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Για τον καθηγητή 

 

Τo αέριo που πίνουµε – Το διοξείδιο του 

άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά 

 

 

Περιγραφή εργασίας 

 

Οι µαθητές θα χωριστούν σε οµάδες των 3-5 ατόµων και κάθε οµάδα θα πραγµατοποιήσει στο 

σχολείο έναν αριθµό πειραµάτων. Αρχικά θα µελετήσουν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι 

τους τις ιδιότητες των αερίων και τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα. 

Έµφαση θα δοθεί στη διαλυτότητα των αερίων στα υγρά και στους νόµους των αερίων. Στη 

συνέχεια πρέπει να σκεφθούν µια απλή µέθοδο για να προσδιορίσουν την ποσότητα του 

διοξειδίου του άνθρακα που περιέχεται σε ένα ανθρακούχο αναψυκτικό και να επινοήσουν µια 

µέθοδο για τον καθορισµό της πίεσης που επικρατεί σε ένα κλειστό µπουκάλι ή τενεκεδάκι που 

περιέχει το ανθρακούχο αναψυκτικό. Θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν τα φαινόµενα που 

παρατηρούν και να υπολογίσουν τα πειραµατικά λάθη που υπεισέρχονται. Τέλος, ο καθηγητής 

θα κάνει επίδειξη του συντριβανιού που δηµιουργεί το διοξείδιο του άνθρακα και οι µαθητές 

δουλεύοντας σε οµάδες θα αναζητήσουν την εξήγηση του φαινοµένου αυτού.  

 

Φάση 1 

 

Αυτή η φάση αποτελείται από ένα εισαγωγικό µάθηµα, κατά τη διάρκεια του οποίου υπό την 

καθοδήγηση του καθηγητή, οι µαθητές θα φρεσκάρουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τα αέρια, την 

ατµοσφαιρική πίεση και τους νόµους των αερίων συµπεριλαµβανοµένου του ιδανικού αερίου. 

Ειδική έµφαση θα δοθεί στο διοξείδιο του άνθρακα και τις ιδιότητές του. Επιπλέον θα 

εκτελέσουν απλά πειράµατα που θα συµβάλουν στη µελέτη και την κατανόηση των ιδιοτήτων 

των αερίων όπως για παράδειγµα: α) Φυσώντας µε ένα καλαµάκι σε ένα ποτήρι που περιέχει 

λεµονάδα µε σκοπό να ανιχνεύσουν την παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόµενο 

αέρα. β) Σύγκριση παρόµοιων σε µέγεθος µπαλόνια που είναι γεµάτα µε διαφορετικά αέρια 

(αέρα, αργό και διοξείδιο του άνθρακα). γ) Μέτρηση του pH διαφόρων ανθρακούχων 

αναψυκτικών.  
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Ο καθηγητής θα χωρίσει την τάξη σε οµάδες των 3-5 ατόµων. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να 

φέρει στο σχολείο για το επόµενο µάθηµα ένα ή περισσότερα µπουκάλια µε ανθρακούχα 

αναψυκτικά. Τα µπουκάλια θα πρέπει να είναι από γυαλί και να έχουν το ίδιο περιεχόµενο (π.χ. 

330 mL). Επιπλέον θα ανατεθεί η εργασία στους µαθητές να µελετήσουν περαιτέρω στο σπίτι 

µόνοι τους ή δουλεύοντας σε οµάδες  τα εξής: 

  

i. Τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του διοξειδίου του άνθρακα. 

ii. Την διαλυτότητα των αερίων στα υγρά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.  

iii. Τις πειραµατικές µεθόδους για την συλλογή και µέτρηση του όγκου ενός αερίου.  

 

Φάση 2 

 

Οι οµάδες εκτελούν στο εργαστήριο έναν αριθµό προκαταρκτικών πειραµάτων. Ανοίγουν 

µπουκάλια µε ανθρακούχα αναψυκτικά, παρατηρούν πώς φεύγει το διοξείδιο του άνθρακα και 

προτείνουν εξηγήσεις. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας δύο µπουκάλια µε το ίδιο ανθρακούχο 

αναψυκτικό, όπου το ένα ήταν κρατηµένο στο ψυγείο και το άλλο σε θερµό µέρος, και 

προσαρµόζοντας στο λαιµό του κάθε µπουκαλιού τάπα, την οποία διαπερνά ένα σωληνάκι, 

παρατηρούν και προσπαθούν να εξηγήσουν την ποσότητα των φυσαλίδων που φεύγει από την 

άκρη από το σωληνάκι σε ένα δοχείο µε νερό. Με αυτόν τον τρόπο µελετούν το αποτέλεσµα της 

θερµοκρασίας στη διαλυτότητα των αερίων στα υγρά.  

