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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Tο 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε µε τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύµατος 
Ευγενίδου, του οποίου ως µοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς 
ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». Ο ιδρυτής και χορηγός του Ιδρύµατος Ευ-
γενίδου ορθά προέβλεψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια 
κατάρτιση των Ελλήνων τεχνιτών κατά τα πρότυπα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης άλλων ευρω-
παϊκών χωρών.

Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύµατος Ευγενίδου, 
την διοίκηση και διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυµία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή 
του Μαριάνθη Σίµου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύµατος και η 
εκπλήρωση µίας από τις βασικότερες ανάγκες του εθνικού µας βίου από την Μαριάνθη Σίµου και 
τους επιστηµονικούς συνεργάτες της.

Το έργο της Μαριάνθης Σίµου συνέχισε από το 1981 ο πολύτιµος συνεργάτης και διάδοχος του 
Ευγενίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 το έργο του Ιδρύµα-
τος Ευγενίδου συνεχίζει ο Λεωνίδας Δηµητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υλοποιεί τον σκοπό του 
Ιδρύματος προσαρμόζοντας το όραμα του ιδρυτή του στις σύγχρονες εξελίξεις.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύµατος Ευγενίδου, ευθύς µετά την ίδρυσή του, 
υπήρξε η συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για τους µαθητές των τεχνικών σχολών, 
καθώς διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασµός τους µε σειρές από βιβλία, τα 
οποία θα έθεταν τα ορθά θεµέλια για την παιδεία τους και θα αποτελούσαν συγχρόνως πολύτιµη 
βιβλιοθήκη για κάθε τεχνικό. Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι η Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη, 
η οποία αριθµεί 32 τίτλους, η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού, που περιλαµβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική 
Βιβλιοθήκη µε 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού Βοηθού Χηµικού µε 3 τίτλους. Επιπλέον, 
από το 1977 µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 171 τίτλοι για τους µαθητές των Τεχνικών και Επαγ-
γελµατικών Λυκείων και 16 για τους µαθητές των Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης. 

Ξεχωριστή σειρά βιβλίων του Ιδρύµατος Ευγενίδου αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967 
έως σήµερα), η οποία είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας του Ιδρύµατος Ευγενίδου µε την Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευ-
τικών βιβλίων για τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανατέθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου µε την 
υπ’ αριθµ. 61288/5031/9.8.1966 απόφαση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, οπότε και λει-
τούργησε η αρµόδια Επιτροπή Εκδόσεων, η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 1958. Η συνεργασία 
Ιδρύµατος Ευγενίδου και Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε με 
Υπουργικές Αποφάσεις το 1999 και το 2005, με τις οποίες το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου 
την συγγραφή των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η 
ανάθεση της αρμοδιότητας για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες επαναβεβαι-
ώθηκε με νομοθετική ρύθμιση τον Μάρτιο του 2020 (Ν. 4676).

Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται 137 διδακτικά βιβλία ναυτικής εκπαίδευσης, 
καθώς και σχετικές έρευνες και πρακτικά συνεδρίων. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτι-
κού ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών των ΑΕΝ και είναι γενικότερα χρήσιµα για 
όλους τους αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελµα ή εξελίσσονται 
στην ιεραρχία. Επιπλέον οι συγγραφείς και η Επιτροπή Εκδόσεων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε τα διδακτικά βιβλία να είναι επιστηµονικώς άρτια, να επικαιροποιούνται με βάση τα εκάστοτε 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ν. και να παραμένουν συμβατά με τις μεταβαλλόμενες 
διεθνείς απαιτήσεις.



Η διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Ναυτική Εκπαίδευση επιτυγχάνεται όχι 
μόνο με την έκδοση των σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων αλλά και με δωρεές στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού, υποτροφίες σε αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, εκπόνηση μελετών/
ερευνών και διεξαγωγή συνεδρίων για την ναυτική εκπαίδευση και την ναυτιλία γενικότερα, καθώς 
και παροχή πρόσβασης σε κορυφαίες ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων μέσω της Βιβλιοθήκης του.

Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε 
όλους τους αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, αλλά και με την πλειάδα εκδόσεων για Τεχνι-
κούς, το Ίδρυµα Ευγενίδου συνεχίζει να συµβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποι-
ώντας επί 60 και πλέον χρόνια το όραµα του ιδρυτή του, αείµνηστου ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των Σχολών Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ). Βάση του αποτέλεσαν οι «Σημειώσεις Γενικής Χημείας», που χρησιμοποιήθη-
καν ως βοήθημα στο αντίστοιχο μάθημα από το 1985 έως σήμερα. Τα χρόνια που μεσολάβησαν 
σε συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία που πρόσφεραν στον γράφοντα, ανέδειξαν τις ελλείψεις 
αυτών των «Σημειώσεων» και έδειξαν, ελπίζω, την κατεύθυνση ώστε το περιεχόμενο να καταστεί 
αρτιότερο.

Επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι ένα βιβλιογραφικό βοήθημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιο-
ρίζεται στα θέματα που προβλέπει η διδακτέα ύλη. Είναι αναγκαία η επέκτασή του στο γνωστικό 
αντικείμενο, σε βαθμό που να επιτρέπει την κατανόηση των θεμάτων που κυρίως ενδιαφέρουν 
και που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό, ισχύει περισσότερο για τη Χημεία που 
λόγω της ιδιαίτερης ενασχόλησής της με τη δομή των υλικών σωμάτων και τις μεταβολές της, πα-
ρουσιάζει συχνά δυσκολίες στον «αμύητο». Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι το μάθημα διδάσκεται 
στο πρώτο έτος και σε σπουδαστές με άνιση υποδομή (αφού ορισμένοι έχουν διδαχθεί αρκετά 
Χημεία και άλλοι ελάχιστα, ανάλογα με τη δέσμη και το λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν), είναι 
φανερές οι αυξημένες απαιτήσεις από ένα εγχειρίδιο Χημείας.

Όλα τα θέματα γράφτηκαν από την αρχή, με βάση αυτές τις ανάγκες. Οι τέσσερεις πρώτες 
ενότητες παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης από όλους τους σπουδαστές βασικών εισαγωγικών 
γνώσεων Χημείας. Οι ενότητες που ακολουθούν, έχουν εκτενέστερη ανάπτυξη απ’ ό,τι στις «Ση-
μειώσεις». Στόχος είναι να γίνει το αντικείμενο από τη μία πιο κατανοητό και από την άλλη η έκ-
θεσή του πιο ακριβής. Έμφαση δίνεται στα θέματα εφαρμοσμένης Χημείας. Σε αυτά καταβάλλεται 
προσπάθεια τακτοποίησης των αναγκαίων και πρακτικής αξίας γνώσεων και σε πίνακες. Ιδιαίτερα 
προβλήματα υπήρξαν στο δεύτερο μέρος (Στοιχεία Οργανικής Χημείας). Η έκταση των θεμάτων 
που αναπτύσσονται σε αυτό είναι περιορισμένη και δεν φιλοδοξεί παρά να δώσει στους σπουδα-
στές ορισμένες γενικές γνώσεις και να τους φέρει σε επαφή με αντικείμενα που θα συναντήσουν σε 
άλλα μαθήματα (π.χ. Καύσιμα - Λιπαντικά), και με υλικά που θα χρησιμοποιήσουν (π.χ. πολυμερή).

Ως επίλογος λειτουργεί το κεφάλαιο 20, στο οποίο γίνεται μια σύντομη αναφορά σε ζητήματα 
ασφαλείας των εργαζομένων και προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος είναι να δοθεί μια γενι-
κή θεώρηση (αναγκαία για όλους τους τεχνικούς, και όχι μόνο) και ταυτόχρονα μια εισαγωγή για 
όποιον θα επιθυμούσε (ή θα χρειαζόταν) να ασχοληθεί αναλυτικότερα με αυτά τα ζητήματα.

Όσον αφορά τα φυσικά (και χημικά) μεγέθη και τις αντίστοιχες μονάδες, κρίθηκε σκόπιμο να 
ακολουθηθεί πιστά το Διεθνές Σύστημα (SI) καθώς και τα μεγέθη και οι μονάδες Χημείας που έχει 
επεξεργαστεί η IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Σημαντική βοήθεια 
αποτέλεσαν τα σχέδια ελληνικού προτύπου του Ε.Λ.Ο.Τ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) 
και ιδιαίτερα του Ε.Λ.Ο.Τ 200.8 «Μεγέθη και μονάδες Φυσικοχημείας και μοριακής Φυσικής».

Σημειώνουμε την αντικατάσταση των ανακριβών όρων (αλλά με «ιστορική» αντοχή) «Ατομικό 
βάρος» και «Μοριακό βάρος» με τους σωστούς «Ατομική μάζα» και «Μοριακή μάζα». Έμφαση 
δίνεται στα ειδικά μεγέθη της Χημείας, που συνδέονται με την έννοια του mole.

Ειδικά για τις μονάδες των φυσικών μεγεθών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη συνεχί-
ζουν να βρίσκουν χρήση και άλλες μονάδες (εκτός του SI), δίνονται στο τέλος πίνακες μονάδων 
και συντελεστών μετατροπής.

Παρέχονται επίσης πίνακες με εμπειρικές ονομασίες χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται 
στην πράξη ακόμα.

Υπάρχουν σίγουρα αδύνατες πλευρές και ατέλειες στην όλη προσπάθεια. Ελπίζω όμως ότι 
συνολικά η εργασία αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο για τους σπουδαστές βοήθημα.

Ο συγγραφέας
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Στον φυσικό κόσμο ο άνθρωπος συναντά χιλιά-
δες διαφορετικά μεταξύ τους υλικά σώματα. Αυτή η 
πολυμορφία των υλικών σωμάτων που δημιουργούν 
μία κατ’ αρχάς χαοτική εντύπωση, αποτέλεσε, από 
την αρχαιότητα ακόμα, πρόκληση για τον ανθρώπινο 
νου. Οι μεγάλοι διανοητές-φιλόσοφοι της αρχαίας Ελ-
λάδας, θέτοντας τα θεμέλια της ορθολογικής σκέψης 
και εγκαταλείποντας τις μυθικές κοσμογονικές αντι-
λήψεις, προχώρησαν σε διάφορες υποθέσεις για την 
ενότητα που βρίσκεται πίσω από αυτήν τη χαοτική 
πολυμορφία των φυσικών σωμάτων και των μεταβο-
λών τους. Ο Θαλής ως πρωταρχικό στοιχείο θεώρη-
σε το νερό και ότι τα πάντα παράγονται από αυτό, ο 
Αναξίμανδρος τον αέρα, ο Ξενοφάνης τη γη και το 
νερό, ο Ηράκλειτος τη φωτιά και ο Εμπεδοκλής τη γη, 
το νερό, τον αέρα και τη φωτιά. Στο ανώτερο σημείο 
φθάνουν αυτές οι υποθέσεις με τον Λεύκιππο και τον 
Δημόκριτο, που υποστήριξαν ότι όλα τα υλικά σώμα-
τα αποτελούνται από ελάχιστα αδιαίρετα και άφθαρτα 
σωματίδια, που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και που 
τα ονόμασαν άτομα.

Πολύ αργότερα (15ος αι. μ.Χ.) οι αλχημιστές, στηρι-
ζόμενοι στο ορθολογικό πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας 
και ιδιαίτερα στις ιδέες του Αριστοτέλη για τις θεμελι-
ώδεις ποιότητες, δέχθηκαν ως πρω ταρχικά στοιχεία 
της ύλης τον υδράργυρο (αντιπρόσωπο των υ γρών), 
το θείο (αντιπρόσωπο της φωτιάς) και το αλάτι (αντι-
πρόσωπο των στερεών και της γης). Ταυτόχρονα πί-
στευαν ότι είναι δυνατή η μετατροπή του ενός υλικού 
σε άλλο (μετουσίωση).

Είχε όμως έρθει η εποχή της επιστημονικής 
γνώσης. Τον 17ο αι. ο Βoyle καταρρίπτει τους ισχυ-
ρισμούς των αλχημιστών και δίνει τον πρώτο ορι-
σμό των χημικών στοιχείων. Τον επόμενο αιώνα ο 
Lavoisier θεμελιώνει τη Χημεία ως ιδιαίτερη επιστή-
μη. Τους τελευ ταίους δύο αιώνες η ανάπτυξη της 
Χημείας, και των άλλων φυσικών επιστημών, ήταν 
θυελλώδης. Η επιστημονική πρόοδος κατόρθωσε να 
φωτίσει την ενότητα που κρύβεται πίσω από τη χαοτι-
κή πολυμορ φία και τις συνεχείς αλλαγές της ύλης και 
να αξιοποιήσει παράλλη λα τις κατακτημένες γνώσεις 
με τεράστια οφέλη για τη ζωή του ανθρώπου.

Στην πορεία της ανθρώπινης γνώσης λοιπόν, η 
Χημεία ξεχώρισε ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλά-
δος, ως η επιστήμη που αντικείμε νο μελέτης της έχει 
την εσωτερική δομή των υλικών σωμάτων, τους νό-
μους με τους οποίους αυτή μεταβάλλεται και, το ση-
μαντικότερο, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να παρέμβει παραγωγικά η ανθρωπότητα δημιουρ-
γώντας ή αυξάνοντας τα υλικά εκείνα που καθιστούν 
πιο άνετη και ευχάριστη τη ζωή.

Όπως κάθε επιστήμη, έτσι και η Χημεία, για τη συ-
στηματικότερη και πιο αποδοτική μελέτη του αντικει-
μένου της και την έκθεση των συμπερασμάτων της, 
προχωρά σε ταξινόμηση αυτού του αντικειμέ νου.

Χρήσιμη και επαρκής για τις ανάγκες που φιλοδο-
ξεί να καλύψει το βιβλίο είναι η ακόλουθη ταξινόμηση 
των υλικών σωμάτων:

Υλικά
σώματα

Απλά σώματα
ή στοιχεία

Χημικές
ενώσεις

Ανόργανες

Οργανικές

Ομογενή
ή διαλύματα

Ετερογενή
Μείγματα

Σύνθετα
σώματα

Σχολιάζοντας αυτήν την κατάταξη, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από τα εκατομμύρια διαφορετικά μετα-
ξύ τους υλικά σώματα που συναντάμε στη φύση ή 
στην παραγωγική διαδικασία, μόνο μία εκατοντάδα 
πε ρίπου είναι τα χαρακτηριζόμενα ως απλά σώμα-
τα (με κύριο χαράκτηριστικό, όπως θα δούμε, το ότι 
καθένα από αυτά αποτελείται από τα ίδια άτομα, άρα 
υπάρχουν αντίστοιχα περίπου 100 είδη ατό μων). Τα 
υπόλοιπα (εκατομμύρια τον αριθμό) που χαρακτη-
ρίζονται ως σύνθετα σώματα δεν αποτελούν παρά 
διαφορετικούς συνδυα σμούς των απλών σωμάτων 
(για την ακρίβεια, των ατόμων που αντι στοιχούν σε 
αυτά). Όταν το σύνθετο σώμα αποτελείται από ίδια 
μόρια, τότε έχουμε χημική ένωση. Όμως στη φύση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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και στην παραγω γική διαδικασία επικρατούν τα μείγ-
ματα (και όχι οι χημικά καθαρές ουσίες): το θαλασ-
σινό νερό, ο ατμοσφαιρικός αέρας, τα πετρώματα, τα 
υγρά καύσιμα, τα κράματα κ.λπ. είναι μείγματα δύο ή 
περισσο τέρων χημικά καθαρών ουσιών (στοιχείων ή 
χημικών ενώσεων).

Η παραπάνω κατάταξη θα μας κατευθύνει στα 
πρώτα κεφάλαια.

Επιστρέφοντας στα άτομα που αντιστοιχούν στα 
απλά σώματα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτά προκύ-
πτουν από συνδυασμούς τριών μό νο ειδών στοιχει-
ωδών σωματιδίων: των πρωτονίων, των νετρονίων 
και των ηλεκτρονίων.

Αφού σταθούμε συνοπτικά στην εσωτερική δομή 
των ατόμων, θα προχωρήσουμε σε μία συνολική πα-
ρουσίαση των στοιχείων και των ιδιοτήτων τους. Στη 
συνέχεια θα εξετάσουμε τους τρόπους που τα άτομα 
διαφορετικών (ή και ιδίων) στοιχείων ενώνονται με-
ταξύ τους δημιουργώντας χημικούς δεσμούς, για να 

προκύψουν έτσι σε ποιο τικώς νέα σώματα, οι χημικές 
ενώσεις.

Η σύντομη αναφορά σε αυτά τα θέματα αποσκο-
πεί κυρίως στο να διευκολύνει τους σπουδαστές που 
δεν έχουν αρκετή επαφή με τη Χημεία να κατανοή-
σουν τα γνωσιολογικά της θεμέλια, έτσι ώ στε, να είναι 
πιο άνετη η παρακολούθηση των επομένων θεμάτων, 
στα οποία καταβάλλεται προσπάθεια να βρίσκονται 
πιο κοντά στις εφαρμογές της Χημείας που τους αφο-
ρούν.

Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη εισαγωγή σημει-
ώνουμε ότι η παρα πάνω κατάταξη ούτε η μοναδική 
είναι, ούτε πλήρης. Απλά είναι προς το παρόν, επαρ-
κής. Υπάρχουν εξάλλου και οι εξειδικευμένοι κλάδοι 
της Χημείας, που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατά-
ταξης (Ατομική και Πυρηνική Χημεία, Θερμοχημεία και 
Χημική Θερμοδυνα μική, Ηλεκτροχημεία, Χημική Κινη-
τική, Χημεία του Περιβάλλοντος, κλάδοι Βιομηχανικής 
Χημείας κ.ά.).



1.1 Γενικά

Η μελέτη της δομής των υλικών σωμάτων οδή-
γησε στο συμπέρασμα ότι αυτά αποτελούνται από 
συνδυασμούς απλών σωματιδίων, τα οποία ονομά-
στηκαν άτομα. Προσδιορίστηκαν τελικά στη φύση 
92 σώματα, τα οποία αποτελούνται από άτομα του 
ίδιου είδους (στο εργαστήριο παρασκευάστηκαν και 
άλλα 15 περίπου τέτοια σώματα). Αυτά ονομάστη-
καν απλά σώματα ή στοιχεία (τα στοιχεία συμβολίζο-
νται με το πρώτο ή τα 2 πρώτα γράμματα του λατινι-
κού τους ονόματος). Όλα τα άλλα σώματα περιέχουν 
περισσότερα του ενός διαφορετικά είδη ατόμων και 
καλούνται σύνθετα σώματα. 

Σε αντίθεση με παλαιότερες απόψεις, που θεω-
ρούσαν ότι το άτο μο είναι το ελάχιστο σωματίδιο της 
ύλης και συνεπώς δεν «τέμνεται» (από τις οποίες 
προήλθε και το όνομά του), έχει αποδειχθεί ότι αυτό 
έχει εσωτερική δομή και δεν αποτελεί το «ελάχιστο» 
όριο της ύλης.

Η μελέτη της δομής του ατόμου έδειξε ότι αυτό 
αποτελείται από έναν πυρήνα, στον οποίο συγκε-
ντρώνεται το σύνολο σχεδόν της μάζας του, που έχει 
θετικό ηλεκτρικό φορτίο, και από σωματίδια, που κι-
νούνται γύρω από αυτόν και ονομάζονται ηλεκτρό-
νια. Τα ηλε κτρόνια έχουν αμελητέα μάζα και αρνητι-
κό ηλεκτρικό φορτίο.

1.2 Ο πυρήνας του ατόμου

Ο πυρήνας αποτελείται από δύο ειδών στοιχειώ-
δη σωματίδια: τα πρωτόνια και τα νετρόνια (επειδή 
συναντώνται στον πυρήνα, και τα δύο μαζί καλού-
νται νουκλεόνια).

1) Το πρωτόνιο (p) είναι σωματίδιο θετικά φορτι-
σμένο. Σε αυτό συναντάται το ελάχιστο θετικό φορ-
τίο που μπορεί να υπάρξει ελεύθερο (+1,6 × 10–19 
Cb). Έχει σημαντική, για τις διαστάσεις του, μάζα 
(1,6 × 10–24 gr).

2) Το νετρόνιο (n) είναι σωματίδιο ηλεκτρικά ου-
δέτερο και με σημα ντική μάζα (ίση περίπου με τη 
μάζα του πρωτονίου).

Ατομικός αριθμός Ζ ενός ατόμου (και του αντί-

στοιχου στοιχείου) καλείται ο αριθμός των πρωτονί-
ων που βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου. Ο ατο-
μικός αριθμός χαρακτηρίζει το είδος του ατό μου (και 
αντίστοιχα το στοιχείο). Δύο άτομα με ίδιο ατομικό 
αριθμό, είναι ίδιου είδους (ανήκουν στο ίδιο στοιχείο), 
αφού άτομα με διαφορετικούς ατομικούς αριθμούς 
είναι οπωσδήποτε διαφορετικά (ανήκουν σε διαφο-
ρετικά στοιχεία). Εκτός από τον ατομικό αριθμό ζ, 
που καθορίζει το είδος του ατόμου, σημαντικός είναι 
και ο μαζικός αριθμός Α. Αυτός αντιστοιχεί στον συ-
νολικό αριθμό των σωματιδίων του πυρήνα (δηλ. τον 
συνολικό αριθμό των πρωτονίων και νετρονίων του 
πυρήνα). Ο μαζικός αριθμός καθο ρίζει τη μάζα του 
ατόμου και ισχύει η σχέση:

Α = ζ + Ν

όπου Ν ο αριθμός νετρονίων του πυρήνα.
Τα άτομα συμβολίζονται όπως και το αντίστοιχο 

στοιχείο στο ο ποίο ανήκουν. Δηλαδή με το αρχικό (ή 
αρχικά) γράμμα του λατινι κού ονόματος του στοιχεί-
ου. Για τον πλήρη όμως προσδιορισμό του ατόμου 
αναγράφεται και ο ατομικός αριθμός ζ (κάτω αρι-
στερά) και ο μαζικός αριθμός Α (επάνω αριστερά ή 
δεξιά):

ΑΧZ  ή ζΧ
Α  π.χ. 16O8   ή   8Ο

16,  23Na11    κ.λπ..

Ισότοπα καλούνται τα άτομα που έχουν τον ίδιο 
ατομικό αριθμό ζ (δηλ. άτομα του ίδιου στοιχείου) 
αλλά διαφορετικό μαζικό α ριθμό Α. (Από τη σχέση 
Α = ζ + Ν προκύπτει ότι τα ισότοπα έχουν διαφορετι-
κό αριθμό νετρονίων).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τα άτομα του υδρογόνου (Η) έχουν ένα πρωτό-
νιο στον πυρήνα τους, άρα ζ = 1. Παρουσιάζονται με 
μαζικό αριθμό Α = 1 (κανένα νετρόνιο στον πυρήνα) 
που είναι και η μορφή που επικρατεί, αλλά και με Α = 2 
(1p + 1n) και (στο εργαστήριο) με Α = 3 (1p + 2n). Έτσι 
έχομε τρία ισότοπα υδρογόνου:

1H1  (πρώτιο), 2H1  (δευτέριο), 3H1  (τρίτιο)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΤΟΜΟ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
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Επίσης: για τον άνθρακα: 12C6 , 14C
6  και για το ουρά-

νιο: 92U
234, 92U

235, 92U
238, κ.λπ..

Τα ισότοπα έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πυρη-
νική Χημεία.

Ισοβαρή καλούνται τα άτομα με διαφορετικό ατο-
μικό αριθμό ζ (άτομα διαφορετικών στοιχείων) που 
έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό Α (άρα περίπου την ίδια 
μάζα), π.χ.:

18Αs40 (18 p + 22 η), και 20Ca40 (20 p + 20 n).

Η συγκράτηση των πρωτονίων και των νετρονίων 
εντός του πυ ρήνα επιτυγχάνεται με πολύ ισχυρές δυ-
νάμεις, τις λεγόμενες δυνάμεις ανταλλαγής. Οι δυ-
νάμεις αυτές είναι μεγαλύτερες όταν ο αριθμός των 
νετρονίων ενός πυρήνα είναι ίσος με τον αριθμό των 
πρωτονίων (δηλ. τον ατομικό αριθμό). Αυτό συμβαί-
νει στους ελαφρούς πυρήνες (εκτός του υδρογόνου), 
δηλαδή στους πυρήνες των ατόμων με μικρό ατομι-
κό αριθμό. Έτσι, ο πυρήνας του 12C6  έχοντας σχέση 
n/p = 1 παρουσιάζεται σταθερός. Όχι όμως και ο πυ-
ρήνας του 14C6  (ραδιενεργός άνθρακας). Στη σταθε-
ρότητα ή μη του πυρήνα, επιδρούν και άλλοι παρά-
γοντες (που εξετάζει η Πυρηνική Φυσική και Χημεία).

Να σημειώσουμε τέλος ότι σύμφωνα με την κβα-
ντομηχανική τα νετρόνια δεν είναι εντελώς διαφορετι-

κά από τα πρωτόνια, αλλά θεωρούνται πρωτόνια που 
προσωρινά στερήθηκαν το ηλεκτρικό τους φορτίο. 
Στον πυρήνα υπάρχει «συντονισμός» μεταξύ των δύο 
καταστάσεων των νουκλεονίων (φορτισμένων και μη) 
και σε αυτόν οφείλονται οι ελκτικές δυνάμεις ανταλ-
λαγής.

1.3 Τα ηλεκτρόνια (e)

Τα ηλεκτρόνια είναι σωματίδια με αρνητικό ηλεκτρι-
κό φορτίο (το ελάχιστο που μπορεί να υπάρξει ελεύθε-
ρο: –1,6 × 10–19 Cb) και μάζα αμελητέα (περίπου 2000 
φορές μικρότερη από τη μάζα του πρωτονίου).

Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρή-
να, που είναι θετικά φορτισμένος λόγω της παρουσί-
ας των πρωτονίων. Επειδή το ηλεκτρικό φορτίο ενός 
ηλεκτρονίου είναι ίσο και αντίθετο με το φορτίο ενός 
πρωτονίου, σε άτομο ηλεκτρικά ουδέτερο, ο αριθμός 
των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτο-
νίων ζ (ισότητα θετικών και αρνητικών φορτίων).

Αν ένα άτομο προσλάβει επιπλέον ηλεκτρόνια, 
αποκτά περίσσεια αρνητικών ηλεκτρικών φορτίων 
(αρνητικό ιόν). Αν αποβάλει ορισμένα ηλεκτρόνια 
αποκτά περίσσεια θετικών φορτίων (θετικό ιόν).

1.3.1 Ατομικά πρότυπα

Τα πειραματικά δεδομένα αλληλεπίδρασης μεταξύ 
σωματιδίων και ατόμων (σχ. 1.1) και η ανάγκη θεω-

Σχ. 1.1
Αλληλεπίδραση σωματιδίων και ατό-
μων, που βοήθησαν τους ερευνητές 
να προσεγγίσουν τη δομή του ατό-
μου, αλλά και να εξηγήσουν ενδια-
φέροντα φαινόμενα: (α) Σκεδασμός 
σωματιδίων α (ακτίνες α) από τον πυ-
ρήνα (πείραμα Rutherford). (β) Σκε-
δασμός σωματιδίου β – από τον πυ-
ρήνα (κατά Rutherford). (γ) Τρόπος 
γένεσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας Bremsstrahlung. (δ) Ιονισμός 
ατόμου με πρόσκρουση σωματιδίου 
β – σε περιφερειακό ηλεκτρόνιο.

(α)

(γ) (δ)

(β)

− −

+Ακτίνες α

−

−

−

−

+
β–

β–
β–

−

−

−

γ

+
−

−

+ Ηλεκτρόνιο
−
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Σχ. 1.2
(α) Προέλευση των φασματικών γραμμών υδρογόνου 
κατά το πρότυπο του Βohr. (β) Στάθμες ενέργειας του 
ατόμου υδρογόνου.

(β)
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Μεταξύ δύο στιβάδων υπάρχει διαφορά ενέργειας 
ΔΕ = h ⋅ v (όπου: h = σταθερά του Plack, 

v = συχνότητα ακτινοβολίας).
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Σχ. 1.3
Οι ελλειπτικές τροχιές του  

Sommerfeld (υποστιβάδες).

l  = 3

l  = 2

l  = 1

l  = 0

ρητικής ερμηνείας τους, οδήγησαν στη διαμόρφωση 
των ατομικών προτύπων.

Κατά το ατομικό πρότυπο του Rutherford, τα ηλε-
κτρόνια περι στρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε 
κυκλικές τροχιές.

Ο Borh κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τροχιές 
αυτές των ηλε κτρονίων δεν είναι τυχαίες αλλά ορι-
σμένες, καθοριζόμενες ενεργειακά (ηλεκτρονικές 
στιβάδες ή φλοιοί).

Ο Sommerfeld προσέγγισε ακόμα περισσότερο 
την πραγματικό τητα ανακαλύπτοντας ότι σε κάθε 
στιβάδα δεν έχουμε μόνο κυκλικές τροχιές ηλεκτρο-
νίων αλλά και καθορισμένες ελλειπτικές. Έτσι, χώρι-
σε τις ηλεκτρονικές στιβάδες σε υποστιβάδες.

Οι ηλεκτρονικές στιβάδες είναι το πολύ επτά και 
χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ή με τα γράμματα Κ, L, Μ, Ν Ο, Ρ, Ο αντίστοιχα (σχ. 
1.2).

Η κάθε στιβάδα χωρίζεται το πολύ σε 4 ενεργει-
ακά καθορισμένες υποστιβάδες που συμβολίζονται 
με τα γράμματα s, p, d, f (σχ. 1.3).

Σημαντική τροποποίηση στην παραπάνω εικόνα 
κατανομής των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα 
έφεραν νεότερες θεωρίες. Πρόκειται κατ’ αρχάς για 
την κβαντική θεωρία των υλοκυμάτων (De Broglie 
1924), που εξετάζει το ηλεκτρόνιο όχι ως σωματίδιο 
με την κλασική έννοια, αλλά ως σωμάτιο-κύμα.

Η κυματομηχανική θεωρία των υλοκυμάτων 
(Schrödinger – 1926) διεύρυνε και γενίκευσε τη θε-
ωρία του De Broglie. Το ηλεκτρικό φορτίο του ηλε-
κτρονίου δεν θεωρείται πλέον συγκεντρωμένο σε 
κά ποιο σημείο, αλλά εκτείνεται σε συγκεκριμένο 
χώρο ως ηλεκτρονικό νέφος (με πυκνότητα η οποία 
καθορίζεται από την περίφημη κυματι κή συνάρτη-
ση Ψ). Έτσι η έννοια της τροχιάς του ηλεκτρονίου 
αντικα θίσταται με την έννοια του ατομικού τροχια-
κού (Αtomic/Orbital). Αυτό δείχνει την κατανομή της 
πυκνότητας του ηλεκτρονικού νέφους στον χώρο. 
Απεικονίζεται ως επιφάνεια, στην οποία υπάρχει 
πιθανότητα μεγαλύτερη από 90% να βρεθεί το ηλε-
κτρόνιο (σχ. 1.4, 1.5).
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1.3.2 Κβαντικοί αριθμοί

Η ενεργειακή συμπεριφορά των ηλεκτρονίων, 
κατά την κίνησή τους γύρω από τον πυρήνα, καθορί-
ζεται από τους καλούμενους κβαντικούς αριθμούς. 
Αυτοί είναι τέσσερεις:

1) Κύριος κβαντικός αριθμός (n). Δείχνει την 
ηλεκτρονική στιβάδα του ατόμου στην οποία κινείται 
το ηλεκτρόνιο. Το n επομένως παίρνει τις τιμές 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 [σχ. 1.2(α)].

2) Δευτερεύων (ή αζιμουθιακός) κβαντικός 
αριθμός (l). Προσδιορίζει την υποστιβάδα στην 
οποία κινείται το ηλεκτρόνιο, (δηλ. το είδος της τρο-
χιάς ή του τροχιακού). Θεωρητικά ο l παίρνει τις τι-
μές 0, 1, 2, ..., n – 1. Στην πράξη όμως, ανάλογα με 
τη στιβάδα όπου κινείται το ηλεκτρόνιο (δηλ. ανάλο-
γα με την τιμή του n), μπορεί να πάρει το πολύ 4 
τιμές: 0, 1, 2, 3 (που αντιστοιχούν στις υποστιβάδες 
s, p, d, f).

3) Μαγνητικός κβαντικός αριθμός (ml ). Προσ-
διορίζει τον προσανα τολισμό της τροχιάς του ηλε-
κτρονίου στον χώρο (κάτω από την επί δραση εξωτε-
ρικού μαγνητικού πεδίου). Μπορεί να πάρει τις τιμές 
–l, –l + 1, ..., 0, ..., l (στο σχ. 1.4 τα τρία p τροχιακά 
έχουν ml : –1, 0, 1).

4) Μαγνητικός αριθμός του spin (ms). Δείχνει 

Σχ. 1.4
s, p και d ατομικά τροχιακά.

z

y

x

px

pz

py

z

y

x

s

yx

z

dxy

z

dxz

yx

dyz

yx

z

dx2 – y2

yx

z

dz2 

x y

z

τη στροφορμή (spin) του ηλεκτρονίου λόγω της πε-
ριστροφής περί τον άξονά του. Παίρνει μόνο 2 τιμές 
(που αντιστοιχούν σε δύο αντίθετης φοράς περι-
στροφές): + ½, – ½ (σχ. 1.5).

Σχ. 1.5
Οι δύο τιμές του 4ου κβαντικού αριθμού αντιστοι-
χούν στις δύο περιπτώσεις αυτοπεριστροφής του 
ηλεκτρονίου (spin).

Ν

S

S

N

1.3.3  Κατανομή των ηλεκτρονίων γύρω από τον 
πυρήνα

Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυ-
ρήνα σε εντελώς καθορισμένες ενεργειακές θέσεις. 
Για να προσδιορίσουμε την κατανομή τους λαμβά-
νουμε υπόψη ορισμένους κανόνες.
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Κατ’ αρχάς, τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου, κατά την 
κίνησή τους γύρω από τον πυρήνα, καταλαμβάνουν 
θέσεις με τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις.

Επιπλέον, σε ένα άτομο είναι αδύνατον να υπάρ-
ξουν δύο ηλεκτρόνια με την ίδια ακριβώς ενεργειακή 
συμπεριφορά, δηλαδή με ίδιους και τους 4 κβαντι-
κούς αριθμούς (Απαγορευτική Αρχή του Ρauli).

Από αυτά τα δύο προκύπτουν τα ακόλουθα κρι-
τήρια για τον προσ διορισμό της κατανομής των ηλε-
κτρονίων του ατόμου (Κανόνες του Βury):

1) Σε κάθε στιβάδα υπάρχει ένας μέγιστος αριθ-
μός ηλεκτρονίων που μπορούν να κινηθούν, ίσος με 
2 ⋅ n2 (ο τύπος ισχύει μέχρι και την 4η στιβάδα. Στις 
επόμενες, δεν υπάρχουν τόσα πολλά ηλεκτρό νια για 
να ισχύσει). Πιο συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός 
ηλεκτρο νίων για κάθε στιβάδα είναι: πρώτη 2, δεύ-
τερη 8, τρίτη 18, τέταρτη 32, πέμπτη 32, έκτη 18, 
έβδομη 8.

2) Και για κάθε υποστιβάδα υπάρχει μέγιστος 
αριθμός ηλεκτρονίων:

s : 2,    p : 6,    d : 10,    f : 14

3) Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δεν μπορεί 
να έχει περισσό τερα από 8 ηλεκτρόνια (συμπληρω-
μένες s, p υποστιβάδες), αφού η πλησιέστερη προς 
την εξωτερική δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 
18 (συμπληρωμένες s, p, d υποστιβάδες).

Με βάση αυτά τα κριτήρια μπορούμε να προσδιο-
ρίσουμε την κατα νομή των ηλεκτρονίων ενός ατόμου 
σε στιβάδες και υποστιβάδες.

Για παράδειγμα, το Βr (βρώμιο) με ζ = 35 σε 
ηλεκτρικά ουδέτερη κατάσταση έχει 35 ηλεκτρόνια. 
Πρώτα θα συμπληρωθούν οι πλησιέ στερες προς 
τον πυρήνα στιβάδες και οι «χαμηλότερες» ενεργει-
ακά υποστιβάδες.

Η πρώτη στιβάδα (n = 1) θα συμπληρωθεί με 2 
ηλεκτρόνια (συ μπλήρωση της μοναδικής υποστιβά-
δας s). 

Η δεύτερη (n = 2) θα έχει 8 ηλεκτρόνια (συμπλή-
ρωση και των 2 υποστιβάδων στις οποίες χωρίζεται: 
s και p).

Η τρίτη στιβάδα (n = 3) θα περιέχει 18 ηλεκτρόνια 
(συμπλήρωση των s, p, d υποστιβάδων), αφού τα 7 
ηλεκτρόνια που απομένουν θα κινηθούν στην τέταρ-
τη στιβάδα (n = 4). Τα 2 από αυτά θα συμπλη ρώσουν 
την s υποστιβάδα αφού τα 5 θα τοποθετηθούν στην 
p υπο στιβάδα. Συνοπτικά: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 
4s2 4p5.

Στον πίνακα 1.1 βλέπουμε την κατανομή ηλε-
κτρονίων στα πρώ τα 21 στοιχεία του περιοδικού συ-
στήματος σε στιβάδες και υποστι βάδες· [προσεκτική 

Πίνακας 1.1  
Κατανομή σε στιβάδες και υποστιβάδες  

ηλεκτρικά ουδέτερων ατόμων με Ζ = 1 ως Ζ = 21.

Ζ  Στοιχείο n = 1 
s

n = 2
s p

n = 3
s p d

n = 4
s  p  d  f

1 Η
2 Ηe

1 
2

3 Li
4 Βe
5 Β
6 C
7 Ν
8 O
9 F
10 Ne

2
2
2
2
2
2
2
2

1 
2 
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6

11 Νa
12 Μg
13 Al
14 Si
15 Ρ
16 S
17 Cl
18 Αr

2
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6

1 
2 
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6

 

19 Κ
20 Ca
21 Sc

2
2
2

2 6
2 6
2 6

2 6 –
2 6 –
2 6 1

1
2
2

Στον πίνακα Π.2 του Παραρτήματος (περιοδικό σύστη-
μα στοιχείων) φαίνεται η κατανο μή ηλεκτρονίων των ου-
δέτερων ατόμων σε στιβάδες· (επίσης και στον πίν. Π.3 
του Παραρτήματος).

παρατήρηση δείχνει ότι δεν υπάρχουν δύο ηλεκτρό-
νια με ίδιους και τους 4 κβαντικούς αριθμούς. Ας πά-
ρουμε για παράδειγμα τα 2 ηλεκτρόνια της πρώτης 
στιβάδας, οι κβαντικοί τους αριθ μοί είναι αντιστοίχως 
(1, 0, 0, +½) και (1, 0, 0, ‒½)].

1.4 To άτομο και η χημική του συμπεριφορά

Στα περισσότερα είδη ατόμων ο πυρήνας παρου-
σιάζει εξαιρετική σταθερότητα. Περιοριζόμενοι λοι-
πόν στα φαινόμενα, στα οποία δεν παρατηρούνται 
μεταβολές στους πυρήνες (αυτά μελετά η Πυρηνική 
Χημεία), μπορούμε να πούμε ότι η χημική συμπερι-
φορά των ατόμων οφείλεται στα ηλεκτρόνιά τους και 
πιο συγκεκριμένα στα ηλεκτρόνια των εξωτερικών 
στιβάδων.

Ένα άτομο, για να υπάρξει σε ηλεκτρικά ουδέτερη 
κατάσταση, «παγιδεύει» στις στιβάδες του τόσα ηλε-
κτρόνια, όσα είναι και τα πρωτόνια του πυρήνα του. 
Ταυτόχρονα όμως σε όλα τα άτομα πα ρουσιάζεται η 
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χαρακτηριστική τάση να συμπληρώσουν την εξωτε-
ρική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (συμπληρωμένες 
s και p υποστιβάδες) ή με 2 αν η πρώτη στιβάδα 
είναι και εξωτερική.

Λίγα όμως είναι τα άτομα που έχουν συμπληρω-
μένη την εξωτερι κή στιβάδα (σε ουδέτερη κατάστα-
ση). Αυτά παρουσιάζουν χημική αδράνεια. Είναι τα 
άτομα των καλούμενων ευγενών αερίων (στον πίν. 
1.1 μπορούμε να δούμε την ηλεκτρονική δομή του 
Ηe, του Νe και του Αr). Τα υπόλοιπα, στην αλληλεπί-
δρασή τους με άλλα άτομα, εκδηλώνουν την τάση να 
συμπληρώσουν την εξωτερική τους στιβάδα. Αυτό, 
όπως θα δούμε παρακάτω, οδηγεί στη δημιουρ γία 
χημικών δεσμών.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η χη-
μική συμπεριφο ρά των ατόμων καθορίζεται κυρίως 
από τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής 
τους στιβάδας.

Έτσι, το άτομο του Ca με ζ = 20 και κατανομή 
ηλεκτρονίων 2 – 8 – 8 – 2, θα έχει την τάση να απο-
βάλει τα 2 ηλεκτρόνια της 4ης στιβάδας και να απο-
κτήσει τη δομή 2 – 8 – 8. Έτσι θα παρουσιάζεται με 
συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα. Αν όμως απο-
βληθούν τα 2 ηλεκτρόνια, τότε θα μετατραπεί το άτο-
μο σε θετικά φορτισμένο ιόν (20 p έναντι 18 e): Ca+2. 
Το άτομο λοιπόν του Ca έχει την τάση να μετατραπεί 
σε θετικό ιόν.

Την ίδια συμπεριφορά θα παρουσιάζει και το άτο-
μο του Μg με ζ = 12 και ηλεκτρονική δομή 2 – 8 – 2. 
Θα παρουσιάζονται διαφορές ποσοτι κού χαρακτήρα 
που οφείλονται στη διαφορετική στιβάδα, στην οποία 
βρίσκονται τα 2 ηλεκτρόνια (άρα στο διαφορετικό 
ενεργειακό περιεχόμενο).

Το άτομο του Cl με ζ = 17 και ηλεκτρονική δομή 
2 – 8 – 7, θα παρου σιάζει την τάση να προσλάβει ένα 
ακόμα ηλεκτρόνιο και να αποκτή σει δομή 2 – 8 – 8· 
(έτσι όμως μετατρέπεται σε αρνητικό ιόν: Cl –1).

Η πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων οδηγεί σε 
δημιουργία ιό ντων τα οποία παρουσιάζουν την αντί-
στροφη τάση, δηλαδή να αποβάλουν ή να προσλά-
βουν ηλεκτρόνια και να μετατραπούν σε ηλε κτρικά 
ουδέτερα άτομα ή να συνδεθούν με άλλα ιόντα με 
αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο.

Αν εξετάσουμε το άτομο του C με ζ = 6 και ηλε-
κτρονική δομή 2 – 4, εύκολα διαπιστώνουμε ότι είναι 
απίθανο να αποβληθούν ή προσλη φθούν 4 ηλεκτρό-
νια, ώστε αυτό να παρουσιασθεί με συμπληρωμέ-
νη την εξωτερική του στιβάδα (γιατί η περίσσεια 4 
θετικών ή αρνητικών φορτίων είναι υπερβολική για 
ένα άτομο τέτοιου μεγέθους). Σε τέ τοιες περιπτώσεις 
η τάση συμπλήρωσης της εξωτερικής στιβάδας του 

ατόμου δεν οδηγεί σε τάση μετατροπής του σε ιόν. 
Όπως θα δούμε στην ενότητα που αναφέρεται στους 
χημικούς δεσμούς, υ πάρχουν άλλοι τρόποι με τους 
οποίους εκδηλώνεται αυτή η τάση στην αλληλεπί-
δραση των ατόμων.

Τα άτομα με ατομικό αριθμό μεγαλύτερο από 20 
παρουσιάζουν συχνά ασυμπλήρωτη και τη στιβάδα 
την πλησιέστερη προς την εξωτε ρική (πιο συγκεκρι-
μένα, την υποστιβάδα d). Για παράδειγμα, το άτομο 
του Cο με ζ = 27 έχει ηλεκτρονική δομή 2 – 8 – 15 – 2. 
Η χημική συμπε ριφορά των ατόμων αυτών επηρε-
άζεται και από την κατάσταση που επικρατεί στην 
πλησιέστερη προς την εξωτερική τους στιβάδα.

Η συμπλήρωση της εξωτερικής στιβάδας (ηλε-
κτρονική δομή ευ γενών αερίων) είναι η πιο ευσταθής 
ηλεκτρονική διαμόρφωση. Υπάρ χουν όμως και άλ-
λες δύο αρκετά ευσταθείς ηλεκτρονικές διαμορφώ-
σεις που σχετίζονται με την πλησιέστερη προς την 
εξωτερική στιβά δα:

1) Η διαμόρφωση κατά την οποία τα d τροχιακά 
είναι πλήρη, αφού στα s και p τροχιακά της επόμενης 
στιβάδας δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια.

Επί παραδείγματι το 36ζn έχει δομή ... 3s2 3ρ6 
3d10 4s2 και παρουσιάζει την τάση να αποβάλει τα 2 
ηλεκτρόνια της 4s υποστιβάδας:

ζn → ζn+2 + 2e

2) Η διαμόρφωση κατά την οποία τα d ή p τρο-
χιακά είναι ημισυμπληρωμένα, δηλαδή έχουν 5 ή 3 
ηλεκτρόνια αντίστοιχα.

Επί παραδείγματι 

25Μn: ... 3s2 3p6 3d5 4s2     Μn → Μn+2 + 2e

(τάση αποβολής των 2 ηλεκτρονίων της 4ης στιβά-
δας)

26Fe: ... 3s2 3p6 3d6 4s2     Fe → Fe+3 + 3e

(τάση αποβολής 2 ηλεκτρονίων της 4s και ενός της 
3d υποστιβάδας).

1.5 Τo άτομο – μάζα και ενέργεια

Αναφέραμε ότι το σύνολο σχεδόν της μάζας του 
ατόμου είναι συγκεντρωμένο στον πυρήνα του. Ανα-
φέραμε επίσης ότι τα νουκλεόνια (πρωτόνια και νε-
τρόνια), συγκρατούνται μεταξύ τους με πάρα πολύ 
ισχυρές δυνάμεις.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η μάζα του πυρήνα εί-
ναι λίγο μικρότερη από αυτήν που θα περιμέναμε, 
αθροίζοντας τις μάζες των πρωτο νίων και νετρονίων 
που τον συγκροτούν. Αυτή η διαφορά Δm καλείται 
έλλειμμα μάζας του πυρήνα και θεωρείται ότι έχει 



9

μετατραπεί σε αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σύν-
δεσης των νουκλεονίων, σύμφω να με τον τύπο του 
Einstein:

Ε = c2 · Δm

όπου c η ταχύτητα του φωτός.
Μία εικόνα για τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας 

που συνδέονται με τους πυρήνες των ατόμων μάς 
δίνουν τα φαινόμενα σχάσης τους (ατομική ενέργεια) 
ή σύντηξης πυρήνων (θερμοπυρηνική ενέργεια).

Στις συνήθεις χημικές δράσεις (κατά τις οποίες οι 
πυρήνες μέ νουν σταθεροί) το ενεργειακό περιεχόμε-
νο των πυρήνων δεν μετα βάλλεται.

Φορείς ενέργειας είναι και τα ηλεκτρόνια που κι-
νούνται γύρω από τον πυρήνα. Η ενέργεια αυτή κα-
θορίζεται κυρίως από τον πρώ το και δεύτερο κβαντι-
κό αριθμό (στιβάδα και υποστιβάδα, στην ο ποία το 
ηλεκτρόνιο κινείται). Τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν 
θέσεις με τις μικρότερες δυνατές ενεργειακές απαι-
τήσεις.

Η ενέργεια στις διάφορες στιβάδες και υποστιβά-
δες εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό (δηλ. από τον 
αριθμό πρωτονίων). Στο ίδιο άτομο αυξάνεται με την 
ακόλουθη σειρά:

1 s < 2 s < 2 p < 3 s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s  κ.ο.κ.

Οποιαδήποτε μετακίνηση ηλεκτρονίων και φυσι-
κά η αποβολή ή πρόσληψή τους από το άτομο, συ-
νεπάγεται ενεργειακές μεταβολές.

Στο άτομο λοιπόν συναντάμε μάζα (συγκεντρωμέ-
νη στον πυρήνα του) και ενέργεια «αποθηκευμένη» 
στον πυρήνα, αλλά και στα ηλεκτρόνια που στρέφο-
νται γύρω από αυτόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το άτομο έχει 
πάρα πολύ μικρές διαστάσεις σε σχέση με αυτές που 
συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, όλα τα μεγέ-
θη πιθανόν να μας φανούν απειροελάχιστα, π.χ. η μάζα 
ενός ατόμου κυμαίνεται από 10–24 ως 10–21 gr περίπου. 
( Ένα gr σιδήρου αποτελείται από 10 22 περίπου άτομα).
Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ιδιαίτερες μονάδες, πολύ μικρές 
σε σχέση με τις μονάδες που συναντάμε στις τεχνικές 
επιστήμες και τη φυσική.

Ως μονάδα ενέργειας θα συναντήσουμε και το e – V 
(ηλεκτρονιοβόλτ).

1 e – V = 1,6 × 10–19 joule,

1 ΜeV = 106 eV = 1,6 × 10–13 joule

Ως μέτρο σύγκρισης των μαζών των ατόμων (και των 
μορίων) θα χρησιμοποιηθεί το 1/12 της μάζας του ατόμου 
12C6 .

1/12  της μάζας του 12C6  = 1,66 × 10–24 gr



2.1 Γενικά ‒ ορισμός

Στον φυσικό κόσμο υπάρχουν 92 απλά σώματα 
ή στοιχεία. Λίγα όμως από αυτά βρίσκονται σε ελεύ-
θερη κατάσταση και ακόμα λιγό τερα γίνονται αντιλη-
πτά άμεσα από τον άνθρωπο. (Είναι χαρακτηρι στικό 
ότι το σημαντικότερο για τη ζωή στοιχείο, το οξυγό-
νο, αν και συναντάται σε αφθονία στην ατμόσφαιρα 
του πλανήτη μας, ανακα λύφθηκε μόλις το 1774, ενώ 
το πυρίτιο το 1823, το αλουμίνιο το 1825 κ.λπ.). Την 
εποχή που ο Robert Boyle έδινε τον πρώτο ορισμό 
των στοιχείων, γνωστά ήταν μόλις 14, αφού, όταν ο 
Antoine Lavoisier θεμελίωνε την επιστήμη της Χημεί-
ας, μόνο 30 στοιχεία είχαν ανακαλυφθεί.

Στον αιώνα μας παρασκευάσθηκαν και στοιχεία με 
ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 92. Τα στοιχεία αυτά 
δεν συναντώνται στη φύση, αλλά έχουν ιδιαίτερη ση-
μασία για την πυρηνική χημεία λόγω της αστάθειας 
που παρουσιάζει ο πυρήνας τους. (Επειδή έχουν 
ατομικό αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν του ουρανίου 
ονο μάζονται υπερουράνια στοιχεία). Ειδικότερα:

1) Στοιχεία ή απλά σώματα ονομάζονται τα σώ-
ματα που αποτελού νται από ένα μόνο είδος ατόμων 
και που κατά συνέπεια χαρακτη ρίζονται από τον ατο-
μικό αριθμό αυτών. Τα άτομα ενός στοιχείου, αν και 
έχουν συγκεκριμένο ατομικό αριθμό, είναι δυνατόν 
να πα ρουσιάζονται με περισσότερους από έναν μαζι-

κούς αριθμούς (βλ. ισότοπα - παράγρ. 1.2).
2) Ατομική μάζα στοιχείου (ΑΜ ή Αr) καλείται ο 

καθαρός αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι με-
γαλύτερη η μάζα του ατόμου του στοι χείου από το 
1/12 της μάζας του ισοτόπου του άνθρακα με μαζικό 
αριθμό 12 (12C6 ), Η ατομική μάζα δείχνει δηλαδή τη 
σχετική μάζα των στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
μέγεθος, αφού η πραγματική μάζα ενός ατόμου είναι 
πολύ μικρή (10–24 εως 10–22 gr) και επομένως πολύ 
δύσχρηστο μέγεθος.

Αν ένα στοιχείο παρουσιάζεται ως μείγμα περισ-
σότερων του ενός ισοτόπων, τότε ως ατομική του 
μάζα θεωρούμε τον μέσο όρο των ατομικών μαζών 
των ισοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη την εκατο στιαία 
σύνθεση. Για παράδειγμα, το Cl που παρουσιάζεται 
ως μείγμα του ισοτόπου 35Cl (75,5%) και 37Cl (24,5%) 
θα έχει ΑΜ = (35 × 75,5 + 37 × 24,5)/100 = 35,45.

Η παρουσία των διάφορων στοιχείων στη φύση 
ποικίλλει. Τα πλέον διαδεδομένα στον γήινο φλοιό 
(εξωτερικό τμήμα στερεού φλοιού, πάχους 1500 m 
περίπου) είναι τα ακόλουθα (ελεύθερα ή ως συστα-
τικά χημικών ενώσεων): οξυγόνο (46,6%), πυρίτιο 
(27,7%), αργίλιο (8,1%), σίδηρος (5%), ασβέστιο 
(3,6%), νάτριο (2,8%).

Ο ποιοτικός προσδιορισμός των διάφορων στοι-
χείων βασίζεται στις διαφορετικές τους φυσικοχημι-
κές ιδιότητες (σχ. 2.1 και 2.2).

Σχ. 2.1
Τα διάφορα στοιχεία όταν βρεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες διεγείρονται και εκπέ μπουν ακτινοβολία σε διαφορετικές  

περιοχές μηκών κύματος. Αποτέλεσμα, τα διάφορα χαρακτηριστικά χρώματα, (α) Νάτριο (Νa), (β) Κάλιο (Κ), (γ) Λίθιο (Li).

(α) (β) (γ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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2.2 Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Καθώς συσσωρεύονταν γνώσεις για τα στοιχεία 
και τις χημικές τους ιδιότητες, οι επιστήμονες παρα-
τηρούσαν τις ομοιότητες που πολλά από αυτά πα-
ρουσίαζαν μεταξύ τους. Ο Dmitri Mendeleev το 1869 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χημικές ιδιότητες 
των στοιχείων επαναλαμβάνονται περιοδικά, καθώς 
αυξάνει η ατομική μάζα. Με βάση αυτό, τοποθέτησε 
τα στοιχεία (κατά σειρά ΑΜ) σε πίνακα, έτσι ώστε 
στοιχεία με όμοιες χημικές ιδιότητες να βρίσκονται 
στην ίδια στήλη (π.χ. Li, Κ, Νa ή F, Cl, Ι, Βr). Έτσι 
προέκυψε το περίφημο περιοδικό σύστημα των στοι-
χείων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα σε αυτήν τη 
μορφή είχε πολλές αδυναμίες και ατέλειες. Σημαντι-
κότερη από αυτές ήταν τα κενά που παρουσίαζε, 
αφού την εποχή εκείνη μόλις 64 στοιχεία ήταν γνω-
στά. Ο Mendeleev όμως δεν δίστασε να αφήσει κενά 
στο σύστημά του, ισχυριζόμενος ότι σε αυτά αντιστοι-
χούν στοιχεία που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Οι 
εξελίξεις τον δικαίωσαν. Τα κενά συμπληρώθηκαν.

Η ανάπτυξη των ατομικών θεωριών τροποποίησε 
όμως και την αρχή από την οποία ξεκινούσε για να 
φτιάξει το περιοδικό σύστημα ο Mendeleev: οι χη-
μικές ιδιότητες επαναλαμβάνονται περιοδικά, κα θώς 
αυξάνει ο ατομικός αριθμός (και όχι η ΑΜ). Έτσι, όλες 
οι αδυ ναμίες του συστήματος αντιμετωπίστηκαν.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι χημικές ιδιότητες των 
στοιχείων καθορί ζονται από την ηλεκτρονική δομή 
των ατόμων τους και, κύρια, από τον αριθμό των ηλε-
κτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. Έτσι τα στοιχεία 
που τα άτομά τους έχουν συμπληρωμένη εξωτερική 

στιβά δα (ανεξάρτητα ποια είναι αυτή), θα παρουσι-
άζουν χημική αδρά νεια. Στοιχεία που τα άτομά τους 
έχουν ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα, 
θα έχουν την τάση να το αποβάλλουν, άρα παρόμοι-
ες μεταξύ τους χημικές ιδιότητες κ.ο.κ..

Αν τοποθετήσουμε τα στοιχεία κατά αύξοντα ατο-
μικό αριθμό και για καθένα αναλύσουμε την ηλεκτρο-
νική δομή του ατόμου του (πίν. 1.1), παρατηρούμε 
ότι κατά διαστήματα συναντάμε στοιχεία με ίδιο αριθ-
μό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα του ατόμου 
τους, άρα παρόμοιες ιδιότητες:

2Ηe (2)     10Νe (2–8)    18Αr (2-8-8)  
(συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα) 

3Li (2-1)   11Νa (2-8-1) 19Κ (2-8-8-1) 
(ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα) 

4Βe (2-2) 12Μg (2-8-2) 20Ca (2-8-8-2)
(δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα) κ.λπ..

Βέβαια, η εξωτερική στιβάδα δεν είναι η ίδια και 
σε αυτό οφείλο νται οι διαφορές (ποσοτικού κυρίως 
χαρακτήρα) που συναντάμε στα στοιχεία της ίδιας 
ομάδας (διαφορετική ατομική ακτίνα).

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται το περιο-
δικό σύστημα των στοιχείων. Τα στοιχεία τοποθετού-
νται στον πίνακα το ένα μετά το άλλο κατά αύξοντα 
ατομικό αριθμό, έτσι ώστε τα στοιχεία με όμοιες χη-
μικές ιδιότητες (ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτε-
ρική στιβά δα) να βρίσκονται στην ίδια στήλη:

3Li
2-1

4Βe 
2-2

5Β
2-3

6C
2-4

7Ν
2-5

8Ο
2-6

9F 
2-7

10Νe 
2-8

11Νa
2-8-1

12Mg
2-8-2

13Al
2-8-3

14Si 
2-8-4

15P 
2-8-5

16S 
2-8-6

17Cl 
2-8-7

18Αr 
2-8-8

19Κ
2-8-8-1

20Ca
2-8-8-2

Στην επόμενη θέση συναντάμε το 21Sc με ηλε-
κτρονική δομή 2-8-9-2. Σε αυτό έχουμε 2 ηλεκτρόνια 
στην 4η (εξωτερική) στιβάδα αλλά και ένα στη d υπο-
στιβάδα της 3ης (της πλησιέστερης προς την εξωτε-
ρική) στιβάδας. Άρα έχει 3 «ασταθή» ηλεκτρόνια που 
καθορίζουν τη χημική του συμπεριφορά. Αυτός είναι 
ο λόγος που στο περιοδικό σύστημα διακρίνουμε κύ-
ριες και δευτερεύουσες ομά δες.

Στο περιοδικό σύστημα (πίν. 2.1) περιλαμβάνο-
νται 9 ομάδες. Οι επτά πρώτες (συμβολιζόμενες με 
Ι, II, III, IV, V, VI, VII) χωρίζονται σε κύριες και δευτε-
ρεύουσες. 

Σχ. 2.2
Φάσματα, (α) Λαμπτήρας πυράκτωσης. (β) Ηλιακό φά-

σμα. (γ) Υδρογόνο. (δ) Ήλιο. (ε) Υδράργυρος. (στ) Νάτριο.
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Πίνακας 2.1  
Περιοδικό σύστημα των στοιχείων.

Ια ΙΙα ΙΙΙα ΙVα Vα VIα VIIα 0

1 Η
1

Ηe 
2

2 Li
3

Βe
4

Β 
5

C
6

Ν
7

0
8

F
9

Νe  
10

3 Νa
11

Μg  
12

Αl  
13

Si 
14

Ρ 
15

S
16

Cl
17

Αr
18

4 Κ
19

Ca
20 21-30 Ga

31
66
32

Αs
33

Se  
34

Βr  
35

Κr 
36

5 Rb
37

Sr
38 39-48 Ιn 

49
Sn  
50

Sb  
51

Τe  
52

J 
53

Χe  
54

6 Cs
55

Βa
56 57-80 ΤΙ

81
Pb  
82

Βi  
83

Ρο  
84

Αt  
85

Rn  
86

7 Fr 
87

Ra
88 89-105

ΙΙΙβ ΙVβ Vβ VIβ VIIβ VIII Iβ IIβ

4 Sc
21

Τi
22

V
23

Cr
24

Μn
25

Fe
26

Cο
27

Νi
28

Cu
29

ζn
30

5 Υ
39

Ζr
40

Νb
41

Μο
42

Τc
43

Ru
44

Rh
45

Ρd
46

Αg
47

Cd
48

6 *
57-71

Ηf
72

Τa
73

W
74

Re
75

Os
76

Ιr
77

Ρt
78

Αυ
79

Ηg
80

7 **
89-103

Rf
104

Ηa
105

Κύριες ομάδες.
Συμπληρωμένα s και p τροχια-
κά της πλησιέστερης προς την 
εξωτερική στιβάδας.

Δευτερεύουσες ομάδες. 
2 (ή 1) ηλεκτρόνια στο s τροχιακό της 
εξωτερικής στιβάδας. Συμπληρωμέ-
να s και p τροχιακά της πλησιέστερης 
προς την εξωτερική.Ύπαρξη ηλε-
κτρονίων στα d τροχιακά της.

2 ηλεκτρόνια στα s τροχιακά της εξωτερικής (6ης ή 7ης). 
Συμπληρωμένα s και p τροχιακά της πλησιέστερης (5ης ή 6ης). 
Ύπαρξη ηλεκτρονίων στα f τροχιακά της προηγούμενης (4ης ή 5ης).

Σειρά Λανθανίου (Λανθανίδες)

6 La
57

Ce
58

Ρr
59

Νd 
60

Ρm
61

Sm
62

Εu 
63

Cd 
64

Tb
65

Dy
66

Ηο 
67

Εr
68

Τm
69

Υb 
70

Lu
71

Σειρά Ακτινίου (Ακτινίδες)

7 Ac
89

Th
90

Pa
91

U
92

Np
93

Pu
94

Am
95

Cm
96

Bk
97

Cf
98

Es
99

Fm
100

Md
101

No
102

Lr
103

(Αναλυτικότερα το περιοδικό σύστημα των στοιχείων περιέχεται στον Πίνακα Π2 του Παραρτήματος στο τέλος του βιβλίου).

Δευτερεύουσες ομάδες
(Μεταβατικά στοιχεία)
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Στις κύριες ανήκουν στοιχεία που έχουν στην εξω-
τερική τους στιβάδα από 1 έως 7 ηλεκτρόνια (αντί-
στοιχα με την ομάδα) και την πλησιέστερη προς την 
εξωτερική συ μπληρωμένη. Στις δευτερεύουσες ανή-
κουν στοιχεία που έχουν 2 (ή 1) ηλεκτρόνια στην εξω-
τερική τους στιβάδα (υποστιβάδα s), αλλά έχουν ασυ-
μπλήρωτη και την υποστιβάδα d της πλησιέστερης 
προς την εξωτερική στιβάδα. Γιατί με αυτό ξεκινούν 
οι δευτερεύουσες ομάδες και ο πίνακας έχει τις κύρι-
ες μόνο. Για τούτο αναφέρεται η διαφοροποίηση και 
γίνεται παραπομπή (στην επόμενη παράγραφο) στο 
περιοδικό σύστημα. Η ομάδα VIII είναι ιδιόμορφη. 
Περιλαμβάνει τρεις τριάδες στοιχείων (η πρώτη: Fe 
‒ Cο ‒ Νi), που παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα 
στην εξωτερική και την πλησιέστερη προς την εξω-
τερική τους στιβάδα. Η 9η ομάδα καλείται μηδενική 
και περι λαμβάνει τα στοιχεία με συμπληρωμένη την 
εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (το 2Ηe με 2) 
και που κατά συνέπεια είναι χημικά αδρανή (ευγενή 
αέρια).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Το υδρογόνο (Ζ = 1) θα μπορούσε 
να τοποθετηθεί και στην VII ομάδα (αντί της Ι). Γενικά, πα-
ρουσιάζει ιδιομορφίες επειδή έχει μόνο ένα πρωτόνιο στον 
πυρήνα του και στη μοναδική του στιβάδα κινείται ένα ηλε-
κτρόνιο (αφού μπορούν να υπάρξουν το πολύ 2).

(β) Η VIII ομάδα μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερεύουσα, 
αφού σε αυτήν συναντώνται ασυμπλήρωτα d τροχιακά.

2.3 Μέταλλα και αμέταλλα

Με κριτήριο τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες, 
τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα 
μέταλλα και τα αμέταλλα.

Τα μέταλλα σε συνήθεις θερμοκρασίες είναι στε-
ρεά (εκτός από τον υδράργυρο Ηg που είναι υγρός), 
είναι ελατά και όλκιμα, παρουσιάζουν χαρακτηριστι-
κή λάμψη, που καλείται μεταλλική λάμψη, είναι καλοί 
αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Κατά 
κανόνα παρουσιά ζουν υψηλές τιμές πυκνότητας και 
υψηλά σημεία τήξης και βρασμού.

Τα αμέταλλα παρουσιάζονται (σε συνήθεις θερμο-
κρασίες) σε στερεά (π.χ. C, S) και αέρια κατάσταση 
(π.χ. Η, Ο, Cl) (το Βr σε υγρή).

Δεν παρουσιάζουν μεταλλική λάμψη, σε στερεά 
κατάσταση δεν είναι ελατά και όλκιμα, έχουν σχετικά 
μικρές τιμές πυκνότητας και είναι κακοί αγωγοί της 
θερμότητας και του ηλεκτρισμού.

Στο περιοδικό σύστημα των στοιχείων, όσο προ-
χωρούμε από τις πρώτες κύριες ομάδες προς τις τε-
λευταίες και από τις τελευταίες περιόδους προς τις 
πρώτες, συναντάμε στοιχεία με όλο πιο έντονες τις 

Πίνακας 2.2 
Διαχωρισμός των στοιχείων σε μέταλλα και αμέταλ-
λα ανάλογα με τη θέση τους στο περιοδικό σύστημα.

Ομάδα
Περίοδος

Ια ΙΙα ΙΙΙα ΙVα Vα VIα VIIα

1 H

2 Li Be B C N O F

3 Na Mg Al Si P S Cl

4 K Ca Ga Ge As Se Br

5 Ba In Sn Sb Te J

6 Pb Bi Po Rn

7

Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας (μείωση ηλεκτροθετικότητας)

Αύ
ξη

ση
 η

λε
κτ

ρα
ρν

ητ
ικ

ότ
ητ

ας

ιδιότητες των αμετάλλων. Και αντίστροφα, έντονες 
μεταλλικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία με 3, 
2 ή 1 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα των ατό-
μων τους και με μεγάλο σχετικά ατομικό αριθμό. Τέ-
τοια στοιχεία όπως ήδη είπαμε, αποτελούνται από 
άτομα που έχουν την τάση να αποβάλλουν τα (λίγα) 
ηλεκτρόνια της εξωτε ρικής τους στιβάδας και να μέ-
νουν με την αμέσως προηγούμενη συμπληρωμένη 
(τάση μετατροπής σε θετικά ιόντα: ηλεκτροθετικά). 
Τα μέταλλα σε ελεύθερη κατάσταση σχηματίζουν 
κρυσταλλικό πλέγμα. Σε αυτό, τα ηλεκτρόνια της 
εξωτερικής στιβάδας αποσπώνται από το ξεχωρι-
στό άτομο και κινούνται ελεύθερα ανάμεσα στο με-
ταλλικό πλέγμα σαν «νέφος ηλεκτρονίων» που ανή-
κει ταυτόχρονα σε όλα τα άτομα του πλέγματος. Σε 
αυτήν την ύπαρξη του νέφους ελεύθερων ηλεκτρο-
νίων οφείλονται οι περισσότερες από τις μεταλ λικές 
ιδιότητες που αναφέρθηκαν.

Στα μέταλλα ανήκουν και τα στοιχεία της ομάδας 
VIII, καθώς και τα στοιχεία των δευτερευουσών ομά-
δων του περιοδικού συστήματος.

Τα αμέταλλα συναντώνται στις κύριες ομάδες του 
περιοδικού συστήματος, που χαρακτηρίζονται από 
σχετικά μεγάλο αριθμό ηλε κτρονίων στην εξωτερι-
κή στιβάδα των ατόμων και που κατά συνέ πεια δεν 
μπορούν να τα αποβάλουν μετατρεπόμενα σε θετικά 
ιόντα. Όσο μάλιστα αυξάνει ο αριθμός ηλεκτρονίων 
της εξωτερικής στιβά δας (5, 6, 7) αυξάνει η τάση των 
αντίστοιχων ατόμων να προσλάβουν ηλεκτρόνια για 
να συμπληρώσουν 8άδα (τάση μετατροπής σε αρ-
νητικά ιόντα: ηλεκτραρνητικά). Η τάση πρόσληψης 
ηλεκτρονίων είναι μεγαλύ τερη όσο πιο κοντά στον 
πυρήνα βρίσκεται η εξωτερική στιβάδα.

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζεται ο διαχωρισμός 
μετάλλων (αριστερά-κάτω) και αμετάλλων (δεξιά-
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Σχ. 2.3
Μέταλλα και αμέταλλα στο περιοδικό σύ στημα  

(στο όριο διακρίνονται τα μεταλλοειδή ή επαμφοτερίζοντα).

I 0

II III IV V VI VII

πάνω), ο οποίος δεν είναι σαφής κοντά στη διαχω-
ριστική γραμμή. Τα στοιχεία που βρίσκονται κοντά 
σε αυτήν, παρουσιάζουν ιδιότητες και μετάλλων και 
αμετάλλων (επαμφοτερίζοντα στοιχεία).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνθρακας (C) αν και 
είναι αμέταλλο (δεν βρίσκεται εξάλλου ακριβώς δί-
πλα στη διαχωριστική γραμμή), παρουσιά ζεται σε 
κάποιες μορφές του με μεταλλική λάμψη και είναι 
καλός αγωγός του ηλεκτρισμού (γραφίτης). Το γερ-
μάνιο (Ge), που ανήκει στην ίδια ομά δα αλλά στην 
4η περίοδο, είναι επαμφοτερίζον στοιχείο, αφού ο 
κασσίτε ρος (Sn) και ο μόλυβδος (Ρb) έχουν σαφώς 
μεταλλικό χαρακτήρα.

Μένοντας λίγο ακόμα στον πίνακα 2.2, βλέπουμε 

ότι ένα στοιχείο είναι τόσο πιο έντονα ηλεκτροθετικό 
ή παρουσιάζει τόσο εντονότερες μεταλλικές ιδιότη-
τες, όσο λιγότερα ηλεκτρόνια έχει στην εξωτερική 
του στιβάδα (τα στοιχεία της Ια ομάδας ηλεκτροθετι-
κότερα από της ΙΙA κ.λπ.) και όσο μακρύτερα από τον 
πυρήνα βρίσκεται η εξωτερική στιβά δα (το Κ ηλε-
κτροθετικότερο από το Νa, το Ca από το Μg κ.λπ.).

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με την ηλεκτραρ-
νητικότητα των αμετάλλων (τάση μετατροπής σε αρ-
νητικό ιόν).

Από το σύνολο των στοιχείων, μόνο τα 22 μπο-
ρούν να τοποθετη θούν στα αμέταλλα, αφού τα υπό-
λοιπα θεωρούνται μέταλλα (με την επιφύλαξη των 
επαμφοτεριζόντων στοιχείων) (σχ. 2.3).



3.1 Χημικές ενώσεις

Όπως είπαμε στην εισαγωγή, ο πλούτος και η 
πολυμορφία των υλικών σωμάτων που συναντάμε 
γύρω μας, δημιουργείται από συν δυασμούς των δια-
φόρων ειδών ατόμων, που μόλις πλησιάζουν τα 100. 
Τα διάφορα άτομα δηλαδή, ενώνονται μεταξύ τους, 
με αποτέλε σμα να προκύπτουν νέα σώματα με ιδι-
ότητες εντελώς διαφορετικές από αυτές των ατόμων 
που ενώθηκαν. Η σύνδεση των ατόμων οφεί λεται στα 
ηλεκτρόνια των εξωτερικών (και των πλησιέστερων 
προς τις εξωτερικές) στιβάδων τους. Η σύνδεση αυτή 
γίνεται με τη δη μιουργία χημικών δεσμών. Αποτέλε-
σμα της χημικής σύνδεσης των ατόμων είναι η δημι-
ουργία των μορίων.

Το μόριο είναι το μικρότερο τμήμα της ύλης, το 
οποίο παρουσιάζει τις ιδιότητες του σώματος. Όταν 
τα άτομα που ενώνονται είναι ίδια, τότε δημιουργού-
νται μόρια απλού σώματος ή στοιχείου. Όταν ό μως 
ενώνονται άτομα διαφορετικά, τότε δημιουργούνται 
μόρια χη μικών ενώσεων.

Το μόριο λοιπόν είναι το δομικό συστατικό της χη-
μικής ένωσης και ο φορέας των ιδιοτήτων της.

Χημική ένωση καλείται το σώμα που αποτελείται 
από ίδια μόρια, τα οποία προέρχονται από τη συνέ-
νωση δύο ή περισσότερων διαφο ρετικών ατόμων σε 
καθορισμένες αναλογίες. Η χημική ένωση έχει ιδιό-
τητες εντελώς διαφορετικές από τις ιδιότητες των 
στοιχείων α πό τα οποία προήλθε και διασπάται σε 
αυτά μόνο με χημικές μεθό δους. Το νερό για παρά-
δειγμα είναι χημική ένωση, τα μόρια της οποίας απο-
τελούνται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο 
οξυ γόνου. Οι ιδιότητές του είναι σαφώς διαφορετικές 
από αυτές του υδρογόνου και του οξυγόνου χωριστά. 
Τέλος, με καμία φυσική μέ θοδο δεν μπορούμε από το 
νερό να πάρουμε υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτό γίνεται 
μόνο με χημικές μεθόδους.

Μοριακή μάζα (ΜΜ ή Μr) χημικής ένωσης (ή 
στοιχείου) καλεί ται ο καθαρός αριθμός που δείχνει 
πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του μορίου της 
ένωσης (ή του στοιχείου) από το 1/12 της μάζας του 
ατόμου του άνθρακα με μαζικό αριθμό 12 (12C6 ).

Από τους ορισμούς της μοριακής και ατομικής 

μάζας προκύπτει ότι: «Η μοριακή μάζα ισούται με το 
άθροισμα των ατομικών μαζών όλων των ατόμων που 
συναντώνται στο μόριο της ένωσης (ή του στοιχείου)».

π.χ. Μr(Η2O) = 2 × ΑΜ(Η) + ΑΜ(Ο) = 2 × 1 + 16 = 18

– Συμβολισμός των χημικών ενώσεων 

Κάθε χημική ένωση παρι στάνεται από τον χημικό 
της τύπο. Υπάρχουν διάφορα είδη χημικών τύπων:

1) Ο εμπειρικός τύπος εκφράζει το είδος και την 
αναλογία των ατόμων που υπάρχουν στο μόριο της 
ένωσης. Για παράδειγμα (CΗ)χ (αντι στοιχεί στο ακε-
τυλένιο C2Η2 αλλά και στο βενζόλιο C6Η6).

2) Ο μοριακός τύπος εκφράζει το είδος, την ανα-
λογία και τον ακριβή αριθμό των ατόμων που υπάρ-
χουν στο μόριο της ένωσης. Για παράδειγμα ο μορι-
ακός τύπος του νερού Η2Ο δείχνει ότι το μόριο του 
νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα 
οξυγόνου. Επίσης, C2Η2, C6Η6 κ.λπ..

3) Ο συντακτικός τύπος εκφράζει και τον τρόπο 
σύνδεσης των ατόμων που αποτελούν το μόριο της 
ένωσης.

Π.χ. Η ‒ C ≡ C ‒ Η, CΗ3 ‒ CΗ2 ‒ CΗ2 ‒ ΟΗ.

4) O στερεοχημικός τύπος δίνει τη διάταξη των 
ατόμων του μορίου στον χώρο (σχ. 3.1).

Ιδιαίτερα εύχρηστος και διαδεδομένος είναι ο μο-
ριακός τύπος· (στην οργανική χημεία αυτός είναι ανε-
παρκής και χρησιμοποιείται κυρίως ο συντακτικός). 
Υπάρχει τέλος και ο ηλεκτρονικός τύπος, που δείχνει 
την κατανομή των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβά-
δας των ατόμων στην ένωση, για παράδειγμα:

*O*H    H

3.2 Χημικοί δεσμοί

Η ένωση των ατόμων και ο σχηματισμός μορίων 
είναι αποτέλε σμα ανάπτυξης ισχυρών δυνάμεων με-
ταξύ τους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και 
η ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών οφείλεται στην ηλε-
κτρονική τους δομή και την τάση που παρουσιάζουν 
για συμπλήρωση της εξωτερικής στιβάδας τους με 
οκτάδα ηλεκτρο νίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΟΙ
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Σχ. 3.1
Η γεωμετρία των μορίων  

παρουσιάζει με γάλη ποικιλία.

Σχ. 3.2
Παραδείγματα δομής  

των δύο βασικών τύπων χημικών ενώσεων.

Έτσι, τα άτομα όταν βρεθούν σε κατάλληλες ενερ-
γειακές συν θήκες, αποβάλλουν, προσλαμβάνουν ή 
συνεισφέρουν ηλεκτρόνια (ανάλογα με τη φύση της 
εξωτερικής, κυρίως, στιβάδας). Με τον τρόπο αυτόν 
όμως, μεταξύ τους αναπτύσσονται δυνάμεις, ενώνο-
νται, δημιουργούνται χημικοί δεσμοί. Ανάλογα με 
το είδος της αλληλεπίδρασης, διακρίνουμε τα εξής 
είδη δεσμών:

1) Ετεροπολικός δεσμός (ή ιοντικός δεσμός)

Είναι ο δεσμός που δημιουργείται, όταν το ένα 
άτομο αποβάλλει ηλεκτρόνιο που το προσλαμβάνει 
το άλλο. Έχουμε δηλαδή ανταλλα γή ηλεκτρονίου 
μεταξύ των δύο ατόμων. Το άτομο που αποβάλλει 
ηλεκτρόνιο, έχει εξωτερική στιβάδα με 1, 2 ή το πολύ 
3 ηλεκτρόνια και τείνει να τα διώξει, για να μείνει με 
την αμέσως προηγούμενη στιβάδα συμπληρωμέ-
νη. Αποβάλλοντάς τα όμως, μειώνονται τα αρ νητικά 
φορτία και παρουσιάζεται με πλεόνασμα θετικών 
ηλεκτρικών φορτίων (μετατρέπεται σε θετικό ιόν). 
Αντίστοιχα, το άτομο που προσλαμβάνει ηλεκτρόνια, 
έχει ήδη αρκετά στην εξωτερική του στι βάδα (7 ή 6) 

Ιοντική ένωση 

Ομοιοπολική ένωση

και παίρνει άλλα για να συμπληρώσει 8άδα. Έτσι, 
αυξάνουν τα αρνητικά φορτία του (μετατρέπεται σε 
αρνητικό ιόν).

Η ανταλλαγή λοιπόν ηλεκτρονίων μεταξύ δύο ατό-
μων οδηγεί στη δημιουργία αντιθέτως φορτισμένων 
ιόντων. Μεταξύ τους αναπτύσσονται ηλεκτροστατικές 
ελκτικές δυνάμεις Coulomb. Αυτές είναι οι δυνάμεις 
του ετεροπολικού δεσμού. Οι ενώσεις που προκύ-
πτουν καλούνται ετεροπολικές ενώσεις (σχ. 3.2).

Κλασικό παράδειγμα τέτοιας ένωσης είναι το 
ΝaCl.

Το Νa με ζ = 11 έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική 
του στιβάδα.

Το Cl με ζ = 17 έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική 
του στιβάδα.

Na → Na+ + e 



 

 

 

⇒ Na + Cl → Na+ + Cl – → Na+Cl –
Cl → Cl – – e

Ετεροπολικές ενώσεις είναι συνήθως ενώσεις 
μετάλλων-αμετάλλων (στη θέση του θετικού ιόντος 
μπορεί να υπάρχει το ιόν του αμμωνίου NH+

4 , αφού 
στη θέση αρνητικού ιόντος πολύ συχνά συναντάμε 
ιόν ηλεκτραρνητικής ρίζας: ΟΗ ─, SO‒ 2

4 , NO‒
3  κ.λπ.): 

άλατα, βά σεις, οξείδια μετάλλων.

Cl Cl

Cl Cl

Cl

BBe

BeCl2

PCL5

SL6

BCl3

180ο

120ο

Ευθύγραμμο

Κανονικό εξάεδρο

Κανονικό οκτάεδρο

Ισόπλευρο τρίγωνο

Cl

F

F

F

F

F

F

P

S

Cl

Cl
Cl

Cl

CH4

Κανονικό τετράεδρο

H

H H

H

C
109,5ο

– + +– +–

– + +– +–

+ – + +– –

+ – + +– –

+ – + +– –
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2) Oμοιοπολικός δεσμός ‒ Μοριακά τροχιακά

Ομοιοπολικός είναι ο δεσμός που δημιουργεί-
ται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων και από 
τα δύο άτομα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινού 
ηλεκτρονικού ζεύγους (που ανήκει ταυτόχρονα και 
στα δύο άτομα). Το κοινό ζεύγος γίνεται ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των δύο αυτών ατόμων.

Για να δημιουργηθεί κοινό ζεύγος (δηλ. ομοιοπο-
λικός δε σμός), πρέπει κατ’ αρχάς και τα δύο άτομα 
να έχουν την τάση να προσλάβουν ηλεκτρόνια, ώστε 
να συμπληρώσουν την εξωτερική τους στιβάδα. Έτσι 
ένα άτομο μετάλλου με 1 ή 2 ηλεκτρόνια στην εξωτε-
ρική του στιβάδα, είναι αδύνατο να δημιουργήσει 
με κάποιο άλλο ομοιοπολικό δεσμό. Αντίθετα, ένα 
άτομο με αρκετά ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβά-
δα του μπορεί να σχηματίσει έναν ή περισσότερους 
ομοιοπολικούς δεσμούς.

Για παράδειγμα το υδρογόνο έχει 1 ηλεκτρόνιο 
στη μοναδική του στιβάδα (συμπληρώνεται με 2). 
Το χλώριο έχει αντίστοιχα 7 ηλε κτρόνια. Μεταξύ τους 
δημιουργείται ομοιοπολικός δεσμός:

H*+ C l  →H* Cl 

Επίσης ο άνθρακας, με 4 ηλεκτρόνια στην εξω-
τερική του στιβάδα, θα σχηματίσει 4 ομοιοπολικούς 
δεσμούς με 4 άτομα χλωρίου ή υδρογόνου:

H

C

H

H          H
*

*
*● *● και

Cl

C

Cl

Cl            Cl
*

*● *●
*

Ομοιοπολικός δεσμός δημιουργείται και μεταξύ 
ίδιων ατόμων (μόρια στοιχείων):

Cl   Cl ή Η  Η

Οι ενώσεις στις οποίες συναντάμε ομοιοπολικούς 
δεσμούς κα λούνται ομοιοπολικές ενώσεις.

Κατά τις σημερινές απόψεις, η δημιουργία ομοι-
οπολικού δεσμού, ταυτίζεται με τη δημιουργία μορι-
ακού τροχιακού (Molecular Orbital ‒ ΜΟ). Μοριακό 
τροχιακό δημιουργείται όταν δύο άτομα πλησιά σουν 
πολύ μεταξύ τους, ώστε η απόσταση μεταξύ των πυ-
ρήνων τους να γίνει μικρότερη από το άθροισμα των 
ατομικών τους ακτίνων. Τότε το ηλεκτρονικό νέφος 
του ενός ατόμου επικαλύπτει το άλλο (αλληλεπικάθι-
ση ή αλληλεπικάλυψη - overlapping). Αν η απόσταση 
μεταξύ των δύο πυρήνων γίνει αρκετά μικρή, τότε τα 
ατομικά τροχιακά των δύο ατόμων «συγχωνεύονται» 
σε ένα, που ονομάζεται μοριακό τροχιακό (ΜΟ).

Το παραπάνω γίνεται κατανοητό με το παρά-
δειγμα του υδρογό νου. Αυτό έχει στο άτομό του ένα 
ηλεκτρόνιο στο s τροχιακό. Όταν δύο άτομα πλησιά-
σουν, έχουμε διαδοχικά:

ΑλληλεπικάθισηΑτομικά
τροχιακά
(Α-Ο)

Μοριακό
τροχιακό
(Μ-Ο)

Τα δύο ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο μοριακό 
τροχιακό, έλκο νται ισχυρά και από τους δύο πυρήνες 
και ανήκουν ταυτόχρονα και στα δύο άτομα. Μορια-
κά τροχιακά είναι δυνατόν να προκύψουν από 2 s 
ατομικά τροχιακά ή από ένα s και ένα p ΑΟ ή από 
δύο p ΑΟ (σχ. 3.3).

Παρατηρούμε ότι έχουμε 2 είδη μοριακών τροχι-
ακών: τα σ-ΜΟ και π-ΜΟ. Το σ συνήθως δημιουργεί 
ισχυρούς δεσμούς (σ-δεσμούς), ενώ το π ασθενέ-
στερους (π-δεσμούς).

Στις περισσότερες περιπτώσεις ομοιοπολικού δε-
σμού, το σχηματιζόμενο ηλεκτρονικό νέφος δεν κα- 
τανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των δύο ατόμων. Αυτό 
μετατοπίζεται προς το περισσότερο ηλεκτραρνητικό 
άτομο. Ομοιόμορφη κατανομή παρουσιάζεται μόνο 

Σχ. 3.3
Δημιουργία σ και π μοριακών τροχιακών.

S S S – S σ(SS)

+ + + + + +

s s–p

Αλληλεπικάθιση

H

1s 2p

σ(sp)

+ ++

+

+ + ++

H
p
F F

Αλληλεπικάθιση

Άξονας δεσμού

Δημιουργία σ-δεσμού (από δύο s ατομικά τροχιακά).

Δημιουργία σ-δεσμού  
(από ένα s και ένα p ατομικό τροχιακό).

Δημιουργία π-δεσμού (από δύο p ατομικά τροχιακά).
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για δεσμό μεταξύ ομοίων ατόμων (Η ÷ Η ή γενικά 
Α ÷ Α).

Σε διαφορετικά άτομα (διαφορετική ηλεκτραρνητι-
κότητα), παρου σιάζεται στον έναν ή στον άλλο βαθμό, 
μετατόπιση του ζεύγους (το ζεύγος «ανήκει» περισσό-
τερο στο ένα άτομο). Αυτό όμως σημαίνει μετατόπιση 
φορτίου (πόλωση). Για παράδειγμα στο ΗCl το  

(+δ)Η    Cl  (–δ)   *⋅

Επίσης στο Η2O:

(+δ)Η    (–δ)Ο(–δ)   *⋅

Η(+δ)    

* ⋅

(το δ παριστάνει κλάσμα στοιχειώδους φορτίου).
Σε αυτήν την περίπτωση, μιλάμε για πολωμένο 

ομοιοπολικό δε σμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφο-
ρά ηλεκτραρνητικότητας των δύο ατόμων που συμ-
μετέχουν στον δεσμό, τόσο πιο έντονα πολωμέ νος 
παρουσιάζεται αυτός (πίν. 3.1). Η ασύμμετρη πά-
ντως κατανομή των ηλεκτρικών φορτίων δεν οδηγεί 
στη δημιουργία ιόντων (που έχουμε μόνο στον ετερο-
πολικό δεσμό). Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά το 
ότι στον δεσμό συμμετέχουν ανόμοια άτομα, η πόλω-
ση του μορίου αποφεύγεται:

Cl

C

Cl

Cl Cl

*

*●

*●

*

3) Ημιπολικός δεσμός

Είναι ο δεσμός που δημιουργείται λόγω ύπαρξης 
κοινού ζεύ γους ηλεκτρονίων, που προσφέρεται όμως 
από το ένα μόνο άτομο. Για να δημιουργηθεί, πρέπει 
το ένα άτομο να διαθέτει ελεύθερο ζεύγος ηλεκτρο-

νίων και το άλλο να χρειάζεται αυτό το ζεύγος. Το 
πρώτο άτομο ονομάζεται δότης, ενώ το δεύτερο δέ-
κτης.

Για παράδειγμα:

Cl

P

Cl

Cl          + O
*

*●
*

→**

Cl

Cl

Cl – P → Oή

Cl

P

Cl

Cl           O

*

*● ***

–

→ Η – Ν → Β – Fή
H

H

–
–

F

F

–
–

H

N

H

H           +
*

*●
*

F

B

F

*

*
*● *● F

H

N

H

H           
*

*●
*

F

B

F

*

*
*● F

Ο ημιπολικός δεσμός συμβολίζεται συνήθως με 
βέλος που κατευ θύνεται από το άτομο-δότη προς 
τον δέκτη.

Είναι προφανές ότι ο δεσμός αυτός είναι πάντο-
τε πολωμένος. Εξάλλου και με τα όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω, κατά τις νεότερες θεωρίες ο ημιπολικός 
δεσμός μπορεί να θεωρηθεί ως ισχυρά πο λωμένος 
ομοιοπολικός δεσμός (δύο ατομικά τροχιακά του 
ίδιου α τόμου, κατά την αλληλεπίδραση με άλλο κα-
τάλληλης ηλεκτρονικής διαμόρφωσης άτομο, μετα-
τρέπονται σε μοριακό τροχιακό).

4) Άλλοι δεσμοί

Εκτός από τους παραπάνω δεσμούς που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των ατόμων κατά τον σχηματι-
σμό μορίων, αναφέρουμε με συντομία και τους ακό-
λουθους δύο αξιοσημείωτους δεσμούς:

α) Μεταλλικός δεσμός. Τα άτομα των μετάλλων 
αποβάλλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια (τα ηλε-
κτρόνια της εξωτερικής τους στιβά δας) και, ως θετικά 
πλέον ιόντα, δημιουργούν το κρυσταλλικό τους πλέγ-
μα. Τα ηλεκτρόνια που αποβάλλονται, δημιουργούν 
ηλεκτρονι κό νέφος, το οποίο κινείται ανάμεσα στο 
κρυσταλλικό πλέγμα (νέ φος ελεύθερων ηλεκτρονί-
ων).

Οι δεσμοί που συγκρατούν τα άτομα μεταξύ τους, 
δεν μπορεί να είναι ετεροπολικοί (αφού στο μεταλ-
λικό πλέγμα συναντάμε μόνο θε τικά ιόντα). Επίσης, 
δεν είναι ομοιοπολικοί (δεν προκύπτουν από τη δια-
μόρφωση της εξωτερικής στιβάδας). Οι δυνάμεις που 
συγκρα τούν τα άτομα των μετάλλων στο κρυσταλλι-
κό πλέγμα είναι ιδιόμορ φες. Αποτελούν τις δυνάμεις 
του λεγόμενου μεταλλικού δεσμού. Μπορούμε κατά 
προσέγγιση να θεωρήσουμε ότι ο μεταλλικός δε σμός 
προκύπτει από τον συνδυασμό των ηλεκτροστατι-
κών έλξεων μεταξύ του νέφους των ηλεκτρονίων και 
των θετικών ιόντων (και ενός είδους «ομοιοπολικού» 

Πίνακας 3.1  
Διπολική ροπή μ (σε Debye)  

ορισμένων μορίων (λόγω πολώσεως).

Μόριο μ Μόριο μ Μόριο μ

Cl2 0 CO 0,12 C6H6 0,0
Ν2 0 SC/2 0,6 C6Η5CΗ3 0,37

CO2 0 ΗCl 1,03 CΗ4 0,0

SF6 0 ΝΗ3 1,46 CΗ3OΗ 1,68

C Cl4 0 SO2 1,60 CΗ3C00Η 1,73

C2 Η6 0 Η2O 1,84 CΗ0l3 1,02

Cν Η2ν+2 0 ΑsCl3 2,1
CsI 10,2
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δεσμού που οφείλεται σε ημιπλήρη d τροχιακά και 
που συναντάται στα ιδιαίτερα σκληρά μέταλλα).

β) Δεσμός υδρογόνου. Είναι ο δεσμός στον 
οποίο ένα άτομο υδρογόνου, που συμμετέχει σε 
ενα μόριο, «ενώνεται» ταυτόχρονα και με άλλο άτο-
μο (σχ. 3.4). Παρουσιάζεται σε μόρια με έντονα 
πολωμέ νους ομοιοπολικούς δεσμούς. Λόγω της πό-
λωσης του μορίου ανα πτύσσονται ηλεκτροστατικές 
δυνάμεις και σε αυτές οφείλεται ο δεσμός (σχ. 3.5). 
Είναι δεσμός «φυσικο-χημικός». Για παράδειγμα δε-
σμός υ δρογόνου παρουσιάζεται στο νερό:

. . . H – O . . . H – O . . . H – O. . .   

H+δ. . . H. . . H

+δ –2δ

Μια τέτοια σύζευξη των μορίων έχει ως αποτέ-
λεσμα το υψηλό σημείο ζέσεως της ένωσης. Έτσι, 
το νερό, ενώ από φυσικοχημικής άποψης αναμέ-
νεται ως αέριο (όπως και η όμοια ένωση Η2S), πα-
ρουσιάζεται σε υγρή κατάσταση (σε συνήθεις συνθή-
κες) (σχ. 3.6).

Ας σημειωθεί τέλος ότι μεταξύ των μορίων ανα-
πτύσσονται δυνά μεις (ασθενέστερες αυτών που εξε-

Σχ. 3.5
Δεσμός υδρογόνου μεταξύ πολικών μο ρίων  

(με μπλε χρώμα δυνάμεις ελκτι κές, με κόκκινο  
απωστικές) (γενίκευση).
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τάσθηκαν), οι οποίες γενικά ονο μάζονται δυνάμεις 
Van der Waals.

3.3 Σθένος

Παλαιότερα το σθένος ενός στοιχείου οριζόταν 
ως η ικανότητα των ατόμων να ενώνονται με ορι-
σμένο αριθμό ατόμων άλλων στοι χείων για τη δη-
μιουργία χημικών ενώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το 
σθένος ενός στοιχείου καθοριζόταν από τον αριθμό 
των ατόμων υδρογόνου (ή ισοδύναμου προς αυτό 
στοιχείου), με τα οποία ενώ νεται ή αντικαθιστά ένα 
άτομο του στοιχείου αυτού.

δ+

δ+

δ–

Πολωμένο
μόριο νερού

Δεσμός
υδρογόνου

Σχ. 3.4
Δεσμός υδρογόνου  

μεταξύ μορίων νερού.

Σχ. 3.6
Σημεία βρασμού των υδρογονούχων ενώσεων των στοι-
χείων του IVa Va VIa VIIa ομάδων του περιοδικού συ-
στήματος. Παρατηρούμε ότι τα σημεία βρασμού του Η2O, 
ΗF, ΝΗ3 είναι σημαντικά υψηλότερα από τα αναμενόμενα 
(λόγω του δεσμού υδρογόνου).
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Σήμερα που η φύση των χημικών δεσμών έχει 
διερευνηθεί, έχει διαμορφωθεί η ηλεκτρονική θεω-
ρία του σθένους. Σύμφωνα με αυ τήν, η φύση και η 
τιμή του σθένους ενός στοιχείου καθορίζεται από τον 
αριθμό ηλεκτρονίων που αποβάλλουν, προσλαμβά-
νουν ή συνει σφέρουν τα άτομα του στοιχείου κατά τη 
δημιουργία δεσμών. Έ τσι, διακρίνουμε το ετεροπολι-
κό και το ομοιοπολικό σθένος.

1) Το ετεροπολικό σθένος ισούται με τον αριθ-
μό των ηλεκτρονίων που αποβάλλει (θετικό σθένος) 
ή προσλαμβάνει (αρνητικό) το άτομο του στοιχείου, 
όταν σχηματίζει ετεροπολικούς δεσμούς. Κατά συνέ-
πεια, τα ηλεκτροθετικά στοιχεία (μέταλλα) έχουν θετι-
κό, αφού τα ηλεκτραρνητικά (αμέταλλα) έχουν αρνη-
τικό ετερο πολικό σθένος.

2) Το ομοιοπολικό σθένος ισούται με τον αριθ-
μό των ηλεκτρονίων που συνεισφέρει το άτομο του 
στοιχείου για τον σχηματισμό ο μοιοπολικών (ή ημι-
πολικών) δεσμών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Το Νa έχει ετεροπολικό σθένος +1 (όπως όλα τα 
στοιχεία της Ια ομάδας του Π.Σ.: σχηματίζουν ετερο-
πολικό δεσμό αποβάλλοντας ένα ηλεκτρόνιο). Το Cl 
έχει ετεροπολικό σθένος ‒1 (σχηματίζει ετε ροπολικό 
δεσμό προσλαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο). Το Cl 
όμως έ χει και ομοιοπολικό σθένος ίσο με 1 (συνεισφο-
ρά ενός ηλεκτρονίου για τη δημιουργία ομοιοπολικού 
δεσμού), καθώς και 3, 5, 7 (δη μιουργία ημιπολικών 
δεσμών). Ο άνθρακας (C) παρουσιάζει ομοιο πολικό 
σθένος 4 (συνεισφορά 4 ηλεκτρονίων για τη δημιουρ-
γία ισάριθμων ομοιοπολικών δεσμών).

Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας καλού-
νται και ηλεκτρό νια σθένους, αφού η στιβάδα αυτή 
καλείται επίσης και στιβάδα σθένους. Σημειώνουμε 
ότι για πολλά στοιχεία (με ασυμπλήρωτα d τροχια-
κά της πλησιέστερης προς την εξωτερική στιβάδας) 
στη δη μιουργία δεσμών μπορούν να συμμετέχουν 
και ηλεκτρόνια της πλησιέ στερης προς την εξωτερική 
στιβάδας. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν περισσότε-
ρα σθένη (π.χ. Fe: +2 και +3, Ρb: +2 και +4 κ.λπ., βλ. 
και παράγρ. 2.3).

3.4 Ενέργεια δεσμού

Εφόσον η δημιουργία χημικού δεσμού μεταξύ 
δύο ατόμων σημαίνει ανάπτυξη ελκτικών δυνάμεων 
μεταξύ τους (δύναμη δεσμού), για τη διάσπασή του 
απαιτείται κατανάλωση ενέργειας. Η ενέργεια που 
πρέπει να δαπανηθεί για τη διάσπαση του δεσμού, 
ονομάζεται ενέρ γεια δεσμού. Αυτή αποτελεί μέτρο 
της σταθερότητάς του (όσο δηλ. μεγαλύτερη ενέργεια 

δεσμού έχουμε, τόσο πιο ισχυρός είναι ο δεσμός). Γι’ 
αυτό καλείται και ισχύς δεσμού (πίν. 3.2).

