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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
τθ χϊρα μασ θ λζξθ λάδι είναι ςχεδόν ςυνϊνυμθ τθσ λζξθσ
ελαιόλαδο. Είναι το ζλαιο που προζρχεται από τθ ςφνκλιψθ
του καρποφ τθσ ελιάσ, ενόσ δζνδρου που ευδοκιμεί ςτισ
χϊρεσ τθσ Μεςογείου και βζβαια ςτθν Ελλάδα. Μάλιςτα το
ελλθνικό ελαιόλαδο κεωρείται άριςτθσ ποιότθτασ. Ιςτορικά
ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι οι Ζλλθνεσ γνϊριηαν τθ χριςθ
του πριν από 5000 χρόνια. Εκτόσ από τθ διατροφι το
χρθςιμοποιοφςαν για φωτιςμό, για τθν επεξεργαςία των
δερμάτων, για κακαριςμό του ςϊματοσ, για παραγωγι καλλυντικϊν, ςαν ςυντθρθτικό των
τροφίμων και ςαν άριςτο φαρμακευτικό. Θεωρείται ότι είναι θ βάςθ τθσ μεςογειακισ
διατροφισ και, ςφγχρονεσ μελζτεσ αποδεικνφουν ότι, ζχει ευεργετικζσ ιδιότθτεσ
προςτατεφοντασ τον οργανιςμό από οριςμζνεσ περιπτϊςεισ καρκίνου, από καρδιαγγειακζσ
και αρκετζσ άλλεσ πακιςεισ.
Σο ελαιόλαδο διακρίνεται ςε 4 κφριεσ κατθγορίεσ.
Εξαιρετικά παρκζνο
Παρκζνο
Εξευγενιςμζνο
Πυρθνζλαιο
Τπάρχουν όμωσ και τφποι ελαιολάδων με κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ, όπωσ το αγουρζλαιο και
τα αρωματικά ελαιόλαδα. Ανάλογα με τθν περιοχι αλλά και τον τρόπο ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των καρπϊν τθσ ελιάσ μπορεί να είναι παχφρευςτο ι λεπτόρρευςτο, ελαφρά
πικρό, ανοιχτό πράςινο ι ςκοφρο κιτρινοπράςινο κλπ.
Σο ελαιόλαδο είναι ελαφρφτερο από το νερό και δεν αναμιγνφεται μ’ αυτό. Περιζχει
ποςότθτεσ ελαϊκοφ οξζοσ, που κακορίηουν τθν οξφτθτα και, βζβαια, τθν ποιότθτα του. Αν
περιζχει αρκετά από τα υπόλοιπα ςυςτατικά του καρποφ τθσ ελιάσ, μπορεί να ζχει κολι
όψθ.
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ.
Τποκζςτε ότι εργάηεςτε ςε εργοςτάςιο τυποποίθςθσ ελαιολάδου. Σο τμιμα που ανικετε
ζχει τθν ευκφνθ του ελζγχου:
τθσ πυκνότθτασ,
τθσ ρευςτότθτασ,
τθσ οξφτθτασ και
τθσ διαφγειασ του λαδιοφ.
Για το λόγο αυτό ςτον εργαςτθριακό ςασ πάγκο υπάρχουν ποςότθτεσ ελαιολάδων και τα
κατάλλθλα όργανα για τισ αναγκαίεσ μετριςεισ.
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Α. ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ.
το χϊρο του εργαςτθρίου υπάρχουν θλεκτρονικοί ηυγοί για τθ μζτρθςθ τθσ μάηασ με
ακρίβεια 0,1 gr. τον πάγκο ςασ υπάρχει ογκομετρικόσ ςωλινασ των 10mL και ποςότθτεσ
ελαιόλαδου ςε πλαςτικά φιαλίδια (δείγματα 1 και 2). Χρθςιμοποιιςτε ποςότθτα από το ζνα
από τα δφο δείγματα λαδιοφ για να υπολογίςετε τθν πυκνότθτα του.
Δείγμα _____(θμειϊςτε 1 ι 2)
Μάηα ελαιολάδου:

m=__________gr

Όγκοσ ελαιολάδου:

V=__________mL

Πυκνότθτα ελαιολάδου:

ρ=_________gr/mL

Β. ΤΚΡΙΗ ΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ
Η περιοχι από τθν οποία ζχετε πάρει τα δείγματα φθμίηεται για το παχφρευςτο ελαιόλαδο
που βγάηει. Ελζγξτε ποιο από τα δφο δείγματα που ζχετε είναι πιο παχφρευςτο. Ο ζλεγχοσ
κα γίνει με τθν μζτρθςθ τθσ ταχφτθτασ που κινοφνται πλαςτικά ςφαιρίδια μζςα ςτα υγρά.
τον πάγκο ςασ υπάρχει χρονόμετρο, υποδεκάμετρο, 5-6 πλαςτικά ςφαιρίδια και
δοκιμαςτικοί ςωλινεσ. Χρθςιμοποιιςτε δυο δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ, ζναν για κάκε δείγμα.
Σοποκετείςτε ςτον κάκε ςωλινα ποςότθτα λαδιοφ, ϊςτε να φτάςει μζχρι 2-3 εκατοςτά
κάτω από το χείλοσ του.
Μετριςτε το φψοσ του λαδιοφ ςε κάκε ςωλινα.
Μετριςτε, με τθ βοικεια του χρονομζτρου, το χρόνο τθσ κίνθςθσ ενόσ ςφαιριδίου
από τθν επιφάνεια του λαδιοφ μζχρι τον πυκμζνα του δοκιμαςτικοφ ςωλινα.
Επαναλάβετε και για δεφτερο ςφαιρίδιο. Τπολογίςτε τθν ταχφτθτα των ςφαιριδίων
και το μζςο όρο των δυο ταχυτιτων.
Επαναλάβετε τθ διαδικαςία και για το δεφτερο δείγμα του λαδιοφ.
υμπλθρϊςτε με τισ μετριςεισ και τουσ υπολογιςμοφσ τον παρακάτω πίνακα.
Δείγμα 1
h1=
t(s)

Μζςθ ταχφτθτα v1=

Δείγμα 2

cm
v (cm/s)

h2=
t(s)

cm
v (cm/s)