          Στη συνέχεια, κάθε οµάδα µαθητών θα αναλάβει την εργασία να στήσει ένα κατάλληλο 

πείραµα για τη συλλογή και τη µέτρηση του όγκου του  διοξειδίου του άνθρακα  που περιέχεται 

σε ένα ανθρακούχο αναψυκτικό. Γι’ αυτό το σκοπό, θα χρησιµοποιήσουν υλικά από το σχολικό 

εργαστήριο. Οι µαθητές θα συζητήσουν στην οµάδα τους και θα προτείνουν µια πειραµατική 

διάταξη. Ο καθηγητής θα δώσει συµβουλές, θα σχολιάσει τις προτάσεις τους και θα προτείνει 

ιδέες για καλυτέρευση αυτών. Ο καθηγητής δεν θα δώσει στους µαθητές µια τελική απάντηση. 

Αφού εγκρίνει την πειραµατική διάταξη, οι µαθητές θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητα.  

 

 

Μέρος 1: Προετοιµάζοντας το µπουκάλι µε το ανθρακούχο αναψυκτικό 

 

Το µπουκάλι πρέπει να είναι αποθηκευµένο στο ψυγείο για αρκετό καιρό, έτσι ώστε να έχει 

χαµηλή θερµοκρασία. Έτσι, όταν το µπουκάλι ανοιχτεί θα έχει  την µικρότερη δυνατή απώλεια 

διοξειδίου του άνθρακα.  
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Μέρος 2: Παρασκευάζοντας την πλαστική τάπα µε το γυάλινο σωληνάκι να 

διέρχεται από αυτή  

 

Επιλέγουµε ένα πλαστικό κύπελλο που προσαρµόζεται σφιχτά στη γυάλινη τάπα. Κάνουµε µια 

τρύπα στην τάπα και περνάµε από αυτή λεπτό γυάλινο σωληνάκι µε διάµετρο 3-4 mm. Η µία 

άκρη από το σωληνάκι περνάει από το µπουκάλι και φτάνει ως το βυθό του µπουκαλιού, ενώ η 

άλλη άκρη σταµατά πάνω από την τάπα και σχηµατίζει γωνία 90º. Σε αυτήν την άκρη 

προσαρµόζουµε ένα κοµµάτι πλαστικού σωλήνα, ενώ η άλλη άκρη του εισάγεται στη βάση ενός 

ευδιοµέτρου.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ! Είναι καλύτερο να προετοιµάσετε την τάπα και το σωληνάκι όταν οι 

µαθητές είναι συγκεντρωµένοι. Λείανε µε τη φλόγα κάθε άκρο από το γυάλινο σωληνάκι – 

Θερµάνετε προσεκτικά σε ζεστή φλόγα µέχρι οι µυτερές άκρες να λειανθούν. Βάλτε λιπαντικό, 

γλυκερόλη ή νερό στο σωληνάκι και προσεκτικά µε περιστρεφόµενη κίνηση προσπαθήστε να το 

προσαρµόσετε στην τάπα. Μπορείτε να το λυγίσετε πριν να το εισαγάγετε στην τάπα.  

 

Εικόνα 1- Η τάπα µε το γυάλινο σωληνάκι να περνά από αυτή, συν τον πλαστικό σωλήνα που 

προσαρµόζεται στο σωληνάκι. 

 

Μέρος 3 : Πώς συλλέγεται και µετριέται ένα αέριο 

 

Η οργάνωση και η µέτρηση µε τον ανεστραµµένο κύλινδρο που είναι γεµάτος µε νερό είναι µια 

δύσκολη εργασία για τους µαθητές. Η πλήρωση του κυλίνδρου µε νερό χωρίς να 

δηµιουργηθούν φυσαλίδες και η ταχύτητα που απαιτείται κάνουν αναγκαίες σίγουρα ικανότητες 

και εµπειρία.  
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Μέρος 4: Πώς θερµαίνεται το µπουκάλι µε το αναψυκτικό  

 

Το µπουκάλι τοποθετείται σε γυάλινο κύπελλο που περιέχει κρύο νερό (νερό βρύσης). Το 

κύπελλο στηνσυνέχεια θερµαίνεται µε λύχνο Bunsen, µε τη φλόγα να προσαρµόζεται έτσι ώστε 

η θέρµανση να είναι χαµηλή. Με αυτόν τον τρόπο, η συλλογή του αερίου διοξειδίου του 

άνθρακα γίνεται µε αργό ρυθµό, επιτρέποντας την καλύτερη εκτέλεση του πειράµατος.  

