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Χηµεία και οδοντόκρεµες* 

 

 

* Βασισµένο στη πειραµατική δραστηριότητα #47, Brushing up on chemistry, Journal of 
Chemical Education, 2002, 79, 1168A-1168B. 

 

Σκοποί /Σχετικές ικανότητες 

 

Μελετώντας τις οδοντόκρεµες, ένα συνηθισµένο και γνωστό προϊόν που χρησιµοποιούµε 

καθηµερινά, έχουµε ως στόχο να συνδέσουν οι µαθητές τη χηµεία µε την καθηµερινή µας ζωή 

και να αυξήσουµε το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα της  χηµείας. Επιπλέον, µέσα από τις  

οδοντόκρεµες , έχουµε την ευκαιρία να αναφέρουµε ένα µεγάλο αριθµό χηµικών ουσιών. Πέρα 

από τη γνώση αυτών των ουσιών, αναµένεται οι µαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες της 

οµαδικής εργασίας, της έρευνας και της αξιολόγησης των πληροφοριών που παίρνουν  από το 

διαδίκτυο και τελικά µέσα από την πρακτική δραστηριότητα να αποκτήσουν χειρονακτικές 

δεξιότητες. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της πρακτικής άσκησης είναι αυτό της 

δηµιουργικότητας, αφού είναι γνωστό πως οι µαθητές εκφράζουν την προτίµησή τους σε τέτοιες 

δραστηριότητες.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 
Η β΄ τάξη Λυκείου προσφέρεται για καλύτερη κάλυψη επιπλέον θεµάτων όπως 

είναι οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες,οι χρωστικές και τα αρώµατα τροφίµων κ.ά. Στη µικρότερη 

τάξη (γ’ γυµνασίου), τα πιο απαιτητικά τµήµατα πρέπει να παραλειφθούν.  

 

 

Για τον καθηγητή  
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Περιγραφή της δραστηριότητας 

 

Φάση 1 

Χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες 3-5 ατόµων (ο καλύτερος αριθµός είναι 4). 
*
  Φροντίζουµε  

σε κάθε οµάδα να  υπάρχουν τόσο κορίτσια όσο και αγόρια όπως και παιδιά µε διαφορετικές 

ικανότητες καθώς επίσης και παιδιά µε διαφορετικές πολιτισµικές καταγωγές, αν µια τέτοια 

διαφοροποίηση απαιτείται. Αµέσως αναθέτουµε σε κάθε οµάδα την εργασία να πάει σε ένα 

σουπερµάρκετ και να αγοράσει µια µικρή ποικιλία από οδοντόκρεµες, όπου η κάθε 

οδοντόκρεµα θα έχει διαφορετική δράση (για παράδειγµα λευκαντική, µε µαγειρική σόδα, για την 

ουλίτιδα). Μετά από αυτό θα πρέπει  οι µαθητές να συνεργαστούν στο να αναγνωρίσουν από τη 

συσκευασία του προϊόντος τα συστατικά που χρησιµοποιεί η κάθε εταιρεία. Θα ήταν ίσως πιο 

ορθό η κάθε οµάδα να επικεντρωθεί σε ένα µόνο εµπορικό προϊόν.  

 

Φάση 2 

 

Οι µαθητές δουλεύουν στην τάξη υπό την καθοδήγηση του καθηγητή στην οµαδοποίηση των 

συστατικών, ανάλογα µε τη δράση τους ή τη λειτουργία τους. Αυτή η δραστηριότητα αργότερα 

συζητιέται στην τάξη. Στη συνέχεια µπορεί να ακολουθήσει µια γενική αναφορά στη σύνθεση 

των οδοντόκρεµων. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στις παρακάτω 

ιστοσελίδες (προσβάσιµες  στις 3 Αυγούστου 2007): 

 

http://www.dentalhealth.ie/dentalhealth/index.tmpl?secid=20020821120259&subid=2002082214

5621 

http://www.drbunn.com/tthpste.htm 

http://www.saveyoursmile.com/toothpaste/toothpaste-a.html 

(Το a.html συνεχίζει ως b.html, c.html κ.λπ.) 

