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Σηµειώσεις για τον καθηγητή 

Τo αέριo που πίνουµε - Το διοξείδιο του 
άνθρακα στα ανθρακούχα αναψυκτικά  
 

 

Περί διαλυτότητας και αναµειξιµότητας  

Οι συνηθισµένες δυνάµεις µεταξύ των σωµατιδίων (διασωµατιδιακές δυνάµεις) είναι (i) 

ηλεκτροστατικές δυνάµεις (δυνάµεις Coulomb)  (ii) δυνάµεις Van der Waals στις οµοιοπολικές 

ενώσεις και (iii) δυνάµεις  διασποράς London. Η διαλυτότητα µιας ουσίας σε ένα διαλύτη 

εξαρτάται από τρεις διασωµατιδιακές δυνάµεις όπως δείχνει το ακόλουθο διάγραµµα:  

 

 

∆ιαλυµένη ουσία                                                           ∆ιαλύτης 

 

 

 

∆ιαλυµένη ουσία                                                           ∆ιαλύτης 

 

Αυτές οι δυνάµεις είναι: διαλυµένη ουσία-διαλυµένη ουσία, διαλύτης– διαλύτης και  διαλυµένη 

ουσία–διαλύτης. Όταν αυτοί οι τρεις τύποι δυνάµεων έχουν συγκρίσιµο µέγεθος, η ουσία 

διαλύεται στο διαλύτη, αλλιώς παραµένει αδιάλυτη. Το αποτέλεσµα είναι ότι ουσίες µε πολικά 

µόρια διαλύονται σε πολικούς διαλύτες ενώ ουσίες που τα µόριά τους είναι µη πολικά 

διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες. Αυτή είναι η γενική αρχή της διαλυτότητας: “ όµοια 

διαλύουν όµοια ”.  

 

Επίδραση της θερµοκρασίας στη διαλυτότητα µιας αέριας ουσίας σε ένα υγρό 

 

Η εξωθερµικότητα ή ενδοθερµικότητα της διαδικασίας διαλυτοποίησης καθορίζει την επίδραση 

της θερµοκρασίας στην διαλυτότητα. Οι περισσότερες διαλυτοποιήσεις των ιοντικών (στερεών)  
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ουσιών στο νερό είναι ενδόθερµες, µε αποτέλεσµα η αύξηση της  θερµοκρασίας να αυξάνει τη 

διαλυτότητα. Η διαλυτοποίηση αέριων ουσιών σε υγρό διαλύτη είναι εξώθερµη διαδικασία, µε 

αποτέλεσµα αύξηση της  θερµοκρασίας να µειώνει τη διαλυτότητα - έτσι µε τη θέρµανση 

σχηµατίζονται φυσαλίδες αέρα. 

Σε αυτή την ιδιότητα των αερίων οφείλεται το φαινόµενο της θερµικής ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Ζεστά υδατικά απόβλητα από τα εργοστάσια τα οποία αποτίθενται σε ποτάµια, 

στις λίµνες ή στις θάλασσες µειώνουν τη διαλυτότητα του διαλυµένου στο νερό οξυγόνου, 

προκαλώντας πρόβληµα επιβίωσης για τους οργανισµούς που ζουν στο νερό.  

 

Επίδραση της πίεσης στη διαλυτότητα των αερίων σε υγρά 

 

Η αυξηµένη πίεση έχει αποτέλεσµα την αυξηµένη διαλυτότητα ενός αερίου σε υγρό διαλύτη. Τα 

ανθρακούχα αναψυκτικά σε κλειστά µπουκάλια ή τενεκεδάκια κρατούνται υπό υψηλή πίεση. 

Όταν τα ανοίγουµε, η µείωση της πίεσης σε τιµές ατµοσφαιρικής πίεσης έχει αποτέλεσµα την 

απαέρωση του αναψυκτικού. 

Μπορούµε να δώσουµε σωµατιδιακή εξήγηση αυτής της επίδρασης σκεφτόµενοι τη 

δυναµική ισορροπία ανάµεσα στη διαλυµένη ουσία (αέρια ουσία) και του διαλύτη. Σε υψηλότερη 

πίεση, υπάρχει αύξηση στη συχνότητα των συγκρούσεων των µορίων των αερίων µε την 

επιφάνεια του διαλύµατος, µε συνέπεια περισσότερα µόρια διαλυµένης ουσίας να εισέρχονται 

στο διάλυµα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συνηθισµένη θερµοκρασία και πίεση και παίρνοντας ως µέτρο τον όγκο του 

διοξειδίου του άνθρακα που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα νερού, ο όγκος του 

οξυγόνου (O2) που µπορεί να διαλυθεί είναι 30 φορές λιγότερος και αυτός του αζώτου (N2) είναι 

60 φορές λιγότερος. 

