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το αλάτι,
τα άλατα
και η στερεά κατάσταση

B
B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση
B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας
B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων
και τα υδροξείδια των μετάλλων
B 4 τα μοριακά στερεά
B 5 τα μέταλλα
B 6 τα στερεά απόβλητα
και η διαχείρισή τους
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Β 1 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Β 1.1 Το μαγειρικό αλάτι
Το γνωστό μας μαγειρικό αλάτι ή φυσικό αλάτι είναι η χημική ένωση χλωριούχο νάτριο (NaCl).
Στο θαλασσινό νερό είναι διαλυμένη μεγάλη ποσότητα χλωριούχου νατρίου (3,5%) και σε αυτό οφείλεται η αλμυρότητά του. Βέβαια
στο θαλασσινό νερό είναι διαλυμένα σε πολύ μικρότερες ποσότητες
και άλλα άλατα (π.χ. άλατα βρωμίου και μαγνησίου). Το NaCl παραλαμβάνεται στις αλυκές (αβαθείς δεξαμενές σε θαλάσσιους κόλπους)
από το θαλασσινό νερό. Λόγω του μικρού βάθους, το καλοκαίρι εξατμίζεται το νερό και απομένουν το αλάτι και τα άλλα διαλυμένα
στο θαλασσινό νερό άλατα. Από το φυσικό αυτό αλάτι παίρνουμε
το καθαρό αλάτι με ανακρυστάλλωση.
Αλλά και σε πολλές περιοχές της Γης, και σε αποξηραμένες αλμυρές λίμνες και θάλασσες, το αλάτι σχηματίζει εκτεταμένα στρώματα (ορυκτό αλάτι). Το ορυκτό αλάτι αποτελεί το κύριο ορυκτό
του νατρίου. Από τα αλατωρυχεία το αλάτι εξάγεται με εξόρυξη ή
με διαβίβαση θερμού νερού (στο οποίο το αλάτι έχει μεγάλη διαλυτότητα) και αναρρόφηση του αλατούχου διαλύματος (άλμη).
Στο μαγειρικό αλάτι προστίθεται ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ) (~50 ppm)
για την προστασία του θυρεοειδούς αδένα (ιωδιούχο αλάτι). Εξάλλου, επειδή το νάτριο στον οργανισμό του ανθρώπου συμβάλλει σε
αύξηση της αρτηριακής πίεσης (της πίεσης του αίματος), όσοι έχουν
αυξημένη πίεση (υπερτασικοί) πρέπει να περιορίζουν τη χρήση του
αλατιού στο φαγητό τους. Υπάρχει όμως και αλάτι με λιγότερο
NaCl. Αυτό περιέχει χλωριούχο κάλιο (KCl) σε ποσότητες 25% ή και
50% κ.β.
Εκτός από τη μαγειρική, το αλάτι χρησιμοποιείται ως συντηρητικό
τροφίμων, για την παρασκευή του χλωρίου, της σόδας και άλλων χημικών ουσιών.
Κρυστάλλωση και ανακρυστάλλωση
Αν πάρουμε θαλασσινό νερό και το βράσουμε σε μια κατσαρόλα, θα εξατμιστεί γρήγορα το νερό και στον πυθμένα θα μείνει μια άσπρη σκόνη, που
δεν είναι τίποτε άλλο παρά διάφορες ουσίες (κυρίως άλατα) και κυρίως NaCl.
Μερικές φορές οι κρύσταλλοι που έχουμε ή που βρίσκουμε στη φύση δεν
είναι καθαροί, αλλά περιέχουν διάφορες προσμίξεις π.χ. χώμα. Αυτό οφείλεται στο ότι εξατμίστηκε όλο το νερό. Μπορούμε να πάρουμε καθαρούς κρυστάλλους αν διαλύσουμε την ουσία σε καθαρό νερό και εν συνεχεία κάνουμε
κρυστάλλωση, χωρίς να αφήσουμε να εξατμιστεί όλος ο διαλύτης. Επειδή
διαλύσαμε τους κρυστάλλους και ξαναφτιάξαμε κρυστάλλους, η διαδικασία
λέγεται ανακρυστάλλωση. Η ανακρυστάλλωση χρησιμοποιείται συχνά στη
χημεία, ακριβώς για να παίρνουμε καθαρές ουσίες.

Ορυκτά είναι ομογενή
στερεά
συστατικά
του
φλοιού της Γης που έχουν
καθορισμένη σύσταση και
κρυσταλλική δομή.
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Το NaCl είναι ηλεκτρολύτης
Σε στερεά κατάσταση, το NaCl είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Αντίθετα το υδατικό διάλυμά του ή το τήγμα του είναι καλός
αγωγός του ηλεκτρισμού (Σχήμα 1). Με τη διέλευση του ηλεκτρικού
ρεύματος συμβαίνει το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης. Στα δύο ηλεκτρόδια, ελευθερώνονται τα συστατικά στοιχεία του χλωριούχου νατρίου: μεταλλικό νάτριο στο αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) και αέριο
χλώριο (άνοδος). Επειδή το σημείο τήξεως του NaCl είναι σχετικά
υψηλό, παρόμοιο πείραμα μπορεί να γίνει ευκολότερα χρησιμοποιώντας υδροξείδιο του νατρίου NaOH (θ.τ. 318 οC). Στην περίπτωση αυτη, τα προϊόντα της ηλεκτρόλυσης είναι μέταλλο νάτριο στην κάθοδο
και αέριο οξυγόνο στην άνοδο.

Σχήμα 1 Με τήξη ο κρύσταλλος NaCl «σπάζει», οπότε τα ιόντα κινούνται ελεύθερα
(καλός αγωγός του ηλεκτρισμού).

Β 1.2 Ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του τήγματος και του υδατικού διαλύματος του NaCl οφείλεται στον ίδιο λόγο: στο ότι οι δομικές μονάδες
στο NaCl είναι ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια (τα ιόντα).
Το άτομο του νατρίου (Ζ =11) έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους και το
συγκρατεί χαλαρά: το νάτριο έχει μικρή ηλεκτραρνητικότητα, είναι
ηλεκτροθετικό στοιχείο. Γι’ αυτό αποβάλλει εύκολα το ηλεκτρόνιο
σθένους του και μετατρέπεται σε θετικό ιόν (κατιόν):
Na Æ Na+ + eTo Na+ έχει τη δομή σθένους του αμέσως προηγούμενου σε ατομικό αριθμό ευγενούς αερίου (του νέου, Ne, Z=10) με 8 ηλεκτρόνια
σθένους.

Τα ιόντα ονομάζονται έτσι
διότι στην ηλεκτρόλυση
κινούνται προς τα αντίθετα
φορτισμένα
ηλεκτρόδια
(ιόν: μετοχή αορίστου του
ρήματος έρχομαι)

76
Αντίθετα, το χλώριο (Ζ=17) έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους και εύκολα
προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο (ηλεκτραρνητικό στοιχείο), αποκτώντας έτσι τη δομή σθένους του αμέσως επόμενου ευγενούς αερίου (του
αργού, Αr, Ζ=18). Έτσι σχηματίζεται το αρνητικό ιόν (ανιόν) χλωρίου:
Cl2 + 2e- Æ 2 ClΚατά την ηλεκτρόλυση, τα κατιόντα κινούνται προς το αρνητικά
φορτισμένο ηλεκτρόδιο (κάθοδος), ενώ τα ανιόντα προς το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο (άνοδος).
Λόγω του ηλεκτρικού φορτίου, τα ιόντα δεν υπάρχουν ελεύθερα
στη φύση. Μπορεί όμως ένα κατιόν να συνυπάρχει με ένα ανιόν, οπότε το ένα έλκει το άλλο και έτσι συγκρατούνται σε σταθερή απόσταση
με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης (δυνάμεις Coulomb). Λέμε τότε
ότι υπάρχει ιοντικός ή ετεροπολικός (χημικός) δεσμός μεταξύ τους.

+
Νa+

Η ηλεκτρονιακή θεωρία
του σθένους
Την ίδια χρονιά (1916)
που ο G.N. Lewis ερμήνευσε τον ομοιοπολικό
δεσμό στα μη πολικά (ομοπυρηνικά) μόρια (π.χ.
Η2), ο S. Kossel διατύπωσε
την ηλεκτρονιακή θεωρία
του σθένους. Με τη θεωρία αυτή εξηγήθηκε ο
σχηματισμός
σταθερών
ιόντων, με την τάση των
ατόμων να παίρνουν ή να
δίνουν ηλεκτρόνια ώστε
να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου.

Δύναμη Coulomb
Η δύναμη Coulomb ανάμεσα σε ένα κατιόν και ένα
ανιόν είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερα είναι
τα φορτία των δύο ιόντων
και όσο μικρότερη είναι η
απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο πυρήνων.

Cl-

H παραπάνω «ιστορία» δεν τελειώνει εδώ. Τα δύο ιόντα που σχημάτισαν τον παραπάνω ιοντικό δεσμό δεν είναι «απομονωμένα» από
τα υπόλοιπα ιόντα, δεν έχουμε δηλαδή σχηματισμό μορίου, όπως στην
περίπτωση του ομοιοπολικού δεσμού. Καθένα ιόν είναι διαθέσιμο να
σχηματίσει και άλλους ιοντικούς δεσμούς με άλλα αντίθετα φορτία.
Έτσι τα ιόντα που σχηματίζονται συγκρατούνται με ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις σε ορισμένες θέσεις στον κρύσταλλο του NaCl.
Στον κρύσταλλο αυτό οι δυνάμεις Coulomb ασκούνται προς όλες τις
διευθύνσεις. Έτσι, τα ιόντα συσσωρεύονται, ώστε το κάθε κατιόν να
περιβάλλεται από έξι ανιόντα και κάθε ανιόν να περιβάλλεται από έξι
κατιόντα. Αυτή η «συσσωρευμένη» κατάσταση εξασφαλίζει την ελάχιστη ενέργεια στο σύστημα, δηλαδή τη μέγιστη σταθερότητα (Σχήματα 2 και 3) Επομένως, στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του
μορίου. Ο δε χημικός τύπος, π.χ. NaCl, δείχνει την απλούστερη ακέραια αναλογία κατιόντων και ανιόντων στον κρύσταλλο. Έτσι σχηματίζεται ένας τριδιάστατος κρύσταλλος.

Επειδή στις ιοντικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια
του μορίου, γι ‘ αυτό ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ο όρος τυπική μάζα
αντί της σχετικής μοριακής
μάζας ή τυπικό βάρος
αντί του μοριακού βάρους.
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Σχήμα 2 Εικονική παρουσίαση του σχηματισμού στερεού χλωριούχου νατρίου (κοινό επιτραπέζιο αλάτι) από στερεό νάτριο και αέριο χλώριο.

Aπεικόνιση του κρυσταλλικού
πλέγματος
NaCl
(ανεπτυγμένη μορφή).

Ενέργεια

Κάθετος διατομή του κρυστάλλου (πρώτο στρώμα).

