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 «Μελετώντας το περιεχόμενο τού χυμού του πορτοκαλιού»

Βασικό ερευνητικό ερώτημα: Ποιες ουσίες  περιέχονται στο  φρέσκο χυμό πορτοκαλιού;

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: 
 Να εκτελούν απλές εργαστηριακές τεχνικές με ασφάλεια.
 Να αναγνωρίζουν ότι μέσω της Χημείας μπορούν να ανιχνεύουν συστατικά και
να προσδιορίζουν την περιεκτικότητα ενός τροφίμου σε κάποιο συστατικό. 
 Να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου του εργαστηρίου στην επιστήμη
της Χημείας αλλά και γενικότερα.

1)  Διαχωρισμός του χυμού πορτοκαλιού από τα κουκούτσια και τους φλοιούς των
κυψελίδων

ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ

Γυάλινο χωνί, διηθητικό χαρτί, ψαλίδι,
σουρωτήρι,  γυάλινη  ράβδος,
ογκομετρικός  κύλινδρος  100mL  ή
ποτήρι ζέσεως 200 mL.

Χυμός πορτοκαλιών

Η διήθηση με διηθητικό χαρτί  προχωρά εξαιρετικά αργά γιατί  τα θραύσματα των κυψελίδων
φράζουν τους πόρους του χαρτιού. 

Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να γίνει και με φυγοκέντρηση.

2)  Ανίχνευση νερού με άνυδρο CuSO4

Χρήσιμες πληροφορίες: Για να διαπιστώσουμε αν ένα υγρό π.χ.  χυμός πορτοκαλιού ή βενζίνη
περιέχει  νερό μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τον  άνυδρο  θειικό  χαλκό  (CuSOCuSO4).  Αυτός  έχει
λευκό  χρώμα  και  παρουσία  νερού  ενυδατώνεται  και  μετατρέπεται  σε  ένυδρο  θειικό  χαλκό

(CuSOCuSO4.5H2O), ο οποίος έχει μπλε χρώμα. Αν διαθέτετε ένυδρο θειικό χαλκό, μπορείτε να τον

θερμάνετε και να τον μετατρέψετε σε άνυδρο.Προσοχή ο ένυδρος θειικός χαλκός ή γαλαζόπετρα
είναι τοξικός. Για να πάρουμε άνυδρο θειικό χαλκό θερμαίνουμε για περίπου 10 λεπτά μια μικρή
ποσότητα άνυδρου θειικού χαλκού σε κάψα πορσελάνης ή σε θερμάντοχο δοκιμαστικό σωλήνα.
Σε 3 υάλους ωρολογίου τοποθετούμε νερό, χυμό πορτοκαλιού και βενζίνη. Προσθέτουμε άνυδρο
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θειικό χαλκό (CuSOάσπρο). Όπου υπάρξει αλλαγή χρώματος σε μπλε, υπάρχει νερό.

3)  Ανίχνευση σακχάρων με αντιδραστήριο Fehling

Χρήσιμες  πληροφορίες:  Για  την  ανίχνευση  απλών  σακχάρων  στις  τροφές,  χρησιμοποιείται  το
διάλυμα Fehling . Παρασκευάζουμε δύο διαλύματα Fehling I και Fehling II και τα αναμείγνύουμε.

Για  την  παρασκευή  του  διαλύματος  Fehling  I,  χρησιμοποιούμε  5gr  CuSO4.5H2O  τα  οποία

διαλύουμε σε 100ml νερού ενώ, για την παρασκευή του διαλύματος Fehling II,  χρησιμοποιούμε

3,5gr τρυγικό καλιονάτριο και 10gr στερεό NaOH τα οποία διαλύουμε σε 100ml νερού. Τα δύο

διαλύματα Fehling I και Fehling II τα κρατάμε σε χωριστά μπουκαλάκια και τα αναμειγνύουμε σε

ίσους όγκους αμέσως πριν την προσθήκη της γλυκόζης, γιατί το διάλυμα της ανάμειξης χαλάει με

την πάροδο του χρόνου. Όταν τα διαλύματα Fehling I και Fehling II αναμειγνύονται, το διάλυμα

που προκύπτει έχει ένα βαθύ μπλε χρώμα. Αυτό όταν έλθει σε επαφή με απλά σάκχαρα όπως η
γλυκόζη  και  η  φρουκτόζη  μετά  από  ολιγόλεπτη  θέρμανση σε  υδατόλουτρο,  στους  70-80oC,
αντιδρά  και  δίνει  προϊόντα  που  έχουν  κεραμιδί  χρώμα  (CuSOκεραμέρυθρο  ίζημα  Cu2O).  Όταν  το
διάλυμα  αποκτήσει  το  κεραμιδί  χρώμα  απομακρύνουμε  το  δοκιμαστικό  σωλήνα  από  το
υδατόλουτρο και τον αφήνουμε στο στήριγμα των δοκιμαστικών σωλήνων για να καταβυθιστεί το
ίζημα σιγά-σιγά.