Πίνακας 3.2 
Ενέργεια ορισμένων δεσμών  

που συναντάμε συχνά.

Χημικός  
δεσμός

Ενέργεια  
δεσμού Χημικός  

δεσμός

Ενέργεια  
δεσμού

kcal/
mole

kcal/
mole

kcal/
mole

kcal/
mole

Η ‒ Η
Η ‒ 0
Η ‒ F
Η ‒ Cl
Η ‒ Βr
Η ‒ Ι
Η ‒ Ν
Η ‒ C
Η ‒ S

104
111
135 
103
88
71
84

100
81

435
464
565
431
368
297
351
418
339

0 ‒ 0 
Cl ‒ Cl 
C ‒ Cl 
C ‒ C 
C = C 
C ≡ C 
Νa ‒ Cl 
Κ ‒ Cl

119
  58
  79
  80,5 
145
195
  98,5
102

498
243
331
337
607
816
412
427

Στους ομοιοπολικούς δεσμούς, όσο μικρότερη 
είναι η απόσταση μεταξύ των πυρήνων των δύο 
ατόμων (μήκος δεσμού) τόσο ισχυρό τερος είναι ο 
δεσμός. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, όσο το 
μήκος δεσμού είναι μικρότερο, τόσο εντονότερη είναι 
η επίδραση των δύο πυρήνων επί του κοινού ζεύγους 
(άρα τόσο αυξημένη η ισχύς του δεσμού).

Αυτό φαίνεται, αν εξετάσουμε την ενέργεια δε-
σμού των παρόμοιων ενώσεων των υδραλογόνων: 
το Η ‒ F έχει ενέργεια δεσμού 565, το Η ‒ Cl 431, το 
Η ‒ Βr 368, το ΗJ 297 kj/mole.

3.5  Aνόργανες και οργανικές χημικές ενώσεις

Οι χημικές ενώσεις ταξινομούνται σε ανόργανες 
και οργανικές.

1) Ανόργανες καλούνται όλες οι ενώσεις μεταξύ 
ατόμων των διαφόρων στοιχείων εκτός του άνθρακα. 
Από τις ενώσεις του άνθρακα μόνο τα CO, CO2 και τα 
ανθρακικά άλατα ανήκουν στις ανόργα νες ενώσεις.

2) Οργανικές καλούνται οι υπόλοιπες ενώσεις 
του άνθρακα. Οι οργανικές ενώσεις αποτελούν περί-
που το 90% όλων των γνωστών χημικών ενώσεων. 
Το μεγάλο τους πλήθος οφείλεται στις ιδιο μορφίες 
του ατόμου του άνθρακα. Οι ιδιομορφίες αυτές και 
τα προκύπτοντα φαινόμενα (ανθρακικές αλυσίδες, 
ισομέρεια, πολυμερισμός κ.λπ.) καθιστούν σκόπιμη 
τη χωριστή μελέτη των ανόργα νων και οργανικών 
χημικών ενώσεων (έτσι προκύπτουν αντίστοιχα η 
ανόργανη και η οργανική χημεία).

Στοιχεία Οργανικής Χημείας θα αναφερθούν στις 
τελευταίες ενότητες του βιβλίου.
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4.1 Γενικά 

Η Χημεία εξετάζει τη δομή των σωμάτων του 
φυσικού κόσμου (άτομα ‒ ατομική θεωρία, χημικοί 
δεσμοί, μόρια στοιχείων και χημι κών ενώσεων, δια-
λύματα). Το αντικείμενό της όμως κάθε άλλο παρά 
περιορίζεται εδώ. Γιατί η δομή των σωμάτων δεν 
είναι στατική. Στη φύση γίνονται συνεχείς αλλαγές, 
που οφείλονται στη μεταβολή των συνθηκών και τις 
αλληλεπιδράσεις των σωμάτων.

Γενικά, όταν οι εξωτερικές συνθήκες ενός υλικού 
συστήματος μεταβάλλονται, είναι δυνατόν να προ-
κληθούν αλλαγές στις ιδιότη τες και τα γνωρίσματα 
των ουσιών του συστήματος. Τα φαινόμενα που χα-
ρακτηρίζουν αυτές τις αλλαγές δεν είναι ποιοτικώς 
ισοδύναμα και μπορούμε να τα κατατάξουμε στις 
εξής τέσσερεις κατηγορίες: φυσικά, φυσικοχημικά, 
χημικά και πυρηνικά φαινόμενα.

Στα φυσικά φαινόμενα δεν έχουμε μεταβολή της 
σύστασης (των μορίων) των ουσιών. Παρατηρούνται 
μόνο παροδικές μεταβολές σε ορισμένες ιδιότητές 
τους κατά την αλλαγή των εξωτερικών συνθη κών (ή 
όρων). Όταν στο υλικό σύστημα αποκατασταθούν 
οι αρχικές συνθήκες, αυτό επανέρχεται στην αρχική 
του κατάσταση. Οι αλλαγές της φυσικής κατάστασης 
ενός σώματος (μετατροπή από στε ρεό σε υγρό, από 
υγρό σε αέριο και αντίστροφα) αποτελούν τυπικά 
παραδείγματα φυσικών φαινομένων:

Η2Ο (στερεό) 0oC  Η2Ο (υγρό) ‒ 335 J/grH2O

Στα χημικά φαινόμενα (σχ. 4.1) μεταβάλλεται η 
σύσταση (τα μόρια) των ουσιών και οι αλλαγές των 
ιδιοτήτων δεν είναι παροδικές, αλλά μό νιμες και ποι-
οτικού χαρακτήρα.

Αν για παράδειγμα το υδρογόνο αντιδράσει με 
το οξυγόνο (καύση υδρογόνου), δημιουργείται νερό, 
δηλαδή μία ουσία εντελώς διαφορετική:

Η2 + ½ O2 → Η2O + 16.750 J/grΗ2O

Η θερμότητα, που συνοδεύει το φαινόμενο είναι 
πολύ μεγάλη σε σχέση με τις ενεργειακές μεταβολές 
που συναντάμε στα φυσικά φαινόμενα. 

Σχ. 4.1
Χημικά φαινόμενα. (α) Οι εξώθερμες χημικές αντιδράσεις 
ου σιών με το οξυγόνο αποτελούν τη βάση για την τεχνο-
λογία καυσίμων. (β) Έκρηξη ΤΝΤ. [Η ταχύτατη χημική 
αντίδραση της τρινιτροτουλουόλης C6Η2CΗ3 (ΝO2)3 και η 
παραγωγή αερίων συνοδεύεται από έκλυση σημαντικής 
ποσότητας ενέργειας].

(α) 

(β) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Γενικότερα, στα χημικά φαινόμενα οι ενεργειακές 
αλλα γές είναι συνήθως μεγαλύτερες από ό,τι στα 
φυσικά (σχ. 4.1).

Στα φυσικοχημικά φαινόμενα επέρχεται αλλαγή 
της σύστασης (των μορίων) των ουσιών, η οποία 
όμως δεν είναι μόνιμη και ριζική. Παράδειγμα τέτοιου 
φαινομένου αποτελεί η διάλυση άλατος στο νερό:

NaCl H2O  Na+ + Cl ‒

Με τη συμπύκνωση του διαλύματος επανερχόμα-
στε στην αρχική κατάσταση:

Na+ + Cl ‒ → NaCl

Και αυτά τα φαινόμενα συνοδεύονται, όπως θα 
δούμε, από ενεργειακές μεταβολές.

Τα φυσικοχημικά φαινόμενα βρίσκονται στα όρια 
μεταξύ φυσικών και χημικών φαινομένων: μακρο-
σκοπικά παρουσιάζονται ως φυσικά, αφού μικρο-
σκοπικά εμφανίζονται ως χημικά φαινόμενα.

Στα πυρηνικά φαινόμενα τέλος, επέρχεται αλ-
λαγή στην ίδια την ποιότητα των ατόμων [μεταβολή 
των πυρήνων (σχ. 4.2)]. Τα φαινό μενα αυτά, αν και 
πάντα σημειώνονταν στη φύση (και καθορίζουν σε 
τελευταία ανάλυση την πορεία του Σύμπαντος), μό-
λις τα τελευταία χρόνια του 19ου αι. έγιναν αντιληπτά 
από τον άνθρωπο.

Σχ. 4.2
Πυρηνικά φαινόμενα. (α) Διάσπαση του ουρανίου –235.
(β) Μεταστοιχείωση του θείου –302 προς φώσφορο –32.

Σχ. 4.3
Πυρηνικά φαινόμενα. (α) Πυρηνικές αντιδράσεις στον 
Ήλιο δη μιουργούν θερμοκρασίες εκατομμυρίων βαθμών 
Κελσίου και απελευθερώνουν τε ράστιες ποσότητες ενέρ-
γειας. Ένα «ελάχι στο» ποσό φτάνει στη Γη (αρκετό για να 
αποτελεί ο Ήλιος την ενεργειακή πηγή του πλανήτη μας). 
(β) Έκρηξη θερμοπυρηνικής βόμβας.

Τα πυρηνικά φαινόμενα συνοδεύονται από απε-
λευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας. Ως πα-
ράδειγμα αναφέρουμε τη σύντηξη πυρήνων υδρο-
γόνου (στην οποία οφείλεται η ηλιακή ενέργεια και η 
έκρηξη της βόμβας υδρογόνου) (σχ. 4.3):

41
1  Η → 4H2 e + 2p + 6,9 × 1011 J/grΗ2

Δηλαδή η σύντηξη 1 gr υδρογόνου δίνει ενέργεια 
ίση με την ενέργεια που δίνουν κατά την καύση τους 
2000 περίπου τόνοι άνθρακα!

(α) 

(β) 

92U
235

92U
236

56Ba
144

36Kr
90
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n + + p

16S
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17n

(α) 

(β) 
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4.2 Eνεργειακές μεταβολές

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι όλα τα 
φαινόμενα των υλικών συστημάτων συνοδεύονται 
από μικρότερες ή μεγαλύτερες ενεργειακές μεταβο-
λές. Αυτές είναι ποσοτικά συγκρίσιμες στα φυσικά, 
φυσικοχημικά και χημικά φαινόμενα, αλλά ασύγκριτα 
μεγαλύτερες στα πυρηνικά.

Στην περίπτωση των χημικών και φυσικοχημικών 
φαινομένων, τα οποία κυρίως μας απασχολούν, η με-
ταβολή του ενεργειακού περιε χομένου του συστήμα-
τος εκδηλώνεται συνήθως ως ανταλλαγή θερ μότητας 
μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος. Η θερμότητα 
που εκλύεται ή απορροφάται κατά ένα χημικό φαινό-
μενο (ή, όπως λέμε, κατά μία χημική αντίδραση), κα-
λείται θερμότητα αντίδρασης. Αυτή οφείλεται στο ότι 
τα προϊόντα της αντίδρασης έχουν διαφορετικό ενερ-
γειακό περιεχόμενο από τα αντιδρώντα συστατικά. Η 
θερμότη τα της αντίδρασης ισούται με τη διαφορά του 
ενεργειακού περιεχομέ νου των προϊόντων και των 
αντιδρώντων σωμάτων. Προέρχεται δηλαδή από τη 
«χημική ενέργεια» του συστήματος. Κατά την καύση 
επί παραδείγματι του υδρογόνου, μέρος της χημικής 
ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα.

Η χημική ενέργεια είναι ενέργεια «αποθηκευ-
μένη» μέσα στα σώ ματα, οφειλόμενη στη διάταξη 
των ατόμων στο μόριο, καθώς και στον αριθμό και 
τη διάταξη των ηλεκτρονίων στα άτομα. Είναι, σε τε-
λευταία ανάλυση, κυρίως ενέργεια δεσμών. Και αφού 
κατά ένα χημικό φαινόμενο δεσμοί «σπάνε» και νέοι 
δεσμοί δημιουργούνται, παρουσιάζεται και μεταβολή 
της χημικής ενέργειας.

Η χημική ενέργεια που ελευθερώνεται μέσω των 
χημικών (και φυσικοχημικών) φαινομένων είναι δυ-
νατόν να μετατραπεί εκτός α πό θερμότητα και σε 
ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και σε φωτεινή ακτι νοβολία 
(«φωτεινή» ενέργεια). Είναι ακόμη δυνατόν μέρος 
της να μετατραπεί απευθείας σε μηχανικό έργο. Για 
παράδειγμα, η χημική ενέργεια του πετρελαίου κατά 
την καύση του μετατρέπεται κυρίως σε θερμότητα. 
Ένα μέρος της μετατρέπεται σε φωτεινή ακτινοβο-
λία. Η χημική ενέργεια των ουσιών που βρίσκονται 
στα γαλβανικά στοιχεία μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η 
χημική ενέργεια της νιτρογλυκερίνης, για παράδειγμα 
μετατρέπεται κατά την έκρηξή της σε μηχανικό έργο.

Οι ενεργειακές μετατροπές μπορούν φυσικά να 
ακολουθήσουν και την αντίστροφη πορεία, τη μετα-
τροπή δηλαδή μίας μορφής ενέρ γειας σε χημική (π.χ. 
φόρτιση συσσωρευτών, φωτοσύνθεση κ.λπ.).

Υπάρχουν ειδικοί κλάδοι της Χημείας (Χημική Κι-
νητική, Χημική Θερμοδυναμική, Θερμοχημεία, Ηλεκ-

τροχημεία, Φωτοχημεία), που α σχολούνται λεπτομε-
ρειακά με τις διάφορες ενεργειακές μετατρο πές που 
συμβαίνουν στα χημικά φαινόμενα.

Ασύγκριτα μεγαλύτερες είναι οι ενεργειακές μετα-
βολές στα πυ ρηνικά φαινόμενα. Η πυρηνική ενέρ-
γεια δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της χημικής 
ενέργειας. Είναι κατά κάποιον τρόπο «αποθηκευμέ-
νη» στα άτομα, αλλά «πολύ βαθιά» στον πυρήνα 
τους (όπου, όπως είδαμε, βρίσκεται και το σύνολο 
σχεδόν της μάζας τους). Η πυρηνική ενέργεια εκδη-
λώνει την ύπαρξή της κατά τη μετατροπή των πυρή-
νων του υλικού συστήματος και προκύπτει ουσιαστι-
κά από την ελάττωση της μάζας τους.

4.3  Νόμοι διατήρησης μάζας και ενέργειας

Για τα φυσικά, φυσικοχημικά και χημικά φαινό-
μενα, ισχύουν οι δύο βασικοί Νόμοι Διατήρησης της 
Μάζας και της Ενέργειας (των δύο δηλ. ουσιαστικότε-
ρων ποσοτικών προσδιορισμών της ύλης).

1) Νόμος Διατήρησης της μάζας. Σ’ ένα σύστημα 
που δεν ανταλλάσσει μάζα με το περιβάλλον («κλει-
στό» σύστημα), η μάζα διατηρείται σταθερή, οποιο-
δήποτε φαινόμενο (μη πυρηνικό) κι αν λάβει χώρα σ’ 
αυτό. Ιδιαίτερα στα χημικά φαινόμενα, ο Νόμος αυτός 
οδηγεί στη διατήρηση της ποσότητας των ατόμων 
κάθε είδους (κάθε στοιχείου) του συστήματος.

Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τα χημικά φαινόμενα, τα 
άτομα διατη ρούνται αλλάζοντας πιθανόν δεσμούς σε 
αντίθεση με τα μόρια που καταστρέφονται ή δημιουρ-
γούνται (όπως θα δούμε παρακάτω, η διατήρηση του 
αριθμού των ατόμων θα αξιοποιηθεί για τον υπολογι-
σμό των συντελεστών χημικών εξισώσεων).

2) Νόμος Διατήρησης της ενέργειας. Σε ένα σύ-
στημα που δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλ-
λον η ολική ποσότητα ενέργειας παραμένει σταθερή, 
οποιαδήποτε μεταβολή και αν συμβεί εντός αυτού. 
Στην περίπτωση που το σύστημα ανταλλάσσει ενέρ-
γεια με το περιβάλ λον, τότε ισχύει ισοζύγιο ενέργειας, 
το οποίο λαμβάνει υπόψη του αυτήν την ανταλλαγή 
(ένα τέτοιο, το σημαντικότερο, ισοζύγιο, είναι ο Πρώ-
τος Νόμος της Θερμοδυναμικής).

Στα πυρηνικά φαινόμενα, οι δύο Νόμοι Διατήρη-
σης συμπυκνώ νονται σε έναν: τον Νόμο της Αφθαρ-
σίας Μάζας και Ενέργειας. Σύμ φωνα με αυτόν, σε 
ένα απομονωμένο υλικό σύστημα το άθροισμα της 
μάζας και της ενέργειας (εκφρασμένες σε ίδιες μο-
νάδες μέσω της σχέσης ισοδυναμίας των δύο φυσι-
κών μεγεθών), παραμένει σταθερό, οποιεσδήποτε 
μεταβολές και αν συμβούν εντός του συ στήματος. Η 
ισοδυναμία της μάζας και της ενέργειας δίνεται από 
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τον τύπο της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας του 
Einstein:

ΔΕ = Δm × c2 

όπου: c = 3 × 108 m/s η ταχύτητα του φωτός στο 
κενό.

4.4 Μεγέθη και μονάδες

Για τη μελέτη και περιγραφή των χημικών φαινο-
μένων είναι ανα γκαία η χρήση των φυσικών μεγε-
θών και μονάδων της Φυσικής. Αλλά αυτό δεν αρκεί. 
Απαιτείται να χρησιμοποιηθούν και ιδιαίτερα μεγέθη 
και ‒σε αρκετές περιπτώσεις‒ ειδικότερες μονάδες.

1) Mole-Αριθμός Αvogadro

Όπως είδαμε, τα σωματίδια που συναντάμε 
στον μικρόκοσμο (πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, 
καθώς και πολλά άλλα ομοειδή, τα οποία κατά την 
εξέλιξη της επιστήμης των σωματιδίων ανακαλύφθη-
καν), αλλά και τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα, έχουν 
πολύ μικρές τιμές για τα διάφορα φυσικά μεγέθη 
(μάζα, ενέργεια, διαστάσεις, ηλεκτρικό φορτίο κ.λπ.) 
σε σχέση με τις τιμές που τα μεγέθη αυτά παρουσι-
άζουν στα υλικά σώματα που συναντάμε γύρω μας 
(στον «αισθητό» κόσμο). Για το πέρασμα από τον μι-
κρόκοσμο στον «κόσμο» των δικών μας διαστάσεων 
ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η έννοια του mole.

Το mole είναι η ποσότητα ουσίας ενός συστήμα-
τος που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες, όσα 
τα άτομα που υπάρχουν σε 12 gr 12C. Όταν χρησι-
μοποιείται η έννοια του mole, πρέπει να καθορί ζεται 
το είδος των στοιχειωδών οντοτήτων στις οποίες 
αναφέρεται. Αυτές μπορεί να είναι άτομα κάποιου 
στοιχείου, μόρια χημικής ένωσης, ιόντα, ηλεκτρόνια, 
στοιχειώδη ηλεκτρικά φορτία κ.λπ..

Υπολογίσθηκε ότι 12 gr 12C περιέχουν 6,022 × 
1023 άτομα. Αυτός είναι ο αριθμός (ή σταθερά) του 
Αvogadro:

ΝΑ = 6,022 × 1023 mole–1

Εύκολα συνάγεται ότι το 1 mole συστήματος περι-
έχει ΝΑ στοιχειώδεις οντότητες. Για παράδειγμα:

α) 1 mole Η2Ο αποτελείται από ΝΑ μόρια νερού.
β) 1 mole Νa+ αποτελείται από ΝΑ ιόντα Νa+.
γ) 1 mole στοιχειωδών θετικών φορτίων, που πε-

ριέχονται σε ιόντα Ca+2, αποτελείται από ΝΑ/2 ιόντα 
Ca+2 (περιέχουν 2 × ΝΑ/2 = ΝΑ στοιχειώδη θετικά φορ-
τία) κ.λπ..

Αναφερόμενοι στην ποσότητα ουσίας n εννοούμε 
τον αριθμό των moles αυτής της ουσίας (n moles).

2) Μάζα

Ήδη συναντήσαμε τη σχετική μάζα των ατόμων 
και των μορίων, όταν αναφέραμε τους ορισμούς της 
ατομικής και μοριακής μάζας. Πρόκειται ουσιαστικά 
για καθαρό αριθμό, που δείχνει πόσες φορές μεγα-
λύτερη είναι η μάζα ενός ατόμου ή μορίου από το 1/12 
της μάζας του ατόμου 12C. Η έννοια της σχετικής μά-
ζας επεκτείνεται σε ιόντα και ρίζες.

α) Μολαρική μάζα καλείται η μάζα ενός mole μιας 
ουσίας. Αυτή, ανάλογα με τα σώματα στα οποία ανα-
φέρεται το mole, εξειδικεύεται:

β) Γραμμοάτομο (gr-atom) στοιχείου καλείται η 
μάζα ενός mole ατόμων του στοιχείου.

γ) Γραμμομόριο (gr-mole) χημικής ένωσης (ή 
στοιχείου) καλείται η μάζα ενός mole μορίων της ένω-
σης (ή του στοιχείου).

δ) Γραμμοϊόν (gr-ion) ιόντος καλείται η μάζα ενός 
mole του ιόντος.

ε) Γραμμοϊσοδύναμο (gr-eq) ιόντος καλείται η 
μάζα ενός mole στοιχειωδών φορτίων (άρα ισοδυ-
ναμεί με το γραμμοϊόν διά του αριθμού φορτίων του 
ιόντος). Κατά αντίστοιχο τρόπο ορίζεται το gr-eq στοι-
χείου, το οποίο ισοδυναμεί με το gr-atom διά του σθέ-
νους, και το gr-eq χημικής ένωσης, το οποίο είναι ίσο 
με το gr-mole διά των θετικών ή αρνητικών φορτίων 
που παρουσιάζο νται σε αυτήν, αν είναι ετεροπολική ή 
διά των ηλεκτραρνητικών ή ηλεκτροθετικών σθενών 
που συναντώνται, αν είναι ομοιοπολι κή).

Οι μονάδες, που προκύπτουν ως εξειδίκευση της 
μολαρικής μά ζας, είναι ιδιόμορφες, αφού δεν αναφέ-
ρονται σε σταθερή ποσότητα μάζας, αλλά στη μάζα 
σταθερής ποσότητας σωματιδίων (1 mole). Η μάζα 
όμως του ενός είδους διαφέρει από αυτήν κάποιου 
άλλου. Έτσι, αν και εκφράζουν τη στοιχειομετρία των 
χημικών αντιδρά σεων, δεν έχουν ιδιότητες μονάδας 
μάζας, παρά μόνο σε σχέση με τα σώματα στα οποία 
αναφέρονται.

Για παράδειγμα 1 gr-mole Η2O ≠ 1 gr-mole CO2 
(αλλά προφανώς 10 gr-moles Η2O = 4 gr-moles 
H2O + 6 gr-moles H2O).

Για την αντίδραση: C + O2 → CΟ2 : ένα gr-mole C 
αντιδρά με ένα gr-mole O2 και προκύπτει 1 gr-mole 
CO2 (στοιχειομετρία). Η μολαρική μάζα εύκολα ανά-
γεται στη μονάδα μάζας της Φυσικής (που για το S.I., 
είναι το kg και το υποπολλαπλάσιό του gr), αφού από 
τους ορισμούς εύκολα συνάγεται:

1 Μολαρική μάζα (Χ) = [σχετική μάζα (Χ)] gr

Δηλαδή:  1 gr-atom στοιχείου = ΑΜ στοιχείου σε gr.
  1 gr-mole χημικής ένωσης = Μr χημικής 

ένωσης σε gr.
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  1gr-ion ιόντος = σχετική μάζα ιόντος σε gr.

3) Διαστάσεις, όγκος

Ο χώρος που καταλαμβάνουν τα στοιχειώδη σω-
ματίδια, τα άτομα και τα μόρια, είναι ελάχιστος, συ-
γκρινόμενος με αυτούς του «αισθη τού κόσμου». Εξε-
τάζοντας λοιπόν τον μικρόκοσμο, χρησιμοποιούμε 
για τα μήκη (ακτίνες ατόμων, αποστάσεις πυρήνων 
κ.λπ.) το υποπολλαπλάσιο του μέτρου, Α

ο
. Είναι: 1 Α

ο   
= 10‒10 m.

Ως προς τον υπολογισμό του όγκου, η μονάδα 
του S.Ι. (m3) είναι για τη Χημεία υπερβολικά μεγάλη, 
ακόμα κι όταν δεν αναφερόμαστε στον μικρόκοσμο.

Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως τα υποπολλα-
πλάσια του, l t και cm3:

1 l t = 10‒3 m3,    1 cm3 = 10‒6 m3

Μολαρικός όγκος καλείται ο όγκος που κατα-
λαμβάνει το mole μίας ουσίας. Αν το mole αναφέρε-
ται σε μόρια χημικής ένωσης (ή στοιχείου) καλείται 
μοριακός όγκος. Αυτός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για 
τα αέρια. Αν ένα αέριο θεωρηθεί ιδανικό, τότε ο μο-
ριακός του όγκος δεν εξαρτάται από τη χημική του 
σύσταση και, για ίδια πίεση και θερμοκρασία, είναι 
κοινός για όλα τα αέρια (για κανονικές συν θήκες είναι 
ίσος με 22,4 l t) (σχ. 4.4).

4) Ενέργεια

Ήδη συναντήσαμε το eV και το ΜeV ως μονάδες 
ενέργειας που βρίσκουν χρήση στον μικρόκοσμο: 
1 eV = 1,6 × 10‒19. Η μονάδα του S.I., όπως είναι 
γνωστό, είναι το joule (J). Στη Xημεία, επειδή πολύ 
συχνά συναντάται μετατροπή της χημικής ενέργειας 
σε θερμό τητα, ευρεία χρήση βρήκαν και οι θερμίδες 
(cal και το πολλαπλάσιο kcal): 1 cal = 4,184 Joule. 

Σχ. 4.4
Ένα mole διαφόρων ουσιών (Αl, Cu ‒ μπροστά, ΝaCΙ, 
Κ2CrO4, Κ2Cr2Ο7, Η2O, CΗ3CΗ2ΟΗ ‒ στη μέση, τέσσερα 
αέρια σώματα π.χ. O2, Η2, Νe, CΟ ‒ πίσω). Παρατηρούμε 
ότι, αφού πάντοτε πρόκειται για 6,022 × 1023 μόρια, οι 
ποσότητες μάζας (αλλά και οι όγκοι, με εξαίρεση τα αέρια) 
είναι διαφορετικές.

Αναλυτικότερα, για τις διάφορες μονάδες και τις με-
τατροπές τους μπορούμε να δούμε στον Πίνακα Π.5 
του Παραρτήματος.



5.1 Μείγματα

Στη φύση συναντάμε συνήθως σώματα που δεν 
είναι χημικά καθαρές ουσίες, αλλά προέρχονται από 
την απλή μηχανική ανάμειξη δύο ή περισσοτέρων δι-
αφορετικών στοιχείων ή χημικών ενώσεων σε τυχαίες 
αναλογίες. Τα σώματα αυτά ονομάζονται μείγματα. Τα 
μείγμα τα εμφανίζουν τις ιδιότητες των συστατικών τους 
και διασπώνται σε αυτά με φυσικές μεθόδους.

Δεν πρόκειται λοιπόν για χημικά καθαρά σώματα.
Η σημασία τους είναι μεγάλη. Κυριαρχούν στη 

φύση, όπου σπά νια συναντάμε καθαρές χημικές ενώ-
σεις ή στοιχεία. Πέρα απ’ αυτό, επειδή μία σειρά χημι-
κών φαινομένων συμβαίνουν και μελετώνται σε αυτά, 
για τη Χημεία αποκτούν ένα επιπλέον ενδιαφέρον.

Τα μείγματα χωρίζονται σε ετερογενή και ομογενή 
ή διαλύματα. Ως ενδιάμεση κατάσταση θεωρούνται 
τα κολλοειδή συστήματα (σχ. 5.1). Αναλυτικότερα:

1) Ετερογενή καλούνται τα μείγματα που παρου-
σιάζουν ανόμοιες ι διότητες και σύσταση στα διάφο-
ρα σημεία της μάζας τους. Σε αυτά η διασπορά των 
συστατικών τους δεν είναι πλήρης και είναι ορατά με 
κοινό μικροσκόπιο ή και με γυμνό οφθαλμό (σωματί-
δια διαμέ τρου μεγαλύτερης από 0,5 μ ή 5 × 10‒5 cm). 
Παραδείγματα τέτοιων μειγμάτων (που ονομάζονται 
επίσης αδρομερή συστήματα διασποράς) είναι τα 
εξής: η σκόνη του αέρα, οι αφροί, τα σταγονίδια λα-
διού στο νερό, οι φυσαλίδες αέρα και νερού σε στε-
ρεά, τα στερεά μείγματα, όπως το μείγμα ρινισμάτων 
σιδήρου και θείου κ.λπ..

2) Ομογενή μείγματα ή διαλύματα καλούνται τα 
μείγματα που παρου σιάζουν τις ίδιες ιδιότητες και σύ-
σταση σε κάθε σημείο της μάζας τους. Η ομοιογένεια 
αυτή των διαλυμάτων οφείλεται στο ότι τα συ στατικά 
τους βρίσκονται διασπαρμένα σε σωματίδια ελαχί-
στου μεγέθους (διαμέτρου μικρότερης από 10‒7 cm, 
μη ορατά ούτε με το υπερμικροσκόπιο). Όταν τα σω-
ματίδια αυτά είναι μόρια, το διάλυμα καλείται μορια-
κό. Όταν είναι ιόντα, ιοντικό. Θα μας απασχολήσουν 
εδώ αποκλειστικά τα ομογενή μείγματα ή διαλύματα, 
που παρουσιά ζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

3) Τα κολλοειδή συστήματα έχουν πιο λεπτή δι-
ασπορά των ουσιών, οι οποίες διακρίνονται μόνο με 
υπερμικροσκόπιο (έχουν διάμετρο από 5 × 10‒5 cm 

Σχ. 5.1
Μείγματα. (α) Ετερογενές μείγμα Fe-S. (β) Διάλυμα ή ομο-
γενές μείγμα διχρωμικού (i) και χρωμικού (ii) άλατος. (γ) 
Κολλοειδές σύστημα.

(α) 

(γ) 

(β) 

(i) (ii)

ως 1 × 10‒7 cm). Μακροσκοπικά δίνουν την εντύπω-
ση ομογενούς διαλύματος, ενώ μικροσκοπικά, ετε-
ρογενούς. Παρου σιάζουν όμως ιδιαίτερες ιδιότητες 
και για αυτό εξετάζονται χωριστά. Ως παραδείγματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
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αναφέρουμε την ομίχλη, τον καπνό, το μείγμα νε-
ρού-βενζολίου κ.λπ.

5.2 Διαλύματα

Σε ένα διάλυμα οι ουσίες που συμμετέχουν απο-
τελούν ενιαία φάση. Είναι παρ’ όλα αυτά αναγκαίο να 
τις χωρίσουμε σε διαλύτη και ουσίες που θεωρούνται 
διαλυμένες σε αυτόν.

Διαλύτης καλείται η ουσία που συνήθως βρίσκε-
ται σε μεγαλύτερη αναλογία και καθορίζει τη φυσική 
κατάσταση του διαλύματος. Οι άλλες ουσίες που συ-
ναντώνται στο διάλυμα καλούνται διαλυμένα σώμα-
τα (ή φάση διασποράς).

‒ Ταξινόμηση των διαλυμάτων 

1) Ανάλογα με τη φύση των διαλυμένων σωμα-
τιδίων, τα διαλύματα ταξινομούνται σε μοριακά και 
ιοντικά.

2) Ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση έχουμε: 
αέρια διαλύματα (π.χ. ατμοσφαιρικός αέρας), υγρά 
διαλύματα (π.χ. θαλασσινό νερό) και στερεά διαλύ-
ματα (π.χ. κράματα μετάλλων) (πίν. 5.1).

Διαλυτότητα ουσίας σε κάποιον διαλύτη καλείται 
η μέγιστη ποσότητα της ουσίας που μπορεί να δια-
λυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη.

Η διαλυτότητα εξαρτάται από τη φύση της διαλυ-
μένης ουσίας και του διαλύτη και μεταβάλλεται με τη 
μεταβολή των εξωτερικών συνθηκών (πίεση, θερμο-
κρασία).

Η διαλυτότητα εκφράζεται κυρίως με τους ακό-
λουθους τρόπους:

1) gr ουσίας που μπορούν να διαλυθούν σε 100 
gr διαλύτη (% κατά μάζα).

Πίνακας 5.1 
Ταξινόμηση διαλυμάτων ανάλογα με τη φυσική τους 

κατάσταση και το είδος της διαλυμένης ουσίας.

1. Αέρια

Α/Α π.χ. μείγμα οξυγόνου - αζώτου

Υ/Α π.χ. κορεσμένοι ατμοί σε αέριο

Σ/Α
π.χ. κορεσμένοι ατμοί στερεού 
σε αέριο

2. Υγρά

Α/Υ π.χ. οξυγόνο σε νερό

Υ/Υ π.χ. αλκοόλη σε νερό

Σ/Υ π.χ. μαγειρικό αλάτι σε νερό

3. Στερεά

Α/Σ π.χ. υδρογόνο σε παλλάδιο

Υ/Σ π.χ. βενζόλιο σε ιώδιο

Σ/Σ π.χ. κράμα Cu + Νί

όπου: Α = αέριο, Υ = υγρό, Σ = στερεό
Το πρώτο αναγραφόμενο είναι η διαλυμένη ου σία και το δεύ-
τερο ο διαλύτης.

2) gr ουσίας που μπορούν να διαλυθούν σε 
100 cm3 διαλύτη (% κατ’ όγκο).

3) gr ουσίας που μπορούν να διαλυθούν σε 1 lt 
διαλύτη.

Όταν η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας στο διά-
λυμα είναι μικρότε ρη από το ανώτερο όριο που θέτει 
η διαλυτότητα (άρα μπορεί να διαλυ θεί και άλλη πο-
σότητα ουσίας), το διάλυμα καλείται ακόρεστο. Όταν 
η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας είναι ίση με τη 
διαλυτότητα (άρα δεν μπορεί να διαλυθεί άλλη ποσό-
τητα ουσίας), το διάλυμα καλείται κορεσμένο. Υπό 
ειδικές συνθήκες, είναι δυνατό να διαλυθεί μεγαλύ-
τερη ποσότητα ουσίας από αυτήν που ορίζει το όριο 
διαλυτότητας. Το ασταθές διάλυμα που προκύπτει 
καλείται υπέρκορο και με την παραμικρή διαταρα-
χή (ή ελλείψει ειδικών συνθηκών) μεταβάλλεται σε 
κορεσμένο, αποβάλλοντας την επιπλέον ποσότητα 
ουσίας. Η δια λυτότητα αποτελεί ιδιότητα της ουσίας 
σε σχέση με τον διαλύτη (πίν. 5.2).

Πίνακας 5.2 
Διαλυτότητα ορισμένων ανόργανων ουσιών σε διά-

φορους διαλύτες (σε % κατά μάζα για περίπου 20°C).

Ουσία /  
Διαλυτότητα σε: Νερό Αιθανόλη Ακετόνη

ΑgΝO3 230 2,1 0,44
CaSO4 0,204 - ‒

FeCl3 83 145 62,9

HCl 70 69,5 ‒
ΝΗ3 52 12,8 ‒
ΜgS04 45 0,025 ‒
ΝaΟΗ 110 17,3 ‒

5.3 Περιεκτικότητα ή συγκέντρωση

Με αυτήν εκφράζεται η ποσοτική σύσταση του 
διαλύματος. Η περιεκτικότητα (συγκέντρωση) του 
διαλύματος δείχνει το ποσό της διαλυμένης ουσίας 
που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύμα τος 
(ή διαλύτη). Εκφράζεται με διάφορους τρόπους, οι 
κυριότεροι των οποίων είναι:

1) % κατά μάζα (% κ.μ., wt%): gr διαλυμένης ου-
σίας ανά 100 gr διαλύματος.

2) % κατ’ όγκο (% κ.ο.): gr διαλυμένης ουσίας ανά 
100 cm3 διαλύματος· (για αέρια διαλύματα προτιμά-
ται n% ν/ν: cm3 ουσίας ανά 100 cm3 διαλύματος).

3) Μοριακότητα Μ (Molarity): gr-moles διαλυμέ-
νης ουσίας ανά 1 lt διαλύματος.

4) Γραμμομοριακότητα m (Molarity): gr-moles δια- 
λυμένης ουσίας ανά 1000 gr διαλύτη.
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5) Κανονικότητα Ν (Νormality): γραμμοϊσοδύνα-
μα διαλυμένης ου σίας ανά 1 lt διαλύματος.

6) Μοριακό κλάσμα: n
N + n

όπου:  n = αριθμός moles διαλυμένης ουσίας 
 Ν = αριθμός moles διαλύτη.
Σημειώνουμε ότι στα μοριακά διαλύματα χρησιμο-
ποιείται πολύ η έκφραση της μοριακότητας (Μ), ενώ 
στα ιοντικά και η έκφραση της κανονικότητας (Ν). Για 
πολύ μικρές συγκεντρώσεις ουσίας χρησιμοποιείται 
η έκφραση ppm (μέρη στο εκατομμύριο). Στον πίνα-
κα 5.3 αναφέρεται η συγκέντρωση των διαφόρων 
ουσιών στον ατμοσφαιρι κό αέρα σε % ν/ν.

5.4 Υπολογισμοί στα διαλύματα

Σε ένα διάλυμα μπορούμε να διακρίνουμε τρία 
ποσοτικά χαρακτη ριστικά: την ποσότητα του διαλύ-
ματος, την ποσότητα της διαλυμέ νης ουσίας και τη 
συγκέντρωση. Αυτά τα τρία μεγέθη δεν είναι ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους, αφού από τον ορισμό της συγκέ-
ντρωσης προκύπτει η γενική σχέση:

Συγκέντρωση = ποσότητα διαλυμένης ουσίας
ποσότητα διαλύματος

Άρα, αρκεί να γνωρίζουμε τα δύο για να μπορού-
με να υπολογίσουμε το τρίτο. Καλό όμως είναι για τον 
υπολογισμό να μην χρησιμοποιήσουμε τον παραπά-
νω γενικό τύπο, αλλά την απλή μέθοδο των τριών, 
γιατί τόσο η συγκέντρωση, όσο και οι ποσότητες της 
διαλυ μένης ουσίας και του διαλύματος μπορούν να 
εκφραστούν με διά φορους τρόπους (που ίσως απαι-
τούν μικρές τροποποιήσεις του γενικού τύπου).

Η ποσότητα του διαλύματος G αναφέρεται είτε 
στον όγκο του (cm3, lt, m3), είτε στη μάζα του (gr, kg).

Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας g αναφέρεται 



















 

 

Λοιπά 0,032%

Νe 1,8 × 10‒3

Ηe 5,2 × 10‒4

CΗ4 1,5 × 10‒4

Κr 1,4 × 10‒4

Η2 5 × 10‒5

Η2Ο 3 × 10‒5

CΟ 1 × 10‒5

Χe 9 × 10‒6

ΝΗ3 1 × 10‒6

ΝΟ2 1 × 10‒7

SO2 2 × 10‒8

Η2S 2 × 10‒8

O3 ΜεταβλητήΑργό Ar 0,934%

Άζωτο Ν2 78,084%

Οξυγόνο Ο2 
20,948%

Πίνακας 5.3 
Σύσταση ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα.

συνήθως στη μάζα της (gr, gr-moles) και πιο σπάνια 
στον όγκο.

Η συγκέντρωση C αναφέρεται σε μία από τις εκ-
φράσεις που είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Σε υδατικό διάλυμα περιέχονται 20 gr αιθανόλης 
(C2Η5ΟΗ). Ο όγκος του διαλύματος είναι 1500 cm3. Να 
υπολογισθεί η μοριακότητα (ατομικές μάζες: C:12, Η:1, 
0:16).

Απάντηση:
Η ζητούμενη μοριακότητα εκφράζει gr-moles αιθα-

νόλης ανά lt διαλύματος. Γι’ αυτό και μετατρέπουμε τα 
20 gr αιθανόλης σε gr-moles:

1 gr-mole C2H5OH =  
= MM(C2H5OH) gr =  (2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1) gr ⇒ 

1 gr-mole C2H5OH = 46 gr
X ; 20 gr

X = 20/46 gr-moles C2H5OH

20/46 gr-moles διαλυμένα σε 1500 cm3 = 1,5 lt διαλύματος
Ψ  gr-moles » » 1 lt;  »

Ψ = 20/46 × 1/1,5 ⇒ συγκέντρωση 0,3 Μ.

Σημείωση: Για τον υπολογισμό της μοριακότητας Μ ισχύει ο 
τύπος:

Μ = 
g

MM
 × 

1

V

όπου g = gr διαλυμένης ουσίας σε όγκο διαλύματος V lt και 
ΜΜ = μοριακή μάζα διαλυμένης ουσίας.

Για τον υπολογισμό της γραμμομοριακότητας m:

m = 
g

MM
 × 

1000

Gδ

όπου Gδ = gr διαλύτη στον οποίο βρίσκονται διαλυμένα g gr 
διαλυμένης ουσίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Να υπολογισθεί η μοριακότητα και η γραμμομο-
ριακότητα διαλύματος Η2S04 περιεκτικότητας 27% 
κατά μάζα και πυκνότητας 1,98 gr/cm3 (ΑΜ: Η:1, S:32, 
O:16).

Απάντηση:
Το δεδομένο της περιεκτικότητας σημαίνει ότι έχου-

με 27 gr Η2S04 σε 100 gr διαλύματος. Άρα: g = 27 gr, 
Gδ = 100 ‒ 27 = 73 g διαλύτη.

Για να βρούμε τον όγκο του διαλύματος, χρησιμο-
ποιούμε την πυκνότητα:
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ρ = 
m
V

 ⇒ V = 
100 gr

1,98 g/cm3  = 50,5 cm3 = 0,0505 lt.

Η ΜΜ του Η2SO4 = 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16 = 98.
Εφαρμόζοντας τους τύπους της προηγούμενης 

σημείωσης (ή με τον τρόπο του 1ου παραδείγματος) 
βρίσκουμε: Μ = 5,46, m = 3,77.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Να υπολογισθεί η ποσότητα μεθανόλης (CΗ3ΟΗ) 
που περιέχεται σε 300 ml υδατικού διαλύματος 0,2 Μ.

Απάντηση:

Σε 1 lt διαλύματος περιέχονται 0,2 gr-moles CΗ3ΟΗ
Σε 300 mlt = 0,3 lt X;

Χ = 0,2 × 0,3/1 = 0,06 gr-moles CΗ3ΟΗ

‒ Ανάμειξη διαλυμάτων

Αν δύο όμοια διαλύματα αναμιχθούν, τότε προ-
στίθενται οι ποσότητες της διαλυμένης ουσίας και 
οι ποσότητες των διαλυμάτων. Η συγκέντρωση του 
τελικού διαλύματος υπολογίζεται σύμφωνα με τα πα-
ραπάνω:

1ο διάλυμα: G1 g1 C1

2ο διάλυμα:  G2 g2 C2

Ανάμειξη:  G = G1 + G2 g = g1 + g2 C (υπολογισμός)

Το ίδιο σχήμα ακολουθείται και για περισσότερα 
από 2 μειγνυόμενα διαλύματα.

Η αραίωση διαλύματος με προσθήκη καθαρού 
διαλύτη συμφωνεί με το παραπάνω σχήμα με g2 = 0, 
C2 = 0 (θεώρηση του διαλύτη ως διαλύματος με μη-
δενική συγκέντρωση).

Η συμπύκνωση διαλύματος με προσθήκη δια-
λυμένης ουσίας επίσης, αν θέσουμε G2 = g2, όπου g2 
= ποσότητα ουσίας που προσθέτουμε.

Τέλος, η συμπύκνωση διαλύματος με αφαίρεση 
διαλύτη (π.χ. εξάτμιση) θα γίνει κατά το ίδιο σχήμα 
με g2 = 0, C2 = 0, αλλά G = G1 ‒ G2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Διάλυμα ουσίας Α 0,2 Μ αναμειγνύεται με διπλάσιο 
όγκο διαλύματος της ίδιας ουσίας 0,3 Μ. Να υπολογι-
στεί η συγκέντρωση.

1ο διάλυμα: C1 = 0,2 Μ G1 = 1 lt g1 = 0,2 gr-moles
2ο διάλυμα: C2 = 0,3 Μ G2 = 2 lt g2 = 0,6 gr-moles
Tελικό: C G = 3 lt g = 0,8 gr-moles
  1 llt X;

X = 0,27 gr-moles/lt, άρα C = 0,27 M

5.5 Τάση ατμών ‒ Aθροιστικές ιδιότητες

Όταν σε ένα δοχείο έχουμε ένα υγρό, τότε μόρια 
του υγρού αυ τού διαπερνούν την πάνω περατωτική 
επιφάνεια, με αποτέλεσμα στον χώρο επάνω από το 
υγρό να παρουσιάζονται ατμοί. Οι ατμοί αυτοί έχουν 
μια ορισμένη πίεση Ρο (τάση ατμών).

Αν σε έναν υγρό διαλύτη διαλύσουμε κάποια 
υγρή μη πτητική ή στερεή ουσία, τότε παρατηρείται 
μείωση της τάσης ατμών του διαλύτη:

Ρ διαλύματος < Ρο διαλύτη

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μία σειρά από χα-
ρακτηριστικές ιδιότητες, που καλούνται ωσμωτικές. 
Αυτές, όπως φαίνεται πιο κάτω, εξαρτώ νται από τον 
αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων και όχι από τη 
φύση τους, γι’ αυτό ονομάζονται και προσθετικές ή 
αθροιστικές ιδιότητες των διαλυμάτων.

Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι: η ελάττωση της 
τάσης α τμών, η ανύψωση του σημείου ζέσης, η ταπεί-
νωση του σημείου πήξης και η ωσμωτική πίεση.

5.5.1 Ελάττωση της τάσης ατμών

Όπως είπαμε, η τάση ατμών του διαλύτη μειώνε-
ται αισθητά, ό ταν σε αυτόν διαλυθεί στερεή ή υγρή 
ουσία. Το φαινόμενο μελέτησε εκτενώς ο Rault, ο 
οποίος κατέληξε και στον ομώνυμο νόμο. Με την 
προϋπόθεση ότι πρόκειται για αραιό μοριακό διάλυ-
μα και η διαλυμένη ουσία είναι στερεή ή υγρή μη πτη-
τική, ο Νόμος του Rault εκφράζεται από τη σχέση:

Ρο ‒ Ρ
Ρο

 = n
N + n

όπου:  Ρo = η τάση ατμών του καθαρού διαλύτη, 
 Ρ = η τάση ατμών του διαλύματος, 
 n = τα moles της διαλυμένης ουσίας, 
 Ν = τα moles του διαλύτη.

Η παραπάνω παράσταση εκφράζεται και ως εξής: 
η τάση ατμών υγρού διαλύτη, όταν σε αυτόν διαλύ-
εται μη πτητική υγρή ή στερεή ουσία, παρουσιάζει 
σχετική μείωση, ίση με το μοριακό κλάσμα της ουσί-
ας αυτής στο διάλυμα (Nόμος του Rault των αραιών 
διαλυμά των).

5.5.2  Ανύψωση του σημείου ζέσης ‒ Ζεσεοσκο-
πία

Λόγω της ελάττωσης της τάσης ατμών που προα-
ναφέραμε, το διάλυμα δεν θα αρχίσει να βράζει στην 
ίδια θερμοκρασία με τον διαλύτη, αλλά σε θερμοκρα-
σία μεγαλύτερη. Δηλαδή το σημείο ζέσης (σ.ζ.) του 
διαλύματος θα είναι υψηλότερο του σ.ζ. του καθαρού 
διαλύτη.
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Μελετώντας το φαινόμενο, ο Rault κατέληξε στο 
ακόλουθο συμπέρασμα:

Η ανύψωση του σ.ζ. των διαλυμάτων, είναι ανά-
λογη της μοριακής συγκέντρωσης κατά βάρος (mo-
larity, m) του διαλύματος.

ΔΤb = Κb × m   
(Νόμος Rault της ανύψωσης του σ.ζ.)

όπου ΔΤb = ανύψωση σ. ζ., m = molarity, Κb = σταθε-
ρά αναλογίας που εξαρτάται από τον διαλύτη.

Αν m = 1, τότε ΔΤb = Κb, δηλαδή η σταθερά Κb 
(σταθερά μοριακής ανύψωσης του σ.ζ.) ισούται αριθ-
μητικά με την ανύψωση του σ.ζ. διαλύματος, όταν σε 
1000 gr διαλύτη διαλυθεί 1 mole διαλυμένης ουσίας 
(για το νερό Κb = 0,513).

Τα πιο πάνω ισχύουν για αραιά μοριακά υδατι-
κά διαλύματα με διαλυμένη ουσία μη πτητικό υγρό 
ή στερεό. Η μελέτη των μεταβο λών του σ.ζ. τέτοιων 
διαλυμάτων είναι γνωστή ως ζεσεοσκοπία. Η στα-
θερά Κb καλείται και ζεσεοσκοπική σταθερά.

Μετασχηματίζοντας κατάλληλα τον παραπάνω 
τύπο παίρνουμε την πλέον εύχρηστη μορφή:

ΔΤb = Kb × 1000 x g
M × G

όπου: g = gr διαλυμένης ουσίας, G = gr διαλύτη και 
Μ = μοριακή μάζα διαλυμένης ουσίας.

5.5.3  Ταπείνωση του σημείου πήξης ‒ Κρυοσκο-
πία

Αντίστοιχα με την ανύψωση του σ.ζ., παρουσιά-
ζεται και ταπείνω ση του σημείου πήξης (σ.π.) των 
διαλυμάτων αυτών σύμφωνα με τον ακόλουθο νόμο:

Η ταπείνωση του σ.π. των διαλυμάτων είναι ανά-
λογη της μορια κής συγκέντρωσης κατά βάρος (molal-
ity) του διαλύματος.

ΔΤf = Κf × m   
(Νόμος Rault της ταπείνωσης του σ.π.)

όπου Κf = η σταθερά μοριακής ταπείνωσης του σ.π. 
(για το νερό kf = 1,86).

Η μελέτη του φαινομένου καλείται κρυοσκοπία και 
η Κf κρυοσκοπική σταθερά ή σταθερά κρυοσκοπίας.

Όπως και στη ζεσεοσκοπία, ο παραπάνω τύπος 
μετασχηματίζεται ως εξής:

ΔΤf = Kf × 1000 x g
M × G

5.5.4 Ώσμωση ‒ Ωσμωτική πίεση

Άλλη σημαντική ιδιότητα των αραιών διαλυμάτων 

που συνδέεται με τις προηγούμενες είναι αυτή που 
αναφέρεται στην ώσμωση και την ωσμωτική πίεση.

Ώσμωση καλείται το φαινόμενο της διάχυσης 
των μορίων μιας ουσίας διαμέσου ημιπερατής μεμ-
βράνης από διάλυμα χαμηλότερης προς διάλυμα 
υψηλότερης συγκέντρωσης (το αραιό διάλυμα μπο-
ρεί να είναι και μηδενικής συγκέντρωσης, δηλαδή 
καθαρός διαλύ της). Για να παύσει το φαινόμενο της 
ώσμωσης, πρέπει να ασκηθεί στο πυκνότερο διά-
λυμα επαρκής πίεση. Η αναγκαία αυτή πίεση ο φείλ-
εται στο γεγονός ότι τα μόρια της διαλυμένης ουσίας 
συμπερι φέρονται ως μόρια αερίου, που καταλαμβά-
νουν τον διαθέσιμο χώρο (όγκο του διαλύματος), με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται διαφορά μεταξύ των 
εσωτερικών αυτών πιέσεων. Έτσι, ο πυκνότερος 
χώρος «απορροφά» και άλλη ποσότητα διαλύτη, 
ώστε να αυξήσει τον διαθέ σιμο χώρο κίνησης της 
διαλυμένης ουσίας (άρα να μειώσει την «εσωτερι-
κή» πίεση). Η απαιτούμενη εξωτερική πίεση για να 
πάψει να ισχύει το φαινόμενο της ώσμωσης ονομά-
ζεται ωσμωτική πίεση [σχ. 5.2(α)]. Αν ασκήσουμε 

Σχ. 5.2
(α) Ώσμωση και (β) αντίστροφη ώσμωση.

Μεμβράνη

Πιέση P

(α)

(β)

Διάλυμα
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πίεση στην πλευρά του διαλύματος με γαλύτερη από 
την ωσμωτική, τότε θα συμβεί το αντίστροφο φαινό-
μενο: διαλύτης θα διέλθει διαμέσου της ημιπερατής 
μεμβράνης από το διάλυμα προς τον χώρο του κα-
θαρού διαλύτη ή του αραιότε ρου διαλύματος [αντί-
στροφη ώσμωση, σχ. 5.2(β)]. Η μελέτη του φαινο-
μένου έδειξε ότι το γινόμενο της ωσμωτικής πίεσης 
(Π) επί τον όγκο του διαλύματος, για ορισμένη μάζα 
της διαλυμένης ουσίας, είναι ανάλογο της απόλυτης 
θερμοκρασίας.

Πιο συγκεκριμένα στα αραιά διαλύματα ισχύουν 
οι νόμοι των ιδανικών αερίων:

Π · V = R · Τ 

για 1 mole διαλυμένης ουσίας

ή  Π · V =
 
g
M  · R · Τ

για g gr διαλυμένης ουσίας σε V lt διαλύματος (Μ = 
μοριακή μάζα ουσίας).

Στηριζόμενος στα παραπάνω ο Van't Hoff διατύ-
πωσε τον ακόλουθο νόμο:

Η ωσμωτική πίεση αραιού διαλύματος έχει τιμή 
ίση προς εκείνη, την οποία θα είχε η πίεση που θα 
εξασκούσαν τα μόρια της διαλυμένης ουσίας, αν βρί-
σκονταν σε μορφή ιδανικού αερίου και καταλάμβα-
ναν όγκο ίσο προς τον όγκο του διαλύματος και σε 
θερμοκρασία ίδια με αυτή του διαλύματος (Νόμος 
του Van't Hoff των αραιών διαλυμάτων).

Η σημασία του φαινομένου της ώσμωσης είναι 
τεράστια, ιδιαί τερα στη φυσιολογία του κυττάρου.

Την ωσμωτική πίεση των διαλυμάτων τη μετράμε 
με τα ωσμόμετρα (σχ. 5.3).

5.6 Αποκλίσεις από τις ωσμωτικές ιδιότητες

Οι νόμοι των ωσμωτικων ιδιοτήτων που αναφέρ-
θηκαν ισχύουν για αραιά διαλύματα μη πτητικών 
υγρών ή στερεών ουσιών, που στο διάλυμα βρίσκο-
νται σε μοριακή μορφή (μοριακά διαλύματα). Οι ιδιό-
τητες αυτές είναι συνάρτηση του αριθμού σωματιδίων 
της διαλυμέ νης ουσίας. Όταν όμως η διαλυμένη ουσία 
διασπάται (στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος της) σε 
ιόντα, τότε παρουσιάζονται σημαντι κές αποκλίσεις 
των τιμών των ιδιοτήτων από αυτές που υπολογίζο-
νται θεωρητικά. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
αυτή αυξάνεται ο αριθμός των διαλυμένων σωματιδί-
ων, και κατά συνέπεια οι τιμές των ωσμωτικών ιδιο-
τήτων παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες. Αν υπο-
θέσουμε μάλιστα ότι τα μόρια της διαλυμένης ουσίας 
διασπώνται πλήρως σε ιόντα, τότε αυτές οι τιμές είναι 
πολλαπλάσιες. Η υπόθε ση αυτή επαληθεύεται πειρα-
ματικά για μία σειρά ουσίες (άλατα), για παράδειγμα:

1) Για αραιό υδατικό διάλυμα ΝaCl τιμές διπλά-
σιες.

2) Για αραιό υδατικό διάλυμα CaCl2 τιμές τριπλά-
σιες κ.λπ..

Εκτός από τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν από 
τις ωσμωτικές ιδιότητες, τα ιοντικά διαλύματα εμφανί-
ζουν και άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα, που συνδέεται 
με τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου της μά-
ζας τους. Η σημασία τους (θεωρητική και πρακτική) 
είναι μεγάλη και εξετάζονται στη συνέχεια (ηλεκτρο-
λύτες).

Οι αθροιστικές ιδιότητες παρουσιάζουν απόκλιση 
από τις τιμές που δίνουν οι τύποι για τα πυκνά διαλύ-
ματα. Τιμές με τα πραγματικά σ.π. διαφόρων υδατι-
κών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται σαν α ντιπη-
κτικά περιέχονται στον πίνακα 5.4.

Πίνακας 5.4  
Αντιπηκτικά υδατικά διαλύματα.

Διαλυμένη  
ουσία

Συγκέντρωση  
(κατά μάζα)

Σημείο πήξης 
(°0)

Οινόπνευμα
2,5 

10,0 
20,0

‒ 1, 
‒ 4,4 

‒ 10,4

Γλυκερίνη

10,0 
20,0 
30,0 
40,0

‒ 16
‒ 4,8
‒ 9,5

‒ 15,4

Αιθυλενογλυκόλη
12,5 (*) 
25 (*) 
50 (*)

‒ 3,9 
‒ 12,2 
‒ 37,0

(*) % Όγκος προς όγκο
Σχ. 5.3

Απλό ωσμόμετρο.

Υψομετρική διαφορά
που δείχνει την

ωσμωτική πίεση Π

Διαλύτης

Μεμβράνη

Διάλυμα
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Για την περίπτωση που η διαλυμένη ουσία είναι 
πτητικό υγρό, οι προηγούμενες ιδιότητες δεν ισχύ-
ουν. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ο γενικός νόμος 
της αμοιβαίας ελάττωσης της μερικής τά σης ατμών 
του κάθε συστατικού σε σχέση με την τάση ατμών 
του συστατικού σε καθαρή κατάσταση (στην ίδια 
θερμοκρασία). Αλλά η συνολική τάση ατμών του δια-
λύματος προκύπτει μεγαλύτερη από την τάση ατμών 
του καθαρού διαλύτη (επειδή αυτός είναι λιγότερο 
πτητικός από τη διαλυμένη υγρή ουσία).

5.7 Ηλεκτρολύτες ‒ Ιοντικά διαλύματα

Υπάρχει μία κατηγορία διαλυμάτων, τα οποία, αν 
εφαρμοστεί διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων 
τους, επιτρέπουν τη διέ λευση του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Προσεκτικότερη εξέταση δείχνει ότι η διέλευση 
ηλεκτρικού ρεύματος από τα διαλύματα αυτά οφεί-
λεται σε κίνηση ιόντων (σε αντίθεση με τους μεταλλι-
κούς αγωγούς, όπου έχουμε κίνηση ‒ ροή ηλεκτρο-
νίων).

Το κύριο ερώτημα που τίθεται αφορά στην ύπαρ-
ξη των ιόντων στο διάλυμα: προϋπήρχαν ή δημι-
ουργήθηκαν με την εφαρμογή δια φοράς δυναμικού; 
Η μελέτη αυτών των διαλυμάτων έδειξε ότι τα ιόντα 
υπήρχαν από πριν και δημιουργήθηκαν με τη διάλυ-
ση της διαλυμένης ουσίας στον διαλύτη. Αυτό φαίνε-
ται και από τις τιμές που παρουσιάζουν οι ωσμωτικές 
ιδιότητες των εν λόγω διαλυμάτων (πίν. 5.5). Άρα, το 
πιο πάνω φαινόμενο της ηλεκτρικής αγωγιμότητας 
παρουσιάζεται στα ιοντικά διαλύματα. Η διαλυμένη 
ουσία πρέπει κατά τη διάλυσή της να μετατρέπεται 
σε ιόντα. Μια τέτοια ουσία καλείται ηλεκτρολύτης. Η 
δημιουργία ιοντικού διαλύματος διευκολύνεται, ό ταν 
ο διαλύτης είναι πολωμένος (χαρακτηριστικότερη πε-
ρίπτωση τέ τοιου διαλύτη αποτελεί το νερό) (σχ. 5.4).

Οι ηλεκτρολύτες χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κα-
τηγορίες: οξέα, βάσεις, άλατα.

Ο Αrrenius μελέτησε από τους πρώτους με επι-

τυχία υδατικά η λεκτρολυτικά διαλύματα. Τα συμπερά-
σματα στα οποία κατέληξε, αν και τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν, είναι και σήμερα αξιόλογα και 
χρήσιμα. Για τα παραπάνω είδη ηλεκτρολυτών έδωσε 
τους εξής ορισμούς (πίν. 5.6):

1) Οξέα καλούνται οι υδρογονούχες ενώσεις, που, 
όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν ιόντα υδρο-
γόνου (υδρογονοκατιόντα, Η+) π.χ. ΗCl, Η2SO4 κ.λπ..

2) Βάσεις καλούνται οι ενώσεις που στο μόριό 
τους περιέχουν ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ) και που, όταν 
διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν ιόντα υδροξυλίου 
(ΟΗ‒) π.χ. ΝaΟΗ, Μg (OΗ)2 κ.ά..

3) Άλατα καλούνται οι υπόλοιπες ενώσεις, οι οποί-
ες όταν διαλυ θούν στο νερό ελευθερώνουν αντίθετα 
φορτισμένα ιόντα π.χ. ΝaCl, ΜgSO4 κ.λπ..

5.8  Μηχανισμός δημιουργίας ιόντων σε υδατικό 
διάλυμα

Ο μηχανισμός της διάστασης των ηλεκτρολυτών 
σε ιόντα δεν είναι ενιαίος. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 
βάσεις και τα άλατα είναι ετεροπολικές, ενώ τα οξέα 
είναι ομοιοπολικές ενώσεις.

1) Ετεροπολικές ενώσεις (βάσεις ‒ άλατα). Στις 
ετεροπολικές ενώσεις τα ιόντα προϋπάρχουν στα μό-
ρια της ένωσης, πριν ακόμα αυτή διαλυθεί στο νερό. 
Τα ιόντα αυτά συγκρατούνται μεταξύ τους με ηλεκτρο-
στατικές δυνάμεις Coulomb. Οι δυνάμεις Coulomb εί-
ναι αντιστρόφως ανάλογες της διηλεκτρικής σταθεράς 
του μέσου, στο οποίο βρίσκονται τα ηλεκτρικά φορτία 
(ιόντα στην περίπτωσή μας). Στον αέρα οι δυνάμεις 
αυτές είναι σημαντικά ισχυρές, και έτσι τα ιόντα συ-
γκρατούνται μεταξύ τους και αποτελούν τα μόρια. Το 
νερό όμως παρουσιάζει διηλεκτρική σταθερά 80 πε-

Σχ. 5.4
Δοκιμή ηλεκτρικής αγωγιμότητας (Τα ηλεκτρόδια  

συνδέονται με πηγή ηλεκτρι κού ρεύματος).

Καθαρό νερό

Στερεό NaCl Τηγμένο NaCl

Διάλυμα ηλεκτρολύτη σε νερό

Πίνακας 5.5 
Συντελεστής αύξησης των αθροιστικών  

ιδιοτήτων αραιών διαλυμάτων ηλεκτρολυτών  
(«ισοτονικός συντελεστής»*).

Συγκέντρωση 
(mol/lt)

Ισοτονικός συντελεστής

ΗCl ΗΝO3 Η2SO4 ΝΗ4Cl CaCl2 Κ2SO4

0,005 
0,010 
0,050 
0,100

1,95 
1,95 
1,90 
1,89

1,97 
1,96 
1,91 
1,89

2,59 
2,46 
2,21 
2,12

1,95 
1,92 
1,88 
1,85

2,80 
2,75 
2,64 
2,62

2,77 
2,70 
2,45 
2,35

* Βλ. κεφ. 7.
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ρίπου φορές μεγαλύτε ρη από αυτήν του αέρα. Κατά 
συνέπεια, όταν μία ετεροπολική ένωση διαλυθεί στο 
νερό, οι ελκτικές δυνάμεις εξασθενούν πολύ (μει-
ώνονται περίπου 80 φορές) και τα ιόντα κινούνται 
ελεύθερα στο διάλυμα, π.χ.: 

ΝaCl → Νa+ + Cl ‒

ΚΟΗ → Κ+ + ΟΗ‒

Μg (ΟΗ)2 → Μg+2 + 2OΗ‒

Στην πραγματικότητα τα ιόντα δεν είναι εντελώς 
ελεύθερα στο διάλυμα, καθώς το κάθε ιόν περιβάλ-
λεται από μόρια νερού (εφυδάτωση, δημιουργία ένυ-
δρων ιόντων) (σχ. 5.5).

OH

H

O
H H

O H

H

O
H H

O

H

H O

H

H

Νa+

O
H H

O
H H

O O

OO

H

H H

H

H

H

H

H

Cl –

Νa+ Νa+

Νa+

Cl –

Νa+ Νa+Cl –

         Cl –

Νa+Cl – Cl –

O
H

H

O
H

H

 

Σχ. 5.5
Το νερό διαλύει τις 
ετεροπολικές ενώσεις 
ενυδατώνοντας τα ιόντα 
που υπάρχουν σε αυτές 
(λόγω της πολικότητας 
του μο ρίου του).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΗCl →←  Η+ + Cl ‒,    CH3COOH →←  Η+ + CH3COO‒

H2SO4 →←  Η+ + HSO‒
4 ,      HSO‒

4  →←  Η+ + SO‒2
4 

Και τα ιόντα που δημιουργούνται κατά τη διάλυση 
των οξέων εφυδατώνονται.

Σημείωση (α) Οι βάσεις και τα άλατα σε υγρή κατάσταση 
(τήγματα) αποτελούνται από ιόντα (καλοί αγωγοί του ηλεκτρι-
σμού). Τα οξέα σε υγρή κατάσταση (όχι τα διαλύματά τους) δεν 
περιέχουν ιόντα.

(β) Ανάλογα με τα ιόντα Η+ που μπορούν να ελευθερώσουν, 
τα οξέα χωρίζονται σε μονοπρωτικά (ΗCl, CΗ3CΟΟΗ), δι-
πρωτικά (Η2SΟ4) και πολυπρωτικά. Αντίστοι χα ισχύουν για τις 
βάσεις.

Πίνακας 5.6  
Συνοπτική ανακεφαλαίωση  

των ορισμών οξέων και βάσεων.

Οξύ → Η+

Βάση → ΟΗ–

Οξύ → Η+

Βάση ← Η+

Οξύ ← 2e–

Βάση → 2e

Αrrhenius Brönsted - Lowry Lewis

Σχ. 5.6
Το νερό διαλύει τις πολωμένες ομοιοπολικές  

ενώσεις ενυδατώνοντας το μόριό τους.

O
H

H

δ+

δ+

δ–

δ– δ+

5.9  Νεότερες απόψεις για τα οξέα και τις βάσεις

Οι Brönsted και Lowry (1938) γενίκευσαν τις αντι-
λήψεις για τα οξέα και τις βάσεις. Σύμφωνα με τη θεω-
ρία που ανέπτυξαν ισχύουν οι εξής ορισμοί (πίν. 5.6):

1) Οξύ ονομάζεται κάθε σώμα, που διαλυόμενο στο 
νερό παρέχει πρωτόνια (Η+) (ακριβέστερα: ιόντα οξω-
νίου Η3O

+). 
2) Βάση ονομάζεται κάθε σώμα, που διαλυόμενο 

στο νερό προσλαμβάνει πρωτόνια (ακριβέστερα: ιόντα 
οξωνίου). Τα οξέα δηλαδή είναι δότες, ενώ οι βάσεις 
δέκτες πρωτονίων. Κατά τον παραπάνω ορισμό κάθε 
οξύ έχει και τη συζυγή του βάση σύμφωνα με το σχήμα:

οξύ →←  βάση + Η3O
+

ή απλούστερα: οξύ →←  βάση + Η+ 

2) Ομοιοπολικές ενώσεις (οξέα). Στα μόρια των 
ομοιοπολικών ενώσεων δεν υπάρχουν ιόντα. Αυτά 
δημιουργούνται κατά τη διάλυση του οξέος στο νερό, 
σύμφωνα με την αμφίδρομη αντίδραση:

ΗΧ + Η2Ο →←  Η3Ο
+ + X‒ (Η3Ο

+: ιόν οξωνίου)

ή απλούστερα: ΗΧ →←  Η+ + X‒.
Η αντίδραση των οξέων με το νερό και η δημιουρ-

γία ιόντων στο διάλυμα οφείλεται στη μεγάλη πολικό-
τητα του μορίου του νερού, αλλά και στην πολικότητα 
που παρουσιάζουν τα μόρια των οξέων (που οδηγούν 
στην απόσπαση πρωτονίου Η+ από το οξύ) (σχ. 5.6).
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Έτσι, οι έννοιες του οξέος και της βάσης έχουν επε-
κταθεί πέραν των χημικών ενώσεων (στις οποίες πε-
ριορίζονται σύμφωνα με τους ορισμούς του Arrhenius) 
και σε ιόντα.

π.χ. ΗCl + Η2O → Cl ‒ + [H3O
+] (οξύ)

 ΚΟΗ + Η3O
+ → Κ+ + 2Η2O (βάση)

 ΝΗ+
4  + Η2Ο → ΝΗ3 + Η3Ο

+ (οξύ)

 ΝΗ3+ Η3Ο
+ → ΝΗ+

4  + Η2Ο (βάση)

Γενικεύοντας την έννοια των οξέων και των βάσε-
ων κατά τους ορισμούς αυτούς, όλα τα παραδείγματα 
που αναφέρθηκαν μπορούν να ενταχθούν στο σχήμα:

οξύ + βάση →←  οξύ + βάση

ΗSO‒
4  + H2O →←  H3O

+ + SO‒2
4

(οξύ) (βάση) (οξύ) (βάση)

Ο Lewis (1950) γενίκευσε ακόμα περισσότερο απο-
δεσμεύοντας τα οξέα και τις βάσεις από τα πρωτόνια 
Η+ (ή τα ιόντα οξωνίου Η3O

+): οξύ είναι κάθε σώμα που 
παρουσιάζει την τάση να προσλαμβάνει ζεύγος ηλε-
κτρονίων (αντιπαραλλήλου spin) και βάση είναι κάθε 
σώμα, που παρουσιάζει την τάση να εκπέμπει ζεύγος 
ηλεκτρονίων (αντιπαραλλήλου spin). Τα οξέα λοιπόν 
είναι δέκτες και οι βάσεις δότες ζεύγους ηλεκτρονίων.

5.10  Ενεργειακές μεταβολές κατά τη διάλυση ου-
σιών

Για να διαλυθεί μία ουσία στο νερό (και γενικότερα 
σε κάποιον διαλύτη) πρέπει τα μόρια του διαλύτη να 
διεισδύσουν μεταξύ των μο ρίων ή των ιόντων της προς 
διάλυση ουσίας. Πρέπει επομένως να υπερνικηθούν 
οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ αυτών των σωμάτων [δυ-
νάμεις συνοχής της ουσίας, που μπορεί να είναι δυ-
νάμεις Van der Waals, είτε ηλεκτροστατικές δυνάμεις 
Coulomb, αν η προς διάλυση ουσία είναι ετεροπολική, 
είτε ηλεκτροστατικές δυνάμεις που συναντώνται στον 
δεσμό υδρογόνου (βλ. παράγρ. 3.2.(4)].

Το φαινόμενο της διάλυσης σε αυτήν την πρώτη 
του φάση (πρόσφυση, διαχωρισμός και απομάκρυν-
ση μορίων ή ιόντων της διαλυόμενης ουσίας) είναι 
κατά συνέπεια «ενδόθερμο», δηλαδή κα ταναλώνει 
ενέργεια από το περιβάλλον (παρά το ότι η πρόσφυ-
ση είναι ελαφρά εξώθερμη διεργασία).

Ακολουθεί η δεύτερη φάση, κατά την οποία τα σω-
ματίδια που βρίσκονται σε διασπορά (μόρια ή ιόντα) 
περιβάλλονται «μόνιμα» από μόρια διαλύτη [(λόγω 
ανάπτυξης δυνάμεων ηλεκτροστατικής φύσης μεταξύ 
των μορίων ή ιόντων της διαλυμένης ουσίας και των 

μορίων του διαλύτη (βλ. και παράγρ. 5.9)]. Το φαινόμε-
νο καλείται διαλύτωση (solvatation) και στην περίπτω-
ση (αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα) που ο διαλύτης είναι 
το νερό, ονομάζεται εφυδάτωση. Η φάση αυτή είναι 
εξώθερμη (απελευθέρωση ενέργειας).

Η διάλυση λοιπόν αναλυτικά ακολουθεί το παρα-
κάτω ενεργειακό σχήμα:

Διεργασία Είδος διεργασίας  
από ενεργειακή άποψη

Ι.

α)  Πρόσφυση διαλύτη - 
διαλυόμενης ουσίας. 

β)  Διείσδυση διαλύτη 
(διασκορπισμός 
μορίων ή ιόντων 
διαλυμένης ουσίας).

γ)  Απομάκρυνση μορί-
ων ή ιόντων μεταξύ 
τους.

Εξώθερμη

Ενδόθερμη

Ενδόθερμη 





 

 

 

Ενδόθερμη

II.
Διαλύτωση (εφυδά-
τωση όταν ο διαλύτης 
είναι νερό).

Εξώθερμη

Το τελικό αποτέλεσμα είναι άλλοτε θέρμανση και 
άλλοτε ψύξη του διαλύματος (ανάλογα με το ενεργεια-
κό ισοζύγιο των παραπάνω φάσεων). Γενικά, τα ενερ-
γειακά αποτελέσματα του φαινομένου της διάλυσης 
δεν είναι σημαντικά.

5.11  Μεταβολές του όγκου και της πυκνότητας του 
διαλύματος

Κατά τη διάλυση ουσίας σε υγρό διαλυτικό μέσο 
δεν επέρχεται η αναμενόμενη αύξηση του όγκου του 
διαλύματος, αλλά πολύ μικρότε ρη, σε ορισμένες μάλι-
στα περιπτώσεις και μείωση του όγκου του δια λύτη. 
Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της διαλύτωσης των 
μορίων ή των ιόντων της διαλυμένης ουσίας, που έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξη ση της πυκνότητας. Για πα-
ράδειγμα αναφέρουμε ότι αν σε 10 lt νερού διαλύσου-
με 1 lt χλωριούχου νατρίου (ΝaCl), δεν θα προκύψει 
όγκος διαλύματος 11 lt, αλλά λόγω της έντονης εφυ-
δάτωσης των ιόντων Νa+ και Cl –, ο όγκος του προ-
κύπτοντος διαλύματος θα είναι 9,8 lt. (Όπως είδαμε 
στους ποσοτικούς υπολογισμούς των διαλυμάτων, 
γενικά και κατά προσέγγιση, θεωρούμε τον όγκο μη 
μεταβαλλόμενο).

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πυκνότητα του διαλύ-
ματος που, σύμφωνα με τα παραπάνω, μεταβάλλεται 
ως συνάρτηση της συγκέντρωσης. Σε αυτό το γεγονός 
στηρίζεται η λειτουργία σειράς πυκνό μετρων. Στον πί-
νακα 5.7 βλέπουμε αυτήν τη συνάρτηση πυκνότητας 
‒ συγκέντρωσης για ορισμένα υδατικά διαλύματα.
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Πίνακας 5.7 
Πυκνότητες και συγκεντρώσεις υδατικών διαλυμάτων.

Διαλυμένη 
ουσία

Πυκνότητα 
σε 20oC  
gr/cm3

Συγκέντρωση Διαλυμένη  
ουσία

Πυκνότητα 
σε 20oC  
gr/cm3

Συγκέντρωση

% κατά μάζα M (moles/lt) % κατά μάζα M (moles/lt)

Η2SΟ4 1,000 0,26 0,027 ΝaΟΗ 1,000 0,16 0,0398
1,025 4,00 0,418 1,025 2,39 0,611
1,050 7,70 0,825 1,050 4,65 1,222
1,075 11,26 1,235 1,075 6,93 1,862
1,100 14,73 1,652 1,100 9,19 2,527
1,125 18,09 2,075 1,125 11,46 3,224
1,150 21,38 2,507 1,150 13,73 3,947
1,175 24,58 2,945 1,175 15,99 4,697
1,200 27,72 3,391 1,200 18,25 5,476
1,225 30,79 3,846 1,225 20,53 6,286
1,250 33,82 4,310 1,250 22,82 7,129
1,275 36,78 4,781 1,275 25,10 8,000
1,300 39,68 5,259 1,300 27,41 8,906
1,325 42,51 5,743 1,325 29,73 9,847
1,350 45,26 6,229 1,350 32,10 10,83
1,375 47,92 6,718 1,375 34,52 11,86
1,400 50,50 7,208 1,400 37,00 12,95

ΗΝΟ3 1,000 0,33 0,052 ΝΗ3 0,990 1,89 1,10
1,025 4,88 0,794 0,980 4,27 2,46
1,050 9,26 1,543 0,970 6,75 3,84
1,075 13,48 2,301 0,960 9,34 5,27
1,100 17,58 3,068 0,950 12,03 6,71
1,125 21,59 3,854 0,940 14,88 8,21
1,150 25,48 4,649 0,930 17,85 9,75
1,175 29,25 5,455 0,920 20,88 11,28
1,200 32,94 6,273 0,910 24,03 12,84
1,225 36,70 7,135 0,900 27,33 14,44
1,250 40,58 8,049 Νa2CO3 1,000 0,19 0,018
1,275 44,48 9,001 1,025 2,57 0,248
1,300 48,42 9,990 1,050 4,98 0,493
1,325 52,56 11,05 1,075 7,38 0,748
1,350 56,95 12,20 1,100 9,75 1,012
1,375 61,69 13,46 1,125 12,05 1,279
1,400 66,97 14,88 1,150 14,35 1,557

ΗCl 1,000 0,36 0,099 1,175 16,45 1,823
1,025 5,41 1,520 1,190 17,70 1,987
1,050 10,52 3,029
1,075 15,48 4,565
1,100 20,39 6,150
1,125 25,22 7,782
1,150 30,14 9,505
1,175 35,20 11,34
1,198 40,00 13,14



6.1 Ορισμός ‒ Κατάταξη

Όπως είδαμε (κεφ. 4), τα χημικά φαινόμενα οδη-
γούν σε αλλαγή της χημικής δομής των σωμάτων που 
συμμετέχουν σε αυτά (κατα στροφή μορίων και δημι-
ουργία άλλων). Είδαμε επίσης ότι αυτά συνο δεύονται 
από ενεργειακές μεταβολές. Τα χημικά φαινόμενα 
εκφρά ζονται από τις χημικές αντιδράσεις.

Χημική αντίδραση καλείται κάθε ενεργειακή με-
ταβολή, κατά την οποία δημιουργούνται σώματα με 
διαφορετική χημική σύνθεση από τα αρχικά. Κατά τη 
διάρκειά της «σπάνε» χημικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων 
και δημιουργούνται νέοι. Και τα δύο αυτά επιμέρους 
φαινό μενα σημαίνουν απορρόφηση ή έκλυση ενέρ-
γειας. Έτσι, από στοι χεία ή χημικές ενώσεις παίρνου-
με ως αποτέλεσμα άλλες χημικές ενώσεις ή στοιχεία. 
Οι χημικές αντιδράσεις απεικονίζονται με τις χημικές 
εξισώσεις. Στην αριστερή πλευρά αυτών αναγρά-
φονται τα αρχικά σώματα, και μάλιστα με την ποσο-
τική αναλογία με την οποία αντιδρούν (αντιδρώντα 
σώματα), και στη δεξιά πλευρά σημειώνο νται τα 
σώματα που έχουμε ως αποτέλεσμα της αντίδρασης 
(προϊό ντα της αντίδρασης). Τα δύο μέλη συνδέονται 
με βέλος, που δείχνει την πορεία του φαινομένου 
(και ισοδυναμεί με το ίσον). Δη λαδή η χημική εξίσω-
ση περιγράφει ποιοτικά και ποσοτικά το φαινό μενο. 
Π.χ. (καύση προπανίου):

C3Η8 + 5O2 → 3CO2 + 4Η20

Ποιοτικές πληροφορίες: 
προπάνιο αντιδρά με οξυγόνο και δίνει διοξείδιο 

του άνθρακα και νερό.
Ποσοτικές πληροφορίες: 
1 μόριο C3Η8 αντιδρά με 5 μόρια O2 και δίνει 3 

μόρια CO2 και 4 μόρια Η2O, άρα:
ΝΑ μόρια C3Η8 αντιδρούν με 5 · ΝΑ μόρια O2 και 

δίνουν 3 · ΝΑ μόρια Ο2 και 4 · ΝΑ μόρια Η2O, άρα:
1 mole C3Η8 αντιδρά με 5 mole O2 και δίνει 3 

moles CΟ2 και 4 moles Η2O,  άρα:
1 · 44 gr C3Η8 αντιδρούν με 5 · 16 gr O2 και δίνουν 

3 · 48 gr CO2 και 4 · 18 gr Η2O.
Οι ποσοτικές πληροφορίες ονομάζονται και στοι-

χειομετρική ανα λογία της αντίδρασης. Παρατηρού-
με ότι ισχύει ο Νόμος Διατήρησης της Μάζας (α΄ μέλος: 
1 · 44 + 5 · 16 = 124 gr, β΄ μέλος: 3 · 48 + 4 · 18 = 124 gr).

Παρατηρούμε ακόμα ότι, αφού τα μόρια των C3Η8 
και O2 κατα στρέφονται και τα μόρια του CO2 και Η2O 
δημιουργούνται, τα άτομα μένουν αναλλοίωτα.

(Άνθρακας: 3 άτομα στο πρώτο μέλος = 3 άτομα 
στο δεύτερο.

Υδρογόνο: 8 άτομα στο πρώτο μέλος = 8 άτομα 
στο δεύτερο.

Οξυγόνο: 10 άτομα στο πρώτο μέλος = 10 άτομα 
στο δεύτερο).

Αυτή αποτελεί μια πιο χρήσιμη μορφή του Νόμου 
Διατήρησης της Μάζας: Αριθμός ατόμων Χ στο α΄ μέ-
λος = αριθμός ατόμων Χ στο β΄ μέλος της εξίσωσης.

‒ Κατάταξη των χημικών αντιδράσεων

Η πληθώρα των χημικών αντιδράσεων καθιστά 
αναγκαία την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Η τα-
ξινόμηση είναι διαφορετική, ανά λογα με την πλευρά 
που μας ενδιαφέρει να μελετηθεί.

Αναφέρουμε μερικά βασικά κριτήρια και την αντί-
στοιχη κατάταξη.

α) Η θερμότητα που το σύστημα το οποίο αντιδρά, 
ανταλλάσσει με το περιβάλλον του. Χρησιμοποιείται 
όταν το φαινόμενο μας εν διαφέρει από ενεργειακής 
πλευράς (χημική θερμοδυναμική, θερμο χημεία). Με 
βάση αυτό το κριτήριο, οι αντιδράσεις ταξινομούνται 
σε εξώθερμες και ενδόθερμες.

Εξώθερμες καλούνται οι αντιδράσεις που αποδί-
δουν θερμότητα στο περιβάλλον, ενώ ενδόθερμες 
ονομάζονται οι αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των 
οποίων απορροφάται θερμότητα από το περιβάλ-
λον. Τυπικό παράδειγμα εξώθερμης αντίδρασης εί-
ναι η καύση του άνθρακα:

C + O2 → CO2 + 393,7 kJ

Παράδειγμα ενδόθερμης αντίδρασης: Η2 + Ι2 → 
2ΗΙ – 51,9 kJ (σε αυτήν τη μορφή γραφής των χη-
μικών εξισώσεων η αναγραφόμε νη ποσότητα ενέρ-
γειας αναφέρεται στη στοιχειομετρική αναλογία των 
moles, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ

Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
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Όπως είδαμε (κεφ. 4), η ενέργεια που το σύστη-
μα το οποίο αντι δρά ανταλλάσσει με το περιβάλλον 
δεν περιορίζεται στη μορφή της θερμότητας. Γι’ αυτό, 
ανάλογα με το είδος της ενέργειας οι αντι δράσεις 
διακρίνονται σε θερμοχημικές, φωτοχημικές, 
ηλεκτροχημι κές κ.ά.

β) Ανάλογα με το είδος των σωματιδίων που (ως 
αντιδρώντα ή προϊόντα) παίρνουν μέρος στην αντί-
δραση, διακρίνουμε μοριακές και ιοντικές αντιδρά-
σεις. Μοριακές καλούνται οι αντιδράσεις στις οποί-
ες τα σώματα βρίσκονται υπό μορφή μορίων, ενώ 
ιοντικές εκείνες στις οποίες συμμετέχουν και ιόντα. 
Π.χ. η σύνθεση του ΗCl είναι μοριακή αντίδραση:

Η2 + Cl2 → 2ΗCl

ενώ η ΑgΝO3 + ΝaCl → ΑgCl+ ΝaΝO3 ιοντική

(σε υδατικό διάλυμα το ΑgΝO3 διίσταται σε Αg+ και 
ΝΟ–

3   , το ΝaCl σε Νa+ και Cl –).
Τις ιοντικές αντιδράσεις θα τις δούμε αναλυτικά 

στο επόμενο κεφάλαιο.
γ) Ανάλογα με τον μηχανισμό τους οι αντιδράσεις 

διακρίνονται σε οξειδοαναγωγικές και μεταθετικές (ή 
μη οξειδοαναγωγικές). Οξειδοαναγωγικές καλού-
νται οι αντιδράσεις κατά τις οποίες μεταβάλλε ται ο 
αριθμός οξείδωσης ορισμένων ατόμων, π.χ.:

C + O2 → Co2,       SO2 + 1/2 O2 → SO3

Αυτές θα τις εξετάσουμε αναλυτικότερα στο κε-
φάλαιο 8. 

Μεταθετικές ή μη οξειδοαναγωγικές είναι οι 
αντιδράσεις στις οποίες δεν έχουμε μεταβολή του 
αριθμού οξείδωσης, π.χ.:

ΗCl + ΝaΟΗ → ΝaCl + Η2O,   

Ρ2O5 + 3Η2O → 2Η3ΡO4

Στις μεταθετικές ανήκουν η εξουδετέρωση, η 
υδρόλυση αλάτων, οι αντιδράσεις διπλής αντικατά-
στασης, ορισμένες αντιδράσεις σύνθεσης κ.ά..

Στις οξειδοαναγωγικές ανήκουν οι αντιδράσεις 
σύνθεσης, αποσύνθεσης, απλής αντικατάστασης 
κ.ά..

Ακόμη, ανάλογα με τη φορά τους οι αντιδράσεις 
ταξινομούνται σε μονόδρομες και αμφίδρομες 
ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των σωμάτων, σε 
ομογενείς και ετερογενείς ανάλογα με τη φύση των 
σωμάτων, σε αντιδράσεις ανόργανης και οργανι-
κής χημείας κ.ά.

6.2 Χημική θερμοδυναμική – Θερμοχημεία

Σε μία χημική αντίδραση τα αντιδρώντα σώματα 
περιέχουν ένα πο σό χημικής ενέργειας. Αν τα προ-
ϊόντα της αντίδρασης περιέχουν μεγαλύτερο ποσό 
χημικής ενέργειας, τότε κατά τη διάρκεια του φαινο-
μένου απορροφήθηκε από το περιβάλλον ποσότητα 
ενέργειας ίση με την επιπλέον ποσότητα που συνα-
ντάμε στα αντιδρώντα. Αντίθετα, αν τα προϊόντα πε-
ριέχουν μικρότερη ποσότητα χημικής ενέργειας από 
τα αντιδρώντα, τότε η διαφορά των δύο ποσοτήτων 
έχει αποδο θεί στο περιβάλλον (έκλυση ενέργειας). 
Το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων χημικών 
ενώσεων και τις παραπάνω μεταβολές (που υπα-
κούουν στον Νόμο της Διατήρησης της Ενέργειας), 
το εξετάζει ειδι κός κλάδος της Χημείας, η Χημική 
Θερμοδυναμική. Η απορροφώμενη ή εκλυόμενη 
στο περιβάλλον ενέργεια μπορεί να είναι ηλεκτρική 
ενέργεια, ακτινοβολία ή θερμική ενέργεια. Πιο συνη-
θισμένη είναι η τελευταία. Λόγω της σημασίας της 
θερμότητας για τις χημικές αντι δράσεις, αναπτύχθη-
κε ιδιαίτερος κλάδος, η Θερμοχημεία.

Έτσι Θερμοχημεία καλείται ο κλάδος της Χημεί-
ας που ασχολείται με τις θερμικές μεταβολές, που 
συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Με άλλα λόγια 
η Θερμοχημεία ασχολείται με τη μετατροπή της «χη-
μικής» ενέργειας σε θερμότητα και αντίστροφα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο Διατήρησης της 
Ενέργειας προκύ πτουν οι ακόλουθοι νόμοι της θερ-
μοχημείας:

1) Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά τη 
διάσπαση μιας χημικής ένωσης στα συστατικά της εί-
ναι ίσο με το ποσό της θερ μότητας που απαιτείται για 
να σχηματιστεί η ένωση από τα συστα τικά της (Νό-
μος Lavoisier - Laplace).

δηλαδή αν: Α B C → Α + Β + C + Q

τότε: Α + Β + C → Α Β C – Q (και αντίστροφα)

π.χ.           2Η2O → 2Η2 + O2 – 136,8 kcal

2Η2 + O2 → 2Η2O + 136,8 kcal

2) Η θερμότητα που εκλύεται ή απορροφάται κατά 
τη διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης  είναι η ίδια, είτε η 
αντίδραση συντελείται απευθείας (σε ένα στάδιο), είτε 
σε περισσότερα του ενός στάδια (Νόμος του Ηess).

Με άλλα λόγια, η θερμότητα που συνοδεύει την 
αντίδραση εξαρ τάται μόνο από την αρχική και τελι-
κή κατάσταση των σωμάτων, και όχι από την πορεία 
που ακολουθείται π.χ.:
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2C + O2 → 2CO + 53,68 kcal

2CO + O2 → 2CO2 + 135,22 kcal

ή      2C + 2O2 → 2C02 + 188,9 kcal

Αυτό σημαίνει ότι τελικά εκλύεται ίδια ποσότητα 
θερμότητας, είτε ο άνθρακας καεί απευθείας προς 
CO2, είτε η καύση του συντε λεστεί σε δύο στάδια.

Θερμοχημικοί πίνακες και η χρήση τους. Για 
να μπορούμε από ενεργειακής πλευράς να συγκρί-
νουμε τα χημικά φαινόμενα, θα πρέπει η σύγκριση 
να γίνεται στις ίδιες συνθήκες. Λαμβάνεται γι’ αυτό 
(πρότυπη) θερμοκρασία 25°C και ατμοσφαιρική πί-
εση. Τα σώματα που συμμετέχουν στην αντίδραση 
θεωρείται ότι βρίσκονται στη φυσική κατάσταση που 
αντιστοιχεί σε αυτές τις συνθήκες (π.χ. Η2, O2, CO2: 
αέρια, Βr2, Ηg: υγρά, Fe, Νa, C: στερεά) και στη στα-
θερότερη μορφή τους (το οξυγόνο ως διατομικό, ο 
άνθρακας στη μορφή του γραφίτη κ.λπ.). Η μεταβο-
λή του ενεργειακού περιεχομένου του συ στήματος 
εκφράζεται με τη μεταβολή της ενθαλπίας:

ΔΗ = Η (προϊόντων) – Η (αντιδρώντων)

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού μίας ουσίας 
καλείται η μεταβο λή της ενθαλπίας που συνοδεύει 
τον σχηματισμό ενός mole της ουσίας από τα στοι-
χεία της (σε πρότυπες συνθήκες) (πίν. 6.1). Γνω-
ρίζοντας την πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού των 
σωμάτων που συμμετέχουν σε μία αντίδραση, υπο-
λογίζεται η μεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης. 
Αυτή ισούται με το άθροισμα των ενθαλπιών σχημα-
τισμού όλων των προϊόντων μείον το άθροισμα των 
ενθαλπιών σχηματισμού όλων των αντιδρώντων 
σωμάτων (τα στοιχεία θεωρεί ται, σύμφωνα με τον 
παραπάνω ορισμό, ότι έχουν ενθαλπία σχηματι-
σμού ίση με το μηδέν).

Σημειώνουμε ότι οι εξώθερμες αντιδράσεις έχουν 
αρνητικό ΔΗ (αρνητική μεταβολή ενθαλπίας), ενώ οι 
ενδόθερμες θετικό (όπως εύκολα προκύπτει από τα 
προηγούμενα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

CaΟ + Η2O → Ca(OΗ)2

ΔΗ = ΔΗo
Ca(ΟΗ)2

 – ΔΗo
CaO – ΔΗo

Η2O ⇒ ΔΗ = –65,6 kJ

(ή CaO + Η2O → Ca(OΗ)2 + 65,6 kJ)

6.3  Ταχύτητα χημικής αντίδρασης – Χημική κινη-
τική

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης καλείται ο ρυθ-

Πίνακας 6.1 
Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού.

Ουσία ΔΗo σε kJ Ουσία ΔΗo σε kJ

CO – 110,5 ΗΙ + 25,9

CO2 – 393,7 ΗΝO3 – 173,3

CΗ4 – 74,9 Η2O – 285,5

C2Η6 – 84,7 Η2S – 20,1

C2Η4 + 52,3 Η2SO4 – 811,5

C2Η2 + 226,8 ΚCl – 436,0

C3Η8 – 103,9 ΚOΗ – 426,8

n – C4Η10 – 125,1 ΝΗ3 – 66,9

n – C6Η14 – 167,2 ΝΟ + 90,4

n – C8Η18 – 208,5 ΝO2 + 51,9

n – C9Η20 – 275,3 O3 + 142,3

C2Η5ΟΗ – 277,7 ΡCl3 – 306,3

Αl2O3 – 1669,8 ΡCl5 – 339,2

CaC2 – 62,7 ΡOCl3 – 592,0

CaO – 635,5 SO2 – 297,1

Ca(OΗ)2 – 986,6 SO3 – 395,0

CaCO3 – 1207,1 ΝaCl – 411,0

CuO – 161,1 ΝaΟΗ – 427,0

FeO – 269,1 Νa2CO3 – 1130,0

Fe2O3 – 822,2 Νa2SO4 – 1383,0

FeS – 95,0 ΡbSO4 – 914,5

ΗCl – 92,5 Αg2Ο – 30,6

ΗΒr – 36,2

μός «καταστρο φής» των αντιδρώντων σωμάτων ή 
«δημιουργίας» των προϊόντων. Η ταχύτητα διαφέρει 
σημαντικά από αντίδραση σε αντίδραση. Υπάρ χουν 
αντιδράσεις που ολοκληρώνονται σε ελάχιστο χρόνο 
(κλάσμα τα δευτερολέπτου), και άλλες που διαρκούν 
πολλά χρόνια (π.χ. η ένωση του άνθρακα με το οξυ-
γόνο σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρα-
σίας γίνεται πάρα πολύ αργά. Η αντίδραση ισχυρού 
οξέος με ισχυρή βάση αντίθετα γίνεται σε χρόνο της 
τάξης των 10–6 sec).

Η ταχύτητα μίας αντίδρασης εξαρτάται από τη 
φύση των αντι δρώντων σωμάτων. Επηρεάζεται 
όμως σημαντικά από σειρά πα ραγόντων που αναφέ-
ρονται στη συνέχεια.

1) Την συγκέντρωση των αντιδρώντων σωμά-
των. Όταν αυξηθεί η συγκέντρωση ενός ή και όλων 
των αντιδρώντων σωμάτων, η ταχύ τητα της αντίδρα-
σης αυξάνεται σημαντικά.
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2) Την θερμοκρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας 
οδηγεί γενικά σε αύξηση της ταχύτητας μίας χημικής 
αντίδρασης (αφού αύξηση της θερμοκρασίας σημαίνει 
αύξηση της κινητικής ενέργειας των μορίων).

3) Την πίεση: Αύξηση της πίεσης οδηγεί σε αύ-
ξηση της ταχύτητας. Αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή όταν 
πρόκειται για αντίδραση στην οποία συμμετέχουν αέ-
ρια αντιδρώντα.

4) Την φυσική κατάσταση των αντιδρώντων 
σωμάτων. Γενικά, σε υ γρή και αέρια κατάσταση αυ-
ξάνει η ταχύτητα.

5) Την επιφάνεια επαφής των αντιδρώντων. 
Όταν η επιφάνεια επαφής των αντιδρώντων αυξάνει, 
έχουμε αύξηση της ταχύτητας.

6) Τις ακτινοβολίες. Αυτές αυξάνουν την ταχύτητα 
πολλών χημικών αντιδράσεων (π.χ. φωτοσύνθεση).

7) Τους καταλύτες. Η παρουσία ειδικών σωμάτων, 
που μετά το τέλος της αντίδρασης παραμένουν χημικά 
αδρανή (καταλύτες), μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ή 
μείωση της ταχύτητας (βλ. παράγρ. 6.4). Με τη μελέτη 
της ταχύτητας και των παραγόντων οι οποίοι την επη-
ρεάζουν (επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας τη χημική 
αντίδραση) ασχολείται ειδικός κλάδος της Χημείας, η 
Χημική Κινητική.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, η ταχύτητα 
μιας χημικής αντίδρασης της μορφής Α + Β → Γ + Δ 
είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 
συστατικών:

U = k · CA · CB

και γενικότερα (αν έχουμε αντίστοιχους συντελεστές α, 
β),

U = k · Cα
A   · C

β
B

όπου k είναι η σταθερά της ταχύτητας αντίδρασης 
(εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία).

Η σχέση αυτή εξηγεί την επίδραση στην ταχύτη-
τα και ορισμένων άλλων παραγόντων (που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω). Έτσι, αύξηση της πίεσης σε ένα 
αέριο μείγμα οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των 
αντιδρώντων σωμάτων στη μονάδα όγκου, άρα έχου-
με αύξηση της συγκέντρωσής τους και γι’ αυτό αύξηση 
της ταχύτητας της αντίδρασης. (Σημειώνουμε εδώ την 
εποικοδομητική για τη Χημική Κινητική επέκταση της 
έννοιας της συγκέντρωσής μίας ουσίας σε ποσότητα 
ουσίας σε ορισμένο όγκο: moles/lt).