Κάθετος διατομή του κρυστάλλου (δεύτερο στρώμα).

Σχήμα 3 Σχηματισμός κρυστάλλου NaCl από Na(s) και Cl2(g). Παρατηρήστε ότι τα
ιόντα Νa+, που προκύπτουν με αποβολή ηλεκτρονίων, έχουν μικρότερο μέγεθος από
τα άτομα Na (αργυρόχρωμες σφαίρες), ενώ τα ανιόντα Cl- που προκύπτουν με
πρόσληψη ηλεκτρονίων έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τα άτομα Cl (κιτρινοπράσινες σφαίρες). Επίσης μη ξεχνάτε ότι ο ιοντικός δεσμός οδηγεί το σύστημα σε χαμηλότερη ενέργεια, όπως παραστατικά παρουσιάζεται στο σχήμα.

Η διάλυση του NaCl(s) στο
νερό προκαλεί διάσταση
στον κρύσταλλο, οπότε τα
ιόντα κινούνται ελεύθερα
(καλός αγωγός του ηλεκτρισμού).
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Σχήμα 4 Απεικόνιση του κρυστάλλου NaCl (συμπαγής μορφή). Η φωτογραφία δεξιά δίνει την εικόνα του κρυστάλλου του NaCl όπως εμφανίζεται στον μακρόκοσμο.

Β 1.3 Οι κρύσταλλοι
Κρύσταλλος είναι κάθε στερεό τα άτομα ή τα μόρια του οποίου είναι τοποθετημένα σε μια κανονική, επαναλαμβανόμενη διάταξη στο
χώρο, σχηματίζοντας έτσι μια τριδιάστατη περιοδική δομή. Στη δομή
αυτή οφείλεται και η συμμετρία του κρυστάλλου.
Όταν η περιοδικότητα της δομής επαναλαμβάνεται σε όλο τον όγκο
του υλικού, το υλικό αποτελεί έναν μονοκρύσταλλο. Μονοκρύσταλλοι είναι οι περισσότεροι πολύτιμοι λίθοι. Τα περισσότερα κρυσταλλικά υλικά είναι πολυκρυσταλλικά, αποτελούνται δηλαδή από έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροσκοπικών μονοκρυστάλλων. Εξάλλου, υπάρχουν και στερεά που δεν εμφανίζουν καμιά περιοδικότητα στη δομή
τους και ονομάζονται άμορφα, π.χ. οι ύαλοι (το γυαλί).
Μια ειδική κατηγορία κρυστάλλων είναι οι υγροί κρύσταλλοι. Αυτοί
είναι μια κατάσταση της ύλης την οποία αποκτούν με την τήξη ή τη
διάλυσή τους πολλές οργανικές κρυσταλλικές ουσίες. Χαρακτηριστική
ιδιότητα των υγρών κρυστάλλων είναι ότι με την εφαρμογή ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου, τα μόριά τους προσανατολίζονται ανάλογα
με την κατεύθυνση του πεδίου. Η ιδιότητα αυτή βρίσκει εφαρμογή
στις οθόνες τηλεφώνων και τηλεοράσεων, στα ψηφιακά ρολόγια κ.ά.
(βλέπε διπλανή εικόνα).
Η κρυσταλλική δομή χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο χωρικό
πλέγμα και τη στοιχειώδη ή μοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου
(Σχήμα 5). Υπάρχουν 7 κρυσταλλικά συστήματα, όπου αυτό με τη μεγαλύτερη συμμετρία έχει τον κύβο ως στοιχειώδη κυψελίδα και λέγεται κυβικό σύστημα. Κατά σειρά μειούμενης συμμετρίας, τα 7 κρυσταλλικά συστήματα είναι τα παρακάτω:
Κυβικό, εξαγωνικό, τετραγωνικό, τριγωνικό, ορθορομβικό, μονοκλινές και τρικλινές.

Η τήξη μοριακών κρυστάλλων μεγάλων μορίων
(μακρομορίων)
πολικών
οργανικών ενώσεων έχει
ως αποτέλεσμα τα επιμήκη, ραβδόμορφα μόριά
τους να διατηρούν, σε
πολλές περιπτώσεις, μέρος
της κρυσταλλικής τάξης
στην υγρή μορφή.

Υγροί κρύσταλλοι
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Τα επτά κρυσταλλικά συστήματα
Το Σχήμα 5 δείχνει ένα παράδειγμα χωρικού πλέγματος. Σ’ αυτό
γύρω από κάθε σημείο τα άλλα σημεία κατανέμονται κατά παρόμοιο
τρόπο. Στα σημεία του πλέγματος αυτού τοποθετούνται τα άτομα ή
μόρια της κρυσταλλικής ουσίας. Στο σχήμα δείχνεται και η στοιχειώδης ή μοναδιαία κυψελίδα. Αυτή έχει όλες τις ιδιότητες του κρυστάλλου, ενώ ένας κρύσταλλος σχηματίζεται με την περιοδική επανάληψη
στο χώρο μιας στοιχειώδους κυψελίδας.

Σχήμα 5 Χωρικό πλέγμα με στοιχειώδη κυψελίδα.

Στη στοιχειώδη κυψελίδα ορίζουμε ένα σύστημα κρυσταλλογραφικών αξόνων, όπως δείχνει το Σχήμα 6.

Σχήμα 6 Σχηματική αναπαράσταση κρυσταλλογραφικών αξόνων.

Μπορεί να δειχθεί ότι υπάρχουν επτά τέτοια διαφορετικά συστήματα αξόνων ή κρυσταλλογραφικά συστήματα. Το κυβικό σύστημα έχει
τη μεγαλύτερη συμμετρία και χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις:
r r r
) ) )
a = b = c και α = β = γ = 90ο . Τη μικρότερη συμμετρία έχει το τρι-

r

r

r

)

)

)

κλινές σύστημα όπου: a ≠ b ≠ c και α ≠ β ≠ γ .
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Πώς προσδιορίζεται η κρυσταλλική δομή
Η δομή των διαφόρων κρυστάλλων προσδιορίζεται με τη μέθοδο
των ακτίνων Χ. Οι ακτίνες Χ έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη
συμπεριφορά του φωτός, είναι δηλαδή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Μια ιδιότητά τους είναι η περίθλαση, δηλαδή η εκτροπή της ακτινοβολίας από την ευθύγραμμη διάδοση όταν αυτή πρέπει να περάσει από
μια μικρή οπή ή σχισμή (όταν συναντά ένα μικρό εμπόδιο) (Σχήμα 7).

Ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία
Είναι το είδος της ενέργειας που διαδίδεται ακόμη
και στο κενό με τη μορφή
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, δηλαδή τοπικών και
χρονικών μεταβολών του
ηλεκτρικού και μαγνητικού
πεδίου.

Σχήμα 7 Εικόνα περίθλασης ορατού φωτός

Οι κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να περιθλούν τις ακτίνες Χ. Έτσι
αναπτύχθηκε ο κλάδος της κρυσταλλογραφίας, που μέσω των ακτίνων Χ μάς αποκαλύπτει τη δομή των κρυστάλλων, δηλαδή μας αποκαλύπτει τις θέσεις και τις αποστάσεις των ατόμων στο κρυσταλλικό
πλέγμα.

Οι ακτίνες Χ εκπέμπονται
από διάφορα μέταλλα που
βομβαρδίζονται με ηλεκτρόνια μέσα στον σωλήνα
καθοδικών ακτίνων.
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Οι ακτίνες Χ και η περίθλασή τους στους κρυστάλλους
Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με ενέργεια μεγαλύτερη από την ενέργεια της ακτινοβολίας του ορατού φωτός. Ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον Γερμανό φυσικό Ραίντγκεν (Rontgen) και
ονομάστηκαν έτσι λόγω της άγνωστης τότε φύσης τους. Παράγονται
σε συσκευές που ονομάζονται λυχνίες ή σωλήνες ακτίνων Χ.
Τα μήκη κύματος των ακτίνων Χ είναι μικρά, (γύρω στο 1 Å), γι’ αυτό μπορούν να διαπερνούν σε αρκετό πάχος αδιαφανή υλικά. Στην
ιδιότητα τους αυτή, καθώς και στη διαφορετική απορρόφηση τους από
διαφορετικά υλικά οφείλουν την εφαρμογή τους στη ιατρική (ακτινοδιαγνωστική).
Περίθλαση
Είναι το φαινόμενο που προκαλείται κατά τη διάδοση ενός κύματος
όταν αυτό περνά μέσα από μια μικρή οπή ή σχισμή ή συναντά ένα
εμπόδιο (φράγμα) και συνδέεται με την παρεκτροπή του κύματος από
την ευθύγραμμη διάδοση του. Το φαινόμενο γίνεται έκδηλο όσο οι διαστάσεις των σχισμών πλησιάζουν το μήκος κύματος.
Ένας κρύσταλλος αποτελεί ένα φυσικό τριδιάστατο φράγμα (εμπόδιο) περίθλασης για τις ακτίνες Χ λόγω του ότι οι αποστάσεις μεταξύ
των ατόμων στον κρύσταλλο, (που αποτελούν τα κέντρα σκέδασης
των ακτίνων Χ) είναι της ίδιας τάξεως μεγέθους με το μήκος κύματος
των ακτίνων Χ (~ 1 Å).
Η κρυσταλλογραφία είναι η μελέτη της περίθλασης των ακτίνων Χ
σε κρυστάλλους. Αν είναι γνωστή η κρυσταλλική δομή, μπορούμε να
υπολογίσουμε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Αντιστρόφως, αν
ξέρουμε το μήκος κύματος μπορούμε να αποκαλύπτουμε την κρυσταλλική δομή. Η κρυσταλλογραφία μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα
άτομα ή τα μόρια είναι διατεταγμένα σε ένα κρυσταλλικό στερεό. Έχει
εφαρμογή στη χημεία, στη φυσική, στη γεωχημεία, στην ορυκτολογία,
τη μεταλλουργία και ακόμη και στη βιολογία. Έτσι με τη βοήθεια της
κρυσταλλογραφίας ανακαλύφθηκε, το 1953, η δομή (η διπλή έλικα)
του DNA (δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ) που είναι το βασικό μόριο της
ζωής.

