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Φτιάξε το δικό σου φίλτρο νερού

Εισαγωγή στην δραστηριότητα

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να έχουµε πόσιµο
νερό στα σπίτια µας; Αναλογιστείτε για µια στιγµή ότι βρίσκεστε στη µέση µιας
ζούγκλας και είστε υπερβολικά διψασµένοι. Θα πιείτε νερό από την πρώτη
πηγή που θα βρείτε µπροστά σας. Είναι αυτό το νερό ασφαλές; Ακόµα και
σήµερα, ασθένειες που οφείλονται στο νερό, όπως ο τυφοειδής πυρετός και η
χολέρα, δεν έχουν καταπολεµηθεί ακόµη, παρ’ότι η χηµεία διαθέτει πλέον τα
κατάλληλα εργαλεία. Αυτή η δραστηριότητα θα σας δείξει ότι η χηµεία είναι
θεµελιώδης για την ικανοποίηση µιας από τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες:
την παροχή καθαρού, πόσιµου νερού. Πιο συγκεκριµένα θα ασχοληθούµε µε το
πρώτο στάδιο κατεργασίας του νερού µέσω ενός φίλτρου που µπορούµε να
φτιάξουµε στο σπίτι µας µε απλά υλικά! Η δραστηριότητα αυτή προτείνουµε να
συνδυαστεί µε τη δραστηριότητα «Νερό» της ενότητας «∆ιαδραστική
∆ιδασκαλία Θετικών Επιστηµών». Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο!
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Απευθύνεται σε:

Στόχοι δραστηριότητας:

εκπαιδευτικούς, µαθητές και κάθε
ενδιαφερόµενο που θα επιθυµούσε να
κατασκευάσει ένα δικό του φίλτρο νερού
και να εξοικειωθεί µε τη διαδικασία
καθαρισµού του νερού. Προτείνεται ο
συνδυασµός της δραστηριότητας µε τη
δραστηριότητα «Νερό» της ενότητας
«∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών
Επιστηµών».

• Η γνωριµία µε τα πρώτα
στάδια κατεργασίας νερού
• Κατασκευή φίλτρου νερού
µε απλά υλικά
• Η εξοικείωση µε τη
διαδικασία φιλτραρίσµατος
µέσω πρακτικής
εφαρµογής!
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Λίγη...επιστήµη και τεχνολογία
Το νερό που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών µας να έχει µια καθαρή και διαυγή
µορφή ως αποτέλεσµα πολλών σταδίων κατεργασίας του. Προκειµένου να
καταλήξουµε στο επιθυµητό αποτέλεσµα, θα χρειαστεί να περάσει από ποικίλα
στάδια κατεργασίας που που περιλαµβάνει τον καθαρισµό από στερεέ
ακαθαρσίες, χώµα, φύλλα ζωύφια κτλ καθώς και την απολύµανση του για την
εξόντωση παθογόνων µικροοργανισµών που µπορούν να µεταδώσουν
σοβαρές ασθένειες.
Το νερό κατά το πέρασµά του από την πηγή στη µονάδα κατεργασίας του νερού
φτάνει σε µία όχι και τόσο καθαρή µορφή όπως την έχουµε συνηθίσει κατά το
άνοιγµα της βρύσης. Είναι θολό, γεµάτο χώµατα και λάσπες, και περιέχει ό,τι
στερεό υλικό έχει καταφέρει να παρασύρει κατά το πέρασµα του.
Είναι επιτακτική ανάγκη σε πρώτο στάδιο να αποµακρυνθούν τα παραπάνω
υλικά και να φέρουµε το νερό σε µία πιο «καθαρή» µορφή. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µέσω της διαδικασίας του φιλτραρίσµατος. Το φιλτράρισµα µπορεί
να συµβαίνει τεχνητά, µε ειδικά φίλτρα ή σε µεγάλες µονάδες επεξεργασίας, ή
φυσικά, όπως όταν το νερό της βροχής περνάει µέσα από τα πετρώµατα του
εδάφους! Ανεξάρτητα από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, η βασική αρχή
είναι η ίδια- το νερό περνάει µέσα από υλικά µε πόρους διαφόρων µεγεθών,
όπως χαλίκια ή άµµο, που λειτουργούν ως µία µορφή φίλτρου.
Στο σηµείο αυτό θα µάθουµε πως µπορούµε να κατασκευάσουµε το δικό µας
φίλτρο νερού, χρησιµοποιώντας υλικά από την καθηµερινότητα µας και
ακολουθώντας τη βασική αρχή φιλτραρίσµατος.
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Υλικά
Για την κατασκευή του φίλτρου θα χρειαστούµε:
• 2 άδεια µπουκάλια των 2 lt.
• 1 µπουκάλι µε καθαρό νερό.
• 1 φλυτζάνι χώµα
• 1 κουταλάκι
• 1½ φλυτζάνι διακοσµητικό χαλίκι ενιδρύου µέτριο.
• 1½ φλυτζάνι διακοσµητικό χαλίκι ενιδρύου ψιλό.
• 1½ φλυτζάνι διακοσµητική άµµος ενιδρύου.
• 1 λαστιχάκι
• 1 φίλτρο καφέ
• 1 καρβουνάκι
• Ψαλίδι
Τα υλικά αυτά είναι ενδεικτικά και µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εναλλακτικά
οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ότι µπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο.