Η λογική εξήγηση της εξάρτησης της ταχύτητας από 
τη συγκέ ντρωση των αντιδρώντων βρίσκεται στο ότι 
όσα περισσότερα μόρια των αντιδρώντων σωμάτων 
υπάρχουν σε έναν χώρο, τόσο περισσότε ρες μοριακές 
συγκρούσεις σημειώνονται μεταξύ τους, με αποτέλε-
σμα «διάσπαση» μορίων και δημιουργία νέων. Η συ-

Σχ. 6.1
Μεταβολή της ταχύτητας αντίδρασης με τον χρόνο.

γκέντρωση των αντιδρώντων μειώνεται με τον χρόνο 
και έτσι προκύπτει η εξάρτηση της ταχύτητας από τον 
χρόνο (σχ. 6.1).

Στην προηγούμενη σχέση το άθροισμα των εκθε-
τών (α + β + ...) καλείται τάξη της αντίδρασης. Με 
βάση αυτό οι αντιδράσεις χωρί ζονται σε πρώτης, δεύ-
τερης, τρίτης κ.ο.κ. τάξης.

Ενέργεια ενεργοποίησης μιας αντίδρασης κα-
λείται η επιπλέον ενέργεια, που πρέπει να προσλά-
βουν τα αντιδρώντα σώματα (τα μόριά τους), για να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση. Δεχόμαστε δη λαδή ότι 
μεταξύ της ενεργειακής στάθμης των αντιδρώντων 
συστατι κών και της ενεργειακής στάθμης των προϊ-
όντων (ανεξαρτήτως ποια είναι υψηλότερη) υπάρχει 
ένα ενεργειακό εμπόδιο («όρος»), που κατά κάποιον 
τρόπο διαχωρίζει τις ενεργειακές στάθμες της αρχι κής 
και τελικής κατάστασης του συστήματος. (Το εμπό-
διο αυτό συνδέεται με την ενέργεια που πρέπει στην 
πρώτη φάση της αντίδρασης να καταναλωθεί, για να 
«σπάσουν» οι υπάρχοντες χημικοί δεσμοί).

Το σχήμα 6.2, για την αντίδραση Α + Β → Γ + Δ, 
δείχνει την ενέργεια ενεργοποίησης.

Σχ. 6.2
Ενέργεια ενεργοποίησης Εα χημικής αντίδρασης.

U

Χρόνος t

Ε(Α+Β)

Ε(Γ+Δ)

Εα

Ε

Ε
νέ

ργ
ει

α

ΠροϊόνταΑντιδρώντα

Α + Β → Γ + Δ
Εα: Ενέργεια ενεργοποίησης
Ε: Ενέργεια που αποδίδεται τελικώς στο περιβάλλον
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Η ενέργεια ενεργοποίησης εξηγεί και γιατί μία 
χημική αντίδρα ση είναι αδύνατο να συμβεί αν τα 
μόρια των αντιδρώντων σωμάτων δεν αποκτήσουν 
ένα ενεργειακό επίπεδο. Υπάρχει δηλαδή μία θερ-
μοκρασία, κάτω από την οποία δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί η αντίδραση (αν θεωρήσουμε σταθερές 
τις άλλες συνθήκες που την ε πηρεάζουν). Η θερμο-
κρασία αυτή καλείται «θερμοδυναμικά επιτρεπτή 
θερμοκρασία έναρξης» της αντίδρασης. (Η πραγ-
ματική θερμοκρασία έναρξης είναι λίγο μεγαλύτερη). 
Για μεγαλύτερες θερμοκρασίες η σταθερά χημικής 
αντίδρασης Κ αυξάνεται με την αύξηση της θερμο-
κρασίας (σύμφωνα με την εξίσωση του Arrhenius: 

lnk = lnA – 
Eα

RT
, 

όπου: Α = συντελεστής Arrhenius, Eα: ενέργεια ενερ-
γοποίησης, Τ = απόλυτη θερμοκρασία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιδιόμορφη είναι η επίδραση της φω-
τεινής ακτινοβολίας σε ορισμένες αντιδράσεις (φω-
τοχημικές αντιδράσεις). Οι αντιδράσεις αυτές προ-
καλούνται ή επιταχύνονται από το φως και η ταχύτητά 
τους είναι ανεξάρτητη στις περισσότερες περιπτώ σεις 
από τη συγκέντρωση των αντιδρώντων σωμάτων (είναι 
δηλ.«μηδενικής τάξης»). Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
συμβεί μία φωτοχημική αντίδραση είναι τουλάχιστον ένα 
από τα αντιδρώντα σώματα να απορροφά το φως. Έτσι, 
η αναγκαία ενέργεια ενεργοποίησης προσφέρεται από 
τα «απορροφώμενα» φωτόνια (το καθένα έχει ενέργεια 
ε = h · ν, όπου: h = σταθερά του ΡΙanck και ν = συχνότη-
τα του απορροφώμενου φωτός). Παραδείγματα τέτοιων 
αντιδράσεων είναι η φωτοσύνθεση, η οξείδω ση του SO2 
προς SO3, η μετατροπή του όζοντος (Ο3 ) σε οξυγόνο κ.ά. 
Τα φωτοχημικά φαινόμενα τα εξετάζει η Φωτοχημεία.

6.4 Kαταλύτες

Η ταχύτητα των αντιδράσεων, όπως είπαμε, επη-
ρεάζεται και από την παρουσία ορισμένων σωμά-
των, των καταλυτών.

Καταλύτες καλούνται οι ουσίες που όταν προ-
στίθενται στο σύστημα μεταβάλλουν σημαντικά την 
ταχύτητα της αντίδρασης, χωρίς να εμφανίζονται στα 
τελικά προϊόντα της και χωρίς να παθαί νουν οι ίδιες 
καμιά χημική μεταβολή. Ένας καταλύτης μπορεί να 
αυξάνει ή να ελαττώνει την ταχύτητα μιας αντίδρα-
σης. Στην πρώτη περίπτωση καλείται θετικός, ενώ 
στη δεύτερη αρνητικός καταλύτης.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κα-
ταλυτικής δράσης είναι τα ακόλουθα:

1) Μετά το τέλος της αντίδρασης ο καταλύτης πα-

ραμένει χημι κά αμετάβλητος. Υπάρχει όμως πιθανό-
τητα φυσικών μεταβολών.

2) Μικρή ποσότητα καταλύτη είναι αρκετή για να 
προκληθεί αντί δραση σε μεγάλη έκταση.

3) O καταλύτης δεν επηρεάζει τη θέση ισορροπί-
ας του συστήματος. Ο καταλύτης δηλαδή σε αμφί-
δρομες αντιδράσεις αυξάνει το ίδιο την ταχύτητα και 
των δύο αντίστροφων αντιδράσεων.

Παράδειγμα κατάλυσης:

KClO3 
MnO2  KCl + 3

2  O2

[θερμική διάσπαση χλωρικού καλίου με καταλύ-
τη πυρολουσίτη (ΜnO2)]. Ο πυρολουσίτης μετά το 
τέλος της πιο πάνω αντίδρασης παραμένει χημικά 
αμετάβλητος. Από φυσικής όμως άποψης, αυτός 
μετατρέπεται από μεγάλους κρυστάλλους, που ήταν 
στην αρχή, σε σκόνη. Αυτό σημαίνει ότι στη συγκε-
κριμένη περίπτωση ο καταλύτης συμμετέχει σε ενδι-
άμεσες χημικές δράσεις, αλλά τελικά αναγεννάται σε 
άλλη φυσική κατάσταση.

Η εξήγηση της καταλυτικής δράσης είναι αρκετά 
πολύπλοκη. Η δράση των διαφόρων καταλυτών δεν 
είναι ενιαία. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί 
ότι ο καταλύτης σχηματίζει ενδιάμεσο α σταθές προ-
ϊόν με ένα ή περισσότερα από τα αντιδρώντα σώ-
ματα και στη συνέχεια αναγεννάται. Οι ενδιάμεσες 
αντιδράσεις έχουν μι κρότερη ενέργεια ενεργοποί-
ησης (σχ. 6.3). Σε άλλες περιπτώσεις ο καταλύτης 
προσροφά στην επιφάνειά του τα αντιδρώντα, αυ-
ξάνοντας έτσι τις συγκεντρώσεις τους και κατά συ-

Σχ. 6.3
Μείωση ενέργειας ενεργοποίησης με χρήση καταλύτη. 

(α) Αντίδραση χωρίς καταλύτη. (β) Αντίδραση με παρου-
σία καταλύτη που συμμετέχει σε ενδιάμεσες αντιδράσεις.

(α)

Α + Β → Γ + Δ

Εα
Α + Β

Γ + Δ

(β)

Α + Κ → ΑΚ ΑΚ + B → Γ + Δ + Κ

Ε′α

ΑΚ

Α + Κ Ε′′α

Γ + Δ + Κ

ΑΚ + B
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νέπεια την ταχύτητα των αντίστοιχων αντιδράσεων 
[π.χ. καταλυτική δράση του πορώ δους λευκόχρυσου 
(Ρt) (σχ. 6.4)].

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενζυμα-
τικές αντιδράσεις, στις οποίες τον ρόλο του καταλύτη 
παίζουν ορισμένα ένζυμα. Η κα ταλυτική λειτουργία 
των ενζύμων στηρίζεται στη δημιουργία ενδια μέσων 
ασταθών ενώσεων (ζύμωση του κρασιού, γιαούρτι 
κ.λπ.).

6.5  Αμφίδρομες αντιδράσεις ‒ Χημική ισορρο-
πία.

Αμφίδρομες αντιδράσεις καλούνται οι αντιδρά- 
σεις που συντελούνται ταυτόχρονα και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. Την ίδια στιγμή δηλαδή που αντι-
δρώντα μετατρέπονται σε προϊόντα, προϊόντα της 
αντίδρασης επαναμετατρέπονται σε αντιδρώντα. 
Η αμφίδρομη αντίδραση παριστάνεται με δύο βέλη 
αντίθετης φοράς μεταξύ των δύο μελών της αντίδρα-
σης, π.χ.:

Ν2 + 3Η2 →←  2ΝΗ3

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο αντίθετες αντιδρά-
σεις. Στην εξέλι ξή τους, κάποια στιγμή οι ταχύτητες 
των δύο αντιδράσεων εξισούνται (καθώς μειώνεται 
η συγκέντρωση των αντιδρώντων και αυξάνεται η 
συγκέντρωση των προϊόντων, μειώνεται η ταχύτητα 
της αντίδρασης προς τα δεξιά και αυξάνεται της αντί-
δρασης προς τα αριστερά, μέχρι εξίσωσης).

Τότε, όσα μόρια αντιδρώντων καταστρέφονται, 
τόσα ακριβώς δη μιουργούνται στο ίδιο χρονικό δι-
άστημα. Μακροσκοπικά παρουσιά ζεται (ποσοτική) 
ηρεμία. Στο σημείο αυτό λέμε ότι έχουμε χημική 
ισορροπία.

Στην κατάσταση της χημικής ισορροπίας υπάρ-

χουν συγκεκριμέ νες ποσότητες, τόσο των αντιδρώ-
ντων όσο και των προϊόντων. Άρα, το σημείο ισορρο-
πίας καθορίζεται από τη συγκέντρωση των σωμάτων 
που συμμετέχουν στην αμφίδρομη αντίδραση. Αν η 
αντίδραση είναι:

Α + Β →←  C + D

τότε στο σημείο ισορροπίας ο λόγος k = 
CC · CD

CA · CB
 είναι 

σταθερός.
Αυτό προκύπτει από την ισότητα των ταχυτήτων 

των δύο αντιδράσεων:

U1 = U2, αλλά U1 = k1 · CΑ · CΒ και U2 = k2 · CC · CD.

Άρα: 
k = 

k2

k1
 = 

CC · CD

CA · CB
 

Γενικεύοντας, και αν α, b, c, d οι αντίστοιχοι συ-
ντελεστές:

k = 
Cc

C   · C
d
D

Cα
A   · C

b
B

Το k καλείται σταθερά της χημικής ισορροπί-
ας του συστήματος και εξαρτάται μόνο από τη θερ-
μοκρασία. Η παραπάνω σχέση εκ φράζει τον Νόμο 
Δράσης των Μαζών, σύμφωνα με τον οποίο: το 
γινόμενο των συγκεντρώσεων των προϊόντων μιας 
αντίδρασης προς το γινόμενο των συγκεντρώσεων 
των αντιδρώντων έχει τιμή σταθερή, που χαρακτη-
ρίζει, για ορισμένη θερμοκρασία, το σημείο της χημι-
κής ισορροπίας του συστήματος.

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, αν μεταβάλουμε τη 
συγκέντρωση ε νός από τα σώματα που συμμετέ-
χουν στην αντίδραση, διατηρώντας σταθερή τη θερ-
μοκρασία, μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις και των 
υπολοίπων, αλλά η τιμή του k παραμένει σταθερή. 

Σχ. 6.4
Σχηματισμός μορίων αμμωνίας στην επιφάνεια ενός καταλύτη. Μόρια υδρογόνου και αζώτου  

προσροφώνται και διασπώνται σε άτομα, τα οποία σχηματίζουν μόρια ΝΗ3.
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Το k μεταβάλλε ται, όταν μεταβάλλεται η θερμοκρα-
σία. Η μελέτη αυτών των μεταβο λών οδήγησε στα 
ακόλουθα συμπεράσματα (που αφορούν στη Θερ-
μοχημεία):

1) Οι εξώθερμες αντιδράσεις ευνοούνται με ελάτ-
τωση της θερμοκρα σίας, ενώ οι ενδόθερμες με αύ-
ξηση της θερμοκρασίας. Αυξάνοντας λοιπόν τη θερ-
μοκρασία, το σημείο ισορροπίας της αμφίδρομης 
αντίδρασης μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση, 
προς την οποία έχουμε απορρόφηση θερμότητας 
(Νόμος του Van't Hoff). Ο Le Chatelier γενίκευσε: 

2) Όταν σε χημικό σύστημα που βρίσκεται σε 
ισορροπία επιβλη θούν νέες τιμές θερμοκρασίας και 
πίεσης, το σημείο ισορροπίας του συστήματος μετα-
τοπίζεται προς την κατεύθυνση εκείνη που αντισταθ-
μίζεται το αποτέλεσμα της αλλαγής των εξωτερικών 
συνθηκών (Νόμος της Φυγής προ της Βίας).

π.χ.       Ν2 + 3Η2  →←   2 ΝΗ3 + Q

Αυξάνοντας τη θερμοκρασία στην παραπάνω 
αντίδραση, το ση μείο ισορροπίας μετατοπίζεται αρι-
στερά (απορρόφηση θερμότητας). Αυξάνοντας την 
πίεση, μετατοπίζεται δεξιά, μιας και τα προϊόντα κα-
ταλαμβάνουν μικρότερο όγκο (1 όγκος Ν2 και 3 όγκοι 
Η2, δίνουν 2 μόνο όγκους ΝΗ3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μεταβολή της τιμής του k σε συνάρ-
τηση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας δίνεται από την 
εξίσωση του Van't Hoff:

d lnk
dT

 = ‒ Q
RT2

με Q: θετικό για εξώθερμες και αρνητικό για ενδόθερμες 
αντιδράσεις.

Από αυτόν τον τύπο προκύπτει ο παραπάνω Nόμος 
του Van't Hoff.

Οι λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτατα 
μιας χημικής αντίδρασης (φυσική κατάσταση, επιφάνει-
ες επαφής, καταλύτες), δεν επηρεάζουν το σημείο ισορ-
ροπίας του συστήματος, αφού επηρεάζουν κατά τον ίδιο 
τρόπο την ταχύτητα και των δύο (αντίστροφων) αντιδρά-
σεων.

Θεωρητικά όλες οι χημικές αντιδράσεις θεωρούνται 
αμφίδρομες. Γι’ αυτό ο ορισμός της κατάστασης χημικής 
ισορροπίας γενικεύεται: Ένα σύστημα βρίσκεται σε αυτήν 
την κατάσταση, όταν η ποσοτική του σύσταση δεν μετα-
βάλλεται σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Στην πράξη συναντάμε πολλές μονόδρομες αντιδρά-
σεις αλλά και αμφίδρομες. Η δυνατότητα επηρεασμού του 
σημείου ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων και 
της συγκέντρωσης των ουσιών που λαμβάνουν μέρος σε 
αυτή έχει μεγάλη σημασία για τη Bιομηχανική Xημεία.

6.6   Υπολογισμός των συντελεστών χημικής εξί-
σωσης 

Όπως είπαμε, η χημική εξίσωση απεικονίζει ποι-
οτικά και ποσοτικά τη χημική αντίδραση. Για την πο-
σοτική απεικόνιση τοποθετούνται μπροστά από τα 
σώματα που συναντώνται στην αντίδραση οι συντε-
λεστές. Αυτοί δείχνουν την αναλογία σε μόρια (ή 
moles) που υπάρ χει μεταξύ των αντιδρώντων και 
των προϊόντων της αντίδρασης. Για τον προσδιορι-
σμό αυτών των συντελεστών λαμβάνουμε υπόψη το 
γεγονός ότι στις χημικές αντιδράσεις καταστρέφονται 
μόρια και δη μιουργούνται άλλα, αλλά όμως τα άτο-
μα που συναντώνται στα μό ρια ούτε δημιουργούνται 
ούτε καταστρέφονται. Έτσι, ο Νόμος Διατήρησης της 
Μάζας εκφράζεται με το ισοζύγιο κάθε στοιχείου που 
λαμβάνει μέρος στην αντίδραση:

«Ο αριθμός των ατόμων του στοιχείου Χ στα αντι-
δρώντα σώματα ισούται με τον αριθμό των ατόμων 
του ίδιου στοιχείου στα προϊόντα της αντίδρασης».

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να υπολογί-
σουμε τους συντελε στές οποιασδήποτε χημικής εξί-
σωσης, όταν γνωρίζουμε τα αντι δρώντα και τα προ-
ϊόντα.

Σειρά εργασίας:
1) Γράφουμε (χωρίς συντελεστές) όλα τα αντι-

δρώντα και προϊόντα.
2) Στη θέση των αγνώστων συντελεστών τοποθε-

τούμε γράμματα.
3) Εφαρμόζουμε τον παραπάνω κανόνα για κάθε 

στοιχείο που συναντά ται στην αντίδραση. Έτσι προ-
κύπτουν οι εξισώσεις με n + 1 αγνώστους.

4) Δίνουμε τυχαία μία τιμή σε έναν συντελεστή 
(συνήθως α = 1), οπότε έχουμε σύστημα n εξισώ-
σεων με n αγνώστους. Επιλύουμε το σύστημα και 
προσδιορίζουμε τις τιμές όλων των γραμμάτων.

Εφόσον έχουν προκύψει κλασματικές τιμές, πολ-
λαπλασιάζουμε όλες τις τιμές που υπολογίσαμε επί 
το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) και μετατρέ-
πονται σε ακέραιες.

Γράφουμε την εξίσωση τοποθετώντας στη θέση 
των γραμμάτων τους συντελεστές που υπολογίσα-
με. Η παραπάνω διαδικασία είναι εφαρμόσιμη σε 
όλες τις χημικές αντιδράσεις. Είναι όμως σχετικά 
δύσχρηστη για τις πολύπλοκες α ντιδράσεις οξειδο-
αναγωγής.

Επίσης, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, αν δεν γνω-
ρίζουμε όλα τα προϊόντα και τα αντιδρώντα της αντί-
δρασης. Στις αντιδράσεις ο ξειδοαναγωγής θα επα-
νέλθουμε (παράγρ. 8.5).
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA

Να υπολογισθούν οι συντελεστές των αντιδράσε-
ων:

α) Αl + ΗΟl → Αl Cl3 + Η2

β) ΝO2 + Η2O → ΗΝO3 + ΝΟ
γ) Fe + ΗΝO3 → Fe(ΝO3)2 + ΝΟ + Η2O

α) α Αl + β ΗCl → γ Αl Cl3 + δ Η2

Ισοζύγια:

Al:  α = γ 



 

 

 

 

⇒

α = 1 



 

 

 

 

⇒
Η:  β = 2δ γ = 1
Cl:  β = 3γ β = 2δ
 α = 1 β = 3





 

 

 

 

⇒

α = 1 



 

 

 

 

⇒

α = 2
β = 3 β = 6
γ = 1 γ = 2
δ = 3/2 δ = 3

Άρα: 2 Al + 6ΗCl → 2 Al Cl3 + 3H2

β) α ΝΟ2 + β Η2Ο → γ ΗΝΟ3 + δ ΝΟ

Ισοζύγια:

Ν:  α = γ + δ 



 

 

 

 

⇒

α = γ + δ 



 

 

 

 

⇒
Ο:  2α + β = 3γ + δ 2α + 1 = 3γ + δ
Η:  2β = γ γ = 2
 β = 1 β = 1





 

 

 

 

⇒

α = 2 + δ 



 

 

 

 

⇒

α = 3
2α = 5 + δ β = 1
β = 1 γ = 2
γ = 2 δ = 1

Άρα: 3 ΝΟ2 + Η2Ο → 2ΗΝΟ3 + ΝΟ

γ) α Fe + β ΗNΟ3 → γ Fe (ΝΟ3)2 + δ ΝΟ + ε Η2Ο

Ισοζύγια:

Fe:  α = γ 




 

 

 

 

⇒

α = 1




 

 

 

 

⇒
H:  β = 2e γ + 1
N:  β = 2γ + δ β = 2ε
Ο:  3β = 2 · 3 · γ + δ + ε β = 26
  α = 1 3β = 6 + 5 +3





 

 

 

 

⇒

α = 1
γ = 1
β = 8/3
δ = 2/3
ε = 4/3

Πολλαπλασιασμός επί 3: α΄ = 3, β΄ = 8, γ΄ = 3,  
δ΄ = 2, ε΄ = 4. 

Άρα: 3Fe + 8 ΗΝO3 → 3Fe (ΝO3)2 + 2ΝO + 4Η2O.



7.1 Διάσταση των ηλεκτρολυτών

Όπως είδαμε (κεφ. 5), σημαντικές ιοντικές αντι-
δράσεις συναντώνται κατά τη διάλυση ηλεκτρολυ-
τών (οξέα, βάσεις, άλατα) στο νερό. Η διάσταση των 
ηλεκτρολυτών σε ιόντα είναι αμφίδρομη αντίδραση. 
Μόνο στα άλατα θεωρούμε ότι η αντίδραση είναι μο-
νόδρομη (πλήρης διάσταση σε ιόντα). Στις βάσεις, 
και ιδιαίτερα στα οξέα, η διάσταση δεν είναι πλή-
ρης. Αυτό φαίνεται και από τη μέτρη ση των τιμών 
των ωσμωτικών ιδιοτήτων. Η τιμή του διαλύματος 
η οποία προκύπτει από τη μέτρηση είναι μικρότερη 
απʼ αυτήν που θεωρητικά υπολογίζεται για πλήρη 
διάσταση.

Βαθμός διάστασης ή ιονισμού ηλεκτρολύτη 
καλείται το ποσο στό των διαλυμένων μορίων που 
έχουν μετατραπεί σε ιόντα. Ο βαθμός διάστασης συ-
νήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (%). Όσο μεγαλύ-
τερος είναι ο βαθμός διάστασης ενός ηλεκτρολύτη, 
τόσο ισχυρό τερος θεωρείται. Με βάση το κριτήριο 
αυτό, οι ηλεκτρολύτες ταξινο μούνται σε ασθενείς 
(όταν ο βαθμός διάστασης είναι μικρός), ισχυρούς 
(όταν ο βαθμός διάστασης πλησιάζει το 100%), με-
τρίως ισχυρούς κ.ά..

Στην περίπτωση των αλάτων, αν και η διάστασή 
τους είναι πλήρης, οι τιμές των αθροιστικών ιδιοτή-
των των διαλυμάτων τους δεν ανταποκρίνονται σε 
βαθμό διάστασης 100%. Αυτό οφείλεται στις ελκτι-
κές δυνάμεις μεταξύ των ετερώνυμων ιόντων (ενδο-
ϊονικές έλ ξεις). Έτσι, αφού ο πραγματικός βαθμός 
διάστασης των αλάτων είναι 100%, από πλευράς 
αθροιστικών ιδιοτήτων παρουσιάζονται σαν να μην 
είναι σε πλήρη διάσταση. Για τον λόγο αυτόν εισά-
γεται και ο φαινομενικός βαθμός διάστασης (που 
είναι μικρότερος του πραγματικού).

Ο Van't Hoff εισήγαγε έναν διορθωτικό συντελε-
στή i (συντελεστής Van't Hoff ή ισοτονικός συντελε-
στής), που δείχνει τον λόγο της τιμής μιας αθροιστι-
κής ιδιότητας του ηλεκτρολυτικού διαλύματος προς 
την τιμή που θα είχαμε αν στο διάλυμα δεν παρουσι-
αζόταν ηλε κτρολυτική διάσταση:

i = 
ΔPηλ

ΔΡ
 = 

ΔPbηλ

ΔTb
 = 

ΔΤfηλ

ΔTf
 = 

Πηλ

Π

Γνωρίζοντας τον ισοτονικό συντελεστή ενός δια-
λύματος, μπο ρούμε να εφαρμόσουμε τους τύπους 
των αθροιστικών ιδιοτήτων (παράγρ. 5.5) και για τα 
ηλεκτρολυτικά διαλύματα (π.χ.  ΔΤfηλ = i · ΔΤf κ.λπ.).

Μεταξύ του βαθμού διάστασης α και του i υπάρ-
χει η σχέση:

α = i ‒ 1
n ‒ 1

όπου: n = ο αριθμός των ιόντων, στα οποία χωρίζε-
ται το μόριο του ηλεκτρολύτη (π.χ. για το ΝaCl n = 2, 
για ΜgCl2 n = 3 κ.λπ.). (Ο βαθμός διάστασης για την 
περίπτωση των αλάτων είναι ο φαινομενικός).

Από τη σχέση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε 
τον βαθμό διάστασης, όταν γνωρίζουμε (ή προσδι-
ορίζουμε από τις ωσμωτικές ιδιότητες) τον i. Όπως 
είναι φανερό, ο συντελεστής i για τους ισχυρούς ηλε-
κτρολύτες τείνει να πάρει την τιμή του n. Παραμένει 
όμως μικρό τερος είτε λόγω του ότι η διάσταση δεν 
είναι 100% είτε λόγω των ενδοϊονικών έλξεων. Τιμές 
του i για ορισμένους ισχυρούς ηλεκτρο λύτες είδαμε 
στον πίνακα 5.5.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η διάσταση οξέων 
και βάσεων στο νερό είναι αμφίδρομη αντίδραση:

ΗΑ + Η2O →←  Η3O
+ + Α‒

και
ΜΟΗ →←  M+ + ΟΗ‒

Η σταθερά διάστασης του οξέος θα είναι: 

k = 
CH3O

+ ‒ CA
‒

CAH

Μέτρο της ισχύος του οξέος αποτελεί το αντίθετο 
του δεκαδικού λογαρίθμου της σταθεράς ισορροπί-
ας, που παριστάνεται με pk.

pk = ‒lοgk

Όσο μεγαλύτερο είναι το k, άρα μικρότερο το pk, 
τόσο ισχυρότερο είναι το οξύ. Με βάση τις τιμές του 
pk, τα οξέα διακρίνονται σε πολύ ασθενή (pk > 3 άρα 
k < 10‒3), ασθενή (3 > pk > 1 ή 10‒3 < k < 0,1), μέτρια 
(1 > pk > ‒1 ή 0,1 < k < 10), ισχυρά (‒1 > pk > ‒3 ή 10 
< k < 1000) και πολύ ισχυρά (‒3 < pk ή k > 1000).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
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Αντίστοιχα για τις βάσεις έχουμε σταθερά διάστα-
σης ή ιονισμού:

kb = 
CM+ · COH‒

CMOH
  και  pkb = ‒logkb

Μεταξύ της σταθεράς διάστασης των οξέων και 
των βάσεων k και του βαθμού διάστασής τους α 
προκύπτει η σχέση:

k = 
α2 · Cο

1 ‒ α

όπου: Co = η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση.

Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι η σταθερά k μετα-
βάλλεται μόνο με τη μεταβολή της θερμοκρασίας (και 
όχι της συγκέντρωσης), προκύ πτει ότι, αν μειώσου-
με το Cο (αραίωση), θα πρέπει να αυξηθεί το α (ώστε 
το k να παραμείνει σταθερό). Αυτό το φαινόμενο εκ-
φράζεται με τον Nόμο της Aραίωσης του Ostwald: 
Ο βαθμός της ηλεκτρολυτικής διάστασης αυξάνεται, 
όταν μειώνεται η συγκέντρωση του ηλεκτρολυτικού 
διαλύματος, και τείνει προς τη μονάδα, όταν η συ-
γκέντρωση τείνει προς το μηδέν.

Έτσι, το πολύ ασθενές οξικό οξύ (CΗ3CΟΟΗ) 
με k = 1,75 · 10‒5 (25o C) παρουσιάζει για Co = 0,1 
βαθμό διάστασης 1,35% (α = 0,0135), για Co = 0,02 
βαθμό διάστασης 3%, για Co = 0,01 περίπου 4%, για 
C0 = 0,001 περίπου 12%, για Co = 0,0001 περίπου 
33% κ.ο.κ.

7.2 Αυτοδιάσταση του νερού ‒ pH

Ακριβείς μετρήσεις δείχνουν ότι και το καθαρό 
νερό παρουσιάζει μία μικρή διάσταση σε ιόντα, σύμ-
φωνα με την αντίδραση:

Η2O + Η2O →←  H3O
+ + ΟΗ‒ 

 ή απλά  Η2O →←  Η++ΟΗ‒  (1)

Με άλλα λόγια, το νερό παρουσιάζεται ταυτόχρο-
να ως ασθενές οξύ και ασθενής βάση. Ο βαθμός δι-
άστασης στους 25oC είναι μόλις α = 1,83 × 10‒9.

Η σταθερά είναι: 

k = 
CH+ · COH‒

CH2O
  

και επειδή η διάσταση είναι μικρή, άρα η συγκέντρω-
ση του νερού σταθερή (ίση με 55,5 moles/lt), έχουμε 
(σε 25oC):

kw = CΗ
+ · COΗ

‒

ή  kw = [H+] · [OH‒ ] = 10‒14(gr · ion/lt)2 (2)

Όταν στο νερό διαλυθεί ένα οξύ, αυξάνεται η συγ-
κέντρωση των ιόντων υδρογόνου (λόγω της διάστα-
σης του οξέος). Σύμφωνα όμως με τη Χημική Κινη-
τική, όπως είπαμε, η σταθερά k θα παραμείνει ίδια 
(εφόσον δεν μεταβληθεί η θερμοκρασία). Δηλαδή και 
πάλι ισχύει η σχέση k = [Η+ ] · [ΟΗ‒ ] = 10‒14 (gr ‒ ion/
lt)2. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της [Η+ ] οδηγεί στη 
μείωση της [ΟΗ‒ ] (συγκέντρωση ιόντων υδροξυ-
λίου). Το αντίστροφο συμβαίνει, όταν στο νερό δια-
λυθεί κάποια βάση.

Σύμφωνα με την αντίδραση διάστασης του νερού 
(1), στο καθα ρό νερό έχουμε:

[Η+] = [ΟΗ‒ ] = 10‒7 (gr · ion/lt)

Κατά τη διάλυση οξέος αυξάνεται η συγκέντρωση 
Η+ και μειώνεται αντίστοιχα η συγκέντρωση ΟΗ‒ :

[Η+ ] > 10‒7 (gr ‒ ion/lt)

[ΟΗ‒ ] < 10-7 gr ‒ ion/lt

Ένα τέτοιο διάλυμα παρουσιάζει σειρά χαρακτη-
ριστικών ιδιοτήτων (όξινες ιδιότητες).

Κατά τη διάλυση βάσης αντίστοιχα έχουμε:

[Η+ ] > 10‒7 gr ‒ ion/lt

[OΗ‒ ] > 10‒7 gr ‒ ion/lt

Το διάλυμα παρουσιάζει και πάλι σύνολο χαρα-
κτηριστικών ιδιοτήτων (βασικές ιδιότητες).

Για τον ευχερέστερο χαρακτηρισμό ενός διαλύμα-
τος στη θέση της συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου, 
χρησιμοποιούμε το pΗ. Αυτό ορίζεται ως ο αντίθε-
τος του δεκαδικού λογαρίθμου της συγκέντρωσης 
ιόντων υδρογόνου:

 pΗ = ‒log[Η+ ] (3)

Αντίστοιχα ορίζεται το p(ΟΗ) = ‒log [ΟΗ‒ ]. Η εξί-
σωση (2) γίνεται:

pΗ + p(ΟΗ) = 14.

Για να προσδιορίσουμε λοιπόν αν και σε τι βαθμό 
ένα διάλυμα παρουσιάζει όξινες ή βασικές ιδιότητες, 
αρκεί να γνωρίζουμε τη συ γκέντρωση ιόντων υδρο-
γόνου. Για t = 25°C:

1) Αν [Η+ ] > 10‒7 gr ‒ ion/lt ⇔ pΗ < 7: όξινο διά-
λυμα.

2) Αν [Η+ ] = 10‒7 gr ‒ ion/lt ⇔ pΗ = 7: ουδέτερο 
διάλυμα.

3) Αν [Η+ ] < 10‒7 gr ‒ ion/lt ⇔ pΗ > 7: βασικό (ή 
αλκαλικό διάλυμα).
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Τιμές του pΗ διαφόρων διαλυμάτων περιέχονται 
στο σχήμα 7.1.

Τα προαναφερθέντα ισχύουν για θερμοκρασία 
25oC. Όπως ό μως γνωρίζουμε, το k μιας αμφίδρο-
μης αντίδρασης μεταβάλλεται όταν αλλάζει η θερ-
μοκρασία. Για την αυτοδιάσταση του νερού, με την 
αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει και το kw (και ο 

Σχ. 7.1
pΗ διαφόρων διαλυμάτων.

βαθμός διάστασής του). Κατά συνέπεια το μετρούμε-
νο pΗ μειώνεται (πίν. 7.1).

Το pΗ όμως ορίσθηκε προηγουμένως για τους 
25oC. Για νερό ή υδατικά διαλύματα με διαφορετική 
θερμοκρασία από τους 25oC, μιλάμε για φαινομενικό 
pΗ. Έτσι, στην τελευταία στήλη του πίνακα έχουμε 
για διάφορες θερμοκρασίες τιμές φαινομενικού pΗ 
ουδέτερων διαλυμάτων ή καθαρού νερού. Π.χ. σε 
θερμοκρασία 60oC θα μετράμε pΗ = 6,5 και θα ήταν 
λάθος αν υποθέταμε ότι πρόκειται περί όξινου διαλύ-
ματος επειδή pΗ < 7. Οι ανισότητες για τα όξινα και 
βασικά διαλύματα αναφέρονται σε 25oC. Σε αυτήν τη 
θερμοκρασία διαμορφώνεται η κλίμακα pΗ με τιμές 
από 0 ως 14 (κλίμακα Sörensen):

Υδατικά διαλύματα σε 25οC

Όξινη περιοχή Αλκαλική περιοχήΟυδέτερο
0 7 14

Το φαινομενικό pΗ (σε θερμοκρασίες διάφορες 
των 25oC) πρέπει να ανάγεται σε πραγματικό, για να 
μπορούμε να βγάζουμε συμπερά σματα με βάση την 
παραπάνω κλίμακα. Αυτό κατά προσέγγιση γίνεται 
εύκολα με τη χρήση του πίνακα 7.1. Επί παραδείγ-
ματι pΗ = 7 σε θερμοκρασία 80oC θα αντιστοιχεί σε 
πραγματικό pΗ (25oC): 7 × 7/6,3 = 7,78, όπου: 7 = η 
φαινομενική τιμή για t = 80o και 7/6,3 ο λόγος της τιμής 
pΗ ουδέτερου διαλύματος σε 25oC προς την τιμή ου-
δέτερου διαλύματος σε 80oC. Με τον ίδιο τρόπο εργα-
ζόμαστε και για την αναγωγή στην κλίμακα Sörensen 
φαινομενικών pΗ μη υδατικών διαλυμάτων:

pΗ = pΗφ · 7
pHφ, ουδ

0,1 M HCl 

0,03 M Κιτρικό οξύ 
Χυμός λεμονιού

0,1 Μ Οξικό οξύ

Χυμός πορτοκαλιού
Ανθρακικό οξύ
(διοξείδιο του άνθρακα)

Μπίρα

0,03 Μ Βορικό οξύ

Γάλα

Νερό

Αίμα

0,1 Μ ΝaHCO3

0,1 Μ ΝΗ3
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,05 Μ Νa2CO3

0,03 Μ Νa3PO412

0,1 Μ ΚΟΗ13

0,1 Μ NaOH14

Κλίμακα pH

0,03 Μ Βόρακας

Γάλα μαγνησίας

Ουδέτερο

Πίνακας 7.1  
Κw, CH

+ και pΗ καθαρού νερού  
σε διάφορες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία (°C) Kw CH + = COH ‒ pΗ

0 0,11 × 10‒14 0,33 × 10‒7 7,48
10 0,30 × 10‒14 0,54 × 10‒7 7,27
20 0,69 × 10‒14 0,83 × 10‒7 7,08
25 1,00 × 10‒14 1,00 × 10‒7 7,00
30 1,48 × 10‒14 1,20 × 10‒7 6,92
40 2,95 × 10‒14 1,70 × 10‒7 6,77
60 9,55 × 10‒14 3,09 × 10‒7 6,51
80 25,1 × 10‒14 5,01 × 10‒7 6,30

100 55,0 × 10‒14 7,41 × 10‒7 6,13
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όπου: pΗφ = το φαινομενικό pΗ, 
  pΗφ,ουδ = η τιμή pΗφ για ουδέτερο διάλυμα 

στις συνθήκες που μετρήθηκε το pΗφ. 
Η σημασία του προσδιορισμού του pΗ ενός δια-

λύματος είναι πολύ μεγάλη. Ο προσδιορισμός αυτός 
γίνεται χρωματομετρικά με ικανοποιητική ακρίβεια. Η 
μέθοδος στηρίζεται στην αλλαγή χρώμα τος ορισμέ-
νων οργανικών ουσιών (δείκτες), με την αλλαγή της 
συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου (βλ. στη συνέχεια). 
Σήμερα χρησιμοποιείται πορώδες χαρτί, εμποτισμένο 
σε διάφορους δείκτες, και έτσι η μέθοδος είναι ταχεία 
και πολύ εύχρηστη. Για τον ακριβή προσδιορισμό του 
ρΗ υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ειδικά όργα να 
(ρΗ-μετρα, ηλεκτρονικός προσδιορισμός).

7.3 Ρυθμιστικά διαλύματα

Ρυθμιστικό διάλυμα ή σύστημα είναι μικτά ηλε-
κτρολυτικά διαλύματα ορισμένου pΗ, το οποίο πρα-
κτικά είναι ανεξάρτητο της αραίωσης του διαλύμα-
τος και δεν επηρεάζεται από την προσθήκη μικρών 
ποσοτήτων οξέων ή βάσεων. Τέτοια διαλύματα είναι 
συνή θως τα μικτά υδατικά διαλύματα ασθενών οξέ-
ων ή βάσεων και των αλάτων τους (π.χ. CΗ3CΟΟΗ 
+ CΗ3CΟΟΝa).

Η σχετική σταθερότητα του pΗ προκύπτει από τα 
ακόλουθα: το αραιό οξύ (ή βάση) επειδή είναι ασθε-
νές, παρουσιάζει μικρό βαθμό διάστασης:

 ΗΑ →←  Η+ + Α‒ (1)

άρα και μικρή συγκέντρωση ιόντων.
Το αντίστοιχο άλας παρουσιάζει πλήρη διάσταση:

 ΜΑ → Μ+ + Α- (2)

άρα υψηλή συγκέντρωση ιόντων.
Έχουμε λοιπόν τελικά μικρή συγκέντρωση ιόντων 

Η+ [λόγω της (1)] και σχετικά υψηλή συγκέντρωση 
ιόντων Α‒ [κυρίως λόγω της (2)].

Αν στο διάλυμα προστεθεί τώρα μικρή ποσότητα 
κάποιου ο ξέος, τα ιόντα Η+ που δημιουργούνται από 
τη διάσταση θα αντι δρούν με ιόντα Α‒ [σύμφωνα με 
την αντίδραση (1)] προς ΗΑ, ώστε η σταθερά ισορ-

ροπίας της (1) k = [H+] ·[A‒]
[HA]

 να μην μεταβάλλεται.

Αποτέλεσμα θα είναι το pΗ να μένει πρακτικά στα-
θερό (ελάχιστη μεταβολή). (Ακριβώς αντίστοιχα φαι-
νόμενα συμβαίνουν και στην πε ρίπτωση ρυθμιστικού 
διαλύματος ασθενούς βάσης και άλατός της).

Βέβαια, τα παραπάνω ισχύουν για την προσθήκη 
μικρών ποσοτή των οξέων ή βάσεων. Άρα, ο ρυθμι-
στικός ρόλος αυτών των διαλυ μάτων αναφέρεται σε 
ορισμένη περιοχή pΗ. Για παράδειγμα, διάλυμα οξι-

Πίνακας 7.2 
Ηλεκτρολυτικοί δείκτες.

Δείκτης
Περιοχή pΗ Χρώμα σε Χρώμα σε

(≅pk ± 1) pΗ < pK ‒ 1 pΗ > pk + 1
Ιώδες  
μεθυλίου 0,8 ‒ 3 Κυανό Ιώδες

Πορτοκαλό-
χρουν μεθυλίου 3,1 ‒ 4,4 Ερυθρό Πορτοκαλό-

χρουν
Ερυθρό  
μεθυλίου 4,2 ‒ 6,3 Ερυθρό Κίτρινο

Π-νιτρο- 
φαινόλη 5,8 ‒ 7,4 Άχρωμο Κίτρινο

Ηλιοτρόπιο 6,5 ‒ 8,3 Ερυθρό Μπλε
Ερυθρό  
κρεόλης 7,2 ‒ 8,8 Κίτρινο Ερυθρό

Φαινολοφθα-
λεΐνη 8,3 ‒ 10 Άχρωμο Ερυθρό

Κίτρινο  
αλιζαρίνης 10,2 ‒ 12,3 Κίτρινο Πορτοκαλό-

χρουν
Δισουλφονικό 
ινδικό 11,2 ‒ 13,9 Μπλε Κίτρινο

κού οξέος και οξικού νατρίου, αποτελεί ρυθμιστικό 
διάλυμα για την πε ριοχή pΗ 3,7 ÷ 5,6.

Επίσης, διάλυμα βορικού οξέος και τετραβορικού 
νατρίου (βόρακα) αποτελεί ρυθμιστικό διάλυμα για 
την περιοχή pΗ 6,8 ÷ 9,2.

Σημειώνουμε ότι η ακριβής τιμή του pΗ του ρυθ-
μιστικού διαλύματος, καθορίζεται από τη σχέση συ-
γκεντρώσεων μεταξύ οξέος (ή βάσης) και του άλατός 
του. Ο ρυθμιστικός ρόλος του ισχύει για περιοχή pΗ 
= pK ± 1.

7.4 Ηλεκτρολυτικοί δείκτες

Ηλεκτρολυτικοί δείκτες καλούνται ηλεκτρολυτικά 
διαλύματα ορισμένων ουσιών με κύριο χαρακτηριστι-
κό την αλλαγή χρώματος, όταν το pΗ μεταβάλλεται (σε 
ορισμένη περιοχή τιμών). Οι δείκτες είναι οργανικές 
ενώσεις ασθενούς όξινου ή βασικού χαρακτήρα, των 
οποίων τα αδιάστατα μόρια έχουν χρώμα διαφορετικό 
από το χρώμα των ιόντων (αυτό συνήθως οφείλεται 
σε ενδομοριακές ανασυ γκροτήσεις, κατά τις οποίες 
εμφανίζονται νέες χρωμοφόρες ομάδες). Το χαρακτη-
ριστικό αυτό κάνει τους δείκτες πολύ χρήσιμους για 
τον υπολογισμό του pΗ οποιουδήποτε διαλύματος.

Η περιοχή pΗ στην οποία παρατηρείται η αλλα-
γή χρωματισμού, άρα και η περιοχή χρησιμοποίη-
σης του δείκτη, είναι περίπου 2 μονάδες pΗ (pk ± 1). 
Αυτό σημαίνει ότι για να καλύψουμε όλο το φάσμα 
των pΗ που συναντάμε στα διαλύματα, χρειάζονται 
αρκετοί δείκτες (πίν. 7.2).
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Σχ. 7.4
Καμπύλη διάστασης  

ασθενούς (μονοπρωτικού) οξέος.
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Η χρήση δεικτών, όπως του πίνακα 7.2, δεν δίνει 
ικανοποιητική ακρίβεια στη μέτρηση pΗ, δεδομένου 
ότι ο χρωματισμός γίνεται σε ένα εύρος περίπου 2 
μονάδων. Γι’ αυτό, όταν απαιτείται μεγαλύτερη ακρί-
βεια, χρησιμοποιούνται μείγματα κατάλληλων δει-
κτών, οπότε έχουμε απότομη αλλαγή του χρωμα-
τισμού σε συγκεκριμένες τιμές pΗ (μικτοί δείκτες). 
Μείγματα άλλων δεικτών χρησιμοποιούνται επίσης 
για να καλύψουν μεγαλύτερες περιοχές pΗ. Αυτά 
αλλάζουν διάφο ρα χρώματα, καθώς το pΗ μετα-
βάλλεται. Τέτοιος δείκτης είναι το μείγμα «ερυθρό 
μεθυλίου, α-ναφθαλοφθαλεΐνη, θυμολοφθαλεΐνη, 
φαι νολοφθαλεΐνη και κυανούν της βρωμοφαινόλης», 
που καλύπτει το φάσμα pH 4-11 και καλείται γενικός 
δείκτης.

Για άμεση, πρακτική χρήση και κατά προσέγγιση 
προσδιορισμό του pH, χρησιμοποιείται σήμερα χαρτί 
εμποτισμένο σε δείκτη (γενι κό ή ειδικούς κατά λω-
ρίδες) (σχ. 7.2). Τέλος όπως είπαμε, για τον ακριβή 
προσδιορισμό του pH (εργαστήριο) χρησιμοποιού-
νται ηλε κτρονικές διατάξεις, που δίνουν απευθείας 
τις τιμές του pH (σχ. 7.3).

7.5 Διάσταση ασθενών ηλεκτρολυτών 

Όπως είδαμε, τα ρυθμιστικά διαλύματα και οι δεί-
κτες βασίζονται σε κάποιο ασθενές οξύ ή βάση. Πρό-
κειται ουσιαστικά για αξιο ποίηση του τρόπου διάστα-
σης των ασθενών ηλεκτρολυτών (και την επίδραση 
κοινού ιόντος).

Κατά τη διάσταση ασθενούς οξέος έχουμε:

ΗΑ →←  Η+ + Α‒

Η σταθερά ιονισμού είναι:

k = CH+ · CA-

CHA
 και το pk = – lοg k

Άρα – lοgk = – lοgC+ – lοg CA-

CHA
 ⇒ pk = pΗ + lοg CHA

CA-

Η σχέση (1) δείχνει την εξάρτηση του pΗ διαλύμα-
τος ασθενούς οξέος από τον λόγο συγκεντρώσεων 
αδιάστατων μορίων ΗΑ και ιό ντων Α‒. Σε διάγραμ-
μα του σχήματος 7.4 αποτυπώνεται η σχέση (1) (για 
οξύ με pk = 5).

Με βάση το διάγραμμα του σχήματος 7.4, η σχέ-

ση CHA

CA-
 μεταβάλλεται ουσιαστικά για τιμές pΗ = pk ± 1.  

Βέβαια, αν στο νερό η μόνη διαλυμένη ουσία είναι 
το οξύ, τότε ο βαθμός διάστασης του οξέος εξαρτά-
ται από την αρχική του συγκέντρωση [παράγρ. 7.1: 
k = α2 · co/(1 – α)]. Όταν όμως το pΗ του διαλύματος 
καθορίζεται από την παρουσία ισχυρού οξέος, τότε 

Σχ. 7.2
Ειδικός και παγκόσμιος δείκτης pΗ (0-14).

Σχ. 7.3
Ηλεκτρονικό pΗ-μετρο.

η διάσταση καθορίζεται από το διάγραμμα του σχή-
ματος 7.4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προ-
σθήκη άλατος με ανιόν: Α‒ : ΜΑ → Μ+ + Α‒.

Η προσθήκη με αυτόν τον τρόπο ιόντων Α‒ μει-
ώνει την τιμή του CHA /CA- αλλά, αν βρισκόμαστε σε 
pΗ = pk ± 1, δεν επηρεάζεται σημαντικά το pΗ. Το 
ίδιο συμβαίνει αν δεσμευτούν ιόντα Α‒ : η τιμή του  
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CHA /CA- τώρα αυξάνεται, αλλά το pΗ λίγο επηρεά-
ζεται. Στο σχή μα 7.5 φαίνεται η σχέση της αρχικής 
συγκέντρωσης ασθενούς οξέος και του βαθμού διά-
στασης του α. Αντίστοιχα με τα παραπά νω ισχύουν 
και για τις ασθενείς βάσεις.

7.6 Δυσδιάλυτα άλατα – Γινόμενο διαλυτότητας

Όπως είπαμε, όταν ένα αλάτι διαλύεται στο νερό, 
η διάστασή του σε ιόντα είναι πλήρης (α = 1). Γι' αυτό 
η αντίδραση διάστασης των αλάτων θεωρείται μονό-
δρομη και δεν έχει έννοια να κάνουμε λόγο για στα-
θερά ιονισμού άλατος: ΜΑ → Μ+ + Α‒.

Υπάρχουν όμως άλατα περισσότερο ή λιγότερο 
διαλυτά στο νε ρό, καθώς και πολλά δυσδιάλυτα άλα-
τα. Η προηγούμενη αντίδραση διάστασης αναφέρε-
ται στην ποσότητα του άλατος που έχει διαλυ θεί. (Τα 
αδιάλυτα μόρια δεν διίστανται).

Αν προσπαθήσουμε να διαλύσουμε μία ποσότη-
τα δυσδιάλυτου άλα τος στο νερό, τότε, όπως γνωρί-
ζουμε, αν η ποσότητα υπερβαίνει το όριο που θέτει 
η διαλυτότητα, η επιπλέον ποσότητα άλατος θα απο-
τελεί ίζημα αδιάστατων μορίων και μεταξύ υγρής (δι-
αλυμένης) και στερεάς (αδιάλυτης) φάσης θα υπάρ-
χει ισορροπία. Αν π.χ. το ά λας είναι το ΒaSO4:

[ΒaSO4] στερεό 
→←  [ΒaSO4] διαλυμένο.

Το διάλυμα που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρό-
πο είναι πάντα κορεσμένο, άρα αν η θερμοκρασία 
παραμένει σταθερή, η συγκέντρω ση του διαλυμένου 
άλατος θα είναι σταθερή. Η ποσότητα όμως αυτή 
έχει μετατραπεί σε ιόντα: 

Διαλυμένο ΒaSO4 → Βa+2 + SO4
-2.

Άρα και η συγκέντρωση των ιόντων θα είναι στα-
θερή.

Γινόμενο διαλυτότητας καλείται το γινόμενο των 
συγκεντρώσεων ιόντων του άλατος. Αυτό για ορι-
σμένη θερμοκρασία είναι σταθερό:

Σχ. 7.5
Μεταβολή βαθμού διάστασης ασθενούς ο ξέος σε 

σχέση με την αρχική συγκέντρωση.

Co

α

α2 × Co
1 – α

k=

ksp = CΒa+2 · CSO4
‒2 και γενικότερα:

ksp = Cx
k · C

ψ
Α (σταθερό για ορισμένη θερμοκρασία).

Ως θερμοκρασία αναφοράς και σύγκρισης 
ορίζεται – όπως και για το pΗ – η θερμοκρασία των 
25 °C. Εύκολα συνάγεται ότι όσο πιο δυσδιάλυτο εί-
ναι το άλας, τόσο μικρότερο είναι το ksp αυτού. Άρα 
το ksp αποτελεί έμμεσο δείκτη της διαλυτότητας ενός 
άλατος. Το φαινόμενο περιγράφεται στη γενική του 
μορφή:

αδιάλυτο (στερεό) ΚxΑy →←  
→←  διαλυμένο ΚxΑy → xΚ + yΑ

όπου: Κ = κατιόν, Α = ανιόν.
Προκειμένου να καταβυθιστεί ίζημα άλατος σε 

ένα διάλυμά του, θα πρέπει το γινόμενο των συγκε-
ντρώσεων των ιόντων του να τείνει να γίνει μεγαλύ-
τερο από το γινόμενο διαλυτότητας του ksp. Αν στο 
διάλυμα αυξήσουμε τη συγκέντρωση ενός από τα ιό-
ντα (με διάλυση ενός ισχυρού ηλεκτρολύτη ‒με κοινό 
κατιόν ή ανιόν‒ με το άλας, όπως για το παράδειγμά 
μας, Νa2SO4), τότε το γινόμενο των συγκε ντρώσεων 
θα τείνει να αυξηθεί, με αποτέλεσμα την καταβύθιση 
του ιζήματος (στο παράδειγμα ΒaSO4). Αυτό σημαί-
νει όμως μείωση της διαλυτότητας του άλατος.

Το φαινόμενο μείωσης της διαλυτότητας δυσδιά-
λυτου άλατος με την επίδραση κοινού κατιόντος ή 
ανιόντος καλείται εξαλάτωση.

Το γινόμενο διαλυτότητας λοιπόν έχει μεγάλη ση-
μασία αφού:

1) Μας υποδεικνύει τη διαλυτότητα του άλατος.
2) Προσδιορίζει την έναρξη αποβολής ιζήματός 

του σε διάλυμα.
3) Επιτρέπει τον υπολογισμό της συγκέντρωσης 

προστιθέμενου κοινού ιόντος για καταβύθιση του άλ-
λου ιόντος (λόγω μείωσης της διαλυτότητας).

Όπως σε παρεμφερείς περιπτώσεις (pΗ, pk 
ασθενούς οξέος ή βάσης), ευρύτατη χρήση συναντά 
το pksp = – lοg ksp.

Στον πίνακα 7.3 δίνονται τιμές του ksp και του pksp 
για ορισμέ να δυσδιάλυτα άλατα.

7.7 Εξουδετέρωση

Δύο σημαντικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε 
ηλεκτρολυτικά δια λύματα είναι η εξουδετέρωση οξέ-
ος ή βάσης και η υδρόλυση άλατος.

Όπως είδαμε, κατά τη διάλυση οξέος σε νερό, αυ-
ξάνεται η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου κατά την 
αντίδραση της διάστασης:

 ΗΧ →←  Η+ + Χ–. (1)



50

Αντίστοιχα, κατά τη διάλυση βάσης:

 ΜΟΗ →←  Μ+ + ΟΗ–. (2)

Αλλά σύμφωνα με την αντίδραση διάστασης του 
νερού:
 Η+ + ΟΗ– →←  Η2Ο. (3)

Όταν λοιπόν αυξάνεται η συγκέντρωση των ιό-
ντων Η+ και ΟΗ– λόγω αντίστοιχα των (1) και (2), τότε 
αυτά αντιδρούν μεταξύ τους κατά την αντίδραση (3), 
ώστε k = [Η+] · [ΟΗ– ] = 10 -14 (gr - ion/l t)2   (σε 25 °C).

Συνολικά οι τρεις αντιδράσεις είναι δυνατόν να 
παρασταθούν ως εξής:

 ΗΧ + ΜΟΗ →←  Μ
+ + Χ– + Η2O (4)

 

  

δηλαδή: οξύ + βάση → άλας + Η2O. 

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα όξινο διάλυμα 
(μικρό pΗ, μεγάλη συγκέντρωση ιόντων Η+), με τη 
σταδιακή προσθήκη βάσης, ιόντα Η+ δεσμεύονται 
από τα ΟΗ– προς νερό, άρα το pΗ αυξάνει σταδιακά. 
Κατά συνέπεια το όξινο διάλυμα εξουδετερώνεται. 
Η εξουδετέρω ση ολοκληρώνεται όταν pΗ = 7 (ου-
δέτερο διάλυμα). Αντίστροφα, βασικό διάλυμα (pΗ > 
> 7) εξουδετερώνεται με την προσθήκη της αναγκαίας 
ποσότητας οξέος, μετατρεπόμενο σε ουδέτερο (pΗ = 
= 7). (Έχουμε αντίστοιχα εξουδετέρωση οξέος από 
βάση και εξουδετέρω ση βάσης από οξύ).

Η εξουδετέρωση έχει μεγάλη σημασία για την 
Αναλυτική Χημεία [ογκομετρική ανάλυση με χρήση 
διαλυμάτων οξέων ή βάσεων γνω στής συγκέντρω-
σης και με παράλληλη παρακολούθηση του pΗ (σχ. 
7.6)]. Έχει όμως και άμεση πρακτική σημασία, αφού 
στηριζόμε νοι σε αυτήν μπορούμε να εξαλείψουμε 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα που θα προκαλούσαν 

τα όξινα ή αλκαλικά διαλύματα (π.χ. τα δια βρωτικά 
αποτελέσματα όξινων διαλυμάτων).

7.8 Υδρόλυση άλατος

Όπως ειπώθηκε, η αντίδραση διάστασης διαλυ-
μένου στο νερό άλατος είναι μονόδρομη:

 ΚΑ → Κ+ + Α– (1)

Αυτό όμως δεν αποκλείει την αντίδραση μεταξύ 
ενός από τα ιό ντα και των μορίων του νερού. (Λαμ-
βάνοντας μάλιστα υπόψη τις θεωρίες περί ηλεκτρο-
λυτών των Brönsted – Lowry και Lewis, το Κ+ θεω-
ρείται οξύ και το Α– βάση, αφού το Η2Ο θεωρείται 
αντιδραστή ριο και όχι απλό μέσο διάλυσης).

Η αντίδραση του νερού με ένα τουλάχιστον από 
τα ιόντα του άλατος καλείται υδρόλυση (σχ. 7.7). 
Γενικά, κατά την υδρόλυση λαμβάνουν χώρα οι αντι-
δράσεις:
 Κ+ + Η2Ο →←  ΚΟΗ + Η3Ο

+ (2)

 Α– + Η2Ο →←  ΑΗ + ΟΗ–. (3)

(Αθροίζοντας αυτές τις δύο, παίρνουμε: 

Κ+ + Α– + Η2Ο →←  ΚΟΗ + ΑΗ. 

Με αυτήν τη μορφή η υδρόλυση παρουσιάζεται ως 
αντίστροφη της εξουδετέρωσης, κάτι που είναι απο-
δεκτό με βάση τη θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάστα-
σης του Arrhenius).

Οι αμφίδρομες αντιδράσεις (2) και (3) δεν πραγ-
ματοποιούνται πάντα. Πιο συγκεκριμένα, αν το οξύ ή 
η βάση που προκύπτουν σε αδιάστατη μορφή είναι 
ισχυροί ηλεκτρολύτες, τότε η σημασία της αντίδρα-
σης προς τα δεξιά είναι θεωρητική. Διακρίνουμε τις 

Πίνακας 7.3 
Γινόμενο διαλυτότητας αλάτων.

Ουσία ksp pksp Ουσία ksp pksp

ΑgBr 5,3 × 10 –13 12,28 CuCO3 2,5 × 10 –10 9,60
Αg2CO3 8,2 × 10 –12 11,09 CuCl 1,2 × 10 –6 5,92

ΑgCl 1,78 × 10 –10 9,75 FeS 5 × 10 –18 17,30

Αg Ι 8,3 × 10 –17 16,08 ΚClO4 1,1 × 10 –2 1,97

ΑυCl 2,0 × 10 –13 12,70 Li3ΡO4 3,2 × 10 –9 8,50

ΒaSO4 1,1 × 10 –10 9,97 ΜgCO3 2,1 × 10 –5 4,67

CaCO3 4,8 × 10 –9 8,32 ΡbCl2 1,6 × 10 –5 4,79

CaSO4 9,1 × 10 –6 5,04 ΡbSO4 1,6 × 10 –8 7,80

CrAsO4 7,8 × 10 –21 20,11 SnS 1 × 10 –25 25,00
CuBr 5,25 × 10 –9 8,28 ζnCO3 1,45 × 10 –11 10,84

Σχ. 7.6
Η αντίδραση της εξουδετέρωσης αξιο ποιείται  
για ποσοτικούς υπολογισμούς (ογκομέτρηση).
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Το διάλυμα προκύπτει αλκαλικό (προσθήκη ΟΗ–). 
3) Διάλυση άλατος ισχυρού οξέος και ασθε-

νούς βάσης (π.χ. ΝΗ4Cl).
Συμβαίνουν τα αντίστροφα. Το διάλυμα που προ-

κύπτει είναι όξινο:

 ΝΗ4
+ + Η2O →←  ΝΗ4ΟΗ + Η3O

+. (2α)

Η σταθερά υδρόλυσης: kh = kw

kb  

όπου: kb = η σταθερά ιονισμού της βάσης.
4) Διάλυση άλατος ασθενούς οξέος και ασθε-

νούς βάσης (π.χ. ΝΗ4Βr). Σε αυτήν την περίπτωση 
πραγματοποιούνται και οι δύο αντι δράσεις:

ΝΗ4
+ + 2Η2O →←  ΝΗ4ΟΗ + Η3O

+

Βr– + Η2O →←  ΗΒr + OH–  ή συνολικά και εάν 

kα ≅ kb → ΝΗ4
+ + Η2O →←  ΝΗ4ΟΗ + ΗΒr.

Η σταθερά υδρόλυσης:

kh = CKOH · CAH

CA- · Ck+

 

· CH+ · COH-

CH+ · COH-  
⇒ kh = kw

kα · kb

όπου:  kα = σταθερά ιονισμού οξέος, 
kb = σταθερά ιονισμού βάσης.

Αν kα > kb, ο βαθμός διάστασης του οξέος είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν της βάσης και το διάλυμα 
είναι όξινο.

Αν kα < kb, συμβαίνει το αντίθετο και προκύπτει 
αλκαλικό διάλυ μα. Τέλος, αν kα ≅ kb, το διάλυμα προ-
κύπτει ουδέτερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα παρουσι-
άζονται ηλεκτροστατικές έλξεις μεταξύ των αντιθέτως 
φορτισμένων ιόντων. Αυτές είναι ιδιαίτερα ισχυρές 
στην περίπτωση των ισχυρών ηλεκτρολυτών, που 
όπως αναφέρθηκε, διίστανται πλήρως σε ιόντα (δυνά-
μεις Debye - Hückel). Αποτέλεσμα είναι να δρουν τα 
ιόντα των ισχυρών ηλεκτρολυτών σαν να είχαν συγκέ-
ντρωση μικρότερη της πραγματικής. Αυτή η φαινομενι-
κή συγκέντρωση ονομάζεται δρώσα συγκέντρωση ή 
ενεργότητα του ιόντος. Στους ασθενείς ηλε κτρολύτες 
δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ πραγματικής και δρώσας 
συγκέντρωσης.

Σχ. 7.7
Υδρόλυση αναβράζοντος δισκίου.

ακόλου θες τέσσερεις δυνατές περιπτώσεις:
1) Διάλυση στο νερό άλατος ισχυρού οξέος 

και ισχυρής βά σης (π.χ. ΝaCl). Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση δεν υπάρχει υδρόλυση, αφού δεν δημιουρ-
γούνται στο νερό αδιάστατα μόρια ισχυρού οξέος ή 
ισχυρής βάσης (η διάσταση του ΗCl και του ΝaΟΗ 
είναι πλήρης). Το διάλυμα παρουσιάζεται ουδέτερο.

2) Διάλυση άλατος ασθενούς οξέος και ισχυ-
ρής βάσης (π.χ. CΗ3COOΝa). Δεν δημιουργούνται 
αδιάστατα μόρια ισχυρής βάσης (ΝaΟΗ), άρα η αντί-
δραση (2) δεν πραγματοποιείται. Έχουμε όμως την 
αντίδραση (3):

 CΗ3COO– + Η2O →←  CΗ3COOΗ + ΟH–. (3α)

Η σταθερά υδρόλυσης είναι: kh = CAH · COH-

CA-

(η συγκέντρωση του νερού είναι πρακτικά σταθερή), 
από την οποία παίρνουμε:

kh = kw

kα

όπου: kw = CH
+ · COH

- = 10 -14 (στους 25 °C) και kα =  
= σταθερά διάστασης ή ιονισμού του οξέος.



8.1 Αριθμός οξείδωσης

Στο κεφάλαιο 3 είδαμε ότι, σύμφωνα με τη θεω-
ρία των χημικών δεσμών, οι δεσμοί που δημιουρ-
γούνται μεταξύ των ατόμων (σχηματισμός μορίων) 
είναι ηλεκτρονικής φύσης και οφείλονται γενικά σε 
αλληλεπιδράσεις και μετακινήσεις των ηλεκτρονίων, 
κύρια της εξω τερικής στιβάδας των ατόμων (στιβάδα 
σθένους). Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο συμμετέχο-
ντας στη δημιουργία μορίου μιας χημικής ενώσης, 
προσλαμβάνει ή αποδίδει ηλεκτρόνια μετατρεπόμε-
νο σε ιόν (ετεροπολικές ενώσεις) ή συνεισφέρει για 
τη δημιουργία κοινών ζευγών ηλεκτρονίων (ομοιο-
πολικές ενώσεις). Οι μετατοπίσεις αυτές ηλεκτρονί-
ων, εκφράζονται με τον αριθμό οξείδωσης. Έτσι, για 
τις ετεροπολικές ενώσεις αριθμός οξείδωσης είναι 
ο αριθμός των ηλε κτρονίων που προσλαμβάνει ή 
αποβάλλει το άτομο (αρνητικός και θε τικός αριθμός 
οξείδωσης αντίστοιχα). Για παράδειγμα στην ένωση 
ΝaCl το Νa έχει αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο 
έχει προσληφθεί από το Cl. Το Νa έχει λοιπόν αριθ-
μό οξείδωσης +1 και το Cl -1.

Στις ομοιοπολικές ενώσεις αριθμός οξείδωσης 
είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που το άτομο συ-
νεισφέρει για τη δημιουργία ζευ γών. Αυτός θεωρείται 
θετικός για το ηλεκτροθετικότερο, και αρνητι κός για 
το ηλεκτραρνητικότερο των δύο ατόμων που συμ-
μετέχουν στον δεσμό. Για παράδειγμα, στην ένωση 
ΗCl και τα δύο άτομα (Η, Cl) συνεισφέρουν από ένα 
ηλεκτρόνιο για τη δημιουργία κοινού ζεύ γους. Το Cl 
είναι ηλεκτραρνητικότερο του Η, άρα οι αριθμοί οξεί-
δωσης είναι για το Η: +1, για το Cl: –1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός οξείδωσης είναι έννοια 
συγγενής με το σθένος, αλλά διαφορε τική. Το σθένος 
εκφράζει τη δυνατότητα των ατόμων ενός στοιχείου 
να συνάψουν δεσμούς με άλλα άτομα, ενώ ο αριθμός 
οξείδωσης αναφέρεται σε άτομα που έχουν συνάψει 
δεσμούς (επομένως ο αριθμός οξείδωσης εκφράζει όχι 
δυνατότητα αλλά πραγματικότητα). Έτσι, τα στοιχεία, 
όταν δεν είναι ενωμένα με άλλα (δεν συμμετέχουν σε 
χημικές ενώσεις), έχουν αριθμό οξείδωσης μηδέν, ενώ 
σθένος διάφορο του μηδε νός (ίσο με αυτό που παρου-
σιάζουν στις χημικές ενώσεις).

Από την άλλη, επιπλέον, πρέπει να διευκρινισθεί 
ότι ο αριθμός οξείδωσης είναι απλούστερη έννοια 
από αυτήν του σθένους. O προσδιορισμός του δεν 
απαιτεί εμβάθυνση στην ηλεκτρονική δομή του ατό-
μου ούτε προσπάθεια αναπαράστασης της πραγμα-
τικής κατανομής του φορτίου ενός μορίου (ή ιόντος) 
ανάμεσα στα άτομα που το αποτελούν. Ο αριθμός 
οξείδωσης υπολογίζεται απ’ ευθείας από τον μοριακό 
τύπο με την αξιοποίηση κάποιων γενικών κανόνων-
συμπερασμάτων (αυτά έχουν εξαχθεί από τη μελέτη 
της ηλεκτρονι κής δομής και της χημικής συμπερι-
φοράς των ατόμων ορισμένων στοιχείων ή ομάδων 
στοιχείων).

Οι κανόνες αυτοί συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1) Τα ουδέτερα στοιχεία (με τη μορφή ελεύθερων 

ατόμων ή μο ρίων) έχουν αριθμό οξείδωσης ίσο με 
μηδέν.

2) Το οξυγόνο στις ενώσεις του έχει αριθμό οξεί-
δωσης –2 (ε κτός των υπεροξειδίων: –1 και της ένω-
σής του με F: +2).

3) Το υδρογόνο στις ενώσεις του με αμέταλλα έχει 
αριθμό οξείδωσης +1 και με μέταλλα –1.

4) Τα αλκαλιμέταλλα (ομάδα Ια: Li, Νa, Κ,...) στις 
ενώσεις τους έχουν αριθμό οξείδωσης +1.

5) Τα μέταλλα έχουν θετικό αριθμό οξείδωσης.
Τα αμέταλλα έχουν αρνητικό αριθμό οξείδωσης 

όταν ενώνονται με μέταλλα ή υδρογόνο και θετικό 
αριθμό οξείδωσης όταν ενώνο νται με οξυγόνο (εξαί-
ρεση: το F πάντα –1).

Κανόνας: Σε κάθε χημική ένωση το αλγεβρικό 
άθροισμα των α ριθμών οξείδωσης όλων των ατόμων 
που συναντώνται στο μόριό της ισούται με μηδέν. 
Στην περίπτωση που αντί χημικής ένωσης έχουμε 
ιόν, το αλγεβρικό άθροισμα των αριθμών οξείδωσης 
ισούται με το φορτίο του ιόντος.

Παραδείγματα υπολογισμού αριθμών οξείδωσης:
1) Να υπολογιστεί ο αριθμός οξείδωσης του αζώ-

του στην ένωση ΗΝO3.
Έστω x το ζητούμενο. Σύμφωνα με τα προηγού-

μενα:
(+1) + (Χ) + 3 · (–2) = 0 ⇔ Χ = +5

2) Να υπολογιστεί ο αριθμός οξείδωσης του Αs 
στο ιόν ΗΑsO4

-2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ
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Έστω x το ζητούμενο: 

(+1) + (Χ) + 4 · (–2) = –2 ⇔ x = +5

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε 
τον αριθμό οξείδωσης του Si στο Νa2SiO3 (x = +4), 
του Ρ στο ιόν ΡO4

-3 (x = +5) κ.ο.κ..

8.2  Οξείδωση και αναγωγή. Οξειδοαναγωγικές 
αντιδράσεις

Όταν συμβαίνει μία χημική αντίδραση, χημικοί 
δεσμοί «σπάνε» και δημιουργούνται νέοι. Τα άτομα 
λοιπόν φτιάχνουν νέες χημικές ενώσεις. Σε αυτές 
υπάρχει περίπτωση να παρουσιάζουν διαφορετι-
κό αριθμό οξείδωσης από ό,τι στις προηγούμενες. 
Οι αντιδράσεις αυτές καλούνται οξειδοαναγωγικές 
αντιδράσεις (σχ. 8.1) (βλ. κεφ. 6), π.χ.

2SO2 + O2 → SO3,     H2S + Cl2 → 2HCl + S

Στην πρώτη, το S έχει αριθμό οξείδωσης +4 στο 
SO2 και + 6 στο SO3, ενώ το Ο μηδέν ως μοριακό 
οξυγόνο και –2 στο SO3 (και στο SO2).

Στη δεύτερη, το S μεταβάλλει τον αριθμό οξείδω-
σής του από –2 (στο Η2S) σε Ο (στο S), ενώ το Cl, 
από Ο (στο Cl2) σε –1 (στο ΗCl).

Σε μία οξειδοαναγωγική αντίδραση τα άτομα των 
οποίων μετα βάλλεται ο αριθμός οξείδωσης, τροπο-
ποιούν γενικά την κατάστα ση των ατομικών τροχια-
κών των ηλεκτρονίων σθένους.

Κατά μία οξειδοαναγωγική αντίδραση, λαμβά-
νουν χώρα τα φαινόμενα της οξείδωσης και της ανα-
γωγής. Οξείδωση ενός στοιχείου καλείται το φαινό-
μενο κατά το οποίο αυξάνεται (αλγεβρικά) ο αριθμός 
οξείδωσης του στοιχείου. Αναγωγή στοιχείου καλεί-
ται το φαινόμενο κατά το οποίο μειώνεται ο αριθμός 
οξείδωσης του στοιχείου. Για παράδειγμα στην αντί-
δραση C + O2 → CO2 ο άνθρακας οξειδώνεται (αύ-
ξηση του αριθμού οξείδωσης από 0 σε +4), ενώ το 
οξυγόνο ανάγεται (μείωση από 0 σε –2).

Όπως βλέπουμε στις προηγούμενες αντιδράσεις, 
η οξείδωση του ενός στοιχείου συνοδεύεται από ανα-
γωγή κάποιου άλλου. Αυτό συμβαίνει πάντοτε (όταν 
οι αντιδράσεις είναι πλήρεις και δεν συμμετέχουν σε 
αυτές ελεύθερα ηλεκτρόνια), γι’ αυτό και καλούνται 
οξειδοαναγωγικές.

Σώματα (στοιχεία ή χημικές ενώσεις) που προκα-
λούν οξείδωση άλλων στοιχείων, ονομάζονται οξει-
δωτικά σώματα (π.χ. μοριακό και ατομικό οξυγόνο, 
χλώριο, νιτρικό οξύ κ.ά.). Αντίστοιχα, σώματα που 
προκαλούν αναγωγή σε άλλα στοιχεία ονομάζονται 
αναγωγικά σώ ματα (π.χ. άνθρακας, μονοξείδιο του 
άνθρακα, υδρογόνο, αλκαλιμέταλλα κ.ά.). Κατά τις 
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις τα οξειδωτικά σώμα-
τα ανάγονται, ενώ τα αναγωγικά οξειδώνονται.

8.3  Κατάταξη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων – 
Μηχανισμοί

Μπορούμε να κατατάξουμε τις αντιδράσεις οξει-

Σχ. 8.1
Αντιδράσεις οξείδωσης. (α) Το μεταλλικό νάτριο αντιδρά με το νε ρό και οξειδώνεται. Η αντίδραση είναι βίαιη και κομμάτια 
νατρίου εκτοξεύονται επάνω από την επιφάνεια του νερού, ό που καίγονται. (β) Αν σε λευκό φώσφορο αποθηκευμένο 
κάτω από νερό διοχετεύσουμε οξυγόνο, αυτός οξειδώνεται καιόμενος με φλόγα. (γ) Σίδηρος σε μορφή ατσαλόμαλλου 

(steel wool), το οποίο έχει προηγούμενα θερ μανθεί, καίγεται  όταν βρεθεί σε ατμό σφαιρα πλούσια σε οξυγόνο.

(α) (β) (γ) 
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δοαναγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Αντιδράσεις σύνθεσης, π.χ. S + O2 → SO2, 

2SO2 + O2 → 2SO3 κ.λπ..
2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης, π.χ. 2ΗgΟ → 2Ηg 

+ O2.
3) Αντιδράσεις διάσπασης, π.χ. ΚClO3 → ΚCl + 

3/2 O2.
4) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, π.χ. ζn + 

CuSO4 → ZnSO4 + Cu,   Cl2 + MgI2 → MgCl2 + I2.
5) Αντιδράσεις πολλαπλής αντικατάστασης, π.χ. 

3Cu + 8ΗΝO3 → 3Cu (ΝO3)2 + 2ΝΟ + 4Η2O.

8.3.1 Αντιδράσεις σύνθεσης και αποσύνθεσης

Κατά την αντίδραση μεταξύ μετάλλου και αμετάλ-
λου, το πρώτο συμπεριφέρεται ως αναγωγικό (οξει-
δώνεται) και το δεύτερο ως ο ξειδωτικό (ανάγεται). 
Κατά την αντίδραση μεταξύ δύο αμετάλλων ως οξει-
δωτικό δρα το περισσότερο ηλεκτραρνητικό (αναγό-
μενο). Στις αντιδράσεις αποσύνθεσης το οξειδούμενο 
και αναγόμενο στοιχείο εμφανίζουν αντίθετη συμπε-
ριφορά από ό,τι στις αντιδράσεις σύνθεσης (το μέ-
ταλλο ανάγεται, το αμέταλλο οξειδώνεται κ.λπ.).

Η σειρά οξειδωτικής ισχύος των αμετάλλων (ηλε-
κτραρνητικότητα) είναι η εξής:

F2 [Ο] O3 Cl2 Βr2 O2 Ι2 S (Ρ, Αs, Ν2, C, Si)

Καθώς προχωράμε, μειώνεται η ηλεκτραρνητικό-
τητα (εκτός από τα σημαντικότερα στοιχεία στη μορι-
ακή κατάσταση που συναντώ νται ελεύθερα, αναφέ-

ρονται και οι έντονα οξειδωτικές μορφές του ατομικού 
οξυγόνου και του όζοντος).

Αντίστοιχα έχουμε τη σειρά αναγωγικής ισχύος 
των μετάλλων (που ταυτίζεται με τη σειρά ηλεκτρο-
θετικότητας). Τη σειρά αυτήν τη συνοδεύουν παρα-
τηρήσεις χρήσιμες για τα παρακάτω:

Li-Κ-Βa-Ca-Νa-Μg-Αl-Μn-ζn-Cr-Fe-Co-Νi-Sn-Pb-Η-Bi-Cu-Hg-Ag-Pt-Au

Τα οξείδιά τους  
δεν ανάγονται  

από C, Η2, CO, Αl

Τα οξείδιά τους ανάγονται  
από C, Η2, CO. 

Τα οξείδιά τους ανάγονται 
από C, CO, όχι από Η2. 

Τα οξείδιά τους ανάγονται  
από CO, Αl, όχι από C, Η2.

8.3.2 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Σε αυτές ένα στοιχείο αντικαθιστά κάποιο άλλο σε 
μία ένωση «απελευθερώνοντάς το» (σχ. 8.2).

Συμπεριφορά αμετάλλων. Ένα αμέταλλο αντι-
καθιστά ένα λιγότε ρο ηλεκτραρνητικό αμέταλλο (το 
επόμενο στη σειρά οξειδωτικής ισχύος) στις ενώ-
σεις, στις οποίες εμφανίζεται με αρνητικό αριθμό 
οξείδωσης (δηλ. το οξειδώνει).

Το οξυγόνο ειδικότερα, αν και (σε μοριακή κατά-
σταση) βρίσκεται μετά το Cl2 και το Βr2, σε ορισμένες 
αντιδράσεις τα αντικαθιστά, ενώ σε άλλες αντικαθί-

σταται από αυτά, π.χ. O2 + 4ΗCl 
450 oC→←  2Cl2 + 2Η2O.

Το υδρογόνο δρα αναγωγικά (και γι’ αυτό τοποθε-
τείται στη σειρά ηλεκτροθετικότητας).

(α) (β) (γ) 
Σχ. 8.2

Αν σε διάλυμα νιτρικού αργύρου (άχρωμο) (α) εμβαπτίσουμε το σπείρωμα από χαλκό (β), ο χαλκός αντικαθιστά 
στο διάλυμα τον άργυρο (το διάλυμα νιτρικού χαλκού είναι γαλάζιο) και (γ), ο άργυρος εναποτίθεται ως ελεύθερο 

μέταλλο στο σπείρωμα (γ). (Οξείδωση: Cu° – 2e → Cu+2 , αναγωγή: Αg+ + e → Αg°).
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Πίνακας 8.1 
Οξειδωτικές και αναγωγικές χημικές ενώσεις.

Οξειδωτικά σώματα Αναγωγικά σώματα

ΟΞΕΙΔΙΑ

α)  Οξείδια Μe (λιγότερο ηλεκτροθετικών του Η)  
CuΟ → Cu, Αg2O → 2Αg

β)  Διοξείδια Μe: (παρουσία οξέων). 
Δίνουν άλας του Μe με αριθμό οξείδωσης +2  
ΜnO2 + Η+ → Μn++, ΡbO2 + Η+ → Ρb++.

γ)  CrO3 → Cr2O3: (παρουσία Η+: άλας Cr+3). 

δ) Υπεροξείδια: → οξείδια
Η2O2 → Η2O, ΒaO2 → ΒaO

ε) SO2, ΝO2 → S, ΝΟ

α)  Οξείδια Μe με το Μe μικρότερο με αριθμό οξείδωσης 
Cu2O → CuO   FeΟ → Fe2O3 
(παρουσία οξέος: άλας Cu++, Fe+++)

β)  Οξείδια αμετάλλων με μικρότερο αριθμό οξείδωσης 
CO → CO2,   ΑS2Ο3 → ΑS2O5,   Ρ2O3 → Ρ2O5

γ)  Τα Η2O2 και SO2, αν και γενικά δρουν οξει δωτικά,  
με την παρουσία ισχυρότερων οξει δωτικών δρουν  
ως αναγωγικά  
Η2O2 → O2    SO2 

H2O  H2SO4

ΟΞΕΑ

α) Πυκνό Η2SO4 → SO2

β)  Πυκνό ΗΝO3 → ΝO2  
Aραιό ΗΝO3 → ΝΟ

α)  Υδραλογόνα (εκτός ΗF) → αλογόνα:  
2 ΗΧ → Χ2

β)  Υδρόθειο:  
Η2S → S 

γ)  Οξυγονούχα οξέα: -ωδη → -ικά  
Η2SO3 → Η2SO4,    Η3ΡO3 → Η3ΡO4

ΑΛΑΤΑ

α)  Οξυγονούχα άλατα αλογόνων:  
Διασπώνται προς αλογονούχα άλατα.  
ΚClO3 → ΚCl, ΝaClO → ΝaCl, CaOCl2 → CaCl2

β)  Άλατα Μe με τον μεγαλύτερο αρ. οξείδωσης  
Δίνουν άλατα Μe με μικρότερο αρ. οξείδωσης  
Fe+3 → Fe+2, Sn+4 → Sn+2

γ)  ΚΜnO4, Κ2CrO4, Κ2Cr2O7 
(παρουσία οξέος) 
ΚΜnO4 + Η+ → άλας Κ+ + άλας Μn+2  

Κ2CrO4 + Η+ → άλας Κ+ + άλας Cr+3  

Κ2Cr2O7+ Η+ → άλας Κ+ + άλας Cr+3.

α)  Αλογονούχα (εκτός F-) άλατα των Κ, Νa (παρουσία 
Η2SO4) → αλογόνο  
ΝaΧ + Η2SO4 + οξειδωτικό → Χ2 + ...

β)  Θειούχα άλατα 
Με φρύξη → οξείδιο Μe + SO2 
ΡbS → ΡbO + SO2 
(παρουσία O3, Η2O2 → θειικά άλατα).

γ)  Οξυγονούχα άλατα: -ωδη → -ικά 
Νa2SO3 → Νa2SO4,   Κ2ΑsO3 → Κ2ΑsO5

δ)  Αλατα Μe με μικρότερο αριθμό οξείδωσης → Άλατα 
Μe με μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης  
Fe+2 → Fe+3,   Cu+ → Cu++.

ΑΜΜΩΝΙΑ

ΝΗ3 → Ν2
Με την παρουσία οξέος παράγεται και άλας του ΝΗ+

4.

Συμπεριφορά μετάλλων. Κάθε μέταλλο μπορεί 
να αντικαταστήσει τα επόμενά του στη σειρά ηλε-
κτροθετικότητας από τις ενώσεις τους (να τα ανάγει).

Με βάση τα παραπάνω, γίνονται κατανοητές (και 
προβλέψιμες) οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, όπως 
κι αυτές που αναφέρονται στα παραδείγματα:

Cl2 + 2Nal → 2NaCl + I2 F2 + Η2O → 2ΗF + ½ O2

CuO + C → Cu + CO Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
sN + 2HCl → SnCl2 + H2 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

8.3.3 Πολύπλοκες αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Διάφορες χημικές ενώσεις παρουσιάζουν οξειδω-
τική ή αναγωγι κή δράση. Αυτές είναι συνήθως διά-
φορα οξείδια, οξέα, άλατα κ.ά. Ανάλογα με τη δράση 
τους αυτή, οι χημικές ενώσεις χωρίζονται σε οξειδω-
τικά και αναγωγικά σώματα. Οι σημαντικότερες από 
αυτές καθώς και η οξειδωτική ή η αναγωγική δρά-
ση τους παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1. O πίνα-
κας μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατανόηση (ή και 
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την πρόβλεψη) των πολύπλοκων οξειδοαναγωγικών 
αντιδρά σεων.

Υπάρχουν τέλος πολλές αντιδράσεις οξειδοανα-
γωγής, κατά τις οποίες ένα στοιχείο οξειδώνεται ή 
ανάγεται μερικώς (καθώς και άλ λες κατά τις οποίες 
το ίδιο στοιχείο κατά ένα μέρος οξειδώνεται και κατά 
ένα μέρος ανάγεται).

Αναφέρουμε τις πιο αξιόλογες περιπτώσεις:
1) Επίδραση ΗΝO3 και πυκνού Η2SO4 στα μέταλ-

λα γίνεται κατά τα σχήματα: 

αραιό HΝO3 + M → M (ΝO3)x + ΝΟ + Η2O 
(εξαιρούνται: Αu, Ρt, αφού το Cr  

μεταπίπτει σε παθητική κα τάσταση)

πυκνό HΝO3 + M → M (ΝO3)x + ΝΟ2 + Η2O

(εξαιρούνται: Αu, Ρt, αφού μεταπίπτουν  
σε παθητική κατάσταση τα Fe, (Co, Νi, Cr, Αl)

πυκνό Η2S04 + 2Μ → Μ2 (S04)χ + S02 + Η2O  

(εξαιρούνται: Αu, Ρ Ρt, αφού ο Ρb προσβάλ λεται επιφανειακά).

2) Οξείδωση ΝΗ3 από αλογόνα: 

8ΝΗ3 + 3Cl2 → Ν2 + 6ΝΗ4 Cl.

3) Οξείδωση υδραλογόνου από ΜnO2 και ΡbO2

ΜnO2 + 4ΗCl → ΜnCl2 + Cl2 + Η2O.

4) Οξείδωση υδραλογόνου από ΚΜnO4, Κ2CrΟ4, 
Κ2Cr2O7

 Κ2Cr2O7 + 14ΗCl →  
→ 2ΚCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7Η2O κ.ά..

8.4  Γραμμοϊσοδύναμα οξειδωτικών και αναγωγι-
κών σωμάτων

Στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αλλά και γενι-
κότερα, ενδιαφέ ρον παρουσιάζουν τα γραμμοϊσοδύ-
ναμα των χημικών ενώσεων (ή στοιχείων).

Μιλώντας για την έκφραση της συγκέντρωσης 
διαλυμάτων (κεφ. 5), είχαμε δώσει έναν πρώτο ορι-
σμό του γραμμοϊσοδύναμου. Ο ορισμός γενικεύεται 
στις οξειδοαναγωγικές δράσεις.

Γραμμοϊσοδύναμο οξειδωτικού στοιχείου κα-
λείται η ποσότητα του στοιχείου που ισούται με το 
γραμμοάτομό του διά του αριθμού που εκφράζει τη 
μείωση του αριθμού οξείδωσης του στοιχείου κατά 
την οξειδοαναγωγική αντίδραση στην οποία συμμε-
τέχει. Αντί στοιχα, γραμμοϊσοδύναμο αναγωγικού 
στοιχείου καλείται η ποσότη τα του στοιχείου που 
είναι ίση με το γραμμοάτομο διά του αριθμού που εκ-

φράζει την αύξηση του αριθμού οξείδωσής του κατά 
την οξειδοαναγωγική αντίδραση.

Έτσι, ένα στοιχείο μπορεί να παρουσιαστεί με πε-
ρισσότερα του ενός γραμμοϊσοδύναμα, π.χ. 2Fe + Ο2 
→ 2FeΟ. Στην αντίδραση αυτή ο αριθμός οξείδωσης 
του Fe αυξάνεται κατά 2, άρα το γραμ μοϊσοδύναμό 
του (gr - eq) ισούται με 56/2 = 28 gr.

2FeCl3 + SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4

Στην αντίδραση αυτή ο αριθμός οξείδωσης του 
Fe μεταβάλλεται κατά 1 (από +3 σε +2), άρα το 
γραμμοϊσοδύναμό του ισούται με 56 gr.

Γραμμοϊσοδύναμο οξειδωτικής ή αναγωγικής 
ενώσης καλείται η ποσότητά της σε γραμμάρια, την 
οποία περιέχει ένα γραμμοϊσο δύναμο του οξειδού-
μενου ή αναγόμενου στοιχείου της ενώσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χημικό ισοδύναμο στοιχείου, του 
οποίου μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε μία οξει-
δοαναγωγική αντίδραση, είναι η ποσότητα του στοιχείου 
που αντιστοιχεί σε αποβολή ή πρόσληψη από το στοιχείο 
(πραγματική ή φαινομενική) ενός mole ηλεκτρονίων. Αν 
ληφθεί υπόψη ότι αποβολή ή πρόσληψη ενός ηλεκτρονί-
ου οδηγεί σε μεταβολή του αριθμού οξείδωσης κατά μία 
μονάδα και ότι το γραμμοϊσοδύναμο είναι η μάζα ενός 
χημικού ισοδυνάμου, προκύπτουν οι παραπάνω πρακτι-
κοί ορισμοί.

8.5  Υπολογισμός συντελεστών οξειδοαναγωγι-
κών αντιδράσεων

Πολλές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής είναι πολύ-
πλοκες. Σε άλλες δεν γνωρίζουμε όλα τα προϊόντα 
ή τα αντιδρώντα (ελλιπείς αντιδρά σεις). Γι’ αυτές τις 
περιπτώσεις ο υπολογισμός των συντελεστών με 
βάση τα όσα ειπώθηκαν (βλ. κεφ. 6) είναι δύσκολος 
ή αδύνατος.

Πολύ πιο εύχρηστος είναι ο τρόπος που στηρίζε-
ται στον εξής τύπο:

Αριθμός 
ατόμων 

οξειδούμενου
στοιχείου

Μεταβολή 
αριθμού 

οξείδωσης

Αριθμός 
ατόμων 

αναγόμενου 
στοιχείου

Μεταβολή 
αριθμού 

οξείδωσης
× = ×

Η σειρά εργασίας τροποποιείται ως εξής:
1) Γράφουμε τα αντιδρώντα και τα προϊόντα.
2) Υπολογίζουμε τους αριθμούς οξείδωσης, ποιοι 

και πόσοι μετα βάλλονται.
3) Εφαρμόζουμε τον παραπάνω τύπο για το οξει-

δούμενο και ανα γόμενο στοιχείο στο ένα μέλος της 
αντίδρασης (συνήθως το πρώ το) και υπολογιζουμε 
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τους δύο συντελεστές των στοιχείων ή των χημικών 
ενώσεων, στις οποίες αυτά συναντώνται.

4) Με γνωστούς τους δύο συντελεστές εφαρμό-
ζουμε το ισοζύγιο για κάθε στοιχείο και υπολογίζουμε 
έτσι και τους υπόλοιπους συντελεστές.

5) Μετατρέπουμε τους τυχόν κλασματικούς σε 
ακέραιους (πολλαπλασιάζοντας όλους επί το ΕΚΠ).

6) Αν χρειάζεται, συμπληρώνουμε Η2Ο, π.χ. υπο-
λογισμός των συ ντελεστών της αντίδρασης:

Fe + HNO3 → αFe (NO3)2 + βNO + H2O 
+2 +2+5o

Έχουμε οξείδωση του Fe κατά 2 και αναγωγή μέ-
ρους του Ν κατά 3. Εφαρμόζουμε τον τύπο στο 2ο 
μέλος (γιατί δεν ανάχθηκε όλο το Ν του 1ου μέλους):

α · 2 = β · 3 



 

 

 

    α = 3

     α = 3              β = 2

Fe + ΗΝO3 → 3Fe(ΝO3)2 + 2ΝO + Η2O.

Συμπληρώνουμε (ισοζύγια) 

3Fe + 8ΗΝO3 → 3Fe (ΝO3)2 + 2ΝO + 4Η2O.

8.6  Η οξείδωση και η αναγωγή ως ηλεκτροχημι-
κά φαινόμενα

Εξετάζοντας από ηλεκτρονικής πλευράς τα οξει-
δοαναγωγικά φαινόμενα, καταλήγουμε στο συμπέρα-
σμα ότι αυτά οφείλονται σε μετατοπίσεις ηλεκτρονίων 
μεταξύ των ατόμων. Αν εξαιρέσουμε μάλι στα τις οξει-
δοαναγωγικές αντιδράσεις, στις οποίες συναντώνται 
μό νο ομοιοπολικές ενώσεις (π.χ. καύση του άνθρα-
κα), μπορούμε να δώσουμε τον ακόλουθο ορισμό:

Οξείδωση γενικά καλείται η αποβολή ηλεκτρονί-
ων, ενώ αναγωγή η πρόσληψη ηλεκτρονίων.

Έτσι στην αντίδραση 2FeCl3 + SnCl2 → 2FeCl2 + 
SnCl4 έχουμε τις ηλεκτρονικές δράσεις:

2Fe+ + + + 2e → 2Fe+ +     (αναγωγή του Fe)

και Sn+ + – 2e → Sn + + + +     (οξείδωση του Sn)

Επομένως, η ευκολία αποβολής ή πρόσληψης 
ηλεκτρονίων από ένα στοιχείο καθορίζει την οξειδω-
τική ή αναγωγική ικανότητά του.

Η ευκολία αυτή εξαρτάται από τη φύση του στοιχεί-
ου και εκφρά ζεται ποσοτικά με την έννοια του καλού-
μενου ηλεκτρολυτικού δυναμικού (ή δυναμικού οξει-
δοαναγωγής), που εξετάζουμε αμέσως παρακάτω.

8.7 Ηλεκτρολυτικό δυναμικό – Ημιστοιχεία

Αν ένα μέταλλο εμβαπτισθεί σε διάλυμα (ή τήγ-
μα) ιόντων του, τότε αναπτύσσεται διαφορά δυνα-
μικού μεταξύ του μετάλλου και του διαλύματος (ή 
τήγματος). Αυτή η διαφορά δυναμικού ονομάζεται 
ηλεκτρολυτικό δυναμικό ή δυναμικό οξειδοανα-
γωγής του με τάλλου. Το σύστημα μετάλλου - διαλύ-
ματος (ή τήγματος) καλείται ημιστοιχείο. Το μέταλλο 
καλείται ηλεκτρόδιο του ημιστοιχείου. Ως ηλεκτρόδιο 
μπορούμε να έχουμε –με κατάλληλη διάταξη– υγρό 
(π.χ. Ηg) ή ακόμα και αέριο (π.χ. Η2). Το διάλυμα (ή 
τήγμα) καλείται λουτρό του ημιστοιχείου.

Εξήγηση του φαινομένου. Λόγω της διαφορετι-
κής χημικής συ μπεριφοράς των ατόμων του μετάλ-
λου από τη μία και των θετικών ιόντων του διαλύμα-
τος (ή τήγματος) από την άλλη, κατά την εμβάπτιση 
του ηλεκτροδίου στο διάλυμα συντελείται οξειδωτική 
ή ανα γωγική αντίδραση. Είτε δηλαδή άτομα του ηλε-
κτροδίου αποβάλλουν ηλεκτρόνια (οξειδώνονται) και 
μετατρέπονται σε θετικά ιόντα που προστίθενται στο 
διάλυμα, κατά την αντίδραση (Μo – xe → Μ+x, όπου: 
x = μικρός ακέραιος), είτε αντίστροφα, θετικά ιόντα 
του δια λύματος προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια (ανάγο-
νται) κατά την επαφή τους με το ηλεκτρόδιο, κατά 
την αντίδραση (Μ+x + xe → Μo, όπου: x = μικρός ακέ-
ραιος).

Στην πρώτη περίπτωση αυξάνουν τα θετικά ιόντα 
του λουτρού και ταυτόχρονα στο ηλεκτρόδιο τα αρ-
νητικά φορτία (λόγω του πλεονάσματος ηλεκτρονίων 
που τα άτομα εγκαταλείπουν σε αυτό). Αντίστροφη 
είναι η διάταξη των ηλεκτρικών φορτίων στη δεύτερη 
περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται 
διαφορά δυνα μικού μεταξύ ηλεκτροδίου και λουτρού. 
Η τάση αυτή τείνει να στα ματήσει το φαινόμενο, και 
όταν ανέλθει σε μια ορισμένη τιμή (ηλεκτρολυτικό 
δυναμικό), η παραπάνω χημική δράση αναστέλλε-
ται. Η τιμή αυτή εξαρτάται από τη φύση του μετάλλου 
και των ιόντων του λουτρού, τη θερμοκρασία και τη 
συγκέντρωση του διαλύματος.

Το ηλεκτρολυτικό δυναμικό των διαφόρων μετάλ-
λων (και αμετάλλων) μετρείται σε θερμοκρασία 25 °C 
και συγκέντρωση ιόντων με τάλλου 1 Ν. Η μέτρηση 
είναι συγκριτική. Συγκρίνουμε τα διάφορα ημιστοι-
χεία με το ημιστοιχείο υδρογόνου που συμβατικά 
θεωρούμε ότι για την παραπάνω συγκέντρωση και 
θερμοκρασία έχει ηλεκτρο λυτικό δυναμικό μηδέν. 
Έτσι προκύπτει η ηλεκτρολυτική σειρά των στοιχεί-
ων, που παρέχει σημαντικά συμπεράσματα για τις 
χημικές τους ιδιότητες (πίν. 8.2). 
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Τα προκύπτοντα δυναμικά καλούνται και κανονι-
κά δυναμικά. Με τη μεταβολή των συνθηκών (θερ-
μοκρασία, συγκέντρωση) οι τιμές των ηλεκτρολυτι-
κών δυναμικών μεταβάλλονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1) Στον πίνακα εφαρμόζεται η συνθήκη της IUPAC για 
τα κανονικά δυνα μικά. Αυτό σημαίνει ότι αναφερόμαστε 
σε δυναμικά αναγωγής (πρόσληψη ηλεκτρο νίων), σε θερ-
μοκρασία 25 οC και συγκέντρωση ιόντων 1Ν.

2) Η παραπάνω σειρά είναι –κατά συνέπεια– αυξα-
νόμενης, αναγωγικής δράσης (από το ιόν του Li+ ως το 
F2).Ειδικά για τα μέταλλα, όσο προχωρούμε από πάνω 
προς τα κάτω, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διάλυση ιό-
ντων τους στο διάλυμα (σειρά αυξανόμενης ευγένειας).