 

                                                 
* Έχουν γίνει µελέτες (Webb,1989) που έδειξαν ότι τα ζευγάρια λειτουργούν καλύτερα επειδή ο 
ένας δεν µπορεί να αποσυρθεί και να αφήσει την ευθύνη της συζήτησης στους άλλους. 
Εξάλλου, µεγαλύτερες οµάδες (π.χ οµάδες των τεσσάρων ατόµων) επιτρέπουν στους µαθητές 
να σκεφτούν ένα µεγαλύτερο φάσµα ιδεών (Needham, 1987). Επιπλέον η έρευνα ανέφερε ότι οι 
µαθητές είχαν σηµαντική πρόοδο στη φυσική συλλογιστική τους όταν συνεργάζονται / 
αλληλεπιδρούν σε τετράδες παρά σε ζεύγη  (Αlexopoulou & Driver,1996). H εργασία σε οµάδες 
των τεσσάρων ατόµων βρέθηκε να είναι αποδεκτή στην πλειονότητα των φοιτητών σε άλλη 
έρευνα (Tsaparlis  & Gorezi, 2007). 
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Φάση 3 

 

Οι µαθητές παρουσιάζουν στην τάξη, στους συµµαθητές τους, την εργασία που έχουν κάνει, 

Κάθε οµάδα παρουσιάζει τη δική της κατηγορία συστατικών. Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ 

σηµαντική για να αναπτύξουν οι µαθητές τις  ικανότητες της επικοινωνίας και της παρουσίασης 

αφού κατά παράδοση δεν έχουν εµπειρία στην επικοινωνίας και αυτό έχει αποτέλεσµα οι 

παρουσιάσεις τους να παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις. Οι παρουσιάσεις µε power-point είναι 

πολύ βολικές και θα συµβάλουν στην εκδήλωση και την ανάπτυξη και των  ικανοτήτων των 

µαθητών στους υπολογιστές. 

 

Φάση 4 

 

Οι µαθητές αναλαµβάνουν να προετοιµάσουν στο εργαστήριο µια απλή οδοντόκρεµα, 

χρησιµοποιώντας υλικά που είναι διαθέσιµα στο σπίτι και να συγκρίνουν τη δράση της δικής 

τους οδοντόκρεµας µε µια άλλη του εµπορίου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µαθητές δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν την οδοντόκρεµα που θα 

παρασκευάσουν ή να φάνε τα σφιχτά αυγά που βρίσκονται στο εργαστήριο ή έχουν έρθει σε 

επαφή µε εργαστηριακό εξοπλισµό. 

                        

 

 

Εικόνα 1- Οι µαθητές δοκιµάζουν την οδοντόκρεµά τους σε µία ελληνική τάξη στην τρίτη 

γυµνασίου. 
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∆ιαδικασία για τη βαφή των αυγών- Το αποτέλεσµα της οξύτητας 

 

Τα χρωµατιστά αυγά χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς (π.χ. για διακόσµηση ). Επίσης 

σε κάποιες χώρες (π.χ. στις Ορθόδοξες Χριστιανικές ) το βάψιµο των αυγών αποτελεί µέρος της 

θρησκευτικής τους παράδοσης (ειδικά τα κόκκινα-βαµµένα αυγά) για τη γιορτή του Πάσχα. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι µαθητές µπορεί να έχουν παρατηρήσει τις µητέρες τους να βάφουν αυγά. 

 

1) Προετοιµάστε περίπου ένα λίτρο κρύου διαλύµατος βαφής, διαλύοντας την κόκκινη 

βαφή για τα αυγά σε νερό. 

2) Τοποθετήστε 100 cm
3  
από το διάλυµα της βαφής σε ένα γυάλινο κύπελλο. Προσθέστε 

σε αυτό το διάλυµα µε µορφή σταγόνων, 30 σταγόνες διαλύµατος HCl 0.01 M. (pH ≈2) 

3) Παρασκευάστε παρόµοια διαλύµατα βαφής προσθέτοντας 20 και 10 σταγόνες 

αντιστοίχως του διαλύµατος HCl.  