 

Με σκοπό να διαλυθεί το διοξείδιο του άνθρακα στα αναψυκτικά, τα τελευταία κλείνονται σε 

µπουκάλια κάτω από σηµαντική πίεση.  

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συζήτηση για τον νόµο του Henry και των άλλων µεθοδολογιών που 

ακολουθούν βασίζεται στο άρθρο:  

 

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

Chemical Education, Vol. 84, No. 7, 1117-1119.  
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Νόµος του Henry 

  

Με µια σχολική τάξη που έχει προχωρηµένες γνώσεις χηµείας, µπορούµε να προσφύγουµε στο 

νόµο του Henry για να προσδιορίσουµε την πίεση µέσα σε ένα κλειστό τενεκεδάκι µε 

ανθρακούχο αναψυκτικό. Αντίθετα µε τις άλλες µεθοδολογίες, όπου µόνο το αέριο στον κενό 

χώρο ανάµεσα στο τενεκεδάκι και το αναψυκτικό ήταν υπό εξέταση και το διαλυµένο αέριο δεν 

µετρούνταν, σε αυτή την περίπτωση ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο όρος της διαλυτότητας 

αναφέρεται µόνο στο αέριο που είναι πράγµατι διαλυµένο στο σφραγισµένο τενεκεδάκι. Η 

πρόκληση τότε είναι να απαερωθεί πλήρως ένα τενεκεδάκι µε αναψυκτικό και να µετρηθούν τα 

µολ του διοξειδίου του άνθρακα που έχουν διαλυθεί.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για αυτό το σκοπό, κάποιοι από τους οποίους παρέχουν 

πιο ακριβείς µετρήσεις σε σχέση µε κάποιους άλλους. Η απλή ανάδευση είναι ο πιο 

διαδεδοµένος αν και πρέπει να δοθεί προσοχή να µην χυθεί καθόλου από το υγρό περιεχόµενο. 

Αν είναι διαθέσιµη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια τράπεζα µε αναδευτήρα υψηλής συχνότητας, 

οπότε η µάζα που έχει το τενεκεδάκι µετρείται πριν και µετά την ανάδευση. Ένας άλλος τρόπος 

είναι να θερµανθεί ήπια το τενεκεδάκι µε θερµαινόµενη πλάκα και να επιτραπεί έτσι η διαφυγή 

του αερίου, λόγω του ότι η  διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα µειώνεται µε αύξηση της 

θερµοκρασίας. Αν το τενεκεδάκι θερµανθεί υπερβολικά, διαφεύγει και σηµαντική ποσότητα 

υδρατµών προκαλώντας αποτυχία στην ακριβή µέτρηση της µάζας του CO2.   

 

Απαέρωση µε σχηµατισµό ενεργών πυρήνων.  Μια άλλη µέθοδος απαέρωσης περιλαµβάνει την 

εισαγωγή ενεργών πυρήνων στο αναψυκτικό. Σκόρπισµα αλατιού, ζάχαρης ή ακόµα και 

ολόκληρες καραµέλες έχουν χρησιµοποιηθεί για να επιφέρουν γρήγορη επαέρωση του 

διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορες σόδες. Οι µαθητές πρέπει να θυµηθούν να µετρήσουν την 

µάζα αυτών των προστιθέµενων ουσιών. Ακόµη να τις προσθέσουν αργά στο αναψυκτικό για 

να εµποδίσουν το έντονο ξεχείλισµα. Έτσι µπορούν να γίνουν ένα αποτελεσµατικό µέσο.  

Μόλις βρεθεί ο συνολικός αριθµός των µολ του CO2  και υπολογιστεί η διαλυτότητα, 

είναι απλό να χρησιµοποιήσουµε το νόµο του Henry για να βρούµε την αρχική πίεση που 

οδήγησε σε αυτό το επίπεδο του κορεσµού µε CO2 :  

 

                       Cgas= kPgas  

 

Χρειάζεται µόνο να βρεθεί η διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο σφραγισµένο 

τενεκεδάκι και η σταθερά του νόµου του Henry (k, η οποία είναι περίπου 3,5×10
2
 M atm για CO2 

στους 25C), και η εξίσωση µπορεί να λυθεί για να βρεθεί απευθείας η πίεση.  
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Άλλες µεθοδολογίες 

 

 

Το υδατικό διάλυµα διοξείδιο του άνθρακα σχηµατίζει ανθρακικό οξύ, οπότε µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η προσέγγιση οξέος-βάσεως. Αρχικά µετρήστε το pH ενός αναψυκτικού που 

µόλις ανοίχτηκε, µετά απαερώστε το προσεκτικά και στο τέλος µετρήστε πάλι το pH. 

