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 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Η παξαζθεπή ηνπ ζαπνπληνύ μεθίλεζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο αξραίαο 

Μεζνγείνπ. Κάπνηνη πηζηεύνπλ όηη μεθίλεζε από ηνπο Κέιηεο γηαηί ην πξντόλ πνπ 

έθηηαρλαλ από ιίπε θαη ζηάρηεο θπηώλ ην νλόκαδαλ «saipo». 

Σν ζαπνύλη πήξε ην όλνκα ηνπ, ζύκθσλα κε έλαλ αξραίν ξσκατθό κύζν από ην 

ιόθν Sapo, ζηνλ νπνίν ζπζίαδαλ δώα. Η βξνρή μέπιελε έλα κίγκα από ιησκέλν 

δσηθό ιίπνο θαη ζηάρηεο από μύιν ζην έδαθνο, θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Σίβεξε. 

Οη γπλαίθεο βξήθαλ όηη απηό ην κίγκα θαζάξηδε ηα ξνύρα ηνπο θαιύηεξα θαη κε 

ιηγόηεξν θόπν. Πξνθαλώο, νη Κέιηεο θαη νη Ρσκαίνη αλαθάιπςαλ ην ζαπνύλη 

ηαπηόρξνλα θαη αλεμάξηεηα. 

Σν ζαπνύλη ήηαλ γλσζηό θαη ζηνπο Φνίληθεο ην 600 π.Χ. Σν ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα 

λα θαζαξίδνπλ ίλεο από καιιί θαη βακβάθη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο πξηλ ηελ 

ύθαλζε. 

Σν ηαμίδη ησλ καζεηώλ ζην θόζκν  ηεο Χεκείαο  κέζσ  ηεο αληίδξαζεο 

ζαπσλνπνίεζεο. 

Η θαηαλόεζε θαη ε εμήγεζε όηη πνιιά από ηα πξντόληα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή καο δσήο (π.ρ ζαπνύληα), νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο 

ηεο Χεκείαο θαη κπνξνύλ λα παξαζθεπαζηνύλ ζρεηηθά εύθνια θαη από απιά 

πιηθά. 

Η πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ ζπλζεθώλ παξαζθεπήο ηνπ πην θνηλνύ είδνπο 

ζαπνπληνύ πνπ είλαη ην ζαπνύλη κε λάηξην ην νπνίν θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζθιεξό ζαπνύλη. 

Η εθηέιεζε ελόο πεηξάκαηνο ζε κηθξή θιίκαθα πνπ λα αλαπαξηζηά κηα 

βηνκεραληθή δηαδηθαζία.  

      Σα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ζαπωλνπνίεζε είλαη: 

  1000 g ειαηόιαδν ή ζπλδπαζκόο θπηηθώλ ιαδηώλ (ειαηόιαδν, ηεγαλέιαηα, ακπγδαιέιαην, ιάδη θαξύδαο, θνηληθέιαην θ.ά.) 

  130 g θαπζηηθή ζόδα ή πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (ΝaΟΗ), Oη νπζίεο απηέο αλήθνπλ ρεκηθά ζηελ θαηεγνξία ησλ βάζεσλ,  

       είλαη θαπζηηθέο θαη ζέινπλ κεγάιε πξνζνρή θαηά ηε ρξήζε. 

  330 g απηνληηζκέλν λεξό ή λεξό κε εθρπιίζκαηα βνηάλσλ 

  Χξώκα, Βόηαλα, Αηζέξηα έιαηα 

Παξαζθεπή ζαπνπληνύ από ειαηόιαδν θαη ηεγαλέιαηα 

Σν ζαπνύλη είλαη ν πην παξαδνζηαθόο θαη απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνζσπηθήο πγηεηλήο.  

Σν πξώην όκσο κέζν θαζαξηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο ήηαλ ην λεξό. Σα άιια 

κέζα θαζαξηζκνύ εκθαλίζηεθαλ παξάιιεια κε ηελ αλζξώπηλε εμέιημε. 

Σα ζαπνύληα είλαη πδαηνδηαιπηά άιαηα ηνπ θαιίνπ ή ηνπ λαηξίνπ κε ηα ιηπαξά νμέα. 

Παξαζθεπάδνληαη από ιίπε θαη έιαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ εζηέξεο ιηπαξώλ  νμέσλ 

(ηξηγιπθεξίδηα), κε επίδξαζε ηζρπξήο βάζεο. Από ηελ αληίδξαζε παξάγνληαη ηα άιαηα ησλ 

νμέσλ κε λάηξην ή θάιην θαη γιπθεξίλε, ε νπνία είηε απνκαθξύλεηαη, είηε ζπλνδεύεη ην 

ηειηθό πξντόλ.  Σα ιίπε θαη ηα έιαηα πξνέξρνληαη από θπηηθέο θαη δσηθέο ύιεο θαη 

απνηεινύληαη από έλα κίγκα δηαθόξσλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Σηο βάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζαπνπληώλ ηηο παίξλακε αξρηθά από ηε ζηάρηε. ήκεξα όκσο, 

παξαζθεπάδνληαη βηνκεραληθά θαη νη πην θνηλέο είλαη ην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (NaOH) 

θαη ην πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ (KOH).  