4) Με τον ίδιο τρόπο παρασκευάστε διαλύµατα βαφής προσθέτοντας πάλι µε µορφή 

σταγόνων 30, 20 και 10 σταγόνες αντιστοίχως από διάλυµα NaOH 0.01M (pH≈13) 

5) Παρατηρήστε ότι το χρώµα της προστιθέµενης βαφής δεν έχει αλλάξει µε την προσθήκη 

του οξέος ή της βάσης. 

6) Τοποθετήστε τα άχρωµα αυγά στα γυάλινα κύπελλα που περιέχουν τα  διαλύµατα µε τις 

βαφές και αφήστε τα εκεί για 10 λεπτά . 

7) Μετά από µισή ώρα πλύντε τα αυγά µε νερό της βρύσης. Συγκρίνετε ξανά τα χρώµατα. 

Σε ποιο διάλυµα βαφής είναι µεγαλύτερο το ξεθώριασµα του χρώµατος;  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το τσόφλι του αυγού αποτελείται κατά 95% από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). 

Στην επιφάνεια του αυγού υπάρχει µια λεπτή στιβάδα πρωτεϊνικής φύσεως που καλύπτει το 

τσόφλι. Η βαφή προσκολλάται χηµικά σε αυτή τη στιβάδα. Η προσθήκη οξέος στο διάλυµα 

διευκολύνει την προσκόλληση και αυτός είναι ο λόγος που όταν βάφονται αυγά στο σπίτι, οι 

γυναίκες προσθέτουν ξύδι στο διάλυµα της βαφής. 
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Φάση 5  

 

Σχόλια 

Υπάρχουν πολλές συνταγές για σπιτική οδοντόκρεµα σαν αυτή που χρησιµοποιήσαµε σε αυτή 

τη δραστηριότητα. Οι περισσότερες χρησιµοποιούν τα ίδια συστατικά που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. Ένα παράδειγµα online µε επιστηµονικές ερωτήσεις παρόµοιες µε αυτής της 

δραστηριότητας δίνεται παρακάτω (3). Τα περισσότερα από τα υλικά που απαιτούνται είναι 

διαθέσιµα σε σουπερµάρκετ και σε φαρµακεία. Μόνο λευκά αυγά θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν. Προτείνεται να παρέχονται στους µαθητές τα σφιχτά αυγά, αλλά θα 

µπορούσαν να τα βράσουν και οι ίδιοι στο εργαστήριο. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε η 

δραστηριότητα να διαρκέσει πάνω από δύο µέρες. (Η διαδικασία για το βάψιµο των αυγών 

περιγράφεται παρακάτω.) Η χρωστική τροφίµων στα αυγά δεν αφαιρείται ξεπλένοντάς τα ή 

βουρτσίζοντάς τα µόνο µε νερό, αλλά αφαιρείται µε τη σπιτική ή την εµπορική οδοντόκρεµα. Αν 

επιθυµείτε µπορείτε να βάψετε τα αυγά µε τσάι, καφέ, φρουτοχυµούς κ.λπ. Αν παρατηρήσετε 

διαφορά στον καθαρισµό, αυτή οφείλεται  στο ότι µε τν σπιτική οδοντόκρεµα αφαιρείται 

περισσότερη ποσότητα χρώµατος σε σχέση µε την εµπορική. Θέµατα προς συζήτηση 

αποτελούν οι διαφορές ανάµεσα στο τσόφλι του αυγού και το σµάλτο του δοντιού, η χρήση 

καθαριστικών ή λευκαντικών παραγόντων και το γεγονός ότι η σπιτική οδοντόκρεµα κοστίζει 

λιγότερο, δεν περιέχει φθόριο και είναι πιο λειαντική (κάτι που θα  µπορούσε να προκαλέσει 

ζηµιά στο σµάλτο του δοντιού ).  

 

H σηµασία της φροντίδας των δοντιών 

 

H δραστηριότητα αυτή προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθεί στην τάξη η σηµασία της τακτικής 

φροντίδας των δοντιών µας και άλλων σχετικών θεµάτων:   

 

• Τροφές που είναι βλαβερές για τα δόντια, ιδίως τα σάκχαρα.  

• Η πρακτική της φθορίωσης του πόσιµου νερού για προστασία των δοντιών.  