Εικόνα ακτινογραφίας χεριού
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Β 2 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ Ο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Β 2.1 Οι οξειδωτικές καταστάσεις των στοιχείων και
ο αριθμός οξείδωσης
Συναντήσαμε παραπάνω δύο διαφορετικές μορφές του νατρίου: το
μεταλλικό στοιχείο νάτριο, Na, και το κατιόν νατρίου Na+ (στο NaCl).
Ομοίως για το στοιχείο χλώριο συναντήσαμε τις μορφές στοιχειακό
αέριο χλώριο (Cl2) και το ανιόν (Cl-) (στο NaCl). Οι δύο αυτές διαφορετικές μορφές λέμε ότι αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις ή καταστάσεις οξείδωσης του νατρίου και του χλωρίου
αντίστοιχα.
Κάθε οξειδωτική κατάσταση ενός στοιχείου χαρακτηρίζεται από
τον αριθμό οξείδωσης (Α.Ο.) του στοιχείου. Για τα ελεύθερα χημικά
στοιχεία, (τα άτομα ή μόρια των οποίων είναι συνολικά ηλεκτρικά ουδέτερα), ορίζεται ο Α.Ο. ως μηδέν. Για τα ιόντα ορίζουμε τον Α.Ο ως
ένα αλγεβρικό ακέραιο αριθμό που ταυτίζεται αριθμητικά με το μέγεθος του ηλεκτρικού φορτίου του ιόντος και έχει θετικό πρόσημο για τα
κατιόντα και αρνητικό για τα ανιόντα.
Παραδείγματα: Νa+: +1,
Cl- :-1,

K+: +1,
O2-: -2,

Ca2+ : +2,
N3-: -3

Το νάτριο ανήκει στα μέταλλα των αλκαλίων. Δεν
απαντάται ελεύθερο στη
φύση, αλλά υπό μορφή
αλάτων, π.χ. NaCl. Είναι
πολύ μαλακό (κόβεται με
το μαχαίρι) και πολύ δραστικό μέταλλο (πολύ ηλεκτροθετικό στοιχείο). Αντιδρά βίαια με το οξυγόνο
και με το νερό, γι’ αυτό
φυλάσσεται σε πετρέλαιο.
Τα οστά του ανθρώπου
Οι
οξειδωτικές κυρίως
καταστάσεις
αποτελούνται
από
και
οι 4)αριθμοί
οξείδωσης
Ca3(PO
,
ένα
δυσδιάλυτο
2
συνδέονται
με τα
στο
νερό άλας
τουφαινόασβεμενα
στίου. της οξείδωσης και
της αναγωγής.
Τήγμα: λιωμένο

Al3+: +3

H έννοια του Α.Ο. επεκτάθηκε και στις ομοιοπολικές ενώσεις ως
εξής: Σε δύο άτομα που συμμετέχουν σε ένα ομοιοπολικό δεσμό, ο
Α.Ο. καθενός ατόμου καθορίζεται από το υποθετικό φορτίο που θα
αποκτούσε το άτομο αν ο δεσμός ήταν ιοντικός.
Προς τούτο, όλα τα ηλεκτρόνια του κοινού ή των κοινών ζευγαριών
ηλεκτρονίων τού ή των ομοιοπολικών δεσμών «κερδίζονται» από το
πιο ηλεκτραρνητικό άτομο από τα δύο. Έτσι, στο υδροχλώριο, H-Cl,
το κοινό ζευγάρι ηλεκτρονίων κερδίζεται από το ηλεκτραρνητικότερο
χλώριο και χάνεται από το ηλεκτροθετικότερο υδρογόνο. Το υποθετικό «ιοντικό μόριο» είναι τότε το Η+ Cl-. Άρα οι αριθμοί οξείδωσης
είναι: +1 για το υδρογόνο και –1 για το χλώριο.
Ας πάρουμε ένα ακόμη παράδειγμα, το μόριο του νερού, Η– Ο – Η.
Το πιο ηλεκτραρνητικό οξυγόνο κερδίζει δύο ηλεκτρόνια και κάθε υδρογόνο χάνει ένα ηλεκτρόνιο. Το υποθετικό ιοντικό μόριο είναι το
(Η+)2Ο2-. Άρα έχουμε Α.Ο. +1 για το υδρογόνο και –2 για το οξυγόνο.
Για τα στοιχεία με πολυατομικά μόρια, ο ορισμός αυτός είναι συνεπής με τον αρχικό μας ορισμό. Στο μόριο Cl2 (Cl – Cl) π.χ. λόγω
των ίδιων ατόμων δεν υπάρχει δυνατότητα (προτίμηση) μετακίνησης
των δύο ηλεκτρονίων του απλού ομοιοπολικού δεσμού προς το ένα
από τα δύο άτομα. Άρα ο Α.Ο. του καθενός ατόμου χλωρίου είναι μηδέν.
Τα (πολύ ηλεκτροθετικά) μέταλλα των αλκαλίων (Li, Na, K κ.λπ.)
έχουν ένα ηλεκτρόνιο σθένους που το χάνουν εύκολα, σχηματίζοντας
κατιόντα (Li+, Na+, K+ κ.λπ.). Άρα εμφανίζουν πάντοτε (εκτός από το

Σε μία ουδέτερη ηλεκτρικά
ένωση, το άθροισμα των
αριθμών οξείδωσης είναι
μηδέν.

Με τα μέταλλα των αλκαλίων
και με το ασβέστιο, το υδρογόνο
σχηματίζει
ιοντικές
ενώσεις, τα υδρίδια: NaH,
KH, CaH2. Σ’ αυτά, το υδρογόνο έχει αριθμό οξείδωσης –1.
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μηδέν) τον Α.Ο. +1. Τα (επίσης ηλεκτροθετικά) μέταλλα των αλκαλικών γαιών (Mg, Ca κ.λ.π.) έχουν δύο ηλεκτρόνια σθένους και σχηματίζουν τα ιόντα Mg2+, Ca2+ κ.λ.π. με Α.Ο. +2. Τα (ηλεκτραρνητικά)
αλογόνα (F2, Cl2, Br2, I2) έχουν επτά ηλεκτρόνια σθένους και μπορούν
να κερδίσουν εύκολα ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπούν σε ανιόντα
(F-, Cl-, Br-, I-), με Α.Ο. –1. (Τα αλογόνα εμφανίζουν και αρκετούς
θετικούς Α.Ο.).
To υδρογόνο εμφανίζει συνήθως τον Α.Ο. +1, ενώ το οξυγόνο εμφανίζει τον Α.Ο. –2. Με βάση τους παραπάνω Α.Ο., μπορούμε να υπολογίζουμε τους αριθμούς οξείδωσης άλλων στοιχείων σε μια ένωση,
χρησιμοποιώντας τον κανόνα ότι σε μια ηλεκτρικά ουδέτερη ένωση,
το άθροισμα του Α.Ο. ισούται με μηδέν.

Παραδείγματα
(α) Για τον άνθρακα στο ανθρακικό νάτριο (Νa2CO3), έχουμε Α.Ο.: +
4:
2Α.Ο.Νa + Α.Ο.C + 3Α.Ο.O = 0
ή 2(+1) + Χ + 3(-2) = 0 Æ Χ =+ 4
(β) Για τον άνθρακα στο μεθάνιο (CH4) έχουμε Α.Ο.: - 4:
Χ + 4 Α.Ο.H = 0
ή Χ + 4 (+1) = 0 Æ Χ = - 4
Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε άγνωστους Α.Ο. σε
ηλεκτρικά φορτισμένα μόρια (ιόντα–μόρια ή φορτισμένες ρίζες), όπου
το άθροισμα των Α.Ο. ισούται με το φορτίο του ιόντος–μορίου. Έτσι
για τον άνθρακα στο ανθρακικό ιόν, (CO3) 2- ή CO32− , ο Α.Ο. είναι + 4
(όπως και στο ανθρακικό νάτριο):
ή

Χ + 3Α.Ο.Ο = -2
Χ + 3(-2) = -2 Æ Χ = + 4

Β 2.2 Ο Περιοδικός Πίνακας των Ατόμων
(των Στοιχείων)
Από πολύ παλιά, οι χημικοί είχαν παρατηρήσει ότι διάφορα στοιχεία παρουσιάζουν ομοιότητες στις φυσικές και χημικές ιδιότητές
τους, π.χ. τα μέταλλα των αλκαλίων, τα μέταλλα των αλκαλικών
γαιών και τα αλογόνα. Τελικά, το 1869 ο Ρώσος χημικός Dimitri
Mendeleyev (Μεντελέγεφ) παρουσίασε έναν πίνακα στον οποίο είχε
κατατάξει τα στοιχεία με βάση το ατομικό τους βάρος (τη σχετική ατομική μάζα τους) και τις χημικές τους ιδιότητες και κυρίως το πρωτεύον σθένος (με σύγχρονη ορολογία, τον πρωτεύοντα αριθμό οξείδωσης) που εμφανίζουν στις ενώσεις τους (Σχήμα 8). O Mendeleyev
προέβλεψε και την ύπαρξη άγνώστων μέχρι τότε στοιχείων, αφήνο-

Ο
Mendeleev
1907).

(1834-
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ντας στον πίνακα κενές θέσεις, που αργότερα συμπληρώθηκαν με την
ανακάλυψη των στοιχείων αυτών. Για τα άγνωστα αυτά στοιχεία, ο
Mendeleyev προέβλεψε και τα ατομικά τους βάρη και τις φυσικές και
χημικές ιδιότητες τους. Έτσι σε κενή θέση κάτω από το αργίλιο, τοποθέτησε το έκα-αργίλιο και όμοια για το έκα-βόριο και έκα-πυρίτιο (Πίνακας 1). Τα τρία αυτά άγνωστα στοιχεία ανακαλύφθηκαν αργότερα:
το γάλλιο, Ga (1875), πήρε τη θέση του έκα-αργιλίου, το σκάνδιο, Sc
(1789), στη θέση του εκα-βορίου, το γερμάνιο, Ge (1886), στη θέση
του εκα-πυριτίου. Ο πίνακας κατάταξης του Mendeleyev ονομάστηκε
Περιοδικό Σύστημα κατάταξης των στοιχείων. Να σημειωθεί ότι την
εποχή σύνταξης του πίνακα αυτού, εκτός από τα τρία στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρέμεναν άγνωστα και πολλά άλλα στοιχεία.
Στον πίνακα του Mendeleyev υπήρχαν και μερικές ανωμαλίες, όπου κάποια στοιχεία λόγω των ιδιοτήτων τους είχαν αναγκαστικά τοποθετηθεί πριν από άλλα από τα οποία είχαν μεγαλύτερο ατομικό βάρος, π.χ. με βάση τα ατομικά βάρη το ιώδιο ( Ι ) έπρεπε να είχε τοποθετηθεί πριν από το τελούριο (Te) και όχι μαζί με τα άλλα αλογόνα.