 

Φάση 3 

 

Κάθε οµάδα εκτελεί το δικό της πείραµα, χρησιµοποιώντας τα δικά της αναψυκτικά. Καταγράφει 

τις µετρήσεις της και τις αναφέρει στην υπόλοιπη τάξη. Τα αποτελέσµατα από τα διαφορετικά  

 

αναψυκτικά συγκεντρώνονται και συµπληρώνεται  ο Πίνακας 1 στις Σηµειώσεις των µαθητών.  

Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν και να εκτιµήσουν τα 

αποτελέσµατά τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση σε σχέση µε τα πιθανά λάθη των 

µετρήσεων. Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σκοπό να εξακριβώσουν αν κατανοήθηκαν 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την παραπάνω δραστηριότητα.  

 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις  

 

1.   Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαλυτότητα ενός αερίου σε ένα υγρό; 

       Η φύση του διαλύτη και της διαλυµένης ουσίας  (σε σχέση µε την πολικότητας των µορίων 

τους) παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαλυτότητα. Ο κανόνας "όµοια διαλύουν όµοια" είναι µια 

χρήσιµη εµπειρική µέθοδος. Η διαλυτότητα ενός αερίου επηρεάζεται από τη θερµοκρασία 

(µειώνεται µε τη θερµοκρασία) και από την πίεση (αυξάνεται µε την πίεση ). 

 

2. Κάποια είδη ψαριών απαιτούν περισσότερο διαλυµένο οξυγόνο στο νερό σε σχέση µε άλλα 

είδη. Ο σολοµός για παράδειγµα βρίσκεται µόνο σε βόρειες θάλασσες, όπου η θερµοκρασία 

του νερού είναι κάτω από τους 15°C. Εξηγήστε αυτή την παρατήρηση σε σχέση µε τη 

διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό. 

Σε ψυχρά κλίµατα, η διαλυτότητα του οξυγόνου στο θαλασσινό νερό είναι µεγαλύτερη και 

αυτό ικανοποιεί την αυξηµένη ανάγκη κάποιων ψαριών για οξυγόνο. 

  

3.  Σε λίµνες που βρίσκονται σε µεγάλο υψόµετρο σπανίως υπάρχει ζωή στο νερό. Σε αυτές 

τις λίµνες δεν υπάρχουν καθόλου ψάρια. Εξηγήστε αυτή την παρατήρηση.  
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Σε µεγάλο υψόµετρο η πίεση είναι χαµηλότερη και γι’ αυτόν το λόγο η διαλυτότητα του 

οξυγόνου στο νερό των λιµνών είναι µικρή.  

 

4. Σε δεξαµενές µε νερό όπου καλλιεργούνται ψάρια, το νερό κάποιες φορές δεν ανανεώνεται 

σωστά και την περίοδο του καλοκαιριού πεθαίνει ένας αριθµός ψαριών.  Εξηγήστε αυτή την 

παρατήρηση. 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας της υψηλής θερµοκρασίας, η διαθέσιµη 

ποσότητα οξυγόνου που βρίσκεται στο νερό µειώνεται και αυτό προκαλεί το πρόβληµα. 

 

5. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση  πρόσθετο 

τροφίµων και ο κωδικός του αριθµός είναι Ε290. Για ποιο σκοπό προστίθεται το διοξείδιο 

του άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά; 

 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα προσφέρει στο ανθρακούχο νερό και στα αναψυκτικά ευχάριστη 

γεύση. Επίσης προστατεύει από βακτήρια και µικρόβια. Όταν πίνουµε αναψυκτικά, το 

διοξείδιο του άνθρακα φτάνει στο στοµάχι µας και απορροφείται πολύ γρήγορα, ενώ 

παράλληλα αυξάνεται και η απορρόφηση του υγρού αναψυκτικού, προκαλώντας ένα 

αίσθηµα πέψης και ανακούφισης.  