Μζςθ ταχφτθτα v2=

Ποιο από τα δφο δείγματα πιςτεφετε ότι είναι το παχφρευςτο λάδι τθσ περιοχισ;
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Γ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΛΑΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΞΤΣΗΣΑ ΣΟΤ
Ειςαγωγι
Σο λάδι περιζχει φυςιολογικά μια ποςότθτα ελαϊκοφ οξζοσ , με αποτζλεςμα να είναι
ελαφρά όξινο, περιζχει δθλαδι μια ποςότθτα ιόντων Η+.
Για να εκτιμιςουμε τθν οξφτθτα ενόσ δείγματοσ λαδιοφ αρχικά διαλφουμε οριςμζνθ
ποςότθτά του ςε διαλυτικό. Αρχίηουμε να προςκζτουμε ςταγόνα - ςταγόνα ζνα διάλυμα
βάςθσ πχ NaOH οπότε τα ΟΗ- που προςτίκενται αντιδροφν με τα Η+ του λαδιοφ: Η+ + ΟΗ→ Η2Ο.
Σθν ςτιγμι που ολόκλθρθ θ ποςότθτα των Η+ του λαδιοφ εξουδετερωκεί από τα ΟΗ- τθσ
βάςθσ τότε ο δείκτθσ τθσ φαινολοφκαλεΐνθσ που ζχει προςτεκεί ςτο διαλυτικό βάφει το
διάλυμά μασ κόκκινο.
Όςο μικρότερθ ποςότθτα του οξζοσ περιζχει ζνα λάδι τόςο πιο καλισ ποιότθτασ είναι. Με
τθν μζκοδο που κα ακολουκιςουμε καλισ ποιότθτασ λάδι κεωρείται αυτό που απαιτεί
λιγότερεσ από 10 ςταγόνεσ βάςθσ μζχρι να εμφανιςτεί το κόκκινο χρϊμα του δείκτθ, ενϊ
δεφτερθσ ποιότθτασ λάδια απαιτοφν πολφ περιςςότερεσ από 10 ςταγόνεσ βάςθσ.
Απαιτοφμενα υλικά
Ογκομετρικόσ κφλινδροσ 10 mL
Κωνικι φιάλθ
ταγονόμετρο
Απαιτοφμενεσ χθμικζσ ουςίεσ
Διάλυμα βάςθσ (ΝaΟΗ) ςε δοκιμαςτικό ςωλινα
Δείγματα λαδιοφ 1 και 2 προσ εξζταςθ
Διαλυτικό με δείκτθ φαινολοφκαλεΐνθ
Πειραματικι διαδικαςία
ΔΕΙΓΜΑ 1
1. Με το κατάλλθλο όργανο παίρνουμε 10 mL λαδιοφ.
2. Αδειάηουμε τθν ποςότθτα του λαδιοφ ςτθν κωνικι φιάλθ και προςκζτουμε μζχρι
τθν ζνδειξθ 50 mL τθσ κωνικισ διαλυτικό με δείκτθ. Ανακινοφμε τθν φιάλθ μζχρι τθν
δυνατό καλφτερθ διάλυςθ του λαδιοφ.
3. Παίρνουμε από το δοκιμαςτικό ςωλινα που περιζχει NaΟΗ μια ποςότθτα από
αυτό. Προςκζτουμε ςταγόνα – ςταγόνα (μετρϊντασ τισ ςταγόνεσ) τθν βάςθ ςτθν
κωνικι φιάλθ κινϊντασ τθσ κυκλικά ϊςτε να ζχουμε καλι ανάμειξθ.
4. θμειϊνουμε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ πόςεσ ςταγόνεσ απαιτικθκαν μζχρι το
χρϊμα του διαλφματοσ του λαδιοφ να παραμείνει ςτακερά κόκκινο.
ΔΕΙΓΜΑ 2
Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία και για το δείγμα 2.
Ερωτιςεισ
1. Ποιο όργανο χρθςιμοποιιςατε για τθν μζτρθςθ του όγκου των 10 mL του δείγματοσ
λαδιοφ; ________________________________
2. Πόςεσ ςταγόνεσ βάςθσ απαιτικθκαν μζχρι τθν μεταβολι του χρϊματοσ του
διαλφματοσ του λαδιοφ 1; Απαιτικθκαν _____ ςταγόνεσ
3. Πόςεσ ςταγόνεσ βάςθσ απαιτικθκαν μζχρι τθν μεταβολι του χρϊματοσ του
διαλφματοσ του λαδιοφ Β; Απαιτικθκαν _____ ςταγόνεσ.
4. Ποιο από τα λάδια 1 και 2 είναι καλφτερα ποιοτικά; Είναι το λάδι _______
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Δ. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Ε ΜΟΤΡΓΑ
Ειςαγωγι
Μετά τθ διαδικαςία παραγωγισ ελαιολάδου ςτο ελαιοτριβείο, ςτο ελαιόλαδο υπάρχει ζνα
μικρό ποςοςτό (περίπου 5%) ςυςτατικϊν που προζρχονται από τον καρπό τθσ ελιάσ. Σα
ςυςτατικά αυτά αποτελοφν τθν μούργα και επειδι είναι πιο βαριά από το ελαιόλαδο,
μζςα ςε λίγεσ μζρεσ αρχίηει να μαηεφεται ςτον πάτο του δοχείου που είναι φυλαγμζνο το
ελαιόλαδο. Η μοφργα χωρίσ να είναι βλαβερι για τθν υγεία επθρεάηει ποιοτικά το
ελαιόλαδο αφενόσ για τθν κακι αιςκθτικι τθσ, αφετζρου γιατί μετά από λίγο μπορεί να
δθμιουργιςει άςχθμεσ μυρωδιζσ. Γι’ αυτό είναι πάντα καλό να αφαιρείται θ μοφργα από
το ελαιόλαδο .
Εργαςτθριακι άςκθςθ
ε μία αντικειμενοφόρο πλάκα μικροςκοπίου ςασ ζχουμε τοποκετιςει δφο δείγματα Α και
Β από δφο λάδια από τα οποία το ζνα είναι από το πάτο ενόσ δοχείου, άρα περιζχει μοφργα
και το άλλο είναι κακαρό από μοφργα.
ασ ηθτάμε να προςδιορίςετε με τθν βοικεια του μικροςκοπίου ποιο από τα Α και Β είναι
το ελαιόλαδο που περιζχει μοφργα.
Χρθςιμοποιείςτε τον φακό με τθν μικρότερθ μεγζκυνςθ (κόκκινοσ 4Χ). Όταν ρυκμίςετε το
μικροςκόπιο καλζςτε τον επιβλζποντα κακθγθτι να ελζγξει αν θ εικόνα που παρατθρείτε
είναι ςωςτι.
Σι παρατθρείτε ςτθν εικόνα;

Καλφτερθ ποιότθτα ζχει το λάδι ______ (ςθμειϊςτε Α ι Β)
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