3) Τα ηλεκτρόδια δεν περιορίζονται στα ηλεκτρόδια 
στοιχείων, π.χ. το ΜnO2 /Μn+2 με αντίδραση: ΜnΟ2 + 
4Η+ + 2e →←  Μn+2 + 2Η2Ο έχει κανονικό δυναμικό +1,23 
V. Το Ρb/ΡbSO4 /SO4

-2 με αντίδραση ΡbSO4 + 2Η++ 2e → 
Ρb + Η2SO4 έχει κανονικό δυναμικό –0,35 V, ενώ το Ρb/
ΡbO2 /SO4

-2 με αντίδραση ΡbO2 + 4Η+ + SO4
-2 + 2e → 

Ρb + SO4 + 2Η2Ο έχει κανονικό δυναμικό 1,68 V κ.ο.κ..

Πίνακας 8.2 
Κανονικά δυναμικά ηλεκτροδίων. 

Ηλεκτρόδιο Αντίδραση Κανονικό  
δυναμικό (V) Ηλεκτρόδιο Αντίδραση Κανονικό  

δυναμικό (V)

Li+/Li
Κ+/Κ
Βa+2/Βa
Ca+2/Ca
Νa+/Νa
Μg+2/Μg
Βe+2/Βe
Αl +3/Αl

Μn+2/Μn
ζn+2/ζn
Cr+2/Cr
Cr+3/Cr
S/S–2

Fe+2/Fe
Cd+2/Cd

Li+ + e →←  Li
Κ+ + e →←  K
Βa+2 + 2e →←  Βa
Ca+2 + 2e →←  Ca
Νa+ + e →←  Νa
Μg+2 + 2e →←  Μg 
Βe+2 + 2e →←  Βe
Αl +3 + 3e →←  Αl

Μn+2 + 2e →←  Μn
ζn+2 + 2e →←  ζn
Cr+2 + 2e →←  Cr
Cr+3 + 3e →←  Cr
S + 2e →←  S–2

Fe+2 + 2e →←  Fe
Cd+2 + 2e →←  Cd

– 3,025
– 2,925
– 2,90
– 2,866
– 2,714
– 2,37 
– 1,85
– 1,66
– 1,19
– 0,763
– 0,91
– 0,74
– 0,48
– 0,44
– 0,40

Cο+2/Cο
Νi+2/Νi
Sn+2/Sn
Pb+2/Ρb
Η+/Η2

Cu+2/Cu
Cu+/Cu
I2 /I

–

Αg+/Αg
Ηg+2/Ηg
Br2/Br–

Cl2/Cl –

Αu+/Αu
F2/F

–

Co+2 + 2e →←  Co
Νi+2 + 2e →←  Νi
Sn+2 + 2e →←  Sn
Pb+2 + 2e →←  Pb
2Η+ +2e →←  Η2

Cu+2 + 2e →←  Cu
Cu+ + e →←  Cu
Ι2 + 2e →←  2I–

Αg+ + e →←  Αg
Ηg+2 + 2e →←  Ηg
Br2 + 2e →←  2Br–

Cl2 + 2e →←  2Cl –

Αu+ + e →←  Αu
F2 + 2e →←  2F–

– 0,28
– 0,24
– 0,14
– 0,126
± 0,000
+ 0,377 
+ 0,521
+ 0,536
+ 0,799 
+ 0,850 
+ 1,087
+ 1,359
+ 1,680
+ 2,870

 



Όπως είδαμε, η διάλυση ενός ηλεκτρολύτη στο 
νερό και η ιονική διάσταση των μορίων του οδηγούν 
στο ηλεκτρολυτικό διάλυμα, το οποίο είναι καλός 
αγωγός του ηλεκτρισμού (το ίδιο συμβαίνει με τα 
τήγματα των ετεροπολικών ενώσεων). Αναφερθή-
καμε επίσης στα οξειδοαναγωγικά φαινόμενα, που 
συμβαίνουν κατά την εμβάπτιση ηλεκτροδίου σε ένα 
τέτοιο διάλυμα (ή τήγμα). Ήδη περνάμε στην περι-
οχή της Eφαρμοσμένης Hλεκτροχημείας. Εδώ, τα 
χημικά φαινό μενα έχουν ως ενεργειακό αποτέλεσμα 
την παραγωγή ή κατανάλω ση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ξεκινάμε από τα εξαιρετικής σημασίας ηλεκτροχημι-
κά φαινόμενα, κατά τα οποία αποδίδεται ηλεκτρική 
ε νέργεια.

9.1 Γαλβανικά στοιχεία

Γαλβανικά στοιχεία ή απλώς, στοιχεία, καλού-
νται διατάξεις που δημιουργούνται με την ηλεκτρολυ-
τική σύνδεση δύο διαφορετικών ημιστοιχείων. Ένα 
γαλβανικό στοιχείο αποτελείται κατά συνέπεια από 
το δοχείο μέσα στο οποίο βρίσκεται το διάλυμα (ή 
τήγμα) ιό ντων και το οποίο ονομάζεται λουτρό του 
στοιχείου και από δύο ηλεκτρόδια εμβαπτισμένα 
στο λουτρό. Το λουτρό συνήθως είναι ενιαίο, οπότε 
τα ηλεκτρόδια είναι οπωσδήποτε διαφορετικά [σχ. 
9.1(α)]. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουμε στο ίδιο 
δοχείο δύο διαφο ρετικά διαλύματα χωρισμένα με ημι-
περατό διάφραγμα [σχ. 9.1(β)] ή ακόμα δύο διαλύμα-
τα σε διαφορετικά δοχεία, συνδεόμενα όμως μεταξύ 
τους με ηλεκτρολυτικό σύνδεσμο [σχ. 9.1(γ)].

Μεταξύ των ηλεκτροδίων του στοιχείου ανα-

πτύσσεται διαφορά δυναμικού, που οφείλεται στο 
διαφορετικό ηλεκτρολυτικό δυναμικό των δύο ημι-
στοιχείων. Αυτή ονομάζεται δυναμικό του στοιχεί-
ου. Αν συνδέσουμε τα ηλεκτρόδια του στοιχείου με 
ηλεκτρική κατανάλωση, τότε θα έχουμε παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος (συνεχούς). Αυτό οφείλεται στο 
δυναμικό του στοιχείου, που διατηρείται λόγω των 
χημικών αντιδράσεων που συντελούνται μεταξύ ηλε-
κτροδίων και ιό ντων του διαλύματος. Το γαλβανικό 
στοιχείο είναι λοιπόν διάταξη με την οποία παρά-
γεται ηλεκτρική ενέργεια από χημικές αντιδρά-
σεις (μετατροπή «χημικής» σε ηλεκτρική ενέργεια). 
Συνοπτικά τα ηλεκτροχημικά φαινόμενα που συντε-
λούνται κατά τη λειτουργία του στοιχείου αναφέρο-
νται στη συνέχεια.

Ως παράδειγμα εξετάζεται το στοιχείο Daniel 
(σχ. 9.2). Αυτό αποτελείται από δύο συνδεδεμένα 
ημιστοιχεία: ζn/Η2SO4 και Cu/CuSO4. Στο ηλεκτρό-
διο με το χαμηλότερο δυναμικό θα έχουμε οξείδωση 
και σε αυτό με το υψηλότερο αναγωγή. Σύμφωνα με 
τον πίνακα 8.2, οξείδωση θα παρουσιάζεται στον ζn 
(κανονικό δυναμι κό –0,763 V):

ζn → ζn+2 + 2e

και αναγωγή στον Cu+2 (+0,377 V): Cu+2 + 2e → Cu.
Το ηλεκτρόδιο οξείδωσης καλείται άνοδος και 

έχει αρνητικό φορτίο (λόγω των ηλεκτρονίων που 
εγκαταλείπει ο ζn, καθώς δια λύεται σε ιόντα) ενώ το 
ηλεκτρόδιο αναγωγής καλείται κάθοδος και έχει 
θετικό φορτίο (λόγω του ότι τα ιόντα του διαλύματος 
Cu+2 δεσμεύουν ηλεκτρόνια).

H2SO4

(α) (β) (γ)

Zn Cu

H2SO4

Zn Cu

H2SO4 CuSO4 CuSO4

Zn Cu

Σχ. 9.1
Διάφορες διατάξεις γαλβανικών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
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Εάν συνδέσουμε τα δύο ηλεκτρόδια όπως στο 
σχήμα 9.2, τότε λόγω της διαφοράς δυναμικού με-
ταξύ τους θα υπάρξει ροή ηλε κτρονίων μέσω της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης από την άνοδο προς την 
κάθοδο. Το ηλεκτροχημικό φαινόμενο θα συνεχιστεί 
με ενερ γειακό αποτέλεσμα την απόδοση ηλεκτρικής 
ενέργειας στο περιβάλλον. Το γαλβανικό στοιχείο θα 
«εξαντληθεί», όταν η αλλοίωση των ημιστοιχείων 
οδηγήσει σε αμελητέα διαφορά δυναμικού μεταξύ 
τους (στο στοιχείο Daniel καθώς αυξάνεται η συγκέ-
ντρωση ζn+2 στο λουτρό της ανόδου και μειώνεται η 
συγκέντρωση Cu+2 στο λουτρό καθόδου). Η διαφορά 
δυναμικού που ένα στοιχείο παρου σιάζει σε θερμο-
κρασία 25 °C και συγκέντρωση 1 Ν αποτελεί το κα-
νονικό δυναμικό του Εo. Ισχύει:

Εo = (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου καθόδου) – 
(κανονικό δυ ναμικό ηλεκτροδίου ανόδου).

Για το στοιχείο Daniel: 

Εo = +0,377 – (–0,763) = 1,14 V.

Παρατηρούμε ότι το Εο είναι τόσο μεγαλύτερο, 
όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλεκτροθετικότητας 
των ηλεκτροδίων (όσο μεγαλύ τερη απόσταση έχουν 
στη σειρά κανονικών δυναμικών του πίν. 8.2.).

Η τάση ενός γαλβανικού στοιχείου μεταβάλλεται 
με τη μεταβολή της συγκέντρωσης των διαλυμάτων 
και της θερμοκρασίας. Η επίδραση της θερμοκρα-
σίας δεν είναι τόσο σημαντική (π.χ. για το στοιχείο 
Daniel δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση: ΔΕ = 
–0,00017 · ΔΤ).

Η συγκέντρωση μεταβάλλεται κατά την «εκφόρτι-
ση» και οι ρυθ μοί μεταβολής της συνδέονται με την 
ένταση i του ηλεκτρικού ρεύματος. Για σταθερή έντα-
ση, η μεταβολή της τάσης ως συνάρτηση της μετα-
βολής των συγκεντρώσεων δίνεται από καμπύλη της 
μορφής:

Σχ. 9.2
Γαλβανικό στοιχείο Daniel.

Zn

e

Zn+2 Cu+2

H+

H+

SO4
–2

SO4
–––– –

(–)
Άνοδος

Cu
(+)
Κάθοδος

e e

i
Εo

Ε

ΠC ανόδου
ΠC καθόδου

Για συνολική αντίδραση
αΑ + βΒ → γΓ +  δΔ:

Για στοιχείο Daniel
CΓ

Υ . CΔ
δ

CΑ
α . CΒ

β

CZn+2

CCu+2

Παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τάσης, όσο το 
στοιχείο δεν έχει «εξαντληθεί», δεν είναι πολύ μεγά-
λες. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε την τάση 
του γαλβανικού στοιχείου περίπου σταθερή. Αυτό, 
γιατί στην πορεία του χρόνου (και με σταθερή έντα-
ση ρεύμα τος) τα σχετικά δυναμικά των ηλεκτροδίων 
μεταβάλλονται όπως φαίνεται στο διάγραμμα (βλ. 
και σχ. 9.11).

Εηλ

Ε1 Ε2

Χρόνος1 2

Αντιστρεπτά καλούνται εκείνα τα γαλβανι-
κά στοιχείας στα οποία οι ηλεκτροχημικές δράσεις 
μπορούν να αντιστραφούν, αν τροφοδοτήσουμε τα 
ηλεκτρόδια με ηλεκτρικό ρεύμα αντίστροφης φοράς 
(δη λ. αν δώσουμε στο στοιχείο ηλεκτρική ενέργεια). 
Τέτοιο στοιχείο είναι και το στοιχείο Daniel. Αν στη 
θέση της ηλεκτρικής κατανάλω σης του σχήματος 9.2 
συνδεθεί πηγή συνεχούς ρεύματος τάσης μεγαλύτε-
ρης από αυτήν του στοιχείου, έτσι ώστε ηλεκτρόνια 
να στέλνονται στην άνοδο, τότε έχουμε:

ζn+2 + 2e → ζn (άνοδος) Cu → Cu+2 + 2e (κάθοδος).

Στα σχήματα 9.3, 9.4 και 9.5 περιγράφονται τρία 
διαφορετικά γαλβανικά στοιχεία.

Για την πρακτική αξιοποίηση των γαλβανικών 
στοιχείων ως πη γών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει 
να πληρούνται κάποιες στοιχειώ δεις προϋποθέσεις. 
Να υπάρχει δηλαδή μια σχετικά ικανοποιητική τάση 
μεταξύ ανόδου και καθόδου, καθώς και μια αξιόλογη 
παραγω γή ηλεκτρικής ενέργειας πριν την εξάντληση 
του στοιχείου (χωρητικό τητα). Επίσης, το διάλυμα 
και τα ηλεκτρόδια πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε 
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Σχ. 9.5
Γαλβανικό στοιχείο ψευδαργύρου και χαλκού (Zn – Cu).

Αντιδράσεις:  Άνοδος: ζn° – 2e → ζn2+  
Κάθοδος: Cu2+ + 2e → Cu°

Σχ. 9.3
Γαλβανικό στοιχείο από τη σύνδεση δύο ημιστοιχείων: 

ψευδαργύρου και υδρογό νου. Το στοιχείο αυτό έχει 
τάση συμβατι κά ίση με το κανονικό δυναμικό του Ζn.

Αντιδράσεις:  Άνοδος: ζn° – 2e → ζn2+  
Κάθοδος: 2Η+ + 2e → Η2 ↑

Ecell = 0,76 V H2

1.00 M Zn2+ 1.00 M H+

Zn

Βολτόμετρο

(–) (+)
o

 0,76 V

Άνοδος Κάθοδος

Zn CuΗλεκτρολυτικός
σύνδεσμος

Ροή ηλεκτρονίων

Zn2+ Cu2+

(–) (+)

Σχ. 9.4
Γαλβανικό στοιχείο χαλκού και αργύρου (Cu – Ag).

Αντιδράσεις:  Άνοδος: Cu° – 2e → Cu2+  
Κάθοδος: Ag+ + 2e → Ag°

Ecell = 0,46 V

1.00 M
AgNO3

1.00 M
Cu(NO3)2

Ag Cu

Βολτόμετρο o

να αποφεύγεται το φαινόμενο της πόλωσης του στοι-
χείου (επικάλυψη των ηλεκτροδίων με άλλα σώματα, 
π.χ. αέριο υ δρογόνο), που οδηγεί σε διακοπή των 
ηλεκτροχημικών δράσεων. Μεγάλη σημασία, φυσικά, 
έχει το κόστος κατασκευής, αφού το βά ρος, η εσωτε-
ρική αντίσταση –όπως και άλλοι παράγοντες– παίζουν 
επίσης ρόλο. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαφορά 
δυναμικού (και κατά συνέπεια λειτουργία –επιθυμητή ή 
μη– γαλβανικού στοιχείου) παρουσιάζεται όταν:

1) Δύο διαφορετικά ηλεκτρόδια είναι εμβαπτισμένα 
σε κοινό ιοντικό λουτρό ή σε διαφορετικά λουτρά ιό-
ντων συνδεδεμένα με ηλεκτρο λυτικό σύνδεσμο.

2) Όταν τα ίδια ηλεκτρόδια είναι εμβαπτισμένα σε 
διαλύματα ιό ντων διαφορετικής συγκέντρωσης ή δια-
φορετικής θερμοκρα σίας. Σε αυτήν την περίπτωση, 
επειδή Εo = 0, η διαφορά δυναμικού που παρουσιάζε-
ται είναι μικρή.

9.2 Είδη γαλβανικών στοιχείων

Τα γαλβανικά στοιχεία που κατασκευάζει ο άνθρω-
πος μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη χρήση για 
την οποία προορίζονται σε πρότυπα και πηγές ηλε-
κτρικής ενέργειας. Με βάση τη φυσική τους κατάστα-
ση διακρίνονται σε υγρά και ξηρά στοιχεία, ενώ με 
βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους σε στοιχεία 
με ή χωρίς δυναμικό διάχυσης και στοιχεία καυσί-
μων. Ανάλογα με το αν οι ηλεκτροχη μικές δράσεις είναι 
αντιστρεπτές (άρα αν μπορούν να επαναφορτι στούν) 
διακρίνονται σε αντιστρεπτά και αναντίστρεπτα.

Το γαλβανικό στοιχείο που βρήκε την πιο πλατιά 
πρακτική εφαρμογή είναι το Στοιχείο Leclance (σχ. 
9.6). Θα το εξετάσουμε στην εύχρηστη «ξηρά» μορφή 
του. Σε αυτό το στοιχείο ως άνοδος χρησιμοποιείται 
ψευδάργυρος (ζn). Για λόγους απλοποίησης η άνοδος 
αποτελεί ταυτόχρονα και το δοχείο [που εξωτερικά μο-
νώνεται εκτός του α κροδέκτη (–)]. Ως κάθοδος (+) χρη-
σιμοποιείται ράβδος γραφίτη περι βαλλόμενη από κόκ-
κους πυρολουσίτη (ΜnO2). Ως λουτρό χρησιμο ποιείται 

Σχ. 9.6
Ξηρό στοιχείο Leclance.

C (γραφίτης)Άνοδος
Ζn (–)

Κάθοδος
(+)

Τρίμματα αδρανή
διαποτισμένα
με διάλυμα ΝΗ4Cl

ΜnO2

Μόνωση
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διάλυμα ΝΗ4Cl. Για να είναι το στοιχείο ξηρό, με το 
διάλυ μα αυτό εμποτίζονται τρίμματα ξύλου και άλλα 
υλικά. Κατά τη λει τουργία του στοιχείου λαμβάνουν 
χώρα οι ακόλουθες αντιδράσεις:

Άνοδος (–):    ζn – 2e → ζn+2 
ζn+2 + 2Cl – →  ζnCl2

Κάθοδος (+):    2MnO2 + 2NH+
4 + 2e → 

→ Mn2O3 + 2NH3 + H2O

Επίσης:   ζnCl2 + 2ΝΗ3 → ζn (ΝΗ3)2 Cl2 

ή συνολικά:   ζn + 2ΝΗ4Cl + 2ΜnO2 → 
→ ζn (ΝΗ3)2 Cl2 + Μn2O3 +Η2O

Η τάση του στοιχείου είναι 1,5 Volt.
Το στοιχείο Leclance δεν είναι αντιστρεπτό και 

αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα. Επίσης, πα-
ρουσιάζει προβλήματα ασφά λειας λεπτών ηλεκτρο-
νικών συστημάτων, αφού κατά τη λειτουργία του πα-
ρουσιάζεται κάποια ρευστοποίηση του διαλύματος 
με παράλ ληλη διάλυση (άρα διάβρωση) του δοχεί-
ου από ζn (που αποτελεί την άνοδο). Έτσι συχνά, 
στη φάση της πλήρους εκφόρτωσης πα ρουσιάζεται 
εκροή ηλεκτρολύτη. Τον κίνδυνο αυτό δεν τον παρου-
σιάζουν τα (υψηλότερου κόστους) αλκαλικά ξηρά 
στοιχεία. Επειδή όμως και αυτά δεν είναι επαναφορ-
τιζόμενα, η χρήση τους περιορί ζεται σημαντικά.

Η δυνατότητα επαναφόρτισης των στοιχείων έχει 
μεγάλη πρα κτική σημασία. Τέτοια γαλβανικά στοι-
χεία θα εξετάσουμε στη συνέχεια.

9.3 Συσσωρευτές

Οι συσσωρευτές, είναι γαλβανικά στοιχεία με 
δυνατότητα επαναφόρτισης (δηλ. αντιστρεπτά). Σε 
αυτούς διακρίνοθμε δύο φάσεις λειτουργίας με αντί-
θετες ηλεκτροχημικές δράσεις: τη φόρτιση, κα τά την 
οποία στον συσσωρευτή «αποθηκεύεται» ηλεκτρική 
ενέργεια μετατρεπόμενη σε χημική, και την εκφόρ-
τιση, κατά την οποία η αποθηκευμένη ως χημική, 
ενέργεια αποδίδεται στο σύστημα ως ηλε κτρική (η 
εκφόρτιση δηλ. είναι η λειτουργία του γαλβανικού 
στοιχείου).

Για να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες του ξεχω-
ριστού γαλβανικού στοιχείου (μικρή τάση, μικρή χω-
ρητικότητα), ο συσσωρευτής αποτε λείται από πολλά 
στοιχεία συνδεδεμένα σε παράλληλη διάταξη, για 
να αυξάνει η χωρητικότητα, και οι ομάδες που έτσι 
δημιουργούνται, είναι συνδεδεμένες σε σειρά, για να 
αυξάνει η τάση.

Χαρακτηριστικά μεγέθη των συσσωρευτών είναι:
1) Η χωρητικότητα: το συνολικό φορτίο που απο-

δίδει ο συσσωρευ τής κατά την εκφόρτισή του. Με-
τρείται σε Αh- αμπερώρια.

2) H τάση (σε Volt).
3) Η μέγιστη ένταση ρεύματος φόρτισης του συσ-

σωρευτή (σε Α).
Η χωρητικότητα ισούται με την ένταση ρεύματος 

επί τον χρόνο λειτουργίας του συσσωρευτή ως την 
πλήρη εκφόρτιση. Αποτελεί δηλαδή μέτρο της ηλε-
κτρικής ενέργειας που αποδίδει ο συσσωρευ τής (η 
ενέργεια ισούται με την τάση επί την ένταση επί τον 
χρόνο). Η ενέργεια που καταναλώνεται για τη φόρτι-
ση του συσσωρευτή είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 
αποδίδεται κατά την εκφόρτιση. Ο λό γος της αποδι-
δόμενης κατά την εκφόρτιση προς την καταναλισκό-
μενη κατά τη φόρτιση ενέργεια, αποτελεί τον βαθμό 
αποδόσεως του συσσωρευτή.

Μεγάλη διάδοση παρουσιάζουν οι όξινοι συσ-
σωρευτές ή συσσω ρευτές μολύβδου, καθώς και οι 
αλκαλικοί. Όλο και περισσότερη χρήση συναντούν 
όμως και οι συσσωρευτές νικελίου-καδμίου.

1) Συσσωρευτές μολύβδου

Ως λουτρό του συσσωρευτή χρησιμοποιείται διά-
λυμα θειικού οξέος (Η2SO4).

Ως ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται πλάκες μολύ-
βδου (Ρb), που κα τά την εμβάπτισή τους στο διάλυ-
μα Η2SO4 προσβάλλονται, με αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία επιφανειακού στρώματος ΡbSO4.

Κατά τη φόρτιση [σχ. 9.7(α)] έχουμε τις ακόλου-
θες αντιδράσεις (που συντελούνται με την κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας):

Άνοδος (–):    ΡbSO4 + 2Η+ + 2e → Ρb + Η2SO4 
(αναγωγή: Ρb+2 → Ρb°)

Κάθοδος (+):    ΡbSO4 + SO4
– + 2H2O – 2e → 

→ ΡbO2 + 2Η2SO4 
(οξείδωση: Ρb+2 → Ρο+4)

Κατά την εκφόρτιση (λειτουργία ως γαλβανικό 
στοιχείο: παραγω γή ηλεκτρικής ενέργειας), έχουμε 
τις αντιδράσεις:

Άνοδος (–):    Ρb° → Ρb+2 + 2e → (οξείδωση) 
Ρb+2 + SO4

-2 → ΡbSO4

Κάθοδος (+):    ΡbO2 + 2Η+ + Η2SO4 + 2e → 
→ ΡbSO4 + 2H2O 
(αναγωγή: Ρb+4 → Ρb+2)

Το ημιστοιχείο της ανόδου (Ρb/ΡbSO4/SO4
-2) έχει 

κανονικό δυνα μικό –0,35 V και αυτό της καθόδου 
(Ρb/ΡbO2/SO4

-2)1,68 V. Άρα το κανονικό δυναμικό 
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Σχ. 9.7
(α) Φόρτιση και (β) εκφόρτιση γαλβανικού  

στοιχείου συσσωρευτή Ρb.

H2SO4

(α)

e
e

Pb
+2 → Pb

o Pb
+2 → Pb

+4 (–)

H2SO4

(β)

e

ee

 Pb
o → Pb

+2  Pb
+4 → Pb

+2
(–) (+)

Σχ. 9.8
Τομή και μέρη ενός συσσωρευτή αυτοκινήτου. 

Θετικό πλέγμα

Ενεργό υλικό
θετικής πλάκας

Ελεύθερος διαχωριστής

Αρνητικό πλέγμα

Ενεργό υλικό αρνητικής πλάκας

Σετ αρνητικών πλακών

Συστοιχία θετικών και
αρνητικών πλακών

Πλαστικό δοχείο

Τάπα με βαλβίδα ασφαλείας
πίεσης και καπάκι με μονό
σημείο εξαερισμού

του γαλβανικού στοιχείου είναι περίπου 2 Volt.
Στους βιομηχανικούς συσσωρευτές μολύβδου 

(σχ. 9.8) οι πλά κες κατασκευάζονται από αντιμονι-
ούχο μόλυβδο για καλύτερες μηχα νικές ιδιότητες. 
Η τοποθέτηση των πλακών είναι κατάλληλη, ώστε 
να υπάρχουν αρκετές στον ελάχιστο δυνατό χώρο 
(σχήμα δικτυωτό).

Οι πλάκες μονώνονται μεταξύ τους για την απο-
φυγή βραχυκυ κλώματος. Επίσης με μορφή πάστας 
τοποθετούνται τα ενεργά υλικά (Ρb3O4 για τις θετικές, 
ΡbO για τις αρνητικές πλάκες). Το δοχείο κατασκευ-
άζεται από μονωτικό υλικό που δεν προσβάλλεται 
από το Η2SO4 (γυαλί, πλαστικό κ.ά.). Το ρεύμα φόρ-
τισης συνήθως έχει μέγιστη τιμή ίση με το 1/10 της 
χωρητικότητας του συσσωρευτή.

Παρατηρούμε ότι κατά τη φόρτιση, λαμβάνουν 
χώρα ακριβώς τα αντίθετα χημικά φαινόμενα από 
ό,τι στην εκφόρτιση. Επίσης, παρα τηρούμε ότι κατά 
τη φόρτιση έχουμε παραγωγή Η2SO4 (άρα μεγαλύ-
τερης περιεκτικότητας διάλυμα), ενώ κατά την εκ-
φορτιση έχουμε καταστροφή Η2SO4 και παραγωγή 
Η2O (αραίωση του ηλεκτρολύτη). Αυτή η αυξομείωση 
της περιεκτικότητας του ηλεκτρολύτη έχει ως αποτέ-
λεσμα και τη μεταβολή της τάσης κατά το τέλος της 
φόρτισης και της εκφόρτισης (μεταξύ 1,7 ως 2,6 V 
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περίπου ανά στοι χείο). Η πυκνότητα του διαλύματος 
είναι και δείκτης της κατάστασης του συσσωρευτή: 
(d = 1,27 gr/cm3: φορτισμένος, d = 1,20 gr/cm3: ημι-
εκφορτισμένος d = 1,10 gr/cm3: πλήρως εκφορτισμέ-
νος).

Βλάβες και συντήρηση των συσσωρευτών 
μολύβδου. Οι συσσω ρευτές πρέπει να προστα-
τεύονται από τον κίνδυνο εσωτερικού βραχυκυ-
κλώματος (ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ θετικής και 
αρνητι κής πλάκας), που μπορεί να προέλθει είτε 
από μηχανική παραμόρ φωση των πλακών είτε λόγω 
πτώσης ενεργών υλικών στον πυθμένα του δοχεί-
ου, είτε από άλλα τυχαία γεγονότα. Άλλος κίνδυ νος 
είναι ο αποκεφαλισμός των πλακών. Αυτός οφεί-
λεται στο γεγο νός ότι με τον χρόνο, μέρος του νερού 
εξατμίζεται, με αποτέλεσμα να κατέρχεται η στάθμη 
του ηλεκτρολύτη και το επάνω μέρος των πλακών να 
έρχεται σε επαφή με τον αέρα και να οξειδώνεται. Αν 
η οξείδωση προχωρήσει πολύ, μπορεί να αποκόψει 
τις κεφαλές. Για τον λόγο αυτόν πρέπει περιοδικά να 
ελέγχεται η στάθμη του ηλεκτρολύτη και να συμπλη-
ρώνουμε αποσταγμένο νερό.

Τέλος, υπάρχει ο κίνδυνος της θειίκωσης. Όταν ο 
συσσωρευ τής μείνει για πολύ καιρό αφόρτιστος, τότε 
ο ΡbSO4 που βρίσκεται στην επιφάνεια των πλακών 
κρυσταλλώνεται και (λόγω έλλειψης πόρων) αν προ-
σπαθήσουμε να φορτίσουμε, δεν μετατρέπεται σε 
Ρb και ΡbΟ2.

Κρυστάλλωση του ΡbSO4 έχουμε επίσης όταν η 
φόρτιση γίνεται με ρεύμα έντασης μεγαλύτερης από 
την επιτρεπόμενη (λόγω με γαλύτερης παραγωγής 
ΡbSO4). Τέλος, το φαινόμενο της κρυστάλλωσης του 
ΡbSO4 λαμβάνει χώρα όταν το ηλεκτρολυτικό μας διά-
λυμα είναι πολύ πυκνό. Η θειίκωση μπορεί να θερα-
πευτεί (όταν δεν έχει προχωρήσει αρκετά) με συνεχείς 
φορτοεκφορτίσεις με ρεύμα μικρής έντασης.

2) Αλκαλικοί συσσωρευτές

Σε αυτούς, ως ηλεκτρολυτικό λουτρό χρησιμοποι-
είται πυκνό διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ). 
Ως άνοδος (–) χρησιμοποιείται πλάκα σιδήρου επι-
καλυμμένη με FeO. Ως κάθοδος (+), πλάκα από νι-
κέλιο επικαλυμμένη με Νi (ΟΗ)2. Οι αντιδράσεις κατά 
τη φόρτιση και την εκφόρτιση είναι οι ακόλουθες:

Φόρτιση:

Άνοδος (–):  FeΟ + Η2O + 2e → Fe + 2OΗ– 
(αναγωγή: Fe+2 → Feo) 

Κάθοδος (+):  Νi(ΟΗ)2 + 2OΗ– → ΝiO2 + 2Η2O + 2e  
(οξείδωση: Νi+2 → Νi+4) 

Εκφόρτιση:

Άνοδος (–):  Fe +2OΗ– → FeΟ + Η2O + 2e  
(οξείδωση)

Κάθοδος (+):  ΝiO2 + 2Η2O + 2e → Νi(OΗ)2 + Η2O  
(αναγωγή)

Παρατηρούμε ότι στις αντιδράσεις κατά τη φόρ-
τιση και την εκ φόρτιση το ΚΟΗ δεν συμμετέχει, με 
αποτέλεσμα η περιεκτικότητα του διαλύματος να πα-
ραμένει σταθερή.

Ανά στοιχείο επιτυγχάνεται τάση 1,2 – 1,4 Volt.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αλκαλι-

κών συσσωρευτών έναντι των συσσωρευτών μολύ-
βδου:

α) Οι αλκαλικοί συσσωρευτές έχουν μικρότερο 
βάρος και παρου σιάζουν καλύτερη μηχανική αντοχή 
(λόγω των υλικών κατασκευής).

β) Μπορούν να φορτιστούν ή να εκφορτιστούν με 
ρεύμα μεγάλης έντασης, αφού οι όξινοι σε μεγάλη 
ένταση ρεύματος παρουσιά ζουν το φαινόμενο της 
θειίκωσης.

γ) Είναι ασφαλέστεροι από τους όξινους, καθώς 
οι τελευταίοι ε κλύουν αέριο υδρογόνο, που σε κά-
ποια αναλογία με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας είναι 
εκρηκτικό μείγμα. Έτσι, οι αλκαλικοί συσσωρευτές 
χρησιμοποιούνται σε χώρους που απαιτούν αυστη-
ρές συνθήκες ασφαλείας, π.χ. ηλεκτροφωτι σμός με-
ταλλείων.

δ) Μπορούν να μείνουν για πολύ καιρό αφόρτι-
στοι, χωρίς κίνδυνο καταστροφής (ο ηλεκτρολύτης 
δεν προσβάλλει τα ηλεκτρόδια).

ε) Ο ηλεκτρολύτης τους δεν παρουσιάζει τους 
κινδύνους του θειι κού οξέος.

στ) Τέλος, δεν απαιτούν τόσο δαπανηρή και επι-
μελημένη συντήρηση, όπως οι συσσωρευτές μολύ-
βδου.

Οι αλκαλικοί συσσωρευτές όμως παρουσιάζουν 
μικρότερη τάση από αυτή του μολύβδου (ανά στοι-
χείο). Έχουν επίσης μικρότερη απόδοση (50% ένα-
ντι 80%). Τέλος είναι σημαντικά ακριβότεροι (μεγα-
λύτερο κόστος).

Για τους παραπάνω λόγους οι συσσωρευτές μο-
λύβδου βρίσκουν μεγαλύτερη εφαρμογή.

3) Άλλοι τύποι συσσωρευτών

Ολοένα και μεγαλύτερες εφαρμογές βρίσκουν 
οι συσσωρευτές Νi – Cd (νικελίου – καδμίου) [π.χ. 
σε ηλεκτρονικές συσκευές, βιντεοκάμερες, υβριδικά 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα (σχ. 9.9) κ.ά.]. Τα ηλεκτρόδιά 
τους έχουν ως βάση το νικέλιο και το κάδμιο, αφού 
το λουτρό τους είναι διάλυμα ΚΟΗ σε κατάσταση 
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Σχ. 9.9
Συστοιχία συσσωρευτών σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

«ζελέ» (ξηρό στοιχείο). Η τάση ανά γαλβανικό στοι-
χείο είναι 1,2 Volt. Βασικό τους πλεονέκτημα είναι η 
αντοχή τους σε πάρα πολλές φορτίσεις (1500 – 2000 
έναντι 250 – 500 των σφραγισμένων συσσωρευτών 
μολύβδου). Έχουν σχετικά μικρό βάρος και δεν κιν-
δυνεύουν από τυχόν «βαθιά εκφόρτιση». Μπορούν 

Σχ. 9.10
Σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών 
συσ σωρευτών που χρησιμοποιούνται 

στην η λεκτροκίνηση οχημάτων.
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Ειδική ισχύς
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επίσης να φορτίζονται σε συντομότερο χρόνο (με 
απώ λειες όμως στην απόδοση).

Σημαντική ώθηση στην εξέλιξη των συσσωρευ-
τών δίνεται από την προσπάθεια μεγάλων εταιρει-
ών να αναπτύξουν το ηλεκτροκίνη το αυτοκίνητο, ως 
απάντηση στα οξυμμένα προβλήματα ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης των μεγαλουπόλεων. Οι τρεις επι-
κρατέστεροι αυτή τη στιγμή τύποι συσσωρευτών 
είναι: οι βελτιωμένοι συσσωρευτές μολύβδου (με το 
ηλεκτρολυτικό διάλυμα σε κατάσταση ζελέ – SLA), 
οι συσσωρευτές νικελίου – καδμίου Νi-Cd (οι οποίοι 
αποδίδουν τη μεγαλύτερη ειδική ισχύ) και οι συσσω-
ρευτές νατρίου – θείου Na-S (που έχουν την υψη-
λότερη ενεργειακή πυκνότητα). Στο διάγραμμα του 
σχήματος 9.10 γίνεται σύγκριση ορισμένων χαρα-
κτηριστικών των τριών τύπων (σε σύγκριση με τους 
γνωστούς μας συσσωρευτές μο λύβδου).

Σύγκριση μεταξύ των τάσεων συσσωρευτών γί-
νεται και στο σχή μα 9.11. Στον πίνακα 9.1 αναφέρο-
νται τα κύρια χαρακτηριστικά ορισμένων γαλβανικών 
στοιχείων.

Σχ. 9.11
Μεταβολή της τάσης σε συνάρτηση με τον χρόνο κατά τη φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτών μολύβδου  

(α), Νi-Fe (β, συνεχής γραμμή) και (β) Νi – Cd (β, διακεκομ μένη γραμμή).
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Πίνακας 9.1  
Ορισμένα γαλβανικά στοιχεία.

Γαλβανικό  
στοιχείο

Ηλεκτρόδιο  
ανόδου (-)

Ηλεκτρόδιο  
καθόδου (+)

Ηλεκτρολυτικό  
διάλυμα

Τάση  
(Volt)

Daniel Ψευδάργυρος (ζn) Χαλκός (Cu)

Διαφορετικά διαλύματα στα
ηλεκτρόδια:

(–): διαλ. Η2SO4 5 – 10%
(+): διαλ. CuSO4 (κορεσμ.)

1,1

Weston
(standard) Αμάγαλμα καδμίου Υδράργυρος (Ηg)

Κορεσμένο διάλυμα CdSO4, 
πάστα Ηg2SO4 και CdSO4

1,0183

Grenet Ψευδάργυρος (ζn) Άνθρακας (C)  
(γραφίτης)

12 μέρη Κ2Cr2Ο7,  
25 μέρη Η2SO4,  
100 μέρη Η2O

2,01

Leclanche Ψευδάργυρος (ζn) Άνθρακας (C)  
(γραφίτης)

Διάλυμα ΝΗ4Cl, 
Πυρολουσίτης (ΜnO2) που 
περιβάλλει την κάθοδο γρα-

φίτη

1,46

Μολύβδου  
(συσσωρευτές)

Μόλυβδος (Ρb)  
(σπογγώδης) ΡbO2

Διάλυμα Η2504 27-28% α = 
1,20 (ελεύθερο από ΟΓ)

2,0-1,9 
(στους 15°0)

Edison (Νi – Fe)  
(αλκαλικοί  

συσσωρευτές)

Σίδηρος Fe  
(ή κάδμιο Cd, με  

οξείδια του σιδή ρου)
ΝiO2 Διάλυμα ΚΟΗ 20% 1,4-1,2

ζn – Ag  
(συσσωρευτές) ζnΟ Ag Διάλυμα ΚΟΗ 1,5

9.4 Στοιχεία καυσίμων

Θα ήταν παράλειψη να μην πούμε δυο λόγια γι’ 
αυτή τη σημαντική κατηγορία γαλβανικών στοιχείων. 
Πρόκειται για διατάξεις (γνωστές και ως «ενεργεια-
κές κυψέλες») που μετατρέπουν τη χημι κή ενέργεια 
του καυσίμου και του οξειδωτικού μέσου απ’ ευθεί-
ας σε ηλεκτρική ενέργεια. Με κατάλληλες διατάξεις 
το καύσιμο καθίστα ται άνοδος του στοιχείου (και 
οξειδώνεται) και το οξειδωτικό μέσο κάθοδος. Τα 
περιβαλλοντικά κέρδη είναι φανερά (από την απο-
φυγή της καύσης). Πιο σημαντικά είναι τα ενεργεια-
κά (αφού αποφεύγε ται η ενδιάμεση μετατροπή της 
χημικής ενέργειας σε θερμότητα).

Έτσι, κατά τη λειτουργία συστοιχιών (γαλβανικών 
στοιχείων σε σειρά) υδαταερίου (CΟ : Η2 = 1 : 1) προς 
παραγωγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος, έχουμε 
ενεργειακή απόδοση 75% και στην όλη εγκατάσταση 
(συμπεριλαμβανόμενης και της παρασκευής των αε-
ρίων) 57%. Θερμοηλεκτρικός σταθμός που θα κατα-
νάλωνε αυτά τα καύσιμα (και στην ίδια ποσότητα) θα 
είχε βαθμό απόδοσης μόλις 30%!

Γενικά, ο βαθμός απόδοσης εγκαταστάσεων 
γαλβανικών στοιχείων καυσίμων κυμαίνεται στο 50 
- 65%. Προς το παρόν όμως οι εγκαταστά σεις αυτές 
είναι πολύπλοκες και έχουν υψηλό κόστος. Γι̕ αυτό οι 
εφαρμογές τους είναι λίγες (διαστημικά και αμυντικά 
προγράμματα).



10.1 Γενικά

Όπως είδαμε (κεφ.5), κατά την εφαρμογή τάσης 
μετα ξύ δύο σημείων ηλεκτρολυτικού διαλύματος πα-
ρατηρείται διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος, που οφεί-
λεται στην κίνηση ιόντων μέσα στο διάλυμα.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μεταβολή των ιό-
ντων, καθώς τα μεν θετικά προσλαμβάνουν, τα δε 
αρνητικά ιόντα αποβάλλουν ηλεκτρό νια και εκφορ-
τιζονται. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται, αν αντί για 
ιοντικό διάλυμα έχουμε τήγμα που περιέχει ιόντα 
(π.χ. τήγμα άλατος).

Ηλεκτρόλυση καλείται το σύνολο των οξειδοανα-
γωγικών αντι δράσεων που γίνονται, όταν ηλεκτρικό 
ρεύμα διέρχεται από διάλυ μα (ή τήγμα) ηλεκτρολύτη.

Η ηλεκτρόλυση γίνεται μέσα σε ειδική συσκευή, 
που καλείται βολτάμετρο ή «ηλεκτρολυτικό κελί». 
Αυτό αποτελείται (σχ. 10.1):

1) Από δοχείο, μέσα στο οποίο τοποθετείται το 
διάλυμα (ή τήγμα) του ηλεκτρολύτη (ηλεκτρολυτικό 
λουτρό).

2) Από πηγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος.
3) Από δύο ηλεκτρόδια (κατά κανόνα μεταλλι-

κούς αγωγούς), τα οποία βρίσκονται εμβαπτισμέ-
να στο ηλεκτρολυτικό λουτρό. Τα ηλε κτρόδια είναι 
συνδεδεμένα με την πηγή συνεχούς ρεύματος. Το 
ηλεκτρόδιο που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της 
πηγής ονομάζεται κάθο δος (–) και παρουσιάζει πε-
ρίσσεια ηλεκτρονίων (άρα είναι αναγωγικό), ενώ το 
άλλο, που συνδέεται με τον θετικό πόλο, ονομάζεται 
άνοδος (+) και παρουσιάζεται θετικά φορτισμένο, 

Σχ. 10.1
Βολτάμετρο και ηλεκτροχημικές δράσεις  

κατά την ηλεκτρόλυση.

Άνοδος
(+)

Κάθοδος
(–)

+ –

A– K+ 

ee

λόγω έλλειψης ηλεκτρο νίων (άρα είναι οξειδωτικό).
Είναι φανερό ότι η διαφορά δυναμικού μεταξύ 

ανόδου και καθό δου οδηγεί τα θετικά ιόντα προς την 
κάθοδο (–) (τα θετικά ιόντα ονομάζονται κατιόντα), 
τα δε αρνητικά προς την άνοδο (+) (ανιό ντα). Έτσι 
στην περιοχή των ηλεκτροδίων θα έχουμε τις αντι-
δράσεις:

Άνοδος (+): Α– → Α° + e (οξείδωση) 

Κάθοδος (–): Κ+ + e → Κ° (αναγωγή).

Για παράδειγμα κατά την ηλεκτρόλυση τήγματος 
ΝaCl (σχ. 10.2) έχουμε τις αντιδράσεις:

Άνοδος (+): 2Cl – → Cl2 + 2e

Κάθοδος (–): 2Νa+ + 2e → 2Νa.

Συνήθως όμως η κατάσταση είναι περισσότερο 
πολύπλοκη. Έχουμε μία σειρά από προβλήματα 
να αντιμετωπίσουμε, όπως η κατάλλη λη τάση που 
πρέπει να εφαρμοστεί, τα προϊόντα που θα πάρουμε 
στα ηλεκτρόδια κ.ά..

Σχ. 10.2
Ηλεκτρόλυση τήγματος ΝαCl.

(–)

Κάθοδος Άνοδος

Πηγή
συνεχούς
ρεύματος

(+)

Cl–

Na+
Na+ + e– →Na 2Cl – →Cl2+2e– 

+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–

Τήγμα NaCl

Το πρώτο πρόβλημα είναι η ελάχιστη τάση που 
πρέπει να εφαρ μοστεί για να συμβεί το φαινόμενο 
της ηλεκτρόλυσης. Πειραματι κά αποδεικνύεται ότι το 
φαινόμενο δεν λαμβάνει χώρα για τάση μικρότερη 
από κάποια τιμή. Η ελάχιστη αυτή τιμή εξαρτάται 
από τη φύση του ηλεκτρολυτικού λουτρού και των 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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ηλεκτροδίων. Με την ελάχιστη τάση πρέπει να υπερ-
νικηθούν:

1) Η τάση πόλωσης. Αυτή παρουσιάζεται λόγω 
της επικάθισης προϊόντων της ηλεκτρόλυσης στα ηλε-
κτρόδια, οπότε δη μιουργούνται νέα «ηλεκτρόδια» με 
δυναμικό οξειδοαναγωγής, δηλαδή γαλβανικό στοι-
χείο με δυναμικό αντίθετο από την τάση της πηγής. Αν 
το δυναμικό του στοιχείου είναι μεγαλύτερο από την 
τάση της πηγής, επέρχεται πόλωση και η ηλεκτρόλυ-
ση σταματά. Το δυ ναμικό του δημιουργούμενου γαλ-
βανικού στοιχείου ονομάζεται τάση πόλωσης.

2) Η υπέρταση, που οφείλεται στη φύση των ιό-
ντων και συνδέε ται με την παραγωγή νέων σωμάτων. 
Αυτή είναι αμελητέα για τα μέταλλα, αλλά όχι και για το 
υδρογόνο και τα αμέταλλα (ιδίως τα αέρια). Αυξάνεται 
δε με την αύξηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος.

Έτσι, η ελάχιστη τάση που τελικά απαιτείται για την 
αποσύνθεση του ηλεκτρολύτη ισούται με την τάση πό-
λωσης συν την υπέρταση της ανόδου και της καθόδου.

Το δεύτερο πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι 
συνήθως σε ένα ηλεκτρολυτικό λουτρό έχουμε πε-
ρισσότερα από δύο ιόντα: π.χ. κατά την ηλεκτρόλυ-
ση υδατικού διαλύματος ΗCl έχουμε τα ιόντα: Η+, Cl –, 
ΟΗ–. Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος 
ΝaCl έχουμε: Νa+, Cl –, Η+, ΟΗ–. Αν μάλιστα προσθέ-
σουμε και τα ιόντα που πιθανόν να προέλθουν από τη 
διάλυση των ηλεκτροδίων, τότε το πρόβλημα γίνεται 
πιο δύσκολο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε εκφόρτιση ενός 
είδους θετικών και ενός είδους αρνητικών ιόντων. Το 
φαινόμενο καλείται εκλεκτική εκφόρτιση και εξαρτά-
ται από το δυναμικό οξειδοαναγωγής των στοιχείων (ή 
ριζών), τη συγκέντρωση των αντίστοιχων ιόντων στο 
ηλεκτρολυτικό λουτρό και την υπέρταση που παρουσι-
άζουν τα διά φορα ιόντα. Τελικά εκφορτίζονται τα ιόντα 
με τις μικρότερες ενερ γειακές απαιτήσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ηλεκτρόλυση αραιού υδατικού διαλύματος Η2SO4 
με ηλεκτρόδια λευκόχρυσου (Ρt).

Υπάρχοντα ιόντα:   Η+, ΟΗ–, SO4
-2, ΗSO4

-

Άνοδος (+): 2ΟΗ– – 2e → 2ΟΗ → Η2O + ½ O2 ↑

Κάθοδος (–): 2Η+ + 2e → 2Η → Η2 ↑

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Τα ηλεκτρόδια λευκόχρσου (Ρt) είναι 
αδρανή και δεν μετέχουν στα φαινό μενα οξειδοαναγωγής 
που παρουσιάζονται κατά την ηλεκτρόλυση στην επιφάνειά 
τους.

(β) Η ηλεκτρόλυση είναι ηλεκτροχημικό φαινόμενο αντίθε-
το από τα φαινόμε να που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία 
γαλβανικού στοιχείου. Κατά τη λειτουργία γαλβανικού στοιχεί-
ου έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα 
ηλεκτροχημικών δράσεων («αυθόρμητες» αντιδράσεις).

Κατά την ηλεκτρόλυση, αντίθετα, έχουμε ηλεκτροχημικές 
δράσεις, ως αποτέλεσμα κατανά λωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρειάζεται επίσης προσοχή στη διαφορά των πόλων του 
γαλβανικού στοιχείου και του βολτάμετρου. Ο θετικός πόλος 
των γαλβανικών στοιχείων είναι η κάθοδος (αναγωγή), ενώ 
στα βολτάμετρα η άνοδος (οξείδωση). Αντίστοιχα, ο αρνητι-
κός πόλος των γαλβανικών στοι χείων είναι η άνοδος, ενώ 
των βολταμέτρων η κάθοδος. Αλλά και στις δύο περιπτώ-
σεις, στην άνοδο πραγματοποιείται οξείδωση και στην κάθο-
δο αναγωγή.

10.2 Nόμοι της ηλεκτρόλυσης (Faraday)

Αναφέρουμε σύντομα τους νόμους της ηλεκτρό-
λυσης (που πρώτος διατύπωσε ο Faraday) και ορι-
σμένα παραδείγματα επάνω σε αυτούς:

1ος νόμος: Η μάζα (m) των ιόντων που αποτίθε-
ται σε κάθε ηλε κτρόδιο είναι ανάλογη του ηλεκτρικού 
φορτίου q που διέρχεται από το βολτάμετρο:

m = α · q

Το α είναι σταθερό για κάθε ιόν και καλείται ηλε-
κτροχημικό ισο δύναμο του ιόντος.

2ος νόμος: Αν η ίδια ποσότητα ηλεκτρικού φορτί-
ου q διέλθει διά μέσου διαφόρων βολταμέτρων, επί 
των ηλεκτροδίων θα ελευθερω θούν ποσότητες χημι-
κά ισοδύναμες.

Πιο συγκεκριμένα, έχει μετρηθεί ότι για να ελευ-
θερωθεί ένα γραμμοϊσοδύναμο οποιουδήποτε στοι-
χείου ή ιόντος, πρέπει να διέλ θει ποσότητα ηλεκτρι-
κού ρεύματος ίση με 96.500 Coulomb (σταθε ρά του 
Faraday). Αποδεικνύεται ότι το ηλεκτροχημικό ισοδύ-
ναμο ισούται με:

α = 1
96.500

 · Ar
n

όπου: Αr είναι η ατομική μάζα του στοιχείου και n το 
σθένος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Να υπολογιστεί η μάζα του νικελίου (Νi) που απο-
τίθεται κατά την ηλεκτρόλυση διαλύματος δισθενούς 
άλατός του, όταν διέλθει ρεύ μα 0,1 Α επί 1 h (ΑrNi =  
= 58,7). Έχουμε m = α · q

α =
 

1

96.500 
·
 

Ar

n  

q = I · t





 

 

 

m =
 

1

96.500  
·
 

Ar

n  
· I · t ⇒

⇒ m = 
1

96.500
 · 

58,7

2
 · 0,1 · 3600 = 0,11 gr.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Να υπολογιστεί η ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου 
που απαιτείται για την παραγωγή 10 gr χαλκού κατά 
την ηλεκτρόλυση άλατος δι σθενούς χαλκού (ΑrCu =  
63,5).

m = α · q ⇒ q = m/α

α = 
1

96.500
 · 

Ar

n





 

 

 

 

 q = 96.500 · m · n

Ar
 ⇒

⇒ q = 96.500 · 10 
2

63,5
 = 30.394 Cb

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Ηλεκτρολυτική συσκευή (βολτάμετρο) περιέχει 
διάλυμα ΑgΝO3 και συνδέεται σε σειρά με άλλη, που 
περιέχει διάλυμα άλατος μετάλ λου Χ. Από τη διάταξη 
διέρχεται ρεύμα 0,2 Α επί 80 min και αποτίθενται 1,08 
gr Αg και 0,56 gr Χ. Να υπολογιστεί η Αr του μετάλλου 
Χ, αν το σθένος του είναι 2 (ΑrAg = 108). Είναι:

m1 = 
1

96.500
 · 

Ar1

n1
 q

m2 = 
1

96.500
 · 

Ar2

n2
 q





 

 

 

 ⇒ 
m1

m2
 = 

Ar1

Ar2
 · 

n2

n1 
⇒ Ar1 · 

n2

n1
 · 

m2

m1

και Ar2 = 108 · 
2
1

 · 
0,56
1,08

 ⇒ Ar2 = 112

ΣΗΜΕΙΩΣH: Το φορτίο q = I · t δεν χρειάζεται, παρά 
μόνο αν δεν γνωρίζουμε κάποιο δεδομένο, π.χ. για τον 
υπολογισμό του n1.

(n1 = 
1

96.500
 · 

Ar1

m1

 · q = 1)

10.3 Εφαρμογές της ηλεκτρόλυσης

1) Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός 
μετάλλων. Το γεγονός ότι τα διάφορα ιόντα μετάλ-
λων εκφορτίζονται (ανάγονται) με διαφορετική ελά-
χιστη τάση, αξιοποιείται για τον διαχωρισμό και την 
παραλαβή των μετάλλων. Έτσι, η ηλεκτρόλυση δια-
λύματος χρησι μοποιείται για τον ποιοτικό και ποσοτι-
κό προσδιορισμό των μετάλ λων. Η μέθοδος καλείται 
πολαρογραφία. Σύμφωνα με αυτήν, με ειδική συ-
σκευή (πολαρογράφος) λαμβάνεται σε διάγραμμα η 
ποιοτι κή και ποσοτική ανάλυση διαλύματος ιόντων 
μετάλλων.

2) Παρασκευή αμετάλλων και ενώσεων. Mε 
ηλεκτρολυση παρασκευάζονται κυρίως αέρια (Η2, 
O2, Cl2 κ.ά.), καθώς και ενώσεις βιομηχανικού ενδι-
αφέροντος (καυστική σόδα, υποχλωριώδη, χλωρικά, 
υπερχλωρικά, σιδηροκυανιούχα, διχρωμικά, υπερ-

μαγγανικά και άλλα άλατα). Ήδη έχουμε αναφερθεί 
στην παραγωγή Η2 και Ο2 με ηλεκτρολυση διαλύμα-
τος Η2SO4 (βλ. παράδειγμα παράγρ. 10.1).

Αναφέρουμε στη συνέχεια την παρασκευή χλω-
ρίου και καυστικής σόδας (ΝaΟΗ). Για τον σκοπό 
αυτόν ηλεκτρολύουμε διάλυμα ΝaCl, οπότε στην 
άνοδο εκλύεται Cl2, στην κάθοδο Η2, ενώ το διάλυμα 
εμπλουτίζεται σε ΝaΟΗ.

Άνοδος (+):   2Cl – → Cl2 + 2e
Κάθοδος (–):   2Νa+ + 2Η2O + 2e → 2ΝaΟΗ + Η2.

Αν στη συνέχεια δεν παρεμποδιστούν οι αντιδρά-
σεις μεταξύ Cl2 και ΝaΟΗ, σχηματίζονται υποχλωρι-
ώδη και χλωρικά άλατα: 

Cl2 + 2ΝaOΗ → ΝaClΟ + ΝaCl + Η2O 
3ΝaClO → ΝaClO3 + 2ΝaCl.

3) Παρασκευή μετάλλων: Πολλά μέταλλα παρα-
σκευάζονται με ηλεκτρολυτική αναγωγή των ιόντων 
τους. Τα περισσότερο ηλεκτρο θετικά παρασκευά-
ζονται με ηλεκτρόλυση τηγμάτων των αλάτων τους 
(άνυδρη ηλεκτρόλυση): κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, 
μαγνήσιο, αργίλιο κ.ά.. Τα λιγότερα ηλεκτροθετι-
κά με ηλεκτρολυση διαλυμάτων των αλάτων τους: 
ψευδάργυρος, χαλκός κ.ά.. Ήδη, με το πρώτο πα-
ράδειγμα του κεφαλαίου είδαμε την παραγωγή Νa 
με ηλεκτρόλυση τήγματος ΝaCl. Αναφέρουμε στη 
συνέχεια την παραγωγή Αl: ως ηλεκτρολυτικό λου-
τρό χρησιμοποιείται τήγμα κρυολίθου (Νa3ΑlF6), στο 
οποίο «διαλύεται» η αλουμίνα (Αl2O3) που παράγε-
ται από τον βωξίτη και καθαρίζεται. Το ηλεκτρολυτικό 
κελί αποτελείται από χαλύβδινο δοχείο επενδεδυμέ-
νο εσωτερικά με γραφίτη, που αποτελεί και την κά-
θοδο. Ως άνοδος χρησιμοποιούνται ράβδοι γραφίτη. 
Κατά την ηλεκτρόλυση στην κάθοδο ανάγεται το Αl 
(σε κατάσταση τήγματος), ενώ στην άνοδο εκλύεται 
O2, που λόγω της υψηλής θερμοκρασίας καίει τα 
ηλεκτρόδια της ανόδου (γραφίτης).

Άνοδος (+):   6F –– 6e → 3F2

3F2 + Αl2O3 → 2Αl F3 + 3/2 O2

Κάθοδος (–):   2Αl +3 + 6e → 2Αl

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την ηλε-
κτρόλυση αυτή είναι πολύ μεγάλη (ανά gr Αl). Γι’ αυτό 
οι ηλεκτροχημικές βιομηχανίες παραγωγής Αl χαρα-
κτηρίζονται ως «ηλεκτροβόρες».

Αναφέρουμε ακόμα την παραγωγή ζn με ηλε-
κτρόλυση υδατικού διαλύματος ζnSO4, οπότε στην 
κάθοδο τα ιόντα του ψευδαργύρου ανάγονται:
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Κάθοδος (–):   ζn+2 + 2e → ζn°.

(Τα ιόντα ζn+2 απαιτούν μικρότερη τάση εκφόρτισης 
από τα Η+ που επίσης υπάρχουν στο διάλυμα).

4) Κάθαρση μετάλλων. Η εκλεκτική απόθεση 
βρίσκει εφαρμογή στον καθαρισμό μετάλλων («ηλε-
κτρολυτικά» καθαρά μέταλλα, όπως ο χαλκός για λό-
γους αγωγιμότητας, ολκιμότητας κ.ά.).

Το προς καθαρισμό μέταλλο τοποθετείται ως άνο-
δος. Ως κάθο δος χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο από το 
ίδιο μέταλλο χωρίς προσμεί ξεις (καθαρό).

Το λουτρό είναι υδατικό διάλυμα κάποιου άλατος 
του μετάλλου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανα-
φέρεται η ηλεκτρολυτική κάθαρ ση του χαλκού.

Άνοδος: ο χαλκός που πρόκειται να καθαριστεί. 
Κάθοδος: καθα ρός χαλκός. Ηλεκτρολυτικό λουτρό: 
διάλυμα CuSO4 (ιόντα: Η+ , Cu+2, ΟΗ–, SO4

2, ΗSO–
4).

Άνοδος (+):   Cu° – 2e → Cu+2   (οξείδωση)
Κάθοδος (–):   Cu+2 + 2e → Cu°   (αναγωγή).

Έτσι, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης η άνο-
δος (ακάθαρ τος Cu) διαλύεται, ενώ στην κάθοδο 
αποτίθεται καθαρός Cu (σχ. 10.3, 10.4).

Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να καθαριστούν 
μέταλλα μειωμέ νης ηλεκτροθετικότητας (Cu, Ag, Αu 
αλλά και Αl, Fe κ.ά.).

5) Επιμετάλλωση ή γαλβανισμός. Έτσι καλείται 
η επικάλυψη με ταλλικού ή μη αντικειμένου με λεπτό 
μεταλλικό στρώμα που το προ στατεύει από τη διά-
βρωση. Το προς γαλβανισμό αντικείμενο τοποθετεί-
ται ως κάθοδος (αν αυτό δεν είναι μέταλλο και καλός 
αγω γός, πρέπει να καταστεί αγώγιμο). Ως άνοδος 
τοποθετείται το μέταλλο που θα χρησιμοποιηθεί για 
την επιμετάλλωση. Αυτό πρέπει να είναι σχετικά πα-
θητικό ή και ευγενές (ανάλογα με την προστασία που 
θέλουμε να πετύχουμε, χρησιμοποιούνται ζn – επι-
ψευδαργύρωση, Cr – επιχρωμίωση, Νi – επινικέλω-
ση, Αg – επαργύρωση, Αu – επιχρύσωση κ.ά.).

Επικάλυψη μεταλλικών αντικειμένων με μη με-
ταλλικό επίθεμα. Με τον τρόπο αυτόν, όπως και 
προηγουμένως, σκοπός μας είναι η προστασία από 
τη διάβρωση. Κατά τη μέθοδο αυτή, το προς επικά-
λυψη μεταλλικό αντικείμενο τοποθετείται ως άνοδος, 
οπότε, λόγω οξείδωσης, δημιουργείται οξείδιο του 
μετάλλου στην επιφάνειά του, που το προστατεύει 
από παραπέρα διάβρωση (π.χ. προστασία αλουμι-
νίου – Αl – με «ανοδείωση»). Η ανοδική οξείδωση 
βρίσκει εφαρμογή στα Αl, Cu, Μg κ.ά..

Γαλβανοπλαστική καλείται η παρασκευή αντι-
γράφων α νάγλυφων ή ολόσωμων καλλιτεχνημά-
των ή άλλων αντικειμένων. Για να επιτευχθεί αυτό 

Σχ. 10.3
Ηλεκτρολυτική κάθαρση χαλκού.

Σχ. 10.4
Ηλεκτρολυτική κάθαρση χαλκού. Η παρα πάνω κάθοδος 
Cu διαμορφώθηκε περί που σε έναν μήνα και έχει καθα-

ρότητα μεγαλύτερη από 99,9%.

Άνοδος
(+)

Κάθοδος
(–)

Διάλυμα
CuSO4/H2SO4

Καθαρός
Cu

Ακάθαρτος
Cu

παράγεται από το πρότυπο ένα «αρνητικό» (αν το 
πρότυπο είναι μη αγώγιμο υλικό, καθίσταται πρώτα 
αγώγιμο). Στη συνέχεια, και πάλι με ηλεκτρόλυση το 
«αρνητικό» επιμεταλλώνε ται και μετά τον αποχωρι-
σμό παίρνουμε το «θετικό» αντίγραφο.

Με τη μέθοδο αυτή παρασκευάζονται και σωλή-
νες χωρίς ραφή, μήτρες για παραγωγή πλαστικών 
αντικειμένων κ.ά..

Υπάρχουν ακόμα πολλές εφαρμογές της ηλε-
κτρόλυσης, όπως η ηλεκτρολυτική λείανση επιφα-
νειών μετάλλων, ο καθαρισμός μεταλ λικών επι-
φανειών από προϊόντα διάβρωσης, η εκτύπωση 
διαφανών τμημάτων, χαρτονομισμάτων, ο εμπλου-
τισμός του νερού σε δευτέριο, η καθοδική προστα-
σία μεταλλικών επιφανειών (κεφ. 11), ο κα θαρισμός 
λυμάτων κ.ά..

Η ηλεκτρόλυση δεν περιορίζεται στα υδατικά δια-
λύματα και στα τήγματα αλάτων. Συναντάμε και ηλε-
κτρολύσεις μη υδατικών διαλυ μάτων (για την πα-
ραγωγή φαινυλυδροξιλαμίνης, ανιλίνης, μανιτόλης, 
σορβιτόλης, ιωδοφορμίου για επαργιλίωση κ.ά.). 
Ακόμη συναντάμε ηλεκτρολύσεις υγρών (πειραματι-
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κώς, για την παραγωγή προϊόντων αναγωγής, χλω-
ρίωσης κ.ά.) και ηλεκτρολύσεις αερίων (για την πα-
ραγωγή όζοντος, νιτρικού οξέος, υδροκυανίου κ.ά.).

Οι ηλεκτροχημικές βιομηχανίες, στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται και οι ηλεκτροθερμικές (δηλ. οι 
βιομηχανίες στις οποίες επιτυγ χάνεται υψηλή θερμο-
κρασία, ως 3500 oC, με χρήση ηλεκτρικού ρεύ ματος 
και οι οποίες παράγουν προϊόντα όπως ανθρακαρ-
γίλιο, ανθρακασβέστιο, ειδικά κράματα κ.λπ.), λόγω 
των σημαντικών πλεο νεκτημάτων που παρουσιά-
ζουν, καλύπτουν πάνω από το 1/3 της παγκόσμιας 
βιομηχανίας και καταναλώνουν κατά τη λειτουργία 
τους πάνω από το 40% της παραγόμενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Το βασικό πλεονέκτημα της ηλεκτροχημικής βιο-
μηχανίας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με χρήση γαλβανικών στοιχείων (που είναι το αντί-
στροφο φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης) συνοπτικά 
εί ναι: μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση τόσο ως 
προς την παραγωγή ηλεκτρι κής ενέργειας (εξαιτίας 
της άμεσης μετατροπής χημικής σε ηλεκτρική, γαλ-
βανικά στοιχεία) όσο και ως προς την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέρ γειας (ηλεκτροχημικές βιομηχανίες). 

Αυτό οφείλεται από τη μία στη μείωση της θερμο-
κρασίας λειτουργίας των παραπάνω συστημάτων 
σε σχέση με ισοδύναμα, ως προς το αποτέλεσμα, 
μη ηλεκτροχημικά συστήματα και από την άλλη στην 
άρση των περιορισμών στην εκμετάλλευση της ενέρ-
γειας που θέτει ο θερμικός βαθμός απόδοσης, όταν 
στην «αλυσίδα» των ενεργειακών μετατροπών έχου-
με μετατροπή σε θερμότητα. Παράλληλα, μειώνονται 
σημαντικά οι θερμικές απώλειες (μεταφορά, αγωγή, 
ακτινοβολία) που θα είχαμε στις αντίστοιχες μη ηλε-
κτροχημικές βιομηχανίες.

Στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση οδηγεί και 
η εκλεκτικότητα των δράσεων της ηλεκτροχημικής 
βιομηχανίας και η δυνατότητα της ακριβούς ρύθμι-
σης των συνθηκών λειτουργίας, ώστε να υπάρχει η 
μέγιστη απόδοση στην παραγωγή των επιθυμητών 
προϊόντων.

Να σημειώσουμε τέλος ότι η παραγωγή ορισμέ-
νων προϊόντων θα ήταν αδύνατη ή αντιοικονομική 
χωρίς την ηλεκτροχημική βιομηχανία.

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίν. 10.1) παρουσι-
άζονται οι σημαντικότερες εφαρμογές της ηλεκτρό-
λυσης (ανάλογα με το σύστημα που ηλεκτρολύεται).

Πίνακας 10.1 
Εφαρμογές ηλεκτρόλυσης. 

Είδος ηλεκτρο- 
λυτικού λουτρού Εφαρμογές

Ι. Υδατικά διαλύματα

1) Παρασκευή αμετάλλων: Ο2, Η2, Cl2
2) Παρασκευή μετάλλων: Cu, ζn, Cd, Μn, Fe κ.ά..
3)  Παρασκευή αλάτων: ClO–, ClO3

–, ClO4
–, Cl –, Cr2O7, κ.ά. σιδηροκυανιούχα κ.λπ..

4) Παρασκευή ΝaΟΗ, ΚΟΗ κ.ά..
5) Κάθαρση μετάλλων.
6) Ηλεκτρολυτική λείανση μεταλλικών επιφανειών.
7)  Επιμεταλλώσεις (επιχάλκωση, επινικέλωση, επιχρωμίωση,  

επορειχάλκωση, επαργύρωση, επιχρύσωση κ.ά)..
8) Γαλβανοπλαστική (παρασκευή εκτύπων, σωλήνες χωρίς ραφή κ.ά.).
9) Εμπλουτισμός του νερού σε δευτέριο κ.ά..

II. Τήγματα αλάτων Παραγωγή Κ, Νa, Μg, Ca κ.ά..

III. Τηγμένα διαλύματα Παραγωγή Αl, Βe, Ca κ.ά..

IV.  Υγρά – μη  
υδατικά διαλύματα

1) Παραγωγή προϊόντων αναγωγής, χλωρίωσης κ.ά..
2)  Παραγωγή ανιλίνης, φαινυλυδροξιλαμίνης, αμινοφαινόλης, μανιτόλης,  

σερβιτόλης, ιωδιοφορμίου κ.ά..

V. Αέρια Παραγωγή O3, ΗΝO3, ΗCΝ κ.ά..

VI. Στερεά Πειραματική έρευνα.



11.1 Γενικά

Διάβρωση καλείται κάθε αυθόρμητη (ή μη) αλλοί-
ωση της επιφά νειας των μετάλλων και των κραμάτων 
ηλεκτροχημικής, χημικής ή μηχανικής φύσης, που 
οδηγεί σε απώλεια υλικού (σχ. 11.1).

Η ζημιογόνος επίδραση της διάβρωσης και κατά 
συνέπεια η σημασία των προσπαθειών για την αντι-
μετώπισή της είναι τεράστια. Αρκεί να αναφερθεί ότι 
το 40% περίπου της ετήσιας παραγωγής επεξεργα-
σμένων μετάλλων και κραμάτων αχρηστεύεται λόγω 
δια βρωτικών φαινομένων (το ποσοστό των μετάλλων 
και των κραμάτων που καταστρέφεται είναι φυσικά 
πολύ μικρότερο, οι επιπτώσεις όμως οδηγούν στο 
παραπάνω ποσοστό. Για παράδειγμα, αν σε έλα σμα 
πλοίου δημιουργηθεί λόγω διάβρωσης εσοχή πάχους 
10% του πάχους του ελάσματος, αυτό κανονικά πρέ-
πει να αντικατασταθεί). Υπολογισμοί που έγιναν στις 
ΗΠΑ κατά το παρελθόν, αναφέρουν ότι οι ετήσιες ζη-
μιές από τη διάβρωση ανήλθαν σε 10,5 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια. Ανάλογα με τη μορφή της διάβρωσης και 
τα αποτελέσματα της, διακρίνουμε τα παρακάτω είδη: 

1) Διάβρωση γενική ή ομοιόμορφη: δημιουργία 
ισόπαχου στρώμα τος διάβρωσης στην επιφάνεια.

2) Διάβρωση με βελονισμούς: εκλεκτικός τοπικός 
σχηματισμός προϊόντος διάβρωσης, ακόμα και κάτω 
από «προστατευμένες» επιφάνειες (ευλογίαση).

3) Διάβρωση σπηλαιώδης: δημιουργία εσοχών, 
«σπηλαίων», λόγω τοπικής εξάχνωσης του υλικού, 
που οφείλεται σε δημιουργία υποπίεσης (π.χ. πτερύ-
για αντλιών, έλικες πλοίων και αεροπλά νων στα σημεία 
που δημιουργείται υποπίεση).

4) Διάβρωση, η οποία κάτω από συνθήκες μηχανι-
κής καταπόνησης οδηγεί σε ρωγμή (λόγω διάβρωσης 
με βελονισμό που προηγή θηκε, ενδοκρυσταλλικής ρή-
ξης κ.ά.). Είναι η πιο επώδυνη μορ φή διάβρωσης, γιατί 
παρά την ελάχιστη απώλεια υλικού μπορεί να προκα-
λέσει εκτεταμένες ζημιές (αν δεν υπάρξει αντικατάστα-
ση του διαβρωμένου εξαρτήματος). 

Η διάβρωση των μετάλλων είναι εντονότερη:
1) Στις ανωμαλίες των επιφανειών (προεξοχές), μια 

και αυτές είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο διαβρω-
τικό περιβάλλον.

2) Όταν παρουσιάζονται πλαστικές και ελαστικές 
παραμορφώσεις (που χαλαρώνουν την εσωτερική 
δομή των μετάλλων).

3) Στις επιφάνειες επαφής δύο μετάλλων.
4) Στις «τριεπιφάνειες», δηλαδή στα σημεία που συ-

ναντώνται τρεις διαφορετικές ουσίες (π.χ. στην ίσαλο 
γραμμή πλοίων: χάλυβας – θα λασσινό νερό – αέρας).

Το περιβάλλον είναι σημαντικός παράγοντας για τη 
διάβρωση. Έτσι, ανάλογα με το περιβάλλον που την 
προκαλεί, διακρίνουμε:

1) Διάβρωση στον αέρα (ξηρός ή υγρός, καθαρός ή 
με ρυπαντές) (σχ. 11.2).

2) Διάβρωση επί (ή εντός) του εδάφους (ξηρού ή 
υγρού, καθαρού ή με ρυπαντές).

3) Διάβρωση σε «γλυκό» νερό.
4) Διάβρωση στο θαλάσσιο νερό («θαλάσσια διά-

βρωση») (σχ. 11.3).
5) Διάβρωση με θερμά αέρια ή καυσαέρια.
6) Διάβρωση με χημικές ουσίες («χημική διάβρω-

ση»).
Στις περιπτώσεις του εδάφους, καθώς και του γλυ-

κού και του θαλάσσιου νερού, η διάβρωση συνοδεύεται 
και από βιολογική ρύ πανση. Η ταχύτητα της διάβρω-
σης αυξάνει σημαντικά σε υγρό ή υδάτινο περιβάλλον. 
Ιδιαίτερα στο τελευταίο, σπουδαίο ρόλο παίζει η ποσό-
τητα των διαλυμένων αλάτων (άρα η συγκέντρωση σε 

Σχ. 11.1
Διάβρωση μεταλλικών επιφανειών. (Όταν η διάβρωση 

προχωρήσει πολύ, η μονάδα –εδώ πλοίο– αχρηστεύεται).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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ιόντα). Λόγω αυτών των παραγόντων περισσότερο 
διαβρωτικό θεωρείται το θαλάσσιο περιβάλλον. Η δι-
άβρωση ευνοείται επίσης σε υψηλές θερ μοκρασίες, 
σε όξινο περιβάλλον (χαμηλό ρΗ), σε συχνές αλλα-
γές του pΗ, σε μεγάλες συγκεντρώσεις οξυγόνου 
(ιδιαίτερα όταν είναι διαλυμένο στο νερό ή με την πα-
ρουσία αυξημένης υγρασίας) κ.ά..

11.2 Αιτίες και είδη διάβρωσης

Κύρια αιτία της διάβρωσης των μετάλλων και των 
κραμάτων είναι η οξείδωσή τους: Μe – xe– → Μe+x.

Η οξείδωση μπορεί να προκαλείται από οξυγόνο, 

οξύ, κάποια άλλη οξειδωτική ουσία ή από τη δημι-
ουργία γαλβανικού στοιχείου. Όπως είδαμε ήδη (στις 
μορφές της διάβρωσης), διάβρωση μπορεί να προ-
έλθει και από μηχανικές αιτίες.

1)  Διάβρωση λόγω οξειδωσης του μετάλλου από 
οξυγόνο
Τα περισσότερα μέταλλα προσβάλλονται από 

το οξυγόνο και ο ξειδώνονται (δημιουργία οξειδίου):  
2Μ + x/2 Ο2 → Μ2Ox.

Συνήθως η οξείδωση ευνοείται σε συνθήκες 
υγρασίας ή είναι εντονότερη υπό την επίδραση του 

Σχ. 11.2
Διάβρωση σε διάφορες επιφάνειες πλοίου.

(α) (β) (γ) (δ) 
Σχ. 11.3

Διάβρωση μαλακού χάλυβα βυθισμένου στη θάλασσα σε συνάρτηση με τον χρόνο:  
(α): Ένας χρόνος, (β): Δύο χρόνια, (γ): Τέσσερα χρόνια, (δ): Οκτώ χρόνια.
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οξυγόνου που βρίσκεται διαλυ μένο στο νερό. Ιδιαί-
τερα σημαντική είναι η οξείδωση του σιδήρου (σχ. 
11.4). Στην εξωτερική επιφάνεια δημιουργείται FeΟ, 
στη συνέ χεια Fe3O4 και μετά από ένα χρονικό διά-
στημα Fe2O3, μέχρι την εξάντληση όλου του μετάλ-
λου. Σε συνθήκες υγρασίας ευνοείται η δημιουργία 
ένυδρου Fe2O3, που διευκολύνει τη διάβρωση σε 
μεγα λύτερο βάθος.

Σχ. 11.4
Χρονική εξέλιξη της διάβρωσης σιδήρου  

(και χάλυβα) από οξυγόνο.

Fe3O4

Fe2O3

FeO

Π
άχ
ος

Χρόνος

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ορισμένα μέταλλα 
όπως τα Αl, Μn, Cu, ζn, Ρb προσβάλλονται μόνο 
επιφανειακά. Η επίστρωση (φιλμ) από οξείδιο (Αl2O3, 
ΜnΟ, ΡbΟ) ή άλλη ένωση [CuCO3, Cu(ΟΗ)2, ζnCO3] 
εμποδίζει την παραπέρα διάβρωση.

Υπάρχουν μέταλλα που σε συνήθεις θερμοκρα-
σίες δεν προσβάλ λονται από το οξυγόνο (Sn, Cr, 
Co, Ni, Hg κ.ά.). Πρακτικώς απρό σβλητοι είναι και οι 
ανοξείδωτοι χάλυβες.

2) Διάβρωση λόγω προσβολής από οξέα

Γενικά ισχύει η αντίδραση: 

οξύ + μέταλλο → άλας + Η2↑  
(ή ΗΑ + Μ → ΜΑ + ½ Η2↑).

Αυτή η αντίδραση αντικατάστασης συμβαίνει για 
τα μέταλλα που είναι περισσότερο ηλεκτροθετικά από 
το υδρογόνο (βλ. ηλεκτρο χημική σειρά, πίν. 8.2).

Περισσότερο διαβρωτικά είναι τα οξέα: Η2SO4, 
ΗΝO3 και ΗCl. Τα δύο πρώτα παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρη οξειδωτική δράση:

πυκνό Η2SO4 + Μ → ΜSO4 + SO2 + Η2O
αραιό ΗΝO3 + Μ → ΜΝO3 + ΝΟ + Η2O
πυκνό ΗΝΟ3 + Μ → ΜΝO3 + ΝO2 + Η2O

[στις αντιδράσεις τίθενται οι κατάλληλοι συντελεστές 
και δείκτες (στα άλατα), που εδώ έχουν παραλει-
φθεί].

Η επίδραση των οξέων αυτών επί των σημαντικό-
τερων μετάλλων φαίνεται στον πίνακα 11.1.

Γενικά, πρέπει να αποφεύγεται το όξινο περι-
βάλλον (χαμηλό pΗ), ή να λαμβάνουμε ειδικά μέτρα 
προστασίας των μετάλλων και των κραμάτων που 
υποχρεωτικά βρίσκονται εκτεθειμένα σε αυτό.

Σημειώνουμε ότι τα διαλύματα των οξέων (όπως 
των βάσεων και αλάτων) είναι ιοντικά και κατά συνέ-
πεια, εκτός της απευθείας προσ βολής που αναπτύ-
χθηκε παραπάνω, μπορεί να αποτελέσουν λουτρό 
ανεπιθύμητου γαλβανικού στοιχείου.

3) Ηλεκτροχημική διάβρωση 

Αυτή οφείλεται σε δημιουργία (ανεπιθύμητου) 
γαλβανικού στοιχείου με ηλεκτρόδια δύο επιφάνει-
ες διαφορετικών μετάλλων (ή και δύο επι φάνειες 
του ίδιου μετάλλου που βρίσκονται σε διαφορετικές 
θερμοκρα σίες ή διαφορετικές συγκεντρώσεις ιό-
ντων), όταν είναι εμβαπτισμένες σε ιοντικό διάλυμα. 
Για παράδειγμα, αν ιοντικό διάλυμα διέρχεται από 
σιδηρό σωλήνα και σε κάποιο σημείο παρεμβάλλε-
ται εξάρτημα από μπρούντζο (κράμα Cu – ζn), τότε 

Πίνακας 11.1  
Προσβολή οξέων επί ορισμένων σημαντικών μετάλλων.

Μέταλλο Οξύ
γενικά ΗCl

Αραιό
Η2SO4

Πυκνό
Η2SO4

Αραιό
ΗΝΟ3

Πυκνό
ΗΝO3

Αργίλιο (Αl) + ΑlCl3 + Η2↑ επιφανειακά Αl2(SO4)3 + ... επιφανειακά επιφανειακά

Κασσίτερος (Sn) + SnCl2 + Η2↑ SnSO4 + Η2↑ Sn(SO4)2 + ... Sn(ΝO3)2 + ... Η2SnO3 + ...

Χαλκός (Cu) – CuCl2 
(*) + Η2O CuSO4 

(*) CuSO4 + ... Cu(ΝΟ3)2+... Cu(ΝΟ3), + ...

Ψευδάργυρος (Zn) + ζnCl2 + Η2↑ ZnSO4 + Η2↑ ζn(SO4)3+ ... ζn(ΝΟ3)2 + ... ζn(ΝΟ3)2+...

Σίδηρος (Fe) + FeCl2 + Η2↑ FeSΟ4 + Η2↑ Fe2(SO4)3+ ... Fe(ΝΟ3)2 + ... επιφανειακά

Μόλυβδος (Ρb) επιφανειακά επιφανειακά επιφανειακά ΡbSO4 +... Ρb(ΝΟ3)2 +... Ρb(ΝΟ3)
(*) Παρουσία O2 και με θέρμανση
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δημιουργείται γαλβανικό στοιχείο (σχ. 11.5) με άνοδο 
τον Fe (ο οποίος θα διαλύεται στέλνοντας ιόντα στο 
διάλυμα και ηλεκτρόνια στην κάθοδο που εφάπτεται 
σε αυτόν).

Σχ. 11.5
Δημιουργία ανεπιθύμητου γαλβανικού  

στοι χείου που οδηγεί σε διάβρωση.

(α)

Fe+2

e

e

e

ΜπρούτζοςFe
H+

(β)

(+) Κάθοδος

(–) Άνοδος(–)

Fe Fe

Μπρούτζος

Αλλά και σε σιδηρό σωλήνα λέβητα μπορεί να δη-
μιουργηθεί γαλβανικό στοιχείο μεταξύ δύο γειτονικών 
σημείων του σιδήρου, αν βρίσκεται σε κάποια σημα-
ντική θερμοκρασιακή διαφορά (η διαφορά δυναμικού 
θα είναι σαφώς μικρότερη από αυτήν της προηγού-
μενης περίπτωσης και άνοδος θα είναι η επιφάνεια 
με την υψηλότερη θερμοκρασία):

Άνοδος (–):  Fe → Fe+2 + 2e, 
Fe+2 + 2ΟΗ– → Fe (ΟΗ)2.

Κάθοδος (+): 2Η+ + 2e → Η2↑ (έκλυση υδρογόνου).

Γαλβανικό στοιχείο μπορεί επίσης να δημιουργη-
θεί μεταξύ μιας μεταλλικής επιφάνειας και οξειδίου 
του μετάλλου που έχει σχηματι στεί σε κάποιο σημείο 
της. Ακόμα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί γαλβα-
νικό στοιχείο μεταξύ των δύο πλευρών μεταλλικού 
τοιχώμα τος που έρχονται σε επαφή με διαφορετικό 
διάλυμα ιόντων κ.λπ..

4) Μηχανική διάβρωση

Οφείλεται σε μηχανικές αιτίες. Ανάλογα με αυτές 
οδηγεί είτε σε «ρήγματα» (θραύση) είτε στη δημιουρ-
γία σπηλαίωσης.

Στην πρώτη περίπτωση, αν σε τμήμα μηχανής 

ή εγκατάστασης που καταπονείται μηχανικά δημι-
ουργηθεί εσοχή (λόγω διάβρωσης με βελονισμό είτε 
λόγω μηχανικής κάκωσης), επέρχεται θραύση ακόμα 
και με φορτίο μικρότερο κατά 90% του φορτίου θραύ-
σης. Αυτό συμβαίνει όταν το περιβάλλον είναι δια-
βρωτικό. (Δεν πρέπει να συγχέεται η διάβρωση αυτή 
με τη θραύση που προέρχεται από την «κόπωση» 
του υλικού). Η σπηλαιώδης διάβρωση οφείλεται στην 
εξάχνωση υλικού (μετάλλου) λόγω της δημιουργίας 
υποπίεσης α πό την ταχύτατη περιστροφή (πτερυγί-
ων αντλίας, έλικας πλοίου κ.ά.). Η ταχύτητα του φυσι-
κού αυτού φαινομένου είναι σημαντική (και εξαρτάται 
από την τάση ατμών του μετάλλου, τη θερμοκρασία, 
την ταχύτητα περιστροφής κ.ά.).

Η αντοχή στη διάβρωση είναι διαφορετική για τα 
διάφορα μέταλ λα και κράματα και αποτελεί δείκτη της 
«ευγένειάς» τους. Αλλά και η αντοχή του ίδιου υλικού 
διαφέρει, ανάλογα με το διαβρωτικό πε ριβάλλον. Η 
αντοχή ορισμένων από αυτά στη θαλάσσια διάβρω-
ση φαίνεται στον πίνακα 11.2.

Πίνακας 11.2  
Σειρά μετάλλων και κραμάτων αυξανόμενης  

αντοχής στο θαλασσινό νερό 25 °C.

1) Μαγνήσιο
2) Ψευδάργυρος
3) Κράματα αργιλίου
4)  Χάλυβας μικρής περιε-

κτικότητας σε άνθρακα
5) Χάλυβας (κοινός)
6) Χυτοσίδηρος
7)  Ενεργοί ανοξείδωτοι 

χάλυβες
8) Ενεργό νικέλιο
9) Ορείχαλκος

10) Χαλκός
11) Μπρούντζος
12)  Κράματα χαλκού -  

νικελίου
13) Παθητικό νικέλιο
14) ΙΝCΟΝΕI
15) Άργυρος
16)  Παθητικοί ανοξεί- 

δωτοι χάλυβες
17) Κράμα ΜΟΝΕL
18) Τιτάνιο

11.3 Προστασία από τη διάβρωση

Για να ληφθούν τα κατάλληλα προστατευτικά μέ-
τρα, πρέπει να γνωρίζουμε το είδος της διάβρωσης 
που προκαλεί το συγκεκριμένο περιβάλλον και κατά 
συνέπεια τις αιτίες που πρέπει να αντιμετωπι σθούν. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχουν επιλεγεί τα κατάλ-
ληλα υλικά που προβάλλουν κάποια αξιόλογη αντίστα-
ση από μόνα τους στη διάβρωση. Ταυτόχρονα, πρέπει 
να περιορίζουμε ή να εξαλείφουμε συνθήκες που ευ-
νοούν τη διαβρωτική δράση (π.χ. ανωμαλίες επιφα-
νειών, όξινο περιβάλλον κ.λπ.).

Η βαφή των μεταλλικών επιφανειών (κάλυψη της 
επιφάνειας από προστατευτικό χρώμα) γίνεται με σκο-
πό την αποφυγή επαφής μετα ξύ μετάλλου και (δια-
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βρωτικού) περιβάλλοντος. Το χρώμα που θα επιλεγεί 
εξαρτάται από το μέταλλο και τη φύση του περιβάλλο-
ντος. Η βαφή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώ-
σεις υψηλής θερμο κρασίας.

Η δημιουργία προστατευτικού επιθέματος είναι 
γενικότερη. Το μέταλλο μπορεί να καλυφθεί από άλλο 
ανθεκτικότερο μέταλλο (επι μετάλλωση) ή από προ-
στατευτικό μεταλλικό οξείδιο κ.ά..

Για την αποφυγή δημιουργίας ανεπιθύμητων γαλ-
βανικών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών σημείων της 
μεταλλικής επιφάνειας, πέρα από τα παραπάνω, εφαρ-
μόζεται η επιφανειακή κραματοποίηση, η καθο δική 
προστασία (δημιουργία ελεγχόμενου γαλβανικού 
στοιχείου με κάθοδο που έχει δοθεί το μέταλλο) κ.ά..

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία από τη διά-
βρωση του ατμο λέβητα. Εδώ πρέπει να αποφεύγου-
με την ύπαρξη διαλυμένου οξυγό νου, που σε συνθή-
κες αυξημένης θερμοκρασίας διαβρώνει (οξειδώνει) 
τις μεταλλικές επιφάνειες, ακόμα και όταν βρίσκεται 
σε ελάχιστη συγκέντρωση. Για την απομάκρυνσή 
του χρησιμοποιούνται οι απαερωτές. Επίσης, για να 
δεσμεύσουμε πλήρως το διαλυμένο οξυ γόνο, προ-
σθέτουμε ειδικά χημικά που αντιδρούν με αυτό και 
το δεσμεύουν. Πρέπει επίσης να αποφύγουμε τη δι-
αβρωτική επίδραση του όξινου περιβάλλοντος. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει το νερό των λεβήτων να έχει αυ-
ξημένη αλκαλικότητα (pΗ > 7). Αυτό επιτυγχάνε ται με 
την προσθήκη χημικών.

Για την απομάκρυνση του διαλυμένου οξυγόνου 
χρησιμοποιείται θειώδες νάτριο: 

2Νa2SO3 + O2 → 2Νa2SO4

ή υδραζίνη:     Ν2Η4 + O2 → 2Η2O + Ν2

Για τη διατήρηση αλκαλικού περιβάλλοντος αρ-
κεί η προσθήκη σόδας (Νa2CO3) ή καυστικής σόδας 
(ΝaΟΗ) σε μικρές ποσότητες. Επίσης, μερικές φορές 
χρησιμοποιούνται αμίνες. Για την αποφυγή της όξινης 
προσβολής συνιστάται pΗ: 8 – 9.

Σημαντική είναι ακόμη η προστασία των μεταλλι-
κών επιφανειών (που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρο-
λυτικό διάλυμα νερού) από την ηλεκτροχημική διά-
βρωση. (Σε αυτή την περίπτωση, εκτός των άλ λων, 
περιλαμβάνεται και η προστασία της εξωτερικής επι-
φάνειας των πλοίων και ιδιαίτερα το τμήμα εκείνο που 
βρίσκεται μέσα στο θαλασσινό νερό).

Τα μέταλλα και τα κράματα που χρησιμοποιούνται 
εδώ επιλέγο νται κατάλληλα, ώστε να αποφεύγεται η 
χρήση υλικών με μεγάλη διαφορά ηλεκτροθετικότητας. 
Μία τέτοια διαφορά θα οδηγούσε σε ταχεία διάβρωση 
(επιλεκτική φθορά της ανόδου - «ευλογίαση», pitting). 
Και η μικρή όμως διαφορά στην ηλεκτροθετικότητα δεν 

εξα λείφει το φαινόμενο. Η ηλεκτροχημική διάβρωση 
οδηγεί σε αυτή την περίπτωση σε αργή και ομοιόμορ-
φη φθορά της ανόδου. Η επι λογή και η χρήση υλικών 
που παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στη διάβρωση 
(π.χ. ανοξείδωτοι χάλυβες) μειώνει τη φθορά, δεν εί-
ναι όμως σε αρκετές περιπτώσεις οικονομική. Για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου, όπου υπάρχει δυνατό-
τητα, εφαρμόζεται γενικά η κάλυ ψη των επιφανειών με 
μη αγωγά προστατευτικά επιθέματα. Αυτά είναι συνθε-
τικά υλικά (πολυαιθυλένιο, teflon, PVC, ρητίνες κ.λπ.) 
για την κάλυψη και προστασία στοιχείων που δεν είναι 
προσιτά για συ ντήρηση, ή κατάλληλες στρώσεις χρω-
μάτων (προπαρασκευαστικά, κύρια αντιδιαβρωτικά, 
υποστρώσεις, φινιρίσματος).

Όλα τα προηγούμενα προστατευτικά μέτρα επι-
βραδύνουν σημα ντικά, αλλά δεν αναστέλλουν το φαι-
νόμενο της ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Αποφασιστι-
κή αντιμετώπιση της διάβρωσης επιτυγχάνεται με την 
καθοδική προστασία.

11.4 Καθοδική προστασία

Η αρχή της μεθόδου μπορεί να συνοψιστεί στην 
τεχνητή πρόκλη ση ηλεκτρικού ρεύματος αντίθετης φο-
ράς και μεγαλύτερης ή ίσης έντασης από το ρεύμα που 
προκαλείται μεταξύ των δύο μεταλλι κών επιφανειών 
που δημιουργούν γαλβανικό στοιχείο. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, η δράση αντιστρέφεται: η τάση του μετάλλου 
προς οξεί δωση μετατρέπεται σε τάση προς αναγωγή.

Για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιούνται 
δύο τρόποι: καθοδικής προστασίας (α) με επιβολή 
εξωτερικής τάσης και (β) με θυσιαζόμενα ηλεκτρόδια 
(σχ. 11.6).

1)  Καθοδική προστασία με επιβολή εξωτερικής τά-
σης (ή ηλεκτρολυτική καθοδική προστασία)

Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται πηγή συνε-
χούς ηλεκτρικού ρεύματος, της οποίας ο αρνητικός 
πόλος συνδέεται με εξωτερικό έλασμα (άνοδος) και 
ο θετικός με τη μεταλλική επιφάνεια που θέλουμε να 
προστατεύσουμε και που κατ’ αυτόν τον τρόπο με-
τατρέπεται σε κάθοδο βολταμέτρου (ηλεκτρολυτική 
δράση). Η άνοδος αποτελείται από α δρανές υλικό 
(συνήθως γραφίτη), για να μην φθείρεται. Η απαραίτη-
τη τάση και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται 
από το μέταλλο που πρόκειται να προστατευτεί και το 
περιβάλλον. Για την προστασία εξωτερικών ελασμά-
των πλοίου η τάση κυμαίνεται από 0,80 έως 0,85 Volt 
και η ένταση από 10 έως 20 mA/m2 ελάσματος, όταν 
αυτό είναι πρόσφατα βαμμένο. Όταν το χρώμα έχει 
υποστεί φθορές, η ένταση θα πρέπει να είναι πολλα-
πλάσια (μέχρι και 300 mA/m2).
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Στην πράξη, το σύστημα περιλαμβάνει ηλεκτρόδια 
αναφοράς το ποθετημένα έξω από το σκάφος. Με αυτά 
μετριέται η τάση του γαλβανικού στοιχείου που πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί, και καθορίζεται έτσι η τάση και 
η ένταση που πρέπει να επιβληθεί για προστασία. Το 
σύστημα είναι γνωστό και ως ενεργό σύστημα καθο-
δικής προστα σίας. Η άνοδος κατά τη λειτουργία δεν 
καταστρέφεται (ή καταστρέ φεται πολύ αργά).

2)  Καθοδική προστασία με θυσιαζόμενα ηλεκτρό-
δια (ή γαλβανική καθοδική προστασία)

Η μέθοδος είναι απλούστερη από την προηγού-
μενη. Όπως φαί νεται στο σχήμα 11.7, δεν υπάρχει 
πηγή συνεχούς ρεύματος, αλλά δημιουργία γαλβανι-
κού στοιχείου, στο οποίο η προς προστασία με ταλλική 
επιφάνεια αποτελεί την κάθοδο (άρα αποφεύγεται η 
οξείδω σή της). Απαραίτητη προϋπόθεση για να απο-
τελέσει η μεταλλική επιφάνεια την κάθοδο, είναι να 
τοποθετηθεί πλησίον της και συνδε δεμένο με αυτή, 
μεταλλικό έλασμα που θα βρίσκεται υψηλότερα στην 
ηλεκτροχημική σειρά (ηλεκτροθετικότερο). Έτσι, αυτό 
θα απο τελέσει την άνοδο του γαλβανικού στοιχείου και 
θα διαβρώνεται οξειδούμενο. Τέτοιες άνοδοι κατασκευ-
άζονται από ζn, Αl ή Μα [συ νηθέστερες οι άνοδοι από 
ζn (σχ. 11.7)], και ονομάζονται θυσιαζόμενες άνοδοι 
(sacrificial anodes). Κατά τακτά διαστήματα (π.χ. σε 
κάθε δεξαμενισμό πλοίου), οι θυσιαζόμενες άνοδοι 
επιθεωρού νται και αντικαθίστανται, αν η φθορά έχει 
προχωρήσει πολύ. Οι άνο δοι φυσικά δεν πρέπει να 
χρωματίζονται, γιατί έτσι καθίστανται ανενεργές. Η μέ-
θοδος καλείται και παθητική καθοδική προστασία.

Η καθοδική προστασία εφαρμόζεται ευρέως για την 
προστασία σωλήνων (εσωτερικά ή εξωτερικά, μέσα στο 
έδαφος, το νερό, στη θάλασσα) λεβήτων (εσωτερικά), 
υφάλων κατασκευών (προβλήτες, θεμέλια γεφυρών, 
πύργοι άντλησης πετρελαίου κ.ά.) και κυρίως πλοίων 
ή ελίκων πλοίων. Η ενεργητική καθοδική προστασία 
πλεονε κτεί σαφώς της παθητικής (αυτόματη αναπρο-

σαρμογή της τάσης, μη αναγκαιότητα αντικατάστασης 
των ανόδων κ.ά.). Είναι όμως πιο δαπανηρή.

Τα συστήματα καθοδικής προστασίας υποβοηθού-
νται σημαντικά όταν η προς προστασία επιφάνεια είναι 
βαμμένη (αλλά αυτό σε πολ λές περιπτώσεις δεν είναι 
εφικτό).

Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων προστασίας 
από τη διάβρω ση εξαρτάται από το υλικό και τα χαρα-
κτηριστικά της προς προστα σία επιφάνειας, από το δι-
αβρωτικό περιβάλλον στο οποίο αυτή βρίσκεται, από 
το είδος της διάβρωσης που κυρίως ενδιαφέρει να 
αντιμετωπιστεί κ.ά. Ουσιαστικό φραγμό θέτει η οικονο-
μική επιβά ρυνη των μέτρων προστασίας, που συναρ-
τάται με τον ρόλο και τη σημασία του απειλούμενου με 
διάβρωση εξαρτήματος (π.χ. αν το προς προστασία 
τμήμα της εγκατάστασης έχει μικρό κόστος και μπορεί 
να αντικατασταθεί χωρίς λειτουργικές διαταραχές, θα 
χρησι μοποιηθεί μία ήπια και φθηνή μέθοδος).

Άνοδος
ηλεκτρόλυσης

(+)

Μέταλλο προς
προστασία

+

–

e

e

e
(α)

i

Κάθοδος (–)
Κ+

Α–

Άνοδος
γαλβανικού

στοιχείου
(–)

Μέταλλο προς
προστασία

e

e

e
(β)

i

Κάθοδος (+)
Κ+

Μ+

Σχ. 11.6
Καθοδική προστα-
σία, (α) Ηλεκτρολυ-
τική, (β) Γαλβανική.

