Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Εισαγωγική Χηµεία Λυκείου µε βάση την
Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης
(SOMA)
Η Προσέγγιση Καταστάσεων της Ύλης (Τσαπαρλής, 1998) [States-of-Matter Approach (SOMA), Tsaparlis
2000)] αποτέλεσε την βασική διδακτική πρόταση σε αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών χηµείας
γενικής παιδείας του ενιαίου λυκείου που είχε συνταχθεί το 1997 από επταµελή επιτροπή που
συγκροτήθηκε έπειτα από ανοικτή προκήρυξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τσαπαρλής, 1998).
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Σηµειώνεται ότι, για λόγους πέρα από την επιστήµη και την παιδαγωγική, το πρόγραµµα δεν εγκρίθηκε
και αντ’ αυτού υιοθετήθηκε το ισχύον παραδοσιακό πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε την προσέγγιση SOMA, το µάθηµα χωρίζεται σε τρεις µείζονες ενότητες, τις εξής:

Α. Ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση,
B. Το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση,
Γ. Το νερό, τα υγρά και η υγρή κατάσταση.

Η προσέγγιση λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να δίνουµε σηµασία όχι µόνο στη λογική πλευρά (δοµή) της
χηµείας, αλλά και στην ψυχολογική-παιδαγωγική πλευρά (Johnstone, 2000).

Πρώτη εισάγεται η αέρια κατάσταση ως η θεωρητικά λιγότερο πολύπλοκη και γι΄ αυτό η καλύτερα
µελετηµένη. Επιπλέον, τα στοιχεία και οι ενώσεις που σε συνήθεις συνθήκες είναι στην αέρια κατάσταση
έχουν µόρια µικρά και απλά. ∆ουλεύουµε κατά κανόνα µε λίγα αµέταλλα στοιχεία (Η, Ο, Ν, C, S, αλογόνα
και ευγενή αέρια) και τις αντίστοιχες ενώσεις τους (Η2Ο, Ο3, ΝΗ3, ΝΟx, CΟ, CO2, αέριοι
υδρογονάνθρακες, Η2S, SO2, ΗCl). ∆εν έχουµε ιόντα και ιοντικούς δεσµούς. Ξεκινάµε µε τον οµοιοπολικό
δεσµό (Johnstone et al., 1981). Οι διαµοριακές δυνάµεις είναι απούσες. Κάνουµε µια ενοποιηµένη
αντιµετώπιση ανόργανης και οργανικής χηµείας. Τέλος, µακροσκοπικά µη χειροπιαστή καθώς είναι, η
αέρια κατάσταση είναι το πιο ταιριαστό πρελούδιο για τη µελέτη του αόρατου µικρόκοσµου των ατόµων
και των µορίων.

Αν και η λογική συνέχεια της αέριας είναι η υγρή κατάσταση, προτιµήσαµε να προηγηθεί η στερεά
κατάσταση διότι είναι απλούστερη από την υγρή κατάσταση, χαρακτηριζόµενη από την τέλεια οργάνωση
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σε αντίθεση µε την αταξία της αέριας κατάστασης. Η υγρή κατάσταση είναι η δοµικά πολυπλοκότερη,
όντας ενδιάµεση ως προς την αταξία/τάξη. Σηµειωτέον ότι στην ενότητα Γ’ εντάσσονται και τα υγρά
διαλύµατα και τα οξέα και οι βάσεις. Σε όλο το βιβλίο, η χηµεία (ιδιότητες και αντιδράσεις) κρατείται σε ένα
µίνιµουµ που έχει σχέση µε τις πρακτικές εφαρµογές.

Το διδακτικό εγχειρίδιο. Σε πρόσφατη εργασία (Πύργας & Τσαπαρλής, 2007), παρουσιάσαµε
πειραµατικό διδακτικό εγχειρίδιο (καθώς και τα αποτελέσµατα προκαταρτικής αξιολόγησής του από
εκπαιδευτικούς) για το µάθηµα χηµείας της α΄ λυκείου. Το βιβλίο συντάχθηκε στα πλαίσια διατριβής
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του Ευαγγέλου Πύργα. Έχει έκταση 201 σελίδων (αέρια, 72 σ.,
στερεά, 48 σ., υγρά, 81 σ.). Τα Περιεχόµενα του Βιβλίου φαίνονται στο Παράρτηµα, ενώακολουθεί υλικό
σχετικό µε την δραστηριότητα του PARSEL «Αλάτι: Το καλό, το κακό και το νόστιµο».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τα Περιεχόµενα του διδακτικού βιβλίου
«ΧΗΜΕΙΑ για την Α΄ τάξη Λυκείου»