Οδηγίες
Σε πρώτο στάδιο θα χρειαστεί να παρασκευάσουµε το ακάθαρτο νερό µας.
Ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία.
Παίρνουµε το ένα από τα δύο άδεια µπουκάλια και µε ένα ψαλίδι κόβουµε
το πάνω µέρος του µπουκαλιού δηµιουργώντας 2 τµήµατα, ένα σαν χωνί
και ένα σαν κυλινδρικό δοχείο.
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Στο δοχείο αυτό βάζουµε ένα µέρος από καθαρό νερό.

Με το κουταλάκι, βάζουµε στο δοχείο αυτό 3 έως 4 κουταλιές χώµα και
ανακατεύουµε!
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Το ακάθαρτο νερό µας είναι έτοιµο προς φιλτράρισµα. Το τελικό αποτέλεσµα θα
δείχνει κάπως έτσι:

Εικόνα 1.

Σε αυτό το σηµείο θα κατασκευάσουµε το φίλτρο µας!
Με ένα ψαλίδι κόβουµε το πάνω µέρος του δεύτερου άδειου µπουκαλιού
και δηµιουργούµε 2 τµήµατα, ένα χωνί και ένα δοχείο.
1

Παίρνουµε το «χωνί» και τοποθετούµε στο στόµιο το φίλτρο καφέ το οποίο
και σταθεροποιούµε µε ένα λάστιχο.
2
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Γυρίζουµε ανάποδα το χωνί και το τοποθετούµε µέσα στο δοχείο.

Με το χεράκια µας ή µε το κουτάλι, τοποθετούµε το χαλίκι ενιδρύου
µεσαίου µεγέθους.
4
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Στη συνέχεια µε την ίδια διαδικασία τοποθετούµε το ψιλό χαλίκι.
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Τέλος, ρίχνουµε την άµµο.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Ενδιάµεσα στα στρώµατα των χαλικιών µπορούµε να προσθέσουµε µια
στρώση κονιορτοποιηµένου άνθρακα (από το καρβουνάκι), ο οποίος δρα
απορροφητικά, αποµακρύνοντας από το νερό πολλές ενώσεις.
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∆ηµιουργήσαµε ένα φυσικό φίλτρο νερού που αποτελείται από 3 στρώµατα
υλικών, ένα µε χαλίκι µεσαίο, ένα µε χαλίκι ψιλό και ένα µε άµµο- παρατηρείτε
ότι προσθέτουµε πρώτα τα υλικά µε λεπτούς κόκκους και στη συνέχεια τα
υλικά µε µεγαλύτερους, δηµιουργώντας ένα φυσικό φίλτρο! Μπορούµε επίσης
να ενισχύσουµε την κατασκευή µας προσθέτοντας από κάτω προς τα πάνω
βαµβάκι-άνθρακα-βαµβάκι-άµµο-λεπτά χαλίκια και χοντρά χαλίκια.
Η κατασκευή µας θα δείχνει κάπως έτσι:

Εικόνα 2.

