχουµε το διάλυµα στους 20 C. Πόσα γραµµάρια χλωριούχου
καλίου πρόκειται να κρυσταλλωθούν;
3
ο
Στοιχεία: ∆ιαλυτότητα του χλωριούχου καλίου: 23.8 g/100 cm νερό στους 20 C και 40,2
3
ο
g/100cm νερό στους 60 C.

Φάση 3
Σε αυτή τη φάση, θα εξετάσετε στην τάξη τρία µεγάλα θέµατα: το ένα είναι θεωρητικό: η µελέτη
της δοµής των κρυστάλλων. Το άλλο είναι µια συζήτηση για το βιοµηχανικό και το καθηµερινής
χρήσης αλάτι. Τέλος, θα σας ανατεθεί µια εργασία να συζητήσετε στο σπίτι ή/και µε τους
συµµαθητές και τους φίλους σας το ρόλο του αλατιού στην ανθρώπινη υγεία.
Πριν έρθετε στο επόµενο µάθηµα, πρέπει να έχετε ελέγξει στα ράφια ενός σουπερµάρκετ τους
διάφορους τύπους προϊόντων αλατιού, καθώς επίσης και για τις διάφορες πρόσθετες ουσίες και
τα διάφορα υποκατάστατα αλατιού. Συντάξτε έναν κατάλογο των πρόσθετων ουσιών και των
υποκατάστατων, και προετοιµαστείτε για µια συζήτηση στην τάξη για της χρήσεις του.
Επιπλέον, εξετάστε τις ακόλουθες δέκα παρατηρήσεις για την επίδραση του αλατιού στην
ανθρώπινη υγεία. Μερικές από αυτές είναι εν γένει σωστές και µερικές είναι εν γένει λάθος,
αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις στους κανόνες. Συζητήστε τις στο σπίτι µε τους γονείς σας ή µε
άλλους συγγενείς ή φίλους.

1.Το αλάτι είναι υπεύθυνο για την υπέρταση (υψηλή πίεση του αίµατος).
2. ∆εν είναι όλοι το ίδιο ‘ευαίσθητοι’ στο αλάτι.
3. Η µείωση του αλατιού είναι πανάκεια.
4. Το αλάτι είναι απαραίτητο για το ανθρώπινο σώµα.
5. Το «κρυµµένο» αλάτι είναι κακό.
6. Το αλάτι επιτρέπεται στις έγκυες γυναίκες.
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7. Προϊόντα µε λιγότερο αλάτι (µε πρόσθετο / υποκατάστατα αλατιού) είναι καλύτερα για όλους.
8. Περίπου 6 έως 8 γραµµάρια αλατιού καλύπτουν την ηµερήσια ανάγκη για αλάτι.
9. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε περιβάλλον υψηλής θερµοκρασίας πρέπει να παίρνουν
περισσότερο αλάτι.
10. Οι αθλητές χρειάζονται παστίλιες αλατιού.

Φάση 4
Σε αυτή τη φάση, θα συζητήσετε στην τάξη τις πληροφορίες και τη γνώση που συγκεντρώσατε
από τις συζητήσεις σας για τις πρόσθετες ουσίες του αλατιού και για τα διάφορα υποκατάστατα
αλατιού, καθώς επίσης και το ρόλο του αλατιού στην υγεία, ειδικά τον κακό ρόλο του στην
αύξηση της πίεσης του αίµατος.
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