 

6. Συγκρίνετε τις τιµές pH ενός ανθρακούχου αναψυκτικού αµέσως µόλις το ανοίξετε και αφού 

συλλέξετε το διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει. 

Αρχικά το αναψυκτικό έχει ελαφρώς όξινο pH εξαιτίας της παρουσίας ανθρακικού οξέος 

(H2CO3, ένα ασθενές οξύ). Όταν φεύγει το διοξείδιο του άνθρακα, το pH αυξάνεται 

παίρνοντας µια τιµή γύρω στο 7, και το αναψυκτικό χάνει την ευχάριστη όξινη γεύση του.  

  

7. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά, το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται µε µορφή αερίου, 

είναι διαλυτό. Κάποιες φορές αναφερόµαστε σε αυτά τα αναψυκτικά σαν να περιέχουν 

ανθρακικό οξύ. Ποια η σχέση του ανθρακικού οξέος και του διοξειδίου του άνθρακα;  

Ένα µικρό µέρος του διοξειδίου του άνθρακα (λιγότερο από 1%) αντιδρά µε το νερό 

σχηµατίζοντας ανθρακικό οξύ το οποίο στην συνέχεια ιονίζεται παρέχοντας H3O
+
 : 

 

CO2 + H2O � H2CO3 

 

H2CO3 + H2O � H3O
+ 
 + HCO3

- 

 

HCO3
-  
+ H2O � H3O

+ 
 + HCO3

-2 
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Φάση 4 

 

∆ουλεύοντας πάντα σε οµάδες οι µαθητές πρέπει να επινοήσουν ένα τρόπο να µετρήσουν την 

πίεση του αερίου µέσα σε ένα κλειστό τενεκεδάκι αναψυκτικού. Οι µαθητές έχουν λίγο χρόνο (45 

λεπτά) να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους και περισσότερο χρόνο (75 λεπτά) να 

συµπληρώσουν την µελέτη τους στο εργαστήριο. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν οτιδήποτε από  

τον βασικό εξοπλισµό του εργαστηρίου.  

 

Τα πειράµατα και η συζήτηση για αυτή και την επόµενη φάση είναι βασισµένα στο άρθρο:  

 

Hans de Grys, Determining the pressure inside an unopened carbonated beverage 

Journal of Chemical Education, Vol. 84, No. 7, 1117-1119. 

 

 

∆ιάφορες πιθανές λύσεις  

 

Η λύση "της εξίσωσης του ιδανικού αερίου " 

 

Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί τον νόµο του ιδανικού αερίου. Όταν εκτελείται προσεκτικά, 

συνήθως δίνει αρκετά ακριβείς απαντήσεις. Για να χρησιµοποιήσει κάποιος τον νόµο του 

ιδανικού αερίου για να µετρήσει την πίεση µέσα στο τενεκεδάκι, πρέπει να ξέρει τη θερµοκρασία 

του αερίου, τον όγκο του και τον αριθµό των µολ του αερίου. Η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι 

απλή, ειδικά αν οι µαθητές αφήσουν τα µπουκάλια ή τα τενεκεδάκια σε θερµοκρασία δωµατίου 

και έλθουν σε θερµική ισορροπία µε το περιβάλλον του εργαστηρίου. Στα ποτά που είναι 

ελαφρώς κρύα από το ψυγείο µπορεί να µετρηθεί η θερµοκρασία τους µε ένα θερµόµετρο στο 

άνοιγµά τους, αν και υπεισέρχεται σφάλµα καθώς το ποτό τείνει να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια 

του πειράµατος.  

          Οι µαθητές αρχικά πρέπει να µετρήσουν τη µάζα από το σφραγισµένο µπουκάλι και µετά 

προσεκτικά να το ανοίξουν και να ακούσουν το χαρακτηριστικό πσσσσστ που κάνει όταν φεύγει 

το διοξείδιο του άνθρακα. Αµέσως µε τη βοήθεια ζυγαριάς, βρίσκουν τη νέα µάζα από το 

ανοιχτό τενεκεδάκι και καταγράφουν τα δεδοµένα τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές 

µπορούν να µετρήσουν τη µάζα του CO2 που φεύγει όταν το αέριο που βρίσκεται πάνω από το 