Σχ. 11.7
Καθοδική προστασία μπρούντζινου έλικα με την το-
ποθέτηση κοντά σε αυτόν δίσκων ψευδαργύρου (που 
αποτελεί την άνοδο). Με την πάροδο του χρόνου, η 
άνοδος ψευδαργύρου διαβρώνεται (ηλεκτρολυτι κή δι-
άβρωση) σε αντίθεση με τον έλικα.



12.1 Γενικά

Το νερό είναι η πιο διαδεδομένη και η περισσό-
τερο χρησιμοποιούμενη χημική ένωση. Καλύπτει 
τα 4/5 περίπου της επιφάνειας της Γης. Η ποσότη-
τά του επάνω στη Γη υπολογίζεται σε 1,4 x 109 m3. 
Από αυτήν όμως το 98,5% περίπου είναι το νερό των 
ωκεανών και το 1,1% οι πολικοί πάγοι. Μέσω της 
εξάτμισης, σημαντικές ποσότητες νερού βρίσκονται 
στην ατμόσφαιρα (περίπου 12.000 km3) και με τις 
βροχοπτώσεις επιστρέφουν στην επιφάνεια της Γης 
(κυρίως στους ωκεανούς). Υπάρχει δηλαδή συνεχής 
ανακύκλωση μιας αξιόλογης ποσότητας νερού, που 
επιτρέπει στον άνθρωπο να αξιοποιεί ένα μέρος του. 
Στη φύση λοιπόν συναντάται το νερό και στις τρεις 
καταστάσεις: ως στερεό (χιόνια, πάγοι), ως υγρό (θά-
λασσα, λίμνες ποτάμια) και ως αέριο (υδρατμοί) (σχ. 
12.1). Σε μεγάλη αναλο γία περιέχουν νερό και οι φυ-
τικοί και ζωικοί οργανισμοί. Παρά την τεράστια διάδο-
ση του, σπάνια το νερό συναντάται χημικά καθαρό.

Το μόριο του νερού αποτελείται από ένα άτομο 
οξυγόνου ενωμένο με ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο 
άτομα υδρογόνου. Λόγω της διαφο ράς ηλεκτραρνητι-
κότητας, οι δεσμοί παρουσιάζονται πολωμένοι:

Η+δ *. O : –2δ

                       *
.
Η+δ

Λόγω της πολικότητας του δεσμού (και του μορί-
ου) παρουσιάζο νται έντονες ελκτικές δυνάμεις (ανά-
πτυξη δυνάμεων Coulomb, δε σμός υδρογόνου), με 
αποτέλεσμα, σε συνηθισμένες τιμές πίεσης και θερ-
μοκρασίας, το νερό να βρίσκεται σε υγρή κατάστα-
ση (αφού η αντίστοιχη ένωση του θείου Η2S είναι σε 
αέρια). Παράλληλα, το νερό χαρακτηρίζεται από τη 
μεγάλη τιμή της διηλεκτρικής του στα θεράς (ε = 80). 
Αυτά τα γνωρίσματά του το καθιστούν άριστο δια λύτη. 
Πλήθος ουσιών βρίσκονται διαλυμένες σε αυτό.

Στην πολικότητα των μορίων του οφείλειται και η 
ελαφρά διάστα ση σε ιόντα, ακόμα και όταν είναι χη-
μικά καθαρό (παράγρ. 7.2):

2Η2O →←  Η3O
++ ΟΗ–   ή   απλά: Η2O →←  Η+ + ΟΗ–  

με Κw = 10–14 και pΗ = pΟΗ = 7 (25 °C).
Σχ. 12.1

Το νερό κυριαρχεί στον πλανήτη μας.

Νέφη πάνω από τα Ιμαλάια.

Καταρράκτης (Έδεσσα).

Παγετώνας Perito Moreno (Αργεντινή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
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Πίνακας 12.1  
Περιορισμοί στη συγκέντρωση ουσιών στο πόσιμο νερό.

Ουσία
Συγκέντρωση (mg/lt)

Παρατηρήσεις
Επιτρεπτή Ανεκτή

1.  ΤΟΞΙΚΑ (απαγορευτικά) 
Άργυρος (Αg)  
Αρσενικό (Αs)  
Βάριο (Βa)  
Κάδμιο (Cd)  
Κυανιούχα (CN–)  
Μόλυβδος (Ρb)  
Σελήνιο (Se)  
Φθοριούχα (F–)  
Χρώμιο (Cr+6)

0,05 
0,05 
1,00 
0,01 
0,05 
0,10 
0,01 
1,50 
0,05

Συνδέονται άμεσα με την υγεία.

Υπέρβαση των ορίων επιβάλλει την απαγό-
ρευση της χρήσης του νερού ως πόσιμου.

2.  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ  
Απορρυπαντικά (ABS) 
Διαλυμένα στερεά  
Θειικά (SO4

–2)  
Μαγγάνιο (Μn)  
Μαγνήσιο (Μg)  
Νιτρικά (ΝO3

–)  
Σίδηρος (Fe)  
Φαινόλη  
Χαλκός (Cu)  
Χλωριούχα (Cl)  
Ψευδάργυρος (ζn) 
pΗ 
Σκληρότητα ολική (CaCΟ3)

0,50 
500
250 

0,10 
50 
50 

0,10 
0,001
1,0 

350
5,0 

7,0 – 8,5
100 – 500

1,0 
1500      400 

0,5 
150
–

1,0 
0,01 
1,5 

600 
15 

6 ,5  –  9 ,2
–

Σχετίζονται άμεσα με την υγεία.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συνι-
στάται η χρήση καταλληλότερου νερού ή η  
εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας.

Όρια (ελάχιστο - μέγιστο).
Όρια (ελάχιστο - μέγιστο) (σε mgCaCΟ3).

Πηγή: Υγειονομική Διάταξη αρ. Για/761/6.3.1968

Το φυσικό νερό (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, υπό-
γεια νερά, βροχή κ.λπ.) περιέχει ανάλογα με την προ-
έλευσή του πολλές διαλυμένες ή μη ουσίες: διαλυ-
μένα αέρια, στερεά αιωρήματα, ανόργανα άλατα και 
ενώσεις, οργανικές ουσίες, μικροοργανισμούς.

Η περιεκτικότητα του νερού στα παραπάνω κα-
θορίζει τις δυνα τότητες χρήσης του, καθώς και το εί-
δος της επεξεργασίας που απαιτείται. Το θαλασσινό 
νερό, για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται από υψηλή 
συγκέντρωση ΝaCl και είναι αδύνατο να χρησιμο-
ποιηθεί για άρδευση ή ως πόσιμο, αν δεν προηγηθεί 
αφαλάτωση. Υπολογίζεται ότι λιγότερο από το 1% 
των υδάτινων αποθεμάτων είναι εκμεταλλεύσιμα.

Το πόσιμο νερό πρέπει οπωσδήποτε να εκπλη-
ρώνει ορισμένες αυστηρά τηρούμενες προδιαγραφές 
(που συνδέονται με την υγεία του ανθρώπου). Σε γε-
νικές γραμμές αυτό πρέπει:

1) Να είναι διαυγές, άοσμο, με ευχάριστη γεύση.
2) Να περιέχει ορισμένη ποσότητα διαλυμένου 

αέρα και ανόργανων αλάτων.

3) Να μην περιέχει οργανικές ουσίες σε αποσύν-
θεση και παθογό νους μικροοργανισμούς.

Αναλυτικότερα οι περιορισμοί ουσιών στο πόσιμο 
νερό αναφέρο νται στον πίνακα 12.1

Στη σύγχρονη εποχή, με την ανάπτυξη των αν-
θρώπινων δραστη ριοτήτων και τη διόγκωση των 
αστικών κέντρων, ελάχιστο ποσοστό του πόσιμου 
νερού που προέρχεται από τη φύση διατίθεται χω-
ρίς ουσιαστική επεξεγασία. Αναφέρουμε τις βασικές 
επεξεργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή 
φυσικού νερού (με ικανοποιητική πε ριεκτικότητα σε 
άλατα) σε πόσιμο: αερισμός, διαύγαση, διήθηση και 
αποστείρωση (συνήθως με χλώριο - χλωριωτές).

Το νερό βιομηχανικής χρήσης χρησιμοποιεί-
ται στον έναν ή στον άλλον βαθμό σε όλες τις βιο-
μηχανικές δραστηριότητες. Ανάλο γα δε με το είδος 
της βιομηχανικής δραστηριότητας (π.χ. βιομηχανίες 
τροφίμων, υφανσίμων υλών, χαρτιού, πλαστικών, 
μεταλλουργικές κ.λπ.) απαιτούνται και οι αντίστοιχες 
προδιαγραφές ποιότητας του χρησιμοποιούμενου 
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νερού. Παράλληλα, το χρησιμοποιούμενο νερό καθί-
σταται το κύριο μέσο μεταφοράς επιβλαβών ουσιών 
στο περι βάλλον (βιομηχανικά απόνερα). Οι ουσίες 
που συναντώνται στο βιο μηχανικό νερό, οι επιπτώ-
σεις από την παρουσία τους και οι αναγκαίες επεξερ-
γασίες, περιέχονται στον πίνακα 12.2.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατεργασία 
του νερού που χρησιμοποιείται ως εργαζόμενο μέσο 
στους ατμολέβητες. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει και αυτό που χρησιμοποιείται για την απα γωγή 
θερμότητας από μηχανήματα ή διάφορες ουσίες: 
ψυγεία μη χανών, συμπυκνωτές και εναλλάκτες θερ-
μότητας γενικότερα (νερό ψύξης). Η κατεργασία νε-
ρού για τις παραπάνω χρήσεις θα μας απασχολήσει 
στη συνέχεια λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος, 
αλλά και λόγω της σημασίας που έχει για τις διαδικα-
σίες στα πλοία.

12.2  Διαλυμένες ουσίες στο νερό. Η επίδραση 
της θερμοκρασίας

Από τα αέρια ενδιαφέρον παρουσιάζουν το οξυ-
γόνο (O2) και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η 
ύπαρξη των ουσιών αυτών στο βιομηχανικό νερό 
δεν είναι επιθυμητή. Το Ο2, που είναι και το πιο ανε-
πιθύμητο, διαβρώνει τα μέταλλα ακόμα και όταν 
υπάρχει σε μι κρές ποσότητες. Το CO2 (ανυδρίτης 
οξέος) δημιουργεί όξινο (άρα διαβρωτικό) περιβάλ-
λον. Η διαλυτότητά τους είναι ανάλογη με την πίεση, 
μειώνεται όμως πάρα πολύ (ιδιαίτερα του CO2) με 
την αύξη ση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα διαλυμένα άλατα. 
Αυτά βρίσκονται στο νερό υπό μορφή ιόντων (ιοντι-
κά διαλύματα). Τα πιο συνηθισμένα ιόντα που συνα-
ντώνται στα φυσικά νερά είναι θετικά (κατιόντα): Νa+, 
Ca+2, Μg+2. Αρνητικά (ανιόντα): Cl –, SO4

–2, ΗCΟ3
–. 

Αυτά προέρχονται από διάλυση στα νερά των ακό-
λουθων αλάτων: ΝaCl, Ca(ΗCO3)2, Μg(ΗCO3)2, 
CaCl2, ΜgCl2, CaSO4, ΜgSO4, Νa2SO4. Τα όξινα 
ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου, 
με την αύξηση της θερμοκρασίας μετατρέπονται σε 
ανθρακικά:

Ca(ΗCO3)2 → CaCO3 + CO2 + Η2O

Μg(ΗCO3)2 → ΜgCO3 + CO2 + Η2O

Ενώ όμως τα όξινα ανθρακικά είναι ευδιάλυτα, τα 
ανθρακικά είναι δυσδιάλυτα, με αποτέλεσμα η αύξη-
ση της θερμοκρασίας να οδηγεί στη δημιουργία ιζή-
ματος από CaCO3 και ΜgCO3 (σχ. 12.2).

Η διαλυτότητα των αλάτων στο νερό ποικίλλει ση-
μαντικά (πίν. 12.2). (Ευδιάλυτα είναι τα περισσότερα 

Σχ. 12.2
Η σταδιακή εναπόθεση αλάτων (και κυ ρίως CaCO3 ), 

που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό, δημιουργεί με την 
πάροδο του χρόνου, φαινόμενα όπως τα παραπάνω.

Καθαλατώσεις σε σωλήνα.

Σταλακτίτες και σταλαγμίτες (Σπήλαιο Μάνης).

όξινα, τα νιτρικά, χλωρικά, τα περισσότερα αλογο-
νούχα, τα περισσότερα θειικά, καθώς και τα άλατα 
των Κ, Νa, ΝΗ4

+ και ορισμένα ακόμα. Συνήθως ευ-
διάλυτα χαρακτηρίζονται τα σώματα με διαλυτότητα 
μεγαλύτερη από το 1% κ.μ.). Με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, άλλων αλάτων η διαλυτότητα αυξάνει 
(των περισσότερων), άλλων μειώνεται, ενώ άλλων 
στην αρ χή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται (τα 
φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα στις πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες και πιέσεις, στις οποίες αναφέρονται 
τα διαγράμματα του σχήματος 12.3).

Η περιεκτικότητα του φυσικού νερού σε άλατα δι-
αφέρει σημαντι κά, ανάλογα με το είδος του νερού. 
Ειδικότερα, το νερό της θάλασ σας παρουσιάζει μια 
υπερβολική συγκέντρωση ΝaCl (ιόντα Νa+ και Cl –), 
αλλά και αυξημένη περιεκτικότητα στα θειικά.

Η ύπαρξη στο νερό διαλυμένων οξέων (ανθρακι-
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κό, νιτρικό, θειι κό, υδροχλωρικό, οργανικά οξέα) πρέ-
πει οπωσδήποτε να αποφεύγε ται. Το όξινο νερό είναι 
ακατάλληλο για βιομηχανικές χρήσεις. Τα οξέα αυτά 
δεν υπάρχουν στο φυσικό νερό, μπορούν όμως να 
μολύνουν το χρησιμοποιούμενο νερό (εργασίες λίπαν-
σης, καθαρισμού κ.ά.).

Από τις ίδιες εργασίες πιθανόν να υπάρξουν στο 
νερό και οργα νικές λιπαρές ουσίες, λάδια, πετρέλαια 
κ.λπ.. Αυτά δεν διαλύονται. Δημιουργούν όμως επικα-
θίσεις και εμποδίζουν την ανταλλαγή θερ μότητας. Επί-
σης, ανερχόμενα στην επιφάνεια δημιουργούν ανεπι-
θύμητα φαινόμενα (αφρισμός, αναβρασμός κ.ά.).

Αξίζει τέλος να αναφερθεί η παρουσία μιας σειράς 
στερεών που αιωρούνται στο νερό (ανάλογα με την 
προέλευσή του: λάσπη, άμμος, οργανικά, προϊόντα 
οξείδωσης κ.ά.) και υποβοηθούν τον σχηματισμό κα-
θαλατώσεων.

12.3 Κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού

Τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού είναι 
τα ακόλουθα:

1) Σκληρότητα: με αυτήν εκφράζεται η περιεκτικό-

Πίνακας 12.2 
Διαλυτότητα ουσιών στο νερό σε διάφορες θερμοκρασίες (ατμ. πίεση).

Ουσία
Διαλυτότητα (% κ.μ.: gr/100 gr νερού)

0 °C 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C

Ο2 6,95 x 10 –3 4,34 x 10 –3 3,08 x 10 –3 2,27 x 10 –3 1,38 x 10 –3 0,0
CO2 0,3346 0,1688 0,0973 0,0576 – –

Cl2 1,46 0,716 0,451 0,324 0,219 –
SO2 22,83 11,29 5,41 3,20 2,10 –
ΝΗ3 89,7 52,9 31,6 16,8 6,5 –

ΗCl 82,3 – 63,3 56,1 – –
Ca(OΗ)2 0,185 0,165 0,141 0,116 0,094 0,077
ΝaOΗ – 109 129 174 313,7 347
CaCO3 8,1 x 10 –3 6,5 x 10 –3 4,4 x 10 –3 3,3 x 10 –3 – –

Ca(ΗCO3)2 0,1615 0,166 0,1705 0,175 0,1795 0,184
CaSO4 0,176 0,2036 0,2097 0,2047 0,1966 0,1619

CaCl2 59,5 74,5 – 136,8 147 159
CuSO4 14,3 20,7 28,5 40,0 55,0 75,4

FeCl2 – 68,6 77,3 88,7 100 105,8
MgSO4 40,8 44,5 – 55,0 64,2 73,9

ΜgCl2 52,8 54,5 57,5 61,0 66,0 73,0
Νa2CO3 7 21,5 129,5 139,5 153 170

ΝaCl 35,7 36,0 36,6 37,3 38,4 39,8
Νa2SO4 19,5 44,0 48,8 45,3 43,7 42,5

Σχ. 12.3
Επίδραση της θερμοκρασίας  

στη διαλυτό τητα ουσιών στο νερό.
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τητα του νερού σε άλατα μαγνησίου και ασβεστίου. 
Διακρίνεται σε:

α) Παροδική σκληρότητα, που οφείλεται στα 
όξινα ανθρακικά άλατα Μg (ΗCO3)2 και Ca(ΗCO3)2. 
Ονομάζεται παροδική, γιατί με την αύξηση της θερ-
μοκρασίας και πιο συγκεκριμένα με τον βρασμό του 
νερού, τα άλατα αυτά μετατρέπονται σε ΜgCO3 και 
CaCO3 αντίστοιχα (που στο μεγαλύτερο μέρος τους 
καθιζάνουν λόγω της πολύ μικρότερης διαλυτότητας 
που παρουσιάζουν).

β) Μόνιμη σκληρότητα, που οφείλεται στα 
CaSO4, ΜgCO4, CaCl2, ΜgCl2.

γ) Ολική σκληρότητα· πρόκειται για το σύνολο 
της μόνιμης και παροδικής σκληρότητας.

Η σκληρότητα μετριέται σε βαθμούς σκληρότη-
τας. Υπάρχουν οι παρακάτω κλίμακες:

–  Γερμανικός βαθμός σκληρότητας (°d): 1°d = 10 
mg CaO/lt νερού.

–  Γαλλικός βαθμός σκληρότητας (°f): 1°f = 10 mg 
CaCO3/lt νερού.

–  Αγγλικός βαθμός σκληρότητας (°e): 1°e = 10 
mg CaCO3/0,7 lt νερού.

–  Χρησιμοποιούνται ακόμη οι μονάδες mgCaO/lt 
νερού και mg CaCO3/lt νερού.

–  Επίσης η μονάδα νal: 1 νal = 1 gr-eq (γραμμοϊ-
σοδύναμο) ιόντος ή άλατος ανά 1 lt νερού.

Ο πίνακας 12.3 δείχνει την αντιστοιχία μεταξύ 
των παραπάνω μονάδων. Ανάλογα με τη σκληρότη-
τά του, το νερό μπορεί να χαρα κτηριστεί:

Πολύ μαλακό (0 – 4°d ή 0 – 70 mg CaCO3), μαλα-
κό (4 – 8 °d ή 70 – 140 mg CaCO3), μετρίως σκληρό 

Πίνακας 12.3  
Μονάδες σκληρότητας – Συντελεστής μετατροπής.

Μονάδες m val 1°d 1°f 1°e mg  
CaCO3

mg  
CaO

1 mval 
meq/lt

1 2,80 5,00 3,51 50 28,0

1°d 0,357 1 1,78 1,253 17,80 10,00

1°f 0,20 0,56 1 0,702 10,00 5,6

1°e 0,285 0,798 1,43 1 14,30 7,98

1 mg  
CaCO3

0,02 0,056 0,10 0,0702 1 0,56

1 mg  
CaO 0,0357 0,10 0,178 0,125 1,78 1

(8 – 18°d ή 140 – 320 mg CaCO3), σκληρό (18 – 30°d 
ή 320 – 530 mg CaCO3) και πολύ σκληρό.

Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται με τις επι-
καθίσεις αλάτων στα εσωτερικά τοιχώματα των συ-
σκευών. Οι επικαθίσεις επιταχύνονται με την αύξηση 
της θερμοκρασίας του νερού (μείωση διαλυτό τητας 
αλάτων Ca, Μg).

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πρόβλημα στους ατμο-
λέβητες, αλλά και γενικότερα όπου το νερό χρησι-
μοποιείται για ανταλλαγή θερμό τητας, γιατί οι επι-
καθίσεις αλάτων (λεβητόλιθοι) είναι κακοί αγωγοί 
της θερμότητας (δυσθερμαγωγά σώματα). Επίσης, 
άλλα άλατα που δεν σχηματίζουν λεβητόλιθο εμπο-
δίζουν τον κανονικό βρασμό, ενι σχύουν φαινόμενα 
αφρισμού κ.λπ.. Έτσι, πριν από τη χρήση του, το 
βιομηχανικό νερό πρέπει να αποσκληρυνθεί (απο-
μάκρυνση αλάτων). Ιδιαίτερα το νερό των ατμολεβή-
των πρέπει να παρουσιάζει περίπου μηδενική σκλη-
ρότητα.

Η αποσκλήρυνση του νερού γίνεται σήμερα 
σχεδόν αποκλειστικά με τη χρήση συνθετικών ορ-
γανικών ενώσεων (ιοντο-ανταλλακτικές ρητίνες). 
Αυτές είναι 2 ειδών: κατιονικές, με τύπο της μορφής 
Η+ R– (ή Νa+ R–), και ανιονικές με τύπο R+ ΟΗ–.

Όταν το προς αποσκλήρυνση νερό περνάει μέσα 
από στρώμα ρητινών κατιονικής μορφής, συγκρα-
τούνται τα κατιόντα των διαλυ μένων αλάτων:

Ca+2 + 2Na+R– → Ca+2 R2
– + 2Νa+

Μg+2 + 2Νa+R– → Μg+2 R2
– + 2Νa+

Αντίστοιχα για τις ανιονικές ρητίνες:

2R+ ΟΗ– + SO4
– – → R2

+ SO4
– – + 2ΟΗ–

2R+ ΟΗ– + CO3
– – → R2

+ CO3
– – + 2ΟΗ– κ.λπ..

Είναι φανερό ότι μετά από την απομάκρυνση 
ορισμένου ποσού ιόντων (δηλ. μετά την αποσκλή-
ρυνση μιας ποσότητας νερού) και τα δύο είδη ρητι-
νών έχουν καταστεί ανενεργά. Ακολουθεί η διαδικα-
σία της αναγέννησης:

Κατιονικές ρητίνες:

CaR2 + 2ΝaCl → CaCl2 + 2Νa+R–

ΜgR2 + 2ΝaCl → ΜgCl2 + 2Νa+R–

Ανιονικές ρητίνες:

R2SO4 + 2ΝaOΗ → 2R+ΟΗ– + Νa2SO4

R2SO3 + 2ΝaOΗ → 2R+ΟΗ– + Νa2SO3.
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Με την παραπάνω μέθοδο μπορούμε να πάρουμε 
εύκολα νερό με αμελητέα σκληρότητα (οι αντίστοιχες 
συσκευές καλούνται αποσκληρυντές) (σχ. 12.4).

Άλλα διαλυμένα άλατα: στο νερό συναντάμε 
τα ευδιάλυτα άλατα του νατρίου (συνήθως σε μικρή 
περιεκτικότητα) που δεν παρουσιά ζουν καμιά ιδιαί-
τερη σημασία (παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις: 
νερό με ΝaΗCO3 δεν ενδείκνυται για την κλωστοϋ-
φαντουργία). Χω ρίς σημασία για το νερό βιομηχανι-
κής χρήσης είναι και τα άλατα του Αl, τα νιτρώδη κ.ά. 
Ο σίδηρος σε ποσότητες μεγαλύτερες των 0,2 mg/l 
είναι ανεπιθύμητος, ενώ για το Μn αυτό το όριο είναι 
χαμη λότερο (0,05 mg/l).

Σχ. 12.4
Αποσκληρυντής νερού.

Ιδιαίτερα επιβλαβή είναι τα πυριτικά στο νερό 
που χρησιμοποιεί ται σε λέβητες υψηλής πίεσης. 
Δημιουργούν λεβητόλιθο από CaSiO3, Αl2(SiO3)3, 
Η2SiO3, που απομακρύνεται πολύ δύσκολα.

2) pΗ: η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου παίζει 
μεγάλο ρόλο. Το βιομηχανικό νερό, ιδιαίτερα αυτό 
που χρησιμοποιείται στους λέβητες, πρέπει να έχει 
pΗ αρκετά μεγαλύτερο του 7 (αλκαλικό), δεδομένου 
ότι το όξινο περιβάλλον δρα διαβρωτικά.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μεταβολή του pΗ 
σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Έτσι, για το καθα-
ρό νερό (pΗ = 7 για 25 °C) έχουμε:

°0:        0        25        50        100       200       300
pΗ:        7,5        7,0       6,6       6,1        5,7       5,5

Οι τακτικές μετρήσεις του pΗ του χρησιμοποιού-
μενου νερού εί ναι απαραίτητες. Η διόρθωση του pΗ 
γίνεται με την προσθήκη αλ καλικών ουσιών (π.χ. 
καυστικής σόδας: ΝaΟΗ).

3) Διαλυμένα αέρια (O2 και CO2): ήδη μιλήσαμε 
για την παρουσία τους και τις επιπτώσεις τους. Πέρα 
από τη μερική απομάκρυνση, που συντελείται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται ειδικές 
συσκευές για την απαέρωση και αποξυγόνωση του 
βιομηχανικού νερού (απαερωτές). Για την πλήρη 
απομάκρυνση του O2 προστίθενται και χημικές ου-
σίες (χημική απαέρωση). Συνήθως χρησιμοποιείται 
θειώδες νάτριο (με καταλύτες για την αύξηση της τα-
χύτητας της αντίδρασης):

2Νa2SO3 + O2 → 2Νa2SO4

Για λέβητες υψηλής πίεσης, προτιμάται η υδρο-
ζίνη (Ν2Η4):

Ν2Η4 + O2 → 2Η2O + Ν2

Το CΟ2 δεσμεύεται χημικά με τη χρήση υδροξειδί-
ων αλκαλίων (π.χ. ΝaΟΗ).

Εκτός από τα προηγούμενα υπάρχουν και άλλα 
ποιοτικά χαρα κτηριστικά και ουσίες στο νερό: θολό-
τητα, χρώμα, συνολικά στερεά, οργανικές ουσίες, 
νιτρικά, χλωριούχα, σίδηρος, μαγγανικά, αμμωνία 
κ.ά.. Συνοπτικά, οι «ξένες» ουσίες στο νερό, οι επι-
πτώσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης, παρουσιάζο-
νται στον πίνακα 12.4.

Το νερό ατμολεβήτων έχει υψηλές απαιτήσεις 
(τόσο πιο αυστη ρές, όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση 
λειτουργίας (πίν. 12.5). Γενικά απαιτείται:

α) Να έχει απαλλαγεί από αιωρούμενα στερεά 
(φιλτράρισμα). Επί σης από τις διαλυμένες οργανικές 
ουσίες.

β) Να έχει απαλλαγεί από τα επιβλαβή αέρια O2, 
CO2 (απαερωτές, χημικά).

γ) Να έχει ελάχιστη σκληρότητα, περίπου μηδέν 
(αποσκληρυντές και χημικά).

δ) Να έχει ορισμένη αλκαλικότητα (για τη διατή-
ρηση υψηλού pΗ).

ε) Να είναι όσο το δυνατό ελεύθερο από πυριτι-
κά, που σε υψηλές θερμοκρασίες σχηματίζουν πολύ 
σκληρό και δύσκολα απομακρυνόμενο λεβητόλιθο.

Οι αναγκαίες επεξεργασίες για να ανταποκριθεί 
το φυσικό νερό (ή το νερό του δικτύου ύδρευσης) 
στις απαιτήσεις αυτές μπορούν να διακριθούν σε 
δύο κατηγορίες: στις πριν τον λέβητα (εξωτερικές) 
και σε αυτές που γίνονται όταν το νερό έχει εισέλθει 
στον λέβητα (εσωτερικές).
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Πίνακας 12.4 

Ουσίες που συναντώνται στο νερό – Επιπτώσεις στη βιομηχανική χρήση.

Ουσία ή χαρακτηριστικό Επιπτώσεις Όρια Επεξεργασίες Παρατηρήσεις

Ι. ΑΕΡΙΑ
– Οξυγόνο (O2) Διάβρωση (παράγρ. 12.3.3) < 0,005 ppm(1) Απαέρωση και χημική 

εξουδετέρωση.
(1) Νερό 
ατμολεβήτων κ.λπ..

–  Διοξείδιο του άνθρακα 
(CΟ2)

Όξινη διάβρωση (ελάττωση pΗ). αλκαλικότητα
[CO2]

 > 3(1)
Απαέρωση και χημική 
εξουδετέρωση.

– Υδρόθειο (Η2S) Όξινη διάβρωση. < 5 ppm Αερισμός, χλωρίωση, 
Ανιονική ανταλλαγή.

– Αμμωνία (ΝΗ3) Διάβρωση των κραμάτων Cu και 
ζn (σχηματισμός ευδιάλυτων συ-
μπλόκων).

Απαέρωση, χλωρίω-
ση, κατιονική ανταλ-
λαγή.

II.  ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ (ΚΑΙ  
ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ) ΣΤΕΡΕΑ

–  Σκληρότητα 
(Άλατα Ca, Μg των 
CO3

–2, SO4
–2, Cl –, ΗCO3

–)

Ιζήματα (καθαλατώσεις,  
λεβητόλιθοι) (παραγρ. 12.3.1).  
Το ΜgCl2 διαβρωτικό.

Εξαρτάται Αποσκλήρυνση βλ. παράγρ. 12.3.1

–  Αλκαλικότητα Νa 
(ΝaΗCΟ3, Νa2CO3,  
ΝΑΟΗ)

Αφρισμός, αναβρασμός, πιθανή 
ελάττωση της αντοχής σε θραύση 
μεταλλικών επιφα νειών. Πιθανή 
παραγωγή CO2.

0 – 5 ppm(2)

Επεξεργασία  
με οξύ, απιονισμός,  
αφαλάτωση.

(2) Για λέβητες υψη-
λής πίεσης. Ποσό-
τητα εκ φρασμένη σε 
CaCO3.

– Θειικά (SO4
–2) Με παρουσία Ca+2 αυξάνουν  

τη σκληρότητα (καθαλατώσεις). 100 – 300 ppm(1) Αφαλάτωση

– Χλωρίδια (Cl –) Αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης. 
Σε μεγά λες ποσότητες αφρισμός. Εξαρτάται Αφαλάτωση

– Πυριτικά (SiO2) Δύσκολα απομακρυνόμενες καθα-
λατώσεις στους λέβητες και εναλ-
λάκτες θερμότητας.

< 15 ppm(1) 
< 5 ppm(3)

Απιονισμός. Επεξερ-
γασία με άλατα Μg ή 
άσβεστο.

(3) Για  
ατμοστρόβιλο.

–  Σίδηρος (Fe+2) και 
Μαγγάνιο (Μn+2)

Αιτίες ιζημάτων.
< 0,3 ppm

Θρόμβωση,  
φιλτράρισμα,  
κατιονική ανταλλαγή.

Λάδια Αφρισμός, ιζήματα. < 0,5 – 1 ppm Πήξη, φιλτράρισμα.

III.  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕ-
ΡΕΑ

– Θολά αιωρούμενα Ιζήματα, αφρισμός, αναβρασμός. < 5 ppm Φιλτράρισμα

– Οργανικές ουσίες Αφρισμός, αναβρασμός.
Εξαρτάται Επίπλευση, χημική 

εξου δετέρωση.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

– pΗ Χαμηλό: όξινη διάβρωση.  
Υψηλός κίνδυνος θραύσης κ.ά.. 8 – 10(1) Αυξάνεται με βάσεις. 

Μειώνεται με οξέα.
Βασικά ή όξινα  
άλατα αντίστοιχα.

– Συνολικά στερεά * Αφρισμός, αναβρασμός, ιζήματα. Αποσκλήρυνση, αφα-
λάτωση, φιλτράρισμα.

(*) Σύνολο δυσδιά-
λυτων και αιωρού-
μενων στε ρεών

– Χρώμα Πιθανός αφρισμός. Φιλτράρισμα,  
χλωρίωση.

– Θολότητα Ενίσχυση ιζημάτων. Διαύγαση, φιλτράρι-
σμα.
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Πίνακας 12.5  
Προδιαγραφές νερού ατμολεβήτων.

Χαρακτηριστικό  
(ή ουσία)

Όρια για διάφορες πιέσεις Ρ Παρατηρήσεις
Ρ ≤ 40 bar 40 < Ρ ≤ 100 > 100 bar

pΗ (25°C) 
Σκληρότητα (μval)

SiO2 (μg/lt) 
O2 (μg/lt) 
Νa2SO3 (μg/lt) 
Ν2Η4 (μg/ lt) 
CO2 (μg/lt) 
ΝΗ3
ΝO2
Fe

9,1 ± 1 
≤ 5

–
≤ 20
≤ 2 

20 – 60 
απουσία
≤ 1000

–
≤ 100

9,1 ± 0,1 
Δ 3

≤ 80
≤ 20

–
20 – 60 
απουσία 
≤ 1000

≤ 20 
≤ 50

9,1 ± 0,1 
Δ 1

≤ 40
≤ 10

–
20 – 60 
απουσία 
≤ 1000

≤ 20
≤ 20

Όταν χρησιμοποιείται 
πετρέλαιο ως καύσιμο.

Μετά τον απαερωτή. 
Πριν τον οικονομητήρα.

Όταν χρησιμοποιείται 
πετρέλαιο ως καύσιμο.

Στις εξωτερικές επεξεργασίες περιλαμβάνεται η 
αποσκλήρυνση του νερού. Ανάλογα με τον τύπο του 
αποσκληρυντή, εκτός από τη δραστική μείωση της 
σκληρότητας (στα 0 – 2 mg CaCO3 ή 0 – 40 μval), 
αν η επεξεργασία συνδυαστεί με οξύ, ελαττώνεται η 
αλκαλικότητα και το CO2 (στον ατμό), ενώ η συνδυ-
ασμένη χρήση νατράσβεστου (ΝaΟΗ + CaO) οδηγεί 
στην απομάκρυνση και των πυριτικών, αλλά και στη 
μείωση των συνολικών στερεών. (Από μόνη της η 
νατράσβεστος δεν αντιμετωπίζει επιτυχώς τη σκλη-
ρότητα). Η χρήση απιονιστή λύνει με τον καλύτερο 
τρόπο τα παραπάνω προβλήματα, αλλά ανεβάζει το 
κόστος επεξεργασίας. Στις εξωτερικές επεξεργασίες 
συμπεριλαμ βάνεται και η απομάκρυνση των μεγαλύ-
τερων ποσοτήτων του οξυ γόνου και του CO2 (απα-
ερωτές).

Η εσωτερική επεξεργασία συνίσταται στην προ-
σθήκη διάφορων χη μικών στο εισερχόμενο στον λέ-
βητα νερό. Σημαντικότερη εσωτερική επε ξεργασία 
είναι η προσθήκη χημικών για την αντιμετώπιση της 
διάβρωσης. Τις ουσίες (και τον ρόλο τους) τις βλέ-
πουμε στον πίνακα 12.6.

Το νερό ψύξης, όταν χρησιμοποιείται σε μεγά-
λες ποσότητες (π.χ. συμπυκνωτές), δεν έχει τόσο 
αυστηρές απαιτήσεις (αφού και οι θερμοκρασιακές 
μεταβολές του δεν είναι τόσο μεγάλες). Μεγάλο ρόλο 
παίζει εδώ η θερμοκρασία του χρησιμοποιούμενου 
νερού και η σταθερότητά της για αρκετό χρονικό διά-
στημα. Από την άποψη αυτή το νερό της θάλασσας 
πλεονεκτεί.

Αν, παρά τα προστατευτικά μέσα, στα τοιχώματα 
του λέβητα και των εναλλακτών θερμότητας δημιουρ-

γηθούν καθαλατώσεις, επιβάλ λεται η απομάκρυν-
σή τους (γιατί εμποδίζεται η μετάδοση θερμότη τας, 
παρουσιάζονται τοπικές υπερθερμάνσεις κ.ά.). Η 
απομάκρυνσή τους γίνεται με ελεγχόμενη διαβίβαση 
διαλύματος κάποιου οξέος, που σχηματίζει διαλυτά 
άλατα με τα συστατικά των καθαλατώσεων. Η όλη 
επεξεργασία καλείται χημικός καθαρισμός.

Ως ουσίες καθαρισμού χρησιμοποιούνται: ΗCl 
(όχι για χάλυβες ωστενικού τύπου), Η3ΡO4, διάφορα 
ασθενή οργανικά οξέα (κιτρικό: C6Η8O7Η2O, μείγμα 
φορμικού και υδροξυαιθυλικού: ΗCΟΟΗ/CΗ2ΟΗ 
CΟΟΗ) κ.ά.. Για να αποφευχθεί ή να περιοριστεί η 
διαβρωτική επί δραση των οξέων (ιδιαίτερα του φθη-
νού ΗCl) στις μεταλλικές επι φάνειες, προστίθενται 
αναστολείς διάβρωσης (inhibitors).

Η αντίδραση του οξέος με ανθρακικά άλατα προ-
καλεί έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και οδηγεί σε 
ευδιάλυτα χλωριούχα:

2ΗCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2↑ + Η2O.

Ακολουθεί καλή πλύση με νερό και εξουδετέρω-
ση με αλκαλικό διάλυμα (ΝaΟΗ ή Νa2CO3):

2ΗCl + Νa2CO3 → 2ΝaCl + CO2↑ + Η2O

12.4 Αφαλάτωση θαλασσινού νερού

Όπως εισαγωγικά αναφέρθηκε, ελάχιστο είναι το 
ποσοστό των αποθεμάτων νερού της Γης που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν με σχετική ευκολία. Αν προ-
σθέσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες (αύξη-
ση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, αύξηση του 
πληθυσμού) και κυρίως αν ληφθεί υπόψη η άνιση 
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Πίνακας 12.6 
Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για εσωτερική επεξεργασία νερού ατμολεβήτων.

Σκοπός - Ουσία Επίδραση Παρατηρήσεις

Ι. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

– Καυστική σόδα ΝaΟΗ

– Ανθρακική σόδα Νa2CO3

– Θειώδες νάτριο Νa2SO3

– Υδραζίνη (Ν2Η4)

– Πυριτικό νάτριο Νa2SiO3

– Αυξάνει την αλκαλικότητα.
– Υψώνει το pΗ.
– Κατακρημνίζει το Μg (αν υπάρχει).

– Αυξάνει την αλκαλικότητα.
– Υψώνει το pΗ.
– Κατακρημνίζει τη σκληρότητα.

– Εμποδίζει τη διάβρωση από O2.

– Εμποδίζει τη διάβρωση από O2.

–  Προστατεύει από τη διάβρωση  
λέβητες χαμηλής πίεσης που  
τροφοδοτούνται με μαλακό νερό.

Δεν περιέχει ανθρακικά και έτσι  
δεν ευνοεί σχηματισμό CO2 στον ατμό.

Χαμηλό κόστος, πιο εύκολη χρήση 
από ΝaOΗ. Διασπάται σχηματίζοντας 
CO2 στον ατμό. Γι’ αυτό η αλκαλικότητα  
πρέπει να ελέγχεται.

Επειδή σε υψηλές πιέσεις διασπάται 
μολύ νοντας με Η2S τον ατμό, στους  
λέβητες υψη λής πίεσης προτιμάται  
η υδραζίνη (Ν2Η4).

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  
σε λέβητες υψηλής πίεσης (Υ.Π).

II. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

–  Πολυφωσφορικά νατρίου 
(ΝaΗ2ΡO4, Νa2ΗΡO4,  
Νa3ΡO4, ΝaΡO3)

– Αργιλικό νάτριο (Νa2Αl2O4)

–  Κατακρημνίζει το Ca (ως 
Ca3(ΡO4)2 ή Ca3(ΡO4)2 · Ca(ΟΗ)2

– Κατακρημνίζει Ca και Μg.

(Δεν χρειάζονται αν έχει γίνει  
επαρκής αποσκλήρυνση).

Το pΗ πρέπει να κρατιέται ≥ 9,5.

III. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ (sluge)

– Ταννίνες, λιγνίνες

– Άμυλα (C6Η10Ο5)x

– Εμποδίζουν ιζήματα ασβέστου.
–  Επικαλύπτουν κρυσταλλικά  

αποθέματα ε μποδίζοντας  
την επικόλληση στο μέταλλο.

–  Επικαλύπτουν κρυσταλλικά  
αποθέματα ε μποδίζοντας  
την επικόλληση στο μέταλλο.

Χρησιμοποιούνται με Νa2CO3 ή  
φωσφορικά. Δεν επηρεάζουν  
τη σκληρότητα. Διασπώνται σε  
μεγάλες θερμοκρασίες.

Σχηματίζουν λεπτή γλοιώδη επικάλυ-
ψη. Διασπώνται σε υψηλές θερμοκρα-
σίες.

κατανομή του στις διάφορες πε ριοχές, τα προβλή-
ματα επάρκειας νερού για οικιακή και βιομηχανική 
χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια.

Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού (και του 
υφάλμυρου) τα τελευταία χρόνια βρίσκει πλατιά 
εφαρμογή, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν 
έλλειψη πόσιμου και βιομηχανικού νερού: Σαου δική 
Αραβία, Β. Αφρική (Λιβύη), νησιά του Ατλαντικού 
(Κανά ριοι) κ.ά. Μικρότερες εγκαταστάσεις αφαλάτω-

σης συναντάμε και σε ελληνικά νησιά, ενώ υπάρχουν 
και μικρές συ σκευές για ξηρά και θάλασσα (π.χ. του-
ριστικά πλοία) (σχ. 12.5).

Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι αφαλάτωσης του 
θαλασσινού νερού: η απόσταξη και η χρήση ημι-
περατών μεμβρανών.

Στην αφαλάτωση με απόσταξη συναντάμε διά-
φορα συστήματα εξάτμισης: πολλαπλών βαθμίδων 
στιγμιαίας εξάτμισης (ΜSF), πολλαπλών βαθμίδων 
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με μακριούς κατακόρυφους σωλήνες (VΤΕ ή ΜΕ), 
συμπίεσης ατμών (VC) κ.ά.. Πριν την απόσταξη το 
θαλασσινό νερό υπόκειται σε χημική κατεργασία, 
ώστε να μειωθεί η σκληρότητα και να αποφευχθούν 
καθαλατώσεις στους εναλλάκτες θερμότητας (συνή-
θως επεξεργασία με πολυφωσφορικά άλατα).

Σχ. 12.5
Συσκευή αφαλάτωσης πλοίων.

Οι σωλήνες των εναλλακτών θερμότητας κατα-
σκευάζονται από χάλυβα, κράματα αλουμινίου και τι-
τάνιο. Το τελευταίο προτιμάται, γιατί είναι πολύ ανθε-
κτικό στη διάβρωση από θαλασσινό νερό (πίν. 11.2). 
Οι χαλύβδινοι σωλήνες διαβρώνονται ευκολότερα, 
αλλά είναι σχετι κά φθηνοί και μπορούν να αντικατα-
σταθούν (όταν διαβρωθούν).

Ένας χρήσιμος συνδυασμός είναι η ταυτόχρονη 
παραγωγή ηλε κτρισμού και αφαλατωμένου νερού 
με αξιοποίηση θερμικής ενέργειας. Η βασική δυσκο-
λία στις εφαρμογές αυτού του τύπου βρίσκεται στις 
αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις των μονάδων 
παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας και των μονάδων 
απόσταξης (θερμοκρασία α τμού). Τελευταία όμως 
αναπτύσσονται μέθοδοι απόσταξης του νερού σε χα-
μηλές θερμοκρασίες (υπό κενό).

Τεχνολογικά πιο προηγμένη είναι η μέθοδος αφα-
λάτωσης με μεμβράνες, κατά κύριο λόγο με αντίστρο-
φη ώσμωση και λιγότερο με ηλεκτροδιαπίδυση. Στην 

αντίστροφη ώσμωση το θαλασσινό νερό υπόκειται 
σε κατεργασία με οξέα και πολυφωσφορικά άλατα 
(μείωση σκληρότη τας), διηθείται (απομάκρυνση αιω-
ρούμενων στερεών) και διαβιβάζε ται στους σωλήνες 
αντίστροφης ώσμωσης. Το αφαλατωμένο νερό (το 
οποίο περιέχει διαλυμένα στερεά, συνήθως περισ-
σότερα από 400 ppm) υφίσταται συμπληρωματικές 
επεξεργασίες ανάλογα με τη χρήση (διόρθωση pΗ, 
χλωρίωση κ.ά.).

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες εγκαταστάσεις 
αφαλάτωσης:

1) Jeddah (Σαουδική Αραβία). Εργοστάσιο πα-
ραγωγής ηλεκτρισμού και αφαλάτωσης θαλασσινού 
νερού (απόσταξη, σύστημα ΜSF, 44.000 m3 την ημέ-
ρα).

2) Las Palmas (Κανάριοι Νήσοι). Παρόμοια 
εγκατάσταση (20.000 m3 την ημέρα).

3) Jeddah: Μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νε-
ρού, αντίστροφης ώσμωσης (12.000 m3 την ημέρα).

4) Στην Ελλάδα. Μεγάλης δυναμικότητας μονά-
δα αφαλάτωσης υ φάλμυρων (15.000 m3 την ημέρα) 
κατασκευάστηκε στην Κέρκυρα (δεν λειτουργεί όμως 
σήμερα). Μικρότερης δυναμικότητας μονάδες αντί-
στροφης ώσμωσης λειτουργούν σε διάφορα νησιά 
(Σύρος 1200 m3 την ημέρα, Μύκονος 1200 και 500 m3 
την ημέρα, Ιθάκη 500 m3 την ημέρα κ.ά.).

Σημειώνουμε ακόμη τις –μικρής δυναμικότητας–
μονάδες αντί στροφης ώσμωσης (σύστημα Perma-
ser) δυναμικότητας 2 – 5 m3 την ημέρα.

Οι μέθοδοι αφαλάτωσης βελτιώνονται συνέχεια, 
καθώς η εφαρ μοσμένη έρευνα βελτιώνει τις μεμβρά-
νες αντίστροφης ώσμωσης, οδηγεί σε εξοικονόμηση 
ενέργειας κ.ά.. Έρευνα διεξάγεται και στους τομείς 
της ηλιακής απόσταξης καθώς και της αφαλάτωσης 
με κρυστάλλωση του πάγου.

Χημικά καθαρό νερό χαρακτηρίζεται το νερό 
από το οποίο έχουν απομα κρυνθεί όλες οι διαλυμέ-
νες ουσίες. Χρησιμοποιείται σε ορισμένες ειδι κές βιο-
μηχανίες, εργαστήρια, νοσοκομεία κ.λπ.. Λαμβάνεται 
με απόσταξη. 



Στην ενότητα αυτή (και στην επόμενη) θα ανα-
φερθούμε με συ ντομία στα κύρια χαρακτηριστικά, τις 
ιδιότητες και τις εφαρμογές των σημαντικότερων για 
τις βιομηχανικές διεργασίες στοιχείων και χημικών 
ενώσεων.

Ξεκινάμε από τα αμέταλλα και τις σημαντικότερες 
ενώσεις τους. Καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν 
κατανοητές οι ιδιότητές τους σε σχέση με τη θέση 
τους στο περιοδικό σύστημα.

13.1 Τα αμέταλλα

Ως αμέταλλα χαρακτηρίζονται τα στοιχεία που 
παρουσιάζουν ηλεκτραρνητικότητα και κατά συνέ-
πεια δεν χαρακτηρίζονται από τά ση αποβολής ηλε-
κτρονίων (όπως τα ηλεκτροθετικά μέταλλα).

Από το σύνολο των στοιχείων, 22 χαρακτηρίζο-
νται ως αμέταλλα (συμπεριλαμβανομένων και των 
αδρανών ευγενών αερίων). Αυτά συ ναντώνται στις 
κύριες ομάδες του περιοδικού συστήματος (και στην 
ομάδα «Ο» τα ευγενή αέρια). Ο αμέταλλος χαρακτή-
ρας γίνεται πιο έντονος, όσο αυξάνουν τα ηλεκτρόνια 
που βρίσκονται στην εξωτερι κή στιβάδα και όσο πιο 
κοντά βρίσκεται αυτή στον πυρήνα (άρα όσο πιο μι-
κρό ατομικό αριθμό έχει το στοιχείο).

OMAΔΑ

 ΠΕΡΙOΔOΣ
ΙΑ ΙIΑ ΙIIΑ ΙVΑ VΑ VIΑ VIIΑ Ο

1 1Η (Η) 2Ηe

2 3Li 4Βe 5Β 6C 7Ν 8O 9F 10Νe

3 11Νa 12Μg 13Αl 14Si 15P 16S 17Cl 18Αr

4 19Κ 20Ca 31Ga 32Ge 33As 34Se 35Br 36Kr

5 49Ιn 50Sn 51Sb 52Te 53I 54Xe

6 82Ρb 83Bi 84Po 85At 86Rn

     Αύξηση αμέταλλου χαρακτήρα  
(ηλεκτραρνητικότητας)

Αυτό συμβαίνει γιατί και στις δύο περιπτώσεις 
γίνεται πιο δύσκο λη η απόσπαση ηλεκτρονίου (αύ-
ξηση της ενέργειας ιονισμού), αφού παρουσιάζεται 
η αντίστροφη τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων (ή από 

κοινού χρήσης με δημιουργία ομοιοπολικών ή ημι-
πολικών δεσμών).

Στα αμέταλλα ανήκει το εξαιρετικής σημασίας και 
ποσοτικά κυ ρίαρχο στη φύση οξυγόνο, που λόγω 
της αλληλεπίδρασής του με όλα σχεδόν τα άλλα 
στοιχεία και τις χημικές ενώσεις θα παρουσια στεί (σε 
συντομία) κατά προτεραιότητα.

Αμέταλλο είναι και το πιο ιδιόμορφο από τα στοι-
χεία, το υδρογό νο, το οποίο είναι το πρώτο στοιχείο 
του περιοδικού συστήματος με ένα μόνο ηλεκτρόνιο 
να περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα του.

Με τα δύο αυτά στοιχεία θα ξεκινήσει η παρουσί-
αση (τη μεταξύ τους ένωση, το νερό, την εξετάσαμε 
ήδη). Θα ακολουθήσει η σύντο μη παρουσίαση των 
σημαντικότερων αμετάλλων (και ενώσεων), ανά-
λογα με την ομάδα του περιοδικού συστήματος στην 
οποία ανήκουν.

1) Το οξυγόνο (Ο)

Ι
Α

II
Α

III
Α

IV
Α

V
Α

VI
Α

VII
Α Ο

1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 – 30 31 32 33 34 35 36
5 37 38 39 – 48 49 50 51 52 53 54
6 55 56 57 – 80 81 82 83 84 85 86
7 87 88 89 – 105

8

Z = 8
6: 2s2 2p4

2

R = 0,74A
o

O   Οξυγόνο  
Αr = 15,9994

σ.ζ.: –183 °C 
σ.π.: –218,8 °C  

Το οξυγόνο είναι το πιο διαδεδομένο στοιχείο στη 
Γη. Συναντάται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα (περιε-
κτικότητα 21% ν/ν περίπου), δια λυμένο στο φυσικό 
νερό κ.ά. Αποτελεί συστατικό των περισσότερων χη-
μικών ενώσεων (οξυγονούχες ενώσεις: νερό, οξεί-
δια, τα περισσότε ρα οξέα, άλατα, βάσεις, οργανικές 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΑ 
ΑΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
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ενώσεις, όπως αλκοόλες, αιθέ ρες, εστέρες, οργανι-
κά οξέα κ.λπ.).

Ως μοριακό οξυγόνο είναι αέριο διατομικό, άχρω-
μο, άοσμο, άγευστο. Αποτελεί το πρώτο στοιχείο της 
VI κύριας ομάδας του περιοδικού συ στήματος έχο-
ντας ζ = 8 (άρα 8e με κατανομή 2 – 6). Είναι από 
τα πιο ηλεκτραρνητικά στοιχεία και, κατά συνέπεια, 
έντονα οξειδωτικό σώμα (ιδιαίτερα ως ατομικό οξυ-
γόνο). Ενώνεται με όλα σχεδόν τα στοιχεία σχηματί-
ζοντας οξείδια.

Στα οξείδια των μετάλλων το οξυγόνο συμμετέχει 
σε ετεροπολικούς δεσμούς. Τα οξείδια των πιο δρα-
στικών μετάλλων αντιδρούν με το νερό και δίνουν 
βάσεις (βασικά οξείδια ή ανυδρίτες βάσεων):

CaO + Η2O → Ca(OΗ)2.

Στα οξείδια των αμετάλλων συναντάμε ομοιοπο-
λικούς (και η μιπολικούς) δεσμούς. Τα σημαντικότερα 
από αυτά διαλυόμενα στο νερό δίνουν όξινο διάλυμα 
(όξινα οξείδια ή ανυδρίτες οξέων):

SO3 + Η2O → Η2SO4 → 2Η+ + SO4
–2.

Προσβάλλει επίσης πολλές χημικές ενώσεις οξει-
δώνοντάς τις.

Η αντίδραση μίας ουσίας με το οξυγόνο είναι εξώ-
θερμη. Σε κα τάλληλες συνθήκες η οξείδωση πολλών 
ουσιών γίνεται με μεγάλη ταχύτητα, αποδίδοντας 
αξιοποιήσιμα ποσά θερμότητας (καύση):

Η2 + ½ O2 → Η2O + 286 kJ 
C + O2 → CO2 + 394 kJ 

CΗ4 + 2O2 → CO2 + 2Η2O + 1560 kJ   κ.ο.κ..

Η προσβολή από οξυγόνο είναι, όπως είδαμε 
(παράγρ. 11.2), μία από τις βασικές αιτίες διάβρω-
σης των μετάλλων και των κραμάτων.

Εκτός από την τεράστια σημασία του ως απα-
ραίτητου όρου για τη ζωή στον πλανήτη, το οξυγόνο 
είναι απαραίτητο και χρησιμο ποιείται ευρύτατα σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της παραγωγικής δραστη-
ριότητας: καύσεις (σχ. 13.1) χημικές βιομηχανίες, 
μεταλ λουργία, ιατρική κ.λπ..

Να σημειώσουμε τέλος ότι το οξυγόνο παρουσιά-
ζεται και με τρια τομική μορφή γνωστή ως όζον (Ο3). 
Αυτό είναι πολύ δραστικότερο του Ο2. Δημιουργείται 
φωτοχημικά στα ανώτερα στρώματα της α τμόσφαιρας 
(και δημιουργεί προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει 
τη διέλευση επικίνδυνων ακτινοβολιών) αλλά και σε 
περιοχές αυξη μένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (από 
τα οξείδια του αζώτου με παρουσία υδρογονανθρά-
κων), όπου αποτελεί έναν επικίνδυνο ρύπο.

Σχ. 13.1
Το υγρό οξυγόνο (LOX) αποτελεί το οξειδωτικό μέσο για 
την καύση των καυσίμων και την απόδοση της απαιτού-

μενης ενέργειας στους πυραύλους.

2) Το υδρογόνο (Η)

Ι
Α

II
Α

III
Α

IV
Α

V
Α

VI
Α

VII
Α 0

1 1 (1) 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 – 30 31 32 33 34 35 36
5 37 38 39 – 48 49 50 51 52 53 54
6 55 56 57 – 80 81 82 83 84 85 86
7 87 88 89 – 105

1

Z = 1

1: 1s1

Η   Υδρογόνο   
Αr = 1,008

σ.ζ.: –252,7 °C 
σ.π.: –259,2 °C

Το υδρογόνο είναι το πιο ιδιόμορφο στοιχείο του 
περιοδικού συστή ματος. Αυτό προκύπτει από το μι-
κρό του μέγεθος. Είναι το στοιχείο με τον μικρότερο 
ατομικό αριθμό: ζ = 1. Έχει δηλαδή μόνο ένα πρω-
τόνιο στον πυρήνα του (και στη μορφή που επικρατεί 
κανένα νετρόνιο: Α = 1). Γύρω από τον πυρήνα, στη 
μοναδική του στιβάδα, περιστρέφεται ένα ηλεκτρόνιο. 
Στο περιοδικό σύστημα συνηθίζεται να τοποθετείται 
στην ΙΑ ομάδα (επειδή έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξω-
τερική του στι βάδα). Θα μπορούσε όμως να τοποθε-
τηθεί και στην VIIΑ (αφού μόνο ένα ηλεκτρόνιο του 
λείπει για να συμπληρώσει τη στιβάδα αυτή).

Η συμπεριφορά του διαφέρει και από τα στοιχεία 
της ΙΑ ομάδας (πολύ δραστικά μέταλλα) και από αυτά 
της VIΙΑ (πολύ δραστικά αμέταλλα).

Σε μοριακή κατάσταση παρουσιάζεται ως διατομι-
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κό αέριο, άχρωμο, άγευστο, άοσμο. Είναι το ελαφρύ-
τερο αέριο (Αr = 1,008 και Μr ≈ 2).

Σε κατάλληλες ενεργειακές συνθήκες διασπάται 
σε ατομικό υδρογό νο. Αυτό παρουσιάζει πολύ πιο 
έντονη χημική δράση από το μοριακό.

Αντιδρά με τα ηλεκτροθετικότερα των μετάλλων 
προσλαμβάνο ντας ένα ηλεκτρόνιο και μετατρεπόμενο 
σε αρνητικό ιόν (Η–). Έτσι σχηματίζονται τα υδρογονί-
δια αυτών των μετάλλων (LiΗ, ΝaΗ, ΚΗ, CaΗ2 κ.ά.), 
που αποτελούν ισχυρά αναγωγικά μέσα.

Συνηθέστερη είναι η ένωσή του με αμέταλλα και 
ο σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών, που λόγω του 
ελάχιστου μεγέθους του πυρή να του υδρογόνου πα-
ρουσιάζονται πολωμένοι: Η+δ – Χ–δ. Η πόλωση είναι 
πιο έντονη, όσο πιο ηλεκτραρνητικό είναι το αμέταλ-
λο. Αν το μόριο της ένωσης στερείται συμμετρίας στον 
χώρο, παρουσιάζει διπολική ροπή και μεταξύ των μο-
ρίων αναπτύσσεται δεσμός υδρογόνου [π.χ. Η2O, ΗF 
κ.ά. βλ. παράγρ. 3.2.(4)]. Ακραία περίπτωση είναι η 
απόσπαση του μοναδικού ηλεκτρονίου και η δημιουρ-
γία του ιό ντος Η+ (που ουσιαστικά είναι ένα πρωτό-
νιο). Αυτό σπάνια μένει ελεύθερο. Προσκολλάται σε 
άλλα άτομα ή μόρια συμμετέχοντας σε μεγαλύτερο 
ιόν (Η+ + Η2Ο → Η3Ο

+, Η+ + ΝΗ3 → ΝΗ4
+).

Το υδρογόνο είναι από τα πλέον αναγωγικά στοι-
χεία. Η καύση του με Ο2 είναι έντονα εξώθερμη:

Η2 + ½ O2 → Η2O + 284 kJ.

Αυτή η ιδιότητα αξιοποιείται σε ειδικό λύχνο για 
επίτευξη των υψηλών θερμοκρασιών (μέχρι και 2000 
°C). Μείγματα υδρογόνου-οξυγόνου σε αναλογία 
όγκων από 9,4 ως 65,2% είναι εκρηκτικά.

Χρησιμοποιείται για την επίτευξη υψηλών θερμο-
κρασιών, για την υδρογόνωση των ελαίων, στη χη-
μική βιομηχανία, στη μεταλλουργία, στις διαστημικές 
πτήσεις (σχ. 13.2) κ.ά.

Σχ. 13.2
Το υγρό υδρογόνο αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές 

και χρησιμοποιείται ως καύσιμο πυραύλων.

Τα ισότοπά του, δευτέριο (1Η
2 ή D) και τρίτιο (1Η

3 
ή T) χρησιμο ποιούνται στην πυρηνική τεχνολογία.

3)  Τα στοιχεία της VIIΑ ομάδας: Αλογόνα (φθόριο, 
χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, άστατο)

Τα στοιχεία αυτής της ομάδας έχουν στην εξωτερι-
κή τους στιβά δα 7 ηλεκτρόνια και κατά συνέπεια έχουν 
την τάση να τη συμπληρώ σουν με ένα ακόμα (ηλε-
κτραρνητικά). Η ηλεκτραρνητικότητά τους και η οξει-
δωτική δράση τους αυξάνεται από το Ι προς F (που 
είναι το πιο ηλεκτραρνητικά απʼ όλα τα στοιχεία).

Ενώνονται με τα μέταλλα με ετεροπολικό δεσμό 
σχηματίζοντας αλογονούχα άλατα.

Με τα αμέταλλα ενώνονται με ομοιοπολικούς δε-
σμούς.

VII
Α
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Α
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Α
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Α

V 
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Α 0
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ζ = 9 
7: 2s2 2p5 

2

R = 0,64A
o

F   Φθόριο 
Αr = 18,9984
σ.ζ.: –188,2 °C
σ.π.: –219,6 °C

ζ = 17
7: 3s2 3p5

8
2

R = 0,99A
o

Cl   Χλώριο 
Αr = 35,453

σ.ζ.: –34,7 °C 
σ.π.: –101 °C

ζ = 35
7: 4s2 4p5 

18 
3 
2

R = 1,14A
o

Βr   Βρώμιο 
Αr = 79,909

σ.ζ.: 58 °C 
σ.π.: –7,2 °C

ζ = 53
7: 5s2 5p5 

18 
18
8
2

R = 1,33A
o

Ι   Ιώδιο 
Αr = 126,904

σ.ζ.: –1830 °C 
σ.π.: –113,7 °C

ζ = 85 Αt    Άστατο 
(Αr = 210)
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Το φθόριο (F) είναι διατομικό αέριο, άχρωμο, 
εντονότατης ο σμής, πάρα πολύ τοξικό. Είναι το πιο 
δραστικό αμέταλλο.

Το χλώριο (Cl) είναι διατομικό αέριο, κιτρινο-
πράσινο, έντονης οσμής. Είναι και αυτό πολύ τοξικό 
(χρησιμοποιήθηκε σε χημικό πό λεμο). Είναι έντονα 
ηλεκτραρνητικά και παρουσιάζει μεγάλη χημική δρα-
στηριότητα. Αρκετά διαλυτό στο νερό, αποτελεί το 
σημαντικότε ρο στοιχείο της ομάδας.

Το βρώμιο (Βr) είναι διατομικό υγρό, καστανοκόκ-
κινο. Οι ατμοί του προκαλούν σοβαρό ερεθισμό στα 
μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα (τοξικό). Ενώ-
νεται με πολλά στοιχεία και είναι ευδιάλυτο στο νερό 
(3,5% κ.μ.).

Το ιώδιο (Ι) είναι μαύρο κρυσταλλικό στερεό, εξα-
χνούμενο εύκο λα. Οι ατμοί του αποτελούνται από δι-
ατομικό μόρια. Ενώνονται με αρκετά στοιχεία. Είναι 
ελάχιστα διαλυτό στο νερό.

Το άστατο (Αt), τέλος, είναι τεχνητό στοιχείο που 
παρουσιάζει εξαιρετική αστάθεια (απ’ όπου προέρχε-
ται και το όνομά του).

Από τις ενώσεις των αλογόνων ιδιαίτερη σημασία 
παρουσιάζουν τα υδραλογόνα (ΗΧ). Αυτά είναι τα 
υδρογονίδια των αλογόνων. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί 
είναι πολωμένοι. Η πολικότητα των μορίων μειώνε-
ται κατά τη σειρά: ΗF, ΗCl, ΗΒr, ΗΙ. Το HF λόγω της 
μεγάλης πολικότητας σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου 
(έτσι, παρουσιάζεται με σημείο βρασμού +19,5 °C, 
ενώ θα έπρεπε να είναι μικρότερο από ‒84,9 °C που 
είναι του ΗCl).

Τα υδατικά τους διαλύματα είναι ισχυρά όξινα (με 
εξαίρεση του ΗF που είναι ασθενές οξύ). Το ΗCl είναι 
ένα από τα σημαντικότερα οξέα και θα το εξετάσουμε 
χωριστά (παράγρ. 13.2).

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και ορισμένα 
οξείδια και οξυοξέα των αλογόνων και ιδιαίτερα του 
χλωρίου (τα οξείδια – π.χ. Cl2O, ClO2, Cl2O7 – είναι 
γενικά ασταθή. Αστάθεια παρουσιάζουν και τα οξυγο-
νούχα οξέα. Τέτοια είναι το υποχλωριώδες ΗClO, το 
χλωρικό ΗClO3, το υπερχλωρικό ΗClΟ4 κ.ά.).

Το φθόριο και το υδροφθόριο χρησιμοποιούνται 
για την παρα σκευή φθορανθράκων. Αντίστοιχα, το 
χλώριο χρησιμοποιείται για την παρασκευή χλωραν-
θράκων. Εκτός όμως από αυτό, το χλώριο και οι ενώ-
σεις του χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιομηχανία: 
παρα γωγή χημικών ουσιών, λευκαντικά μέσα, απο-
στείρωση νερού κ.λπ.. Το βρώμιο και το ιώδιο αξι-
οποιούνται κυρίως στις βιομηχανίες χρωμά των και 
στη φαρμακοβιομηχανία.

4) Ομάδα VIΑ: Θείο

Τα στοιχεία της VIΑ κύριας ομάδας έχουν στην 

εξωτερική τους στιβάδα 6 ηλεκτρόνια. Τεί νουν να 
τη συμπληρώσουν με δύο ακόμα. Είναι επομένως 
ηλεκτραρνητικά. Η ηλεκτραρνητικότητα μειώνεται 
καθώς προχωράμε από το πολύ ηλεκτραρνητικό 
οξυγόνο προς το επαμφοτερίζον Ρο. Ήδη ε ξετάσαμε 
το οξυγόνο. Ενδιαφέ ρον παρουσιάζει και το θείο. 
Αυτό είναι στερεό κίτρινου χρώματος άοσμο, αδιά-
λυτο στο νερό. Παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, 
σημαντικότερη από τις οποίες είναι η κρυσταλλική 
στο ρομβικό σύστημα. Παρουσιάζει αξιόλογη χημι-
κή δραστηριότητα: ε νώνεται απ’ ευθείας με πολλά 
στοιχεία (είτε σε συνήθη θερμοκρα σία – Li, Νa, Κ, 
Cu κ.ά. – είτε με θέρμανση) και δίνει σουλφίδια: FeS, 
ζnS, CS2 κ.ά.. Καίγεται με οξυγόνο προς SO2:

S + Ο2 → SΟ2 + 297 kJ.

Οξειδώνεται εύκολα από διάφορα οξειδωτικά σώ-
ματα δίνοντας SO2 ή SO3. Από τις ενώσεις του τη με-
γαλύτερη σημασία παρουσιά ζει το Η2SO4 (παράγρ. 
13.2). Σημαντικά είναι επίσης το υδρόθειο (Η2S) και 
τα οξείδιά του.
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Το υδρόθειο (Η2S) είναι άχρωμο με πολύ δυσάρε-
στη οσμή. Σε υδατικό διάλυμα δρα ως ασθενές οξύ. 
Είναι έντονα τοξικό (ισχυρό δηλητήριο: συγκέντρωση 
στον αέρα μεγαλύτερη του 0,1% ν/ν είναι θανατηφό-
ρος).

Το διοξείδιο του θείου (SO2), προϊόν της καύ-
σης του θείου, είναι αέριο άχρωμο, χαρακτηριστικής 
οσμής. Είναι ανυδρίτης του θειώδους οξέος:

SO2 + Η2O → Η2SO3 →←  2Η+ + SO3
-2 (όξινο διάλυμα).

Οξειδώνεται προς SO3 ή Η2SO4. Χρησιμοποιείται 
στη χημική βιομη χανία και για την απολύμανση χώ-
ρων.

Το τριοξείδιο του θείου (SO3) είναι στερεό (ση-
μείο πήξης 15 °C) λευκού χρώματος. Ενώνεται «βί-
αια» με το νερό δίνοντας θειι κό οξύ (του οποίου είναι 
ανυδρίτης): SO3 + Η2O → Η2SO4.

Δρα ως ισχυρό οξειδωτικό μέσο (αναγόμενο συ-
νήθως προς SO2).

Το θείο χρησιμοποιείται για την παρασκευή θειικού 
οξέος, σπίρ των, χρωμάτων κ.ά.. Επίσης, χρησιμοποι-
είται για βουλκανισμό (θείωση) του καουτσούκ, στην 
αμπελουργία, στην παρασκευή φαρμάκων κ.ά..

5) Ομάδα VΑ: Άζωτο, φώσφορος, αρσενικό

Τα στοιχεία της VΑ ομάδας έχουν 5 ηλεκτρόνια 
στην εξω τερική τους στιβάδα. Η ηλεκτραρνητικότη-
τα μειώνεται από το άζωτο προς το βισμούθιο. Σα-
φώς αμέταλλα είναι το ά ζωτο και ο φώσφορος. Το 
αρ σενικό είναι επίσης αμέταλλο, αλλά παρουσιάζει 
και μικρή α γωγιμότητα. Το αντιμόνιο έχει σημαντική 
αγωγιμότητα και πα ρουσιάζει μεταλλική λάμψη. Στο 
βισμούθιο ο μεταλλικός χαρακτήρας είναι ακόμα πιο 
έντονος (αλ λά και αυτό παρουσιάζει κάποιες ασθε-
νείς ιδιότητες αμετάλλου).

Το άζωτο (Ν) είναι διατομικό αέριο, άχρωμο, άγευ-
στο, άοσμο, ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Συναντάται 
σε αφθονία στην ατμόσφαι ρα (περίπου 79% ν/ν). Στο 
μόριό του παρουσιάζει ισχυρό τριπλό δεσμό: Ν ≡ Ν.

Σε αυτόν οφείλεται η χημική αδράνεια που παρου-
σιάζει το μορια κό άζωτο. Σε κατάλληλες όμως συνθή-
κες αντιδρά με το οξυγόνο και το υδρογόνο:

Ν2 + Ο2 →←  2ΝΟ       Ν2 + 3Η2 →←  2ΝΗ3.

(Και οι δύο αντιδράσεις έχουν μεγάλη σημασία 
στη βιομηχανική χημεία για τη σύνθεση του νιτρικού 
οξέος και της αμμωνίας αντί στοιχα).

Κατά τη δημιουργία ηλεκτρικών εκκενώσεων σε 
ατμόσφαιρα αζώ του, αυτό μετατρέπεται στο έντονα 
δραστικό «ενεργό άζωτο» (τρια τομικό: Ν3).

Χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία για την 

παρασκευή αμμωνίας, νι τρικού οξέος, αζωτούχων 
λιπασμάτων κ.ά..

Από τις ενώσεις του αζώτου μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) και η αμμωνία 
(ΝΗ3), που θα εξεταστούν στην επόμενη παράγρα-
φο. Σημαντικά είναι και τα οξείδιά του: υποξείδιο του 
αζώτου (Ν2Ο), γνωστό και ως ιλαρυντικό αέριο (το 
οποίο σε μείγμα με οξυγόνο χρησιμοποιείται ως ελα-
φρύ αναισθητικό), μονο ξείδιο του αζώτου (ΝΟ), που 
οξειδώνεται εύκολα ως διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). 
Αυτό, όταν διαλύεται στο νερό, δίνει μείγμα νιτρικού 
και νιτρώδους οξέος.

2ΝΟ2 + Η2Ο → ΗΝΟ3 + ΗΝΟ2

Το τριοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο3) (που στην πραγ-
ματικότητα είναι ένωση ενός μορίου ΝΟ και ενός 
ΝΟ2) είναι όξινο, καθώς και το πεντοξείδιο του αζώ-
του (Ν2Ο5), που εκτός από ανυδρίτης του ισχυ ρού 
νιτρικού οξέος είναι και ισχυρό οξειδωτικό μέσο:

Ν2Ο5 + Η2Ο → 2ΗΝΟ3

2Ν2Ο5 → 4ΝΟ2 + Ο2
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Σημαντική ένωση είναι επίσης και η υδραζίνη 
(Ν2Η4 ή Η2Ν – ΝΗ2) η οποία, εκτός της χρήσης της 
για τη δέσμευση του διαλυμένου οξυγόνου στους 
λέβητες υψηλής πίεσης που ήδη συναντήσαμε (πα-
ράγρ. 12.3), χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη στους 
πυραύλους.

Ο φώσφορος (P) είναι στερεός και εμφανίζε-
ται (παρασκευάζεται) σε τρεις μορφές: τον λευκό, 
τον κόκκινο και τον μαύρο φώσφορο. Από αυτές τις 
μορφές ο λευκός είναι πιο δραστικός, αναφλέγεται 
όταν εκτεθεί στην ατμόσφαιρα (γι’ αυτό και φυλάσ-
σεται κάτω από το νερό), ενώ οι ατμοί του είναι δη-
λητηριώδεις. Ο κόκκινος φώσφορος είναι λιγότερο 
αδρανής και ο μαύρος ο πιο αδρανής. Δεν υπάρ χει 
ελεύθερος στη φύση. Χρησιμοποιείται για την παρα-
σκευή σπίρτων, δηλητηρίων, πυροτεχνημάτων (σχ. 
13.3) φωσφορικών λιπασμάτων κ.ά..

Από τις ενώσεις του ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
το τριοξείδιο (P2Ο3) και πεντοξείδιο του φωσφό-
ρου (P2Ο5: ανυδρίτης του ορθοφωσφορικού οξέος, 
έντονα αφυδατικό μέσο: P2Ο5 + 3Η2Ο → 2Η3PΟ4). 
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το φωσφορικό οξύ 
(Η3PΟ4), άλατα του οποίου χρησιμοποιούνται ως 
φωσφορικά λιπά σματα [Ca(Η2PΟ4)2 ], ως απορρυ-
παντικά (Νa3PΟ4), ως κατακρημνιστικά σκληρότητας 
του νερού (πίν. 12.4) κ.ά..

Το αρσενικό (Αs) είναι στερεό εμφανιζόμενο κυ-
ρίως με τρεις μορφές: κίτρινο, μαύρο και μεταλλικό 
αρσενικό (η τελευταία μορφή παρουσιάζει μεταλλικές 
ιδιότητες). Αντιδρά με πολλά στοι χεία (O, S, αλογόνα, 
Νa, Ca, ζn κ.ά.). Προσβάλλεται από Η2SO4 και ΗΝO3, 
αλλά όχι από ΗCl. Τόσο το ίδιο όσο και πολλές ενώ-
σεις του αποτελούν δραστικά δηλητήρια. Χρησιμοποι-
είται για την παρασκευή πα ρασιτοκτόνων, φαρμάκων, 

Σχ. 13.3
Η καύση του φώσφορου με οξυγόνο δίνει οξείδια του 
φωσφόρου παράγοντας έντονο φως. Το φαινόμενο 

αξιοποιείται στα πυροτεχνήματα με εντυπωσιακά απο-
τελέσματα.

ειδικών κραμάτων (αύξηση σκληρότητας) κ.ά..

6) Ομάδα IVΑ: Άνθρακας και πυρίτιο

Τα στοιχεία της IVΑ ομά δας έχουν 4 ηλεκτρόνια στην 
εξωτερική τους στιβάδα. Αμέταλλα είναι ο άνθρακας 
(C) και το πυρίτιο (Si). Το γερμάνιο (Ge) παρουσιάζει 
επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα, ενώ ο κασσίτερος (Sn) 
και ο μόλυβδος (Ρb) είναι μέταλλα.

Ο άνθρακας (C) είναι ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία, συστατικό εκατοντάδων χιλιάδων ενώσεων 
(φυσικών ή τεχνητών), οι οποίες αποτελούν αντικεί-
μενο μελέτης της Οργανικής Χημείας. Απαντάται στη 
φύση ελεύθερος σε κρυσταλλικές μορφές (γραφίτης, 
διαμάντι) και, κυρίως ως άμορφος (με πολλές γαι-
ώδεις προσμείξεις: γαιάνθρακες). Ο γραφίτης είναι 
καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Στις συνήθεις θερμο-
κρασίες είναι σχετικά αδρανής.

Η καύση του με το οξυγόνο είναι έντονα εξώθερμη:

C + O2 → CO2 + 394 kJ 
ή (αν δεν επαρκεί το O2): C + ½ O2 → CΟ + 112 kJ.

Σε υψηλές θερμοκρασίες αντιδρά επίσης με το θείο, 
το φθόριο, τα υδραλογόνα κ.ά.. Είναι αναγωγικό σώμα 
(και ως τέτοιο χρησιμο ποιείται στη μεταλλουργία):

2CuΟ + C → CO2 + Cu
2Fe2O3 + 3C → 3CO2 + 4Fe.
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Διαλύεται σε τήγματα ορισμένων μετάλλων και 
συμμετέχει σε διάφορα κράματα (π.χ. χάλυβες).

Χαρακτηριστικότερη ιδιότητα του άνθρακα είναι 
η ευκολία δη μιουργίας δεσμών μεταξύ των ατόμων 
του και ο σχηματισμός των ανθρακικών αλυσίδων. 
Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης τόσο μεγάλου αριθμού 
χημικών ενώσεων, των οποίων αποτελεί τη βάση 
(αυτές θα τις συναντήσουμε στις ενότητες της Ορ-
γανικής Χημείας). Από τις ε νώσεις του άνθρακα η 
Ανόργανη Χημεία εξετάζει τα οξείδιά του, τα καρβίδια 
και τα ανθρακικά άλατα.

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) σχηματίζεται 
κατά την ατελή καύση (του άνθρακα, των υδρογο-
νανθράκων κ.ά.). Είναι αέριο άχρωμο, άοσμο, πολύ 
τοξικό (0,2% ν/ν συγκέντρωση στον αέρα είναι θανα-
τηφόρος). Είναι αναγωγικό σώμα, οξειδούμενο προς 
CO2. Η καύση του δίνει αξιόλογη θερμότητα:

CO + ½ O2 → CO2 + 282 kj.

Σε αναλογία 15,65 ως 71% ν/ν με τον ατμοσφαι-
ρικό αέρα αποτε λεί εκρηκτικό μείγμα.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί προ-
ϊόν πλήρους (τέ λειας) καύσης (ή οξείδωσης από 
οξυγόνο) των ανθρακούχων ε νώσεων (στις οποίες ο 
άνθρακας παρουσιάζει αριθμό οξείδωσης μικρότερο 
από +4). Είναι αέριο άχρωμο, βαρύτερο του αέρα, 
σημαντικής χημικής σταθερότητας.

Διαλύεται αρκετά στο νερό σχηματίζοντας όξινο 
διάλυμα (ανυδρίτης του ανθρακικού οξέος):

CO2 + Η2Ο →←  Η2CO3

Το ανθρακικό οξύ δεν υπάρχει ελεύθερο. Σε υδα-
τικό διάλυμα υπάρχουν τα ιόντα του (Η3O

+, ΗCO–
3, 

CO3
–2) σε ισορροπία με το CO2:

CO2 + 2Η2Ο →←  Η3O
+ + ΗCO–

3,

ΗCO–
3 + Η2O →←  Η3O

+ + CO3
–2.

Αυτός είναι ο λόγος που κατά την επίδραση κά-
ποιου οξέος σε ανθρακικό άλας εκλύεται CO2:

CaCO3 + 2ΗCl → CaCl2 + Η2O + CO2↑.

Ο άνθρακας χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη 
(γαιάνθρακες), στη χημική βιομηχανία, στις ηλεκτρο-
χημικές βιομηχανίες (γραφίτης), στη μεταλλουργία 
κ.λπ.. Το μονοξείδιό του χρησιμοποιείται ως ανα-
γωγικό μέσο. Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποι-
είται ως μέσο πυρόσβεσης, ως ψυκτικό μέσο, στη 
βιομηχανία τροφίμων και πο τών κ.α.

Το πυρίτιο (Si) είναι το πιο διαδεδομένο στη 
φύση στοιχείο μετά το οξυγόνο. Δεν βρίσκεται ελεύ-

Σχ. 13.4
Το γυαλί βρίσκει πολλές εφαρμογές στην τεχνολογία, 

αλλά και στην τέχνη: υαλογραφία (βιτρώ).

θερο, αλλά ως SiO2 (χαλαζίας, άμ μος, συστατικό δια-
φόρων πετρωμάτων). Το παραγόμενο (με αναγω γή) 
πυρίτιο είναι κρυσταλλικό στερεό, γκρίζου χρώματος 
και πολύ σκληρό. Διαλύεται σε πολλά τήγματα μετάλ-
λων δίνοντας διάφορα κράματα.

Σε υψηλή θερμοκρασία καίγεται και αποδίδει με-
γάλες ποσότητες θερμότητας:

Si + O2 → SiO2 + 800 kJ.

Αντιδρά επίσης με τα αλογόνα (SiΧ4), το θείο 
(SiS2) κ.ά..

Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) παρουσιάζει 
ιδιότητες εντελώς διαφορετικές από αυτές του CO2. 
Είναι στερεό και τήκεται σε πολύ υψηλή θερμοκρα-
σία (1700 °C). Η αιτία βρίσκεται στο ότι τα μόρια του 
SiO2 δεν είναι ελεύθερα (όπως το CO2), αλλά κάθε 
άτομο πυρι τίου, ευρισκόμενο στο κέντρο κανονικού 
τεραέδρου, ενώνεται με 4 άτομα οξυγόνου και κάθε 
άτομο οξυγόνου με 2 άτομα πυριτίου (ό λοι οι δεσμοί 
είναι ομοιοπολικοί):

–    Ο    –    Si    –    Ο    –    Si    –    Ο    –
–

–

–
–

–
–

–
–

Ο

Ο

Ο

Ο

     κ.ο.κ..

Το πυρίτιο χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
διαφόρων κραμά των. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) 
χρησιμοποιείται για την παρα σκευή γυαλιού (σχ. 
13.4), του οποίου αποτελεί και το κύριο συστα τικό.
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Αργιλοπυριτικές ενώσεις χρησιμοποιούνται στην 
τσιμεντοβιομη χανία.

Συνεχώς αυξανόμενο βιομηχανικό ενδιαφέρον 
αποκτούν οι σιλι κόνες. Αυτές είναι ενώσεις που βα-
σίζονται σε αλυσίδα ατόμων πυ ριτίου και οξυγόνου 
και στις οποίες συμμετέχουν οργανικές ρίζες, π.χ..

–    Ο    –    Si    –    Ο    –    Si    –    Ο    –

–
–

–
–

–
–

–
–

CH3

CH3

CH3

CH3

και γενικά (–R2SiO)x (βλ. παράγρ. 19.5).
Στα αμέταλλα ανήκουν ακόμα και το βόριο (IIΙΑ 

ομάδα του περιο δικού συστήματος), καθώς και τα ευ-
γενή αέρια (ομάδα Ο του περιο δικού συστήματος).

13.2 Ορισμένες βιομηχανικής σημασίας ενώσεις

Το ΗCl είναι αέριο, άχρωμο, πνιγηρής οσμής, 
υγροποιούμενο εύ κολα. Διαλύεται σε αφθονία στο 
νερό και το διάλυμά του παρουσιά ζει έντονα όξινες 
ιδιότητες (υδροχλωρικό οξύ):

ΗCl + Η2O →←  Η3O
+ + Cl ή απλά ΗCl →←  Η+ + Cl –

1) Υδροχλώριο (ΗCl)

Δεν παρουσιάζεται ελεύθερο στη φύση (μόνο σε 
αέρια ηφαι στείων). Παρασκευάζεται βιομηχανικά με 
απ’ ευθείας ένωση χλω ρίου και υδρογόνου: 

Η2 + Cl2 → 2ΗCl (καταλύτης: ενεργός άνθρακας).

Παλαιότερα, παρασκευάζονταν βιομηχανικά και 
με επίδραση Η2SO4 σε ΝaCl:

2ΝaCl + Η2SO4 → Νa2SO4 + 2ΗCl.

Χημικές ιδιότητες. Το καθαρό άνυδρο ΗCl είναι 
περιορισμένης δραστικότητας. Οι ατμοί του όμως 
με την παρουσία υγρασίας προσ βάλλουν πολλά μέ-
ταλλα, οξείδια, υδροξείδια και ανθρακικά άλατα των 
μετάλλων.

Σε αντίθεση με το άνυδρο ΗCl, το υδατικό του 
διάλυμα (διάλυμα υδροχλωρικού οξέος) είναι πολύ 
δραστικό.

Διαλύει πολλά μέταλλα με έκλυση υδρογόνου 
(Fe, ζn, Μg κ.λπ.):

Fe + 2ΗCl → FeCl2 + Η2↑

Τα μέταλλα που βρίσκονται στην ηλεκτροχημική 
σειρά κάτω από το υδρογόνο δεν διαλύονται (Ρb, 

Ηg, Αg, Ρt κ.ά.). Ο Cu (χαλκός) προσ βάλλεται μόνο 
από θερμό - πυκνό υδροχλωρικό οξύ. Αντιδρά επί-
σης με μεταλλικά οξείδια και υδροξείδια σχηματίζο-
ντας χλωριούχα άλα τα. Επίσης, αντιδρά με την αμ-
μωνία (ΝΗ3) κ.λπ..

Σε αναλογία 3:1 με νιτρικό οξύ σχηματίζει ισχυρό-
τατο διάλυμα, που προσβάλλει όλα τα μέταλλα (και 
τα ευγενή). Αυτό καλείται βα σιλικό ύδωρ. Η έντονη 
δράση του οφείλεται στο δημιουργούμενο ελεύθερο 
χλώριο:

3ΗCl + ΗΝO3 → ΝΟ + 2Η2O + 3/2 Cl2

Χρήσεις. Χρησιμοποιείται ευρύτατα ως αντιδρα-
στήριο στο εργα στήριο. Στη βιομηχανία είναι από 
τα περισσότερο χρησιμοποιούμε να ανόργανα οξέα. 
Χρησιμοποιείται στην παρασκευή χρωμάτων, χλω-
ριούχων αλάτων, στη βιομηχανία ζάχαρης, στην πα-
ρασκευή συν θετικού καουτσούκ, στην υφαντουργία 
κ.λπ..

2) Θειικό οξύ (Η2SO4 )

Το Η2SO4 είναι άχρωμο, άοσμο, ελαιώδες υγρό, 
βαρύτερο του νερού. Διαλύεται εύκολα στο νερό. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι, λόγω χημικής συγγένειας με 
αυτό, η διάλυση γίνεται με ταυτόχρονη έκλυ ση μεγά-
λου ποσού θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι αν προ-
σπαθήσουμε να προσθέσουμε νερό σε Η2SO4, αυτό 
εξαερώνεται απότομα και οι ατμοί εκτινάσσονται 
παρασέρνοντας σταγονίδια Η2SO4 (κίνδυνοι εγκαυ-
μάτων). Γι’ αυτό, η αραίωση Η2SO4 με νερό πρέπει 
πάντα να γίνεται με σταδιακή προσθήκη Η2SO4 σε 
νερό και καλό ανακάτεμα (ποτέ αντίστροφα).

Το Η2SO4 παρασκευάζεται από το διοξείδιο του 
θείου (SO2).

Αυτό οξειδώνεται προς τριοξείδιο (SO3), το οποίο 
αντιδρά με νερό προς Η2SO4:

SO3 + Η2O → Η2SO4.

Παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο των χα-
λύβδινων θαλά μων, κατά την οποία το SO2 οξειδω-
νόταν από το οξυγόνο που ελευ θέρωνε το ΝO2, και 
ταυτόχρονα το παραγόμενο SO3 αντιδρούσε με νερό 
προς Η2SO4. Συνοπτικά:

SO2 + Η2O + ΝO2 → Η2SO4 + ΝΟ

Η παραγωγή γινόταν σε χαλύβδινους θαλάμους.
Σήμερα χρησιμοποιείται η μέθοδος της επαφής 

(Winkler). Σύμ φωνα με αυτήν, το SO2 οξειδώνεται δι-
αβιβαζόμενο με αέρα επάνω από καταλύτες (κυρίως 
V2O5) σε υψηλή θερμοκρασία:
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SO2 + ½ O2 
V2O5

400 ÷ 500 oC
       SO3 

+H2O  H2SO4

Χημικές ιδιότητες. Είναι πολύ ισχυρό οξύ, παρέ-
χοντας τις χαρα κτηριστικές αντιδράσεις των οξέων: 
Σε αραιό διάλυμα προσβάλλει όλα τα μέταλλα που 
βρίσκονται πριν το υδρογόνο στην ηλεκτροχη μική 
σειρά με έκλυση Η2. Αντιδρά με βάσεις και βασικά 
οξείδια. Διασπά τα ανθρακικά άλατα με έκλυση CO2. 
Το πυκνό Η2SO4 είναι ισχυρά οξειδωτικό. Προσβάλ-
λει όλα τα μέταλλα, εκτός των Ρt, Au.

2Fe + 6Η2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6Η2O.

Ο μόλυβδος (Ρb) προσβάλλεται μόνον επιφα-
νειακά (σχηματισμός προστατευτικού επιθέματος). 
Επίσης, είναι ισχυρότατο αφυδατικό σώμα. Χρησι-
μοποιείται σε τεράστιες ποσότητες στις βιομηχανίες 
λι πασμάτων χημικών προϊόντων στη βιομηχανία 
σιδήρου και χάλυβα, στη βιομηχανία τεχνητής μετά-
ξης, στους συσσωρευτές κ.ά..

3) Νιτρικό οξύ (ΗNO3)

Το ΗΝΟ3 είναι υγρό και άχρωμο. Με την επίδρα-
ση του φωτός παράγει νιτρώδεις ατμούς και έτσι 
γίνεται καστανέρυθρο. Αναμειγνύεται με το νερό σε 
κάθε αναλογία.

Παρασκευάζεται βιομηχανικά, κυρίως με οξείδω-
ση της αμμωνίας, με λευκόχρυσο ως καταλύτη (μέ-
θοδος Ostwald).

4ΝΗ3 + 5O2 
Pt

900 oC
 4ΝΟ + 5Η2O

Το ΝΟ οξειδώνεται προς ΝO2.

ΝΟ + ½ O2 
600 oC

 ΝO2

και   3ΝO2 + Η2O → 2ΗΝO3 + ΝΟ.

Χημικές ιδιότητες. Είναι ισχυρότατο οξύ, ιονιζό-
μενο σχεδόν πλή ρως:

ΗΝO3 + Η2O → Η3O
+ + ΝΟ–

3

ή απλά: ΗΝO3 → Η+ + ΝΟ–
3

Εμφανίζει λοιπόν τις γενικές ιδιότητες των οξέων: 
αντιδρά με βάσεις, βασικά οξείδια, ανθρακικά άλατα 
κ.λπ.. Στα μέταλλα η επί δρασή του οφείλεται στο ότι 
ταυτόχρονα είναι ισχυρό οξειδωτικό. Έτσι δεν πα-
ρουσιάζεται έκλυση υδρογόνου. Προσβάλλει όλα τα 
μέ ταλλα, εκτός των Ρt, Αu και τα μετατρέπει σε νιτρι-

κά άλατα με πα ράλληλη έκλυση ΝΟ (αραιό ΗΝO3) ή 
ΝO2 (πυκνό ΗΝO3):

3Cu + 8ΗΝO3 (αραιό) → 3 Cu(ΝO3)2 + 2ΝO + 4Η2O

Cu + 4ΗΝO3 (πυκνό) → Cu(ΝO3)2 + 2ΝO2 + 2Η2O.

Στα Αl, Cr, Νi, Co και τον ανοξείδωτο χάλυβα η 
προσβολή από πυκνό ΗΝO3 είναι επιφανειακή, γιατί 
δημιουργείται στρώμα οξειδίων που εμποδίζουν την 
παραπέρα προσβολή.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή νιτρι-
κών αλάτων (που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα). 
Επίσης χρησιμοποιείται στην πα ραγωγή εκρηκτικών 
(όπως νιτρογλυκερίνη, νιτροκυτταρίνη, τρινιτροτο-
λουόλιο), στην παρασκευή οργανικών χρωμάτων, 
στον εξευγενισμό των χαλύβων κ.λπ..

4) Αμμωνία (ΝΗ3 )

Είναι αέριο, άχρωμο, χαρακτηριστικής έντονης 
οσμής, ελαφρύτερο του αέρα, εύκολα υγροποιούμενο 
(με συμπίεση). Διαλύεται σε αφθονία στο νερό. Το δι-
άλυμά της παρουσιάζει βασικές ιδιότητες. Παρασκευ-
άζεται βιομηχανικά κυρίως με απ’ ευθείας ένωση του 
Ν2 και του Η2 (μέθοδος Habel). Για την παρασκευή 
της διαβιβάζεται μείγμα αζώτου και υδρογόνου επά-
νω από μείγμα σιδήρου και οξειδίου του σιδήρου 
(που δρουν καταλυτικά), σε υψηλή πίεση και μέτρια 
υψηλές θερμοκρασίες:

Ν2 + 3Η2 →←  2ΝΗ3

Παραλαμβάνεται επίσης κατά την ξηρά απόστα-
ξη των λιθανθρά κων ως συστατικό του ακάθαρτου 
φωταερίου. Με υδατική πλύση του φωταερίου η αμ-
μωνία διαλύεται στο νερό και αποχωρίζεται. Επίσης, 
παράγεται με υδρόλυση της ασβεστοκυαναμίδης 
(CaΝCΝ).

Χημικές ιδιότητες. Κατά τη διάλυσή της στο νερό 
έχουμε την ακό λουθη αμφίδρομη αντίδραση (διάστα-
ση):

ΝΗ3 + Η2O →←  ΝΗ4
+ + ΟΗ–

Σε αυτήν την αντίδραση οφείλονται οι βασικές 
ιδιότητες των δια λυμάτων της. Ως βάση αντιδρά με 
τα οξέα προς αμμωνιακά άλατα. Παρουσιάζει επί-
σης αναγωγική δράση οξειδούμενη προς Ν2. Χρησι-
μοποιείται στη βιομηχανία λιπασμάτων, στην πα-
ρασκευή σόδας, στις ψυκτικές εγκαταστάσεις (ως 
ψυκτικό μέσο) κ.ά..



14.1 Γενικά περί μετάλλων

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (παράγρ. 2.3), τα πε-
ρισσότερα στοιχεία (81 από τα 103) χαρακτηρίζονται 
ως μέταλλα. Παρουσιάζουν δηλαδή σύνολο ιδιοτή-
των που ονομάζονται μεταλλικές: είναι καλοί αγωγοί 
της θερμότητας και του ηλεκτρισμού, παρουσιάζουν 
χαρα κτηριστική (μεταλλική) λάμψη, είναι ηλεκτροθε-
τικά (παρουσιάζουν μικρή ενέργεια ιονισμού, τάση 
μετατροπής σε θετικά ιόντα, δη μιουργία ετεροπο-
λικών δεσμών) κ.ά.. Η ηλεκτροθετικότητα όμως και 
γενικότερα οι χημικές (και φυσικές) ιδιότητες των δια-
φόρων μετάλ λων εξαρτώνται από τη θέση τους στο 
περιοδικό σύστημα.

1) Τα μέταλλα στο περιοδικό σύστημα

Χαρακτηριστική ιδιότητα των μετάλλων είναι η 
ευκολία αποβολής ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια η 
χαμηλή ενέργεια ιονισμού: Μ – e → M+ . Τα απο-
βαλλόμενα ηλεκτρόνια, κινούμενα ανάμεσα στα 
με ταλλικά ιόντα (νέφος ελευθέρων ηλεκτρονίων), 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεταλλικού δεσμού 

[παράγρ. 3.2.(4)] και στη διαμόρφωση του κρυσταλ-
λικού πλέγματος. Σε κατάλληλες συνθήκες τα ιόντα 
των μετάλλων ενώνονται με αρνητικά ιόντα, σχημα-
τίζοντας ετεροπολικούς δεσμούς.

Για να παρουσιάζει ένα άτομο τάση αποβολής 
ηλεκτρονίων, πρέπει να έχει λίγα ηλεκτρόνια στην 
εξωτερική του στιβάδα. Όσο πιο μακριά από τον πυ-
ρήνα βρίσκεται αυτή, τόσο πιο εύκολα αποσπώ νται 
τα ηλεκτρόνιά της. Έτσι, εξετάζοντας τις κύριες ομά-
δες του περιοδικού συστήματος, ο μεταλλικός χα-
ρακτήρας αυξάνει, καθώς προχωράμε από την VIIΑ 
στην ΙΑ ομάδα, και από την 1η προς την 7η περίοδο 
(πίν. 14.1).

Στις δευτερεύουσες ομάδες υπάρχουν μόνο μέταλ-
λα, αφού σε αυτές υπάρχουν 2 (ή 1) ηλεκτρόνια στην 
εξωτερική στιβάδα (και ασυ μπλήρωτα d ή f τροχιακά 
στις πλησιέστερες προς την εξωτερική) (πίν. 14.2). 

Για την καλύτερη κατανόηση των φυσικών και χη-
μικών ιδιοτήτων των μετάλλων υπενθυμίζουμε ότι ο 
μεταλλικός δεσμός στην περί πτωση ημιπληρωμένων 
d τροχιακών ενισχύεται από είδος ομοιοπο λικού δε-

Πίνακας 14.1 
Χωρισμός των στοιχείων του περιοδικού συστήματος σε μέταλλα και αμέταλλα. 

(Αναφέρεται το 1ο δυναμικό ιονισμού σε e -V: x - e → x+). 