Πριν από τον Μεντελέγεφ,
το 1866, ο Νιούλαντς
(Newlands)
παρατήρησε
περιοδικότητα στις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες των στοιχείων όταν
αυτά διατάχθηκαν κατά
αυξανόμενα ατομικά βάρη.
Σε μια σειρά οκτώ στοιχείων, οι ιδιότητες μεταβάλλονται
ομαλά
από
στοιχείο σε στοιχείο, ενώ
το όγδοο παρουσιάζει ιδιότητες παρόμοιες με του
πρώτου. Στην επόμενη
οκτάδα τα στοιχεία μοιάζουν με εκείνα των αντίστοιχων θέσεων της πρώτης επτάδας κ.ο.κ. Η περιοδικότητα αυτή ονομάστηκε νόμος των οκτάδων.
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Σχήμα 8: Πίνακας Mendeleyev
Πίνακας 1: Ιδιότητες του έκα-πυριτίου

Ιδιότητες του έκα-πυριτίου (Εs)
που προέβλεψε ο Mendeleyev το
1871
Σχετική ατομική μάζα
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Γκριζόχρωμο, δύσκολα κατεργαζόμενο μέταλλο
Πυκνότητα
Τύπος του οξειδίου

5,5 g/cm3
EsO2

Ιδιότητες του Γερμανίου (Ge) που
προσδιορίστηκαν πειραματικά
όταν ανακαλύφθηκε το 1886
Σχετική ατομική μάζα

72

Γκριζόχρωμο, δύσκολα κατεργαζόμενο μέταλλο
Πυκνότητα
Τύπος του οξειδίου

5,5 g/cm3
GeO2

Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας των Ατόμων
(των Στοιχείων)
Μετά την ανακάλυψη των υποατομικών θετικά φορτισμένων σωματιδίων του πυρήνα, των πρωτονίων, ο Moseley (Μόζλιϋ) το 1913
διαπίστωσε ότι η περιοδικότητα στις χημικές ιδιότητες των στοιχείων
σχετίζεται καλύτερα με τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα του
ατόμου του στοιχείου (τον ατομικό αριθμό Ζ) παρά με τα ατομικά βάρη. Η έννοια του ατομικού αριθμού οδήγησε στη γνώση του αριθμού
των ηλεκτρονίων στα άτομα των στοιχείων και στην καλύτερη μελέτη
πρώτα της ατομικής κι έπειτα της μοριακής δομής.
Από το νόμο του Moseley προέκυψε ότι οι ιδιότητες των στοιχείων
είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού αριθμού. Έτσι προέκυψε ο
νέος περιοδικός πίνακας, με βάση τους ατομικούς αριθμούς, με τον
οποίο αποκαταστάθηκαν οι ανωμαλίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Παρακάτω δείχνεται η σύγχρονη μορφή του Περιοδικού Πίνακα.

ν

Z
Νόμος του Moseley
Η τετραγωνική ρίζα της
συχνότητας των ακτίνων Χ
που εκπέμπονται από διάφορα μέταλλα σε σωλήνες
καθοδικών ακτίνων ως
συνάρτηση του ατομικού
αριθμού του μετάλλου.
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Οι Περίοδοι και οι Ομάδες του Περιοδικού Πίνακα
Παρατηρούμε ότι τα στοιχεία είναι τοποθετημένα σε 7 οριζόντιες
σειρές, τις Περιόδους, και σε 16 κατακόρυφες στήλες, τις Ομάδες.
Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει δύο μόνο στοιχεία, των οποίων τα
άτομα έχουν ηλεκτρόνια μόνο στη στιβάδα Κ. Η δεύτερη και τρίτη
περίοδος περιλαμβάνουν οκτώ στοιχεία η καθεμιά, τα άτομα των οποίων έχουν εξωτερική στιβάδα την L και Μ, αντίστοιχα. Η τέταρτη
και πέμπτη περίοδος έχουν από δεκαοκτώ στοιχεία και τα άτομά τους
έχουν εξωτερική στιβάδα την Ν και Ο, αντίστοιχα. Η έκτη περιλαμβάνει τριανταδύο στοιχεία με ηλεκτρόνια σθένους (ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας) στην στιβάδα P. Η έβδομη περίοδος περιλαμβάνει προς
το παρόν εικοσιέξι στοιχεία (με την ανακάλυψη νέων τεχνητών στοιχείων ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται) με ηλεκτρόνια σθένους
στην στιβάδα Q. Ο αριθμός της περιόδου στην οποία ανήκει το στοιχείο δείχνει τον αριθμό των στιβάδων στις οποίες έχουν κατανεμηθεί
τα ηλεκτρόνιά του.
Κατά μήκος μιας περιόδου υπάρχει συνήθως βαθμιαία μεταβολή ιδιοτήτων π.χ. κάθε περίοδος (εξαιρείται η πρώτη) αρχίζει με ένα δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και τελειώνει με ένα αδρανές αέριο (ευγενές
αέριο), έχοντας στην προτελευταία θέση ένα πολύ δραστικό αμέταλλο
(αλογόνο). Δηλαδή,

Στην ομάδα των αλογόνων (VIIA) το Cl2 είναι
αέριο κιτρινοπράσινο, το
Br2 υγρό καστανοκόκκινο
και το I2 στερεό καστανόμαυρο.
Χαρακτηρίζονται
από την έντονή διαβρωτική τους δράση.
Ως αμέταλλα που είναι:
- δεν έχουν μεταλλική
λάμψη
- δεν είναι καλοί αγωγοί
της θερμότητας και του
ηλεκτρισμού
- δεν είναι ελατά ή όλκιμα.

¾ Κατά μήκος μιας περιόδου έχουμε ελάττωση του μεταλλικού χαρακτήρα και αύξηση του χαρακτήρα αμετάλλου.
Γι’ αυτό τα αμέταλλα βρίσκονται στο δεξιό άκρο του περιοδικού πίνακα.
Οι λανθανίδες και ακτινίδες, που ανήκουν στην έκτη και έβδομη
περίοδο αντίστοιχα, θα έπρεπε κανονικά να τοποθετηθούν στην ίδια
θέση του περιοδικού πίνακα, εκεί που είναι το λανθάνιο (La) και ακτίνιο (Ac) αντίστοιχα. Όμως, για να μην γίνει ο πίνακας πολύ μακρύς σε
πλάτος, οι δύο αυτές περίοδοι τοποθετούνται έξω από το κυρίως σώμα
του περιοδικού πίνακα, στο κάτω μέρος του.
Οι ομάδες διακρίνονται στις ομάδες Α (κύριες ομάδες) και στις ομάδες Β (δευτερεύουσες ομάδες) και χαρακτηρίζονται με τους λατινικούς αριθμούς Ι έως VIII (αριστερά και δεξιά) και τις ομάδες Β στο
κέντρο.

¾ Σε κάθε ομάδα (ιδίως στις κύριες ομάδες), τα στοιχεία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στις ιδιότητές τους (ιδίως τις χημικές ιδιότητες).
Η ομάδα ΙΑ περιέχει τα μέταλλα των αλκαλίων, ενώ η ομάδα ΙΙΒ
τα μέταλλα των αλκαλικών γαιών. Τα στοιχεία της ομάδας VIIA ομάδας ονομάζονται αλογόνα, ενώ της ομάδας VIIIA ευγενή αέρια. Ό-

• Οι λανθανίδες ονομάζονται και σπάνιες γαίες
επειδή απαντούν στη φύση
σε πολύ μικρές ποσότητες.
• Οι ακτινίδες είναι ραδιενεργά στοιχεία.

Σύμφωνα με πρόταση της
IUPAC (1985), η αρίθμηση των ομάδων γίνεται με
ρωμαϊκούς αριθμούς από 1
έως 18 (βλ. περιοδικό
πίνακα).

• IUPAC:
(International Uniοn for
Pure and Applied Chemistry) Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης
Χημείας.
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λες οι ομάδες Β περιέχουν επίσης μεταλλικά στοιχεία (τα μεταβατικά
στοιχεία ή στοιχεία μετάπτωσης), με χαρακτηριστικές διαφορετικές
ιδιότητες από τα στοιχεία των ομάδων Α.
Στο δεξιό μέρος του πίνακα είναι συγκεντρωμένα τα αμέταλλα
στοιχεία. Η τελευταία ομάδα (ομάδα VIIIA ή μηδενική ομάδα ) είναι
η ομάδα των ευγενών αερίων. Η κλιμακωτή γραμμή διαχωρίζει τα
μέταλλα από τα αμέταλλα, ενώ τα στοιχεία που είναι γύρω από τη
γραμμή αυτή εμφανίζουν ιδιότητες μετάλλου και αμετάλλου: το πυρίτιο, Si, περισσότερο αμετάλλου, ενώ το κάτω από αυτό γερμάνιο, Ge,
περισσότερο μετάλλου. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται ημιμέταλλα ή
μεταλλοειδή.

• Τα μεταλλοειδή έχουν
ενδιάμεσες ιδιότητες μεταξύ μετάλλων και αμετάλλων, [π.χ. το πυρίτιο
(Si) έχει εξωτερική εμφάνιση μετάλλου και συμπεριφορά
αμετάλλου].
Αυτό τα καθιστά υλικά
μοντέρνας
τεχνολογίας
π.χ. για την κατασκευή
transistors, chips κ.λπ.

Σημαντική παρατήρηση
¾ Σε μια ομάδα Α, ο αριθμός της ομάδας συμπίπτει με τον αριθμό των
ηλεκτρονίων σθένους των ατόμων των στοιχείων της ομάδας.
Έτσι στην ομάδα VA, τα άτομα έχουν 5 ηλεκτρόνια σθένους, στην
ομάδα VIIA (αλογόνα) τα άτομα έχουν 7 ηλεκτρόνια σθένους κ.ο.κ.
Οι ομοιότητες στις ιδιότητες που εμφανίζουν τα στοιχεία της ίδιας κύριας ομάδας οφείλονται ακριβώς στην παρατήρηση αυτή.
Να σημειωθεί ότι η αρίθμηση στις ομάδες Β λαμβάνει υπόψη την
οξειδωτική κατάσταση των στοιχείων κατ’ αναλογία με τις ομάδες Α.
Έτσι στην ομάδα ΙΒ έχουμε αριθμό οξείδωσης +1: Cu/Cu+, Ag/Ag+,
Au/Au+ (ο χαλκός έχει και +2, Cu2+, ενώ ο χρυσός και +3, Au3+). Εξάλλου στην ομάδα ΙΙΒ έχουμε τον αριθμό οξείδωσης +2: Zn/Zn+2,
Cd/Cd2+, Hg/Hg2+ (o υδράργυρος έχει και +1). Τέλος λόγω ομοιοτήτων στις ιδιότητες (π.χ. σίδηρος, Fe, κοβάλτιο, Co, και νικέλιο, Νi), η
ομάδα VIIIΒ περιλαμβάνει τρεις κατακόρυφες στήλες μαζί.

Ατομική ακτίνα και περιοδικός πίνακας
Το μέγεθος ενός ατόμου καθορίζει τη δύναμη με την οποία τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας συγκρατούνται από τον πυρήνα, αφού μεταξύ του θετικά φορτισμένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων ασκούνται δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης
(Coulomb). Συνεπώς, όσο πιο μικρό είναι ένα άτομο, τόσο πιο δύσκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο εύκολα παίρνει ηλεκτρόνια (μεγάλη έλξη από τον πυρήνα). Αντίθετα, όσο πιο μεγάλο είναι ένα άτομο, τόσο πιο εύκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο δύσκολα παίρνει
ηλεκτρόνια. (μικρή έλξη από τον πυρήνα).
Το μέγεθος ενός ατόμου είναι μία από τις πιο ομαλά μεταβαλλόμενες ιδιότητες στον περιοδικό πίνακα.
¾ Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα
αριστερά προς τα δεξιά.