Ειζαγφγή - Περίληυη 

 Η τημεία ηοσ ζαποσνιού – Μητανιζμός δράζης 

 Ο κεραληζκόο θαζαξηζκνύ ηνπ ζαπνπληνύ 
 Σν κόξην ελόο ζαπνπληνύ, π.ρ. ηνπ ζηεαηηθνύ λαηξίνπ, απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: 1) ηελ πδξνγνλαλζξαθηθή αιπζίδα θαη 2) ην ηνληηθό άθξν ηνπ κνξίνπ. 

                                                               

                                                                 Απηό ην κόξην απεηθνλίδεηαη, ζπλήζσο, κε ηε κνξθή:                                       Η πδξνγνλαλζξαθηθή αιπζίδα είλαη δηαιπηή ζηα  

 

                                                                ιίπε - ιηπόθηιε - θαη αδηάιπηε ζην λεξό. Σν ηνληηθό άθξν ηνπ κνξίνπ είλαη δηαιπηό ζην λεξό - πδξόθηιν - θαη αδηάιπην ζηα ιίπε. Όηαλ 

έλα ζαπσλνδηάιπκα έξρεηαη ζε επαθή κε έλα ιηπαξό ξύπν, ην ιηπόθηιν  ηκήκα ηνπ κνξίνπ (       ) δηαιύεηαη ζην ιίπνο θαη ην πδξόθηιν (       )  ηκήκα  δηαιύεηαη ζην λεξό. 

Γειαδή, ην ηνληηζκέλν κόξην ηνπ ζαπνπληνύ ιεηηνπξγεί σο ¨γέθπξα¨, πνπ ζπλδέεη ην ιίπνο κε ην λεξό. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο είλαη λα δηαιύεηαη ν ιηπαξόο ξύπνο ζην 

λεξό. Από ηε δηάιπζε ζρεκαηίδεηαη ζηαζεξό γαιάθησκα ιίπνπο θαη λεξνύ, ην νπνίν κπνξεί λα απνκαθξπλζεί εύθνια από ηελ επηθάλεηα πνπ θαζαξίδεηαη. 

Η δηακόξθσζε ζπλαηζζεκαηηθώλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ. 

Η θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο θνπιηνύξαο θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο 

δπλαηόηεηαο επαθήο κε ηε θύζε. 

Η θαηαλόεζε  ηεο  ζπζρέηηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Η πξνζπάζεηα νηθνδόκεζεο βησκαηηθώλ ζρέζεσλ ‘θνηλόηεηαο’ κεηαμύ καζεηώλ θαη 

κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ 

Η εθκάζεζε παξαζθεπήο ζαπνπληνύ κε παξαδνζηαθό ηξόπν 

Η ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ παξάδνζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

Η απόθηεζε ηεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκνύ εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ. 

Σν ζαπνύλη παξαζθεπάδεηαη κε ηελ αληίδξαζε ηξηγιπθεξηδίσλ (ιηπώλ ή ειαίσλ) 

κ’ έλα θαπζηηθό άιθαιη, (NaOH πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ  ή θαπζηηθή ζόδα θαη 

KOH ή θαπζηηθή πνηάζα - αιθαιηθά πξντόληα) αληίδξαζε γλσζηή σο 

ζαπσλνπνίεζε. Σα πξντόληα είλαη ηα άιαηα ησλ νμέσλ κε Na ή K (ζαπνύλη) θαη 

γιπθεξίλε. Σα ζπλεζέζηεξα θπηηθά έιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην 

ειαηόιαδν, ην ιάδη θαξύδαο θαη ην θνηληθέιαην. Σν  ειαηόιαδν  πεξηέρεη εζηέξεο 

ηηο γιπθεξίλεο κε ηα ιηπαξά νμέα: παικηηηθό (CH3(CH2)14COOH), ζηεαηηθό 

(C17H35COOH) θαη ειατθό νμύ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH. 

Υεκηθέο ελώζεηο από ηηο νπνίεο παξαζθεπάδεηαη Αληίδξαζε παξαζθεπήο - απωλνπνίεζε 

Όηαλ ε  ζεωξία  ζπλνδεύεηαη από πείξακα θαη ην πείξακα ζρεηίδεηαη κε παξαγωγή πξνϊόληωλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δωήο, αλαδεηθλύεηαη ε καγεία ηεο ρεκείαο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ δωήο. 
p.p. 
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Σξηγιπθεξίδην         πδξνμείδην              γιπθεξίλε           ζάπωλεο 

                                 ηνπ λαηξίνπ                    