Πειραματική διαδικασία :  Παρασκευάζουμε διάλυμα γλυκόζης 1%w/v.  Σε  τρεις  δοκιμαστικούς
σωλήνες προσθέτουμε από 2 mL διάλυμα γλυκόζης, χυμό πορτοκάλι, αλατόνερο. Προσθέτουμε σε
όλους από 2  mL διάλυμα Fehling .  Τοποθετούμε σε θερμό υδατόλουτρο για 2-4 λεπτά. Όπου
σχηματιστεί κεραμέρυθρο ίζημα, υπάρχει γλυκόζη.

4)  Προσδιορισμός pH του χυμό πορτοκαλιού

Μπορούμε να προσδιορίσουμε το pH του χυμού με ρΗμετρικό χαρτί . 

5)  Αποχρωματισμός του χυμού πορτοκαλιού

Χρήσιμες πληροφορίες: Ο ενεργός άνθρακας παρασκευάζεται µε απανθράκωση ξύλων ή ιστών
από  ζώα  (CuSOτρίχες,  οστά,  αίµα  κ.ά).  Έχει  ισχυρή  προσροφητική  ικανότητα,  δηλαδή  μπορεί  να
συγκρατήσει στην επιφάνεια του διάφορες ουσίες και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιείται
για  την  απομάκρυνση  χρωστικών  (CuSOαποχρωματισμός)  ή  οσμηρών  ουσιών  (CuSOαπόσμηση)  από
τρόφιμα.  Προσροφά διάφορα µόρια ουσιών που είναι  από υδατικά διαλύματα.  Ο χυμός των
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πορτοκαλιών  οφείλει  το  πορτοκαλί  του  χρώμα στις  χρωστικές  καροτένια  και  ξανθοφύλλες.  Η
χρωστική των ερυθρόσαρκων ποικιλιών (CuSOσαγκουίνια) είναι η λυκοπίνη. Στα εργαστήρια υπάρχει ο
ζωϊκός άνθρακας σε σκόνη που κατά την ανάμειξη το διάλυμα αποκτά σχεδόν μαύρο χρώμα άρα
πρέπει να γίνει προμήθεια ενεργού άνθρακα.

Πειραματική  διαδικασία :  Μπορούμε  να  εξετάσουμε  αν  μπορεί  ο  ενεργός  άνθρακας  να
απομακρύνει  τις  χρωστικές που υπάρχουν στο χυμό του πορτοκαλιού.  Βάζουμε μια κουταλιά
ενεργού άνθρακα σε περίπου 20 mL χυμό και αναδεύουμε το μείγμα για λίγα λεπτά. Τοποθετούμε
διηθητικό χαρτί σε χωνί και κάνουμε τη διήθηση.