Η ατομική ακτίνα ορίζεται
ως το μισό της απόστασης
μεταξύ των πυρήνων δύο
γειτονικών ατόμων στοιχείου, που βρίσκονται σε
στερεή κρυσταλλική κατάσταση.
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Αυτό συμβαίνει, γιατί όσο πηγαίνουμε προς τα δεξιά αυξάνει ο ατομικός αριθμός, κατά συνέπεια αυξάνει το θετικό φορτίο του πυρήνα, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ακτίνα, λόγω μεγαλύτερης έλξης των ηλεκτρονίων από τον πυρήνα. Επίσης,
¾ Σε μία ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω.
Όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω προστίθενται στιβάδες στο άτομο, οπότε μεγαλώνει η απόσταση ηλεκτρονίων σθένους από τον πυρήνα, η
έλξη μειώνεται, συνεπώς η ατομική ακτίνα αυξάνεται.
Μετά απ’ αυτά φαίνεται ότι το καίσιο (Cs) χάνει πιο εύκολα ένα
ηλεκτρόνιο απ’ ότι το νάτριο (Na). Ομοίως, το χλώριο (Cl) παίρνει
πιο εύκολα ένα ηλεκτρόνιο απ’ ότι το ιώδιο (Ι).

Η ατομική ακτίνα των στοιχείων
στον περιοδικό πίνακα αυξάνεται
από δεξιά προς τα αριστερά και
από πάνω προς τα κάτω.

Ηλεκτρόνια σθένους στα στοιχεία των κύριων ομάδων του Περιοδικού Πίνακα
Ο Πίνακας 2 δείχνει πώς είναι κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια σθένους
των στοιχείων που ανήκουν σε κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα.
Πίνακας 2: Ηλεκτρόνια σθένους στοιχείων στις κύριες ομάδες
του περιοδικού πίνακα.

Ένα στοιχείο της ομάδας IA των αλκαλίων προφανώς έχει ένα μόνο
ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, το οποίο επιδιώκει να αποβάλει, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Κατ΄ αυτό τον τρόπο
φορτίζεται θετικά (ηλεκτροθετικό στοιχείο). Με ανάλογο σκεπτικό, ένα
στοιχείο της VIIA ομάδας του περιοδικού πίνακα, που έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά ηλεκτρόνια, τείνει να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, οπότε και φορτίζεται
αρνητικά (ηλεκτραρνητικό στοιχείο). Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στοιχεία που έχουν «λίγα» (μέχρι τρία) ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα έχουν την τάση να δίνουν ηλεκτρόνια, και αυτό
συμβαίνει συνήθως με τα στοιχεία των ομάδων IΑ, IIΑ, και IIIΑ ομάδων του περιοδικού πίνακα. Αντίθετα, στοιχεία που έχουν «πολλά»
(από πεντε έως επτά) ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα έχουν

Ιόντα με φορτίο περισσότερο από
3 δεν υπάρχουν.
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τάση να παίρνουν ηλεκτρόνια, και αυτό συμβαίνει συνήθως με τα
στοιχεία των ομάδων VΑ, VIΑ και VIIΑ.

Ηλεκτραρνητικότητα και περιοδικός πίνακας
Στην ενότητα Α ορίσαμε την ηλεκτραρνητικότητα ως την τάση του
ατόμου ενός στοιχείου να έλκει ηλεκτρόνια, όταν αυτό συμμετέχει στο
σχηματισμό μορίων. Η τιμή της ηλεκτραρνητικότητας αυξάνεται όσο
αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονίων σθένους και όσο μειώνεται η
ατομική ακτίνα.
Λαμβάνοντας υπόψη πώς μεταβάλλεται ο αριθμός ο αριθμός των
ηλεκτρονίων σθένους στις κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα, καθώς και πώς μεταβάλλεται η ατομική ακτίνα κατά μήκος μιας περιόδου από αριστερά προς τα δεξιά και πώς σε μία ομάδα από πάνω προς
τα κάτω, είναι φανερό ότι η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα κάτω στις κύριες ομάδες
του περιοδικού πίνακα. Συνέπεια αυτού είναι ότι τα ηλεκτραρνητικότερα στοιχεία συγκεντρώνονται στο πάνω δεξιά μέρος (F, O, Cl), ενώ
τα ηλεκτροθετικότερα στοιχεία στο κάτω αριστερά μέρος του περιοδικού πίνακα (Cs, Rb, K).
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Β 3 ΤΑ ΑΛΑΤΑ, ΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Β 3.1 Τα άλατα
Το πιο γνωστό άλας είναι το αλάτι ή μαγειρικό αλάτι (NaCl), που
μελετήσαμε ήδη. Άλλα γνωστά άλατα είναι το ανθρακικό νάτριο
(Na2CO3), που χρησιμοποιείται π.χ. για την παρασκευή γυαλιού, το
υποχλωριώδες νάτριο (NaClO), που το αραιό διάλυμά του είναι η
χλωρίνη, το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), που απαντά στα μάρμαρα,
ο βρωμιούχος άργυρος (ΑgBr), που χρησιμοποιείται στη φωτογραφική, τα φθοριούχα άλατα, που χρησιμοποιούνται στις οδοντόπαστες,
κ.ά.

Χαρακτηριστικές ιδιότητες των αλάτων
Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις. Έχουν υψηλά σημεία τήξης και
πολλά απ’ αυτά είναι ευδιάλυτα στο νερό. Τα τήγματά τους (όπως και
τα υδατικά τους διαλύματα) είναι ηλεκτρολύτες: είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος και γι’ αυτό μπορεί να υποβληθούν σε ηλεκτρόλυση.

Εξήγηση της φυσικής κατάστασης των αλάτων
Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις. Σχηματίζονται κατά τη δημιουργία ιοντικών ή ετεροπολικών δεσμών μεταξύ των κατιόντων ενός μετάλλου (που αποβάλλει από 1-3 ηλεκτρόνια) και των ανιόντων ενός
αμετάλλου (που προσλαμβάνει από 1-3 ηλεκτρόνια). Τα ιόντα που
σχηματίζονται έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις
Coulomb και διατάσσονται στο χώρο σε κανονικά γεωμετρικά σχήματα, τους ιοντικούς κρυστάλλους. Π.χ:
3Li και
9F

Li × +

. F&& :
¨

Æ

Li

+

+

[ F&& ]

• −
•

×
•

Æ Li

+

+

¨

[ F&& ]

• −
•

×
•

Æ Li F

¨

Συμβολισμός και ονοματολογία των αλάτων
Tα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ (μέταλλο
ή θετικό πολυατομικό ιόν, π.χ. ΝΗ4+) και ανιόν Α (αμέταλλο εκτός Ο
ή αρνητικό πολυατομικό ιόν π.χ. CO32-).
ΜψΑx
Έτσι, ο γενικός τύπος των αλάτων είναι:
Όπου, x και ψ δείχνουν την αναλογία ανιόντων και κατιόντων στην
ιοντική ένωση.

Τα οστά του ανθρώπου
αποτελούνται κυρίως από
Ca3(PO4)2, ένα δυσδιάλυτο
στο νερό άλας του ασβεστίου.
Τήγμα: λιωμένο
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Υπάρχουν και πιο σύνθετα άλατα, όπως είναι τα διπλά, τα μεικτά,
τα ένυδρα και τα σύμπλοκα.
Τα άλατα μπορούν να διακριθούν σε:
α. μη οξυγονούχα άλατα (το ανιόν τους δεν περιέχει οξυγόνο).
Τα άλατα αυτά ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος
με την κατάληξη –ούχος και δεύτερη λέξη το όνομα του μετάλλου ή
το αμμώνιο. Π.χ.,
NaCl: χλωριούχο νάτριο
FeS: θειούχος σίδηρος (ΙΙ)
FeCl3: χλωριούχος σίδηρος (ΙΙΙ) ή τριχλωριούχος σίδηρος
KCN: κυανιούχο κάλιο
β. οξυγονούχα άλατα (το ανιόν τους περιέχει οξυγόνο). Τα άλατα
αυτά ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος και δεύτερη
λέξη το όνομα του μετάλλου ή το αμμώνιο. Π.χ.,
Νa2CO3: ανθρακικό νάτριο

Με βάση τις οδηγίες της
IUPAC, που δεν ακολουθούμε επί του παρόντος
στην Ελλάδα, τα άλατα
ονομάζονται:
ZnS: σουλφίδιο ψευδαργύρου
FeBr2: βρωμίδιο σίδηρου
(ΙΙ)
NaCN: κυανίδιο νατρίου

Ορισμένες «κοινές» ονομασίες αλάτων είναι:

Na2CO3:

βιομηχανική

σόδα

NaHCO3 : μαγειρική (δισανθρακική) σόδα
CaCO3: ασβεστόλιθος
CaSO4.2H20: γύψος
CuSO4.5H2O: γαλαζόπετρα

CaCO3: ανθρακικό ασβέστιο
Al(NO3)3: νιτρικό αργίλιο

Η γαλαζόπετρα – Τα ένυδρα άλατα
Ορισμένα άλατα όταν κρυσταλλώνοται από το νερό (από υδατικό
διάλυμα), ο στερεός κρύσταλλός τους περιέχει μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος της κρυσταλλικής
δομής. Παράδειγμα τέτοιου άλατος είναι η γνωστή μας γαλαζόπετρα
που έχει τον χημικό τύπο CuSO4·5H2O. Αυτά τα άλατα ονομάζονται
«ένυδρα» και το περιεχόμενο νερό «κρυσταλλικό νερό». Επομένως ή
γαλαζόπετρα είναι ένυδρος θειικός χαλκός, όπου ο χαλκός ενυδατώνεται με πέντε μόρια κρυσταλλικού νερού. Ένα άλλο ένυδρο άλας είναι
η γύψος, που είναι ένυδρο θειικό ασβέστιο, CaSO4·2H2O.

Μεικτά άλατα
Τα άλατα που γνωρίσαμε μέχρι τώρα αποτελούνται από δύο είδη
ιόντων: ένα είδος θετικών ιόντων (κατιόντων), π.χ. τα ιόντα Na+ στο
NaCl, και ένα είδος αρνητικών ιόντων (ανιόντων), τα ιόντα Cl- στο
NaCl. Υπάρχουν όμως και άλατα που περιέχουν δύο ή περισσότερα
είδη κατιόντων ή ανιόντων. Παραδείγματα τέτοιων αλάτων είναι:
KΑl(SO4) 2 θειικό κάλιο αργίλιο
Cu(NO3)(CN) κυανιούχος νιτρικός χαλκός
Τα άλατα αυτά ονομάζονται μεικτά άλατα.