ΙΑ ΙIΑ (ΟΜΑΔΕΣ Β) ΙΙΙΑ ΙVΑ VΑ VIΑ VIIΑ 0

1 1Η
13,6

2Ηe
24,58

2 3Li
5,39

4Βe
9,32

5Β
8,3

6C
11,26

7Ν
14,54

8O
13,61

9F
17,42

10Νe
21,56

3 11Νa
5,14

12Μg 
7,64

13Αl
5,98

14Si
8,15

15P
10,55

16S
10,36

17Cl
13,01

18Αr
15,76

4 19Κ
4,34

20Ca
6,11

(21 – 30) 
6,56 – 9,39

31Ga
6,0

32Ge
7,88

33As
9,81

34Se
9,75

35Br
11,84

36Kr
14,00

5 37Rb
4,18

38Sr
5,69

(39 – 48) 
6,38 – 8,99

49Ιn
5,79

50Sn
7,33

51Sb
8,64

52Te
9,01

53I
10,44

54Xe
12,13

6 55Cs
3,89

56Ba
5,81

(57 – 80) 
5,5 – 10,4

81Tl
6,11

82Ρb
7,42

83Bi
7,29

84Po
8,2 85At 86Rn

10,74

7 87Fr 88Ra
5,28 (89 – 103)

     Αύξηση ηλεκτροθετικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  
ΣΩΜΑΤΑ – ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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σμού [παράγρ. 3.2.(3)]. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι 
εκτός από τη δομή των ευγενών αερίων, αξιόλογη 
σταθερότητα παρουσιάζει η δομή κατά την οποία τα 
d τροχιακά είναι πλήρη, αφού στην επόμε νη στιβάδα 
δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια, κάθως επίσης και η δομή 
κατά την οποία τα d ή p τροχιακά έχουν 3 ή 5 ηλεκτρό-
νια αντίστοιχα (παράγρ. 1.4). Λαμβάνοντας υπόψη τη 
θέση των μετάλλων στο πε ριοδικό σύστημα κατανο-
ούμε την ύπαρξη μετάλλων πολύ δραστικών (Κ, Νa, 
Μg κ.ά. των πρώτων κυρίων ομάδων του περιοδικού 
συστή ματος). Πολλά άλλα μέταλλα παρουσιάζονται 
μετρίως δραστικά (Sn, Ρb, Cu, Ηg κ.ά.). Τέλος υπάρ-
χουν μέταλλα πρακτικά αδρανή (ευγε νή μέταλλα: Αu, 
Ρt) (βλ. και πίν. 8.2). Από τη χημική δραστικότητά 
τους εξαρτάται και η κατάσταση στην οποία τα συνα-
ντάμε στη φύ ση: τα αδρανή συναντώνται ελεύθερα 
(αυτοφυή). Αντίθετα, τα πολύ δραστικά συναντώνται 
μόνο ενωμένα με άλλα στοιχεία υπό μορφή χημικών 
ενώσεων (ορυκτά): οξείδια, σουλφίδια, ανθρακικά, 
πυριτικά άλατα κ.λπ.. Πολλά από τα μέταλλα που 
παρουσιάζουν μέτρια δρα στικότητα, συναντώνται και 
στις δύο καταστάσεις (αυτοφυή - ορυ κτά).

2) Μεταλλουργία

Με τον όρο αυτόν εννοούμε το σύνολο των μηχα-
νικών και φυσικοχημικών διεργασιών με τις οποίες 
λαμβάνεται ένα μέταλλο από τη φύση σε βιομηχανι-
κή κλίμακα.

Μετάλλευμα καλείται κάθε ορυκτό που είναι βιο-

μηχανικά εκμεταλλεύσιμο για την παραγωγή μετάλ-
λου. Η μεταλλουργία περιλαμβάνει τρία βασικά στά-
δια, που οδηγούν στην παραλαβή του μετάλλου από 
το μετάλλευμα: μηχανική επεξεργασία, χημική επε-
ξεργασία, επεξεργασία μετάλλου (καθαρισμός κ.ά.).

1) Μηχανική επεξεργασία. Με αυτήν επιδιώκε-
ται ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος. Το μετάλ-
λευμα λειοτριβείται και απομακρύνονται οι γαιώδεις 
προσμείξεις (με πλύση, επίπλευση, τήξη κ.ά.). Αν το 
μέταλλο απαντά αυτοφυές, μετά τη μηχανική επεξερ-
γασία το παραλαμβάνουμε σε καθαρή κατάσταση. 
Διαφορετικά, η μηχανική επεξερ γασία αποτελεί την 
προετοιμασία του μεταλλεύματος για το επόμενο 
στάδιο.

2) Χημική επεξεργασία. Στο στάδιο αυτό επιδι-
ώκεται η εξαγωγή του μετάλλου από τη μεταλλική 
ένωση (αναγωγή του μετάλλου): Μ+x → Μ°. Ανάλογα 
με το μέταλλο και την ένωση στην οποία αυτό συνα-
ντάται, χρησιμοποιούνται διάφορα αναγωγικά μέσα. 
Οι σπου δαιότερες μέθοδοι αναγωγής που χρησιμο-
ποιούνται στη μεταλλουρ γία είναι συνοπτικά οι ακό-
λουθες:

α) Αναγωγή με άνθρακα (και μονοξείδιο του άν-
θρακα). Με τη μέθο δο αυτή λαμβάνονται πολλά μέ-
ταλλα από τα οξείδιά τους (Fe, Cu και άλλα λιγότερο 
δραστικά από τον ζn):

ΜxΟy + yC → χΜ° + yCΟ 
ΜxΟy+ yCΟ → χΜ° + yCΟ2.

Ασυμπλήρωτη μόνο η εξωτερι-
κή στιβάδα (για την ομάδα 0, 
συ μπληρωμένη). Περιέχει 1, 2, 
3 κ.λπ. ηλεκτρόνια (αντίστοιχα 
για την Ι, II, III κ.λπ. ομάδα).

ΙΑ ΙIΑ ΙΙΙΑ ΙVΑ VΑ VIΑ VIIΑ 0

1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 – 30 31 32 33 34 35 36
5 37 38 39 – 48 49 50 51 52 53 54
6 55 56 57 – 80 81 82 83 84 85 86
7 87 88 89 – 105

Εξωτερική στιβάδα (4η, 5η, 6η 
και 7η): 2 (ή 1) β. Πλησιέστερη 
προς αυτή (3η, 4η, 5η ή 6η): 
ασυμπλή ρωτα d τροχιακά.

III 
Β

IV 
Β

V 
Β

VI 
Β

VII 
Β VIII Ι 

Β
II 
Β

4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
6 57 – 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
7 89 – 103 104

Ασυμπλήρωτα f τροχιακά της 
4ης ή 5ης στιβάδας.

6 57 – 71: Σειρά λανθανίου (Λανθανίδες)
7 89 – 103: Σειρά ακτινίου (Ακτινίδες)

Πίνακας 14.2
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Ο άνθρακας, υπό μορφή κωκ, θερμαίνεται σε κά-
μινο με το εμπλουτισμένο μετάλλευμα. Μέρος του 
άνθρακα καίγεται και με την αύξηση της θερμοκρασί-
ας συντελούνται οι παραπάνω αντιδράσεις. Για την 
απομάκρυνση επιβλαβών προσμείξεων, προστίθε-
νται ειδικές ουσίες που καλούνται συλλιπάσματα 
(βλ. μεταλλουργία σιδήρου).

β) Αναγωγή με αργίλιο (αργιλιοθερμική μέθο-
δος). Αυτή χρησιμοποιείται για την παραλαβή μετάλ-
λων που σχηματίζουν καρβίδια με τον άνθρακα. Στην 
περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
προηγούμενη μέθοδος (Cr, Μn):

Cr2O3 + 2Αl → 2Cr + Αl2O3.

γ) Αναγωγή με ηλεκτρόλυση (βλ. εφαρμογές 
της ηλεκτρόλυσης, παράγρ. 10.3). Με τη μέθοδο 
αυτή λαμβάνουμε τα δραστικά μέταλλα με ηλεκτρό-
λυση τήγματος χλωριούχου άλατός τους (Κ, Νa, Ca, 
Μg κ.ά.), οπότε τα θετικά ιόντα του μετάλλου οδεύ-
ουν προς την κάθοδο, όπου και ανάγονται προς κα-
θαρό μέταλλο:

2Νa+ + 2e → 2Νa

Με τη μέθοδο αυτή, όπως είδαμε, παρασκευάζε-
ται και το Αl. Στην περίπτωση αυτή όμως ηλεκτρολύ-
εται αλουμίνα (Αl2O3) διαλυ μένη σε τήγμα κρυολίθου 
(Νa3Αl F6). Λιγότερο δραστικά μέταλλα παρασκευά-
ζονται με ηλεκτρόλυση διαλύματος των αλάτων τους 
(ζn).

δ) Αναγωγή με δραστικότερο μέταλλο (κατα-
βύθιση). Με τη μέθοδο αυτή παραλαμβάνονται τα 
μέταλλα, που είναι ελάχιστα δραστικά (Cu, Αg κ.ά.).

π.χ. CuSO4 + ζn → Cu + ζnSO4.

3) Καθαρισμός του μετάλλου. Τα μέταλλα που 
λαμβάνονται κατά το δεύτερο στάδιο, τις περισσό-
τερες φορές δεν είναι καθαρά. Ακο λουθεί κατά συ-
νέπεια περαιτέρω επεξεργασία για τον καθαρισμό 
τους. Αυτή μπορεί να γίνει με ηλεκτρόλυση (βλ. πα-
ράγρ. 10.3 εφαρμογές ηλεκτρόλυσης) ή με άλλες 
ειδικές κατεργασίες (που κυρίως χρησιμοποιούνται 
στη χαλυβουργία).

3) Ιδιότητες των μετάλλων

Φυσικές ιδιότητες. Τα μέταλλα είναι όλα στε-
ρεά εκτός του υδραργύρου (Ηg) που είναι υγρός. 
Παρουσιάζουν χαρακτηριστική λάμψη (μεταλλική), 
που οφείλεται στο νέφος ελεύθερων ηλεκτρονίων. 
Είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρι-
σμού (και πάλι λόγω της ύπαρξης ελεύθερων ηλε-
κτρονίων). Το χρώμα τους είναι γενικά αργυρόλευ-

Σχ. 14.1
Τα χαρακτηριστικά χρώματα που «εκπέμπουν» αρκετά 
ιόντα μετάλλων, όταν βρεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες 
(σε φλόγα), αξιοποιούνται για τον ποιοτικό προσδιορισμό 
τους, καθώς και στα πυροτεχνήματα. 

κο (εξαιρέσεις: μαγγάνιο (Μn) - λευκό, χαλκός (Cu) 
- ερυθρός, χρυσός (Αu) - κίτρινος, ενώ οι μόλυβδος 
(Ρb) και ψευδάργυρος (ζn) παρουσιάζουν ελαφρά 
απόκλιση προς το κυανό). Τα χαρακτηριστικά χρώ-
ματα που εκπέμπουν αρκετά ιόντα μετάλλων, όταν 
βρεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες (σε φλόγα), αξιο-
ποιούνται τόσο για τον ποιοτικό προσδιορισμό τους, 
όσο και στα πυροτεχνήματα. Στα πυροτεχνήματα του 
σχήματος 14.1 παρατη ρούμε την ύπαρξη Li+, Κ+, Νa+ 
κ.ά.. Έχουν σχετικά μεγάλη πυκνότητα. Με βάση την 
τιμή της χωρίζονται σε «ελαφρά» (d < 5 gr/cm3: Li, 
Νa, Κ, Ca, Μg, Αl) και «βαριά» (d > 5 gr/cm3: Cu, Αg, 
Αu, ζn, Ηg, Ρb, Fe κ.ά.). Ανάλογα με τη σκληρότητα, 
διακρίνουμε τα «μαλακά» (Κ, Νa, Ca, Μg, Fe κ.ά.) 
και τα «σκληρά» (Αl, Cu, Νi, Μn κ.λπ.). Είναι γενικώς 
ελατά (μετατρέπονται σε φύλλα) και όλκιμα (μετα-
τρέπονται σε σύρμα). Τέλος, παρουσιάζουν σχετικά 
υψηλά σημεία τήξης, αλ λά πολύ διαφορετικά μεταξύ 
τους. Έτσι, διακρίνουμε τα «εύτηκτα» μέταλλα (σ.τ. < 
500 °C: Κ, Νa, Ρb, ζn κ.ά.), τα «δύστηκτα» (σ.τ. από 
500 έως 1400 °C: Ca, Μg, Αl, Cu κ.ά.) και τα «πολύ 
δύστηκτα» (σ.τ. > 1400 °C: Fe, Cο, Μn κ.ά.).

Χημικές ιδιότητες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 
μέταλλα αποβάλλουν εύκολα ηλεκτρόνια μετατρεπό-
μενα σε θετικά ιόντα (έχουν μικρή ενέργεια ιονισμού). 
Επομένως, παρουσιάζουν γενικά τάση δημιουργί-
ας ετεροπολικών δεσμών. Σε αυτούς, τα ιόντα των 
μετάλ λων παρουσιάζουν σταθερότερη ηλεκτρονική 
δομή από αυτήν των ουδέτερων ατόμων. Έντονη 
χημική δραστηριότητα παρουσιάζουν τα μέταλλα των 
πρώτων κύριων ομάδων του περιοδικού συστήμα-
τος, ενώ συναντάμε και μέταλλα σχεδόν αδρανή (π.χ. 
Αg, Αu στην ΙB ομάδα, Ρt στην VIII ομάδα). Τα πε-
ρισσότερα μέταλλα προσβάλλονται από το οξυγόνο 
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και οξειδώνονται όταν εκτεθούν στην ατμόσφαιρα. Τα 
δραστικά Κ, Νa, Ca οξειδώνονται άμεσα. Άλλα, όπως 
το Μg, οξειδώνονται με μικρή ταχύτητα. Τα Αl, ζn, Ρb, 
Cu προσβάλλονται επιφανειακά (το στρώμα οξειδί-
ου που δημιουργείται στην επιφάνειά τους εμποδίζει 
την παραπέρα διάβρωση). Ο Fe προσβάλλεται με 
παρουσία υγρασίας, ενώ τα Sn, Cr, Ηg, Αg, Αu δεν 
προσβάλλονται. Τα δραστικότερα των μετάλλων (Κ, 
Νa, Ca) αντιδρούν με το νερό και δίνουν υδροξείδιο:

Ca + 2Η2O → Ca(ΟΗ)2 + Η2

Τα οξέα προσβάλλουν τα περισσότερα μέταλλα 
(παράγρ. 11.2, πίν. 11.1), αφού σε αλκαλικό περι-
βάλλον προσβάλλονται τα Αl, ζn, Sn. Τα οξείδια των 
δραστικών μετάλλων δίνουν βασικά υδατικά διαλύ-
ματα (ανυδρίτες βάσεων): CaΟ + Η2O → Ca(OΗ)2 → 
Ca+2 + 2ΟΗ– (ενώ τα οξείδια άλλων λιγότερο δραστι-
κών, όπως Ρb, ζn, είναι επαμφοτερίζοντα).

4) Τα κράματα των μετάλλων

Κράμα ονομάζεται ύλη μεταλλικών ιδιοτήτων, 
που σχηματίζεται με μείξη δύο ή περισσοτέρων χη-
μικών στοιχείων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον 
είναι μέταλλο. Συνήθως τα κράματα παρασκευάζο-
νται με τήξη των συστατικών τους. Οι ιδιότητές τους 
είναι διαφορε τικές από τις ιδιότητες των συστατικών 
τους. Και αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός της παρα-
σκευής τους: να δημιουργήσουμε υλικά μεταλλι κών 
ιδιοτήτων με βελτιωμένη συμπεριφορά σε σχέση με 
τα μέταλλα (σκληρότητα, εργασιμότητα, πυκνότητα, 
αντοχή σε προσβολή κ.λπ.), που να εξυπηρετούν τις 
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της τεχνικής.

Τα κράματα, ανάλογα με τον αριθμό των συστατι-
κών στοιχείων, διακρίνονται σε διμερή, τριμερή κ.λπ.. 
Κατά την παρασκευή των κραμάτων, τα συστατικά 
τους είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ένωση (διαμε-
ταλλική) ή τα άτομα του ενός στοιχείου να παρεμβάλ-
λονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του άλλου (στερεό 
διάλυμα) ή γενικά να δημιουργείται μείγμα στερεών 
φάσεων.

Η μελέτη των κραμάτων είναι αντικείμενο ειδικού 
μαθήματος (μεταλλογνωσία).

Διαγράμματα – θερμική ανάλυση κραμάτων. 
Η χημική ανάλυση δεν είναι επαρκής για τη μελέτη 
των ιδιοτήτων των κραμάτων. Αυτή θα μας δώσει την 
αναλογία με την οποία συναντώνται τα συστατι κά, 
αλλά δεν θα προκύψουν πληροφορίες για την κρυ-
σταλλική δομή του κράματος. Η τελευταία καθορίζει 
τις μηχανικές ιδιότητες και οι αλλαγές της έχουν εξαι-
ρετική σημασία. Τέτοιες πληροφορίες λαμβάνονται 
με τη θερμική ανάλυση του κράματος. Για τον σκοπό 

Σχ. 14.2
Καμπύλες απόψυξης (α) καθαρού με τάλλου Α και  

(β) κράματος των Α και Β απλού ευτηκτικού τύπου.

(α)

α1 α2

Χρόνος

(β)

β1

β2

β3

Χρόνος

αυτόν το κράμα που βρίσκεται σε κατάσταση τήγμα-
τος ψύχεται. Σε υγρή κατάσταση (τήγμα) τα συστατι-
κά του κράματος είναι πλήρως αναμεμιγμένα, απο-
τελούν δηλαδή διάλυμα. Όταν με την ψύξη το κράμα 
στερεοποιηθεί, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

1) Τα συστατικά του κράματος συνεχίζουν και σε 
στερεά κατά σταση να είναι διαλυμένα. Το κράμα τότε 
αποτελεί στερεό διάλυμα.

2) Τα συστατικά που σε υγρή κατάσταση αποτε-
λούν διάλυμα, σε στερεή κατάσταση είναι εντελώς 
αδιάλυτα το ένα στο άλλο. Το κα θένα δηλαδή σχη-
ματίζει τους δικούς του κρυστάλλους. Το κράμα τότε 
ονομάζεται κράμα απλού ευτηκτικού τύπου.

3) Τα συστατικά σε στερεή κατάσταση είναι μερι-
κώς διαλυτά. Αν δηλαδή τα συστατικά είναι τα Α και 
Β, τότε συναντάμε κρυστάλλους του Α με διαλυμένο 
Β και άλλους του Β με διαλυμένο Α. Το κράμα τότε 
ονομάζεται κράμα σύνθετου (ή μικτού) τύπου.

Αν, κατά την απόψυξη του τήγματος, παρακο-
λουθήσουμε τη μετα βολή της θερμοκρασίας με τον 
χρόνο, προκύπτει η καμπύλη απόψυξης (σχ. 14.2).

Στην περίπτωση του καθαρού μετάλλου, η θερμο-
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κρασία μειώνε ται κανονικά μέχρι το σημείο α1 (που αντι-
στοιχεί στο σημείο τήξης του μετάλλου). Εδώ το μέταλλο 
αρχίζει να στερεοποιείται και η θερ μοκρασία παραμένει 
σταθερή σε όλη τη φάση της στερεοποίησης (α1 – α2). 
Όταν αυτή ολοκληρωθεί, η θερμοκρασία αρχίζει και πάλι 
να κατέρχεται (αφού συνεχίζεται η απόψυξη). Στην περί-
πτωση του κράματος, η στερεοποίηση αρχίζει σε θερμο-
κρασία χαμηλότερη α πό αυτήν του σημείου πήξης του 
καθαρού μετάλλου (ταπείνωση του σημείου πήξης του 
διαλύματος σε σχέση με το σημείο πήξης του καθαρού 
διαλύτη). Η στερεοποίηση όμως δεν συντελείται πλέον 
υπό σταθερή θερμοκρασία (Β1 – Β3). Ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι θερμοκρασίες των σημείων Β1 και Β3 (αρχή 
και τέλος της στερεοποίησης). Αυτές, στην περίπτωση 
στερεού διαλύματος, εξαρτώ νται από την αναλογία των 
συστατικών. Στις περιπτώσεις κραμάτων απλού ευτη-
κτικού ή σύνθετου τύπου, από την αναλογία εξαρτάται 
μόνο η θερμοκρασία έναρξης της στερεοποίησης, αφού 
η θερμο κρασία του Β3 είναι σταθερή (ευτηκτική θερμο-
κρασία). Παρατηρού με ότι στην περίπτωση αυτών των 
κραμάτων, στην τελική φάση στερεοποίησης (Β2 – Β3), 
η θερμοκρασία σταθεροποιείται. Για ορι σμένη μάλιστα 
αναλογία των συστατικών του κράματος (καλούμενη ευ-
τηκτική αναλογία), όλη η φάση της στερεοποίησης γίνε-
ται σε αυ τή τη σταθερή θερμοκρασία. Το κράμα που τότε 
προκύπτει καλείται ευτηκτικό κράμα και παρουσιάζει 
χαρακτηριστική κρυστάλλωση.

Η μεταβολή των θερμοκρασιών ενάρξης και ολοκλή-
ρωσης της στερεοποίησης, σε συνάρτηση με την εκα-
τοστιαία σύσταση, απο τελεί τη βάση διαμόρφωσης του 
θερμικού διαγράμματος ισορρο πίας του κράματος 
(σχ. 14.3) των συγκεκριμένων συστατικών. Σε κάθε πε-
ριοχή αυτού του διαγράμματος παίρνουμε σημαντικές 
πληρο φορίες για τη φυσική κατάσταση και την κρυσταλ-
λική δομή (γνωρί ζοντας τη σύσταση και τη θερμοκρασία). 
Δίνουμε στη συνέχεια τους τρεις τύπους διαγραμμάτων 
διμερών κραμάτων.

14.2  Τα σημαντικότερα μέταλλα και οι ενώσεις τους

1)  Το νάτριο (Νa) και το κάλιο (Κ) (ΙΑ ομάδα: Αλκαλι-
μέταλλα)

Τα στοιχεία της ΙΑ ομάδας έχουν ένα ηλεκτρόνιο στην 
εξωτερική τους στιβάδα, λόγω του μικρού δυναμικού ιονι-
σμού τους (πίν. 8.2). Το ηλεκτρόνιο αυτό απομακρύνεται 
εύκολα. Επομένως είναι έντονα ηλεκτροθετικά μέταλλα. 
Παράλληλα έχουν υψηλό δυναμικό οξείδωσης (ισχυρά 
αναγωγικά). Η μεγάλη χημική δραστικότητά τους φαίνε-
ται από το ότι, αν εκτεθούν στον αέρα, αντιδρούν αμέ σως 
(οξειδώνονται), ενώ αντιδρούν βίαια με το νερό σχηματί-
ζοντας υδροξείδια. 

Σχ. 14.3
Θερμικά διαγράμματα ισορροπίας  

διμε ρών κραμάτων.

Α

Τ

(α) Τύπος στερεού διαλύματος
1. Υγρή φάση (τήγμα)
2. Περιοχή ισορροπίας υγρής και στερεής
    φάσης (περιοχή στερεοποίησης).
3. Περιοχή στερεής φάσης 
    (στερεό διάλυμα)
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(β) Απλός ευτηκτικός τύπος
1. Υγρή φάση (τήγμα)
2. Τήγμα και στερεό (Α).    
3. Στερεό (4α: Α και ευτηκτικό κράμα.
                 4β: Β και ευτηκτικό κράμα).
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(γ) Μικτός τύπος
1. Τήγμα
2, 3. Τήγμα και στερεό 
4, 5, 6. Στερεά διάφορης κρυσταλλικής
          δομής.
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(Εξαιτίας του ισχυρού αλκαλικού χαρακτήρα των 
υδροξει δίων τους καλούνται και αλκαλιμέταλλα ή μέ-
ταλλα των αλκαλίων):

2Νa + 2Η2O → 2ΝaΟΗ + Η2, 
2Κ + 2Η2Ο → 2ΚΟΗ + Η2

Οι ενώσεις τους είναι πολύ ευδιάλυτες στο νερό 
(εκτός ελαχί στων εξαιρέσεων, π.χ. ΚClO4). Δεν συ-
ναντώνται ελεύθερα στη φύ ση. Οι ενώσεις τους συ-
ναντώνται κυρίως διαλυμένες στο θαλασσινό νερό.

Το νάτριο συναντάται κυρίως διαλυμένο στη θά-
λασσα (σχ. 14.4) ως χλωριούχο νάτριο (μέση περι-
εκτικότητα 2,8% κ.μ.). Ως ΝaCl απαντάται και με τη 
μορφή ορυκτού (αλατορυχεία, ορυκτό αλάτι). Επίσης 
ως ορυκτά συναντώνται τα ΝaΝO3 (νίτρο της Χιλής), 
Νa2Β4O7 (βόρακας). Παρασκευάζεται σε καθαρή κα-
τάσταση με ηλεκτρόλυση τήγματος ΝaCl. Αντιδρά 
βίαια με το νερό, ενώ θερμαινόμενο στον αέρα δίνει 
οξείδιο (Νa2O) ή υπεροξείδιο του νατρίου (Νa2O2).

Το κάλιο είναι λιγότερο διαδεδομένο στη φύση 
από το νάτριο. Και αυτό συναντάται κυρίως με δια-
λυμένες ενώσεις του στο νερό (μέση περιεκτικότητα 
στη θάλασσα 0,08% κατά μάζα). Συναντάται επίσης 
σε αρκετά ορυκτά (άστριος, καρναλίτης, συλβίνης 
κ.ά.) Πα ρασκευάζεται σε καθαρή κατάσταση με ηλε-
κτρόλυση τήγματος ΚΟΗ. Είναι δραστικότερο του 

νατρίου. Από τις ενώσεις του νατρίου και του καλίου 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα υδροξείδια 
και τα ανθρακικά τους άλατα.

Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα - 
ΝaΟΗ). ΤΟ υδατικό διάλυμά του είναι ισχυρή βάση 
(αλκάλιο). Παρασκευάζεται βιομηχανικά με δύο με-
θόδους:

1) Με καυστικοποίηση του ανθρακικού νατρί-
ου:

Νa2CO3 + Ca(ΟΗ)2 →←  CaCO3 + 2ΝaOΗ.

2) Με ηλεκτρόλυση διαλύματος χλωριούχου 
νατρίου. Το παραχθέν Νa στην κάθοδο από υδράρ-
γυρο, αντιδρά με το νερό και δίνει ΝaOΗ:

2Νa + 2Η2O → 2ΝaOΗ + Η2

Το ΝaOΗ προσβάλλει το SiO2 και τα πυριτικά 
άλατα (χάραξη γυαλιού και πορσελάνης). Χρησιμο-
ποιείται στη σαπωνοποιία, στη βιομηχανία των συν-
θετικών χρωμάτων, στην κατεργασία βαμβακιού, 
στην παρασκευή πολλών χημικών προϊόντων.

Ανθρακικό νάτριο (ανθρακική σόδα – Νa2CO3). 
Παρασκευάζεται βιομηχανικά από το διαλυμένο στο 
νερό της θάλασσας ΝaCl με δύο μεθόδους:

1) Μέθοδος Leblang. Το θαλάσσιο νερό συμπυ-
κνώνεται και το πυκνό διάλυμα ΝaCl που προκύπτει 
αντιδρά με πυκνό Η2SO4, οπότε λαμβάνεται Νa2SO4. 
Αυτό θερμαίνεται με λειοτριβηθέντα ασβεστόλιθο και 
κωκ:

2ΝaCl + Η2SO4 → Νa2SO4 + ΗCl  
Νa2SO4 + CaCO3 + 2C → Νa2CO3 + CaS + 2CO2.

2) Μέθοδος Solvay. Το πυκνό διάλυμα ΝaCl 
γίνεται κορεσμένο με αμμωνία (ΝΗ3). Στη συνέχεια 
αντιδρά με CO2 και λαμβάνεται Ν3aΗCO3. Αυτό θερ-

Σχ. 14.4
Βουνά άλατος στις αλυκές Μεσολογγίου (παραγωγής ΝaCl).
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ζ = 3
2 – 1 (2s1)

Li    Λίθιο 
σ.ζ.: 1370 °C 
σ.π.: 180 °C

Αr = 6,933
d = 0,53 (gr/cm2)

ζ = 11 
2 – 8 – 1 (3s1)

Νa   Νάτριο 
σ.ζ.: 892 °C 
σ.π.: 97,8 °C

Αr = 229898
d = 0,97

ζ = 19
2 – 8 – 8 – 1 
(4s1)

Κ   Κάλιο 
σ.ζ.: 774 °C
σ.π.: 63,7 °C

Αr = 39,102 
d = 0,86

ζ = 37 Rb   Ρουβίδιο Αr = 85,47

ζ = 55 Cs   Καίσιο Αr = 132,905

1 = 87 Fr   Φράγγιο
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μαινόμενο δίνει Νa2CO3:

CO2 + ΝΗ3 ΝaCl + Η2O → ΝaΗCO3 + ΝΗ4Cl 
2ΝaΗCO3 → Νa2CO3 + Η2O + CO2

Το ανθρακικό νάτριο βρίσκει πλατιά εφαρμο-
γή χρησιμοποιούμε νο στη σαπωνοποιία, στην πα-
ρασκευή υάλου, στη βαφική, στη χαρτοποιία, στην 
αποσκλήρυνση νερού κ.λπ..

Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσσα - 
ΚΟΗ). Παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες με αυτές 
του ΝaΟΗ (ισχυρό βασικό διάλυμα κ.λπ.). Χρησι-
μοποιείται στη σαπωνοποιία, στην υαλουργία, στην 
Αναλυτική Χημεία κ.ά..

Ανθρακικό κάλιο (ποτάσσα Κ2CΟ3). Συναντάται 
στη στάχτη των φυτών της ξηράς. Παρασκευάζεται 
όπως το Νa2CO3 και χρησιμο ποιείται για την παρα-
σκευή Βοημικής υάλου, μαλακών σαπώνων, ΚΟΗ 
κ.ά..

2)  Μαγνήσιο (Μg), ασβέστιο (Ca) (ΙΙΑ ομάδα: 
Αλκαλικές γαίες)

Τα στοιχεία της ΙΙΑ ομάδας έχουν 2 ηλεκτρόνια 
στην εξωτερική τους στιβάδα (και τις προηγούμενες 
συμπληρωμένες). Παρουσιά ζουν χαμηλό δυναμι-
κό ιονισμού και υψηλό δυναμικό οξείδωσης. Είναι 
δηλαδή έντονα ηλεκτροθετικά μέταλλα. Όπως και 
τα στοιχεία της ΙΑ ομάδας, παρουσιάζονται με έναν 
μόνο αριθμό οξείδωσης (εκτός του μηδενός), αλλά 

αυτός είναι +2 (στα μέταλλα της ΙΑ: +1). Ο μεταλλικός 
χαρακτήρας τους αυξάνεται από το Βe προς τo Ra: 
με το νερό το Βe δεν αντιδρά, το Μg αντιδρά αλλά με 
μικρή ταχύτητα, το Ca με μεγαλύτερη και τα υπόλοι-
πα πολύ γρήγορα. Η διαλυτότη τα των ενώσεών τους 
στο νερό ποικίλλει: τα υδροξείδια παρουσιά ζουν αυ-
ξημένη διαλυτότητα καθώς προχωράμε από το Βe 
προς το Ra [τα Βe(ΟΗ)2 και Μg(ΟΗ)2 δυσδιάλυτα, 
το Ca (ΟΗ)2 λίγο διαλυτό, τα υπόλοιπα αρκετά δια-
λυτά]. Αντίθετα, η διαλυτότητα των θειικών αλάτων 
τους αυξάνεται καθώς προχωράμε από το Ra προς 
το Βe (τα ΒeSO4 ΜgSO4 πολύ διαλυτά, το CaSO4 με-
τρίως διαλυτά, τα λοιπά δυσδιάλυτα). Λόγω της με-
γάλης τους δραστικότητας δεν απαντώνται ελεύθερα 
στη φύση. Τα συνηθέστερα άλατά τους που συνα-
ντάμε είναι τα ανθρακικά, τα θειικά και τα πυριτικά.

Το μαγνήσιο συναντάται σε ορυκτά: λευκόλιθος, 
μαγνησίτης (ΜgCO3), δολομίτης (ΜgCO3 · CaCO3), 
καρναλίτης (ΜgCl2 · ΚCl · 6Η2O) κ.ά..  Άλατά του 
συναντώνται διαλυμένα στο νερό (και μαζί με τα 
άλατα του ασβεστίου ορίζουν τη σκληρότητά του 
(βλ. παράγρ. 12.3). Το θαλάσσιο νερό περιέχει πε-
ρίπου 0,13% κατά μάζα Μg+2. Παρασκευάζεται από 
τα ορυκτά του (αναγωγή με άνθρακα ή πυρί τιο) ή 
από τη θάλασσα (μετατροπή των Μg+2 σε ΜgCl2 
και ηλεκτρόλυση τήγματος). Εκτεθειμένο στον αέρα 
οξειδώνεται αργά. Σε μεγάλες θερμοκρασίες καίγε-
ται προς ΜgΟ με εκπομπή λευκού φω τός πλούσιου 
σε υπεριώδεις ακτίνες. Προσβάλλεται από τα οξέα. 
Γενικότερα παρουσιάζει αναγωγική δράση. Χρησι-
μοποιείται στην πυροτεχνουργία, τη φωτογραφική 
τέχνη, ως αναγωγικό μέσο κ.λπ.. Το μεγαλύτερο 
όμως μέρος του παραγόμενου Μg (περίπου το 95%), 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαφρών και αν-
θεκτικών κραμά των για τη βιομηχανία αεροπλάνων, 
αυτοκινήτων, μηχανών (μαγνάλιο, ντουραλουμίνιο, 
ηλεκτρομέταλλο κ.ά.). Η χρήση του αυτή βασίζεται 
στις μηχανικές του ιδιότητες (ελαφρό, όλκιμο, ελατό, 
μαλακό, δύστηκτο). Από τις ενώσεις του, εμπορικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το ΜgΟ, γνωστό ως μαγνη-
σία (που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ειδικών 
δομικών υλικών) και το Μg(ΟΗ)2, γνωστό ως γάλα 
της μαγνησίας (που βρίσκει εφαρμογές στη φαρμα-
κευτική].

Το ασβέστιο (Ca) αφθονεί στη φύση. Συναντά-
ται κυρίως ως CaCO3 με διάφορες μορφές (ασβε-
στόλιθος, μάρμαρο, ασβεστίτης κ.λπ.). Επίσης συ-
ναντάται στον γύψο (CaSO4 · 2Η2O), στον δολομίτη 
(ΜgCO3 · CaCO3), στον φωσφορίτη [Ca3(ΡΟ4)2] κ.ά. 
Παρασκευάζεται με ηλεκτρόλυση τήγματος CaCl2. 
Προσβάλλεται από το οξυγόνο και σχηματίζει CaO. 
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ζ = 4 Βe   Βηρύλλιο Αr = 9,0122
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2 – 8 – 2 (3s2)

Μg  Μαγνήσιο
σ.ζ.: 1107 °C 
σ.π.: 650 °C

Αr = 24,312
d = 1,74

ζ = 20
2 – 8 – 8 – 2 
(4s2)

Ca   Ασβέστιο 
σ.ζ.: 1440 °C
σ.π.: 838 °C

Αr = 40,08 
d = 1,55

ζ = 38 Sr    Στρόντιο Αr = 87,62

ζ = 56 Ba   Βάριο Αr = 137,34

ζ = 88 Ra   Ράδιο (Αr = 226)
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Προσβάλλεται επίσης από τα διάφορα οξέα. Χρησι-
μοποιείται στη χαλυβουργία (απαέρωση του χάλυ-
βα). Πάρα πολλές βιομηχανικές χρήσεις βρίσκει και 
το CaCO3.

Το οξείδιο του ασβεστίου ή ασβέστης (CaO) 
είναι στερεό λευκού χρώματος. Παρασκευάζεται στα 
ασβεστοκάμινα με πύρωση του ασβε στόλιθου:

CaCO3 
900 – 1200 oC

 CaO + CO2.

Χρησιμοποιείται στην οικοδομική (κονιάματα), 
στη μεταλλουργία (απομάκρυνση των οξειδίων του 
πυριτίου ως ευτηκτική σκουριά), καθώς και στη χη-
μική βιομηχανία.

Το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OΗ)2 (ή σβη-
σμένος ασβέ στης) παρασκευάζεται με την ένωση 
άσβεστου με νερό (αντίδραση χαρακτηριστικά εξώ-
θερμη):

CaO + Η2O → Ca(ΟΗ)2

Χρησιμοποιείται στην οικοδομική, στη γεωργία, 
στη βυρσοδεψία και στη χημική βιομηχανία. Τέλος, 
σημαντικά είναι και το θειικό ασβέστιο CaSO4 (χρη-
σιμοποιείται στη γεωργία, στη χαρτοβιομηχανία και 
στην οικοδομική), η χλωράσβεστος CaOCl2 (λευκα-
ντικό) κ.λπ..

3) Το αργίλιο [αλουμίνιο (Αl) (ΙΙΙΑ ομάδα)]

Τα στοιχεία της ΙΙΙΑ ομάδας έχουν τρία ηλεκτρό-
νια στην εξωτερι κή τους στιβάδα. Ο μεταλλικός χα-
ρακτήρας τους αυξάνει με την αύξηση του ατομικού 
αριθμού. Το βόριο (ζ = 5) είναι αμέταλλο (παρουσι-
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ζ = 5 Β   Βόριο Αr = 10,811
ζ = 13 
2 – 8 – 3 
(3s2 3p1)

Αl   Αργίλιο 
σ.ζ.: 2450 °C 
σ.π.: 660 °C

Αr = 26,9815
d = 2,70

ζ = 31 Ga   Γάλλιο Αr = 69,72 

ζ = 49 Ιn   Ίνδιο Αr = 114,82

ζ = 81 Τl   Θάλλιο Αr = 204,37

άζει υψηλό δυναμικό ιονισμού, δεν είναι καλός αγω-
γός του ηλεκτρισμού, σχηματίζει ασθενή οξέα και 
όχι υδροξείδια, για παρά δειγμα βορικό οξύ Η3ΒO3). 
Τα επόμενα (Αl, Ga, Ιn, Τl) παρουσιάζουν σαφώς 
μεταλλικό χαρακτήρα (χαμηλό δυναμικό ιονισμού, 
καλοί α γωγοί ηλεκτρισμού, μεταλλική λάμψη κ.λπ.). 
Από αυτά, το αργίλιο είναι πολύ μεγάλης σημασίας 
για τη βιομηχανία.

Το Αl έχει ατομικό αριθμό 13 και κατανομή ηλε-
κτρονίων 2 – 8 – 3. Παρουσιάζει τάση αποβολής των 
τριών ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας με-
τατρεπόμενο σε Αl +3. Οι μεταλλικές του ιδιότητες εί-
ναι ασθενέστερες από αυτές των στοιχείων που εξε-
τάσαμε. Έτσι, το υδροξείδιό του είναι «αμφολύτης», 
δηλαδή συμπεριφέρεται ως βάση αλλά και ως οξύ.

Αl (ΟΗ)3 →←  Αl +3 + 3OΗ– 

Αl (ΟΗ)3 →←  Η+ + ΑlΟ2
–

 + Η2O.

Παρ’ όλα αυτά, οι μεταλλικές ιδιότητες (ιδιαίτερα 
οι μηχανικές) σαφώς επικρατούν. Είναι στοιχείο πολύ 
διαδεδομένο στη φύση (το πιο διαδεδομένο μετά το 
O2 και το Si). Δεν απαντά ελεύθερο. Απαντά κυρίως 
υπό μορφή αστρίων (ΚΑlSi3O8) και αργίλου (Αl2O3 · 
2SiO2 · 2Η2O). Τα ενδιαφέροντα όμως ορυκτά του εί-
ναι ο βωξίτης (Αl2O3 · Η2O), ο κρυόλιθος (Νa3ΑlF6) 
και διάφορα οξείδια. Παρα σκευάζεται ηλεκτρολυτικά 
από τον βωξίτη (βλ. εφαρμογές ηλεκτρόλυσης) (σχ. 
14.5). Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, πολύ ελαφρό, 
με μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα, ελατό και όλκιμο 
(μετετρέπεται εύ κολα σε σύρμα και λεπτά φύλλα σε 
100 – 150 °C). Δεν προσβάλλεται στον ατμοσφαιρι-
κό αέρα, γιατί δημιουργεί προστατευτικό επίστρω μα 
από οξείδιο, που εμποδίζει την παραπέρα διάβρωση. 
Προστατευτικό επίστρωμα δημιουργείται και με την 
επίδραση καθαρού νερού. Το θαλάσσιο νερό όμως, 

Σχ. 14.5
Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρόλυση.
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το προσβάλλει, αλλά όχι σε βαθμό που να καθιστά 
απαγορευτική τη χρήση του στη θάλασσα. Προσβάλ-
λεται από το υδροχλωρικό και το πυκνό θειικό οξύ. 
Αντίθετα δεν προσ βάλλεται από το αραιό θειικό οξύ 
και το πυκνό νιτρικό οξύ (παθητι κή κατάσταση).

Χρησιμοποιείται στην κατασκευή καλωδίων, στην 
κατασκευή λε πτότατων φύλλων για την περιτύλιξη 
τροφίμων (συσκευασία), για μεταλλικά κουτιά, διά-
φορες μεταλλικές κατασκευές κ.λπ.. Λόγω των ιδιο-
τήτων του και, κύρια, του μικρού του ειδικού βάρους 
χρησιμο ποιείται ευρύτατα για τη δημιουργία ελα-
φρών κραμάτων στη βιομη χανία αεροπλάνων και 
γενικά οχημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης για την 
κατασκευή οικιακών σκευών, υλικών για κτηριακές 
κατα σκευές κ.λπ.. Τέλος, χρησιμοποιείται στη μεταλ-
λουργία για την ανα γωγή ορισμένων μετάλλων (αρ-
γιλο-θερμική μέθοδος).

4) Κασσίτερος (Sn), μόλυβδος (Ρb) (IVA ομάδα)

Τα στοιχεία της IVΑ ομάδας έχουν στην εξωτερι-
κή τους στιβάδα 4 ηλεκτρόνια (και τις προηγούμενες 
συμπληρωμένες). Ο μεταλλικός χαρακτήρας αυξά-
νεται με τον ατομικό αριθμό. Έτσι, ο άνθρακας και το 
πυρίτιο είναι αμέταλλα [εξετάστηκαν στην παράγρ. 
13.1.(6)], το γερμάνιο παρουσιάζει μεταλλικές και 
μη μεταλλικές ιδιότητες, ενώ ο κασσίτερος και ο μό-
λυβδος έχουν καθαρά μεταλλικό χαρα κτήρα. Αυτά, 
σε κατάλληλες (οξειδωτικές) συνθήκες, αποβάλλουν 

Ι
Α

II 
Α

III 
Α

IV
Α

V 
Α

VI 
Α

VII
Α 0

1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 – 30 31 32 33 34 35 36
5 37 38 39 – 48 49 50 51 52 53 54
6 55 56 57 – 80 81 82 83 84 85 86
7 87 88 89 – 105

ζ = 6 C   Άνθρακας Αr = 12,0111

ζ = 14 Si   Πυρίτιο Αr = 28,086

ζ = 32 Ge  Γερμάνιο Αr = 72,57

ζ = 50
2 – 8 – 18 – 
18 – 4
(5s25p2)

ζn   Κασσίτερος 
σ.ζ.: 2270 °C 
σ.π.: 231,9 °C

Αr = 118,69
d = 7,3

ζ = 82
2 – 8 – 18 – 
32 – 18 – 4 
(6s26p2)

Ρb   Μόλυβδος 
σ.ζ.: 1725 °C 
σ.π.: 327,4 °C

Αr = 207,19
d = 11,4

τα 2 ηλεκτρόνια της p υποστιβάδας σχηματίζοντας 
δισθενή ιόντα (Sn+2, Ρb+2) (τα 2 ηλεκτρόνια της s 
υποστιβάδας παραμένουν ως αδρανές ζεύγος). Με 
παρουσία όμως ισχυρών οξειδωτικών σωμάτων 
μπορούν να αποβληθούν και άλλα 2 ηλεκτρόνια της 
s υποστιβάδας και να προκύψουν τα κατιόντα Sn+4 
και Ρb+4.

Τόσο ο κασσίτερος όσο και ο μόλυβδος δεν πα-
ρουσιάζονται ε λεύθερα στη φύση, αλλά με τη μορφή 
διάφορων ορυκτών. Σημαντι κότερα ορυκτά είναι: ο 
κασσιτερίτης (SnO2) για τον κασσίτερο και ο γαλη-
νίτης (ΡbS), ο κερουσίτης (ΡbCO3) και ο αγγλεζίτης 
(ΡbSO4) για τον μόλυβδο.

Από αυτά παραλαμβάνονται με αναγωγή, (για τον 
κασσίτερο ανα γωγή με άνθρακα, ενώ για τον μόλυ-
βδο με φρύξη και αναγωγή). O κασσίτερος είναι αρ-
γυρόλευκος, βαρύς, εύτηκτος, μαλακός. Ο μόλυ βδος 
κυανόλευκος, βαρύτερος του Sn, πολύ μαλακός, εύ-
τηκτος, πολύ ελατός και όλκιμος (παρέχει ελάσματα 
και σύρματα μικρής αντοχής).

O Sn προσβάλλεται από το πυκνό ΗΝO3 προς 
SnO2. Επίσης, από το πυκνό ΗCl και Η2SO4 προς 
SnCl2 και SnSO4 αντίστοιχα. Πυρούμενος καίγεται 
προς το SnO2. Δεν οξειδώνεται σε ατμοσφαιρικές 
συνθήκες. Ο Ρb διαλύεται από το ΗΝO3 δίνοντας 
Ρb(ΝO3)2. Η προσβολή από το ΗCl και το Η2SO4 εί-
ναι μόνο επιφανειακή, γιατί τα σχηματιζόμενα προϊό-
ντα ΡbCl2 και ΡbSO4 δεν διαλύονται και σχη ματίζουν 
επίστρωμα, που εμποδίζει την παραπέρα προσβο-
λή. Σε αυξημένη όμως θερμοκρασία η προσβολή εί-
ναι βαθύτερη καθόσον η διαλυτότητα των παραπάνω 
ουσιών αυξάνει.

O Sn χρησιμοποιείται για την παρασκευή διάφο-
ρων κραμάτων, καθώς και για την επικασσιτέρωση 
διάφορων μεταλλικών αντικειμένων. Ο επικασσιτε-
ρωμένος σίδηρος καλείται λευκοσίδηρος (τενεκές). 
Αυτός λαμβάνεται με απλή εμβάπτιση φύλλων σιδή-
ρου σε τηγμένο κασσίτερο.

Ο Ρb χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσ-
σωρευτών, σωλή νων, αγωγών, φύλλων και για την 
παρασκευή κραμάτων χαμηλού σημείου τήξης. Χρη-
σιμοποιείται επίσης για την παρασκευή διάφορων 
χημικών ουσιών, όπως στουπέτσι, μίνιο, αντικροτικά 
βενζίνης, εντομοκτόνα κ.λπ..

5)  Χαλκός (Cu), Άργυρος (Αg), Χρυσός (Αu) (ομά-
δα ΙΒ)

Η ομάδα αυτή αποτελεί την πρώτη από τις κα-
λούμενες δευτε ρεύουσες ομάδες του περιοδικού συ-
στήματος. Οι ομάδες αυτές εί ναι 8. Τα στοιχεία τους 
(για κάθε περίοδο) βρίσκονται ανάμεσα στην ΙΙΑ και 
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ΙΙΙΑ ομάδα. Αποτελούν δηλαδή κατά κάποιον τρόπο 
τον συνδε τικό κρίκο μεταξύ των έντονα ηλεκτροθε-
τικών στοιχείων (των ΙΑ και ΙΙΑ ομάδων) και των ηλε-
κτραρνητικών (των ομάδων ΙΙΙΑ IVΑ κ.λπ.). Γι’ αυτό τα 
στοιχεία των δευτερευουσών ομάδων ονομάζονται 
μεταβα τικά στοιχεία.

Τα χαρακτηριστικά των μεταβατικών στοιχείων 
μπορούν να συνο ψιστούν στα ακόλουθα:

1) Εμφανίζουν σαφώς μεταλλικό χαρακτήρα.
2) Έχουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονίων και 

της πλησιέστε ρης προς την εξωτερική στιβάδας (d 
υποστιβάδας ή d τροχια κών). Γι’ αυτό παρουσιάζο-
νται συνήθως με περισσότερες από έναν βαθμούς 
οξείδωσης.

3) Είναι σκληρά και παρουσιάζουν υψηλό σημείο 
τήξης (λόγω ενίσχυσης του μεταλλικού δεσμού με 
ομοιοπολικούς που σχη ματίζουν ηλεκτρόνια των d 
τροχιακών).

4) Έχουν μεγάλη τάση σχηματισμού συμπλόκων.
Τα στοιχεία της ΙΒ ομάδας έχουν στην εξωτερική 

τους στιβάδα 1 ηλεκτρόνιο όπως και τα στοιχεία της 
ΙΑ ομάδας. Η διαφορά βρίσκε ται στην πλησιέστερη 
προς την εξωτερική. Ενώ στα αλκαλιμέταλλα έχουμε 
8 ηλεκτρόνια (συμπληρωμένα s και p τροχιακά, όπως 
στα ευγενή αέρια), εδώ έχουμε 18 (συμπληρωμένα s, 
p και d. τροχιακά). Η παρεμβολή των d τροχιακών 
διαφοροποιεί σημαντικά τη συμπεριφο ρά τους).

Και τα τρία στοιχεία της ομάδας έχουν υψηλό 
σημείο ζέσης και σημείο πήξης (δύστηκτα). Επίσης, 
έχουν μεγάλη πυκνότητα («βα ριά»). Έχουν μεγάλη 
ηλεκτρική αγωγιμότητα, είναι πολύ όλκιμα και ελα-
τά. Η δραστικότητά τους μειώνεται σημαντικά με την 
αύξηση του ατομικού αριθμού. Πάντως, και τα τρία 
βρίσκονται στην ηλεκτροχη μική σειρά κάτω από το 
υδρογόνο (πίν. 8.7.1) και κατά συνέπεια κατά την 
επαφή τους με οξέα δεν ελευθερώνουν Η2. Εκτός 
του αριθμού οξείδωσης +1, ο χαλκός παρουσιάζει 
και +2 (ενώ ο χρυ σός, κυρίως +3).

Ο χαλκός (Cu) είναι μέταλλο μέτριας δραστικό-
τητας. Απαντάται και ως αυτοφυής, αλλά κυρίως σε 
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ορυκτά. Τα σπουδαιότερα είναι ο κυπρίτης (Cu2O), 
ο μαλαχίτης [CuCO3 · Cu(ΟΗ)2], ο χαλκοπυρίτης 
(Cu2S · Fe2S3) κ.ά.. Παραλαμβάνεται από αυτά συ-
νήθως με αναγωγή και καθαρίζεται ηλεκτρολυτικά 
(βλ. εφαρμογές ηλεκτρόλυσης - καθαρισμός μετάλ-
λων). Είναι μέταλλο βαρύ, δύστηκτο, ερυθρού χρώ-
ματος, ισχυρής μεταλλικής λάμψης, πολύ ελατό και 
όλκιμο. Είναι ο καλύτερος μεταλλικός αγωγός μετά 
τον άργυρο.

Στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι σταθερός. Με την 
παρουσία υγρα σίας προσβάλλεται επιφανειακά κα-
λυπτόμενος όμως από στρώμα CuCO3 · Cu(ΟΗ)2 
(βασικού ανθρακικού χαλκού). Θερμαινόμενος στον 
αέρα σχηματίζει προστατευτικό στρώμα οξειδίου. 
Προσβάλλεται από τα οξειδωτικά οξέα (ΗΝO3, πυ-
κνό Η2SO4). Τα αραιά οξέα δεν τον προσβάλλουν. 
Με παρουσία όμως αέρα προσβάλλεται και από 
αυτά:

3Cu + 8ΗΝO3(αραιό) → 3Cu (ΝO3)2 + 4Η2O + 2ΝΟ  
2Cu + 4ΗCl + Ο2 → 2CuCl2 + 2Η2O.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα λόγω των σημαντικών 
ιδιοτήτων του και της ευκολίας με την οποία σχημα-
τίζει κράματα, τόσο σε ηλεκτρι κές όσο και σε κάθε 
είδους κατασκευές. Τα πιο χρήσιμα κράματά του είναι 
ο μπρούντζος (Cu - Sn), ο μπρούντζος αργιλίου (Cu - 
Sn - Αl), ο ορείχαλκος (Cu - ζn), το μέταλλo Delta, το 
μέταλλο Monel κ.λπ. (βλ. πίν. 14.3). Από τις ενώσεις 

ζ = 29
2-8-18-1

Cu   Χαλκός
σ.ζ.: 2595 oC
σ.π.: 1083 oC 

Αr = 63,54

d = 8,96

ζ = 47
2-8-18-18-1

Ag    Άργυρος
σ.ζ.: 2210 oC
σ.π.: 960,8 oC 

Αr = 107,87

d = 10,5

ζ = 79
2-8-18-32-
18-1

Αu   Χρυσός 
σ.ζ.: 2970 °C 
σ.π.: 1063 °C

Αr = 
196,967

d = 19,3
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του ενδιαφέρον παρουσιάζει ο θειικός χαλκός, που 
σε ένυδρη μορφή (CuSO4 · 5Η2O - γαλαζόπετρα) 
χρησιμοποιείται στη γεωργία ως παρασιτοκτόνο.

Ο άργυρος (Αg) είναι αργυρόλευκου χρώματος, 
άριστος αγωγός του ηλεκτρισμού. Απαντάται στη 
φύση ως αυτοφυής, αλλά και σε διάφορα ορυκτά: 
αργυρίτης (Αg2S), κεραργυρίτης (ΑgCl) κ.ά.. Παρα-
λαμβάνεται με αναγωγή (κυρίως ως παραπροϊόν κατά 
τη μεταλ λουργία του χαλκού, του μολύβδου, του ψευ-
δαργύρου και του καδμίου). Είναι αδρανές στοιχείο 
(ευγενές μέταλλο). Προσβάλλεται όμως (αργά) από τα 
πυκνά - θερμά οξειδωτικά οξέα και το βασιλικό νερό. 
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κοσμημάτων και 
ειδικών κρα μάτων. Από τις ενώσεις του ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ο ΑgΝO3 (κα τασκευή κατόπτρων) και 
ο AgBr (κατασκευή φωτογραφικών πλακών).

Ο χρυσός (Αu) είναι μέταλλο χαρακτηριστικού 
κίτρινου χρώματος. Συναντάται στη φύση κυρίως 
ως αυτοφυής (και σε μικρές πο σότητες). Είναι πολύ 
αδρανές στοιχείο (ευγενές μέταλλο). Προσβάλλεται 
μόνο από το βασιλικό νερό (σχηματισμός συμπλό-
κου). Χρησιμοποιείται με μορφή κράματος για την κα-
τασκευή κοσμημά των (και νομισμάτων). (Η περιεκτι-
κότητα ενός κράματος σε χρυσό εκφράζεται συνήθως 
σε εικοστά τέταρτα που ονομάζονται καράτια, π.χ. 
18 καράτια σημαίνουν περιεκτικότητα του κράματος 
σε χρυσό 18/24. Τα καράτια χρυσού διαφέρουν από 
αυτά του διαμαντιού, για το οποίο 1 καράτι εκφράζει 
μάζα ίση περίπου με 0,2 gr).

6)  Ψευδάργυρος (Ζn), Υδράργυρος (Ηg)  
(ομάδα ΙΙB)

Τα άτομα των στοιχείων της ομάδας αυτής έχουν 
στην εξωτερική τους στιβάδα 2 ηλεκτρόνια, όπως 
δηλαδή και τα στοιχεία της ΙΙΑ ομάδας. Η διαφορά 
βρίσκεται στην πλησιέστερη προς την εξωτερι κή στι-
βάδα (παρόμοια διαφορά συναντήσαμε μεταξύ της ΙΒ 
και της ΙΑ ομάδας). Πάντως, παρά το ότι η δομή των 
ευγενών αερίων (8άδα ηλεκτρονίων) είναι η πιο στα-
θερή, όπως είδαμε [παράγρ. 14.1.(1)], σταθερότητα 

παρουσιάζει και η δομή κατά την οποία τα d τροχιακά 
είναι πλήρη. Γι’ αυτό τα άτομα της ομάδας αυτής σχη-
ματίζουν δι σθενή κατιόντα (αποβάλλοντας τα 2 ηλε-
κτρόνια της εξωτερικής τους στιβάδας): ζn+2, Cd+2, 
Hg+2, (αλλά και Ηg+1)· Τα στοιχεία αυτά όμως έχουν 
σαφώς υψηλότερο δυναμικό ιονισμού και βρίσκο νται 
χαμηλότερα στη σειρά ηλεκτροθετικότητας (πίν. 8.2) 
από τα αντίστοιχα της ομάδας ΙΙΑ. Είναι δηλαδή πολύ 
αδρανέστερα αυτών.

Ο ψευδάργυρος (ζn) είναι τεφρόλευκος, σκλη-
ρός, ελατός στους 100 °C, ενώ σε υψηλότερη θερ-
μοκρασία (200 °C) γίνεται εύθραυστος. Συναντάται 
με τη μορφή ορυκτών, σπουδαιότερα από τα οποία 
είναι ο σφαλερίτης (ζnS) και ο σμισθωνίτης (ζnCO3). 
Λαμβάνεται από αυτά είτε με απευθείας αναγωγή με 
άνθρακα (αφού μετατραπούν με φρύξη σε ζnΟ) είτε 
με ηλεκτρόλυση (αφού μετατραπούν με επίδρα ση θει-
ικού οξέος σε ζnSO4).

Δεν προσβάλλεται από τον ξηρό ατμοσφαιρικό 
αέρα. Με παρουσία υγρασίας προσβάλλεται μόνο 
επιφανειακά και δημιουργείται στρώμα α πό ζnΟ 
(και ζnCΟ3), που εμποδίζει την παραπέρα διάβρω-
ση. Το γεγονός αυτό τον καθιστά κατάλληλο για την 
προστασία ευπαθών στην ατμόσφαιρα μετάλλων, 
όπως ο σίδηρος (επιψευδαργύρωση, βλ. εφαρμογές 
ηλεκτρόλυσης). Προσβάλλεται πολύ αργά από α ραιά 
οξέα, ταχύτερα από τα οξειδωτικά (Η2SO4 και ΗΝO3). 
Αν στον χώρο προσβολής υπάρχει χαλκός ή ενώσεις 
του, υφίσταται ηλε κτροχημική διάλυση:

Cu+2 + ζn → ζn+2 + Cu
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ζ = 30 
2 – 8 – 18 – 2

ζn   Ψευδάργυρος 
σ.ζ.: 906 °C 
σ.π.:419,5 °C

Αr = 65,37
 
d = 7,14

ζ = 48
2 – 8 – 18 – 
18 – 2

Cd   Κάδμιο 
σ.ζ.: 756 °C 
σ.π.: 320,9 °C

Αr = 112,40
 
d = 8,65

ζ = 80
2 – 8 – 18 –
32 – 18 – 1

Ηg   Υδράργυρος 
σ.ζ.: 357 °C 
σ.π.: –38,4 °C

Αr = 200,59
 
d = 13,6
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Χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων 
κραμάτων (κυρίως του ορείχαλκου: Cu + ζn) και για 
την επιψευδαργύρωση του σιδή ρου (είτε με ηλεκτρο-
λυτική απόθεση, είτε με εμβάπτιση σε τήγμα του). 
Χρησιμοποιείται ακόμη για την κατασκευή γαλβανι-
κών στοι χείων. Ενώσεις του (ζnΟ, ζnSO4) βρίσκουν 
εφαρμογή στη βιομηχα νία χρωμάτων.

Το κάδμιο (Cd) παραλαμβάνεται ως παραπροϊόν 
από τα ορυκτά του ψευδαργύρου στα οποία περιέ-
χεται σε μικρές ποσότητες. Είναι σχετικά μαλακό μέ-
ταλλο και η συμπεριφορά του μοιάζει με αυτήν του 
ψευδαργύρου. Χρησιμοποιείται για την επικάλυψη 
του σιδήρου (πλεονέκτημα: δεν «σπάζει» κατά το 
λύγισμα των φύλλων). Ράβδοι του χρησιμοποιούνται 
στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

O υδράργυρος (Ηg) είναι υγρό μέταλλο σε συνη-
θισμένες θερ μοκρασίες. Συναντάται σε μικρές ποσό-
τητες ως αυτοφυής και σε ορυκτά (σπουδαιότερο το 
κιννάβαρι - ΗgS).

Σε κανονικές συνθήκες δεν προσβάλλεται από το 
οξυγόνο. Η πιο χαρακτηριστική του ιδιότητα είναι η 
τάση του να σχηματίζει με άλλα μέταλλα (εκτός των 
Fe, Cο, Νi) κραματικά συστήματα που ονομάζο νται 
αμαλγάματα. Οι ατμοί του υδραργύρου είναι πολύ 
τοξικοί (και παρά τη μικρή τάση ατμών που παρου-
σιάζει απαιτείται προσοχή). Χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή επιστημονικών οργάνων (θερμό μετρα, 
βαρόμετρα κ.λπ.). Επίσης, χρησιμοποιείται για την 
παρα σκευή διαφόρων αμαλγαμάτων.

7)  Σίδηρος (Fe), κοβάλτιο (Cο), νικέλιο (Ni)  
(VIII ομάδα)

Απ’ όσα είπαμε για τα μεταβατικά στοιχεία, προ-

κύπτει ότι τα γει τονικά στοιχεία της ίδιας περιόδου 
(διαδοχικοί ατομικοί αριθμοί) μοιάζουν ως προς τις 
φυσικοχημικές τους ιδιότητες (αφού έχουν ασυμπλή-
ρωτη την d υποστιβάδα της πλησιέστερης προς 
την εξωτε ρική στιβάδα και η διαφοροποίησή τους 
έγκειται στον διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονίων σε 
αυτήν και όχι στην εξωτερική). Η ομοιότητα αυτή εί-
ναι ακόμα πιο έντονη στα στοιχεία Fe, Cο, Νi, ώστε 
να επι βάλλεται η κατάταξή τους στην ίδια ομάδα του 
περιοδικού συστήμα τος. Η ιδιόμορφη ομάδα που 
προκύπτει είναι η 8η. (Το ίδιο συμβαίνει και με τις τρι-
άδες Ru, Rh, Ρt της πέμπτης περιόδου και Os, Ir, Ρt 
της έκτης. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται χαμηλά στη 
σειρά ηλεκτροθετικότητας και συμπεριφέρονται ως 
«ευγενή μέταλλα». Αυτό συνιστά σημαντική διαφορά 
από τα Fe, Cο, Νi, που βρίσκονται υψηλότερα από 
το υδρογόνο στη σειρά (βλ. πίν. 8.2).

Ο σίδηρος (Fe) ανήκει στην VIII ομάδα του περι-
οδικού συστήματος (όπως και τα Νi, Cο). Στην εξω-
τερική του στιβάδα (4η) έχει 2 ηλεκτρόνια. (Το ίδιο και 
τα Cο, Νi). Έχει όμως ασυμπλήρωτη την προηγού-
μενη στιβάδα του:

Fe: ζ = 26 κατανομή ηλεκτρονίων 2 – 8 – 14 – 2
Cο: ζ = 27 κατανομή ηλεκτρονίων 2 – 8 – 15 – 2 
Νi: ζ = 28 κατανομή ηλεκτρονίων 2 – 8 – 16 – 2.

Επειδή έχει ασυμπλήρωτα τα 3d τροχιακά του, 
συχνά σχηματίζει πολύπλοκες ενώσεις (συμπλοκα 
άλατα). Τα σπουδαιότερα ορυκτά του σιδήρου εί-
ναι: ο μαγνητίτης [Fe3O4 (ή FeΟ · Fe2O3)], ο αιματί-
της Fe2O3, ο λειμωνίτης (Fe2O3 · 3Η2O), ο σιδηρίτης 
(FeCO3) και ο σιδηροπυρίτης (FeS2).

Ι
Α

II 
Α

III 
B

IV
B

V 
B

VI 
B

VII
B VIII I

B
II
B

III 
Α

IV
Α

V 
Α

VI 
Α

VII
Α 0

1 (1) 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
6 55 56 57/71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
7 87 88 89/103 104 105

ζ = 26 
2 – 8 – 14 – 2 
Αr = 55,847 
d = 7,86

Fe   Σίδηρος  
σ.ζ.: 3000 οC
σ.π.:1536 οC

ζ = 27
2 – 8 – 15 – 2 
Αr = 58,933 
d = 8,9

Co   Κοβάλτιο
σ.ζ.: 2900 οC
σ.π. 1495 οC

ζ = 28 
2 – 8 – 16 – 2 
Αr = 58,71 
d = 8,9

Νi   Νικέλιο 
σ.ζ.: 2730 οC 
σ.π.: 1452 οC

ζ = 44 Ru   Ρουθήνιο ζ = 45 Rh   Ρόδιο ζ = 46 Ρd  Παλλάδιο

ζ = 76 Os   Όσμιο ζ = 77 Ιr   Ιρίδιο ζ = 78 Ρt   Λευκόχρυσος
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Μεταλλουργία σιδήρου (χαλυβουργία). Με αυ-
τήν επιτυγχάνουμε την αναγωγή των ορυκτών του 
σιδήρου (κύρια του αιματίτη) σε ακατέργαστο σίδηρο 
και στη συνέχεια τη μετατροπή του σε χυτοσίδηρο 
και χάλυβα. Η αναγωγή του σιδηρομεταλλεύματος 
γίνεται με άνθρακα (κωκ) σε ειδικές εγκαταστάσεις 
που καλούνται υψικάμινοι (σχ. 14.6, 14.7).

Οι υψικάμινοι τροφοδοτούνται από την κορυφή 
με μετάλλευμα, κωκ και ασβεστόλιθο (CaCO3), που 
αποτελεί το συλλίπασμα. Οι πρώτες ύλες προστί-
θενται κατά διαδοχικά στρώματα. Από τον πυθμένα 
της υψικαμίνου διοχετεύεται ο αέρας υπό πίεση που 
έχει προθερμανθεί. Αυτός προκαλεί καύση μέρους 
του κωκ, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας: C + O2 → CO2 (+Q).

Το CO2 ανερχόμενο, ανάγεται προς: CO: 

CO2 + C → 2CO.

Τα CO και C στις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες 

Σχ. 14.6
Σχηματική τομή υψικαμίνου.

Σχ. 14.7
Μονάδα υψικαμίνου.

Μετάλλευμα,
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δρουν αναγωγικά επί των οξειδίων του σιδήρου:

F2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 

F2O3 + 3C → 2Fe + 3CO

Το νεοσχηματιζόμενο CO2 ανάγεται και πάλι από 
το κωκ προς CO και λαμβάνει εκ νέου μέρος στην 
αναγωγή των οξειδίων. Για να αυξηθεί η ταχύτητα 
των αντιδράσεων, εμπλουτίζουμε τον εισερχόμε νο 
αέρα σε οξυγόνο. Η προθέρμανση του αέρα γίνεται 
με εναλλάκτες θερμότητας, με τους οποίους αξιο-
ποιείται και η θερμότητα των αερίων που εξέρχονται 
από την υψικάμινο. Το συλλίπασμα σε υψη λές θερ-
μοκρασίες διασπάται και δεσμεύει τα πυριτικά που 
περιέχο νται στο μετάλλευμα:

CaCO3 → CaO + CO2

CaO + SiO2 → CaSiO3 (σκουριά υψικαμίνου).

Η σκουριά της υψικαμίνου επιπλέει στον τηγμένο 
σιδήρο και απομακρύνεται. Στον σίδηρο αναπόφευ-
κτα διαλύεται ένα ποσοστό άνθρακα (4 – 5%), καθώς 
και μικρές ποσότητες άλλων σωμάτων (Si, Μn). Η 
λειτουργία της υψικαμίνου είναι συνεχής (διακόπτε-
ται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους και συντήρη-
ση). Μεγάλη σημασία έχει η ομαλή και μόνιμη πα-
ροχή πρώτων υλών. Ακολουθεί η επεξεργασία του 
σιδήρου της υψικαμίνου (χαλυβοποίηση) (σχ. 14.8). 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι: Bessemer, Siemens - 
Martin, ηλεκτρική κάμινος κ.λπ..

Σημειώνουμε τη σημασία της ανακύκλωσης για 
την παραγωγή σιδήρου και χαλύβων: ακατάλληλες 
ποσότητες σιδηρών προϊόντων (λαμαρίνες από δι-
άλυση πλοίων, διάφορα παλιοσίδερα γνωστά ως 
Σκραπ) χρησιμοποιούνται και πάλι ως πρώτη ύλη.

Ιδιότητες και χρήσεις. Ο χημικά καθαρός σίδη-
ρος είναι πολύ μαλακός και γενικά, λόγω των μηχα-
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νικών του ιδιοτήτων, ακατάλλη λος για βιομηχανική 
χρήση. Τα διάφορα κράματα όμως που σχημα τίζει 
(κοινός χάλυβας με C και ειδικοί χάλυβες κύρια με: 
Cr, Βο, Μn, Νi κ.ά.) έχουν άριστες ιδιότητες και βρί-
σκουν τεράστια εφαρμογή (η ανάγκη κάθε χώρας σε 
προϊόντα σιδήρου αποτελεί σημαντικό δεί κτη της τε-
χνικής αναπτύξης. Αυτά χρησιμοποιούνται για κάθε 
εί δους μηχανοκατασκευές: αυτοκίνητα, πλοία, τρένα, 
οικοδομές, εργοστασιακές κατασκευές κ.λπ.. Στον 
ατμοσφαιρικό αέρα με την πα ρουσία υγρασίας ο Fe 
οξειδώνεται προς οξείδια σιδήρου (σκουριά) που 
διευκολύνουν την παραπέρα προσβολή. Σε όξινο 
περιβάλλον η προσβολή είναι εντονότερη. Γιʼ αυτό 
απαιτούνται ειδικά μέτρα προ στασίας (βλ. κεφ. 11).

Κοβάλτιο (Co), νικέλιο (Νi). Είναι μέταλλα με 
παρόμοιες με τον σίδηρο φυσικοχημικές ιδιότητες. 
Έτσι παρουσιάζουν σιδηρομαγνητικές ιδιότητες, 

Σχ. 14.8
Τηγμένος χυτοσίδηρος μεταφέρεται από την υψικάμινο 
σε άπιο Bessamer για την μετατροπή του σε χάλυβα.

έχουν υψηλό σημείο τήξης και είναι βαριά. Επι πλέον 
και τα δύο παρουσιάζουν καλές μηχανικές ιδιότητες. 
Δεν απαντώνται ελεύθερα στη φύση. Το Co απαντά 
σε μετεωρίτες, κα θώς και σε μικρές ποσότητες σε 
διάφορα ορυκτά [σπουδαιότερα ο κοβαλτίτης (Cο-
ΑsS) και ο σμαλτίτης CoΑs2)]. Το Νi επίσης απαντά 
στους μετεωρίτες και σε ορυκτά [σπουδαιότερα: νι-
κελίτης (ΝiΑs), αμοιβίτης, γαρνιερίτης]. Το Co ως κα-
θαρό μέταλλο δεν παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, 
γι’ αυτό δεν παρασκευάζεται σε μεγάλες ποσό τητες. 
Παρασκευάζεται με φρύξη (μετατροπή σε οξείδιο) και 
αναγωγή με Η2 ή άνθρακα. Το Νi λαμβάνεται επίσης 
με φρύξη και αναγωγή. Επειδή λαμβάνεται σε κρά-
μα με τον Cu, ακολουθεί ηλεκτρόλυση και παραλαβή 
καθαρού Νi. Είναι και τα δύο πρακτικώς απρόσβλη-
τα στον ατμοσφαιρικό αέρα. Παρουσιάζουν επίσης 
σημαντική αντίσταση στην προσβολή από τα οξέα.

Χρήσεις. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την 
παρασκευή ειδικών κραμάτων. Τα κράματα του Cο 
παρουσιάζονται πολύ ανθεκτικά σε υψηλές σχετικά 
θερμοκρασίες. Τα κράματα του Νi παρουσιάζουν με-
γάλη αντίσταση στην οξείδωση (νεάργυρος, κράμα 
νομισμάτων). Το κοβάλτιο χρησιμοποιείται ακόμη 
στην κεραμική και στην υαλουρ γία, το Νi, για επινικέ-
λωση του σιδήρου κ.ά..

Υπάρχουν στα μεταβατικά στοιχεία και άλλα μέ-
ταλλα βιομηχανικού ενδιαφέροντος όπως το τιτάνιο 
(Τi) που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χρωμάτων 
και για την παρασκευή διαφόρων κραμάτων (ομάδα 
IVΒ), το βανάδιο (V) (κράματα - ομάδα VΒ), το χρώμιο 
(Cr) (χημικές βιομηχανίες, κράματα - ομάδα VIB), το 
μαγγάνιο (Μn) (παραγωγή κραμάτων, χημικές βιο-
μηχανίες - ομάδα VIIB) κ.ά. (πίν. 14.3).

Πίνακας 14.3 
Τα σημαντικότερα κράματα.

Κράμα Συστατικά (% συμμετοχή)

1. ΚΡΑΜΑΤΑ Fe Βάση ο σίδηρος

Χυτοσίδηρος (μαντέμι) Fe C (2,5 - 5)  (Si, Μn, S, Ρ: ίχνη)

Ανθρακούχοι χάλυβες Fe C (0,15 – 1,5)  (ίχνη Μr, Si, κ.ά.)

Μαγγανιούχοι χάλυβες Fe C Μn (1,5 – 12,5)

Νικελιούχοι χάλυβες Fe C Νi  (0,65 – 12,5)  Μn (0 – 1,5)

Νικελιοχρωμιούχοι χάλυβες Fe C Νi (1 – 12,5) Cr (0,3 – 18) Μn (0,6 – 0,8)

Βολφραμιούχοι χάλυβες Fe C W  (0,4 – 10) Cr (0,7 – 5)

Μολυβδαινιούχοι χάλυβες Fe C Μο (0,3-0,5) Μn (0,6-1,6)

Βαναδιούχοι χάλυβες Fe C V (0,2 – 1) Cr (1 – 13) (Μn, Si, Μο)

Κράμα Invar Fe (63) 0(0,5) Νi (36)  Μnζ(0,5)

(συνεχίζεται)
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2. ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

Ορείχαλκος Cu (70 – 80) ζn (20 – 30)

Μέταλλο Delta Cu (55)  ζn (41)  Fe (4)

Μπρούντζος Cu (80 – 90) Sn (5 – 10) ζn (0 – 5)

Μπρούντζος αργιλίου Cu (90 – 96) Αl (2 – 10) Fe (1 – 4) Νi (0 – 5)

Μέταλλο Monel Νi (68)  Cu (28)  Fe (2,5)  Μn (1,5)

Μαγνάλιο Αl (70 – 90) Μg (10 ‰ 30)

Ντουραλουμίνιο Αl (94)  Cu (4)  Μg (0,5)  Νi (0,5)  Si (0,5)

Καλάι (συγκολλητικό κράμα) Ρb (30 – 70) Sn (30 – 70)

Κράμα τυπογραφικών στοιχείων Ρb (60)  Sb (20)  Sn (20)

Κράμα αντιτριβής Sn (83,3) Cu (8,3)  Sb (8,3)

Κράμα κοσμημάτων Αg (5 – 15) Αu (75)  Cu (10 – 20)

Κράμα νομισμάτων Νi Cu (75)  Νi (25)

Στερλίνα Αu (92,5) Cu (7,5)



15.1 Η ιδιομορφία των οργανικών ενώσεων

Η Οργανική Χημεία έχει ως αντικείμενο μελέτης 
τις ενώσεις του άνθρακα [εκτός των οξειδίων του ‒ 
CO και CO2 ‒ και των ανθρακι κών αλάτων ‒ βλ. και 
παράγρ. 13.1.(6)]. Οι ενώσεις αυτές καλούνται οργα-
νικές και αποτελούν το 90% περίπου όλων των χημι-
κών ενώ σεων. Σήμερα είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει 
ριζική διαφορά μεταξύ των λεγόμενων οργανικών και 
ανόργανων χημικών ενώσεων. Παρ’ όλα αυτά, ο δια- 
χωρισμός διατηρείται. Και όχι μόνο για τα μεθοδο-
λογικά πλεονεκτήματα που αυτός συναπάγεται, αλλά 
και για κά ποιες σημαντικές ιδιομορφίες που παρου-
σιάζουν οι οργανικές ενώσεις (με σημαντικότερη την 
ανθρακική αλυσίδα). Πέρα από αυτό, επισημαίνονται 
ορισμένες ιδιότητες που παρουσιάζονται συχνότερα 
στις οργανικές ενώσεις. Για παράδειγμα οι οργανικές 
ενώσεις κατά κανόνα καίγονται (εξαίρεση τα αλογο-
νίδια). Οι δεσμοί που συναντώ νται είναι ομοιοπολι-
κοί και οι οργανικές ενώσεις δεν διίστανται σε ιόντα 
(εξαίρεση τα οργανικά οξέα και τα άλατά τους).

Το τεράστιο πλήθος των οργανικών ενώσεων 
οφείλεται στην ικανό τητα των ατόμων του άνθρα-
κα να ενώνονται σχετικά εύκολα όχι μόνο με άτομα 
άλλων στοιχείων, αλλά και μεταξύ τους. Χαρακτη-
ριστική επομέ νως για τις οργανικές ενώσεις είναι η 
συμπεριφορά του ατόμου του άνθρακα (σχ. 15.1). 
Αυτό: 

Πρώτον είναι τετρασθενές, δεύτερον τα τέσσε-
ρα σθένη (μονάδες συγγενείας) είναι ισότιμα και τρί-
τον οι τέσσερεις μονάδες συγγένειας κατευθύνονται 
προς τις κορυφές κανονικού τετραέδρου, στο κέντρο 
του οποίου βρίσκεται ο άνθρακας. (Ο άνθρακας έχει 
ζ = 6. Στην εξωτερική ‒ δεύτερη ‒ στιβάδα του υπάρ-
χουν 4e, τα οποία θα έπρε πε να κατανέμονται 2 στην 
s στιβάδα και 2 στην p. Τότε οι δεσμοί δεν θα ήταν 
ισοδύναμοι. Αντί αυτού δημιουργείται μία «υβριδική» 
κατάσταση και αντί για 2 s τροχιακά και 2 p, έχουμε 4 
υβριδοποιημέ να sp τροχιακά).

Η αλληλεπίδραση του ατόμου του άνθρακα με 
άλλα άτομα (είτε άνθρακα είτε άλλου στοιχείου) και η 
δημιουργία δεσμών, πιθανόν να διατηρήσει την πα-

Σχ. 15.1
Το άτομο του άνθρακα.

C
109,5o

(α)

(β)

sp3 τροχιακό
(υβριδισμός)

ραπάνω συμμετρία (π.χ. CΗ4), πιο συχνά όμως τη 
διαταράσσει.

Σε καθαρή κατάσταση ο άνθρακας παρουσιάζε-
ται σε δύο μορφές (σχ. 15.2): του διαμαντιού και του 
γραφίτη. Στο πλέγμα του διαμαντιού, τα άτομα του 
άνθρακα σχηματίζουν κανονικά τετράεδρα με ένα 
άτομο στο κέντρο και από ένα σε κάθε κορυφή. Έτσι, 
κάθε άτομο συνδέεται με ομοιοπολικούς δεσμούς με 
άλλα τέσσερα. Στον γραφίτη τα άτομα σχηματίζουν 
ένα επίπεδο δίκτυο εξαγώνων, όπου το κάθε άτο-
μο συνδέεται (με ομοιοπολικούς δεσμούς) με άλλα 
τρία άτομα. Έτσι λοιπόν για κάθε άτομο υπάρχει ένα 
ηλεκτρόνιο της εξω τερικής στιβάδας «ελεύθερο» και 
γι’ αυτό ο γραφίτης παρουσιάζεται ως καλός αγω-
γός του ηλεκτρισμού. Επειδή τα επίπεδα συνδέονται 
ασθενώς (δυνάμεις Van der Waals), μπορεί το ένα να 
ολισθαίνει πάνω στο άλλο (λιπαντικές ιδιότητες του 
γραφίτη). Στον γραφίτη λοι πόν τα τετράεδρα έχουν 
αλλοιωθεί. Το 1985 ανακαλύφθηκε στη μεσοαστρική 
ύλη και το 1990 παρασκευάστηκε και απομονώθηκε 
και νέα μορφή του άνθρακα με διακριτές μονάδες. 
Πρόκειται για τον φουλερίτη, στον οποίο 60 μόρια 
άνθρακα φτιάχνουν την πιο συμμε τρική δομή που 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
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Σχ. 15.2
Μορφές του άνθρακα.

Διαμάντι

Γραφίτης

Άνθρακας 60

Σχ. 15.3
Διπλός δεσμός. Προπένιο.

Σχ. 15.4
Διαμόρφωση 6 δεσμών μεταξύ ατόμων C-Η και C-C.

(α)

H

H HH

H

H

C CC

H

Αλληλεπικάθιση
για δεσμό C - C

sp3 – sp3

sp3 – s

(β)

H
H

H

HH
H

C C

HH

H
H

H
H

C C

σ και έναν π ομοιοπολικό δεσμό (σχ. 15.4). Στους 
τριπλούς δεσμούς σχηματίζονται δύο ισότιμα sp τρο-
χιακά και δύο p. Ο τριπλός δεσμός αποτελείται από 
έναν σ και δύο π ομοιοπολικούς δεσμούς.

 –  C  ≡  C  –

–  C  –  C  –  C  –  C  –  C  =  C  –  C  ≡  C  –

–  C  –

C  =  C C C

C

C

C

C

(ανθρακικές αλυσίδες σχ. 15.5)

μπορεί να υπάρξει. Κάθε μόριο συνδέεται με άλλα 
δύο με απλούς ομοιοπολικούς και με ένα τρίτο με 
διπλό δεσμό, και το όλο μόριο μοιάζει με μπάλα πο-
δοσφαίρου. Και στον φουλερίτη (C60) έχει αλλοιωθεί 
η τετραεδρική δομή.

Στις οργανικές ενώσεις ο άνθρακας σχηματίζει 
απλούς, διπλούς (σχ. 15.3) και τριπλούς δεσμούς. 
(Στους διπλούς δεσμούς σχημα τίζονται τρία ισότι-
μα υβριδοποιημένα τροχιακά, που βρίσκονται σε 
επί πεδη διάταξη –όπως στον γραφίτη–, και ένα p 
τροχιακό. Ο διπλός δεσμός αποτελείται από έναν 
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15.2 Σύσταση των οργανικών ενώσεων

Το βασικό στοιχείο των οργανικών ενώσεων είναι 
ο άνθρακας (C). Εκτός από αυτόν, τα σπουδαιότερα 
στοιχεία που περιέχουν εί ναι: υδρογόνο (Η), οξυγό-
νο (Ο), άζωτο (Ν). Επίσης, θείο (S), φώσφορος (Ρ), 
αλογόνα (F, Cl, Br, Ι) καθώς και διάφορα μέταλλα. 
Για να προσδιοριστεί το είδος και η ποσότητα κάθε 
στοιχείου από τα οποία αποτελείται μία (άγνωστη) 
οργανική ένωση, υποβάλλεται αυ τή σε στοιχειακή 
ανάλυση. Η στοιχειακή ανάλυση έχει δύο στάδια: η 
ποιοτική ανάλυση στοχεύει στην εύρεση του είδους 
των ατόμων από τα οποία αποτελείται η ένωση (ανί-
χνευση στοιχείων). Η ποσοτι κή ανάλυση αποσκο-
πεί στον προσδιορισμό της αναλογίας με την ο ποία 
συμμετέχουν τα διάφορα στοιχεία στην ένωση.

Αν για μια ένωση γνωρίζουμε την ποιοτική και 
ποσοτική σύσταση, βρίσκουμε τον εμπειρικό τύπο 
της ένωσης. Αν επιπλέον γνωρίζουμε τη μοριακή 
μάζα (ΜΓ), από τον εμπειρικό τύπο προσδιορίζουμε 
τον μοριακό τύπο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
1) Η στοιχειακή ανάλυση ένωσης έδειξε ότι αυτή 

αποτελείται από C, Η, Ν, O, με αντίστοιχη εκατοστιαία 
αναλογία 32%, 6,66%, 18,66% και 42,68%. Να βρεθεί 
ο εμπειρικός τύπος. Αν η μοριακή μάζα είναι 75, να 
βρεθεί και ο μοριακός τύπος της ένωσης.

Κατ’ αρχάς διαιρούμε το ποσοστό κάθε στοιχείου 
με την ατομική μάζα του. Έτσι βρίσκουμε τον αριθμό 
των γραμμοατόμων κάθε στοι χείου που υπάρχουν σε 
100 gr της ουσίας:

 C: 32
12

 = 2,66     Η: 6,66
1

 = 6,66

 Ν: 18,66
14

= 1,33     Ο: 42,68
16

 = 2,66

Αυτή είναι η αναλογία των γραμμοατόμων, άρα και 
των ατόμων που συμμετέχουν στην ένωση. Κάνουμε 
αναγωγή στη μονάδα, διαιρώντας τα παραπάνω με το 
μικρότερο (δηλ. με το 1,33):

C: 2      Η: 5,007      Ν: 1      O: 2

Σημειώνουμε ότι μπορεί να υπάρχει μικρή απόκλι-
ση από ακέραιο, αφού η ποσοτική ανάλυση θα δίνει 
αποτελέσματα κατά προσέγγιση. Στρογγυλεύοντας, 
έχουμε τον εμπειρικό τύπο (C2Η5ΝO2)ν.

Μr =  [2 · 12 + 5 · 1 + 1 · 14 + 2 · 16] · ν = 75 ⇒ 
⇒ 75 · ν = 75 ⇒ ν = 1.

Άρα ο μοριακός τύπος είναι: C2Η5ΝO2.
Υπενθυμίζουμε ότι ο εμπειρικός τύπος μίας ένω-

σης δείχνει μόνο το είδος και την αναλογία των ατό-
μων από τα οποία αποτελείται η ένωση, ενώ ο μορια-
κός τύπος δείχνει και τον ακριβή αριθμό ατόμων που 
περιέχονται στο μόριο της ένωσης. Στην Οργανική Χη-
μεία δεν είναι επαρκής ούτε ο μοριακός τύπος. Κυρίως 
χρησιμοποιείται ο συντακτικός. Ο συντακτικός τύπος 
δείχνει επιπλέον και τη διάταξη των ατόμων στο επί-
πεδο. Ο στερεοχημικός τύπος παρουσιάζει τη διάταξη 
των ατόμων στον χώρο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

(CΗ2)ν
Εμπειρικός τύπος (αιθυλένιο, 
προπένιο, βουτένιο κ.ά.).

C2Η4 Μοριακός τύπος αιθυλενίου.

C  =  C
H H

H H

Συντακτικός τύπος  
αιθυλενίου.

C  =  C
H H

H H

Στερεοχημικός τύπος  
αιθυλενίου.

Ο συντακτικός τύπος γράφεται και με συνεπτυγμέ-
νες μορφές: CΗ2 = CΗ2  ή  CΗ2CΗ2.

15.3 Ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων

Οι οργανικές ενώσεις χαρακτηρίζονται πριν απ’ 
όλα από τη μορ φή των ανθρακικών τους αλυσίδων. 

Σχ. 15.5
Σχηματική αναπαράσταση διαμόρφωσης ανθρακικών 
αλυσίδων (ρίζες υδρογονανθράκων: μεθύλιο, αιθύλιο 

προπύλιο -1, προπύλιο -2).

(α) (β)

(γ) (δ)
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Σε αυτή τη βάση, διακρίνουμε δύο μεγάλες τάξεις ορ-
γανικών ενώσεων: τις άκυκλες και τις κυκλικές (πίν. 
15.1). Άκυκλες (ή αλειφατικές ή λιπαρές) καλούνται 
οι οργα νικές ενώσεις που στο μόριό τους έχουν ανοι-
χτή αλυσίδα ατόμων άνθρακα, ευθεία ή διακλαδισμέ-
νη. Κυκλικές καλούνται οι ενώσεις που στο μόριό 
τους έχουν κλειστή ανθρακική αλυσίδα (δακτύλιος).

Αυτές χωρίζονται σε ισοκυκλικές (ο δακτύλιός 
τους αποτελείται μό νο από άτομα άνθρακα) και σε 
ετεροκυκλικές (στον δακτύλιό τους συμμετέχουν 
και άτομα άλλων στοιχείων).

Σημασία έχει και το είδος των δεσμών που συνα-
ντώνται μεταξύ των ατόμων του άνθρακα. Αυτό το 
κριτήριο οδηγεί στην ακόλουθη διάκριση των οργανι-
κών ενώσεων:  Κορεσμένες καλούνται οι οργανικές 
ε νώσεις, στο μόριο των οποίων τα άτομα του άνθρα-

κα συνδέονται μεταξύ τους με απλούς δεσμούς, ενώ 
ακόρεστες καλούνται εκείνες στις οποίες μεταξύ των 
ατόμων του άνθρακα παρουσιάζονται ένας ή περισ-
σότεροι διπλοί ή τριπλοί δεσμοί.

Ομόλογες σειρές. Οι προηγούμενοι διαχωρι-
σμοί, αν και είναι πο λύ χρήσιμοι, παραμένουν πολύ 
γενικοί. Ουσιαστικότερη είναι η κα τάταξη των οργανι-
κών ενώσεων σε ομάδες με λίγο ή πολύ κοινή χημι-
κή συμπεριφορά. Οι ομάδες αυτές είναι γνωστές ως 
ομόλογες σειρές (πίν. 15.2) και οι χημικές ενώσεις 
που αποτελούν μέλη τους παρουσιάζουν τα ακόλου-
θα χαρακτηριστικά:

1) Έχουν ανάλογη σύνταξη και την ίδια χαρακτη-
ριστική ομάδα (άρα ανάλογες χημικές ιδιότητες).

2) Μπορούν να παρασταθούν με έναν γενικό μο-
ριακό τύπο.

Πίνακας 15.1 
Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων.

Ι. Μορφή ανθρακικής αλυσίδας.

Οργανικές ενώσεις

Άκυκλες  
(ή αλειφατικές  
ή λιπαρές)

Kυκλικές
Ισοκυκλικές

Αρωματικές

Ετεροκυκλικές
Αλεικυκλικές

ΙΙ. Είδος δεσμών.

Οργανικές ενώσεις
Κορεσμένες

Ακόρεστες

ΙΙΙ. Χαρακτηριστική ομάδα.

Οργανικές ενώσεις

Υδρογονάνθρακες
Αλκυλαλογονίδια
Αλκοόλες
Αιθέρες
Αλδεΰδες

Κετόνες

Οργανικά οξέα
Εστέρες
Αμίνες
...
...
...

(χαρακτηριστική ομάδα: Υδροξύλιο – ΟΗ )
(χαρακτηριστική ομάδα: Αιθερομάδα ≡ C – Ο – C ≡ )
(χαρακτηριστική ομάδα: Αλδεϋδομάδα – CHO )

(χαρακτηριστική ομάδα: Κετονομάδα C = 0 )
≡ C
≡ C

(χαρακτηριστική ομάδα: Καρβοξύλιο – COOΗ)
(χαρακτηριστική ομάδα: Εστερομάδα – COO – )
(χαρακτηριστική ομάδα: Αμινομάδα – ΝΗ2 )
...
...
...
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3) Τα διαδοχικά μέλη διαφέρουν μεταξύ τους κατά 
την ομάδα – CΗ2 –.

Στις φυσικές ιδιότητες των ομόλογων ενώσεων 
παρατηρείται συνήθως βαθμιαία κανονική μεταβο-
λή, που οφείλεται στην αύξηση της μοριακής μάζας 
κάθε επόμενου μέλους της σειράς κατά 14 (λόγω 
προσθήκης της ομάδας – CΗ2 –).

Χαρακτηριστική ομάδα είναι ρίζα (ή άτομο) που 
η παρουσία της στο μόριο καθορίζει σε σημαντικό 
βαθμό τη χημική συμπεριφορά της ένωσης. Επίδρα-
ση στις χημικές ιδιότητες έχει επίσης και η μορφή 
της ανθρακικής αλυσίδας, καθώς και η θέση της 
χαρακτηρι στικής ομάδας σε αυτήν.

15.4 Ονοματολογία των οργανικών ενώσεων

Παλαιότερα στις οργανικές ενώσεις έδιναν εμπει-
ρικά ονόματα που δήλωναν είτε την προέλευσή τους 
(π.χ. οινόπνευμα, γαιαέριο κ.ά.) είτε κάποια ιδιότητα 
(π.χ. πικρικό οξύ, γλυκόζη) είτε κάτι άλλο. Σήμερα 
η ονοματολογία τους έχει συστηματοποιηθεί (από 
την Ι.U.Ρ.Α.C.). Για αρκετές όμως διατηρείται και το 
εμπειρικό τους όνομα.

Ως βάση της συστηματοποιημένης ονοματολο-
γίας ελήφθη η ονο μασία των κορεσμένων υδρογο-
νανθράκων (αλκάλια). Οι άλλες οργανι κές ενώσεις 
μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται από αυτές με 
αντικαταστάσεις, αφυδρογονώσεις κ.ά.. Χωριστά θα 
εξεταστεί η ονομα τολογία των αρωματικών ενώσεων 
(παράγρ. 17.1.1).

15.4.1  Ονοματολογία κορεσμένων υδρογοναν-
θράκων (αλκάλια)

Η ονομασία χωρίζεται σε τρεις συλλαβές: το πρό-

θεμα, την ενδιάμεση συλλαβή και την κατάληξη. Το 
πρόθεμα εκφράζει τον αριθμό ατόμων άνθρακα σε 
ευθεία αλυσίδα και είναι:

1) Για 1 άτομο άνθρακα: μεθ -
2) Για 2 άτομα άνθρακα: αιθ -
3) Για 3 άτομα άνθρακα: προπ -
4) Για 4 άτομα άνθρακα: βουτ -
5) Για 5 άτομα άνθρακα: πεντ -
Από 5 άτομα άνθρακα και πάνω το πρόθεμα 

παίρνει την ονομασία από το αριθμητικό (π.χ. εξ -, 
επτ -, κ.ο.κ.). Η ενδιάμεση συλλαβή εκφράζει την 
ύπαρξη και τον αριθμό των διπλών και τριπλών δε-
σμών. Για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι 
πάντα -αν-, για 1 διπλό δεσμό, -εν- για 2 διπλούς 
δεσμούς, -διεν- για τριπλό δεσμό, -ιν- για 2 τριπλούς 
δεσμούς -διιν κ.λπ..

Τέλος, η κατάληξη εκφράζει τη χαρακτηριστική 
ομάδα που έχει η ένωση. Για τους υδρογονάνθρακες 
είναι πάντα -ιο. Έτσι π.χ. η ένωση CΗ3 - CΗ2 - CΗ2 - 
CΗ3 θα ονομαστεί πεντ - άν - ιο (πεντάνιο).

Όταν έχουμε διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα, 
ως κύρια θεωρεί ται η μεγαλύτερη αλυσίδα και πριν 
το όνομά της, που προκύπτει από τα παραπάνω, το-
ποθετούμε το όνομα του «αλκυλίου» με τον αριθμό 
του ατόμου άνθρακα με το οποίο συνδέεται.

Αλκύλια: ονομάζονται οι ρίζες που προκύπτουν 
από τα αλκάνια με αφαί ρεση ενός ατόμου υδρογό-
νου. Το πρόθεμα παραμένει όπως στο αντίστοιχο 
αλκάνιο, και ακολουθείται από την κατάληξη -ύλιο, 
π.χ. CΗ3 – μεθύλιο, C5Η11 – πεντύλιο, C3Η7 – προ-
πύλιο κ.λπ..

Αντίστοιχα οι μονοσθενείς ρίζες των αλκενίων 
ακολουθούνται α πό την κατάληξη -ενύλιο και των αλ-

Πίνακας 15.2  
Οι κυριότερες ομόλογες σειρές.

Α. Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες και παράγωγα.
Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ή αλκάνια ή παραφίνες  .......  CνΗ2ν + 2 ή  RΗ
Αλκυλαγονίδια (Χ : F, Cl, Βr, Ι)  .............................................  CνΗ2ν + 1Χ ή  RΧ
Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες ......................................  CνΗ2ν + 1ΟΗ ή  RΟΗ
Αιθέρες .................................................................................  CνΗ2ν + 1Ο Cν′H2ν′ + 1 ή  ROR′

Κορεσμένες μονοσθενείς αλδεΰδες ......................................  CνΗ2ν + 1CΗΟ ή  RCΗΟ
Κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες .........................................  CνΗ2ν + 1COCν′H2ν′ + 1 ή  RCOR′
Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα  .........................................  CνΗ2ν + 1COOΗ ή  RCOΟΗ
Εστέρες ................................................................................  CνΗ2ν + 1COOCν′Η2ν′ + 1 ή  RCOOR′

Β. Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες.
Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 δ.δ. ή αλκένια ................  CνΗ2ν (ή R1CΗ = CΗR2)
Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 τ.δ. ή αλκίνια  .................  CνΗ2ν - 2 (ή R1C ≡ CR2)
Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 2 δ.δ. ή αλκαδιένια  ...........  CνΗ2ν - 2
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κινίων, -ινύλιο π.χ. CΗ3 – CΗ2 = CΗ– 1 -προπενύλιο, 
CΗ ≡ C-αιθινύλιο.

Εξαιρέσεις: CΗ2 = ΟΗ– : βινύλιο, CΗ2 = CΗ – CΗ2 
- αλλύλιο. Π.χ.:

1 2 3 4 5

CΗ3 – CΗ – CΗ2 – CΗ2 – CΗ3    2-μεθυλο-πεντάνιο.

CΗ3

–

(Η αρίθμηση των ατόμων άνθρακα αρχίζει από την 
άκρη, από την οποία θα προκύψουν μικρότεροι 
αριθμοί ως πρόθεμα).

15.4.2 Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες

Ονομάζονται όπως προηγούμενα, με αλλαγή 
μόνο της ενδιάμε σης συλλαβής.

Για 1 διπλό δεσμό: εν-
Για 2 διπλούς δεσμούς: διεν-
Για 1 τριπλό δεσμό: ιν-
Για 2 τριπλούς δεσμούς: διιν- κ.λπ..

Προτάσσεται ή ακολουθεί αριθμός που δείχνει τη 
θέση του δεσμού.

Π.χ.  CΗ2 = CΗ – CΗ2 – CΗ3 1-βουτένιο ή βουτένιο-1 
CΗ3 – CΗ = CΗ – CΗ3 2-βουτένιο ή βουτένιο-2

6 5 4 3 2 1

CΗ3 – CΗ – CΗ – CΗ2 = CΗ – CΗ3 4, 5 διμεθυλο 
-2 εξένιο. 

ή 4, 5 διμεθυλοεξένιο 2 CΗ3 CΗ3

– –

(η αρίθμηση αρχίζει από το άκρο που βρίσκεται πλη-
σιέστερα στον διπλό δεσμό).

15.4.3  Υποκατεστημένα παράγωγα των υδρογο-
νανθράκων

Σε μόρια πολλών οργανικών ενώσεων υπάρχουν 
μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ομάδες. Αυτές 
θεωρούνται ότι έχουν αντικαταστήσει άτομα υδρογό-
νου σε υδρογονάνθρακες. Τα υποκατεστημένα αυτά 
παράγωγα των υδρογονανθράκων αποτελούν πο-
λυάριθμες και σπουδαίες τάξεις οργανικών ενώσεων 
(πίν. 15.1).

Αλογονοπαράγωγα: αυτά ονομάζονται όπως οι 

υδρογονάνθρακες στους οποίους προτάσσεται πρό-
θεμα «αλογόνο» - (φθορο - χλωρο -κ.λπ.).

CΗ3 – CΗ – CΗ3 2-χλωρο-προπάνιο.