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ο ΑΕΡΑΣ, ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α 1 Ο ατµοσφαιρικός αέρας.
Α 2 Τα άτοµα και η ατοµική δοµή.
Α 3 Τα µόρια και η µοριακή δοµή.
Α.4 Η χηµική αντίδραση.
Α.5 Το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια.
Α 6 Το ιδανικό αέριο και η καταστατική εξίσωσή του.
Α7 Η οργανική χηµεία.
Α 8 Η ρύπανση του αέρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
B 1. Το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση.
B 2 Ο αριθµός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας.
B 3 Τα άλατα, τα οξείδια των µετάλλων και τα υδροξείδια των µετάλλων.
B 4 Τα µοριακά στερεά. .
B 5 Τα µέταλλα.
B 6 Τα στερεά απόβλητα και η διαχείρισή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ Η ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γ 1 Ο ρόλος της υγρής κατάστασης στη ζωή.
Γ 2 Όρια θερµοκρασιών και πιέσεων της υγρής κατάστασης.
Γ 3 ∆ιαµοριακές δυνάµεις (δυνάµεις Van der Waals).
Γ 4 Το νερό.
Γ 5 Ο υδράργυρος και τo βρώµιο: τα µοναδικά υγρά χηµικά στοιχεία.
Γ 6 Οργανική χηµεία: υγρές οργανικές ουσίες.
Γ 7 Τα διαλύµατα.
Γ 8 Οι προσθετικές ιδιότητες των διαλυµάτων.
Γ 9 Τα οξέα και οι βάσεις.
Γ 10 Πόσιµο νερό και ρύπανση του νερού
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ο αέρας,
τα αέρια
και η αέρια κατάσταση

Α
Α 1 ο ατµοσφαιρικός αέρας
Α 2 τα άτοµα και η ατοµική δοµή
Α 3 τα µόρια και η µοριακή δοµή
Α 4 η χηµική αντίδραση
Α 5 το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια
Α 6 το ιδανικό αέριο και
η καταστατική εξίσωσή του
Α 7 οι υδρογονάνθρακες
Α 8 η ρύπανση του αέρα
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Α 1 Ο ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
A 1.1 Φυσική και χηµική ταυτότητα του αέρα
Η Γη περιβάλλεται από ένα µείγµα αερίων που αποτελεί την
ατµόσφαιρά της. Η ατµόσφαιρα εκτείνεται σε ύψος περίπου 1.000
χιλιοµέτρων και η πυκνότητά της ελαττώνεται όσο αποµακρυνόµαστε
από την επιφάνεια της Γης. Η ατµόσφαιρα χωρίζεται στην
τροπόσφαιρα, στη στρατόσφαιρα, στη µεσόσφαιρα και στη
θερµόσφαιρα. Η τροπόσφαιρα έχει ύψος περίπου 10 km και περιέχει το
85-90% του αέρα. Τελικά, στα πρώτα 40 χιλιόµετρα περιέχεται το
99% της µάζας της. Η θερµοκρασία που επικρατεί στην ατµόσφαιρα
ελαττώνεται µε το ύψος.
Η ποιοτική και η ποσοτική ανάλυση του αέρα γίνεται µε µεθόδους
χηµικής ανάλυσης. Η ποιοτική ανάλυση συνίσταται στην εύρεση του
ποια συστατικά υπάρχουν σε ένα µείγµα. Η ποσοτική ανάλυση
υπολογίζει τις ποσότητες από κάθε ουσία. Αυτό συχνά εκφράζεται ως
επί τοις εκατό ποσοστιαία αναλογία, κατ’ όγκον ή κατά βάρος. Στις
εργαστηριακές δραστηριότητες (στο τέλος του βιβλίου) το Πείραµα 1
περιγράφει πειράµατα για την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση του
ατµοσφαιρικού αέρα.
Ο Πίνακας 1 δίνει τη σύσταση του αέρα στα βασικά του συστατικά.
Πιο αναλυτικά στοιχεία για την κατ' όγκο σύσταση του καθαρού και
ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας
δίνονται στον Πίνακα 2. Παρατηρούµε ότι το άζωτο και το οξυγόνο
αποτελούν το 99% του όγκου του αέρα. Το υπόλοιπο 1% αποτελείται
από αργόν, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια. Στην ατµόσφαιρα
υπάρχουν και υδρατµοί, η ποσότητα των οποίων εξαρτάται από τον
τόπο και το κλίµα. Στους υδρατµούς οφείλεται η υγρασία του αέρα.
Χωρίς τον ατµοσφαιρικό αέρα, η ζωή στη Γη, τουλάχιστον έτσι
όπως τη γνωρίζουµε σήµερα, θα ήταν αδύνατη, διότι ο ατµοσφαιρικός
αέρας περιέχει το απαραίτητο για την αναπνοή οξυγόνο. Επίσης µας