CuSO4·5H2O:

ένυδρο

άλας

KNaCO3: μεικτό άλας
Ένα μεικτό ένυδρο άλας:

ΚAl(SO4) 3 . 12H2O
Ένυδρο
θειικό
αργίλιο
κάλιο
(στυπτηρία
καλίουαργιλίου)
Χρησιμοποιείται
για
να
σταματάει το αίμα (αιμοστατικό)
όταν
κόβεται
κανείς κατά το ξύρισμα.
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Β 3.2 Τα οξείδια των μετάλλων
Στην Ενότητα Α γνωρίσαμε αρκετά οξείδια αμέταλλων στοιχείων
που είναι αέρια. Υπάρχουν όμως και οξείδια αμετάλλων που είναι υγρά [όπως το νερό και το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) Η2Ο2 –
βλ. Ενότητα Γ], καθώς και στερεά, όπως το διοξείδιο του πυρiτίου,
SiO2 _ βλ. παρακάτω, Ύαλος). Τα οξείδια των αμετάλλων είναι ομοιοπολικές ενώσεις.
Οξέα σχηματίζουν και τα μέταλλα, που αποτελούν την πλειονότητα
των στερεών οξειδίων. Οι ενώσεις αυτές είναι κατά κανόνα ιοντικές.
Πολλά οξείδια μετάλλων απαντούν ως ορυκτά, τα μεταλλεύματα των
οποίων αποτελούν πρώτη ύλη για την παρασκευή των μεταλλικών
στοιχείων. Οξείδια μετάλλων σχηματίζονται κατά την οξείδωση των
επιφανειών πολλών μετάλλων από το οξυγόνο του αέρα, παρουσία
υγρασίας:
2Fe(s) + O2(g) → FeO(s)
Παρόμοια με τα οξείδια των αμετάλλων, τα οξείδια των μετάλλων
έχουν τον γενικό τύπο ΜxOy, συνήθως Μ2Οx, όπου x είναι ο A.O. του
μετάλλου. Ονομάζονται με τη λέξη οξείδιο και ακολουθεί το όνομα
του στοιχείου. Π.χ.:
Na2O: οξείδιο του νατρίου
Κ2O: οξείδιο του καλίου
CaO: οξείδιο του ασβεστίου
MgO: οξείδιο του μαγνησίου
Al2O3: οξείδιο του αργιλίου
Cu2O: οξείδιο του χαλκού (Ι)
CuO: οξείδιο του χαλκού (ΙΙ)
FeO: οξείδιο του σιδήρου (ΙΙ)
Fe2O3: οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ)

Κανονικά οξείδια και υπεροξείδια
Όλα τα οξείδια που περιέχουν το οξυγόνο με Α.Ο. –2 ονομάζονται
κανονικά οξείδια. Μερικά οξείδια μετάλλων περιέχουν το ιόν Ο2- (–
Ο–Ο–)-, περιέχουν δηλαδή ένα άτομο οξυγόνου περισσότερο από το
αντίστοιχο κανονικό οξείδιο, π.χ. Na2O2. Σ’ αυτά το οξυγόνο έχει Α.Ο.
–1 και ονομάζονται υπεροξείδια. Και τα υπεροξείδια των μετάλλων
είναι ιοντικές ενώσεις. (Υπάρχει και το υπεροξείδιο του υδρογόνου
Η2Ο2 που είναι ομοιοπολική ένωση. Αυτό είναι υγρό – βλ. Ενότητα
Γ.)
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Αντιπροσωπευτικές ενώσεις (οξείδια μετάλλων και άλατα) στο
στερεό φλοιό της Γης
Fe

Μαγνητίτης

Fe2O4

Αιματίτης

Fe2O3

Λειμωνίτης

FeOOH

Χαουσμανίτης

Mn3O4

Οξείδια

Πυρολουσίτης

MnO2

του

Ψιλομέλας

MnO2

μαγγανίου

Cr

Χρωμίτης

Cr2O3

Ni

Νικελίτης

NiAs

Cu

Κυπρίτης

Cu2O

Οξείδιο του χαλκού (Ι)

Χαλκοσίνης

Cu2S

Θειούχος χαλκός (Ι)

Κοβελλίνης

CuS

Θειούχος χαλκός (ΙΙ)

Βορνίτης

Cu5FeS4

Mn

Pb, Zn Γαληνίτης

Επιτεταρτοξείδιο του
σιδήρου (μεικτό οξείδιο
FeO·Fe2O3)
Οξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ)

Οξείδιο του χρωμίου

PbS

Θειούχος μόλυβδος

Σφαλερίτης

ZnS

Θειούχος ψευδάργυρος

U

Ουρανίτης

U3O8

Al

Βωξίτης

Al2O3

Οξείδιο του αργιλίου

Mg

Μαγνησίτης/

MgCO3

Ανθρακικό μαγνήσιο

Λευκόλιθος

Πίνακας 3: Μερικά χρησιμοποιούμενα οξείδια μετάλλων και άλατα.
Κατηγορία

Παράδειγμα

Τύπος

Χρήσεις

Οξείδια πυριτίου
Οξείδια
Ανθρακικά
άλατα

Χαλαζίας
Feldspar
Αιματίτης

SiO2
KΑlSi3O8
Fe2O3

Γυαλί, Κεραμικά
Κεραμικά
Βαφική ύλη

Ασβεστίτης

CaCO3

Βιομηχανική χημεία

Θειούχα άλατα

Γαληνίτης

PbS

Ημιαγωγοί

Αλογονούχα
άλατα

Φθορίτης

CaF2

Πηγή φθορίου (F2)
Λέιζερ και ηλεκτρονικά
(Καθαροί κρύσταλλοι)

95

Οξείδια με ισχυρό ομοιοπολικό χαρακτήρα
Υπάρχουν οξείδια μετάλλων που εμφανίζουν ισχυρό ομοιοπολικό
χαρακτήρα. Παραδείγματα τέτοιων οξειδίων είναι: ZnO, Al2O3, PbO,
PbO2, SnO, SiO2, MnO2. Τα παραπάνω οξείδια εμφανίζουν έναν
μεικτό χαρακτήρα δεσμού, έχουν δηλαδή χαρακτήρα τόσο ιοντικού
όσο και ομοιοπολικού δεσμού. Η φύση του είδους του οξειδίου
καθορίζεται από τη θέση του στον περιοδικό πίνακα: επαμφοτερίζοντα
οξείδια τείνουν να σχηματίζουν κυρίως τα ημιμέταλλα.

Β 3.3 Τα υδροξείδια των μετάλλων
Τα υδροξείδια των μετάλλων περιέχονται σε πολλά υλικά καθημερινής χρήσης. Τα αντιόξινα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται όταν έχουμε στομαχικές διαταραχές, περιέχουν υδροξείδιο του μαγνησίου,
Mg(OH)2, (γάλα της μαγνησίας). Τα αποφρακτικά νιπτήρων και σωλήνων (π.χ. tuboflo) περιέχουν υδροξείδιο του νατρίου, NaOH. Το υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca(OH)2 αποτελεί σημαντικό υλικό της οικοδομικής. Τα υδροξείδια επίσης χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, όπως για την παρασκευή των σαπουνιών (το ΝaOH),
της τεχνητής μέταξας, στην επεξεργασία του χαρτιού κ.λπ.

Συμβολισμός και ονοματολογία υδροξειδίων των μετάλλων
Τα υδροξείδια των μετάλλων έχουν κατά το πλείστον το γενικό
τύπο:
όπου,
Μ(ΟΗ)x
Μ: είναι μέταλλο, π.χ. Na, και x ο αριθμός οξείδωσης του M
Oνομάζονται με την πρόταξη της λέξης υδροξείδιο στο όνομα του
μετάλλου. Αν βέβαια το Μ έχει περισσότερους από έναν αριθμούς οξείδωσης, τότε στο τέλος της ονομασίας ακολουθεί ένας λατινικός αριθμός που δείχνει τον αριθμό οξείδωσης του Μ. Έτσι έχουμε:
NaOH
ΚOH
Ca(OH)2
Mg(OH)2
Fe(OH)2
Fe(OH)3

υδροξείδιο του νατρίου
υδροξείδιο του καλίου
υδροξείδιο του ασβεστίου
υδροξείδιο του μαγνησίου
υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙ)
υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ)
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Β 3.4 Η ύαλος (το γυαλί)
Το γυαλί είναι άμορφη κατάσταση της ύλης και μάλιστα θεωρείται
ότι είναι μεταξύ της στερεάς και της υγρής κατάστασης. Υπάρχουν
πολλών ειδών ύαλοι, με γνωστότερες τις πυριτικές υάλους, που αποτελούνται κυρίως από πυριτικό νάτριο (Νa2SiO3) ή πυριτικό κάλιο
(Κ2SiO3) ή πυριτικό ασβέστιο (CaSiO3). [Το πυρίτιο, Si, είναι στην ίδια ομάδα (ΙVA) του περιοδικού πίνακα με τον άνθρακα, έχοντας 4
ηλεκτρόνια σθένους και οι ενώσεις του είναι ανάλογες με εκείνες του
άνθρακα. (Στο χημικό στοιχείο πυρίτιο αναφερόμαστε ξεχωριστά παρακάτω – βλέπε 3.6)]
Οι πυριτικές ύαλοι παρασκευάζονται σε ειδικά καμίνια με σύντηξη,
στους 1400-1500οC, καθαρής χαλαζιακής άμμου (διοξείδιο του πυριτίου, SiO2) και διαφόρων άλλων ενώσεων, π.χ. βιομηχανικής σόδας (ανθρακικό νάτριο, Na2CO3) και οξειδίου του ασβεστίου (CaO) ή ασβεστολίθου (ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3). Oι αντιδράσεις που γίνονται
είναι οι παρακάτω:
SiO2(s) + Na2CO3(s) Æ Na2SiO3(s) + CO2(g)
SiO2(s) + CaO(s) Æ CaSiO3(s)
SiO2(s) + CaCO3(s) Æ Ca2SiO3(s) + CO2(g)
Στην πραγματικότητα, η σύσταση αυτού του γυαλιού είναι
Na2O·CaO·5SiO2 (μεικτό οξείδιο).
Με θέρμανση, το γυαλί γίνεται εύπλαστο και με κατάλληλη κατεργασία (π.χ. έκχυση σε καλούπια ή εμφύσηση αέρα) δίνει τα διάφορα
γυάλινα αντικείμενα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται υαλουργία.
Η πυριτική ύαλος είναι σώμα άμορφο, διαφανές, σκληρό, εύθραυστο, κακός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμη, είναι απρόσβλητη από τα χημικά αντιδραστήρια – προσβάλλεται μόνο από τα πολύ δραστικά φθόριο (F2) και υδροφθόριο (HF). Γι’
αυτό το γυαλί είναι το καλύτερο υλικό συσκευασίας και χρησιμοποιείται για τη φύλαξη χημικών αντιδραστηρίων.
Τα χρωματιστά γυαλιά γίνονται με την προσθήκη μεταλλικών οξειδίων. Το οξείδιο του χρωμίου (Cr2O3) δίνει πράσινο χρώμα, το οξείδιο του κοβαλτίου (Co2O3) βαθύ μπλε, το οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3)
ανοικτό κίτρινο, το οξείδιο του χαλκού (CuO) ανοικτό μπλε.
Το γυαλί Pyrex έχει μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία. Αυτό έχει
μεγάλη περιεκτικότητα σε οξείδιο του βορίου (Β2Ο3) και μικρή σε οξείδιο του αργιλίου (Al2O3). (To βόριο, Β, και το αργίλιο, Al, ανήκουν
στην ομάδα ΙΙΙΑ του περιοδικού πίνακα, με τρία ηλεκτρόνια σθένους).