6). Ποσοτικός προσδιορισμός Βιταμίνης C

Χρήσιμες πληροφορίες : Η βιταμίνης C (CuSOασκορβικό οξύ C6H8O6) είναι αντιοξειδωτική (CuSOαναγωγική)
ουσία. Έτσι, μια κατάλληλη μέθοδος για τον «ποσοτικό» (CuSOόχι με ακρίβεια) προσδιορισμό της 
συγκέντρωσης της είναι να χρησιμοποιήσουμε μια οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση με διάλυμα 
ιωδίου (CuSOΙ2, ισχυρό οξειδωτικό) (CuSOδεν χρησιμοποιούμε οξεοβασική ογκομέτρηση λόγω των επιπλέον 
οξέων που υπάρχουν στους χυμούς).
Όταν σε ένα διάλυμα που περιέχει βιταμίνη C, προσθέσουμε σταδιακά (CuSOσταγόνα – σταγόνα) 
διάλυμα ιωδίου, το μόριο της Βιταμίνης C χάνει ηλεκτρόνια, τα οποία μεταφέρονται στο μόριο 
του ιωδίου. Το ασκορβικό οξύ (CuSOC6H8O6) οξειδώνεται σε δεϋδροασκορβικό οξύ (CuSOC6H6O6) και το 
ιώδιο ανάγεται σε ιόντα ιωδίου (CuSOοξειδοαναγωγική αντίδραση).
Αν στο διάλυμα της βιταμίνης C προσθέσουμε ένα διάλυμα αμύλου, μόλις η βιταμίνη C
εξαντληθεί, το ιώδιο θα είναι ελεύθερο και το διάλυμα θα αντιδράσει με το άμυλο
σχηματίζοντας σύμπλοκο άλας ιωδίου με ιώδες χρώμα (CuSOόπως στην ανίχνευση αμύλου σε 
τρόφιμα). Το ποσό της βιταμίνης C θα είναι ανάλογο με την ποσότητα του διαλύματος ιωδίου που
απαιτείται μέχρι την εμφάνιση του ιώδους χρώματος. Αν διαθέτουμε ένα διάλυμα γνωστής 
συγκέντρωσης βιταμίνης C (CuSOπ.χ. διαλύοντας μια ταμπλέτα βιταμίνης C σε νερό), τότε μπορούμε να
προσδιορίσουμε το ποσό της βιταμίνης C σε άγνωστα διαλύματα. Αυτή η διαδικασία 
τιτλοδότησης είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της ποσότητας της βιταμίνης C σε χυμούς φρούτων 
και λαχανικών κ.α.

Πειραματική διαδικασία
Α. Παρασκευή πρότυπου διαλύματος βιταμίνης C : Διαλύουμε 1 ταμπλέτα βιταμίνης C των 800 mg
σε 1 λίτρο απιονισμένο νερό. Το διάλυμα έχει συγκέντρωση Βιταμίνης  0,8 mg/mL.

Β. Παρασκευή διαλύματος βάμματος ιωδίου : Ζυγίζουμε 3,5 g μεταλλικό I2 και 2,5 g KI και τα 
διαλύουμε σε μικρή ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης. Στη συνέχεια προσθέτουμε απιονισμένο νερό 
μέχρι τα 100 ml. (CuSOΠρέπει να το φτιάξουμε την προηγούμενη μέρα !!!!)
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Γ. Παρασκευή διαλύματος αμύλου με περιεκτικότητα 1%w/v (CuSOκατά προσέγγιση) 
1. Ζυγίζουμε (CuSOαν υπάρχει) 1 g αμύλου και το διαλύουμε σε 100 ml ζεστού απιονισμένου νερού
και αναδεύουμε καλά.
2. Αν δεν υπάρχει άμυλο, προσθέτουμε ένα κουταλάκι άνθος αραβοσίτου σε ένα ποτήρι
ζεστού απιονισμένου νερού, αναδεύουμε καλά και το αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια
λαμβάνουμε το υπερκείμενο διάλυμα σε άλλο δοχείο και πετάμε το ίζημα.

Δ. Ογκομέτρηση πρότυπου διαλύματος βιταμίνης C
Σε ένα ποτήρι ζέσεως χωρητικότητας 50 mL βάζουμε 10 mL από το πρότυπο διάλυμα της 
βιταμίνης C . Προσθέτουμε 1 mL διαλύματος αμύλου. Με το σταγονόμετρο ή με σύριγγα 
προσθέτουμε σταγόνα – σταγόνα το βάμμα ιωδίου και αναδεύουμε διαρκώς το μείγμα μέχρι να 
γίνει αισθητή η αλλαγή του χρώματος σε σκούρο μπλε. Η αλλαγή στο χρώμα να παραμένει 
περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. Καταγράφουμε τον αριθμό των σταγόνων του βάμματος 
ιωδίου που ρίξαμε για την οξείδωση όλης της ποσότητας της βιταμίνης C και κάνουμε τους 
υπολογισμούς μας. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για το πρότυπο 
διάλυμα βιταμίνης C χρησιμοποιώντας όμως αυτή τη φορά 10 mL φρεσκοστυμένο χυμό, χυμό 
εμπορίου και χυμό εμπορίου ή στυμμένο χυμό σε ποτήρι για 2-3 μέρες. 

Ζ. Υπολογισμοί : Υπολογίζουμε mg βιταμίνης C /100mL χυμού.
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