αναψυκτικό µεταβαίνει από την άγνωστη υψηλή πίεση του µπουκαλιού, χαµηλότερα,  στην 

ατµοσφαιρική πίεση. Τυπικά οι µάζες κυµαίνονται από 0,1 έως 0,2 g για το αέριο που φεύγει και 

εξαρτώνται σηµαντικά από τη θερµοκρασία. Ένα συνηθισµένο τενεκεδάκι 12-oz µε σόδα έχει  
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µάζα στην περιοχή των 380-390 g, οπότε είναι σηµαντικό η ζυγαριά να µπορεί να µετρήσει 

τουλάχιστον 400 g όπως και να έχει ακρίβεια τουλάχιστον ± 0.01 g  (προτιµάται ζυγαριά που να 

µετράει ποσότητες σε milligram αλλά δεν είναι και απαραίτητο). Με τη βοήθεια της 

στοιχειοµετρίας βρίσκονται τα µολ του διοξειδίου του άνθρακα που φεύγουν από το τενεκεδάκι 

αµέσως µετά το άνοιγµα.  

           Τελικά οι µαθητές πρέπει να βρουν τον όγκο που καταλαµβάνει το αέριο στο τενεκεδάκι. 

Μόνο η µέτρηση του χώρου όπου βρίσκεται το αέριο και εκτείνεται πάνω από το υγρό (και όχι ο 

όγκος του υγρού ούτε ολόκληρος ο όγκος από το τενεκεδάκι) µάς ενδιαφέρει. Επίσης, στην 

ισορροπία,  το διοξείδιο του άνθρακα που διαλύεται στο υδατικό διάλυµα δεν συνεισφέρει άµεσα 

στην πίεση του αερίου στο κλειστό µπουκάλι. 

         Μια άλλη µέθοδος είναι να αδειάσουν ολόκληρο το τενεκεδάκι για να βρούνε τον όγκο του 

αναψυκτικού, τη συνολική χωρητικότητα που έχει το τενεκεδάκι, και τον όγκο που βρίσκεται 

πάνω από το αναψυκτικό από την αφαίρεσή τους. Αυτό δεν είναι εντελώς ακριβές. Ένας 

καλύτερος τρόπος είναι ανοίγοντας το τενεκεδάκι να προσθέσουµε αργά και προσεκτικά νερό 

από έναν πολύ µικρό βαθµονοµηµένο κύλινδρο ή βαθµονοµηµένο σιφώνιο. Οι µαθητές 

προσέχουν πόσο νερό προσθέτουν και σταµατούν όταν το συνολικό επίπεδο του υγρού φτάνει 

στην κορυφή από το τενεκεδάκι. Τυπικοί όγκοι για το χώρο που βρίσκεται πάνω από το υγρό 

κυµαίνονται µεταξύ 14-16ml.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πίεση που µετριέται µε αυτόν τον τρόπο δεν αντιπροσωπεύει την ολική πίεση 

µέσα στο τενεκεδάκι πριν αυτό ανοιχτεί αλλά "την πίεση που υπολογίζεται " ή την προστιθέµενη 

πίεση πάνω από την ατµοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος.  Ακόµα και µετά το θορυβώδες 

άνοιγµα πσσσσστ, υπάρχει ακόµα αέριο διοξείδιο του άνθρακα που καταλαµβάνει κάποιο από 

το χώρο που βρίσκεται πάνω από το υγρό, ασκώντας πίεση ίση µε την επικρατούσα 

ατµοσφαιρική πίεση. Έτσι αν κάποιος επιθυµεί να µετρήσει την ολική πίεση του αερίου στο 

τενεκεδάκι πριν αυτό ανοιχτεί, πρέπει να προστεθεί στην υπολογιζόµενη πίεση η επικρατούσα 

ατµοσφαιρική πίεση στο δωµάτιο  

 

Εγκλωβίζοντας το αέριο 

 

Μια δεύτερη στρατηγική σχετίζεται µε την προσπάθεια εγκλωβισµού του αερίου που βρίσκεται 

παγιδευµένο στο χώρο πάνω από το υγρό. Με αυτή την τεχνική, καταβυθίζουµε το τενεκεδάκι 

σε ένα δοχείο µε νερό και κατασκευάζουµε έτσι κάποιου είδους παγίδα αερίων, έτσι ώστε να 

«συλλάβουµε» το διοξείδιο του άνθρακα που προσπαθεί να φύγει εκτοπίζοντας το νερό. Η 

διάταξη περιλαµβάνει συνήθως ευδιόµετρο ή βαθµονοµηµένο κύλινδρο για τη µέτρηση του  
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όγκου του αερίου, χωνί και λαστιχένιο σωληνάκι για να παγιδευτεί το αέριο που προσπαθεί να 

διαφύγει όταν κάποιος ανοίξει το δοχείο.  