Είµαστε έτοιµοι για δοκιµή!
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Πειραµατική διαδικασία
Προσεχτικά και σιγά σιγά, ρίχνουµε το «βρώµικο» νερό να περάσει µέσα από το
φίλτρο µας.
Αφήνουµε λίγο χρόνο ώστε το νερό να περάσει µέσα από όλα τα στρώµατα και
να βγει από το φίλτρο καφέ στο δοχείο µας.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία το αποτέλεσµα θα δείχνει κάπως έτσι:

Εικόνα 3.

Είναι σαφές ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση ως προς την όψη του νερού
συγκριτικά µε εκείνη που είχε στο αρχικό στάδιο.

Προτάσεις για περαιτέρω µελέτη.
Η κατασκευή ενός φίλτρου νερού είναι µία ενδιαφέρουσα βιωµατική δράση που
θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για έρευνα και ανάπτυξη συζήτησης
σχετικά µε τον κύκλο του νερού και τα στάδια κατεργασίας του.
H παραπάνω κατασκευή αποτελεί µία πρόταση για ένα φυσικό φίλτρο. Έχετε τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε και άλλα υλικά , πέρα από τα
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προαναφερόµενα , ή ακόµη και να δηµιουργήσετε περισσότερα στρώµατα
φιλτραρίσµατος. Ενδεχοµένως θα µπορούσατε να καταγράψετε τα
αποτελέσµατα από τη σύγκριση διαφορετικών τύπων φίλτρων ώστε να
καταλήξετε σε εκείνο που δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα.Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες του νερού και το φιλτράρισµά του,
επισκεφθείτε τη δραστηριότητα «Νερό» της ενότητας «∆ιαδραστική
∆ιδασκαλία Θετικών Επιστηµών».

Πηγές
Πηγή έµπνευσης για τη δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε το ψηφιακό σενάριο:
Νερό χωρίς µικρόβια – που έχει µεταφραστεί και προσαρµοστεί από τους
συνεργάτες µας Άγγελο Λαζούδη και Εµµανουήλ Χανιωτάκη από την αντίστοιχη
δραστηριότητα που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του Παγκόσµιου Πειράµατος
Χηµείας Water: No Dirt, No Germs http://iyc.eun.org/web/iyc/26. Τα σενάρια αυτά
σχεδιάστηκαν από την οµάδα Global Chemistry Experiment Team του ∆ιεθνούς
Έτους Χηµείας 2011 ,©International Year of Chemistry, και διατίθενται για
εκπαιδευτικούς µη εµπορικούς σκοπούς, µε βάση την άδεια: Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA). Θα βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στη δραστηριότητα «Νερό» της ενότητας
«∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών Επιστηµών».

Πηγές εικόνων
Εικόνα 1: Water: No Dirt, No Germs. Πηγή : The Global Experiment of the
International Year of Chemistry, http://iyc.eun.org/web/iyc/26, διατίθεται µε
άδεια Creative Commons BY -SA 3.0.
Εικόνες 2: Image credit: Μυρσίνη Σουγιουλτζή, STEMpowering Youth.
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Εικόνα 3: Water: No Dirt, No Germs. Πηγή : The Global Experiment of the
International Year of Chemistry, http://iyc.eun.org/web/iyc/26, διατίθεται µε
άδεια Creative Commons BY -SA 3.0.

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.α.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