Τα
στρώµατα
της
ατµόσφαιρας
µε
τις
θερµοκρασιακές συνθήκες
που επικρατούν και τη
σχετική τους έκταση, καθώς
και τη δραστηριότητα σε
αυτά.
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προφυλάσσει από την επικίνδυνη ηλιακή και κοσµική ακτινοβολία,
καθώς και από την πτώση µετεωριτών.

A 1.2 Ο αέρας ως µείγµα αερίων
Για την έκφραση πολύ µικρών περιεκτικοτήτων χρησιµοπoιείται η
µονάδα µέρη ανά εκατοµµύριο (ppm, parts per million). Αυτή
εκφράζει τα µέρη της ουσίας που περιέχονται σε 1 εκατοµµύριο (106)
µέρη του µείγµατος.
Στον Πίνακα 2 οι περιεκτικότητες εκφράζονται σε %
περιεκτικότητα ή ppm. Και στις δύο περιπτώσεις, η περιεκτικότητα
εκφράζεται ως όγκος κατ’ όγκον. Έτσι 1 ppm ισοδυναµεί µε 1 cm3
αέριου συστατικού σε 1 εκατοµµύριο cm3 αέρα, ενώ 1% v/v σηµαίνει
1 cm3 αέριου συστατικού σε 100 cm3 αέρα που ισοδυναµεί µε 10.000
ppm.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες
συστατικών του ατµοσφαιρικού αέρα µε βάση την ποσότητά τους: τα
κύρια συστατικά (άζωτο και οξυγόνο), τα λιγότερο κύρια συστατικά
(αργόν και διοξείδιο του άνθρακα) τα ευγενή αέρια (νέον, κρυπτόν,
ήλιον, ξένον) και τα ιχνοσυστατικά. Επιπλέον, ο ατµοσφαιρικός αέρας
µπορεί να περιέχει νερό (υγρασία) σε περιεκτικότητες 0,1% - 5% v/v
(συνήθως η περιεκτικότητα σε υδρατµούς κυµαίνεται µεταξύ 1% και
3% v/v.)
Πίνακας 2: Σύσταση καθαρού και ξηρού αέρα στην επιφάνεια της
Γής

Συστατικό

Περιεκτικότητα
(%v/v ή ppm)

Άζωτο (Ν2)

78,048

% v/v

Οξυγόνο (Ο2)

20,946

% v/v

Αργό (Αr)

0,934

% v/v

340

ppm

Νέον (Ne)

18,18

ppm

Ήλιον (He)

5,24

ppm

Μεθάνιο (CH4)

1,3 – 1,6

ppm

Κρυπτόν (Kr)

1,14

ppm

Υδρογόνο (H2)

0,5

ppm

0,25 – 0,35

ppm

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

0,12

ppm

Ξένον (Xe)

0,087

ppm

Όζον (O3)

0,025

ppm

∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)

∆ιάζωτοξείδιο (N2O)

Πίνακας 1:
Η
%
κατ’
όγκο
σύσταση του ξηρού
αέρα
78,05%

Ν2

20,95%

Ο2

0,93%

Αr

0,03%

CO2

0,01%

υπόλοιπα
αέρια
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Αµµωνία (NH3)

0,001

ppm

A 1.3 Ταξινόµηση της ύλης: ουσίες, µείγµατα,
ενώσεις, στοιχεία
Ταξινόµηση της ύλης
Η ύλη, τα εκατοµµύρια δηλαδή ουσιών που µας περιβάλλουν,
µπορεί να ταξινοµηθεί µε βάση το παρακάτω σχήµα:

ΥΛΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ

ΜΕΙΓΜΑΤΑ

ΟΜΟΓΕΝΗ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΩΣΕΙΣ

Καθαρές ουσίες και µείγµατα ουσιών
Ξέρουµε ότι στη φύση, τα περισσότερα υλικά δεν αποτελούνται από
µία µόνο καθαρή ουσία, αλλά είναι µείγµατα πολλών ουσιών. Πώς
µπορούµε να αποφασίσουµε αν ένα υλικό αποτελείται από µία καθαρή
ουσία ή από ένα µείγµα ουσιών;
Ας πάρουµε ως παράδειγµα το νερό. Όλοι µας είµαστε εξοικειωµένοι
µε το νερό και όλοι το αναγνωρίζουµε εύκολα. Ξέρουµε την όψη του, τι
αισθανόµαστε όταν το ακουµπάµε, πώς ρέει, σε ποια θερµοκρασία
παγώνει και σε ποια βράζει, την πυκνότητά του, ότι διαλύει τη ζάχαρη,
το αλάτι και πλήθος άλλες ουσίες. Οι χαρακτηριστικές αυτές και
σταθερές ιδιότητες (οι φυσικές σταθερές) χαρακτηρίζουν µόνο το νερό.
Για τον λόγο αυτόν, το νερό (το χηµικώς καθαρό νερό) είναι µια καθαρή
ουσία ή απλώς ουσία.
Ας πάρουµε ένα άλλο παράδειγµα, τη ζάχαρη. Η ζάχαρη που
βρίσκουµε στα καταστήµατα τροφίµων είναι σχεδόν καθαρή. Όπως το
νερό, έτσι και η ζάχαρη έχει διάφορες χαρακτηριστικές ιδιότητες, π.χ.

8
γλυκιά γεύση, ορισµένη πυκνότητα, διαλύεται εύκολα στο νερό µε
καθορισµένη τιµή διαλυτότητας σε κάθε θερµοκρασία κ.ά.
Αν όµως πάρουµε ένα µείγµα, π.χ. υδατικό διάλυµα ζάχαρης, αυτό
έχει γεύση, πυκνότητα, θερµοκρασία βρασµού, θερµοκρασία πήξεως και
αρκετές άλλες ιδιότητες που εξαρτώνται από τη σύστασή του, ήτοι από
πόση ζάχαρη είναι διαλυµένη σε ορισµένη ποσότητα νερού.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι:
 Κάθε ουσία έχει ορισµένες ιδιότητες και ορισµένες σταθερές (φυσικές
σταθερές) που είναι πάντα ίδιες γι΄ αυτήν, ενώ αντίθετα
 τα µείγµατα έχουν µεταβλητές ιδιότητες και φυσικές σταθερές, µε
τιµές που εξαρτώνται από τη µεταβλητή τους σύσταση, έχουν
µεταβλητή σύσταση ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής και την
προέλευσή τους.
Τα περισσότερα από τα υλικά που συναντάµε είναι µείγµατα, των
οποίων η σύσταση ποικίλλει π.χ. το γάλα, το λάδι, το θαλασσινό νερό, ο
ατµοσφαιρικός αέρας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο ατµοσφαιρικός
αέρας δεν έχει παντού την ίδια σύσταση, π.χ. ο αέρας της πόλης έχει
διαφορετική σύσταση από τον αέρα του βουνού.

Χηµικές ενώσεις και χηµικά στοιχεία
Ξέρουµε ότι η ουσία νερό µπορεί να διασπαστεί µε ηλεκτρόλυση σε
δύο άλλες ουσίες µε εντελώς διαφορετικές ιδιότητες, τα αέρια υδρογόνο
και το οξυγόνο. Η διάσπαση αυτή του νερού είναι µια χηµική
αντίδραση:
νερό

ηλεκτρόλυση

υδρογόνο + οξυγόνο

Κανένας όµως δεν έχει καταφέρει µέχρι τώρα να διασπάσει ούτε το
υδρογόνο ούτε το οξυγόνο σε δύο ή περισσότερες άλλες ουσίες το
καθένα.
Όµοια µια άλλη ουσία, το κόκκινο στερεό οξείδιο του υδραργύρου, µε
ισχυρή θέρµανση διασπάται σε δύο διαφορετικές ουσίες, τον υδράργυρο,
το µοναδικό υγρό µέταλλο, και το αέριο οξυγόνο.
οξείδιο υδραργύρου

θέρµανση

υδράργυρος + οξυγόνο

Κανένας όµως δεν έχει καταφέρει µέχρι τώρα να διασπάσει τον
υδράργυρο (και όπως αναφέραµε ήδη ούτε το οξυγόνο) σε δύο ή
περισσότερες άλλες ουσίες.
Τέλος, αν θερµάνουµε ισχυρά ζάχαρη µέσα σ’ ένα γυάλινο σωλήνα, η
ζάχαρη διασπάται σε άνθρακα και σε νερό:
ζάχαρη