• Η σηµασία του ΤΑΚΤΙΚΟΥ και ΣΩΣΤΟΥ βουρτσίσµατος των δοντιών.  

• ΟΙ τύποι και ο ρόλος της οδοντόβουρτσας και η ανάγκη να τις αντικαθιστούµε συχνά 

(όταν φθείρονται).  

• ∆ιάφορα άλλα προϊόντα οδοντικής φροντίδας: αντιβακτηριακά και καθαριστικά 

οδοντοδιαλύµατα και στοµατοδιαλύµατα και ζελέδες, οδοντικά νήµατα (οδοντονήµατα). 

• Η αναγκαιότητα να επισκεπτόµαστε τον οδοντίατρο τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο για 

έλεγχο της κατάστασης των δοντιών και για επαγγελµατικό καθαρισµό τους (που 
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 αφαιρεί τη σχηµατισµένη πέτρα στα δόντια, που το βούρτσισµα απέτυχε να προλάβει). 

Ο οδοντίατρος επίσης θα µας υποδείξει το σωστό  τρόπο βουρτσίσµατος. 

• Ειδικές χρωστικές των δοντιών που µας δείχνουν την παρουσία οδοντικής πλάκας και 

βοηθούν στο σωστό βούρτσισµα.   

 

 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις  

 

1 . Κοιτάξτε τις παραπάνω πληροφορίες. Στη σπιτική οδοντόκρεµα η µαγειρική σόδα και το 

αλάτι είναι λειαντικά και η γλυκερίνη είναι υγροσκοπική ουσία. Φθόριο, συντηρητικά, 

παχυρρευστοποιητές, απορρυπαντικά, πρόσθετα γεύσης και χρώµατος όπως και γλυκαντικές 

ουσίες δεν περιέχονται. 

2. Η σπιτική οδοντόκρεµα είναι πιο λειαντική. Οι λειαντικές ουσίες αφαιρούν τους λεκέδες και 

την πλάκα από τα δόντια αλλά µπορούν να κάνουν ζηµιά στο σµάλτο των δοντιών. 

3. Το νερό και η εµπορική οδοντόκρεµα είναι σχεδόν ουδέτερα ενώ η σπιτική οδοντόκρεµα είναι 

ελαφρώς βασική. Η πιο βασική ουσία είναι απαραίτητη γιατί ουδετεροποιεί τα οξέα που 

προκαλούν κουφάλες στα δόντια.  

4. Και οι δύο αφαιρούν το χρώµα που το βούρτσισµα µόνο µε νερό δεν µπορεί να αφαιρέσει. Η 

σπιτική οδοντόκρεµα αφαιρεί το χρώµα πιο εύκολα επειδή είναι πιο λειαντική.  

5. Το φθόριο εµποδίζει να σχηµατίζονται κουφάλες στα δόντια επειδή εισχωρεί στο σµάλτο των 

δοντιών και το κάνει πιο ανθεκτικό στην προσβολή από οξέα. Οι ενώσεις του φθορίου είναι 

τοξικές και οι οδοντόκρεµες που περιέχουν φθόριο δεν πρέπει να καταπίνονται, ειδικά από 

µικρά παιδιά (κοιτάξτε τις προειδοποιήσεις στις ετικέτες). Το βούρτσισµα µε σπιτική 

οδοντόκρεµα εµποδίζει  να σχηµατίζονται κουφάλες στα δόντια αφαιρώντας τα κοµµάτια 

φαγητού και την πλάκα, αλλά τα λειαντικά συστατικά µπορεί να βλάψουν το σµάλτο των 

δοντιών. 

6. Οι λευκαντικές οδοντόκρεµες µπορούν να παρασκευαστούν προσθέτοντας περισσότερες 

λειαντικές ουσίες ή λευκαντικούς παράγοντες όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Το 

λεκιασµένο τσόφλι του αυγού µπορεί να βουρτσιστεί ή να δοκιµαστεί να καθαριστεί µε µια άλλη 

οδοντόκρεµα.   

7. Η προσπάθεια να αφαιρεθούν οι λεκέδες από τον καφέ ή το τσάι θα αποτελούσε ένα πολύ 

ενδιαφέρον πείραµα. 
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