Υαλουργός: Διάφορα στάδια από την κατασκευή
στο χέρι γυαλικών.
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Το γυαλί Βοημίας είναι σκληρότερο, με μεγάλη αντοχή στα χημικά
αντιδραστήρια, πιο διαφανές και δύστηκτο από το κοινό γυαλί. Περιέχει οξείδιο του καλίου, Κ2Ο, αντί για οξείδιο του νατρίου, Να2Ο. Για
την παρασκευή του, χρησιμοποιείται ανθρακική ποτάσσα (ανθρακικό
κάλιο, Κ2CO3) αντί Na2CO3.
Τέλος, οι ύαλοι που περιέχουν σε μεγάλη περιεκτικότητα (~ 20%)
οξείδιο του μολύβδου (PbO) έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το κοινό γυαλί και ονομάζονται κρύσταλλα.
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Β 4 ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
Β 4.1 Οργανικά μοριακά στερεά
(κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, γενικά)
Τα αλκάνια που περιέχουν πάνω από 18 άτομα άνθρακα βρίσκονται
σε θερμοκρασία δωματίου (25οC) σε στερεά κατάσταση.

Παραδείγματα
C19H38,

CH3 (CH2)17 CH3

δεκαεννιάνιο

CH3 CH2 (CH2)15 CH3

2-μέθυλο δεκαοκτάνιο

CH3
CH3
CH3 CH2 (CH2)14 CH3

2,2-διμέθυλο επτάνιο

CH3
C20H42,

CH3 (CH2)18 CH3

εικοσάνιο

CH3 CH2 (CH2)16 CH3

2-μέθυλο δεκαεννιάνιο

CH3
Αυτού του είδους οι υδρογονάνθρακες παραλαμβάνονται από τα
ανώτερα κλάσματα κατά την κλασματική απόσταξη του πετρελαίου.
Μείγματα στερεών υδρογονανθράκων ονομάζονται παραφίνες και
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φωτιστικών κεριών, κηρώδους
χαρτιού, αλοιφών και στιλβωτικών υλικών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Γενικός Μοριακός Τύπος των κορεσμένων
υδρογονανθράκων (αλκανίων) είναι: CνΗ2ν+2, ν ≥ 1.

Κυκλικοί κορεσμένοι υδρογονάνθρακες
C19H34
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Β 4.2 Ο πάγος
Είναι γνωστό ότι το μόριο του νερού αποτελείται από δύο άτομα
υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Το άτομο οξυγόνου βρίσκεται
ανάμεσα στα δύο άτομα υδρογόνου, που σχηματίζουν γωνία 105° γύρω από το κεντρικό άτομο οξυγόνου - περίπου τη γωνία που σχηματίζουν οι φτερούγες ενός πετούμενου πουλιού. Ανάμεσα στο άτομο του
οξυγόνου και σε κάθε άτομο υδρογόνου σχηματίζεται ένας ομοιοπολικός χημικός δεσμός.

ΣΧΗΜΑ 9 Το νερό απαντά
συχνά και στις τρεις φυσικές καταστάσεις του:
αέρια (υδρατμοί π.χ. στα
σύννεφα) υγρή (π.χ. θάλασσα) και στερεή (π.χ.
πάγος).

• στερεό: (s) solid
• υγρό: (l) liquid
• αέριο: (g) gas

Στον κρύσταλλο του πάγου τα μόρια του νερού συνδέονται μεταξύ
τους με δεσμούς υδρογόνου, σχηματίζοντας εξάπλευρους δακτυλίους.
Ο δεσμός υδρογόνου οφείλεται στην ισχυρή έλξη που ασκεί το ηλεκτραρνητικό άτομο του οξυγόνου στο κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του
χημικού δεσμού και που αφήνει το άτομο του Η σχεδόν «γυμνό» από
ηλεκτρόνια, δηλαδή φορισμένο θετικά με ένα κλάσμα δ θετικού ηλεκτρικού φορτίου (Ηδ+). Αντίστοιχα το άτομο του οξυγόνου φορτίζεται
με ένα κλάσμα αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου (Ο2δ-). Έτσι σχηματίζεται ένας δεσμός υδρογόνου μεταξύ του Ηδ+ του ενός μορίου Η2Ο και
του Ο2δ- ενός γειτονικού Η2Ο. Στα Σχήματα 10 και 11, δίνεται παραστατικά η σύνδεση των μορίων του νερού, που τελικά οδηγεί στην εξαεδρική κατανομή των μορίων, την οποία συναντά κανείς στις νιφάδες χιονιού. Περισσότερα για τον δεσμό υδρογόνου περιέχονται στην
Ενότητα Γ.
Οι εξάπλευροι δακτύλιοι στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο όπως οι στρώσεις σε ένα κέικ. Στη διάταξη αυτή τα μόρια του νερού
δεν τοποθετούνται πολύ στενά μεταξύ τους (Σχήμα 10). Στην πραγματικότητα υπάρχουν μεγάλοι άδειοι χώροι στα κέντρα των δακτυλίων
που μπορεί να καταλαμβάνουν και ελεύθερα μόρια νερού. Λόγω των

100
κενών περιοχών, τα μόρια στον πάγο είναι τοποθετημένα πιο αραιά
από ό,τι τα μόρια του νερού στην υγρή κατάσταση. Αυτό έχει συνέπεια ο πάγος να έχει μικρότερη πυκνότητα από το υγρό νερό και να
επιπλέει στο νερό.

Σχήμα 10 Σύνδεση μεταξύ των μορίων Η2Ο στον πάγο.

Σχήμα 11 Απεικόνιση με μοριακά
μοντέλα του δεσμού Η, που αναπτύσσεται μεταξύ δύο μορίων
Η2Ο.

Β 4.3 Το ιώδιο
Το ιώδιο ανακαλύφθηκε από έναν χημικό που μελετούσε θαλάσσιες
ουσίες. Είναι αμέταλλο και ανήκει στην ομάδα VIIA των αλογόνων.
To μόριό του είναι διατομικό Ι2. Σε θερμοκρασία δωματίου είναι ένα
σκοτεινόχρωμο στερεό. Είναι ένα μοναδικό στοιχείο που όταν θερμαίνεται περνά απ’ ευθείας από τη στερεά στην αέρια φάση (εξάχνωση).
Ο σκούρος μοβ ατμός του ερεθίζει τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό.

Μερικές ιδιότητες του ιωδίου
9
9
9
9

Είναι τοξικό
Σχηματίζει διατομικά μόρια
Αντιδρά με μέταλλα και σχηματίζει άλατα
Διαλύεται σε μικρές ποσότητες στο νερό, προκαλώντας χημικές αντιδράσεις.
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Σχήμα 12 Αριστερά εικονίζονται γυάλινοι στερεοί κρύσταλλοι νιφάδων καθαρού ιωδίου. Το ιώδιο δεν έχει υγρή κατάσταση. Όταν θερμαίνεται (δεξιά),
περνά απευθείας από τη στερεά κρυσταλλική μορφή στον ατμό ιωδίου (εξάχνωση). Όταν ο ατμός ψύχεται, συμπυκνώνεται απευθείας πάλι σε κρυστάλλους.

To ιώδιο είναι ένα ιχνοστοιχείο, στοιχείο δηλαδή απαραίτητο στο
ανθρώπινο σώμα, αλλά σε απειροελάχιστες ποσότητες. Το ανθρώπινο
σώμα περιέχει περίπου 14 mg ιωδίου, συγκεντρωμένο κυρίως στο θυρεοειδή αδένα. Ο θυρεοειδής αδένας παράγει μια ορμόνη που περιέχει
ιώδιο και ρυθμίζει το μεταβολισμό ολόκληρου του σώματος.
Πολλά ιωδιούχα άλατα – ενώσεις του ιωδίου – χρησιμοποιούνται
ως αντισηπτικά. Ένα τέτοιο αντισηπτικό είναι το βάμμα ιωδίου, ένα
διάλυμα ιωδίου και ιωδιούχου καλίου (KI) σε οινόπνευμα. Διαλύματα
ιωδίου γίνονται μαύρα με την παρουσία αμύλου.

Δομή του ιωδίου
Το μόριο του ιωδίου αποτελείται από δύο άτομα ιωδίου τα οποία
ενώνονται μεταξύ τους με απλό ομοιοπολικό δεσμό:
: I&&(:) I&& :
Ι–Ι
Ι2
¨ ¨
Ο παραπάνω δεσμός είναι μη πολωμένος ομοιοπολικός
Γενικά στα αλογόνα οι ενέργειες δεσμού ελαττώνονται από το φθόριο προς το ιώδιο (εκτός του δεσμού F – F o οποίος είναι εξαιρετικά
ασθενής).
Cl – Cl > Br – Br > I – I
Ελάττωση ενέργειας δεσμού

Σχήμα 13 Το ανθρώπινο
σώμα περιέχει γύρω στα
14 χιλιοστά ιώδιο, από το
οποίο το περισσότερο είναι
συγκεντρωμένο στο θυρεοειδή αδένα.
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Στο στερεό ιώδιο, τα μόρια Ι2 συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals (βλ. Ενότητα Γ).

Β 4.4 Ατομικά (πολυατομικά) στερεά
Ο φωσφόρος
O φωσφόρος παρουσιάζει ένδεκα αλλοτροπικές μορφές. Οι πιο
γνωστές είναι ο λευκός, ο μέλας και ο ερυθρός φωσφόρος.
Σε θερμοκρασία πάνω από 800οC ο φωσφόρος αποτελείται από διατομικά μόρια P2, όπου τα δύο άτομα του φωσφόρου συνδέονται μεταξύ τους με απλούς δεσμούς. Η μορφή αυτή χαρακτηρίζει το λευκό
φωσφόρο. Τα τέσσερα άτομα του P βρίσκονται στις κορυφές τετραέδρου. Τα τετράεδρα συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς διαμοριακές δυνάμεις Van der Waals (βλ. Ενότητα Γ).

Σχήμα 14 Δομή του λευκού φωσφόρου.