Cl

–

Για την ονοματολογία των τάξεων οργανικών 
ενώσεων που έχουν κάποια από τις χαρακτηριστικές 
ομάδες, διαφοροποιείται η κατάληξη -ιο:

Αλκοόλες (περιέχουν – ΟΗ): κατάληξη - όλη
Αλδεΰδες (περιέχουν – CΗΟ): κατάληξη - άλη
Κετόνες    (περιέχουν > CO): κατάληξη - όνη 
Οξέα (περιέχουν – CΟΟΗ): κατάληξη - ικό οξύ

Π.χ. CΗ3 CΟΟΗ: αιθανικό οξύ.

CΗ3CΗO:           αιθανάλη
CΗ3 CΗ2OΗ:      αιθανόλη
CΗ3 CΟOΗ3:      προπανόνη

Ιδιαίτερα οι εστέρες ονομάζονται με το όνομα του 
οξέος από το οποίο προέρχονται και ακολουθεί το 
υποκατάστατο του Η (αλκύλιο) με την κατάληξη - 
εστέρας π.χ. C2Η5COOCΗ3 προπανικός μεθυλεστέ-
ρας.

Επίσης, οι αμίνες ονομάζονται με πρόταξη του 
ονόματος του αλκυλίου στην κατάληξη -αμίνη.

π.χ. CΗ3 ΝΗ2 μεθυλαμίνη.
(CΗ3)2 ΝΗ διμεθυλαμίνη κ.ά..

15.4.4 Ανακεφαλαίωση

Η ονοματολογία μπορεί (με βάση τα προηγούμε-
να) να συνοψιστεί σε δύο κανόνες:

1) Οι άκυκλες ενώσεις που έχουν συνεχή αλυσίδα 
ατόμων άνθρα κα χωρίς διακλαδώσεις ονομάζονται 
με τρεις ρίζες: η πρώτη αναφέρεται στον αριθμό των 
ατόμων του άνθρακα, η δεύτερη στο αν η ένωση εί-
ναι κορεσμένη ή ακόρεστη με έναν ή περισσότερους 
δι πλούς ή τριπλούς δεσμούς και η τρίτη (κατάληξη) 
αναφέρεται στη χαρακτηριστική ομάδα της ένωσης 
(πίν. 15.3).

1η ρίζα 2 η ρίζα 3 η ρίζα Παρατηρήσεις

1C .... μεθ -
2C .... αιθ -
3C .... προπ -
4C .... βουτ-
5C .... πεντ -
6C .... εξ -
.............

Κορεσμένη - αν -
ακόρεστη με 1 δ.δ - εν -

(ή - υλεν -) 
ακόρεστη με 2 δ.δ - διεν -
ακόρεστη με 1 τ.δ - ιν -
ακόρεστη με 2 τ.δ - διιν -

Υδρογονάνθρακες -ιο 
Αλκοόλες -ολη 
Αλδεΰδες -αλη
Κετόνες -ονη
Οξέα -ικό οξύ 
Νιτρίλια -νιτρίλιο

Οι θέσεις των δ.δ. ή τ.δ. και 
των χαρακτηριστικών ομάδων, 
εφόσον χρειάζεται,  ορίζονται με 
αριθμούς που τίθενται μετά τη 
δηλωτική συλλαβή. Τα – COOΗ, 
– CΗΟ δεν αριθ μούνται (βρί-
σκονται πάντα στην άκρη).

Πίνακας 15.3
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2) Αν η άκυκλη ένωση έχει πλευρική διακλάδωση 
από άτομα άν θρακα, ονομάζεται με βάση το όνομα 
της μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας που περιέχει 
τη χαρακτηριστική ομάδα (κύρια ανθρακική αλυσί-
δα). Μπροστά από το όνομά της τίθενται τα ονόματα 
των δια κλαδώσεων (με αλφαβητική σειρά) και πριν 
από αυτά αριθμοί που δείχνουν τη θέση τους στην 
κύρια αλυσίδα.

αριθμός θέσης — όνομα διακλάδωσης — όνο-
μα κύριας ανθρακικής αλυσίδας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Η αρίθμηση της κύριας ανθρακικής 
αλυσίδας αρχίζει από το άκρο, το πλησιέστερο στη χαρα-
κτηριστική ομάδα. Αν τέτοια δεν υπάρχει από το άκρο, το 
πλησιέστερο στον διπλό ή τριπλό δεσμό. Αν ούτε τέτοιος 
υπάρχει, από το άκρο, το πλησιέστερο στη διακλάδωση.

2) Αν στην ένωση έχουμε περισσότερες από μία χα-
ρακτηριστικές ομάδες, στην τρίτη ρίζα προτάσσεται αντί-
στοιχο αριθμητικό (δι - τρι - κ.λπ.), π.χ. CΗ2ΟΗ - CΗ2ΟΗ: 
αιθ-αν-διόλη.

3) Από τους παραπάνω δύο κανόνες δεν καλύπτεται η 
ονοματο λογία των αλογονοπαραγωγών και των εστέρων 
(βλ. παραγρ. 15.4.3).

15.5 Ισομέρεια

Ισομέρεια ονομάζεται το φαινόμενο κατά το 
οποίο δύο ή περισσότερες χημικές ενώσεις με ίδιο 
μοριακό τύπο εμφανίζουν διαφο ρές στη δομή τους, 
άρα και στις ιδιότητές τους. Η ισομέρεια διακρίνε-
ται σε συντακτική ισομέρεια που οφείλεται στον 
διαφορετι κό τρόπο σύνδεσης των ατόμων στα μόρια 
των ενώσεων και σε στερεοϊσομέρεια (σχ. 15.5) 
που οφείλεται στη διαφορετική διάταξη στον χώρο 
των ατόμων κάθε ένωσης. Τη συντακτική ισομέρεια 
τη διακρίνουμε σε τρία είδη:

1) Ισομέρεια θέσης. Οφείλεται στη διαφορετική 
θέση των υποκατάστατων ή του διπλού ή τριπλού 
δεσμού, π.χ.:

CΗ3 ‒ CΗ2 ‒ CΗ2 ‒ ΟΗ  και  

CΗ3 ‒ CΗ ‒ 2Η3(C3Η8O)

OH

–

Επίσης:  CΗ2 = CΗ – CΗ2 – CΗ3

και        CΗ3 – CΗ = CΗ – CΗ3 (C4Η8)

2) Ισομέρεια αλυσίδας. Οφείλεται στη διαφορετι-

Σχ. 15.6
Στερεοϊσομέρεια (cis trans).

CH3 CH3

HH

C═C

cis-βουτένιο-2

CH3

CH3

H

H

C═C

trans-βουτένιο-2

κή διάταξη των ατόμων του άνθρακα στην αλυσίδα, 
π.χ.:

CΗ3 – CΗ2 – CΗ2 – CΗ3

και CΗ3 – CΗ – CΗ3

CΗ3

–

 (C4Η10)

3) Ισομέρεια ομόλογης σειράς. Οφείλεται στη 
διαφορετική χαρακτηριστική ομάδα, π.χ.:

CΗ3 – CΗ2 – OΗ  και  CΗ3 – O – CΗ3 (C2Η6O).

Για να διακρίνουμε μεταξύ τους τις συντακτικά 
ισομερείς ενώσεις, χρησιμοποιούμε τους συντακτι-
κούς τύπους (οι μοριακοί είναι ανεπαρκείς).

Τη στερεοϊσομέρεια τη διακρίνουμε σε οπτική 
και γεωμετρική, π.χ.:

C

CH3
Br H

COOH

C

CH3
H Br

COOH

C C C C

Cl Cl

H H

C C C C

Cl

ClH

H

L μορφή D μορφή cis μορφή trans μορφή

Τα δύο οπτικά ισο-
μερή του 2-βρωμο-
προπιονικού οξέος.

Τα δύο γεωμετρικά ισομερή  
του 1,4 διχλωρο-βουτατριενίου.

Για να διακρίνουμε μεταξύ τους τις στερεοϊσομε-
ρείς μορφές, χρη σιμοποιούμε τους στερεοχημικούς 
τύπους (οι συντακτικοί είναι ανε παρκείς).

15.6 Οργανικές αντιδράσεις

Οι οργανικές αντιδράσεις υπακούουν στους ίδιους 
κανόνες που ισχύουν και για τις ανόργανες ενώσεις. 
Παρουσιάζουν όμως ορισμένες ιδιομορφίες λόγω των 
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ιδιομορφιών που παρουσιάζουν οι οργανικές ενώ-
σεις. Έτσι π.χ. λόγω της έλλειψης διπόλου στις πε-
ρισσότερες οργανικές ενώσεις, οι αντιδράσεις είναι 
μικρότερης γενικά ταχύτη τας από τις αντιδράσεις της 
Ανόργανης Χημείας. Η δομή του ατόμου του άνθρα-
κα, η ισοτιμία των τεσσάρων σθενών του, η ύπαρξη 
διπλών και τριπλών δεσμών, η ύπαρξη των ανθρα-
κικών αλυσίδων είναι ορισμένοι σημαντικοί λόγοι για 
την ιδιαιτερότητα που παρουσιά ζουν οι αντιδράσεις 
των οργανικών ενώσεων. Ορισμένες αντιδράσεις 
είναι χαρακτηριστικές και συναντώνται συχνά στην 
Οργανική Χημεία.

Αντιδράσεις προσθήκης. Σε αυτές «σπάει» δι-
πλός δεσμός μετα τρεπόμενος σε απλό, ενώ τις δύο 
θέσεις (σθένη) που ελευθερώνο νται τις καταλαμβά-
νουν άλλα άτομα. Γενικά:

> C = C < Α – Β → C – C <
                           –    –

                            Α – Β

Π.χ.   CΗ2 = CΗ2 + Η2 → CΗ3 – CΗ3 (υδρογόνωση) 
CΗ2 = CΗ2 + Βr2    CΗ2 – CΗ2 (αλογόνωση) κ.λπ..

        –        –

         Βr     Βr

Αντιδράσεις απόσπασης. Είναι αντίστροφες 
των προηγουμέ νων, π.χ.:

CΗ3CΗ2ΟΗ → CΗ2 = CΗ2 + Η2O.

Αντιδράσεις υποκατάστασης (ή ανταλλαγής), 
π.χ.:

CΗ4 + Cl2 → CΗ3Cl + ΗCl 
RΟΗ + ΗΧ → RΧ + Η2O  

(Ρ: αλκύλιο, X: αλογόνο) κ.λπ..

Επίσης, συναντώνται αντιδράσεις εξουδετέρωσης 
(οργανικών οξέων από βάσεις), αντιδράσεις θερμικής 
διάσπασης, αντιδρά σεις υδρόλυσης, αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής. Αξιόλογες είναι οι αντιδράσεις 
συμπύκνωσης, κατά τις οποίες δύο ή περισσότερα 
μόρια της ίδιας ή διαφορετικής ένωσης ενώνονται σε 
ένα, π.χ.:

6 CΗ2O → C6Η12O6

Επίσης, συναντώνται οι αντιδράσεις πολυμε-
ρισμού, κατά τις ο ποίες μόρια του ίδιου ή διαφορε-
τικών σωμάτων ενώνονται με «σπά σιμο» διπλών ή 
τριπλών δεσμών σε ενώσεις ίδιας ποσοστιαίας σύ-
στασης, αλλά πολλαπλάσιας μοριακής μάζας, π.χ.:

χ CΗ2 = CΗ2 → (– CΗ2 – CΗ2 –)x (πολυαιθυλένιο)

νCΗ2 = C – CΗ = CΗ2   (– CΗ2 – C – ΟΗ – CΗ2 –)v

               Ι                             Ι
             CΗ3                                  CΗ3 (συνθετικό 

καουτσούκ)

Στις αντιδράσεις πολυμερισμού μεγάλη σημασία 
έχουν οι επικρατούσες συνθήκες και οι καταλύτες:

3CΗ3CΗ = 0 
H2SO4  (CΗ3CΗΟ)3

4CΗ3CΗ = 0 H
T < 0o C

 (CΗ3CΗΟ)4

Σημαντικές είναι και οι ενζυματικές αντιδράσεις 
που λαμβάνουν χώρα με την παρουσία των κατάλ-
ληλων ενζύμων (ζύμωση αλκοόλης, γαλακτική ζύ-
μωση, οξική ζύμωση, υδρόλυση καλομοσακχάρου 
κ.ά.). Σημειώνουμε τέλος την καύση ορισμένων ορ-
γανικών ενώσεων. Όλες οι οργανικές ενώσεις καίγο-
νται, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (αλκυλογονιδίων).

Διακρίνουμε την τέλεια καύση (κατά την οποία 
ο άνθρακας μετατρέπεται σε CO2, το υδρογόνο σε 
νερό κ.λπ.) και την ατελή καύση (κατά την οποία ο 
άνθρακας μετατρέπεται σε CO ή σε ελεύθερο Ο). Η 
καύση έχει τεράστια πρακτική σημασία, ιδιαίτερα για 
τους υδρο γονάνθρακες (καύσιμες ύλες).



16.1 Υδρογονάνθρακες

Οι υδρογονάνθρακες αποτελούνται από άνθρα-
κα και υδρογόνο (CxΗψ). Είναι αρκετά διαδεδομένοι 
στη φύση. Οι ελαφροί συναντώ νται στα φυσικά αέρια, 
οι βαρύτεροι αποτελούν το κύριο συστατικό των πε-
τρελαίων. Οι υδρογονάνθρακες χωρίζονται σε κορε-
σμένους και ακόρεστους. Οι κορεσμένοι έχουν μόνο 
απλούς δεσμούς μεταξύ των ατόμων του άνθρακα, σε 
αντίθεση με τους ακόρεστους που έχουν έναν ή πε-
ρισσότερους διπλούς ή τριπλούς δεσμούς (σχ. 16.1).

16.1.1  Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ή αλκάνια 
ή παραφίνες

Γενικός μοριακός τύπος: CνΗ2ν + 2 ή RΗ (ν ≥ 1).
Οι υδρογονάνθρακες λαμβάνονται από το πετρέ-

λαιο με κλασμα τική απόσταξη. Επίσης, λαμβάνονται 
κατά την ξηρή απόσταξη των λιθανθράκων. Τα κα-
τώτερα μέλη της σειράς (1 - 4 άτομα άνθρακα) είναι 
αέρια. Τα μέλη με 5-17 άτομα άνθρακα είναι υγρά 
και τα βα ρύτερα είναι στερεά (στη θερμοκρασία δω-
ματίου). Είναι αδιάλυτα στο νερό, διαλυτά όμως σε 
οργανικούς διαλύτες.

Στους κορεσμένους υδρογονάθρακες παρουσιά-
ζεται σε μεγάλη έκταση ή ισομέρεια αλυσίδας. Π.χ.: 

C4Η10: CΗ3 ‒ CΗ2 ‒ CΗ2 ‒ CΗ3  και  

CΗ3 ‒ CΗ ‒ CΗ3

Ι 
CΗ3

Σχ. 16.1
Υδρογονάνθρακες με δύο άτομα άνθρακα.

Αιθίνιο ή
Ακετυλένιο

Αιθάνιο Αιθένιο ή
Αιθυλένιο

Χημικές ιδιότητες. Γενικά είναι αδρανείς ενώ-
σεις. Παρ’ όλα αυτά δίνουν σημαντικό αριθμό αντι-
δράσεων υποκατάστασης.

(Αλογόνωση) CΗ4 + Cl2 → ΗCl + CΗ3Cl

CΗ3Cl + Cl2 → ΗCl + CΗ2Cl2 κ.λπ..

Επίσης CΗ4 + ΗΝO3 → Η2O + CΗ3ΝO2 κ.ά..

Επίσης δίνουν (καταλυτικά) αντιδράσεις ισομε-
ρείωσης:

CΗ3 - CΗ2 - CΗ2 - CΗ3 
καταλύτης

 CΗ3 - CΗ - CΗ3

Ι 
ΟΗ3

Θερμαινόμενοι σε υψηλές θερμοκρασίες με απου-
σία αέρα δίνουν αντιδράσεις πυρόλυσης, π.χ. το βου-
τάνιο θερμαινόμενο σε 400 – 500 °C απουσία αέρα δί-
νει μείγμα διαφόρων προϊόντων (λόγω πυρόλυσης):

CΗ3 ‒ CΗ ‒ CΗ3,

CH3

–

CΗ2 = CΗCΗ2CΗ3, CΗ4, CΗ3CΗ3 κ.ά..

Θερμαινόμενοι τέλος με την παρουσία αέρα καί-
γονται προς CΟ2 και Η2O (καύση):

CνΗ2ν + 2 + 
3v+1

2  O2 → νCO2 + (v + 1) Η2O + Q.

Η αντίδραση καύσης είναι ισχυρά εξώθερμη. Αν 
το οξυγόνο δεν επαρκεί, η καύση είναι ατελής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΑΚΥΚΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
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CνΗ2ν + 2 + 
2v+1

2  O2 → νCO + (v + 1) Η2O

ή CνΗ2ν + 2 + 
v+1
2  O2 → νC + (v + 1) Η2O

16.1.2 Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες

Ανάλογα με τον αριθμό των διπλών ή τριπλών 
δεσμών που έχουν στο μόριό τους, οι ακόρεστοι 
υδρογονάνθρακες κατατάσσονται σε διάφορες ομό-
λογες σειρές. Αναφέρουμε τις σπουδαιότερες:

1) Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 δ.δ. (Αλ-
κένια ή ολεφίνες: CνΗ2ν)·

2) Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 2 δ.δ. 
(Ακαδιένια ή διολεφίνες: CνΗ2ν - 2).

3) Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 τ.δ. (Αλ-
κίνια: CνΗ2ν - 2).

(Μεταξύ αλκαδιενίων και αλκινίων υπάρχει ισομέ-
ρεια).

Απλούστεροι ακόρεστοι είναι τα αλκένια που πα-
ρουσιάζουν έναν δι πλό δεσμό στο μόριό τους. Σε 
αυτά παρουσιάζονται ισομέρειες τό σο συντακτικές 
όσο και στερεοχημικές. Οι συντακτικές ισομέρειες 
οφείλονται είτε στη διόρθωση της ανθρακικής αλυ-
σίδας είτε στη διαφορετική θέση του διπλού δεσμού: 

CΗ3 CΗ2 CΗ = CΗ2, CΗ3CΗ = CΗCΗ3

Η στερεοϊσομέρεια οφείλεται στην ύπαρξη του δι-
πλού δεσμού:

CΗ3 – C – Η             CΗ3 – C – Η
II                               II 

CΗ3 – C – Η                  Η – C – CΗ3

Σε αντίθεση με τους κορεσμένους, οι ακόρεστοι 
υδρογονάνθρα κες είναι ενώσεις πολύ δραστικές. 
Σπουδαίες αντιδράσεις πραγμα τοποιούνται με τη 
διάσπαση των διπλών ή τριπλών δεσμών (αντιδρά-
σεις προσθήκης και πολυμερισμού):

> C = C < + Βr2 → > C – C < (προσθήκη
I      I αλογόνου)

Βr   Βr

> C = C < + ΗΒr → > C – C <
I      I
Η    Β

ΗC ≡ CΗ + ΗΒr → CΗ2 = CΗΒr

> C = C < + O + Η2O → > C – C < (οξείδωση)
I      I

ΟΗ   ΟΗ

ΗC ≡ CΗ + Η2O → CΗ2 = CΗ – ΟΗ

νCΗ2 = CΗ2 → (– CΗ – CΗ2 –)ν πολυαιθυλένιο 
(πολυμερισμός)

3CΗ ≡ CΗ → C6Η6

2CΗ ≡ CΗ → CΗ2 = CΗ – C ≡ CΗ   κ.λπ..

Οι σπουδαιότεροι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες 
είναι το αιθυλένιο ή αιθένιο: CΗ2 = CΗ2, το ακετυλέ-
νιο ή αιθίνιο: CΗ ≡ CΗ, το βουταδιένιο 1,3 κ.ά..

16.2 Αλκυλαλογονίδια

Αυτά είναι οργανικές ενώσεις που προέρχονται 
από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αντικατά-
σταση ενός ατόμου υδρογόνου από ά τομο αλογο-
νου. Συνεπώς, η χημική τους σύσταση αντιστοιχεί 
στον γε νικό τύπο: CνΗ2ν + 1 Χ ή R – Χ, όπου Χ αλογό-
νο. Ανάλογα με το είδος του αλογόνου, διακρίνονται 
σε αλκυλοφθορίδια, αλκυλοχρωρίδια, αλκυλοβρω-
μίδια και αλκυλοϊδίδια. Σημειώνουμε ότι αντίστοιχα 
αλκυλαλογονίδια προκύπτουν και από ακόρεστους 
υδρογονάνθρακες.

Τα αλκυλαλογονίδια δίνουν μία σειρά αντιδρά-
σεων υποκατάστασης:

R – Cl + Η2O → Η – Cl + R – ΟΗ (αλκοόλες)
R – Βr + Νa – CΝ → Νa – Βr + R – CΝ (νιτρίλια)
R – I + CΗ3 – O – Νa → Νa – Ι + R – O – CΗ3 

 (αιθέρες) κ.ά..

Επίσης, με απόσπαση του ατόμου του αλογόνου 
δίνουν ακόρε στους υδρογονάνθρακες:

ΝaΟΗ + Η – CΗ2 – CΗ2 – Χ → 
→  CΗ2 = CΗ2 + ΝaCl + Η2O

Με επίδραση αλογόνου δίνουν πολυαλογονίδια:

CΗ3Cl + Cl2 → CΗ2Cl2 + ΗCl

CΗ2Cl2 + Cl2 → CΗCl3 + ΗCl   κ.λπ..

Τα σπουδαιότερα πολυαλογονίδια είναι το χλω-
ροφόρμιο (ή τριχλωρομεθάνιο: CΗCl3), που παλαιό-
τερα χρησιμοποιήθηκε ως αναι σθητικό, το ιωδοφόρ-
μιο (ή τριϊωδομεθάνιο: CΗΙ3), ο τετραχλωράνθρακας 
(CCl4), που αποτελεί ισχυρό διαλύτη, καθώς και 
τα χρησιμο ποιούμενα ως ψυκτικά μέσα: διχλωρο- 
διφθορομεθάνιο ή FRΕΟΝ 12 (CCl2 F2), χλωρο-δι-
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φθορομεθάνιο ή FRΕΟΝ 22 (CΗClF2) κ.ά.. Η επί-
δρασή τους στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαι-
ρας και η κατα στροφή του όζοντος συνιστά σοβαρό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα («τρύπα του όζοντος») και 
αιτία περιορισμού της χρήσης χλωροφθορανθράκων.

Με αντικατάσταση ατόμου υδρογόνου ακόρεστων 
υδρογοναν θράκων προκύπτουν αντίστοιχα αλογο-
νομένα παράγωγά τους. Ση μαντικότερα από αυτά 
είναι το βινυλοχλωρίδιο (VCΜ) (ή χλωροαιθένιο: CΗ2 
= CΗCl), που χρησιμοποιείται στην παρασκευή πλα-
στικών (πολυβινυλοχλωρίδιο: ΡVC). Επίσης το βι-
νυλοβρωμίδιο (CΗ2 = CΗΒr), το χλωροπρένιο (CΗ2 
CΗClCΗCΗ2) κ.ά..

16.3 Aλκοόλες

Οι αλκοόλες μπορούν να θεωρηθούν ότι προ-
έρχονται από υδρογονάνθρακες με αντικατάσταση 
ενός (ή και περισσότερων) ατόμου υ δρογόνου από 
υδροξύλιο (ΟΗ). Αυτές που έχουν ένα υδροξύλιο 
ονομάζονται μονοσθενείς (ή απλά αλκοόλες) και 
έχουν γενικό τύπο RΟΗ. Αντίστοιχα έχουμε δισθε-
νείς, τρισθενείς ή πολυσθενείς αλκοό λες. Οι αλκοό-
λες ταξινομούνται επίσης σε πρωτοταγείς (όταν το 
υδροξύλιο βρίσκεται ενωμένο με ακραίο άτομο άν-
θρακα, δευτεροταγείς (όταν το υδροξύλιο βρίσκεται 
ενωμένο με άτομα άνθρακα που συνδέεται με άλλα 
2 άτομα άνθρακα) και τριτοταγείς:

CΗ3CΗ2CΗ2ΟΗ            CΗ3 – CΗ – CΗ3

I 
ΟΗ

προπανόλη                    2-προπανόλη  
(πρωτοταγής)                 (δευτεροταγής)

CΗ3
I 

CΗ3  –  C  –  CΗ3
I 

OΗ

2μεθυλο-2προπανόλη (τριτοταγής)

Όταν το υδροξύλιο είναι ενωμένο με άτομο άν-
θρακα που ανήκει σε διπλό δεσμό, καλείται ενολικό 
υδροξύλιο και οι αντίστοιχες αλ κοόλες, ενόλες. Π.χ. 
CΗ2 = CΗ – OΗ (αιθενόλη).

Οι αλκοόλες είναι άχρωμες ουσίες με χαρακτη-
ριστική μυρωδιά και γεύση. Τα πρώτα μέλη είναι λε-
πτόρρευστα υγρά, τα μέσα ελαιώδη και τα ανώτερα 
στερεά. Οι αλκοόλες αντιδρούν με πολύ ηλεκτροθετι-
κά μέταλλα (μέταλλα αλκαλίων και αλκαλικών γαιών) 
και δίνουν αλκοολικά άλατα (αλκοξείδια):

Σχ. 16.2
Τα αλκοολούχα ποτά είναι γνωστά από την αρχαιότητα.

2ROΗ + 2Νa → 2 ROΝa + Η2.

Αντιδρούν επίσης με οξέα:

RΟΗ + ΗCl → R – Cl + Η2O (αλκυλαλογονίδια) 
RΟΗ + R′ COOΗ → R – COO – R′ + Η2O (εστέρες)

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι αλκοόλες δρουν άλ-
λοτε ως ασθενή οξέα και άλλοτε ως ασθενείς βάσεις.

Χαρακτηριστική αντίδραση των αλκοολών είναι η 
οξείδωση. Οι πρωτοταγείς οξειδώνονται προς αλδε-
ΰδες και τελικά προς οργανικά οξέα, οι δευτεροτα-
γείς προς κετόνες:

RCΗ2OΗ 
–2H

 RCΗΟ 
[O]

 RCOOΗ

CHOH

CΗ3

CΗ3

–H

                

C = 0

CΗ3

CΗ3

Από τις πολυσθενείς αλκοόλες σημαντικότερη εί-
ναι η γλυκερίνη (1,2,3-προπανοτριόλη):

CΗ2OΗ
I
CΗΟΗ
I

CΗ2ΟΗ

Αυτή δίνει μεγάλη ποικιλία προϊόντων (γλυκερι-
ναλδεΰδη, γλυκορόζη, νιτρογλυκερίνη, εστέρες ορ-
γανικών οξέων, λίπη και έλαια κ.ά.).

Συναντώμενες αλκοόλες (με τα εμπειρικά τους 
ονόματα):

CΗ3OΗ: μεθανόλη ή ξυλόπνευμα.
CΗ3CΗ2ΟΗ: αιθανόλη ή οινόπνευμα [που συνα-

ντάται στα αλκοο λούχα ποτά (σχ. 16.2)].
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16.4 Αιθέρες

Οι αιθέρες είναι οργανικές ενώσεις, στην ανθρα-
κική αλυσίδα των οποίων παρεμβάλλεται άτομο οξυ-
γόνου: ≡ C – Ο – C ≡ (αιθερομάδα).

Έχουν γενικό τύπο: CνΗ2ν + 1 – Ο – Cν′Η2ν′ + 1 ή 
απλά R – Ο – R′, όπου R′ και R′ αλκύλια. Αν τα δύο 
αλκύλια είναι ίδια, έχουμε τους απλούς αιθέρες. Αν 
είναι διαφορετικά, έχουμε τους μικτούς αιθέρες.

Ο απλούστερος αιθέρας είναι ο διμεθυλαιθέρας: 
CΗ3 – Ο – CΗ3.

Οι αιθέρες δεν απαντούν στη φύση. Παρασκευά-
ζονται με αφυδά τωση των αλκοολών:

2CΗ3ΟΗ 
–H2O  CΗ3 – C – ΟΗ3.

Ο διμεθυλαιθέρας είναι αέριο στην κανονική θερ-
μοκρασία. (Αέ ριο είναι και ο μεθυλαιθυλαιθέρας, ενώ 
τα βαρύτερα της σειράς είναι υγρά ή και στερεά). 
Έχουν χαρακτηριστική ευχάριστη οσμή.

Χημικά είναι σχετικώς αδρανείς ενώσεις. Δίνουν 
όμως αντιδρά σεις προσθήκης, κατά τις οποίες δη-
μιουργούνται ασταθή άλατα. Ε πίσης, δίνουν αντι-
δράσεις διάσπασης: ROR + ΗΙ → RΙ + RΟΗ. Τέλος, 
δίνουν αντιδράσεις αντικατάστασης:

CΗ3ΟCΗ3 + Cl2 → CΗ2Cl – O – CΗ3 + ΗCl

Οι αιθέρες χρησιμοποιούνται κυρίως ως οργανι-
κοί διαλύτες. Η σχετική χημική αδράνεια που παρου-
σιάζουν τους καθιστά κατάλλη λα εκχυλιστικά μέσα. 
Ο διμεθυλαιθέρας χρησιμοποιείται ως αναι σθητικό. 
Η ονοματολογία τους στηρίζεται στα αλκύλια τα συν-
δεμένα με το οξυγόνο και ακολουθεί η κατάληξη - αι-
θέρας:

CΗ3ΟCΗ3: δι-μεθυλ-αιθέρας

CΗ3ΟCΗ2CΗ3:   μεθυλ-αιθυλ-αιθέρας κ.ο.κ.

CΗ3CΗ2ΟCΗ2CΗ3: διαιθυλεθαίρας ή απλά αιθέρας.

16.5 Καρβονυλικές ενώσεις (αλδεΰδες, κετόνες)

Έτσι ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις που πε-
ριέχουν τη χαρα κτηριστική ομάδα καρβονύλιο (> C 
= O). Όταν ο άνθρακας του καρβονυλίου συνδέεται 
με δύο αλκύλια, οι καρβονυλικές ενώσεις που προ-
κύπτουν καλούνται κετόνες. Ενώ, όταν συνδέεται 
με ένα αλκύλιο και ένα άτομο υδρογόνου, οι καρβο-
νυλικές ενώσεις χαρα κτηρίζονται ως αλδεΰδες. Στο 
απλούστερο μέλος των αλδεΰδων, τη φορμαλδεΰδη, 
με τον άνθρακα ενώνονται δύο άτομα υδρογόνου:

C = Ο
Η

Η
C = Ο

Η

R
C = Ο

R

R
C = Ο

R′

R
φορμαλδεΰδη 
(ή μεθανόλη)

αλδεΰδη απλή 
κετόνη

μικτή 
κετόνη

Υπενθυμίζουμε ότι η ονοματολογία στηρίζεται στην 
κατάληξη -άλη για τις αλδεΰδες και -όνη για τις κετόνες.

Οι χημικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων 
διακρίνονται στις ιδιότητες του καρβονυλίου γενικά 
(αλδεϋδικού και κετονικού) και τις ιδιαίτερες ιδιότητες 
του αλδεϋδικού καρβονυλίου:

C = Ο
Η

Το καρβονύλιο δίνει αντιδράσεις προσθήκης:

Η 
Ι 

C = Ο + Η2 → C – OH

C = Ο + Η2 Ο →
OH

OH
C

     κ.ά..

Επίσης, δίνει αντιδράσεις αντικατάστασης:

C = Ο + PCl5 → CCl2 + POCl3   κ.ά..

Ιδιαίτερα το αλδεϋδικό καρβονύλιο δίνει αντιδρά-
σεις οξείδωσης (δημιουργία οξέων):

C = Ο + O → R – C
R O

Η OΗ

Επίσης ανάγεται (δημιουργία αλκοόλης):

C = Ο + H2 → C
R R H

Η Η OΗ

Αξιοσημείωτες αντιδράσεις προκύπτουν με την 
αντικατάσταση των υδρογόνων που βρίσκονται στο 
πλησιέστερο προς τη χαρακτη ριστική ομάδα άτομο 
άνθρακα:

CΗ3CΗΟ + 3Cl2 → CCl3CΗO (χλωράλη) κ.ά..

Σημαντικότερες αλδεΰδες είναι η φορμαλδεΰδη 
(ΗCΗΟ), η ακεταλδεΰδη (CΗ2 = CΗΟ) και η χλωράλη 
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(CCl3CΗΟ). Σημαντικότερη κετόνη είναι η ακετόνη 
(CΗ3CΟCΗ3).

Η φορμαλδεΰδη είναι αέριο διαλυτό στο νερό. 
Διάλυμά της 35 – 40% αποτελεί αντισηπτικό μέσο 
(φορμόλη).

Η ακεταλδεΰδη είναι πτητικό υγρό έντονης οσμής. 
Η χλωράλη είναι χλωριωμένο παράγωγο της ακε-
ταλδεΰδης και χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
χλωροφορμίου. Η ακετόνη είναι άχρωμο υγρό, ευχά-
ριστης οσμής. Αποτελεί άριστο διαλυτικό μέσο χρη-
σιμοποιούμενο κυρίως στη βιομηχανία εκρηκτικών.

16.6 Oργανικά οξέα

Τα οργανικά οξέα ή καρβονικά ή καρβοξυλικά 
οξέα είναι ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική 
ομάδα καρβοξύλιο (‒CΟΟΗ). Ανά λογα με τον αριθ-
μό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο μόριό τους 
διακρίνονται σε μονοκαρβονικά, δικαρβονικά οξέα 
κ.λπ.. Αν στο μόριο ενός οξέος υπάρχει και υδροξύλιο 
(‒ΟΗ), τότε τα οξέα χαρακτηρί ζονται ως υδροξυοξέα. 
Κατά κανόνα, τα οργανικά οξέα είναι ασθε νέστερα των 
ανόργανων, διίστανται δηλαδή λιγότερο από αυτά. Η 
ονοματολογία των οργανικών οξέων αναφέρθηκε (κα-
τάληξη -ικό ο ξύ). Σημειώνουμε όμως ότι συνήθως συ-
ναντώνται τα εμπειρικά ονό ματα των οξέων αυτών.

Μονοκαρβονικά οξέα: ονομάζονται και λιπαρά 
οξέα. Τα κορε σμένα (με γενικό τύπο CνΗ2ν + 1 CΟΟΗ) 
είναι ασθενή οξέα, σταθε ρά στα συνήθη αναγωγικά 
μέσα. Τα κατώτερα μέλη είναι υγρά, άχρωμα, ευκίνη-
τα, διαλυτά στο νερό. Τα μέσης μοριακής μάζας είναι 
ελαιώδη υγρά. Τα ανώτερα, είναι στερεά, αδιάλυτα 
στο νερό.

Λόγω του όξινου χαρακτήρα τους τα μονοκαρβο-
νικά οξέα παρου σιάζουν σειρά χαρακτηριστικών ιδιο-
τήτων:

R – CΟΟΗ + Η2O →←  R – COO– + Η3O
+

Αντιδρούν με βάσεις ή οξείδια μετάλλων και δί-
νουν άλατα (οργανικά):

RCOOΗ + ΚΟΗ → RCOOΚ + Η2O κ.ά..
Διασπούν επίσης άλατα πιο ασθενών οξέων και 

προκύπτουν οι αντίστοιχοι ανυδρίτες:

2CΗ3COOΗ + CaCΟ3 →  
→ (CΗ3COO)2Ca + CO2↑ + Η2O

Τα υδατικά τους διαλύματα ηλεκτρολύονται δίνο-

ντας στην άνοδο υδρογονάνθρακες (το ΗCΟΟΗ δί-
νει υδρογόνο).

Αντιδρούν με αλκοόλες και δίνουν εστέρες (εστε-
ροποίηση):

RCΟΟΗ + R′OΗ → RCΟΟR′ + Η2O.

Τα σπουδαιότερα κορεσμένα μονοκαρβονικά εί-
ναι το μυρμηκικό οξύ (ΗCΟΟΗ) και το οξικό οξύ (κύ-
ριο συστατικό του ξιδιού: CΗ3OΟΗ), που χρησιμο-
ποιούνται ως μέσα διατήρησης τροφίμων και χυμών, 
στη βαφική, στη βυρσοδεψία κ.α. Επίσης σπουδαία 
είναι το παλμιτικό (C15Η31CΟΟΗ) και το στεατικό οξύ 
(C17Η35CΟΟΗ), που μαζί με το (ακόρεστο) ελαϊκό 
οξύ (C17Η33CΟΟΗ) αποτελούν τα κύ ρια συστατικά 
των λιπών και ελαίων.

Τα ακόρεστα μονοκαρβονικά οξέα είναι ισχυρό-
τερα των κορε σμένων. Εκτός από τις όξινες ιδιότητες 
παρουσιάζουν και ιδιότητες των ακόρεστων ενώσε-
ων (προσθήκη, πολυμερισμός κ.ά.). Σημαντι κότερα 
μέλη είναι το ακρυλικό (CΗ2 = CΗCΟΟΗ) και το με-
θακρυλικό (CΗ2 = C – COOΗ), που πολυμερίζονται 

I 
CΗ3

εύκολα δίνοντας προϊόντα ευρείας χρήσης. Επίσης, 
το ελαϊκό που ήδη αναφέραμε.

Τα κορεσμένα δικαρβονικά οξέα είναι ισχυρότερα 
των αντίστοιχων μονοκαρβονικών. Σημαντικότερα 
είναι το οξαλικό οξύ (CΟΟΗ – COOΗ), που χρησιμο-
ποιείται στη βαφική στην Αναλυτική Χημεία κ.ά., το 
μηλονικό οξύ (CΟΟΗCΗ2CΟΟΗ), το ηλεκτρικό οξύ 
[CΟΟΗ(CΗ2)2 CΟΟΗ] κ.ά..

Τα υδροξυοξέα είναι στερεά, κρυσταλλικά, ευδιά-
λυτα στο νερό. Είναι περισσότερο όξινα από τα αντί-
στοιχα απλά οξέα. Σημαντικότερα μέλη τους είναι: 

ΟΗ 
I

το γαλακτικό οξύ (CΗ3CΗCΟΟΗ) (χρησιμοποιείται 
στη βυρσοδεψία), 
το κιτρικό οξύ (CΟΟΗ – CΗ2 – C – CΗ2 – CΟΟΗ) 
κ.ά..    COOH OH

16.7 Εστέρες

Εστέρες των οξέων ή απλά εστέρες καλούνται 
οι οργανικές ενώσεις που μπορούμε να θεωρήσου-
με ότι προέρχονται από τα οξέα με αντικατάσταση 
του υδρογόνου από αλκύλιο. Οι προερχόμενοι από 
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οργανικά οξέα (αντικατάσταση του υδρογόνου του 
καρβοξυλίου από αλκύλιο) έχουν τον γενικό τύπο R 
– CΟΟ – R′. Παρασκευάζονται με την «εστερεποίη-
ση» των οξέων (επίδραση αλκοόλης): 

RCΟΟΗ + R′OH →←  RCΟΟR′ + Η2O

Η αντίστροφη αντίδραση καλείται σαπωνοποίη-
ση.

Οι μικρού μοριακού βάρους εστέρες είναι υγρά, 
χρησιμοποιού νται δε και ως διαλύτες (π.χ. οξικός αι-
θυλεστέρας: CΗ3COOC2Η5).

Οι μέσου μοριακού βάρους είναι ελαιώδη υγρά 
με ευχάριστη οσμή, χρησιμοποιούμενοι για αρωμα-
τισμό ποτών, γλυκισμάτων κ.λπ.. Είναι γνωστοί ως 
τεχνητά αιθέρια έλαια.

Οι βαρύτεροι εστέρες (εστέρες ανώτερων οξέων, 
όπως στεατικό, παλμικό κ.ά., με ανώτερες αλκοόλες) 
είναι τα γνωστά κεριά. Αυτά, ανάλογα με την προέ-
λευσή τους διαιρούνται σε ζωικά και φυτικά.

Ευρύτατα διαδεδομένοι είναι οι εστέρες που προ-
έρχονται από οξέα (κυρίως των παλμιτικού, στεατι-
κού και ελαϊκού) με την τρισθε νή αλκοόλη γλυκερίνη 
(CΗ2ΟΗ – CΗΟΗ – CΗ2ΟΗ). Αυτοί αποτελούν τα 
λίπη και έλαια και διαιρούνται επίσης σε ζωικά και 
φυτικά, ανά λογα με την προέλευση. Αντιδρούν με 
βάσεις και δίνουν τους σάπω νες:

CΗ2CΟΟR
  Ι
CΗCΟΟR + 3NaΟΗ
  Ι
CΗ2CΟΟR

λίπος

→

CΗ2ΟΗ
  Ι
CΗCΗ     +  3RCOOΝa
  Ι
CΗ2CΗ

γλυκερίνη      σάπωνας

Οι σημαντικότεροι εστέρες είναι: οξικός αιθυλε-
στέρας: CΗ3COOC2Η5. Επίσης:

CΗ2CΟΟR        αν R, R′, R′′:
  Ι
CΗCΟΟR′    γλυκερίδια
  Ι
CΗ2CΟΟR′′

C15Η13 → παλμιτίνη
C17H35 → στεατίνη
C17H33 → ελαΐνη

Ανόργανοι εστέρες. Οι εστέρες που προέρχο-
νται από ανόργανα οξέα καλούνται ανόργανοι. Αυτοί 
είναι υγρά ελαιώδη, ευχάριστης οσμής. Σημαντικό-
τεροι είναι οι εστέρες θειικού οξέος, που χρησιμο-
ποιούνται ως αλκυλιωτικά μέσα [θειικό διμεθύλιο: 
(CΗ3O)2SO2, θειι κό διαιθύλιο: (C2Η5O)2SO2]. Επίσης 
σημαντικοί είναι οι εστέρες του νιτρώδους οξέος 
(νιτρώδης αιθυλεστέρας: C2Η5ΟΝΟ). Τέλος, ενδια-
φέρον έχουν οι νιτρικοί εστέρες των πολυαλκοολών 
που δίνουν εκρηκτικές ύλες.



17.1 Αρωματικές ενώσεις ‒ Γενικά 

Όπως έχουμε δει, οι κυκλικές οργανικές ενώσεις 
χωρίζονται σε ισοκυκλικές (δακτύλιος αποτελούμε-
νος από άτομα άνθρακα μόνο) και ετεροκυκλικές. 
Οι ισοκυκλικές ενώσεις διακρίνονται στη συνέ χεια σε 
αρωματικές και αλεικυκλικές.

Η αρχική έννοια του όρου αρωματικές ενώσεις 
περιελάμβανε σώματα χαρακτηριζόμενα από αρω-
ματική οσμή. Διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά ήταν 
παράγωγα του βενζολίου. Έτσι, ο όρος έχασε την 
αρχική του σημασία και σήμερα αναφέρεται στο τμή-
μα εκείνο των ισοκυκλικών ενώσεων που περιλαμ-
βάνει το βενζόλιο, τα ομόλο γα αυτού και τα παράγω-
γά τους. Αντιπροσωπευτική ένωση των αρωματικών 
υδρογονανθράκων εί ναι το βενζόλιο (ή βενζένιο). 
Αυτό έχει μοριακό τύπο C6Η6 που αντα ποκρίνεται 
σε εξαμελή δακτύλιο με τρεις διπλούς δεσμούς. Έχει 
αποδειχθεί ότι τα έξι άτομα του άνθρακα είναι ισότι-
μα. Επίσης, όλοι οι δεσμοί άνθρακα ‒ άνθρακα είναι 
ισότιμοι και μάλιστα κάτι μεταξύ απλού και διπλού 
δεσμού. Γι’ αυτό δεχόμαστε ότι στο βενζόλιο έχο υμε 
συντονισμό μεταξύ δύο μορφών:

ή

[Στην πραγματικότητα πρόκειται για υβριδισμό 
(σχ. 17.1)].

Η ομάδα που προκύπτει με την αφαίρεση ενός 
ατόμου υδρογόνου (C6Η5-) καλείται φαινύλιο και πα-
ρίσταται με: 

Άλλη σημαντική ομάδα είναι το βενζύλιο 
(C6Η5CΗ2-): 

CH2

Οι αρωματικές ενώσεις παρουσιάζουν χαρακτη-
ριστικές ιδιότητες, γνωστές με τη γενική ονομασία 
«αρωματικός χαρακτήρας», (που, αν και προσδιο-
ρίζει κύρια διαφορές ποσοτικού χαρακτήρα από τις 
άλλες ακόρεστες ενώσεις, δικαιολογεί την ξεχωριστή 
μελέτη τους):

1) Ο βενζολικός δακτύλιος εμφανίζεται κατά κά-
ποιον τρόπο κορε σμένος και ιδιαίτερα σταθερός 
(λόγω του υβριδισμού).

2) Σε αντίθεση με τις άκυκλες ακόρεστες ενώσεις, 
τα βενζολικά παράγωγα παρουσιάζουν πολύ μεγα-
λύτερη τάση να σχηματίζουν προϊόντα υποκατάστα-
σης παρά προσθήκης.

3) Οξειδώνονται δύσκολα.
4) Τα υδροξυλιωμένα παράγωγά τους (φαινόλες) 

παρουσιάζουν, αντίθετα με τις αλκοόλες, όξινο χα-
ρακτήρα κ.ά..

Σχ. 17.1
Δεσμοί στο μόριο του βενζολίου: (α) Με ταξύ 0- Η 6- δεσμοί. Μεταξύ δύο ατόμων άνθρακα σχηματίζεται 
ένας 6-δεσμός. Έ τσι όλα τα άτομα τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο, (β) Κάθε άτομο άνθρακα έχει ε λεύθε-
ρο ένα 2p ηλεκτρόνιο (μη υβριδο ποιημένο). (γ) Οι τρεις π-δεσμοί που δημιουργούνται δεν διαφοροποι-

ούνται μεταξύ τους. Δημιουργείται ενιαίο ηλε κτρονικό νέφος.

C

C C

C

Η

Η Η

Η

Η Η

C C
120o

120o

120o

(α)

Η Η

Η

(β)

Η

Η Η

(γ)

Η Η

ΗΗ

Η Η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 



127

Άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες εκτός από το 
βενζόλιο είναι:

Ναφθαλίνιο

Δύο δακτύλιοι:

Ανθρακένιο Φαινανθρένιο

Τρεις δακτύλιοι:

17.1.1 Ονοματολογία αρωματικών ενώσεων

Τα απλά παράγωγα του βενζολίου ονομάζονται 
με τη χαρακτηρι στική ομάδα ή άτομο και τη λέξη βεν-
ζόλιο. Π.χ. C6Η5Βr: βρωμοβενζόλιο, C6Η5ΝO2: νιτρο-
βενζόλιο.

Διπαράγωγα του βενζολίου με όμοιους υποκατα-
στάτες συναντώ νται σε τρεις ισομερείς μορφές:

ορθο–

x

x

μετα–

x

x

παρα–

x

x

Τριπαράγωγα του βενζολίου επίσης συναντώνται σε 
τρεις μορφές:

γειτονικά

x

x

συμμετρικά
x

x xxx

ασύμμετρο

x

x

Π.χ.

Πολλά σημαντικά παράγωγα του βενζολίου διατη-
ρούν τις εμπει ρικές τους ονομασίες:

Φαινόλη

OH CH3

CH3 CH3

Τουλουόλιο

CH3

CH3

CH3CH3

Ορθοξυλόλιο

Ανιλίνη

ΝH2 CH

Κουμόλιο

CH3

CH3CH3

Μεσιτυλένιο

Ακετοφαινόλη

Ο═C–CH3 ΟCH3

Ανισόλη

CH3CH3

Ντουρόλιο

κ.α.

Φαινόλη

OH CH3

CH3 CH3

Τουλουόλιο

CH3

CH3

CH3CH3

Ορθοξυλόλιο

Ανιλίνη

ΝH2 CH

Κουμόλιο

CH3

CH3CH3

Μεσιτυλένιο

Ακετοφαινόλη

Ο═C–CH3 ΟCH3

Ανισόλη

CH3CH3

Ντουρόλιο

κ.α.

Φαινόλη

OH CH3

CH3 CH3

Τουλουόλιο

CH3

CH3

CH3CH3

Ορθοξυλόλιο

Ανιλίνη

ΝH2 CH
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CH3

CH3CH3
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Ο═C–CH3 ΟCH3
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Φαινόλη
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CH3 CH3
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CH3

CH3
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Μεσιτυλένιο

Ακετοφαινόλη
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CH3CH3
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κ.α.

Στα πολυκυκλικά συστήματα, βάση για την ονομα-
τολογία αποτε λεί το όνομα του αρωματικού υδρογο-
νάνθρακα (ναφθαλένιο, ανθρακένιο κ.ά.):
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17.1.2 Υποκατάσταση και προσθήκη

Όπως είπαμε, οι αντιδράσεις υποκατάστασης 
(αντικατάστασης) στον αρωματικό δακτύλιο ευνοού-
νται σε σχέση με αυτές της προσθήκης. Τα σπουδαι-
ότερα προϊόντα των αντιδράσεων αντικατάστασης 
αναφέρονται στη συνέχεια:

Αλογονοπαράγωγα: η αλογόνωση ευνοείται με 
την παρουσία βά σης κατά Lewis:

FeBr3+ Br + HBr

Br

Τα αλογονοπαράγωγα αυτά αντιδρούν δυσκολό-
τερα από τα αλκυλαλογονίδια.

Νιτροπαράγωγα: η νίτρωση γίνεται συνήθως με 
το οξύ νίτρωσης, που αποτελεί μείγμα νιτρικού και 
θειικού οξέος:

HNO3

H2SO4

+ H2O

NO2

Με επιπλέον νίτρωση παίρνουμε δι- και τριπαρά-
γωγα, όπως το τρινιτροτουνόλιο (Τ.Ν.Τ.):

CH3

NO2

NO2

NO2

Επίσης έχουμε σουλφονικά και άλλα παράγωγα.

17.1.3 Αρωματικές ενώσεις

Αυτές μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται από 
αντιδράσεις υποκατάστασης στον αρωματικό δακτύ-
λιο.

1) Φαινόλες ‒ αρωματικές αλκοόλες. Οι φαι-
νόλες προκύπτουν όταν το υδρογόνο του αρωματι-
κού δακτυλίου αντικατασταθεί από υδροξύλιο. Αν το 
υδροξύλιο αντικαταστήσει υδρογόνο πλευρικής αλυ-
σίδας, η ένωση καλείται αρωματική αλκοόλη. Π.χ.:

Φαινόλη, μετα -μεθυλοφαινόλη
ή μ-κρεσόλη,

ΟΗ

CH3

Βενζυλαλκοόλη

CH2ΟH

OH

Φαινόλη, μετα -μεθυλοφαινόλη
ή μ-κρεσόλη,

ΟΗ

CH3

Βενζυλαλκοόλη

CH2ΟH

OH

Οι φαινόλες έχουν συνήθως εμπειρικά ονόματα.
Όταν στον αρωματικό δακτύλιο έχουμε ένα υδρο-

ξύλιο, οι φαινό λες καλούνται μονοσθενείς. Αντίστοι-
χα έχουμε δισθενείς και πολυσθενείς φαινόλες. Από 
τις πολυσθενείς φαινόλες πιο γνωστή είναι η πυρο-
γαλόλη:

ΟΗ

OHOH

Γενικά, μεγάλος αριθμός φαινολών και παραγώ-
γων τους βρίσκει πολλές εφαρμογές. Οι φαινόλες, 
σε αντίθεση με τις αλκοόλες που είναι ουδέτερες, 
παρουσιάζουν ασθενώς όξινο χαρακτήρα. Έτσι, φαι-
νόλες διαλυόμενες σε διαλύματα υδροξειδίων των 
αλκαλίων δί νουν τα αντίστοιχα άλατα:

C6Η5ΟΗ + ΝaOΗ → C6Η5OΝa + Η2O

Εστεροποιούνται δυσκολότερα από τις αλκοόλες:

C6Η5ΟΗ + (CΗ3CO)2O → 
→ C6Η5CΟΟCΗ3 + CΗ3CΟΟΗ

2) Αρωματικές αμίνες. Αυτές προκύπτουν με 
αντικατάσταση υδρογόνου του αρωματικού δακτυλί-
ου από αμινική ομάδα. Όπως και οι άλλες αμίνες, 
διακρίνονται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τρι-
τοταγείς:
 C6Η5ΝΗ2 

ανιλίνη (πρωτοταγής) 

 (C6Η5)2 ΝΗ 
διφαινυλαμίνη (δευτεροταγής)

 (C6Η5)3Ν 
τριφαινυλαμίνη (τριτοταγής)

Επίσης, διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό 
των αμινικών ομά δων σε μονο-, δι- και τριαμίνες. Οι 
αρωματικές αμίνες παρουσιάζο νται ως ασθενείς βά-
σεις. Αντιδρούν με νιτρώδες οξύ (ΗΝO2) και δίνουν 
διαξωνικά άλατα οι πρωτοταγείς και νιτροδοενώσεις 
οι δευτεροταγείς (οι τριτοταγείς δεν αντιδρούν). Δί-
νουν επίσης αξιόλογες αντιδράσεις υποκατάστασης 
(όπως όλες οι αρωματικές ενώσεις).

3) Αρωματικές αλδεΰδες και κετόνες. Εδώ το 
καρβονύλιο (η χαρακτηριστική ομάδα) βρίσκεται απ’ 
ευθείας ενωμένο με τον αρωματικό δακτύλιο. Π.χ.:

CHO

Βενζαλδεΰδη

CO-CH3 

Ακετοφαινόνη

Είναι σώματα υγρά, χαρακτηριστικής ευχάριστης 
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οσμής, αδιάλυτα στο νερό, ευδιάλυτα σε οργανικούς 
διαλύτες. Οι χημικές τους ιδιότητες μοιάζουν με εκεί-
νες των (αντίστοιχων) αλειφατικών καρβονυλικών 
ενώσεων, εμφανίζουν όμως «ποσοτικές» διαφορές. 
Η σπου δαιότερη διαφορά είναι ότι αυτές δεν πολυ-
μερίζονται και δεν συμπυκνώνονται τόσο εύκολα όσο 
οι αλειφατικές. Επίσης, οξειδώ νονται δυσκολότερα. 
Μπορούν όμως να αυτοοξειδωθούν δίνοντας τα αντί-
στοιχα αρωματικά οξέα. Π.χ. η βενζαλδεϋδη οξειδώ-
νεται προς βενζοϊκό οξύ:

C6Η5CΗΟ 
[O]

 C6Η5CΟΟΗ

Από τις αλδεΰδες σημαντικότερη είναι η βενζαλ-
δεΰδη (έλαιο πικρομύγδαλου), που χρησιμοποείται 
για συνθέσεις.

Από τις κετόνες σημαντικότερες είναι η ακετοφαινό-
νη: C6Η5CΟCΗ3, η βενζοφαινόνη C6Η5COC6Η5 κ.ά..

4) Αρωματικά οξέα. Τα αρωματικά οξέα πε-
ριέχουν καρβοξύλιο απ’ ευθείας ενωμένο με τον 
αρωματικό δακτύλιο. Συνδυάζουν τις ιδιότητες του 
αρωματικού πυρήνα και του καρβοξυλίου. Τα πιο 
συ νηθισμένα αρωματικά οξέα (και παράγωγά τους) 
είναι:

COOH

Βενζοϊκό οξύ

COOH

COΟH

Φθαλικό οξύ

COOl

Βενζοϋλοχλωρίδιο

COOH

SO3H

Σουλφοβενζοϊκό οξύ    κ.ά.

COOH

ΝH2

Αμινοβενζοϊκό οξύΙσοφθαλικό οξύ

COOH

COΟH

Οι εστέρες των φαινολοξέων με άλλα φαινολοξέα 
αποτελούν τα δεψίδια.

Σημειώνουμε ότι αντίστοιχες ενώσεις σχηματί-
ζουν και τα πολυκυκλικά αρωματικά συστήματα. Αυτά 
είναι γενικά πιο δραστικά από το βενζόλιο. Συμπυ-
κνωμένες ενώσεις με τέσσερεις και πέντε δακτυλίους 
(όπως το διμεθυλοβενζανθρακένιο, το βενζοπυρένιο 
κ.ά.) είναι καρκινογόνες.

17.2 Υδατάνθρακες (σάκχαρα)

Τα σάκχαρα (ή σακχαρίτες) είναι πολυϋδροξυ-
αλδεΰδες (αλδόζες) ή πολυϋδροξυ-κετόνες (κετό-
ζες). Η σύνθεσή τους στις περισσότερες περιπτώ-
σεις αντιστοιχεί στον γενικό τύπο Cx(Η2O)ψ και γι’ 
αυτό καλούνται και υδατάνθρακες. Διακρίνονται σε 
μονοσακχαρί τες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες. Οι 
πολυσακχαρίτες υδρολύονται δίνοντας απλούστερα 
σάκχαρα.

Οι πιο γνωστοί υδατάνθρακες είναι η γλυκόζη 
(σταφυλοσάκχαρο: C6Η12O6), η φρουκτόζη (οπωρο-
σάκχαρο: Ο6Η12Ο6), η γαλακτόζη και άλλοι μονοσακ-
χαρίτες. Επίσης γνωστοί είναι η ζάχαρη (καλαμοσάκ-
χαρο), η λακτόζη (γαλακτοσάκχαρο: C12Η22O11) και 
άλλοι ολιγοσακχαρίτες ή πολυσακχαρίτες που υδρο-
λύονται προς μονο σακχαρίτες. Στους πολυσακχα-
ρίτες ανήκουν και σώματα με μεγάλη μοριακή μάζα 
(πολυμερή) όπως το άμυλο [(C6Η10Ο5)r με Μr της τά-
ξης του 106], η κυτταρίνη, η ινουλίνη κ.ά..

Οι υδατάνθρακες σχηματίζονται στα φυτά με συ-
νένωση του CO2 της ατμόσφαιρας και του νερού που 
απορροφούν από το έδαφος. Η αντίδραση γίνεται με 
την επίδραση του ηλιακού φωτός και καταλύεται από 
την πράσινη χρωστική ουσία των φυτών, τη χλωρο-
φύλλη. Ονομάζεται φωτοσύνθεση και είναι ζωτικής 
σημασίας (αφού μετατρέπει τα CO2 και Η2O σε θρε-
πτικά συστατικά και απελευθερώνει οξυγόνο):

xCO2 + yΗ2O 
ηλιακό φως

χλωροφύλλη
 Cx(Η2O)y + x O2↑

Στη φύση λοιπόν συναντώνται σε αφθονία οι υδα-
τάνθρακες (ι διαίτερα οι πολυσακχαρίτες). Οι πολυ-
σακχαρίτες στον οργανισμό υδρολύονται (εκτός από 
εξαιρέσεις, π.χ. κυτταρίνη) προς μονοσακχαρίτες 
(κυρίως γλυκόζη). Οι μονοσακχαρίτες αντιδρούν με 
το οξυ γόνο και αποδίδουν ενέργεια που αξιοποιεί ο 
οργανισμός:

(C6Η10Ο5)ν + νΗ2O 
ένζυμα

 νC6Η12O6

άμυλο                                γλυκόζη

C6Η12Ο6 + 6O2 → 6CO2 + 6Η2O + Q.

Η γλυκόζη στον οργανισμό μπορεί να υποστεί 
και ζύμωση ‒ γλυκόλυση ‒ και να δώσει γαλακτι-
κό οξύ και ενέργεια. Οι ενζυματικές δράσεις των 
σακχάρων είναι χαρακτηριστικές και αξιοποιούνται 
στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, από τη γλυκόζη 
παρασκευάζε ται αιθυλική αλκοόλη:

C6Η12Ο6 
ζυμάση

 2CΗ3CΗ2OΗ + 2CO2↑
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Η γλυκόζη χρησιμοποιείται για παραγωγή οινο-
πνεύματος, οινο πνευματωδών ποτών, στη ζαχαρο-
πλαστική (σιρόπια, γλυκίσματα), στη χημική βιομη-
χανία (παρασκευή γλυκερίνης, ακετόνης κ.ά.).

Η ζάχαρη (καλαμοσάκχαρο) αποτελεί την πιο δι-
αδεδομένη γλυ καντική ύλη. Η κυτταρίνη χρησιμοποι-
είται ευρέως ως καύσιμη ύλη, ως πρώτη ύλη στις 
υφαντικές βιομηχανίες, στις βιομηχανίες χάρτου, 
εκρηκτικών κ.ά..

17.3 Αμινοξέα ‒ Πρωτεΐνες

Τα αμινοξέα είναι οργανικές ενώσεις που στο μό-
ριό τους περιέχουν αμινομάδα (–ΝΗ2) και καρβοξυ-
λομάδα (–CΟΟΗ), είναι δηλαδή ταυτόχρονα αμίνες 
και καρβονικά οξέα. Είναι ενώσεις πολύ σημαντι κές, 
γιατί αποτελούν τους δομικούς λίθους των πρωτεϊ-
νών, από τις οποίες και λαμβάνονται με υδρόλυση. 
Είναι στερεά κρυσταλλικά σώ ματα, ευδιάλυτα στο 
νερό, παρουσιάζοντας ιδιότητες οξέων (λόγω του 
καρβοξυλίου) και βάσεων (λόγω της αμινομάδας), 
είναι δηλαδή αμφολύτες. Τα πιο γνωστά αμινοξέα 
είναι η γλυκίνη (CΗ2ΝΗ2CΟΟΗ), η αλανίνη (CΗ3CΗ 
ΝΗ2CΟΟΗ) κ.ά..

Οι πρωτεΐνες (ή λευκώματα) είναι μεγαλομορια-
κές οργανικές ε νώσεις, που αποτελούνται από πολ-
λά μόρια αμινοξέων συνδεδεμένα μεταξύ τους και 

έχουν πολύ μεγάλη βιολογική σημασία. Βρίσκονται 
σε αφθονία είτε σε στερεή μορφή είτε διαλυμένες 
στα υγρά των ζώων ή στους χυμούς των φυτών. Ο 
οργανισμός των ανθρώπων και των ζώων υδρολύει 
τις πρωτεΐνες που παίρνει με την τροφή του, με τη 
βοήθεια ενζύμων (πεψίνη, θρυψίνη κ.ά.), και από τα 
αμινοξέα που προκύπτουν συνθέτει τις πρωτεΐνες 
που χρειάζεται. Οι πρωτεΐνες χωρίζονται σε απλές 
(αλβουμίνες, σφαιρίνες, πρωταμίνες κ.ά.) και σε 
σύνθετες ή πρωτεΐδια (φωσφοροπρωτεΐδια, νουκλε-
οπρωτεΐδια, χρωμοπρωτεΐδια, γλυκοπρωτεΐδια).

Οι σπουδαιότερες πρωτεΐνες είναι η αλβουμίνη, 
η γλοβίνη, η κερατίνη, η ελαστίνη κ.ά.. Από τις σύν-
θετες σπουδαίες είναι η καζεΐνη (φωσφοροπρωτεΐ-
διο που παραλαμβάνεται από το αποβουτυρωμένο 
γάλα και χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψυχρής 
κόλλας, γαλαλίθου, λανιτάλης κ.ά.), η αιμογλοβίνη 
(χρωμοπρωτεΐδιο) κ.ά.. Ειδική κατηγορία των πρω-
τεϊδίων αποτελούν τα ένζυμα.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οργανικών ενώ-
σεων λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκων όπως 
τα στεροειδή, τα αλκαλοειδή, τα νουκλεϊκά οξέα, οι 
βιταμίνες, οι ορμόνες κ.ά.. Η σημασία τους για τη Βι-
ολογία, την Ιατρική, την παραγωγή φαρμάκων κ.λπ. 
είναι εξαιρετι κή. Η ενασχόληση όμως με αυτές ξε-
φεύγει από τα όρια του παρόντος βιβλίου.



Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν τις πιο 
σημαντικές καύσιμες ύλες. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν 
τις πρώτες ύλες για τη βιομηχανική παρασκευή πληθώ-
ρας χημικών προϊόντων. Η βιομηχα νία που ασχολείται με 
την παρασκευή αυτών των ουσιών καλείται πετροχημική 
βιομηχανία. Ως πετροχημικό προϊόν αντίστοιχα χαρακτη-
ρίζουμε κάθε ουσία που παράγεται σε βιομηχανική κλίμα-
κα από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Στην πετροχημική 
βιομηχανία πρώ τες ύλες είναι το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιάμεσων σωμάτων 
και πολλαπλάσια τελικά προϊόντα.

18.1 Οι πρώτες ύλες

Το πετρέλαιο βρίσκεται σε κοιτάσματα μέσα στο έδα-
φος, σε βάθη που φτάνουν έως μερικά χιλιόμετρα. Πάνω 
από το (υγρό) πετρέ λαιο συναντάται συνήθως το φυσικό 
αέριο. Από χημική άποψη, το φυσικό πετρέλαιο είναι ένα 
πολυσύνθετο μείγμα υδρογονανθράκων (κυρίως), του 
οποίου η σύσταση ποικίλλει και εξαρτάται από την προ-
έλευσή του. Συναντάμε υδρογονάνθρακες με ένα έως 40 
μόρια άνθρακα (ή και περισσότερα), κορεσμένους, ακό-
ρεστους, κυκλι κούς και (σε μικρότερη αναλογία) αρωμα-
τικούς. Ανάλογα με τη σύ στασή τους τα φυσικά πετρέλαια 
χωρίζονται σε παραφινικής βάσης, ναφθενικής βάσης και 
μικτά (ναφθένια καλούνται τα κυκλοπεντανικά και κυκλοε-
ξανικά παράγωγα). Σε μικρή περιεκτικότητα συναντώνται 
επίσης οξυγονούχες, αζωτούχες και θειούχες ενώσεις (οι 
τελευταίες, ιδιαίτερα επιβλαβείς λόγω διαβρωτικών φαινο-
μένων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρέπει να περιορι-
στούν: αποθείωση).

Η επικρατέστερη θεωρία για την προέλευση του πε-
τρελαίου είναι ότι αυτό δημιουργήθηκε με αποσύνθεση 
μικροοργανισμών (χλωρίδα και πανίδα) στη διάρκεια εκα-
τομμυρίων χρόνων μέσα στα σπλάχνα της Γης. Οι συγκε-
ντρωμένοι μικροοργανισμοί (πλαγκτόν) μετατρά πηκαν σε 
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι σε υγρή κατάσταση αποτε-
λούν το πετρέλαιο και σε αέρια το φυσικό αέριο (που βρί-
σκεται πάνω από αυτό).

Από τη στιγμή που εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμο κοίτα-
σμα πετρελαίου, αρχίζει η διαδικασία εξόρυξης (σχ. 18.1). 
Το πετρέλαιο που λαμβάνουμε καλείται αργό πετρέλαιο. 
Αυτό είναι ακατάλληλο προς χρήση. Υποχρεωτικά ακολου-
θεί η διύλισή του (σχ. 18.2 και 18.3).

Σχ. 18.1
Εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου  

α πό υποθαλάσσια κοιτάσματα.

Σχ. 18.2
Μονάδα αμμωνίας  

(εγκαταστάσεις ΕΚΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).

Σχ. 18.3
Διυλιστήριο (εγκαταστάσεις ΕΚΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ 
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18.1.1 Διεργασίες διύλισης πετρελαίου

Με τον όρο διύλιση εννοούμε μία σειρά φυσικών 
και χημικών διεργασιών στις οποίες υποβάλλεται το 
αργό πετρέλαιο, με σκοπό τον καθαρισμό του και 
γενικότερα την τεχνολογική αξιοποίηση των συστα-
τικών του. Το αργό πετρέλαιο που έρχεται στα διυλι-
στήρια με τα δεξαμενόπλοια ή με πετρελαιοαγωγούς 
περιέχει αλατούχο νερό που απομακρύνεται. Η πρώ-
τη βασική διεργασία της διύλισης είναι η κλασματική 
απόσταξη (πίν. 18.1). Τα κύρια κλάσματα αυτής της 
απόσταξης είναι αέρια (σημείο ζέσης μικρότερο των 
40 °C), ελαφρή νάφθα (σημείο ζέσης 40 – 180 °C), 
βαριά νάφθα (σημείο ζέσης 130 – 220 °C), πετρέλαιο 
Diesel (σημείο ζέσης 200 – 360 °C). Το υπόλειμμα 
έχει σημείο ζέσης μεγαλύτερο των 360 °C και καλεί-
ται μαζούτ.

Από την απόσταξη του αργού πετρελαίου λαμβά-
νονται προϊόντα κεφαλαιώδους σημασίας τόσο για 
την παραγωγή ενέργειας (καύσι μα) όσο και για τη 
χημική βιομηχανία (πρώτες ύλες πετροχημικής βιο-
μηχανίας). Τα προϊόντα των διυλιστηρίων, ανάλογα 
με τη χρήση για την οποία προορίζονται, πρέπει να 
συμφωνούν με ορισμένες προδιαγραφές που σχετί-
ζονται με την καθαρότητα, την ασφάλεια, την αποδο-
τικότητά τους και την περιβαλλοντική προστασία. Ως 
πα ράδειγμα αναφέρουμε τη βενζίνη, που ως «ευγε-
νές» καύσιμο πρέπει να παρουσιάζει υψηλό βαθμό 
οκτανίου. (Ο βαθμός οκτανίου καθορί ζει την «αντι-
κροτική» ικανότητα της βενζίνης, δηλ. την αντοχή 
της σε υψηλές πιέσεις, ώστε να μην παρουσιάζει το 
φαινόμενο του χτυπήματος –knock– που οδηγεί σε 
μείωση της απόδοσης και φθορές στον κινητήρα. Η 
κλίμακα οκτανίου καθορίζεται αυθαίρετα, βαθμολο-
γώντας με 0 την κακή συμπεριφορά του κ-επτανίου 
και με 100 την πολύ καλή συμπεριφορά του ισοο-
κτανίου. Ο αριθμός οκτα νίου μιας βενζίνης –RΟΝ– 
εκφράζει το ποσοστό ισοοκτανίου σε μείγμα του με 
κ-επτάνιο, που παρουσιάζει «χτύπημα» ίδιο με αυτό 

της εξεταζόμενης βενζίνης). Η κλασματική απόσταξη 
από μόνη της δεν αρκεί για να δώσει προϊόντα με τις 
επιθυμητές ιδιότητες. Ακολου θούν χημικές επεξεργα-
σίες που αποσκοπούν αφενός στο να βελτιώσουν τις 
ιδιότητες των πετρελαιοειδών και αφ’ ετέρου να αυξή-
σουν το ποσοστό των επιθυμητών συστατικών (δηλ. 
εκείνων που έχουν καλύτερες ιδιότητες).

18.1.2 Λοιπές επεξεργασίες

Οι σπουδαιότερες από τις χημικές διαδικασίες 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση της δομής των 
συστατικών του αργού πετρε λαίου (που παραλήφθη-
καν με τη διύλιση) είναι οι ακόλουθες:

1) Αλκυλίωση. Με αυτήν εννοούμε την αντίδρα-
ση ανάμεσα σε ένα αλκένιο (συνήθως το προπένιο ή 
βενζένιο) και ένα αλκάνιο (συνήθως το ισοβουτάνιο), 
για την παραγωγή υδρογονανθράκων με διακλα-
δισμένες αλυσίδες (και υψηλότερο βαθμό οκτανίου). 
Η αλκυλίωση επιτυγχάνεται παρουσία όξινου καταλύ-
τη. Το αποτέλεσμα της αλκυλίωσης είναι μείγμα προ-
ϊόντων. Η αλκυλίωση χρησιμοποιείται κύρια για την 
παραλαβή καλής ποιότητας καυσίμων και ιδιαίτερα 
βενζίνης (αριθμός οκτανίου 90%).

2) Πολυμερισμός. Με τον πολυμερισμό αποσκο-
πούμε στη δημιουρ γία υγρών ολιγομερών με καταλυ-
τικό πολυμερισμό αερίων αλκενίων (που παράγονται 
κατά την πυρόλυση). Ως αποτέλεσμα, έχουμε την 
αύξηση του αριθμού οκτανίου. Η μέθοδος δεν είναι 
ιδιαίτερα αντα γωνιστική (υψηλό κόστος). Επίσης, τα 
αλκένια που παράγονται αυ ξάνουν τη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας.

3) Ισομερίωση. Με τη μέθοδο αυτή κανονικά αλ-
κάνια μετατρέπο νται σε διακλαδισμένα ισομερή τους. 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ται κυρίως για τη με-
τατροπή του βουτανίου σε ισοβουτάνιο, που όπως 
αναφέρουμε, χρησιμοποιείται στην αλκυλίωση. Η 
αντίδραση γίνεται καταλυτικά:

ΑΡΓΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΔΙΥΛΙΣΗ
(Κλασματική
απόσταξη)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
(Εξευγενισμός-

Ανάμειξη)

Αέρια (c :  1 ÷ 4)

Ελαφροί διαλύτες (c : 5 ÷ 7)

Βενζίνη (c : 6 ÷ 12)

Κηροζίνη

Diesel

Υπόλειμμα

Υγραέρια

Βενζίνες

Κηροζίνη

Diesel

Μαζούτ

Ορυκτέλαια

Παραφίνη

Άσφαλτος

Πίνακας 18.1 
Προϊόντα διύλισης πετρελαίου (πετρελαιοειδή).
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CΗ3CΗ2CΗ2CΗ3 →←
AlCl3

 CΗ3CΗCΗ3
I 

CΗ3

4) Πυρόλυση. Με την πυρόλυση (Cracking) 
πραγματοποιείται «σπάσιμο» των δεσμών C – C, με 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό μορίων πα ραφινών και 
ολεφινών:

CΗ3(CΗ2)xCΗ2CΗ2(CΗ2)yCΗ3 → 
→ CΗ3(CΗ2)x – 1 CΗ = CΗ2 + CΗ3(CΗ2)yCΗ3.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της βασικής δι-
εργασίας: κατά τη θερμική πυρόλυση διασπώνται τα 
μεγαλύτερα από τη βενζίνη κλάσματα (π.χ. κηροζί-
νη) και παραλαμβάνεται βενζίνη.

Η καταλυτική πυρόλυση χρησιμοποιείται για τον 
ίδιο σκοπό. Παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση 
με τη θερμική τόσο ως προς την απόδοση όσο και 
ως προς την ποιότητα της παραγόμενης βεν ζίνης.

Η υδροπυρόλυση ή υδρογονωτική διάσπαση, γί-
νεται με παρουσία υδρογόνου, καταλυτικού μείγμα-
τος (Si, Αl, Pt) και σε υψηλές πιέσεις. Αναπτύχθηκε 
τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζει σημαντι κά πλε-
ονεκτήματα, γιατί μπορεί να εφαρμοστεί σε κλάσμα-
τα πολύ υψηλής μοριακής μάζας και να ελεγχθούν 
σημαντικά τα παραγόμε να προϊόντα.

5) Αναμόρφωση. Χρησιμοποιείται για την αύξη-
ση του αριθμού οκτανίου και στη χημική βιομηχανία 
για την παραγωγή αρωματικών υδρογονανθράκων.

18.2 Καύσιμα – Λιπαντικά

18.2.1 Καύσιμα

Ποσοτικά, το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαιο-
ειδών χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας 
μέσω της καύσης τους. Οι υδρογονάνθρακες, όπως 
ήδη έχει αναφερθεί, αποτελούν άριστες καύσιμες 
ύλες. Κατά την τέλεια καύση δίνουν CO2 και νερό, 
ενώ κατά την ατελή CO, C και Η2O:

  → + + 
 

  → + +   
    


→ + +   

x y 2 2 2

x y 2 2

x y 2 2

y yC H + + x O xCO  H O Q 
4 2

                      (τέλεια καύση)

y x yC H + + O xCO  H O Q
4 2 2

 (ατελείς καύσεις) Q > Q > Q
y yC H + O xC  H O Q
4 2

  

(ατελείς  
καύσεις) 
Q > Q′ > Q″

Προϊόν της καύσης είναι και SO2 από το θείο, που 

σε κάποια ποσότητα περιέχει το καύσιμο (εκτός των 
υγραερίων):

S + O2 → SO2

Αυτό οξειδούμενο προς SO3 (ανυδρίτης θειικού 
οξέος) είναι δια βρωτικό για τη μηχανή και σημαντι-
κός παράγοντας ρύπανσης για το περιβάλλον. Τα 
καύσιμα που προέρχονται από τη διύλιση του πε-
τρελαίου, ταξινομούνται σε αέρια καύσιμα (χρήση 
στη βιομηχα νία, σε ορισμένες μηχανές εσωτερικής 
καύσης, για οικιακή κατα νάλωση κ.λπ.), σε βενζίνες 
(χρήση στις βενζινομηχανές), σε κηροζί νη (καύσιμο 
αεροπλάνων κ.ά.), σε πετρέλαιο ντήζελ (καύσιμο 
ταχύστροφων και μεσότροφων πετρελαιομηχανών, 
στην κεντρική θέρ μανση κτηρίων κ.ά.) και σε μαζούτ 
(βιομηχανία, ναυτικές πετρελαιο μηχανές κ.ά)..

Για κάθε κατηγορία διαφοροποιούνται οι προδι-
αγραφές, αλλά και οι ιδιότητες που κυρίως ενδιαφέ-
ρουν. Έτσι, ενώ για τη βενζίνη έχουν καθοριστική 
σημασία η αντικροτική ικανότητα και η πτητικό τητα 
και ελάχιστη το ιξώδες, καθώς προχωράμε σε βαρύ-
τερα καύ σιμα, η πτητικότητα αλλά και η αντικροτική 
ικανότητα χάνουν τη σημασία τους και το ιξώδες με-
τατρέπεται σε ουσιαστική ιδιότητα.

18.2.2 Ορυκτέλαια

Αποτελούν τη σπουδαιότερη κατηγορία λιπαντι-
κών υλών. Προέρχονται από το υπόλειμμα απόστα-
ξης του πετρελαίου, αφού απο μακρυνθούν τα υλικά 
με σημείο ζέσης κάτω των 350 °C. Το υπόλειμμα 
αυτό χρησιμοποιείται ως καύσιμο λεβήτων (μαζούτ) 
ή και με επιπλέον επεξεργασία (απόσταξη εν κενώ) 
δίνει τα διάφορα ορυκτέλαια. Με την απόσταξη εν 
κενώ απομακρύνεται η άσφαλτος (που παραμένει 
στον αποστακτήρα). Το απόσταγμα υποβάλλεται 
σε κλασματική απόσταξη εν κενώ και διαχωρίζεται· 
στα ελαφρά προϊό ντα, που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως καύσιμα μόνο, στα πολύ λεπτόρρευστα 
ορυκτέλαια (ατρακτέλαια), στα κανονικά ή κυρίως 
ο ρυκτέλαια μέσου ιξώδους (χρήση σε ΜΕΚ και στρο-
βίλους) και τέλος, στα βαριά αποστάγματα (από τα 
οποία παίρνουμε βαλβολίνες κ.ά.).

Εκτός από την άσφαλτο, κατά την παραγωγή 
ορυκτελαίων απο μακρύνονται και άλλες ανεπιθύμη-
τες ενώσεις, όπως ρητίνες, κηροί (παραφίνες), χρω-
στικές. Προστίθενται δε βελτιωτικά για τη βελτίω ση 
ορισμένων βασικών λιπαντικών ιδιοτήτων (βελτιω-
τικά δείκτη ιξώ δους, υποβιβασμού σημείου πήξης, 
αντιδιαβρωτικά κ.ά.).

Τα ορυκτέλαια, όπως και όλα τα λιπαντικά, ταξι-
νομούνται ανάλο γα με τη χρήση τους σε μηχανέλαια 

(τέλεια καύση)
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(βενζινομηχανές, πετρελαιομη χανές), κυλινδρέλαια 
(ατμομηχανές), τουρμπινέλαια (στρόβιλοι) και βαλ-
βολίνες. Τα ορυκτέλαια παρουσιάζουν άριστες λιπα-
ντικές ιδιότη τες (χημική σταθερότητα, αντιδιαβρωτική 
δράση, πρόσφυση στα μέ ταλλα, κατάλληλο ιξώδες, 
μηχανική αντοχή).

Αυτό, συνδυασμένο με την παραγωγική διαδικα-
σία στην οποία εντάσσονται (διύλιση πετρελαίου), 
οδηγεί στο να αποτελούν σήμερα τα κύρια λιπα-
ντικά μέσα (90% των λιπαντικών). Παράλληλα με 
αυτά χρησιμοποιούνται και τα συνθετικά λιπαντικά. 
Ονομάζονται συνθετι κά λιπαντικά αυτά που δεν 
προέρχονται από το πετρέλαιο, αλλά από ύλες που 
παράγονται συνθετικά. Τα σπουδαιότερα είδη είναι: 
εστέ ρες διβασικών οξέων (που παρουσιάζουν εξαι-
ρετική σταθερότητα ιξώδους σε σημαντικές θερμο-
κρασιακές μεταβολές), οργανοφωσφορικοί εστέρες 
(με εξαιρετική λιπαρότητα και ικανοποιητική στα-
θερότητα ιξώδους), εστέρες πυριτικού οξέος (που 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα ιξώδους) 
και σιλικόνες, που είναι και τα συνθετικά λιπαντικά 
με τη μεγαλύτερη χρήση λόγω των συνολικά εξαιρε-
τικών ιδιοτήτων τους.

Τα συνθετικά λιπαντικά μειονεκτούν στην τιμή 
(έναντι των ορυ κτελαίων που παίρνουμε από τα πε-
τρέλαια). Αυτός είναι και ο λόγος που περιορίζει ση-
μαντικά τη χρήση τους (περίπου στο 10% των λιπα-
ντικών). Χρησιμοποιούνται όταν τα λοιπά ορυκτέλαια 
δεν αντα ποκρίνονται στις απαιτήσεις χρήσης τους 
(λίπανση μηχανών αε ριωθούμενων, λίπανση συ-
σκευών που απαιτούν ελάχιστη μεταβολή ιξώδους, 
υδραυλικά υγρά για υψηλές θερμοκρασίες κ.ά.).

18.3 Πετροχημικά

Η παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών είναι η μία 
πλευρά της αξιοποίησης των πετρελαίων. Πιο ση-
μαντική για τη χημική βιομηχανία είναι η παραγωγή 
πλήθους προϊόντων που χρησιμοποιούνται για καθη-

μερινές ανάγκες ή ως πρώτες ύλες (πλα στικά, απορ-
ρυπαντικά, λιπάσματα, εκρηκτικά κ.λπ.).

Από αναμορφωμένη ή μη νάφθα λαμβάνονται 
με ατμοπυρόλυση ή αναμόρφωση με ατμό (steam 
cracing or reforming) βασικές χημι κές ουσίες όπως 
αιθυλένιο, προπυλένιο, μείγμα CO και Η2 (αέριο 
σύνθεσης), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλια. Αυτές 
χρησιμοποιού νται για την παρασκευή άλλων προϊό-
ντων όπως ΡVC, θειική αμμω νία, τρινιτροτουλουόλιο 
(Τ.Ν.Τ.) κ.λπ.. Τα πρώτα αποτελούν τα ενδιά μεσα, 
ενώ τα τελευταία τα τελικά προϊόντα της πετροχημι-
κής βιομη χανίας (πίν. 18.2).

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στην έννοια «πε-
τροχημικά» περι λαμβάνεται το σύνολο των βασικών 
χημικών υλών, των ενδιάμεσων χημικών προϊόντων 
και των τελικών παραγώγων που λαμβάνονται κατά 
τη χημική επεξεργασία των υδρογονανθράκων (πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου). Η έννοια πετρελαιοει-
δή από την άλλη, περιλαμβάνει ειδικό τερα τα προϊό-
ντα που παίρνουμε κατά τη διύλιση του πετρελαίου.

Τα πετροχημικά μπορούν να ταξινομηθούν στις 
εξής τέσσερεις ομάδες (πίν. 18.3):

1) Ομάδα 1: περιλαμβάνει τα βασικά προϊόντα 
της πετροχημικής βιομηχανίας που αποτελούν την 
πρώτη ύλη για την παραγωγή των περισσότερων 
οργανικών χημικών προϊόντων. Αυτά είναι το αέριο 
σύνθεσης, το αιθυλένιο, το προπυλένιο, το βουταδι-
ένιο, το βενζό λιο, το ξυλόλιο κ.ά. Σημαντικότερο από 
όλα θεωρείται το αιθυλένιο.

2) Ομάδα 2: περιλαμβάνει τα μονομερή ενδιάμε-
σα προϊόντα που παράγονται από τα βασικά προ-
ϊόντα της πρώτης ομάδας. Τα σπου δαιότερα είναι: 
βινυλοχλωρίδιο (VCM), στυρένιο, οξικό βινύλιο, 
ακρυλονιτρίλιο, αιθυλενογλυκόλη, τερεφθαλικό οξύ, 
ουρία, φαινόλη, αμμωνία, μεθενόλη κ.ά.

3) Ομάδα 3: περιλαμβάνει τα πολυμερή προϊόντα 
που παράγονται από τις χημικές ενώσεις της πρώ-
της και δεύτερης ομάδας. Τα σπουδαιότερα είναι: 

Πίνακας 18.2 
Προϊόντα χημικής επεξεργασίας πετρελαίου (πετροχημικά).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΙΥΛΙΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αιθυλένιο
Προπυλένιο
Βουτιλένια

Πεντάνια κ.ά

Αρωματικές
ενώσεις

Πολυαιθυλένιο
πλαστικά

Εστέρες, αιθέρες
PVC
Νιτρογλυκερίνη
Συνθετικό καουτσούκ
(BUNA S, BUNA N κ.ά)

Τ.Ν.Τ
Απορρυπαντικά κ.ά.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ

ΑΤΜΟΠΥΡΟΛΥΣΗ

ΕΚΧΥΛΙΣΗ
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πολυαιθυλένιο (χαμηλής και υψηλής πυκνότητας), 
νάυλον-6, πολυβουταδιένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο 
(ΡVC), πολυ στυρένιο, πολυπροπυλένιο, πολυακρυ-
λονιτρίλιο κ.ά.

4) Ομάδα 4: περιλαμβάνει τα τελικά προϊόντα 
που παράγονται από τις χημικές ενώσεις των προη-
γούμενων ομάδων και κυρίως της τρί της. Τα προϊό-
ντα αυτά καλύπτουν πολύ μεγάλο φάσμα χρή σεων: 
πλαστικά, ελαστικά, συνθετικές ίνες, φάρμακα, λι-
πάσματα, χρώματα, απορρυπαντικά, εντομοκτό-
να, εκρηκτικά, διαλύτες κ.ά.. Για να γίνει κατανοητή 
η σημασία της πετροχημικής βιομηχανίας αρκεί να 
αναφερθεί ότι περίπου το 90% των παραγόμενων σε 
βιομη χανική κλίμακα οργανικών προϊόντων παράγο-
νται από το πετρέλαιο.

‒ Παραγωγή αιθυλενίου (CΗ2 = CΗ2 )

Η μονάδα παραγωγής αιθυλενίου αποτελεί την 
«καρδιά» της πετροχημικής βιομηχανίας. Η σημασία 
του αιθυλενίου είναι τεράστια και προκύπτει από τη 
σπουδαιότητα των προϊόντων στα οποία αυτό μπο-
ρεί να μετατραπεί. Στην ίδια μονάδα παράγονται ως 
παραπροϊό ντα και το προπυλένιο (CΗ3CΗCΗ2), το 
βουταδιένιο (C4Η6), το βενζόλιο (C6Η6), το ξυλόλιο 
[C6Η4(CΗ3)2] κ.ά. (ορισμένα από αυτά, όπως το προ-
πυλένιο, το βουταδιένιο κ.ά. λαμβάνονται ως παρα-
προϊόντα και από τη μονάδα πυρόλυσης των δυιλι-
στηρίων).

Το αιθυλένιο παράγεται με ατμοπυρόλυση υδρο-
γονανθράκων (διάσπαση των υδρογονανθράκων 
σε υψηλή θερμοκρασία με πα ρουσία υδρατμών). Η 
ατμοπυρόλυση γίνεται σε ειδικά σχεδιασμένο τμήμα, 
τον «φούρνο πυρόλυσης». Ως πρώτη ύλη χρησι-
μοποιείται νάφθα. Οι εξελίξεις όμως (στην τιμή της 
νάφθας κυρίως) οδήγησαν σε μονάδες πυρόλυσης 

με σημαντική ευελιξία στη χρησιμοποίηση πρώτης 
ύλης. Έτσι, σήμερα μία μονάδα αιθυλενίου μπορεί 
να λει τουργήσει με διάφορες πρώτες ύλες (νάφθα, 
προπάνιο, βουτάνιο, φυσικό αέριο κ.ά.). Από τα βα-
σικά προϊόντα της μονάδας πυρόλυ σης (κυρίως αι-
θυλένιο, αλλά και προπυλένιο, βουταδιένιο, βενζόλιο, 
ξυλόλιο), με αντιδράσεις προσθήκης, αντικατάστα-
σης και πολυμερι σμού λαμβάνουμε πληθώρα προϊ-
όντων. Από το αιθυλένιο με πολυμερι σμό λαμβάνεται 
το πολυαιθυλένιο (πρώτη ύλη για τα πλαστικά):

νCΗ2 = CΗ2 
200 – 400 oC

1000 – 3000 Atm
 (–CΗ2 – CΗ2)ν

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (ld ΡΕ)

νCΗ2 = CΗ2 
150 – 200 oC  1 Atm

καταλύτης Ziegler - Natta
 (–CΗ2 – CH2)ν

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (hd ΡΕ)
Επίσης, με αντίδραση προσθήκης από το αιθυλέ-

νιο λαμβάνονται: αλκυλαλογονίδια, εστέρες, αιθυλική 
αλκοόλη, αιθέρες, ακετόνη κ.λπ.. Με αντικατάσταση 
ατόμων υδρογόνου από άτομο χλωρίου λαμβάνε ται 
το βινυλοχλωρίδιο (VCΜ), που πολυμεριζόμενο δί-
νει το πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC) (πρώτη ύλη για 
πλαστικά).

νCΗ2 = CHCl 
καταλύτες

 (–CΗ2 – CHCl –)ν

πολυβυνιλοχλωρίδιο (ΡVC)

Αντίστοιχα, σημαντικά προϊόντα λαμβάνουμε και 
με τις αντιδρά σεις πολυμερισμού και των άλλων βα-
σικών υλών (αλλά και με αντι δράσεις συμπολυμερι-
σμού, αντικατάστασης, προσθήκης κ.ά.). Αναφέρου-
με τα σημαντικότερα:

Πίνακας 18.3 
Κατάταξη πετροχημικών προϊόντων.

ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4

Αέριο σύνθεσης
Αιθυλένιο
Προπυλένιο
Βουταδιένιο
Βενζόλιο
Ξυλόλιο
κ.ά.

Βινυλοχλωρίδιο (VCΜ)
Στυρένιο
Οξικό βινύλιο
Ακριλονιτρίλιο
Τερεφθαλικό οξύ
Αιθυλενογλυκόλη
Ουρία
Φαινόλη 
Μεθανόλη

Πολυαιθυλένιο LD ΡΕ
Πολυαιθυλένιο HD ΡΕ
Πολυβινυλοχλωρίδιο ΡVC
Πολυστυρένιο
Πολυπροπυλένιο
Πολυακριλονιτρίλιο
Νάυλον
Πολυβουταδιένιο 
κ.ά.

Πλαστικά
Ελαστικά
Συνθετικές ίνες
Φάρμακα
Λιπάσματα
Χρώματα
Απορρυπαντικά
Εντομοκτόνα 
Εκρηκτικά 
Διαλύτες 
κ.ά.
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Νεοπρένιο (– CΗ2 – CΗ = C – CΗ2 –)ν : Παράγεται
I 
C

από το βουταδιένιο 1,3. Αποτελεί το πρώτο συνθετι-
κό καουτσούκ, είναι όμως υψηλού κόστους.

BUNA S: αποτελεί επίσης συνθετικό καουτσούκ 
και είναι αυτό με τη μεγαλύτερη παραγωγή. Παρα-
σκευάζεται με συμπολυμερισμό βουταδιενίου και 
στυρολίου.

BUNA Ν: παράγεται με συμπολυμερισμό βου-
ταδιενίου και ακρυλονιτριλίου. Αποτελεί συνθετικό 
καουτσούκ με αντίσταση στην πα λαίωση, καθώς και 
στην επίδραση λιπαντελαίων και χημικών.

Ελαστικό BUTYL: παράγεται από το ισοβουτυ-
λένιο με συμπολυ μερισμό με μικρή ποσότητα (2%) 
ισοπρενίου. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή αε-
ροθαλάμων (κοινώς «σαμπρέλες»).

Αναφέρουμε επίσης την παραγωγή σημαντικών 
αρωματικών υδρο γονανθράκων, εκρηκτικών (νιτρο-
γλυκερίνη κ.ά.), συνθετικών απορ ρυπαντικών κ.λπ..

Η πετροχημική τεχνολογία αναπτύχθηκε αλμα-
τωδώς τα μεταπο λεμικά χρόνια και έχει φθάσει σε 
επίπεδο να κατασκευάζει υλικά με τις επιθυμητές ιδι-
ότητες. Από αυτή την άποψη είναι σίγουρο ότι στην 
τεχνολογία υλικών ανοίγονται νέοι ορίζοντες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1982 στη Δ. Ευρώ-
πη καταναλώ θηκαν 3.560.000 τόνοι πολυαιθυλενίου 
χαμηλής πυκνότητας (ld ΡΕ), 1.420.000 τόνοι πολυ-
αιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (hd ΡΕ), 3.500.000 
τόνοι πολυβυνιλοχλωριδίου (ΡVC), 1.450.000 τόνοι 
πολυ προπυλενίου (ΡΡ), 1.590.000 τόνοι πολυστυρε-
νίων κ.λπ.. Η τάση κα τανάλωσης ήταν έντονα αυξη-
τική (αύξηση κατά 4,6% από το 1978 ως το 1982).



19.1 Γενικά για τα πολυμερή

Τα πολυμερή είναι ρητινώδη προϊόντα, τα 
οποία είτε παραλαμβάνονται από τη φύση απ’ ευ-
θείας (κυτταρίνη, καζεΐνη κ.ά.) ή προέρχονται από 
επεξεργασία φυσικών πολυμερών (τεχνική μέταξα, 
κελλολουίτης, εβονίτης κ.λπ.) είτε παρασκευάζονται 
από πρώτες ύ λες μικρής μοριακής μάζας (καλούμε-
νες μονομερή). Η τελευταία κατηγορία είναι η πο-
λυπληθέστερη και τα πολυμερή αυτά παρου σιάζουν 
το μεγαλύτερο πρακτικό ενδιαφέρον (σχ. 19.1). Αυτά 
κυ ρίως είναι τα προϊόντα της πετροχημικής βιομη-
χανίας. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πολυμερών 
είναι το μεγάλο μέγεθος των μορίων τους (και κατά 
συνέπεια η μεγάλη μοριακή μάζα).

Συχνά συναντώνται γιʼ αυτά και οι ονομασίες: 
ρητίνες (είναι μειονέκτημα το γεγονός ύπαρξης φυ-
σικών ρητινών μικρού μορια κού βάρους που δεν 
εντάσσονται στα πολυμερή), τεχνητές ύλες (δεν 
καλύπτονται με την ονομασία αυτή τα φυσικά πολυ-
μερή και τα παράγωγά τους), και πλαστικά (κύρια 
όμως η ονομασία αυτή έχει επικρατήσει για μία κα-
τηγορία, τα θερμοπλαστικά).

19.2 Φυσικά πολυμερή και παράγωγα

Σημαντικές μεγαλομοριακές ενώσεις συναντάμε 
στον φυτικό και ζωι κό κόσμο (που με αυτήν την έν-
νοια μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιόμορφο εργαστήριο). 
Τέτοιες είναι το φυσικό καουτσούκ [αποτελούμενο 
από υδρογονάνθρακες τύπου (C5Η8)x, το οποίο πα-
ραλαμβάνεται από τροπικά δένδρα], η γουταπέρκα, 
διάφορες πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες [όπως το 
άμυλο, το γλυκογόνο, η ινουλίνη, η κυτταρίνη και η 
κελουλόζη γενικού τύπου (C6Η10Ο5)x]. Από τις πρω-
τεΐνες ενδιαφέ ρον παρουσιάζουν ως υφάνσιμες ύλες 
το μαλλί και η φυσική μέταξα. Από τους πολυσακ-
χαρίτες ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πλευρά που 
εξετάζουμε παρουσιάζει η κυτταρίνη. Αυτή αποτελεί 
το κύριο συστατικό των τοιχωμάτων των φυτικών 
κυττάρων (και του βαμβακιού). Είναι κα τά συνέπεια 
πολύ διαδεδομένη στη φύση. Παραλαμβάνεται από 
το ξύλο ή το βαμβάκι. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για 
την κατασκευή βαμ βακερών νημάτων και υφασμά-
των, χαρτιού, τεχνητής μέταξας, εκρη κτικών κ.ά.. Η 
τεχνητή μέταξα (RAUΟΝ) αποτελεί την πρώτη τεχνη-
τή υφάνσιμη ύλη και παρασκευάζεται από την κυτ-
ταρίνη ή από τους εστέρες της. Αν και από άποψη 
ορισμένων ιδιοτήτων μοιάζει με τη φυσική μέταξα, 
εντούτοις μειονεκτεί σημαντικά απέναντί της. Από 
κυτταρίνη παράγεται επίσης το σελοφάν (διαφανή 
φύλλα που βρί σκουν πλατιά εφαρμοφή στη συσκευ-
ασία), ο κελλολουίτης κ.ά..

19.3 Ταξινόμηση πολυμερών

Η ταξινόμηση των πολυμερών σε διάφορες κα-
τηγορίες εξαρτάται απο την πλευρά από την οποία 

Σχ. 19.1
Χρήση πολυμερών στην καθημερινή ζωή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΠΟΛΥΜΕΡΗ
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ενδιαφέρει να τα εξετάσουμε. Ήδη, ανάλογα με την 
προέλευση, αναφέραμε τον διαχωρισμό σε φυσικά 
και τεχνητά πολυμερή. Τα τεχνητά (συνθετικά πολυ-
μερή) χωρίζονται α νάλογα με τον τρόπο πολυμερι-
σμού, σε πολυμερή συμπύκνωσης και πολυμερή 
προσθήκης. Παραπέρα, ανάλογα με τη χημική τους 
σύσταση, κατατάσσουμε τα πολυμερή είτε με βάση 
τη δομή των μο νομερών (πολυαιθυλένια, πολυαι-
θέρες, πολυεστέρες κ.λπ.) είτε με βάση την επανα-
λαμβανόμενη στο πολυμερές χαρακτηριστική ομάδα 
(πολυαμίδια, πολυνιτρίλια κ.ά.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος 
μετατροπής των πολυμερών σε τελικά προϊόντα και 
αντικείμενα κοινής χρήσης, καθώς και η συμπερι-
φορά των πολυμερών κατά τη μετατροπή αυτή. Η 
κατεργασία γίνεται είτε με ταυτόχρονη εφαρμογή 
υψηλής πίεσης και υψη λής θερμοκρασίας είτε με δι-
άφορους άλλους τρόπους (έλαση, χύση κ.λπ.). Ανά-
λογα με τη συμπεριφορά τους κατά τη θέρμανση, τα 
πο λυμερή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα θερμο-
πλαστικά (που θερ μαινόμενα μαλακώνουν και ψυ-
χόμενα σκληρύνονται) και τα θερμοσκληρυνόμενα 
ή θερμοστατικά (αυτά, όταν θερμανθούν, στην αρχή 
μα λακώνουν. Εάν όμως η θέρμανση παραταθεί, 
σκληρύνονται οριστικά). Από άποψη χημικής σύ-
νταξης, τα πρώτα ανήκουν στα γραμμικά πολυμερή, 
ενώ τα δεύτερα στα δισδιάστατα ή τρισδιάστατα πο-
λυμερή.