θέρµανση

άνθρακας + νερό
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νερό

ζάχαρη

οξείδιο υδραργύρου

άνθρακας
υδρογόνο οξυγόνο

υδράργυρος

νερό

οξυγόνο

υδρογόνο

οξυγόνο

Σηµειωτέον ότι η ζάχαρη δεν είναι µείγµα από άνθρακα και νερό, µε
άλλα λόγια δεν µπορούµε να φτιάξουµε ζάχαρη µε το να αναµείξουµε
απλώς κάρβουνο και νερό.
Το νερό, το οξείδιο του υδραργύρου, η ζάχαρη είναι ουσίες που
διασπώνται µέσω χηµικών αντιδράσεων σε δύο άλλες ουσίες η καθεµιά.
Γι΄ αυτό τον λόγο, οι ουσίες αυτές λέγονται σύνθετες ουσίες ή χηµικές
ενώσεις ή απλώς ενώσεις. Αντίθετα, ουσίες όπως το υδρογόνο, το
οξυγόνο, ο υδράργυρος και ο άνθρακας, που δεν µπορούν να
διασπαστούν σε άλλες ουσίες, λέγονται απλές ουσίες ή χηµικά
στοιχεία ή απλώς στοιχεία.
Πολλές χηµικές ενώσεις είµαστε σε θέση να τις συνθέσουµε από τα
χηµικά στοιχεία στα οποία µπορούν να διασπαστούν, π.χ. από οξυγόνο
και υδρογόνο µπορούµε να συνθέσουµε νερό. Λέµε ότι οι απλές ουσίες
ενώνονται χηµικά και φτιάχνουν σύνθετες ουσίες. Γι΄ αυτό οι σύνθετες
ουσίες λέγονται χηµικές ενώσεις ή απλώς ενώσεις.
Σήµερα είναι γνωστά περί τα 110 χηµικά στοιχεία, από τα οποία τα
88 υπάρχουν στη φύση, ενώ τα υπόλοιπα είναι τεχνητά. Κάθε στοιχείο
έχει διαφορετικές ιδιότητες και τα περισσότερα ποικίλες εφαρµογές,
Εξάλλου, παρατηρούνται και οµοιότητες µεταξύ διαφόρων στοιχείων.
Όπως τα 24 γράµµατα του αλφαβήτου φτιάχνουν δεκάδες χιλιάδες
λέξεις, έτσι και τα χηµικά στοιχεία ενώνονται χηµικά µεταξύ τους µε
διάφορους συνδυασµούς κι έτσι φτιάχνονται εκατοµµύρια χηµικές
ενώσεις. Πολλές ενώσεις υπάρχουν στη φύση. Πολλές άλλες δεν
υπάρχουν στη φύση, αλλά τις συνθέτουν οι χηµικοί στα χηµικά
εργαστήρια. Οι ενώσεις αυτές έχουν διαφορετικές ιδιότητες η καθεµιά
και ποικίλες εφαρµογές. Πολλές είναι ακίνδυνες, αλλά και πολλές
επικίνδυνες. Πολλές είναι χρήσιµες ως φάρµακα, ως χρήσιµα υλικά.
Και πολλές είναι βλαβερές. Τέλος, πολλές ενώσεις µένουν να
ανακαλυφθούν ή να συντεθούν, µε την ελπίδα ότι θα λύσουν διάφορα
προβλήµατα του ανθρώπου, όπως να θεραπεύσουν ασθένειες, να
συµβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και να λύσουν το
ενεργειακό πρόβληµα.
Με βάση τις γνώσεις µας για τη δοµή της ύλης, ένα στοιχείο αποτελείται
από ένα είδος ατόµων, ενώ µια ένωση αποτελείται από άτοµα δύο ή
περισσότερων διαφορετικών στοιχείων.
Πίνακας µε τα σύµβολα και την ονοµασία των στοιχείων δίνεται στο
εµπρός εσώφυλλο του βιβλίου. Να παρατηρήσουµε ότι το µεγαλύτερο
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µέρος της γης και του ανθρώπινου σώµατος αποτελείται από 7 µόνο
στοιχεία, όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 1: Κατανοµή χηµικών στοιχείων στη γη και στον άνθρωπο
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