             Αυτή η µέθοδος µειονεκτεί για κάποιους λόγους. Πρώτον, κάποια ποσότητα αερίου 

αναπόφευκτα θα αποδράσει και γι’ αυτό κάποιες φυσαλίδες  διοξειδίου του άνθρακα δεν θα 

φτάσουν στο ευδιόµετρο. ∆εύτερον, υπεισέρχεται υποκειµενική κρίση για το πότε έχει 

συγκεντρωθεί όλο το αέριο που υπήρχε πάνω από το υγρό και για το πότε η διάταξη ξεκινά να 

συγκεντρώνει το διοξείδιο του άνθρακα που εξέρχεται από το υδατικό διάλυµα. Η διαφορά είναι 

σηµαντική αφού το αέριο που είχε διαλυθεί όταν το τενεκεδάκι ήταν σφραγισµένο δεν είχε άµεση 

συνεισφορά στην πίεση. 

          Τελικά, οι υπολογισµοί είναι πιο πολύπλοκοι, αφού η πίεση εξάτµισης του νερού πρέπει 

να υπολογιστεί όταν βρεθεί η πίεση του συγκεντρωµένου διοξειδίου του άνθρακα από την 

εκτόπιση του νερού. Επίσης αυτή η µέθοδος δεν παρέχει τον όγκο του αρχικού χώρου πάνω 

από το υγρό, ενώ για να πάρουµε αυτή την επιπλέον πληροφορία απαιτείται και ένα δεύτερο 

τενεκεδάκι αναψυκτικού. 

            

Με µια προχωρηµένη στη χηµεία τάξη, είναι πιθανό να καταφύγετε στο νόµο του Henry για να 

προσδιορίσετε την πίεση (κοιτάξτε τις Σηµειώσεις του Καθηγητή). Άλλες µέθοδοι που 

ασχολούνται µε την ορθότητα και την ακρίβεια δίνονται στις  Σηµειώσεις του Καθηγητή.  

 

 

Φάση 5  

 

Σε αυτή τη φάση θα υπάρξει µια επανάληψη όλων των δραστηριοτήτων, των ευρηµάτων και 

των ερµηνειών τους. Οι µαθητές θα συζητήσουν για τα λάθη που υπεισέρχονται στις διάφορες 

προτεινόµενες και εκτελούµενες µεθόδους. Τελικά ο καθηγητής κάνει επίδειξη του συντριβανιού 

του διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Ακρίβεια και πολυπλοκότητα 

 

Κανένας δεν θα υποστηρίξει ότι κάποια από τις παραπάνω µεθόδους παράγει ακριβή ή ορθά  

αποτελέσµατα για την πίεση µέσα σε ένα σφραγισµένο τενεκεδάκι αναψυκτικού. Κάποιες 

µετρήσεις που περιλαµβάνονται υπόκεινται σε σχετικά µεγάλη αβεβαιότητα,  όπως 5% ή 

περισσότερο για µετρήσεις του όγκου του αρχικού χώρου που καταλαµβάνει το αέριο, που 

οφείλονται στη συνεχή ζύµωση του ποτού. Και ακόµα και τα πιο ακριβή µοντέλα που 

περιγράφονται παραπάνω περιλαµβάνουν κάποιες εργασιακές προϋποθέσεις ή απλουστεύσεις. 

Επιπλέον η εµπειρία έχει δείξει ότι η ακριβής πίεση διαφέρει λίγο από εταιρεία σε εταιρεία 

ακόµα και από τενεκεδάκι σε   τενεκεδάκι.  
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Αφού η διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα παρουσιάζει διαφορές σε σχέση µε τη 

θερµοκρασία, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τη θερµοκρασία που έχει το τενεκεδάκι όταν 

υπολογίζουµε την ακρίβεια της πίεσης. Ένα διάγραµµα της διαλυτότητας του διοξειδίου του 

άνθρακα στο νερό σε διαφορετικές θερµοκρασίες θα µπορούσε εύκολα να χρησιµοποιηθεί στο 

να δηµιουργηθεί ένα πρόχειρο διάγραµµα των πιέσεων µιας συγκεκριµένης σόδας µε τις 

θερµοκρασίες.  