Χρησιµοποιώντας τη διαφορά του pH και την  Ka του ανθρακικού οξέος µπορείτε να υπολογίσετε 

τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτά τα δεδοµένα και από πίνακες µε τιµές 

σταθερών ισορροπίας, µπορεί να υπολογιστεί η µολική συγκέντρωση (molarity) του CO2  που 

είναι διαλυµένο στο αναψυκτικό. 

           Λαµβάνοντας υπόψh την ασθενή φύση του ανθρακικού οξέος (Ka= 4.3 × 10
7
 στους 25

o
C) 

σε συνδυασµό µε την πολύ αραιή του συγκέντρωση στο αναψυκτικό (στην περιοχή 1×10
4
 M) 

δεν θα µπορούσε να υπάρχει διαφορά απέναντι στο ισχυρότερο και πιο πυκνό φωσφορικό οξύ 

που ήδη υπάρχει στα αναψυκτικά τύπου κόλα. Το αποτέλεσµα είναι ότι το φωσφορικό οξύ 

επισκιάζει οποιαδήποτε αξιοπρόσεκτη αλλαγή στη  [H3O
+
] που οφείλεται στη αποµάκρυνση του 

CO2. 

 
Ανακάλυψη των νόµων των αερίων από τους µαθητές 
 

M.R.P. Bopegedera 

Journal of Chemical Education, 2007, Vol. 84, No. 3, 465-468.  

 

Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει την αυθεντική εργασία του Boyle :  

Lewis, L. D. J. Chem. Educ. 1997, 74, 209–210. 

 

Ένα οδηγός πειραµάτων για λύκειο  ή  πανεπιστηµιακής γενικής χηµείας καλύπτει κάποιους 

από τους νόµους των αερίων  

Randall, Jack. Advanced Chemistry with Vernier: Experiments for AP, IB, and College General 

Chemistry; Vernier Software and Technology: Beaverton, OR, 2004. 

Ένα άρθρο για την αξιολόγηση των γνώσεων καθηγητών και µαθητών για την κατανόηση των 

νόµων των αερίων είναι:  

Lin, H.; Cheng, H.; Lawrenz, F. J. Chem. Educ. 2000,  77, 235–238.  

Για περαιτέρω βιβλιογραφία για τους νόµους των αερίων κοιτάξτε το παραπάνω άρθρο του 

Bopegedera. 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, ο καθηγητής αφήνει τους µαθητές να “ανακαλύψουν” τους νόµους 

των αερίων στο εργαστήριο, χρησιµοποιώντας τα δικά τους εργαστηριακά δεδοµένα. Ο  
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υπόλοιπος διδακτικός χρόνος χρησιµοποιείται για επίλυση προβληµάτων χρησιµοποιώντας 

τους νόµους των αερίων. Αυτή η διδακτική µέθοδος χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς µε 

πανεπιστηµιακούς φοιτητές.  

 

Τα πειράµατα διεξήχθησαν µε το εύκολα διαθέσιµα, λογικά στην τιµή, λογισµικό Vernier και 

εργαστηριακό εξοπλισµό. Ο εργαστηριακός χρόνος αφιερώνεται στη συλλογή δεδοµένων, τα 

οποία στη συνέχεια µεταφέρονται σε φύλλα εργασίας του Microsoft Excel για γραφικές 

παραστάσεις και επεξεργασία. (Το λογισµικό Logger Pro που παρέχεται από τη Vernier θα 

µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί, αν είναι επιθυµητό. ) 

 

Οι µαθητές ανέλυσαν τα δεδοµένα τους ατοµικά, εκτός εργαστηριακής περιόδου. Τους δόθηκαν 

οδηγίες να κάνουν γραφικές παραστάσεις και να εξαγωγάγονυ συµπεράσµατα για τις σχέσεις 

µεταξύ των ιδιοτήτων των αερίων, βασισµένοι σε αυτές γραφικές παραστάσεις, πριν από την 

παρακολουθήσουν ένα προκαταρκτικό µάθηµα πριν από την εργαστηριακή τους εργασία. Κάθε 

µαθητής υπέβαλε την εργαστηριακή του έκθεση µερικές µέρες µετά από αυτή το µάθηµα. Οι 

µαθητές διεξήγαγαν πειράµατα και εξερεύνησαν τις σχέσεις µεταξύ των ακόλουθων ιδιοτήτων 

των αερίων :  

Πίεση και όγκος (µε τη θερµοκρασία και την ποσότητα του αερίου σταθερά).   

Πίεση και θερµοκρασία (όγκος και ποσότητα του αερίου σταθερά). 

Όγκος και θερµοκρασία (πίεση και ποσότητα του αερίου σταθερά). 

Πίεση και αριθµός των µολ (όγκος και θερµοκρασία σταθερά) για να προσδιορίσουν την 

παγκόσµια σταθερά των αερίων. 
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