Temat eksperymentu: Jesienne mydło z kasztanowca.
Cel główny:
Eksperyment ma na celu wykazać, że w nasionach kasztanowca znajduje się substancja o
działaniu podobnym do mydła (powierzchniowo-czynnym).
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
• znać pojęcie kwasu karboksylowego, zasady, soli, mieszaniny niejednorodnej, roztworu
koloidalnego, emulsji
• umieć wyjaśnić w prosty sposób zasadę działania mydła
Metody:
• eksperyment
• ilustracyjna
Materiały i środki dydaktyczne:
• 2-3 nasiona kasztanowca (kasztanów)
• olej jadalny
• płyn do mycia naczyń
• woda
• barwnik spożywczy
• zakręcane naczynie (mała butelka lub słoiczek)
• tłuczek do mięsa i deska do krojenia
• foliowy woreczek
• 3 probówki z korkiem
• statyw na probówki
• pipety
• karta obserwacji eksperymentu (wzór w załączniku 1)
Przebieg eksperymentu:
1. Kasztany umieścić w foliowym woreczku i rozbić delikatnie, aby pozbyć się łupinek 1.
Następnie białe wnętrze nasiona rozbić drobno tłuczkiem do mięsa. Umieścić materiał
roślinny w zakręcanym naczyniu (buteleczce lub słoiku).
2. Do tak przygotowanego materiału roślinnego dodać tyle wody, aby przykryła ona
kasztany. Naczynie zakręcić i bardzo intensywnie wytrząsać. Obserwować powstałą
zawiesinę. Obserwacje zanotować.
3. Do 3 probówek ustawionych na statywie dodać równe objętości oleju jadalnego (ok. 12 ml).
4. Do probówek z olejem jadalnym dodać w proporcji 1:1 odpowiednio: płyn do mycia
naczyń, rozprowadzony niewielką objętością wody, zawiesinę powstałą po wytrząsaniu
kasztanów oraz wodę z dodatkiem barwnika spożywczego. Probówki zamknąć korkiem
i delikatnie mieszać przez ich odwracanie i wstrząsanie.
5. Probówki ustawić na statywie i obserwować powstałą zawiesinę. Obserwacje
zanotować.
1

Świeże kasztany łatwo obrać ze skórki za pomocą noża.

Podsumowanie:
1. Nasiona kasztanowca wytrząsane z wodą powodują intensywne pienienie się roztworu,
ponieważ zawierają saponiny – substancje działające jak mydło (o charakterze
powierzchniowo-czynnym).
2. Olej tworzy nietrwałą emulsję z wodą, która po pewnym czasie ponownie się rozdziela,
ponieważ woda i olej się nie mieszają. Natomiast dodanie płynu do mycia naczyń lub
roztworu saponin z kasztanowca utrwala emulsję, zapobiegając jej rozwarstwieniu.
Roztwory pozostają dłużej zmieszane w formie emulsji.
Zastanów się:
1. Jakie znasz inne substancje o działaniu powierzchniowo-czynnym (zmywającym brud),
używane w gospodarstwie domowym?
2. Jakie znasz inne substancje używane na co dzień o charakterze koloidów (emulsji),
używane w gospodarstwie domowym?
3. Czy roztwór oleju zawierający płyn do naczyń i roztwór zawierający saponiny
kasztanowca po pewnym czasie się rozwarstwił? Czy nastąpiło to w tym samym czasie?
Jeśli rozwarstwienie nastąpiło w różnych czasach, o czym świadczy ta różnica?

Załącznik 1. Karta obserwacji ucznia

Kod ucznia………………………….....................
Temat eksperymentu……………………………..
Cel eksperymentu………………………………...
Wyniki i obserwacje:
1.
………………….
2.
………………….
3.
………………….
Wnioski:
1…………………....
2……………………
3……………………