Τα θερμοπλαστικά παρουσιάζουν το τεχνολογικό 
πλεονέκτημα της ανακύκλωσης, της επαναχρησι-
μοποίησης δηλαδή των υπολειμμάτων, των κακό-
τεχνων αντικειμένων, ακόμα και των απορριμμάτων 
τους.

Στη συνέχεια εξετάζουμε με συντομία τα σπου-
δαιότερα συνθετικά πολυμερή.

19.4 Πολυμερή συμπύκνωσης

Τα πολυμερή συμπύκνωσης θεωρείται ότι προ-
έρχονται από α πλά σώματα με χημικές αντιδράσεις 
που οδηγούν σε ένωση μορίων με ταυτόχρονη «απο-
βολή» μορίων νερού, αμμωνίας κ.ά.. Η αντίδρα ση 
συμπύκνωσης συνεχίζεται με διαδοχική προσθήκη 
και άλλων μορίων (πολυσυμπύκνωση), με αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία μεγαλομοριακών προϊόντων 
(υψηλής τιμής μοριακής μάζας). Τα σημαντικό τερα 
πολυμερή συμπύκνωσης είναι:

1) Φαινολοπλάστες: προκύπτουν από συμπύ-
κνωση μορίων φαινολών και αλδεϋδών σε διάφορες 
αναλογίες. Ανήκουν στα θερμοσκληρυνόμενα σώμα-
τα. Πρώτος αντιπρόσωπος της ομάδας είναι ο βακε-

λίτης. Χρησιμοποιούνται στην παρασκευή βερνικιών 
και συγκολλητικών, στην κατασκευή εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων, ρα διοφώνων, καλυμμάτων κ.ά..

2) Αμινοπλάστες: διακρίνονται σε πολυμερή 
ουρίας και πολυμερή μελαμίνης. Τα πρώτα προέρ-
χονται από συμπύκνωση μορίων ουρίας και φορ-
μαλδεΰδης. Τα προκύπτοντα πολυμερή είναι θερ-
μοσκληρυνόμενα διαφώτιστα. Χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων, ως συ-
γκολλητικά, για προστατευτικές επικαλύψεις (προ-
στατευτική επικάλυψη σε κόντρα-πλακέ, γνωστή 
ως φορμάι κα) κ.λπ.. Υπάρχει δυνατότητα βαφής σε 
οποιαδήποτε απόχρωση. Τα πολυμερή μελαμίνης 
προκύπτουν από συμπύκνωση μορίων μελαμίνης 
και φορμαλδεΰδης. Είναι επίσης θερμοσκληρυνόμε-
να, άχρωμα και πλεονεκτούν των προηγουμένων ως 
προς την αντοχή τους στη θερμοκρασία, στο φως 
κ.ά.. Σημαντικό μειονέκτημα είναι το υψηλό σχετικά 
κόστος τους.

3) Πολυεστέρες: προκύπτουν από συμπύκνωση 
οργανικών οξέων και αλκοολών. Χρησιμοποιούνται 
για την παρασκευή βερνικιών, χρωμάτων, υλικών 
επικάλυψης, συγκολλητικών, πολυεστερικών υφάν-
σιμων υλών (Terylene, Dacron) κ.ά..

4) Πολυαμίδια: προκύπτουν από αντιδράσεις 
συμπύκνωσης δικαρβονικών οξέων και διαμινών. 
Εδώ ανήκουν τα Nylon (Nylon 66, 610, 6 κ.λπ.) (σχ. 
19.2). Χρησιμοποιούνται ως υφάνσιμες ύλες για την 
κατασκευή ταπήτων, δικτύων ελαστικού αυτοκινή-
των, χειρουργι κών νημάτων κ.ά.

Σχ. 19.2
Το νάυλον (nylon) είναι μία θερμοπλαστική πολυαμίνη, 
που προκύπτει από συμπύκνωση δύο υ λικών (δικαρβο-
νικού οξέος και διαμίνης).
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Σχ. 19.3
Διαμόρφωση καλωδίου με επένδυση Τeflon-τετραφθορο-
αιθυλένιο: [(πολυ-CF2-CF2-) ν]. Το καλώδιο δημιουργεί-
ται με εξέλαση τηγμένου Τeflon. Λόγω της χημικής στα-
θερότητας και των καλών μονωτικών ιδιο τήτων του Τeflon 
για ευρύ φάσμα θερμο κρασιών, τα καλώδια αυτά έχουν 

μεγάλο πεδίο εφαρμογών.

5) Πολυουρεθάνες: εδώ ανήκουν οι εποξειδικές 
ρητίνες (εποξειρητίνες), που βρίσκουν σημαντικές 
εφαρμογές στις συγκολλήσεις (χρησιμοποιούνται 
ακόμα και για τη συγκόλληση μετάλλων), στις προ-
στατευτικές επικαλύψεις, στην ηλεκτροτεχνία κ.ά..

19.5 Πολυμερή προσθήκης

Αυτά αποτελούν προϊόντα πολυμερισμού ακό-
ρεστων μονομερών. Πρακτικά χρησιμοποιούνται 
ενώσεις με διπλό δεσμό [π.χ. ο πολυμερισμός του 
αιθυλενίου CΗ2 = CΗ2 και του βινυλοχλωριδίου CΗ2 
= CΗCl (βλ. πετροχημικά)]. Οι αντιδράσεις προσθή-
κης είναι κα τά κανόνα ταχύτερες από τις αντίστοι-
χες αντιδράσεις συμπύκνωσης. Για τον λόγο αυτόν 
παρουσιάζονται μεγαλύτερες δυσκολίες ελέγχου. Για 
την παραγωγή των πολυμερών προσθήκης έγινε 
λόγος στην προηγούμενη ενότητα (πετροχημικά). 
Αναφέρουμε στη συνέχεια με συντομία τα κυριότερα 
πολυμερή αυτού του είδους.

1) Πολυαιθυλένια: προέρχονται από πολυμερι-
σμό του αιθυλενίου. Είναι τα πολυμερή με τη μεγα-
λύτερη εφαρμογή: πλαστικά αντι κείμενα, σωλήνες, 
υλικά συσκευασίας, μονωτικά, στεγανωτικές μεμ-
βράνες κ.λπ..

2) Πολυαλογονοαιθυλένια: προέρχονται από 
πολυμερισμό αλογονωμένων παραγώγων του αι-
θυλενίου. Χρησιμοποιούνται στην κα τασκευή υφα-
σμάτων, ταινιών, μονωτικών και στεγανωτικών υλι-
κών, υλικών επάλειψης μαγειρικών σκευών (Teflon, 
Fluon) κ.λπ. (σχ. 19.3).

3) Πολυβινυλοπαράγωγα: εδώ ανήκει το πο-
λυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC), που βρίσκει πλατιά 
εφαρμογή στην κατασκευή μονωτικών, υλικών 
συσκευασίας, τεχνητού δέρματος και καουτσούκ, 
συγκολλητι κών, σχοινιών, σωλήνων κ.λπ.. Επίσης, 
στην κατηγορία αυτή ανή κουν οι πολυβινυλαλκοόλες 
και οι πολυβινυλοεστέρες, που χρησιμοποιούνται 
ως συγκολλητικά πορωδών υλικών, για επικα λύψεις 
πορωδών επιφανειών κ.ά..

4) Πολυστυρόλια: προκύπτουν από πολυμερι-
σμό του στυρολίου (C6Η5CΗ = CΗ2). Είναι άχρωμα, 
διαφανή, θερμοπλαστικά, σταθερά σε οξέα, αλκάλια 
και αλκοόλες. Παρουσιάζουν εξαιρετικές μονωτικές 
ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υά-
λου ασφαλείας, οπτικών οργάνων, μονωτικών, νη-
μάτων κ.λπ.. 

5) Πολυακριλοπαράγωγα: μεγάλο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα πο λυμερή των εστέρων του ακρυ-
λικού και μεθακρυλικού οξέος. Χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή υαλοπινάκων ασφαλείας (Plexiglas, 
Lycite κ.ά.), οπτικών οργάνων, ελαστομερών, υλι-

κών επικάλυψης κ.λπ. Επίσης, σημαντικά είναι τα 
πολυμερή του ακριλονιτριλίου, που χρησιμοποιού-
νται για την κατασκευή υφάνσιμων υλών εξαιρετικών 
ιδιοτήτων (Orlon, Acrilan κ.ά.). Συμπολυμερισμός 
ακριλονιτριλίου και βουταδιενίου δίνει το γνωστό 
Buna Ν (τεχνητό καουτσούκ).

Αυτά είναι τα σπουδαιότερα πολυμερή, που τόσο 
πλατιά χρησι μοποιούνται σήμερα. Θα μπορούσαμε 
να αναφέρουμε και άλλα, όπως ιοντοανταλλακτικές 
ρητίνες (βλ. αποσκλήρυνση νερού) κ.λπ..

Πρέπει όμως να αναφέρουμε χωριστά τα μηχανο-
λογικά θερμο πλαστικά (φθαλικός διαλλυλεστέρας, 
φθοριοπολυμερή, πολυακετάλες, πολυανθρακικά 
κ.ά.) που έχουν μικρή κατανάλωση, αλλά εξαιρε τικές 
μηχανολογικές ιδιότητες και που λόγω της υψηλής 
τους τιμής βρίσκουν εφαρμογές σε περιπτώσεις ει-
δικών απαιτήσεων (αντικαθι στώντας με επιτυχία μέ-
ταλλα και άλλα παραδοσιακά υλικά). Θα πρέπει ακό-
μα να αναφερθούν χωριστά και οι πολυουρεθάνες 
(ΡU), που σχηματίζονται στον τόπο εφαρμογής με 
αντίδραση πολυολών και ισοκυανικών παραγώγων, 
με την παρουσία καταλυτών και διογκωτικών μέσων. 
Αυτές χρησιμοποιούνται όλο και ευρύτερα για την 
κατα σκευή καθισμάτων αυτοκινήτων, επίπλων, μο-
νώσεων και πολλών άλλων υλικών, ενώ από πλευ-
ράς ιδιοτήτων δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στα 
θερμοπλαστικά ούτε στα θερμοσκληρυνόμενα πολυ-
μερή.
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19.6 Σιλικόνες

Η αναλογία που υπάρχει μεταξύ των ατόμων του 
άνθρακα και του πυριτίου οδηγεί στην παρασκευή 
ενώσεων του πυριτίου ανάλογων προς τις οργανικές 
ενώσεις. Οι σπουδαιότερες από αυτές τις ενώσεις 
είναι οι σιλικόνες, που παράγονται από τα χλωρο-
παράγωγα των οργανοπυριτικών ενώσεων (χλω-
ροσιλάνια), όπως τα RSiCl3, R2SiCl2, R3SiCl κ.ά. με 
αντιδράσεις υδρόλυσης και πολυμερισμού:

R2SiCl2 
H2O

 R2Si (ΟΗ)2 
–H2O

 (–R2Si – O –)x.

Οι σιλικόνες παρασκευάζονται σε αέρια, υγρή ή 
στερεή κατάστα ση και βρίσκουν πλατιά εφαρμογή. 
Έτσι, από στερεές σιλικόνες κατασκευάζεται καου-
τσούκ ανθεκτικό σε μεταβολές της θερμοκρα σίας 
από –20 οC ως 200 οC, ελαστικό (Silastex), πολύ 
σταθερό σε εξωτερικές συνθήκες και χημικά αντι-
δραστήρια. Υγρές σιλικόνες χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή διαφόρων λιπαντικών με σημαντι-
κή σταθερότητα στο ιξώδες και μεγάλη αντοχή στην 
οξείδωση, όπως επίσης και για την παρασκευή βερ-
νικιών.

Τέλος, αέριες σιλικόνες χρησιμοποιούνται για την 
αδιαβροχο ποίηση διαφόρων αντικειμένων (υφάσμα-
τα, ρούχα, χαρτοσακούλες, τσιγάρα κ.ά.). Για τον 
σκοπό αυτόν το προς αδιαβροχοποίηση αντικεί-
μενο εκτίθεται σε ατμούς των ενώσεων αυτών, οπό-
τε δημιουργεί ται προστατευτικό στρώμα. (Ανάλογη 
χρήση βρίσκουν και οι υγρές σιλικόνες).

19.7 Εφαρμογές των πολυμερών

Οι χρήσεις των πολυμερών είναι ευρύτατες, όπως 
αυτό φάνηκε και από τη σύντομη αναφορά στις ση-
μαντικότερες ομάδες τους (πίν. 19.1). Τα συνθετικά 
πολυμερή αντικαθιστούν με μεγάλη επι τυχία φυσικές 
ή παραδοσιακές πρώτες ύλες. Επιπλέον, νέα υλικά 
με καλύτερες ιδιότητες κατασκευάζονται και βρίσκουν 
πλατιά εφαρμο γή σε παλιά και νέα πεδία.

Οι σημαντικότερες εφαρμογές των συνθετικών 
πολυμερών είναι:

1) Δημιουργία υφάνσιμων υλών (πολυεστέρες, 
πολυαμίδια, πολυαλογονοαιθυλένια, πολυακρυλοπα-
ράγωγα κ.λπ.).

2) Θερμο-ηχομονωτικά (πολυστερίνη, πολυστυ-
ρόλη, πολυουρεθάνη, πολυαιθυλένιο κ.λπ.).

3) Υλικά επικάλυψης (χρώματα: ακρυλικά, εποξει-
δικά, αλκυδικά κ.ά.).

4) Συγκολλητικά (εποξειδικά, ακρυλικά κ.λπ.).
5) Υλικά αρμών (σιλικόνες, πολυουρεθάνη, ακρυ-

Πίνακας 19.1 
Τα σημαντικότερα πολυμερή.

Θερμοπλαστικά
Πολυαιθυλένιο χαμηλής  
πυκνότητας (LDΡΕ)

Πολυαιθυλένιο υψηλής  
πυκνότητας (ΗDΡΕ)

Πολυπροπυλένιο (ΡΡ)

Πολυστυρένιο (ΡS)

Πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC)

Ακρυλονιτρίλιο - Βουταδιένιο -  
Στυρένιο (ΑΒS)

Στυρένιο - Ακρυλονιτρίλιο (SΑΝ)

Υψηλής  
κατανάλωσης

Κυτταρινικά (CΑΒ, CΑΡ)
Φθαλικός διαλλυλεστέρας

Φθοριοπολυμερή (FΡ)

Πολυακετάλες (ΡΑ)

Πολυβουτυλένιο (ΡΒ)

Πολυανθρακικά (ΡC)

Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ)

Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (ΡΒΤ)

Πολυαμίδια

Πολυφαινυλενοξείδιο (ΡΡΟ)

Θειούχο πολυφαινυλένιο (ΡΡS)

Ειδικά και  
μηχανολογικά

Θερμοσκληρυνόμενα
Αμινοπλάστες ουρίας -  
φορμαλδεΰδης (U - F)

Αμινοπλάστες μελαμίνης -  
φορμαλδεΰδης (Μ - F)

Εποξειδικές ρητίνες

Ακόρεστοι πολυεστέρες

Ουρεθανικά
Ισοκυανικά παράγωγα (ΤDΙ και ΜDΙ)

Πολυόλες

Σιλικόνες

λικά, εποξειδικές, μαστίχες κ.λπ.).
6) Σωλήνες (πολυαιθυλένιο, ΡVC κ.λπ.).
7) Μορφοποιημένα προϊόντα ευρείας χρήσης 

κ.λπ.
Σημαντική είναι η εφαρμογή πολυμερών για τη 

δημιουργία υδρό φοβων επικαλύψεων (στεγανοποίη-
ση σπιτιών, δεξαμενών, υπονόμων κ.λπ., προστασία 
από διάβρωση). Η υδρόφοβη επικάλυψη μπορεί να 
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Σχ. 19.4
Υγρομόνωση υπόγειας εγκατάστασης  

με μεμβράνη PVC.

έχει τη μορφή της βαφής, της δημιουργίας μεμβρά-
νης μικρού πάχους, της τοποθέτησης έτοιμης μεμ-
βράνης κ.ά. Συνθετικά πολυμερή που χρησιμοποι-
ούνται προς τον σκοπό αυτόν είναι τα ακρυλικά, τα 
βυνιλικά, τα πολυεστερικά, το ΡVC [έτοιμες μεμβρά-
νες (σχ. 19.4)] κ.λπ..

Η επίδραση των πολυμερών είναι μεγάλη και 
επεκτείνεται συνε χώς στην τεχνολογία υλικών. Νέα 
προϊόντα παρασκευάζονται με α κόμη καλύτερες ιδιό-
τητες, εκτοπίζοντας ακόμα και τα μέταλλα. Η ευρύτα-
τη πλέον εφαρμογή των πολυμερών δημιουργεί και 
σημαντι κά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων τεμαχίων 
πέρα από τα οικονομικά, επιφέρει σημαντικά οφέλη 
για το περιβάλλον.



20.1 Γενικά

Η αλματώδης ανάπτυξη της χημικής βιομηχανί-
ας στον 20ό αιώνα (και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και των 
άλλων παραγωγικών κλάδων, οδήγησε σε ριζικές 
μεταβολές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 
Νέες πρώτες ύλες, νέα υλικά, νέα προϊόντα, νέες κα-
ταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες χαρακτηρίζουν 
την κοινωνία μας στο τέλος του αιώνα. Το περιβάλ-
λον έχει αλλάξει ριζικά. Η εικόνα των πόλεων, των βι-
ομηχανικών περιοχών, των δρόμων, των λιμανιών, 
δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των αντίστοιχων 
χώρων στις αρχές ή ακόμα και στα μέσα του αιώ-
να. Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό των σπιτιών. 
Όλα έ χουν αλλάξει. Όλα συνεχίζουν να αλλάζουν με 
ρυθμούς αδιανόη τους για τα παλαιότερα χρόνια.

Οι φρενήρεις αυτοί ρυθμοί, που μετέβαλαν ριζι-
κά την τεχνολογι κή υποδομή της σύγχρονης ζωής, 
συνοδεύτηκαν και από αρνητικά φαινόμενα, και πριν 
από όλα από την ανορθολογική χρήση των απο-
θεμάτων πρώτων υλών, που η φύση προσφέρει (και 
που δεν είναι ανεξάντλητα), και από τη διασάλευση 
της ισορροπίας, που η φύση είχε εξασφαλίσει από 
αλόγιστες ή άστοχες παρεμβάσεις της ανθρώ πινης 
δραστηριότητας.

Σταδιακά, οι αρνητικές επιπτώσεις διογκώθη-
καν, και στη δύση του αιώνα δημιουργούν έντονα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα μετατραπούν 
σε αδιέξοδα, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Η 
διαφαινόμενη εξάντληση πρώτων υλών (π.χ. πετρέ-
λαιο) απαιτεί την πλέον ορθολογική τους αξιοποίηση 
με διαδικασίες ανακύκλωσης, οικονομίας, αντικατά-
στασης κ.λπ.

Η διασάλευση της οικολογικής ισορροπίας απαι-
τεί εκτεταμένα προγράμματα (σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο) προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπάρχουν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες επιρ-
ρίπτονται οι ευ θύνες γιʼ αυτήν την κατάσταση στην 
επιστήμη και την πρόοδό της. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
ευσταθεί. Αρκεί να αναλογιστούμε τι σημασία είχε για 
το επίπεδο της ανθρώπινης ζωής αυτή η πρόοδος, 

Σχ. 20.1
Η πυρκαγιά είναι ένα από τα συνηθέστερα  

περιβαλλοντικά ατυχήματα.

προκειμένου να πεισθούμε. Είναι όμως βέβαιο ότι 
ο άνθρωπος δεν αξιοποίησε με τον καλύτερο τρό-
πο αυτή την πρόοδο. Δεν είναι η πρόοδος της επι-
στήμης και της τεχνικής που οδήγησε στα σημερι-
νά προβλήματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
αξιοποιήθηκε. Και φυσικά, μόνο η επιστήμη μπορεί 
να προσφέρει λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων. Με μία προϋπόθεση: τη συνει-
δητοποίηση των περι βαλλοντικών προβλημάτων απ̕ 
όλους και τη συμβολή μας στην αντιμε τώπισή τους, 
την ανάπτυξη δηλαδή περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η άλλη πλευρά συνδέεται με την ασφάλεια όσων 
εργάζονται χρη σιμοποιώντας νέα υλικά, την προστα-
σία του περιβάλλοντος από πι θανό ατύχημα (σχ. 
20.1) και, τέλος, την ασφάλεια και την υγεία των κα-
ταναλωτών. Μία αλυσίδα μικρών και μεγαλύτερων 
ατυχημάτων με επιπτώσεις στην ασφάλεια των ερ-
γαζομένων αλλά και των γύρω περιοχών και του πε-
ριβάλλοντος έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. 
Από την άλλη πλευρά, μία σειρά σχετικά νέων προ-
ϊόντων έχουν αποδειχθεί επιβλαβή για τους χρήστες 
και το περιβάλλον και πολλά έχουν ήδη απαγορευθεί.

Ο άνθρωπος ανακάλυψε και αξιοποιεί τεράστιες 
(για τα δεδομέ να των προηγούμενων αιώνων) δυνά-
μεις και μέσα. Πρέπει να τα αξιοποιεί πριν απ’ όλα 
σωστά, και με γνώση των κινδύνων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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20.2  Ασφάλεια εργασίας. Επικινδυνότητα χημι-
κών ουσιών

Θα αναφερθούμε με συντομία στους κινδύνους 
που κρύβουν ο ρισμένες χημικές ουσίες που συνα-
ντώνται στις συνήθεις παραγωγικές διαδικασίες. Ση-
μειώνουμε ότι εκτός από τις χημικές παραμέτρους, 
στην ασφάλεια και υγιεινή του εργασιακού χώρου ση-
μαντικό ρόλο παίζουν και φυσικές παράμετροι (αερι-
σμός, θερμοκρασία, θόρυβοι, κραδασμοί κ.ά.).

Από τις χημικές ουσίες προσοχή απαιτείται στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούμε οξέα, και ιδιαίτερα τα 
ισχυρά (ΗCl, ΗΝΟ3, Η2SO4 κ.ά.). Αυτά, αν δεν τα χρη-
σιμοποιούμε προσεκτικά, πιθανόν να δη μιουργήσουν 
εγκαύματα ή πιο σοβαρές βλάβες. Εξουδετερώνονται 
με βάσεις (ή βασικά άλατα, π.χ. ανθρακικό νάτριο). 
Όσο πιο αραιό είναι το όξινο διάλυμα (άρα όσο με-
γαλύτερο pΗ έχει), τόσο πιο ακίνδυνο είναι. Για τον 
σκοπό αυτόν, συνήθης άμεση ενέρ γεια σε περίπτωση 
επαφής είναι το ξέπλυμα με άφθονο νερό. Εξαι ρετικής 
σημασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, του 
χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος γενικότερα 
είναι η αποφυγή πυρ καγιών. Πέρα από την αυστηρή 
τήρηση των όρων και κανονισμών πυροπροστασίας, 
πρέπει να γνωρίζουμε και να αποφεύγουμε τη δη-
μιουργία αερίων μειγμάτων σε αναλογίες που εγκυ-
μονούν κινδύνους ανάφλεξης ή και έκρηξης. Επίσης, 
πρέπει να χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή και 
λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα τις εύ φλεκτες χη-
μικές ουσίες. Στον πίνακα 20.1 σημειώνονται ορισμέ-
να επικίνδυνα αέρια μείγματα και κάποιες εύφλεκτες 
χημικές ουσίες.

Μια άλλη σημαντική πλευρά είναι η τοξικότητα που 
παρουσιά ζουν αρκετές χημικές ουσίες (ήδη μιλήσαμε 
για ορισμένες όπως CO, ΝΗ3 κ.ά.) και γενικότερα οι 
κίνδυνοι που προκύπτουν για την υγεία των εργαζο-
μένων από την έκθεσή τους σε τέτοιες ουσίες.

Μιλώντας για έκθεση σε χημικό παράγοντα εν-
νοούμε το επίπε δο έκθεσης του εργαζόμενου (ή μη) 
σε θερμοκρασία 25°C και ατμοσφαιρική πίεση σε 
κάποια συγκέντρωση της ουσίας στον αέρα. Η συγ-
κέντρωση συνήθως εκφράζεται σε ppm (μέρη όγκου 
ατμού ή αερίου της ουσίας σε ένα εκατομμύριο μέρη 
όγκου αέρα) ή σε mg/m3 (mg ουσίας σε 1m3 αέρα). 
Διακρίνουμε την οριακή τιμή έκθεσης, που είναι η 
μέση έκθεση σε μία ουσία κατά ένα 8ωρο, επάνω από 
την οποία δεν πρέπει να εκτίθενται οι εργαζόμενοι, και 
την ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης, που είναι αντί-
στοιχη με την προη γούμενη, αλλά που αναφέρεται σε 
10 μόνο λεπτά της ώρας.

Στον πίνακα 20.2 αναφέρουμε τις οριακές τιμές 
που έχουν νομο θετικά καθοριστεί στη χώρα μας, 
(Π.Δ. 307/86) για 45 χημικές ουσίες.

Ο πίνακας 20.2 δεν εξαντλεί φυσικά τους κινδύ-
νους από τη χρήση διαφόρων ουσιών. Υπάρχουν 
πολλές άλλες ουσίες,  την επαφή με τις οποίες πρέπει 
να προσέχουμε και που ίσως να μην βρίσκονται σε 
κάποια αξιοσημείωτη συγκέντρωση στον αέρα. Έτσι, 
πρέπει για παράδειγμα να αποφεύγεται η άσκοπη και 
παρατεταμένη επαφή με μεταχειρισμένα ορυκτέλαια. 
Επίσης, αυστηρές είναι οι προδιαγρα φές (οριακές τι-
μές) για εργασίες με αμίαντο, όπως φυσικά και για την 
έκθεση σε ακτινοβολίες. Ο συμβολισμός στις ετικέττες 
των επι κίνδυνων ουσιών φαίνεται στον πίνακα 20.3.

Πίνακας 20.1  
Επικίνδυνα αέρια μείγματα και  

εύφλεκτες χημικές ουσίες.

(α) Μείγματα με τον ατμοσφαιρικό αέρα ορισμένων αερίων που 
αναφλέγονται (ή εκρήγνυνται) με δημιουργία σπινθήρα.

Αέριο 
καύσιμο

Επικίνδυνη  
αναλογία (% ν/ν  
περιεκτικότητα)

Παρατηρήσεις –
Επισημάνσεις

Υδρογόνο (Η2) 9,5 – 65,2 Εκλύεται σε  
συσσωρευτές Ρb

Μεθάνιο (CΗ4) 6,3 – 12,0 Ορυχεία
Προπάνιο (C3Η8) 2,4 – 9,5
Βουτάνιο (C4Η10) 1,9 – 8,5
Ακετυλένιο (C2Η2) 3,5 – 52,3
Φωταέριο 9,8 – 24,8

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO) 15,6 – 71,0 Δηλητηριώδες

(β) Εύφλεκτες χημικές ενώσεις σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 
30 °C).

Ανόργανες: 

Νάτριο και άλλα αλκαλιμέταλλα
Η λεκτροθετικά μέταλλα σε λεπτό διαμε-

ρισμό 
Υδρίδια μετάλλων 
Κίτρινος φώσφορος

Οργανικές:

Ακεταλδεΰδη Οξικός αιθυλεστέρας 
Ακετόνη  Μεθυλο - αιθυλοκε-

τόνη
Ακετονιτρίλιο  Πεντάνιο
Βενζόλιο  Πετρελαϊκός αιθέρας
Διθειάνθρακας  Προπανόλη
Χλωροβενζόλιο Ξυλόλιο
Κυκλοεξάνιο  Τουλουόλιο
Αιθανόλη  Οξικός βινυλεστέρας
Μεθανόλη Πυριδίνη κ.ά.
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Πίνακας 20.2 
Οριακές τιμές χημικών παραγόντων.

Ουσία
Οριακή τιμή  

έκθεσης
ppm   mg/m3

Ανώτατη  
οριακή τιμή 

έκθέσης ppm   
mg/m3

Χώροι όπου συναντάται συνήθως

Ακεταλδεϋδη (CH3 – CΗΟ) 100 180 Παρασκευή διαλυτικών και χημικών ουσιών
Ακρυλονιτρίλιο (CΗ2CΗ CΝ) 2 4,5 Παραγωγή πολυμερών

Αμμωνία (ΝΗ3) 50 35 Παραγωγή λιπασμάτων, χημικών ουσιών, Ιατρική, ψυκτικές εγκα-
ταστάσεις κ.λπ.

Αρσενικό (Αs) (και ενώσεις του) - 0,5 Παρασκευή χρωμάτων, εντομοκτόνων, γυαλιού κ.ά.

Αρσίνη (ΑsΗ3) 0,05 0,2 Μεταλλουργία

Διϊσοκυανικός εστέρας του τουλουολίου –2,4 0,02 0,14 0,02 0,1 Παραγωγή πολυμερών

Διθειάνθρακας (CS2) 20 60 Παραγωγή τεχνητής μετάξης, εντομοκτόνων κ.λπ.

Διοξείδιο του αζώτου (ΝO2) 5 9 5 9 Συγκολλήσεις, παραγωγή ΗΝ03, εργαστήρια κοσμημάτων κ.ά.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 5000 9000 Χημική βιομηχανία, εμφιάλωση αναψυκτικών,  
πυροσβεστήρες, αυτοκινητοστάσια κ.ά.

Διοξείδιο του θείου (SO2) 5 13 Χημική βιομηχανία, οινοποιία κ.λπ.
Θειικό οξύ (Η2SO4) - 1 Χημική βιομηχανία, συσσωρευτές, λιπάσματα, σαπωνοποίια κ.λπ.
Ισοπροπυλική αλκοόλη(CΗ3)2 CΗΟΗ 400 980 Παραγωγή καλλυντικών
Κάδμιο (Cd) (και ενώσεις) - 0,2 - 0,2 Επιμεταλλώσεις, συσσωρευτές, ειδικά κράματα

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 50 55 Μεταλλουργία, χημική βιομηχανία, ατελείς καύσεις, αυτοκινητο-
στάσια

Μεθανόλη (CΗ3OΗ) 200 260 Παραγωγή φορμαλδεΰδης, μελανιών, κόλλας κ.λπ.

Μεθυλενοχλωρίδιο (CΗ2Cl2) 200 700 Παραγωγή λίπους - ελαίου, ελαστικού κ.ά.
Νικελοκαρβονύλιο (Νi(CΟ)4) (ως Νi) 0,05 0,35 Μεταλλουργία, βιομηχανία ηλεκτρονικών, μονομερή κ.ά.

Νικέλιο (Νi) (και ενώσεις) - 1 Μεταλλουργία, επιμεταλλώσεις, συσσωρευτές, χημική βιομηχα-
νία κ.ά.

Νιτρικό οξύ (ΗΝO3) 2 5 Χημική βιομηχανία, εκρηκτικά, χρώματα, οικιακή χρήση κ.ά.

Όζον (O3) 0,1 0,2 Χημικές βιομηχανίες, καθαρισμός νερού, ηλεκτροσυγκόλληση 
κ.ά.

Παραδιχλωροβενζόλιο 75 450
Τετρααιθυλιούχος μόλυβδος [Ρb(C2Η5)4] (ως Ρb) - 0,1 Διυλιστήρια, μολυβδωμένη βενζίνη

Τετραχλωράνθρακας (CCl4) 10 65 Πυροσβεστήρες, καθαριστήρια, παρασκευή βερνικιών, ρητινών 
κ.ά.

Τολουόλιο (C6Η5CΗ3) 185 700 Χημική βιομηχανία, χρώματα, βερνίκια, εκρηκτικά κ.ά.

1,1,1–Τριχλωροαιθάνιο (CΗ3CCl3) 350 1900 Απολίπανση μετάλλων
1,1,2–Τριχλωρο–1,2,2  
Τριφθοροαιθάνιο (CF2Cl – CFCl2)

1000 7600 Απολίπανση μετάλλων

Τριχλωροαιθυλένιο (C2ΗCl3) 90 500 Διαλύτης λίπους-ελαίου, παρασκευή χρωμάτων και βερνικιών, 
στεγνοκαθαριστήρια κ.ά.

Υδράργυρος (Ηg)  
(και ενώσεις εκτός αλκυλενώσεων) - 0,1 Κατεργασία ευγενών μετάλλων, φωτισμός, θερμόμετρα, χρώμα-

τα, κ.ά.

Υδρόθειο (Η2S) 11 15 Χημική βιομηχανία, μεταλλουργία κ.ά.
Υδροκυάνιο (ΗCΝ) 10 11 10 11 Εντομοκτόνο, παραπροϊόν γαλβανισμού κ.ά.
Υδροφθόριο (ΗF) 3 2,5 Παραγωγή γυαλιού, αλουμινίου, χημική βιομηχανία κ.λπ.

Υδροχλώριο (HCl) 5 7 5 7 Χημική βιομηχανία, λιπάσματα, μεταλλουργία, σαπωνοποιία, 
επιμεταλλώ σεις κ.λπ.

Τετραχλωροαιθυλένιο (C2Cl4) 90 600 Στεγνοκαθαριστήρια, απολίπανση μετάλλων κ.ά.
Φαινόλη (C6Η5ΟΗ) 5 19 Αντισηπτικό, γεωργικά προϊόντα, χημική βιομηχανία κ.ά.
Φθόριο (F2) 1,5 2,2 Αεροναυπηγική
Φορμαλεΰδη (ΗCΗΟ) 2 3 2 3 Αντισηπτικό, παρασιτοκτόνο, παραγωγή πλαστικών κ.λπ.

Φωσγένιο (COCl2) 0,1 0,4 Χημική βιομηχανία

Χλώριο (Cl2) 1 3 Βιομηχανία χάρτου, υφασμάτων, καθαρισμός νερού κ.ά.

Χλωροφόρμιο (CΗCl3) 50 240 50 240 Διαλύτης
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20.3  Το περιβάλλον: Φυσικοί κύκλοι και ανθρω-
πογενής δραστηριότητα

Ο πλανήτης Γη είναι ένα αυτορρυθμιζόμενο σύ-
στημα, που έχει φτάσει στο σημείο ισορροπίας το 
οποίο γνωρίζουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Παρουσιάζουμε με την αναγκαία συντομία (και 
κάποιες απλοποιή σεις) ορισμένα βασικά χαρακτηρι-
στικά που το καθορίζουν:

1) Ενεργειακές ανταλλαγές: η ηλιακή ακτινο-
βολία. Ο Ήλιος είναι η βασική πηγή ενέργειας του 
πλανήτη. Η Γη δέχεται ενέργεια (ηλια κή ακτινοβολία) 
της τάξεως των 1019 ΜJ τον χρόνο (ή 2 · 1011 ΜW). 
Από αυτήν το 38% ακτινοβολειται και πάλι προς το 
Διάστημα από τα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαι-
ρας. Από το υπόλοιπο 62%, περί που 15% απορρο-
φάται από το όζον και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ 
το 47% φθάνει στην επιφάνεια της Γης. Περίπου 
16% καταναλώνεται για την εξάτμιση, 30% θερμαί-
νει τον πλανήτη (ατμόσφαιρα, έδαφος, θάλασσα) και 
περίπου 1% χρησιμοποιείται από τα φυτά και με φω-

τοσύνθεση μετατρέπεται σε χημική ενέργεια, στην 
οποία στη ρίζεται η ζωή του πλανήτη (υπολογίζεται 
ότι 10 δισεκατομμύρια τό νοι οργανικών ουσιών τον 
χρόνο παράγονται σε αυτό το φυσικό εργαστήριο).

Σημειώνουμε ότι το σύστημα «γη» βρίσκεται σε 
θερμική ισορροπία, δεν υπάρχει δηλαδή συνεχής 
αποθήκευση ενέργειας («εισερχόμένη» ενέργεια 
ίση με «εξερχόμενη»). Αυτό που ενδιαφέρει είναι να 
διατηρείται η σχετική θερμοκρασιακή σταθερότητα 
και να γίνονται οι αναγκαίες για τη ζωή του πλανήτη 
ενεργειακές μετατροπές.

2) Ο κύκλος του άνθρακα. Η βασική ενεργεια-
κή μετατροπή που συμβαίνει με τη φωτοσύνθεση, 
καθίσταται δυνατή μέσω της δη μιουργίας οργανικών 
ενώσεων με αυξημένο ενεργειακό περιεχόμε νο. Ο 
κύκλος των ενώσεων του άνθρακα είναι καθοριστι-
κός για την εξέλιξη της ζωής (σχ. 20.2).

3) Ο κύκλος του νερού. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για τη φωτο σύνθεση και τη ζωή είναι και το νερό. 
Στην εισαγωγή της ενότητας αναφερθήκαμε στις πο-
σότητες και την κατάσταση που το συναντάμε:

Αναπνοή
φυτών

Αποδάσωση

Αναπνοή
ανθρώπων/ζώωνΗ καύση

ορυκτών
καυσίμων

απελευθερώνει
άνθρακα

Γαιάνθρακας
Πετρέλαιο Φυσικό αέριο

Ο άνθρακας εισέρχεται
στο έδαφος μέσω

της οργανικής ύλης

Αποθήκευση
σε φυτάΦωτοσύνθεση

Ατμοσφαιρικό CO2 

Ωκεάνια φωτοσύνθεση 
και διαπνοή

Ορυκτά καύσιμα
αποθηκεύουν άνθρακα Ορυκτός άνθρακας

Νεκροί θαλάσσιοι
οργανισμοί 

μετατρέπονται
σε ιζήματα

Σχ. 20.2
Κύκλος του άνθρακα.
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Ατμόσφαιρα

Ωκεανοί

CΟ2, Η2Ο

CΟ2, Η2Ο

CΗ2Ο

CΗ2Ο

σαν Ο2: 150.000.000
σαν Η2Ο: 700.000
σαν CΟ2: 120.000

σαν Η2Ο: 70.000.000.000
σαν CΟ2: 5.900.000
σαν Ο2: 210.000

ΝΟ3–

SΟ42

κ.λπ.

ΝΟ3–

SΟ42

κ.λπ.

Fe2Ο3

Fe2Ο3

Ο2

Ο2

Οργανισμοί
38.000

Θαλάσσιοι
οργανισμοί

830

Οξύδωση
Υδρόλυση

Βιολογική
οξείδωση

Βιολογική
αναγωγή

Ανθρακικά
και άλλα

ιζηματογενή
πετρώματα

Βιολογική
αναγωγή Ν, S, CΗ2Ο κ.λπ.

Κρυσταλλικά
πετρώματα

(πάνω από 10 μίλια)

FeOΑναγωγή

Ca, Mg, Fe,
Πυριτικά

Ηφαιστειακή
δράση

Ν,S,
CΗ2Ο
κ.λπ.

FeO,
Πυριτικά

Σχ. 20.3
Ο πλήρης κύκλος του οξυγόνου στη γη, στον αέρα, στη θάλασσα, στο έδαφος  

(οι αριθμοί αναφέρονται σε τρισεκατομμύρια moles ανά έτος).

Υπενθυμίζουμε ότι το αξιοποιήσιμο από τον άν-
θρωπο νερό (πόσι μο και βιομηχανικής χρήσης) εί-
ναι λιγότερο από 1% των υδάτινων αποθεμάτων. Το 
ποσοστό όμως που χρησιμοποιείται στο φυσικό ερ-
γαστήριο του πλανήτη είναι πολύ μεγαλύτερο.

4) Ο κύκλος του οξυγόνου (σχ. 20.3) είναι αρ-
κετά απλός, αλλά ο ρόλος του σπουδαιότατος για τις 
ενεργειακές μετατροπές και για τη ζωή. Το οξυγόνο 
απελευθερώνεται κατά τη φωτοσύνθεση από το CΟ2 
(με ταυτόχρονη όπως είπαμε μετατροπή ηλιακής 
ενέργειας σε χημική). Καταναλώνεται κατά την καύση 
από τους φυτικούς και ζωι κούς οργανισμούς των ορ-

Θάλασσα

Έδαφος

Υδρατμοί - Νέφη

Πολικοί πάγοι 
Παγόβουνα

Ε
ξά

τμ
ισ

η
Βροχή
Χιόνια

Ποτάμια Λίμνες Υπόγεια 
νερά

γανικών ενώσεων. Με αυτή την καύση απελευθερώ-
νεται ενέργεια (μετατροπή χημικής ενέργειας σε έργο 
και θερμότητα) αναγκαία για την ανάπτυξη της ζωής. 
Το οξυγόνο δεσμεύεται, όπως είδαμε, και από τις 
καύσεις που συμβαίνουν ε κτός των οργανισμών των 
φυτών και των ζώων. Μία άλλη λειτουργία του οξυγό-
νου, ευεργετική για την ισορροπία του πλανήτη, είναι 
η μετατροπή μέρους του στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας σε όζον (O3), που προστατεύει την επι-
φάνεια εμποδίζοντας τις επιβλα βείς ακτινοβολίες να 
φτάσουν σε αυτήν.

CO2 

O3 

O2 
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ω
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σύ
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η
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νο
ή 
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ις)
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5) Ο κύκλος του αζώτου. Το άζωτο είναι σημαντι-
κό συστατικό των οργανικών ουσιών που σχηματίζο-
νται στον κύκλο του άνθρακα, και πιο συγκεκριμένα 
των πρωτεϊνών. Στο σχήμα 20.4 παρουσιάζουμε τον 
κύκλο του στη φύση (όπου συναντάται ως το κύριο 
συστατικό της ατμόσφαι ρας), γιατί αποτελεί τυπικό 
παράδειγμα σκόπιμης ανθρώπινης πα ρέμβασης 
στους φυσικούς κύκλους (αζωτούχα λιπάσματα).

Η παρέμβαση του ανθρώπου δεν είναι συνήθως 
σκόπιμη και επω φελής (όπως στην προηγούμενη 
περίπτωση της χρήσης αζωτού χων λιπασμάτων).

Πιο συνηθισμένη και κυρίως πιο επικίνδυνη είναι 
η διατάραξη της ισορροπίας που στους αλληλοσυν-
δεόμενους φυσικούς κύκλους (ή σε κάποιον από αυ-
τούς) δημιουργεί η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Αναφέρουμε μερικά τέτοια περιβαλλοντικά προ-
βλήματα, που τεί νουν να λάβουν οικουμενικές δια-
στάσεις.

Το ενεργειακό ισοζύγιο τείνει να διαταραχθεί. Η 
αυξημένη έκλυ ση CO2 λόγω των βιομηχανικών καύ-
σεων και η αδυναμία των φυτών να το αφομοιώσουν 
με τη φωτοσύνθεση (όταν μάλιστα το πράσινο συνέ-
χεια μειώνεται), οδηγούν σε αυξημένη περιεκτικότη-
τα διοξειδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας (το CΟ2 είναι βαρύτερο 
του αέρα). Το CO2 όμως εμποδίζει τις ακτι νοβολίες 
χαμηλού μήκους κύματος, δηλαδή τις ακτινοβολί-
ες της Γης προς το Διάστημα. Έτσι «παγιδεύεται» 
ενέργεια στη γήινη επιφάνεια με προβλεπόμενο 
δυσάρεστο αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερ-
μοκρασίας της γήινης επιφάνειας και όσα αυτό συνε-

πάγεται. Το φαινό μενο είναι γνωστό ως φαινόμενο 
θερμοκηπίου και η διεθνής επιστη μονική κοινότητα 
κινητοποιείται για να το αντιμετωπίσει.

Από τις βιομηχανικές καύσεις όμως διοχετεύεται 
στην ατμόσφαι ρα και SO2 (λόγω του θείου που περι-
έχουν τα καύσιμα), το οποίο οξειδώνεται προς SO3. 
Αυτό διαλύεται από τη βροχή σχηματίζοντας Η2SO4. 
Αποτέλεσμα είναι η λεγόμενη όξινη βροχή, η οποία 
επιδρά καταστροφικά στα δάση και το πράσινο. 
Προκαλείται έτσι μείωση της δυνατότητας αφομοίω-
σης CO2 με φωτοσύνθεση και εντείνο νται τα προ-
βλήματα του «θερμοκηπίου». Παράλληλα, επέρχεται 
υ ποβάθμιση της ποιότητας των νερών.

Άλλο σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται με την 
ταχύτατη εξά ντληση των (αποθηκευμένων στο εσω-
τερικό της Γης) συμβατικών καυσίμων. Αυτό, σε συν-
δυασμό με τα περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινό-
μενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, καθώς και τοπικά 
προβλήμα τα που θα δούμε στη συνέχεια) οδηγεί σε 
προσπάθειες επίλυσης με – διαφορετικό τρόπο – του 
ενεργειακού προβλήματος. Η κατα σκευή πυρηνικών 
σταθμών βρήκε πλατιά εφαρμογή τα τελευταία χρό-
νια. Μια σειρά όμως ατυχημάτων, με αποκορύφωμα 
αυτό του Τσέρνομπιλ, έθεσαν σοβαρά ερωτηματικά, 
δημιούργησαν σκεπτικι σμό και αντιδράσεις για μια 
τέτοια κατεύθυνση. Αναπτύσσονται πα ράλληλα μέ-
θοδοι αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, 
γαιοθερμική, αιολική κ.ά.), εφαρμόζονται τεχνολογίες 
μειωμένων ενερ γειακών απαιτήσεων κ.λπ.. Προς το 
παρόν πάντως οι καύσεις προϊό ντων πετρελαίου και 
γαιανθράκων κυριαρχούν στο παγκόσμιο ενεργειακό 

Άζωτο 
ατμόσφαιρας

Πρωτεΐνες
ζώων

Πρωτεΐνες
φυτών

Αμμωνικά, νιτρικά
και νιτρώδη άλατα

Φωτοσύνθεση

Αποσύνθεση

Μεταβολισμός

Βακτηριακή
αποδέσμευση

Βακτηριακή
δέσμευση

�
ή βιομηχανική δεύσμευση:

�Αζωτούχα λιπάσματα

Αποσύνθεση

Σχ. 20.4
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ισοζύγιο, προσθέτοντας προβλήματα στον πλανήτη.
Η χρήση από τον άνθρωπο χλωρο-φθορο-πα-

ραγώγων των υδρο γονανθράκων (ως ψυκτικών 
μέσων, προωθητικών αερίων στα διάφο ρα σπρέι 
κ.λπ.), δημιούργησε το γνωστό φαινόμενο τρύπα 
του όζοντος. Οι ενώσεις αυτές καταστρέφουν το 
προστατευτικό στρώ μα όζοντος που υπάρχει στα 
ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, και έτσι επι-
βλαβείς ακτινοβολίες φτάνουν στην επιφάνεια της 
Γης αυξάνοντας τους κινδύνους για τους κατοίκους 
της (που είναι και οι χρήστες των ουσιών που προ-
καλούν το πρόβλημα).

Οι αυξημένες ανάγκες της ανθρωπότητας σε 
αγροτικά προϊόντα οδήγησαν σε σημαντική αύξηση 
της ποσότητας των λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων 
και άλλων γεωργικών φαρμάκων. Πέρα από τις πι-
θανές επιπτώσεις στα παραγόμενα προϊόντα, ένα 
μέρος αυτών των ουσιών παρασύρεται με το νερό, 
καταλήγοντας σε υδάτινους απο δέκτες και υποβαθ-
μίζοντας την ποιότητά τους. Σε υδάτινους αποδέ κτες 
καταλήγουν και βιομηχανικά και οικιακά απόβλητα. 
Παρά τα μέτρα επεξεργασίας που τα τελευταία χρό-
νια λαμβάνονται, είναι αδιαμφισβήτητη η επιδείνωση 
της ποιότητας του νερού που ο άν θρωπος έχει στη 
διάθεσή του.

20.4  Ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι τοπικές 
«εκρήξεις»

Τα οικουμενικά προβλήματα που αναφέρθηκαν, 
έχουν τη ρίζα τους σε εκπομπές ουσιών επικίνδυνων 
για τη φύση και την ισορρο πία της (αφού δεν αρκούν 
οι φυσικοί μηχανισμοί να τις αφομοιώ σουν). Οι ου-
σίες αυτές προκύπτουν από διάφορες ανθρώπινες 
δραστηριότητες (παραγωγικές και καταναλωτικές): 
καύσεις βιομη χανικών, μεταφορικών μέσων, συστη-
μάτων θέρμανσης, βιομηχα νίες παραγωγής διαφό-
ρων προϊόντων (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, λιπάσμα-
τα, χημικά, πετροχημικά, πολυμερή, μεταλλουργίες, 
συσσω ρευτές, οικοδομικά υλικά κ.λπ.), χρήση αυ-
τών των προϊόντων από τους καταναλωτές κ.ά..

Η βιομηχανική εποχή οδήγησε στη συγκέντρω-
ση τέτοιων δραστηριοτήτων σε ορισμένα «σημεία» 
του πλανήτη. Σε αυτά παρουσιά στηκε πρωτοφανής 
συγκέντρωση παραγωγικών μέσων και ανθρώπινου 
πληθυσμού. Δημιουργήθηκαν δηλαδή οι βιομηχα-
νικές περιοχές και οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις, 
που αποτελούν ‒επάνω στον πλα νήτη‒ τα κύρια ση-
μεία εκπομπής των επικίνδυνων για τη φύση ου σιών. 

Σχ. 20.5
Το νέφος (φωτοχημικό) είναι το σημαντι κότερο  
πρόβλημα των συγχρόνων μεγα λουπόλεων.

Άμεση συνέπεια αποτελεί το γεγονός ότι ακριβώς 
εκεί συναντώνται οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις του 
περιβάλλοντος. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις 
παίρνουν τόσο οξυμμένες μορφές, ώστε απειλούν 
άμεσα την υγεία, ακόμα και τη ζωή των κατοίκων. 
(Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λονδίνου, 
όπου τρία διαδο χικά επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης το 1948, 1952 και 1962 οδήγησαν στον θά-
νατο περίπου 4.500 κατοίκους). Έτσι, τα τελευταία 
χρόνια δαπανώνται μεγάλα ποσά για έργα και προ-
γράμματα προ στασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 
αυτών των περιοχών. Κι αυτά όμως στις περισσό-
τερες περιπτώσεις δεν αρκούν για να αντιστρέ ψουν 
την κατάσταση. Καθορίζονται λοιπόν και όρια λήψης 
έκτακτων μέτρων (περιορισμός κυκλοφορίας αυτοκι-
νήτων, περιορισμός βιομη χανικών καύσεων κ.λπ.). 
Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί, δυστυ χώς, και η 
Αθήνα (σχ. 20.5), όπου η επιβολή εκτάκτων μέτρων 
περιορισμού της ρύπανσης (νέφος) είναι πια συνη-
θισμένο γεγονός.

Με τον όρο ρύπανση του περιβάλλοντος εννο-
ούμε την ανεπιθύ μητη αλλαγή των φυσικών, χημικών 
και βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος 
(αέρα, νερού, εδάφους) από τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, που μπορεί να βλάψει την υγεία του ίδιου 
ή να δια ταράξει την ισορροπία του φυσικού οικοσυ-
στήματος. Ειδική περί πτωση ρύπανσης αποτελεί η 
μόλυνση του περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Οι ουσίες που προκαλούν ρύπανση του περιβάλ-
λοντος καλούνται ρύποι (ή ρυπαντές) και διακρίνο-
νται σε αέριους, υγρούς και στε ρεούς.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα δέ-
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χεται καθημερινά αέρια απόβλητα (π.χ. SO2, CO2) 
(σχ. 20.6) αλλά και υγρά (σταγονί δια π.χ. θειικού 
οξέος) και στερεά (διάφορα σωματίδια σκόνης). Για 
τα τοπικά φαινόμενα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, 
εκτός από το είδος και την ποσότητα των ρυπαντι-
κών ουσιών, σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι πα-
ράγοντες, όπως οι μετεωρολογικές συνθήκες, το 
ανάγλυφο της περιοχής, η πολεοδομία κ.λπ. Αναφέ-
ρουμε συνοπτι κά τους πιο συνηθισμένους ρυπαντές 
της ατμόσφαιρας:

1) Το διοξείδιο του θείου (SO2 ). Παράγεται κατά 
την καύση (ιδιαί τερα όταν καύσιμο είναι μαζούτ ή 
γαιάνθρακες, που έχουν αυξημέ νη περιεκτικότη-
τα θείου) και από ορισμένες χημικές βιομηχανίες. 
Πηγές εκπομπής του είναι κατά συνέπεια κυρίως 
βιομηχανίες και δευτερευόντως τα αυτοκίνητα, οι 
κεντρικές θερμάνσεις κ.λπ.. Σε συν δυασμό με άλ-
λους ρύπους, και ιδιαίτερα με καπνό και αιωρούμενα 
σωματίδια, οδηγεί σε έντονα προβλήματα ρύπανσης 
(χαρακτηρι στικότερο, η καπνομίχλη του Λονδίνου 
που αναφέρθηκε). Υπολογί ζεται ότι σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, συγκέντρωση SO2 μεγαλύτερη των 250 
μg/m3 επιφέρει σημαντική επιδείνωση των πνευμο-
νικών νοσημάτων, ενώ συγκεντρώσεις που σε εικο-
σιτετράωρη βάση υπερ βαίνουν τα 500 μg/m3 αυξά-
νουν τη θνησιμότητα.

2) Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια 
έχουν ως κύριες πηγές εκπομπής τη βιομηχανία 
(τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργίες, ατε λείς καύσεις 
κ.ά.), την κυκλοφορία των οχημάτων (ατελείς καύ-
σεις, τριβή ελαστικών και ασφάλτου κ.ά.) και το έδα-
φος (αδρανής σκό νη). Συνήθως χαρακτηρίζονται ως 
καπνός τα αιωρούμενα στερεά και υγρά σωματίδια 
μαύρου χρώματος και μικρής διαμέτρου (μικρό τερης 
από 1 μ) που προέρχεται από ατελείς καύσεις, ενώ 

Σχ. 20.6
Ρύπανση της ατμόσφαιρας.

τα μεγα λύτερα σωματίδια (διαμέτρου μέχρι 10 μ) χα-
ρακτηρίζονται απλά ως αιωρούμενα σωματίδια. 
Στα αιωρούμενα, και ιδιαίτερα στον καπνό, συχνά 
συναντώνται και καρκινογόνα συστατικά (πολυπυ-
ρηνικοί αρω ματικοί υδρογονάνθρακες). Γενικά όμως 
η επίδρασή τους στην υ γεία ‒ ιδιαίτερα σε συνεργα-
σία με το SO2 ‒ είναι πολύ δυσμενής. Παράλληλα, 
εμποδίζοντας τις ηλιακές ακτίνες και αυξάνοντας τη 
θερμοχωρητικότητα της ατμόσφαιρας, επηρεάζουν 
το κλίμα.

3) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Παράγεται και 
αυτό κατά την καύση (ατελή) κυρίως των (βενζινοκί-
νητων) αυτοκινήτων, αλλά και βιομηχα νιών, κεντρι-
κών θερμάνσεων κ.λπ.. Είναι αέριο έντονα τοξικό και 
τα επι τρεπτά του όρια στην ατμόσφαιρα κυμαίνονται 
μόλις σε 10 - 15 mg/m3 (για 8ωρη έκθεση).

4) Διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ). Αυτό είναι 
προϊόν της τέλειας καύσης και σε κανονικές συνθή-
κες δεν θεωρείται ρύπος. Η μεγάλη του όμως συ-
γκέντρωση δημιουργεί προβλήματα (ιδιαίτερα με 
την παρουσία υγρασίας, οπότε δημιουργείται όξινο 
περιβάλλον). Όπως ήδη είπαμε, η φύση αδυνατεί να 
αφομοιώσει (με τη φωτοσύνθεση) τις τεράστιες πο-
σότητες CO2 που εκλύονται από τις καύσεις, και έτσι 
το CΟ2 καθίσταται υπεύθυνο για το φαινόμενο του 
γήινου θερ μοκηπίου.

5) Οξείδια του αζώτου (ΝΟx ). Αυτά σχηματίζο-
νται στους χώρους καύσης (όπου σε υψηλές θερ-
μοκρασίες ενώνεται το άζωτο και το οξυγόνο της 
ατμόσφαιρας). Το διοξείδιο (ΝO2) σχηματίζεται και 
με φωτοχημική οξείδωση του ΝΟ, από το οποίο είναι 
πιο επικίνδυνο.

6) Υδρογονάνθρακες εκπέμπονται στην ατμό-
σφαιρα είτε λόγω ατε λών καύσεων είτε ως αποτέ-
λεσμα κάποιων δραστηριοτήτων (διακί νηση, αποθή-
κευση πετρελαιοειδών κ.λπ.). Μαζί με τα οξείδια του 
αζώτου, συμβάλλουν στη δημιουργία πολύ επικίνδυ-
νων δευτερογε νών ρυπαντών.

7) Όζον (O3). Όσο επθυμητό είναι αυτό στα ανώ-
τερα στρώματα της ατμόσφαιρας (προστασία από 
ακτινοβολίες), τόσο ανεπιθύμητη είναι η παρουσία 
του στον αέρα που αναπνέουμε. Το όζον αποτελεί 
δευτερογενή ρυπαντή, δηλαδή δεν εκπέμπεται από 
κάποια πηγή, αλλά δημιουργείται από την επίδρα-
ση της ηλιακής ακτινοβολίας σε άλλους ρυπαντές 
και κυρίως στα οξείδια του αζώτου και τους υδρο-
γονάνθρακες (φωτοχημικές αντιδράσεις). Συγκε-
ντρώσεις μεγαλύτε ρες των 0,1 mg/m3 αρχίζουν να 
δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο, ενώ το 
ανώτερο επιτρεπτό όριο υπολογίζεται στα 4 mg/m3. 
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Η συμβολή διαφόρων πηγών στην εκπομπή των αέ-
ριων ρύπων καταγράφεται στο σχήμα 20.7 (για τη 
Θεσσαλονίκη).

8) Ρύπανση των υδάτων. Οι υδάτινοι αποδέ-
κτες είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους ρύ-
πανσης. Το νερό στον φυσικό του κύκλο παρασύρει 
διάφορες ρυπαντικές ουσίες (διαλυμένα αέρια, υγρά, 
στε ρεά) και ρυπαίνεται. Η απόρριψη στους αποδέ-
κτες (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα) διαφόρων υγρών 
αποβλήτων (από οικισμούς, βιομηχανίες, γεωργο 
- κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), είναι η σημαντι-
κότερη επι βάρυνση (σχ. 20.8). Τα υγρά απόβλητα 
διακρίνονται σε βιομηχανικά και αστικά. Τα βιομη-
χανικά έχουν σύνθεση που ποικίλλει, ανάλογα με το 
είδος της βιομηχανικής δραστηριότητας. Πολύ συ-
χνά περιέχουν τοξικές ουσίες (βαριά μέταλλα κ.ά.), 
έχουν ακατάλληλο pΗ κ.λπ.. Μπορούν να προκαλέ-
σουν σημαντική επιβάρυνση στον αποδέκτη, αλλά 
και αχρήστευση των συστημάτων βιολογικού καθα-
ρισμού. Για τον σκοπό αυτόν σε αυτές τις περιπτώ-
σεις απαιτείται χημική επεξερ γασία (χημικός καθαρι-
σμός) στην πηγή.

Σχ. 20.8
Ρύπανση υδάτων.

Τα αστικά απόβλητα (λύματα) χαρακτηρίζονται 
από υψηλή συγκέ ντρωση οργανικών ουσιών, που, 
καθώς αποικοδομούνται, δεσμεύουν το οξυγόνο, 
το διαλυμένο στο νερό. Έτσι όμως δημιουργούνται 
σοβα ρά προβλήματα στα υδρόβια οικοσυστήματα. 
Η μετατροπή αποδεκτών μεγαλουπόλεων σε «αζω-
ικές ζώνες» (τμήματα του Σαρωνικού και Θερ μαϊκού 
κόλπου κ.ά.), λόγω κυρίως δέσμευσης του διαλυμέ-
νου οξυγό νου, δείχνουν το μέγεθος του προβλήμα-
τος. 

Γι’ αυτό επιβάλλεται επεξεργασία των λυμάτων 
(βιολογικός καθαρισμός) (σχ. 20.9) πριν την απόρ-
ριψή τους στους αποδέκτες.
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Σχ. 20.7
Συμβολή διαφόρων πηγών (βιομηχανία, αυτοκίνηση, οι-
κιακή κατανάλωση) στην εκπο μπή αέριων ρύπων (Θεσ/
νίκη - 1990). Πηγή: Οργανισμός ρυθμιστικού και προστασίας 

περιβάλλοντος Θεσ/νίκης.
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία 
από τη ρύπανση (και τη μόλυνση) των πόσιμων νε-
ρών, λόγω των προφανών κινδύνων που θα προ-
κύψουν σε τέτοια περίπτωση για την υγεία των κα-
τοίκων.

Το έδαφος ρυπαίνεται από τα υγρά, αλλά και τα 
στερεά απόβλη τα (ή απορρίμματα). Αυτά επίσης χω-
ρίζονται σε βιομηχανικά και αστικά. Τα βιομηχανικά 
συχνά περιέχουν τοξικές ουσίες, οι οποίες με το νερό 
της βροχής υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν σε 
υπό γεια νερά και υδάτινους γενικότερα αποδέκτες, 
δημιουργώντας έ ντονα προβλήματα ρύπανσης. Για 
τον σκοπό αυτόν απαιτούνται ειδικά προγράμματα 
«διαχείρισης». Τα αστικά απορρίμματα περιέ χουν 
υψηλό οργανικό φορτίο, αλλά και σημαντικά ποσο-
στά υλικών μη αφομοιώσιμων από τη φύση (πλαστι-
κά, γυαλί κ.ά.). Η μεγάλη τους ποσότητα (περίπου 
400 kg ανά άτομο τον χρόνο ή 400 ton ανά 1000 άτο-
μα τον χρόνο) αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα για τις 
μεγα λουπόλεις. 

Η απόρριψή τους στο περιβάλλον (σχ. 20.10 και 
20.11) δημιουργεί σοβαρή εστία μόλυνσης και ρύ-
πανσης. Η μερική καύ ση τους εντείνει τα προβλήματα 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Η υγειονομική ταφή σε 
χωματερές φαίνεται να αποτελεί σήμερα την καλύτε-
ρη λύση, αλλά δεν αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα το 
πρόβλη μα. Σε πειραματικό στάδιο βρίσκονται διάφο-
ρες μέθοδοι. Φαίνεται όμως ότι πολλά θα προσφέρει 
η ανακύκλωση υλικών και, κυρίως, η τροποποίηση 
ορισμένων καταναλωτικών συνηθειών του σύγχρο-
νου ανθρώπου.

Το περιβάλλον αποτελεί ενιαίο σύνολο. Αποτελεί 
κατά κάποιον τρόπο το ανόργανο «σώμα» της αν-
θρωπότητας. 

Η προστασία του είναι ‒ πρέπει να είναι ‒ υπόθε-
ση όλων. Ο «Καταστατικός χάρτης για την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολο γικής 
ισορροπίας», που έγινε αποδεκτός από όλες τις πολι-
τικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας αναφέ-
ρει: «Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, 
με κάθε μορφή οργάνωσής τους, στην προσπά-
θεια για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας».

Σχ. 20.10
Θαλάσσια μεταφορά στερεών απορριμάτων.

Σχ. 20.11
Χώρος εναπόθεσης στερεών απορριμμάτων (χωματερή).

Σχ. 20.9
Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
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Πίνακας 1 
Ατομικές μάζες των στοιχείων.

Ονομασία Σύμβολο Ατομικό
βάρος

Ατομικός
αριθμός Ονομασία Σύμβολο Ατομικό

βάρος
Ατομικός
αριθμός

Άζωτο Ν 14,008 7 Μολυβδαίνιο Μο 95,95 42
Αϊνστάινιο Εs 254 99 Μόλυβδος Ρb 207,21 82
Ακτίνιο Αc 227 89 Μπερκέλιο Βk 243 97
Αμερίκιο Αm 241 95 Νάτριο Νa 22,997 11
Άνθρακας C 12,01 6 Νέο Νe 20,183 10
Αντιμόνιο Sb 121,76 51 Νεοδύμιο Νd 144,27 60
Αργίλιο Αl 26,97 13 Νεπτούνιο Νp 239 93
Αργό Αr 39,994 18 Νικέλιο Νi 58,69 28
Άργυρος Αg 107,880 47 Νιόβιο Νb 92,91 41
Αρσενικό Αs 74,91 33 Νομττέλιο Νο 253 102
Ασβέστιο Ca 40,08 20 Ξένο Χe 131,3 54
Άστατο Αt 210 85 Όλμιο Ηο 164,94 67
Άφνιο Ηf 178,6 72 Οξυγόνο Ο 16,000 8
Βανάδιο V 50,95 23 Όσμιο Οs 190,2 76
Βάριο Βa 137,36 56 Ουράνιο U 238,07 92
Βηρύλλιο Βe 9,013 4 Παλλάδιο Ρd 106,7 46
Βισμούθιο Βi 209,00 83 Πολώνιο Ρο 210 84
Βολφράμιο W 183,92 74 Πλουτώνιο Ρu 239 94
Βόριο Β 10,82 5 Πρασεοδύμιο Ρr 140,92 59
Βρώμιο Βr 79,916 35 Προμήθειο Ρm 145 61
Γαδολίνιο Gd 156,9 64 Πρωτακτίνιο Ρa 231 91
Γάλλιο Ga 69,72 31 Πυρίτιο Si 28,09 14
Γερμάνιο Ge 72,60 32 Ράδιο Ra 226,05 88
Δημήτριο Ce 140,13 58 Ραδόνιο Rn 222 86
Δυοπρόσιο Dy 162,46 66 Ρήνιο Re 186,31 75
Έρβιο Εr 167,2 68 Ρόδιο Rh 102,91 45
Ευρώπιο Εu 152,0 63 Ρουβίδιο Rb 85,48 37
ζιρκόνιο ζr 91,22 40 Ρουθήνιο Ru 101,7 44
Ήλιο Ηe 4,003 2 Σαμάριο Sm 150,43 62
Θάλιο Τl 204,39 81 Σελήνιο Se 78,96 34
Θείο S 32,08 16 Σίδηρος Fe 55,85 26
Θόριο Τh 232,12 90 Σκάνδιο Sc 44,96 21
Θούλιο Τm 169,4 69 Στρόντιο Sr 87,63 38
Ίνδιο Ιn 114,76 49 Ταντάλιο Τa 180,88 73
Ιρίδιο Ιr 193,1 77 Τελλούριο Τe 127,61 52
Ιώδιο Ι 126,91 53 Τέρβιο Τb 159,20 65
Κάδμιο Cd 112,41 48 Τεχνήτιο Τc 98,91 43
Καίσιο Cs 132,91 55 Τιτάνιο Τi 47,90 22
Κάλιο Κ 39,100 19 Υδράργυρος Ηg 200,61 80
Καλιφόρνιο Cf 244 98 Υδρογόνο Η 1,008 1
Κασσίτερος Sn 118,70 50 Υττέρβιο Υb 173,04 70
Κιούριο Cm 242 96 Ύττριο Υ 88,92 39
Κοβάλτιο Co 58,94 27 Φέρμιο Fm 253 100
Κρυπτό Κr 83,80 36 Φθόριο F 19,000 9
Λανθάνιο La 136,92 57 Φράνκιο Fr 221 87
Λευκόχρυσος Ρt 195,23 78 Φώσφορος Ρ 30,97 15
Λίθιο Li 6,940 3 Χαλκός Cu 63,542 29
Λουτέτσιο Lu 175,00 71 Χλώριο Cl 35,457 17
Λωρένσιο Lr 257 103 Χρυσός Αu 197,2 79
Μαγγάνιο Μn 54,93 25 Χρώμιο Cr 52,01 24
Μαγνήσιο Μg 24,32 12 Ψευδάργυρος ζn 65,38 30
Μεντελέβιο Μd 256 101
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Πίνακας 2 
Περιοδικό σύστημα των στοιχείων.
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Πίνακας 3 
Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.

Στοιχείο 1 2 3 4 Στοιχείο 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο 1 2 3 4 5 6 7
1 H 1 36 Kr 2 8 18 8 71 Lu 2 8 18 32 9
2 He 2 37 Rb 2 8 18 8 1 72 Hf 2 8 18 32 10 2
3 Li 2 1 38 Sr 2 8 18 8 2 73 Ta 2 8 18 32 11 2
4 Be 2 2 39 Y 2 8 18 9 2 74 W 2 8 18 32 12 2
5 B 2 3 40 Zr 2 8 18 10 2 75 Re 2 8 18 32 13 2
6 C 2 4 41 Nb 2 8 18 12 1 76 Os 2 8 18 32 14 2
7 N 2 5 42 Mo 2 8 18 13 1 77 Ir 2 8 18 32 15 2
8 O 2 6 43 Tc 2 8 18 13 2 78 Pt 2 8 18 32 17 1
9 F 2 7 44 Ru 2 8 18 15 1 79 Au 2 8 18 32 18 1
10 Ne 2 8 45 Rh 2 8 18 16 1 80 Hg 2 8 18 32 18 2
11 Na 2 8 1 46 Pd 2 8 18 18 0 81 Tl 2 8 18 32 18 3
12 Mg 2 8 2 47 Ag 2 8 18 18 1 82 Pb 2 8 18 32 18 4
13 Al 2 8 3 48 Cd 2 8 18 18 2 83 Bi 2 8 18 32 18 5
14 Si 2 8 4 49 In 2 8 18 18 3 84 Po 2 8 18 32 18 6
15 P 2 8 5 50 Sn 2 8 18 18 4 85 At 2 8 18 32 18 7
16 S 2 8 6 51 Sb 2 8 18 18 5 86 Rn 2 8 18 32 18 8
17 Cl 2 8 7 52 Te 2 8 18 18 6 87 Fr 2 8 18 32 18 8 1
18 Ar 2 8 8 53 I 2 8 18 18 7 88 Ra 2 8 18 32 18 8 2
19 K 2 8 8 1 54 Xe 2 8 18 18 8 89 Ac 2 8 18 32 18 9 2
20 Ca 2 8 8 2 55 Cs 2 8 18 18 8 1 90 Th 2 8 18 32 18 10 2
21 Sc 2 8 9 2 56 Ba 2 8 18 18 8 2 91 Pa 2 8 18 32 20 9 2
22 Ti 2 8 10 2 57 La 2 8 18 18 9 2 92 U 2 8 18 32 21 9 2
23 V 2 8 11 2 58 Ce 2 8 18 20 8 2 93 Np 2 8 18 32 23 8 2
24 Cr 2 8 13 1 59 Pr 2 8 18 21 8 2 94 Pu 2 8 18 32 24 8 2
25 Mn 2 8 13 2 60 Nd 2 8 18 22 8 2 95 Am 2 8 18 32 25 8 2
26 Fe 2 8 14 2 61 Pm 2 8 18 23 8 2 96 Cm 2 8 18 32 25 9 2
27 Co 2 8 15 2 62 Sm 2 8 18 24 8 2 97 Bk 2 8 18 32 27 8 2
28 Ni 2 8 16 2 63 Eu 2 8 18 25 8 2 98 Cf 2 8 18 32 28 8 2
29 Cu 2 8 18 1 64 Gd 2 8 18 25 9 2 99 Es 2 8 18 32 29 8 2
30 Zn 2 8 18 2 65 Tb 2 8 18 27 8 2 100 Fm 2 8 18 32 30 8 2
31 Ga 2 8 18 3 66 Dy 2 8 18 28 8 2 101 Md 2 8 18 32 31 8 2
32 Ge 2 8 18 4 67 Ho 2 8 18 29 8 2 102 (No) 2 8 18 32 32 8 2
33 As 2 8 18 5 68 Er 2 8 18 30 8 2 103 (Lr) 2 8 18 32 32 9 2
34 Se 2 8 18 6 69 Tm 2 8 18 31 8 2 104 Ku 2 8 18 32 32 10 2
35 Br 2 8 18 7 70 Yb 2 8 18 32 8 2
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Πίνακας 4 
Ατομικά τροχιακά.

Δευτερεύων  
κβαντικός αριθμός L 0 1 2 3

Μαγνητικός κβα ντικός  
αριθμός mL

Χαρακτηριστικά σχήματα κίνησης των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

s p d f

– 3

– 2

– 1

0

+ 1

+ 2

+ 3

Αριθμός διαφορετι κών Α.Ο. 
για μια υποστιβάδα (2L + 1) 1 3 5 7
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Πίνακας 5  
Μονάδες φυσικών μεγεθών.

5.1 Συστήματα Μονάδων.

Σύστημα Βασικά μεγέθη Μονάδες Παρατηρήσεις

1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ S.Ι. Μήκος
Μάζα
Χρόνος
Θερμοκρασία
Ένταση ηλεκ. ρεύματος
Φωτεινή ισχύς

Metre m
Κilogramme kg
Second  s
Κelvin  °Κ
Αmpere Α
Candela cd

Σταδιακά επικρατεί διεθνώς. 
Σύστημα αναφοράς στις  
μετατροπές μο νάδων  
που θα ακολουθήσουν.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ C.G.S. Μήκος 
Μάζα 
Χρόνος 
Θερμοκρασία

Centimetre cm
Gramme gr
Second 
Κelvin ή
Celsius  (Κ ή C)

3.  ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ

Μήκος 
Δύναμη 
Χρόνος 
Θερμοκρασία

Metre m
Kilopont  kp
Second s
Grad grd

4.  ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ  
ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μήκος
Μάζα
Χρόνος
Θερμοκρασία
Ένταση ηλεκ. ρεύματος

Foot  ft 
Pound lb 
Second  s 
Degree °F ή °R 
Αmpere  Α

5.  ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μήκος
Δύναμη
Χρόνος
Θερμοκρασία
Ένταση

Foot ft 
Pound - Force lbf 
Second s 
Degree °F ή °R 
Αmpere   Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για κάθε σύστημα, όλα τα άλλα φυσικά μεγέθη προκύπτουν από τα βασικά, γι’ αυτό καλούνται παράγωγα μεγέθη.

5.2 Δεκαδικά Πολλαπλάσια και Υποπολλαπλάσια Μονάδων.

Πολλαπλάσια Σύμβολο Υποπολλαπλάσια Σύμβολο Παρατηρήσεις

(*) deca: 101 da(*) d  ci: 10-1 d

(*) hecto: 102 h(*) centi: 10-2 c (*) Σπάνια χρησιμοποιείται.

kilo: 103 Κ milli: 10-3 m Στα αγγλοσαξωνικά συστήματα

mega: 106 Μ micro: 10-6 μ σπάνια χρησιμοποιούνται.

Giga: 109 G nano:  10-9 n Πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του 10.

Tera: 1012 Τ pico:  10-12 Ρ Για τον χρόνο: 1h = 60 min = 3600 s.
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5.3 Μονάδες Φυσικών Μεγεθών και Μετατροπές.

Φυσικό  
μέγεθος

Μονάδα 
στο S.Ι.

Άλλες μονάδες  
του S.Ι. και ειδικές

Μονάδες σε  
άλλα συστήματα Παρατηρήσεις

1. Μήκος l m 1 cm = 10-2 m 
1 mm = 10-3 m
1 μ = 10-6 m 
1 A

o
 = 10-10 m 

1 km = 103 m

1 cm = 10-2 m 
1 ft  = 12 in = 0,3048 m
1 in = 2,54 x 10-2 m

2. Επιφάνεια s m2 1 mm2 = 10-6 m2

1 km2 =  106 m2
1 cm2 = 1 x 10-4 m2

1 ft2 = 9,29 x 10-2 m2 

1 in2 = 6,452 x 10-4 m2

ft2 = sq ft
in2 =  sq in

3. Όγκος V m3 1 dm3 =  1 l  = 10-3 m3 1 cm3 = 1 x 10-6 m3 

1 ft3 = 2,832 x 10-2 m3 

1 in3 = 1,639 x 10-5 m3 

1 US gallon = 3,785 x 10-3 m3

cm3 =  ml = cc 
ft3 = cu ft 
in3 = cu in

4. Μάζα m kg 1 gr = 10-3 kg
1 mgr = 10-6 kg
1 μg  = 10-9 kg
1 ton = 103 kg

1 gr = 10-3 kg
1 hyl = 9,81 kg
1 lb  = 0,4536 kg 
1 slug = 14,59 kg

Για τις ειδικές μονάδες  
μάζας της Χημείας  
βλ. παράγρ. 4.4.2.

5. Χρόνος t s 1 min =  60 s
1 h =  3600 s

6. Δύναμη f Ν 1 ΚΝ =  103 Ν 1 dyn = 10-5Ν 
1 kp = 9,81 Ν 
1 pdl = 0,1382 Ν 
1 lbf = 4,448 Ν

7. Ταχύτητα V m/s 1 km/h  = 0,2778 m/s Προκύπτουν από τη σχέση [l]/[t]

8. Πίεση Ρ Ρa = N/m2 1 ΚΡa = 103 Ρa
1 bar =  105 Ρa
1 mbar =  102Ρa
1 torr =  133,3 Ρa
1 mm Η2O =  9,81 Ρa

1 dyn/cm2 = 0,1 Ρa
1 at = 0,981 x 105Ρa
1 atm = 1,013 x 105 Ρa
1 pdl/ft2 = 1,4788 Ρa
1 lbf/ft2 = 0,4788 Ρa 
1 psi = 6,895 x 103 Ρa

Στο S.Ι. χρησιμοποιείται  
κυρίως το kpa.

1 torr = 1 mm Ηg

9. Ενέργεια Ε Joule 1 kJ =  103 J1 
1 cal =  4,184 J 
1 kwh =  3,6 x 106 J 
1 e –V = 1.6 x 10-19 J

1 erg = 10-7 J
1 kpm =  9,81 J 
1 ft pdl = 4,215 x 10-2 J
1 lbf/ft2 = 0,4788 Ρa 
1ft lbf = 1,356 J 
1 Βtu = 1,055 x 103 J

Συμπεριλαμβάνονται φυ-
σικά και οι μονάδες έργου 
(W) και θερμότητας (Q).

Στο S.Ι. χρησιμοποιείται  
κυρίως το kJ.

10. Ισχύς Ρ Watt 1 kW =  103 W
1 kcal/h =  1,162 W

1 erg/s = 10-7 W 
1 kpm/s = 9,81 W 
1 ps = 735,5 W 
1 ΗΡ = 745,7 W 
1 Βtu/h = 0,293 W

Οι μονάδες ft pdl/s και 
ft lbf/s με τατρέπονται 
εύκολα σε j/s (W) με 
βάση τη μετατροπή των 
μονάδων ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι μονάδες πολλών άλλων φυσικών μεγεθών προκύπτουν εύκολα από τις παραπάνω (π.χ. πυκνότητα, παροχή όγκου ή 
μάζας, ορμή, επιτάχυνση κ.λπ.).
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Πίνακας 6  
Εμπειρικά ονόματα ορισμένων χημικών ενώσεων.

Α′ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ.

Χημικός  
τύπος

Εμπειρική  
ονομασία

Χημική (συστηματική)  
ονομασία Παρατηρήσεις

ΗΝO3 Ακουαφόρτε Νιτρικό οξύ
Η2SO4 Βιτριόλι Θειικό οξύ Υδατικό
ΗCl Σπίρτο του άλατος Υδροχλωρικό οξύ Υδατικό διάλυμα
ΗΝΟ3 + 3ΗCl Βασιλικό νερό Μείγμα των δύο οξέων
ΝaΟΗ Καυστική σόδα Υδροξείδιο του νατρίου
Νa2CO3 Σόδα (ανθρακική) Ανθρακικό νάτριο
ΝaΗCO3 Σόδα φαρμακείου Όξινο ανθρακικό νάτριο
ΝaCl Αλάτι (μαγειρικό) Χλωριούχο νάτριο
ΝaCl Ορυκτό αλάτι Χλωριούχο νάτριο Ορυκτό
ΝaΝO3 Νίτρο της Χιλής Νιτρικό νάτριο Ορυκτό
ΚΟΗ Καυστική ποτάσσα Υδροξείδιο του καλίου
K2CO3 Ποτάσσα (ανθρακική) Ανθρακικό κάλιο
ΜgΟ Μαγνησία καμένη Οξείδιο του μαγνησίου
ΜgCO3 Μαγνησία άσπρη Ανθρακικό μαγνήσιο
ΜgCO3 Λευκόλιθος ή Ανθρακικό μαγνήσιο
ΜgCO3 Μαγνησίτης Ανθρακικό μαγνήσιο Ορυκτό
CaO Ασβέστης Οξείδιο του ασβεστίου
Ca(OΗ)2 Ασβέστης σβησμένος Υδροξείδιο του ασβεστίου
CaOCl2 Βρωμούσα Χλωράσβεστος
CaCΟ3 Ασβεστόλιθος Ανθρακικό ασβέστιο Ορυκτό
CaCO3 Κιμωλία Ανθρακικό ασβέστιο Ορυκτό
CaCO3 Μάρμαρο Ανθρακικό ασβέστιο Ορυκτό
ΝΗ4OΗ Καυστική αμμωνία Υδροξείδιο του αμμωνίου
ΡbΟ Λιθάργυρος Οξείδιο του μολύβδου
Ρb3O4 Μίνιο Επιτεταρτοξείδιο του μολύβδου
Ρb(OΗ)2 x 2ΡbCO3 Στουπέτσι Βασικός ανθρακικός μόλυβδος
Fe3O4 Μαγνητίτης Επιτεταρτοξείδιο του σιδήρου Ορυκτό
Ηg2Cl2 Καλομέλας Χλωριούχος υφυδράργυρος
ΜnO2 Πυρολουσίτης Διοξείδιο του μαγγανίου Ορυκτό
Ν2O Ιλλαρυντικό αέριο Υποξείδιο του αζώτου
SiO2 Χαλαζίας, άμμος κ.ά. Διοξείδιο του πυριτίου
Νa2Β4O7 x 10Η2O Βόρακας Ένυδρο τετραβορικό νάτριο Ορυκτό
CaSO4 x 2Η2O Γύψος Ένυδρο θειικό ασβέστιο Ορυκτό
CuSO4 x 5Η2O Γαλαζόπετρα ή μπλε βιτριόλι Ένυδρος θειικός χαλκός
FeSO4 x 7Η2O Πράσινο βιτριόλι Ένυδρος θειικός σίδηρος
ζnSO4 x 7Η2O Άσπρο βιτριόλι Ένυδρος θειικός ψευδάργυρος
Αl2O3 x 2Η2O Βωξίτης Ένυδρο οξείδιο του αργιλίου Ορυκτό
Αl2O3 x 2SiO2 x 2Η2O Άργιλος Ορυκτό
Αl x 3ΝaF Κρυόλιθος Ορυκτό
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Β′ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ.

Χημικός  
τύπος

Εμπειρική  
ονομασία

Χημική (συστηματική)  
ονομασία Παρατηρήσεις

CΗ = CΗ Ακετυλένιο ή ασετυλίνη Αιθίνιο
CΗCl3 Χλωροφόρμιο Τριχλωρομεθάνιο
CΗ3OΗ Ξυλόπνευμα Μεθανόλη
CΗ3CΗ2OΗ Οινόπνευμα Αιθανόλη
CΗ2OΗ CΗΟΗ CΗ2OΗ Γλυκερίνη 1, 2, 3 - Προπανοτριόλη

CΗ2 – CΗ – CΗ2
Ι          I         Ι

OΝO2  ΟΝO2  ΟΝO2

Νιτρογλυκερίνη Τρινιτροεστέρας της  
1, 2, 3, Προπανοτριόλης

ΗCΗΟ Φορμαλδεΰδη Μεθανάλη
CΗ3CHO Ακεταλδεΰδη Αιθανάλη
CΗ3COCΗ3 Ακετόνη Προπανόνη
CCl3CΗΟ Χλωράλη Τριχλωροαιθανάλη
ΗCΟΟΗ Μυρμηκικό οξύ Μεθανικό οξύ
CΗ3CΟΟΗ Οξικό οξύ Αιθανικό οξύ
C3Η7CΟΟΗ Βουτυρικό οξύ Βουτανικό οξύ
C15Η31CΟΟΗ Παλμιτικό οξύ Δεκαεξανικό οξύ
C17Η35CΟΟΗ Στεατικό οξύ Δεκαοκτανικό οξύ
CΗ2 = CΗCΟΟΗ Ακρυλικό οξύ Προπενικό οξύ
C17Η33COOΗ Ελαΐκό οξύ Δεκαοκτενικό οξύ
CΗ3CΗΟΗCΟΟΗ Γαλακτικό οξύ 1 -οξύ- προπανικό οξύ

CΗΟΗCΟΟΗ
Ι 
CΗΟΗCΟΟΗ

Τρυγικό οξύ 2,3 -διοξυ-  
βουτανοδιικό οξύ

CΗ2 –  CΟΗ – CΗ2
 Ι          Ι           Ι
CΟΟΗ CΟΟΗ CΟΟΗ

Κιτρικό οξύ 3-καρβοξυ-3-οξυ- 
πεντανοδιικό οξύ

ΝΗ2

ΝΗ2

C = 0 Ουρία Διαμινο-μεθανόνη

C6Η4 (ΟΗ3)2 Ξυλόλιο Διμεθυλοβενζόλιο

Για εμπειρικές ονομασίες  
αρω ματικών ενώσεων 
(φαινόλη, τολουόλιο κ.ά.  
βλ. και παράγρ. 17.1.2)

C6Η5CΗ = CΗ2 Στυρόλιο Βινυλοβενζόλιο
C6Η2OΗ (ΝO2)3 Πικρικό οξύ 2, 4, 6 τρινιτροφαινόλη
C6Η3 (ΟΗ) Πυρογαλλόλη 1, 3, 5 Τριοξυβενζόλιο
C6Η4OΗCOOΗ Σαλικυλικό οξύ Ορθό - οξυ - βενζοϊκό οξύ
C6Η4COOΗ COO CΗ3 Ακετυλοσαλικυλικό οξύ  

ή ασπιρίνη
Καρβοξυ - βενζοϊκός  
μεθυλεστέρας

C10Η16 Τερεβινθέλαιο  
ή νέφτι

7,7 διμεθυλο-4-μεθυλενο-
δικυκλο (3,1 1) - επτάνιο

Γνωστό και ως πινάνιο

C10Η16O Καμφορά 7,7 διμεθυλο - δικυκυκλο (2, 
2,1) -επτανόνη -2



163

Γ′ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Αζωχρώματα  
(ή χρώματα ανιλίνης):

Χρώματα που παρασκευάζονται από την ανιλίνη (C6Η5ΝΗ2) με μετατροπή της 
σε διαζωνικό άλας (C6Η5Ν2Cl) και ένωση αυτού με αμίνες, φαινόλες ή παράγωγά 
τους. Τα αζωχρώματα περιέχουν ως χρωμοφόρο ομάδα την αζωομαδα (– Ν = Ν 
–).

Αλιζαρίνη: Φυσική χρωστική ουσία (που παρασκευάζεται και τεχνητά).

Αλκαλοειδή:

Αζωτούχες οργανικές ουσίες φυτικής προέλευσης. Παρουσιάζουν αλκαλικές ιδιό-
τητες. Σε μεγάλες ποσότητες είναι δηλητήρια. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται 
στη φαρμακευτική βιομηχανία (κινίνη, μορφίνη, ηρωίνη, κωδεΐνη, κοκαΐνη, νικοτί-
νη, στρυχνίνη, καφεΐνη κ.ά.).

Αμυλόκολλα: Παχύρρευστη μάζα που λαμβάνεται με επίδραση ζεστού νερού  
στο άμυλο και χρησιμοποιείται ως συγκολλητική ύλη. 

Βακελίτης: Πολυμερές φαινόλης και φορμαδεΰδης με άριστες μονωτικές ιδιότητες. 

Βιοκαταλύτες: Καταλύτες οργανικών αντιδράσεων στους οργανισμούς (βιταμίνες, ορμόνες, 
ένζυμα). 

Βούτυρο: Τα λίπη του γάλακτος.

Δεψικές ύλες: Σώματα φυτικής προέλευσης, ευδιάλυτα στο νερό, με στυφή γεύση,  
που χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία. 

Εβονίτης: Πολυμερές, που λαμβάνεται με έντονη θειίκωση (βουλκανισμό) του καουτσούκ.  
Άριστο μονωτικό. 

Ιμβερτοσάκχαρο: Μείγμα γλυκόζης και φρουκτόζης (μονοσακχαρίτες).  
Φυσικό ιμβερτοσάκχαρο αποτελεί το μέλι. 

Κεριά: Εστέρες ανώτερων οξέων με ανώτερες αλκοόλες (π.χ. κερί μελισσών). 

Κεριά στεατικά: Παρασκευάζονται από στεαρίνη και παραφίνη. 

Λίπη: Μείγματα γλυκεριδίων, στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες.

Ρητίνες φυσικές: Εκκρίματα (ημίρρευστα ή στερεά) φυτών, αδιάλυτα στο νερό,  
με πολλές εφαρμογές (ήλεκτρο, ρετσίνι, βενζόλη, μαστίχα κ.ά.).

Σάπωνες:
Άλατα ανώτερων λιπαρών οξέων με νάτριο ή κάλιο. Χρησιμοποιούνται ως μέσα 
καθαρισμού. Χωρίζονται σε σκληρούς ή συνήθεις (άλατα νατρίου) και μαλακούς 
ή φαρμακευτικούς (άλατα καλίου). 

Στεαρίνη: Μείγμα στεατικού και παλμιτικού οξέος.

Στέατα: Τα λίπη ζωικής προέλευσης, που σε συνήθη θερμοκρασία είναι στερεά. 

Ταννίνη: Μία από τις σπουδαιότερες δεψικές ύλες. Συναντάται σε διάφορα φρούτα. 

Φορμόλη: Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης (40%).

Φωταέριο: Καύσιμο αέριο μείγμα που παραλαμβάνεται κατά την ξηρή απόσταξη των 
λιθανθράκων. Σύνθεση (κατά προσέγγιση): 48% Η2, 32% CΗ4, 8% CΟ κ.ά..

Φωτιστικό  
οινόπνευμα:

Οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη) στο οποίο προστίθενται μικρές ποσότητες  
μεθανόλης, πετρελαίου και χρώματος, ώστε να γίνει ακατάλληλο για πόση.

Χρώματα: Υπάρχουν φυσικά: ανόργανα (ώχρα, σανδαράχη κ.ά.) και οργανικά (ινδικό ή λου-
λακί, πορφύρα κ.ά.). Σήμερα όμως τα χρώματα παρασκευάζονται συνθετικά στα 
εργοστάσια και είναι οργανικές ουσίες. Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, δια-
κρίνoυμε τα αζωχρώματα, τα χρώματα θείου, τα ινδικοειδή, τα χρώματα αλιζαρί-
νης κ.ά.. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης διακρίνουμε τα απευθείας βάφοντα (όξινα 
ή αλκαλικά), τα χρώματα πρόστυψης κ.ά..



Absorption: απορρόφηση
Acid: οξύ
Alloy: κράμα
Atomic mass: ατομική μάζα
Atomic number: ατομικός αριθμός
Βase: Βάση
Βinding energy: ενέργεια σύνδεσης
Buffer solution: ρυθμιστικό διάλυμα
Catalyst: καταλύτης
Charge: φορτίο
Chemical: χημικός
Chemical equation: χημική εξίσωση
Chemical equilibrium: χημική ισορροπία
Chemical equivalent: χημικό ισοδύναμο
Chemical formula: χημικός τύπος
Chemistry: Χημεία
Composition: σύσταση, σύνθεση
Compound: ένωση
Concentration: συγκέντρωση
Corrosion: διάβρωση
Couple: ζεύγος
Covalence: ομοιοπολικό σθένος
Decay: διάσπαση, αποσύνθεση
Electrochemical cell: ηλεκτροχημικό στοιχείο
Electrochemistry: Ηλεκτροχημεία
Electrolysis: ηλεκτρόλυση
Electron: ηλεκτρόνιο
Element: στοιχείο
Εndothermic reaction: ενδόθερμη αντίδραση
Equivalent: ισοδύναμος
Exothermic reaction: εξώθερμη αντίδραση
Fundamental particle: στοιχειώδες σωματίδιο
Half-cell potential: δυναμικό ημιστοιχείου
Hydrocarbon: υδρογονάνθρακας
Indicator: δείκτης
Ionic: ιονικό

Ιon: ιόν
Isomers: ισομερή
Ιsotops: ισότοπα
Mass number: μαζικός αριθμός
Μolality:  μοριακότητα κατά βάρος / μοριακότητα κατ’ 

όγκο
ΜοΙar volume: γραμμομοριακός όγκος
ΜοΙecular: μοριακός
ΜοΙecule: μόριο
Neutralization: εξουδετέρωση (ουδετεροποίηση)
Neutron: νετρόνιο
Νomenclature: ονοματολογία
Νormality: κανονικότητα
Νuclear chemistry: Πυρηνική Χημεία
Νycleon: νουκλεόνιο
Νucleus: πυρήνας
Οxidation: οξείδωση
Οxidizing agent: οξειδωτικό μέσο
Ρhotochemistry: Φωτοχημεία
Ρrecipitate: ίζημα
Ρroton: πρωτόνιο
Reaction: αντίδραση
Reaction rate: ταχύτητα αντίδρασης
Reduction agent: αναγωγικό μέσο
Reduction: αναγωγή
Resistance: αντίσταση
Solubility: διαλυτότητα
Solute: διαλυμένη ουσία
Solution: διάλυμα
Solvent: διαλύτης
Speed of reaction: ταχύτητα αντίδρασης
Structural formula: συντακτικός τύπος
Substance: ουσία
Titration: ογκομέτρηση
Valence: σθένος

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ



A
Άζωτο 92
Αθροιστικές ιδιότητες διαλυμάτων 29
Αιθέρες 123
Αιθυλένιο 135, 139
Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες 121
Άλατα 32 
Αλδεΰδες 123
Αλκάνια 120 
Αλκοόλες 122
Αλκυλαλογονίδια 121
Αλογόνα 90
Αμέταλλα 13
Αμίνες 128
Αμινοξέα 130
Αμινοπλάστες 138
Αμμωνία 96
Αμφίδρομες αντιδράσεις 41
Αναγωγή 53
Αναγωγικά σώματα 53
Άνθρακας 93
Ανθρακικό κάλιο 103
Ανθρακικό νάτριο 102
Αντίδραση χημική 136
Απαγορευτική αρχή του Pauli 7
Απαέρωση 83
Αποσκλήρυνση 83
Αργίλιο 104
Άργυρος 105
Αριθμός Αvogadro 24
Αριθμός οξείδωσης 52
Αρσενικό 92
Αρχή του Le Chatelier 42
Αρωματικές ενώσεις 126
Ασβέστης 104
Ασβέστιο 103
Ατομική μάζα 10
Ατομικός αριθμός 3
Άτομο 1
Αφαλάτωση 85

B
Βαθμός διάστασης ή ιονισμού 44
Βάσεις 32
Βενζίνη 134
Βενζόλιο 127
Βινυλοχλωρίδιο 135

Βολτάμετρο 67
Βρώμιο 90
ΒυΝΑ 136

Γ
Γαλβανικά στοιχεία 59
Γαλβανισμός 70
Γαλβανοπλαστική 70
Γινόμενο διαλυτότητας 48
Γραμμοάτομο 24
Γραμμοϊόν 24
Γραμμοϊσοδύναμο 56
Γραμμομόριο 24
Γραφίτης 112

Δ
Δείκτες (ηλεκτρολυτικοί) 47
Δεσμοί χημικοί 15
Διάβρωση 72
Διαλύματα 27
Διαλυτότητα 27 
Διαμάντι 112
Διοξείδιο του άνθρακα 94
Διοξείδιο του θείου 92
Διοξείδιο του πυριτίου 94
Δυνάμεις ανταλλαγής 4
Δυναμικό οξειδοαναγωγής 57
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Ε
Έκ θεση σε χημικούς παράγοντες 148
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Ενέργεια δεσμού 20
Ενέργεια ενεργοποίησης 39
Ενδόθερμες αντιδράσεις 42
Ενθαλπία σχηματισμού 38
Ενώσεις χημικές 15
Εξουδετέρωση 49
Εξώθερμες αντιδράσεις 42
Εστέρες 124
Ετεροκυκλικές ενώσεις 115
Ευγενή αέρια 13
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ζεσεοκοπία 29

Η
Ηλεκτραρνητικότητα 13
Ηλεκτροθετικότητα 13
Ηλεκτρόλυση 67
Ηλεκτρολύτες 32
Ηλεκτρολυτική διάσταση 44
Ηλεκτρολυτικό δυναμικό 57
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Θε ιίκωση συσσωρευτών μολύβδου 

62-63
Θείο 91
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Ισοτονικός συντελεστής 44
Ισότοπα 3
Ιώδιο 90
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Καθοδική προστασία 76
Κάλιο 101
Κανονικό δυναμικό 58
Κανονικότητα 28
Κασσίτερος 105
Καταλύτες 40
Καύσιμα 133
Κβαντικοί αριθμοί 6
Κετόνες 123
Κοβάλτιο 108
Κολλοειδή συστήματα 26
Κράματα 100
Κρυοσκοπία 30
Κυκλικές ενώσεις 115
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Μολαρική μάζα 24
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Νάτριο 101
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Νόμοι Θερμοχημείας 37
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Ο
Όζον 89
Ομόλογες σειρές 115
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ενώσεων 116
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ενώσεων 127
Οξέα 32
Οξέα αρωματικά 129
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Οξειδοαναγωγή 53-56
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Οξυγόνο 88 
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Π
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pΗ 45
pΚ 44
pΚsp 49
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XΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ
β΄ έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΠΑΝΤΖΑΛΗ
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Ν

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές 
των Σχολών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Μέσα από την μελέτη του, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν 
εισαγωγικές γνώσεις Χημείας, θα κατατοπιστούν σε θέ-
ματα όπως οι χημικές αντιδράσεις, τα διαλύματα, η οξεί-
δωση και η αναγωγή, η διάβρωση και η προστασία από 
αυτήν, η επεξεργασία του νερού, οι υδρογονάνθρακες, 
το πετρέλαιο και τα πετροχημικά, τα πολυμερή, αλλά και 
ζητήματα ασφάλειας των εργαζομένων και προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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