Κάποιοι µαθητές µπορεί να θέλουν να ανακινήσουν πρώτα το τενεκεδάκι ως ένα τρόπο 

µεταβολής της εσωτερικής πίεσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αυτό φαίνεται να 

προκαλεί µικρή διαφοροποίηση στην πίεση που µετριέται µε αυτές τις διαφορετικές 

µεθοδολογίες. Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει να υποστηρίζει την ιδέα ότι καθώς ανακινούµε ένα 

σφραγισµένο τενεκεδάκι αναψυκτικού µπορεί να διασκορπίζεται το αέριο στο εσωτερικό του (και 

κατά συνέπεια να σχετίζεται µε το αφρώδες ξέσπασµα) αλλά δεν είναι η αιτία για να διαφύγει 

από το διάλυµα πολύ από το διαλυµένο CO2 (µπορεί να µην διαφύγει και καθόλου) .  

 

 

Το συντριβάνι του διοξειδίου του άνθρακα 

∆οκιµασµένο πείραµα επιδείξεως που δηµοσιεύτηκε στο Journal of Chemical Education.  

Υποβλήθηκε από: Seong-Joo Kang και Eun-Hee Ryu 

∆οκιµάστηκε από: Mark Case  

 

Το συντριβάνι της αµµωνίας είναι µια κλασική και δηµοφιλής επίδειξη. Χρησιµοποιείται επίσης 

σε συνδυασµό για τις λύσεις προβληµάτων (Τσαπαρλής και Καµπουράκης, 2003 ). Το πείραµα 

είναι κατάλληλο για την κατανόηση της διαλυτότητας των αερίων σε υγρά, τις αλληλεπιδράσεις 

οξέος-βάσεως, τη ροή της ύλης λόγω διαφοράς πιέσεως, και άλλες  έννοιες. Οι Seong-Joo Kang 

και Eun-Hee Ryu ανέπτυξαν το συντριβάνι του διοξειδίου του άνθρακα χρησιµοποιώντας 

εµπορικές χηµικές ουσίες.  

        Οι ταµπλέτες Alka-Seltzer λαµβάνονται συχνά για οξική δυσπεψία. Τα δραστικά συστατικά 

σε αυτές είναι το όξινο ανθρακικό νάτριο, το κιτρικό οξύ και η ασπιρίνη. Όταν µια ταµπλέτα Alka-

Seltzer διαλύεται στο νερό, το όξινο ανθρακικό νάτριο αντιδρά µε το οξύ έτσι ώστε να παραχθεί 

αέριο διοξείδιο του άνθρακα : 

 

3NaHCO3 (aq) + H3C6H5O7(aq) →3CO2(g) + 3H2O + Na3 C6H5O7 (aq) 

                           Κιτρικό οξύ 

                          

NaHCO3 (aq) + HC9H7O4(aq) →CO2(g) + H2O + Na C9H7O4 (aq) 

                           ασπιρίνη 
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Αυτές οι αντιδράσεις χρησιµοποιούνται σαν πηγή αερίου διοξειδίου του άνθρακα στην επίδειξη 

µε το συντριβάνι.  

         Σε ένα κλειστό σύστηµα, η διάλυση του διοξειδίου του άνθρακα σε αλκαλικό διάλυµα 

υδροξειδίου,  όπως περιγράφεται στις επόµενες αντιδράσεις, οδηγεί σε ελάττωση της πίεσης: 

 

2NaOH(aq) + CO2(g) →Na2CO3(aq) + H2O 

 

Na2CO3 (aq) + H2O + CO2 (g) →2NaHCO3(aq) 

 

 

Αυτή η µείωση της πίεσης είναι η ωθούσα δύναµη που οδηγεί στο να δηµιουργηθεί  το 

συντριβάνι του διοξειδίου του άνθρακα. Καθώς το αέριο διαλύεται στο αλκαλικό διάλυµα, 

µειώνεται η πίεσή του, το νερό οδηγείται ψηλά από την ατµοσφαιρική πίεση, από το γυάλινο 

δοχείο µέσα από το γυάλινο σωληνάκι, προκαλώντας το φαινόµενο του συντριβανιού.  