Ο λευκός φωσφόρος αναφλέγεται αμέσως στον αέρα και γι’ αυτό
φυλάσσεται κάτω από το νερό. Το κόψιμό του σε μικρά κομμάτια
πρέπει να γίνει μέσα στο νερό. Η ανάφλεξή του γίνεται πιο εύκολα
όταν είναι διαλυμένος σε διάφορα πτητικά υγρά, όπως για παράδειγμα
διθειάνθρακας (CS2). Ο λευκός φωσφόρος είναι εξαιρετικά τοξικός.
Ο μέλας φωσφόρος λαμβάνεται από το λευκό κατά τη θέρμανσή
του σε υψηλή πίεση. Μπορεί να παρασκευασθεί επίσης στη συνήθη
πίεση με τη χρησιμοποίηση υδραργύρου ως καταλύτη. Έχει παρόμοια
κρυσταλλική δομή και ιδιότητες όπως ο γραφίτης (μεταλλική λάμψη,
φυλλόμορφος, καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού –
βλ. παρακάτω). Η αλλοτροπική αυτή μορφή του φωσφόρου εμφανίζει
το μεταλλικό χαρακτήρα πιο έντονα από οποιαδήποτε άλλη μορφή, γι’
αυτό ονομάζεται και μεταλλικός φωσφόρος.
Ο ερυθρός φωσφόρος λαμβάνεται ως κόκκινη σκόνη από το λευκό
με επίδραση ακτινοβολίας ή με θέρμανση στους 400οC, απουσία αέρα
και παρουσία ιωδίου ως καταλύτη. Δίνει τις ίδιες αντιδράσεις με το
λευκό φωσφόρο, αλλά είναι λιγότερο δραστικός. Δεν χρειάζεται να
φυλάσσεται κάτω από το νερό. Για να αναφλεγεί στον αέρα πρέπει να
θερμανθεί στους 260οC. Η τοξικότητά του είναι πολύ μικρή.

Αλλοτροπία
Το φαινόμενο όπου ορισμένες ουσίες έχουν την
ιδιότητα να εμφανίζονται
σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τη θερμοκρασία.
Οι διάφορες αυτές μορφές
ονομάζονται αλλοτροπικές
και χαρακτηρίζονται από
διαφορετικές κρυσταλλικές
δομές.
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Το θείο
To στοιχειακό θείο (S) παρουσιάζει μεγάλη αφθονία αλλοτροπικών
μορφών.
Στερεό θείο. Όλες οι μορφές περιέχουν είτε δακτυλίους S6, S8, S12 και
Sn, όπου το n μπορεί να έχει μεγαλύτερη τιμή μέχρι 20, είτε αλυσίδες
ατόμων του θείου.
Κύκλο-οκταθείο, S8. Θερμοδυναμικά είναι η πιο σταθερή μορφή. Σ’
αυτό το δακτύλιο, τα τέσσερα άτομα θείου βρίσκονται σε ένα επίπεδο
και άλλα τέσσερα σε άλλο (Σχήμα 15). Λαμβάνεται από όλες τις αντιδράσεις που ελευθερώνεται θείο, εκτός από τις περιπτώσεις που επιδιώκεται να παρασκευασθούν μορφές με διαφορετικό δακτύλιο
(n ≠ 8). Είναι κίτρινο κρυσταλλικό στερεό, ενώ όλες οι άλλες μορφές
κατά την παραμονή μετατρέπονται σε αυτή.

Σχήμα 15 Δομή ορθορομβικού κυκλοοκταθείου

Κυκλοεξαθείο, S6. Διασπάται εύκολα, ιδιαίτερα παρουσία φωτός και
προσμείξεων.
Μη κυκλικό θείο: Όταν λιωμένο θείο ριχθεί σε νερό, σχηματίζεται
πλαστική μάζα, το πλαστικό θείο.
Υγρό θείο. Όταν λιώσει το S8, λαμβάνεται κίτρινο ευκίνητο υγρό. Με
αύξηση της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε καστανοκόκκινο λιγότερο
ρευστό. Με αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 200oC, η ρευστότητα αυξάνεται και στους 440οC αρχίζει ο βρασμός του υγρού θείου. Με θέρμανση πάνω από 600οC, το θείο βρίσκεται ως διατομικό,
S2.

Β 4.5 Αλλοτροπία του άνθρακα: Διαμάντι, γραφίτης,
ανθρακίτης, λιγνίτης, φουλλερένια
Ο άνθρακας εμφανίζεται με πολλές αλλοτροπικές μορφές. Στη φύση βρίσκεται ως κρυσταλλικός και ως άμορφος.
Άμορφος άνθρακας είναι ο ανθρακίτης, ο λιγνίτης, ο λιθάνθρακας, η τύρφη, το κοκ κ.ά. Οι κρυσταλλικές μορφές είναι ο αδάμας
(διαμάντι), ο γραφίτης και τα φουλλερένια.
Τα διαμάντια τυπικά είναι άχρωμα, παρόλο που τα βιομηχανικά
διαμάντια συχνά είναι μαύρα (Σχήμα 16). Στον αδάμαντα κάθε άτομο
άνθρακα περιβάλλεται τετραεδρικά από τέσσερα άλλα άτομα άνθρα-
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κα. Τα τετράεδρα συνδέονται μεταξύ τους σε ένα γιγαντιαίο μόριο στο
τριδιάστατο πλέγμα. Η στοιχειώδης κυψελίδα ανήκει στο κυβικό σύστημα (Σχήμα 17). Ισχυροί ομοιοπολικοί δεσμοί εκτείνονται σε όλες
τις κατευθύνσεις. Με τη δομή αυτή εξηγείται η πολύ υψηλή θερμοκρασία τήξης (περίπου 3930οC) και η πολύ μεγάλη σκληρότητά του.
Επειδή όλα τα ηλεκτρόνια συμμετέχουν σε ομοιοπολικούς δεσμούς,
δεν υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, με συνέπεια ο αδάμας να μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Σχήμα 16 Το διαμάντι

Σχήμα 17 Κρυσταλλική δομή του αδάμαντα. α) στοιχειώδης κυψελίδα, β)
τμήμα του κρυσταλλικού πλέγματος.

Ο γραφίτης αποτελείται από παράλληλη διάταξη στρωμάτων ατόμων άνθρακα. Σε κάθε στρώμα τα άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ
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τους με ομοιοπολικούς δεσμούς και βρίσκονται σε ενωμένους εξαγωνικούς δακτυλίους που εκτείνονται σε διδιάστατο πλέγμα (Σχήμα 18).
Στην τρίτη κατεύθυνση τα άτομα του άνθρακα ενώνονται με δυνάμεις
Van der Waals. Έτσι στο γραφίτη υπάρχουν τρεις ομοιοπολικοί δεσμοί
και ένας τέταρτος δεσμός τύπου Van der Waals. Αποτέλεσμα αυτής
της δομής είναι να εμφανίζεται φυλλόμορφος και να αφήνει μαύρη
γραμμή κατά την τριβή του πάνω σε επιφάνεια.

Σχήμα 18 Δομή του γραφίτη

Στο γραφίτη μόνο τρία από τα ηλεκτρόνια κάθε ατόμου άνθρακα
συμμετέχουν στο σχηματισμό δεσμών. Το τέταρτο ηλεκτρόνιο είναι
χαλαρά συνδεδεμένο σε όλο το επίπεδο. Αποτέλεσμα είναι ο γραφίτης
να εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα μόνο πάνω στα επίπεδα των
στρωμάτων και όχι κάθετα σ’ αυτά. Επίσης η δομή αυτή εξηγεί τη μεταλλική λάμψη και τη μικρή συνεκτικότητα του γραφίτη.
Ο γραφίτης θερμοδυναμικά είναι πιο σταθερός από τον αδάμαντα,
γι’ αυτό θερμοδυναμικά ευνοείται η μετατροπή του αδάμαντα σε γραφίτη. Αυτό όμως δεν γίνεται επειδή χρειάζεται υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης (κινητική σταθερότητα). Η αντίθετη πορεία για τη μετατροπή του γραφίτη σε αδάμαντα χρειάζεται πολύ υψηλή ενέργεια και
ισχυρή πίεση. Έτσι ο γραφίτης μετατρέπεται σε τεχνητά διαμάντια
στους 1600οC και σε πίεση 5.000 – 6.000 atm:
Cγραφ. Æ Cαδάμ.
Ο αδάμας είναι εξαιρετικά αδρανής σε αντίθεση με το γραφίτη που
είναι πιο δραστικός.
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Μερικά κρυσταλλωμένος άνθρακας
Υπάρχουν πολλές μορφές άνθρακα οι οποίες έχουν χαμηλό βαθμό
κρυσταλλικότητας, όπως είναι ο μαύρος άνθρακας (carbon black), ο
ενεργός άνθρακας και οι ίνες άνθρακα. Αυτές οι μορφές έχουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον αλλά η δομή τους δεν έχει βρεθεί με ακρίβεια επειδή δεν δίνουν κατάλληλους μονοκρυστάλλους.
Ο μαύρος άνθρακας παρασκευάζεται με ατελή καύση υδρογονανθράκων και είναι πολύ λεπτά διαμερισμένος.
Ο ενεργός άνθρακας παρασκευάζεται με ελεγχόμενη πυρόλυση
οργανικών ουσιών, καθώς επίσης και από το φλοιό της καρυδιάς. Παρουσιάζει μεγάλη προσροφητικότητα και γι’ αυτό χρησιμοποιείται για
τον καθαρισμό από τις διάφορες προσμείξεις του πόσιμου νερού και
του αέρα.
Οι ίνες του άνθρακα παρασκευάζονται με ελεγχόμενη πυρόλυση
συνθετικών ινών. Προστίθενται σε διάφορα πλαστικά για να αυξήσουν
την αντοχή τους, όπως στις ρακέτες του τέννις και στα αεροπλάνα.

Φουλλερένια
Η εξάχνωση του γραφίτη με ακτινοβολία λέιζερ έδωσε συγκροτήματα με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα από 38 – 120 άτομα, η παρουσία των οποίων έχει διαπιστωθεί με τη φασματοσκοπία μαζών. Το φάσμα έδειξε ότι οι κορυφές που ανταποκρίνονται στα C60 και C70 ήταν
οι επικρατέστερες. Μελέτες τόσο πειραματικές όσο και θεωρητικές
επιβεβαίωσαν ότι το μόριο C60 έχει δομή παραμορφωμένου εικοσαέδρου (όπως μια μπάλα ποδοσφαίρου) και ονομάζεται φουλλερένιο-60
(fullerene-60).
Σε αντίθεση με το γραφίτη (από σύντηξη του οποίου σχηματίζεται
το φουλλερένιο) και που αποτελείται από επίπεδα στρώματα εξαμελών δακτυλίων, το φουλλερένιο παρουσιάζει σφαιρική δομή (Σχήμα
19). Στο φουλερένιο C60 όλα τα άτομα C είναι ισοδύναμα.

Σχήμα 19 Δομή του φουλλερενίου C60. Oι σφαίρες παριστάνουν τα άτομα άνθρακα.
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Η διάμετρος του μορίου C60 είναι 7 Å και στο εσωτερικό του υπάρχει κενό με διάμετρο 3,5 Å που είναι αρκετό για να δεχθεί ένα άτομο
ενός μετάλλου και να σχηματίσει «σύμπλοκες ενώσεις». Τέτοια σύμπλοκα έχουν παρασκευασθεί.

O άνθρακας και η αρχιτεκτονική

Το φουλλερένιο ονομάστηκε αρχικά bukminster fullerene λόγω της
ομοιότητας που παρουσιάζει με τις γαιοδεσικές δομές που σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Βukminster Fuller.
Μετά το φουλλερένιο C60 συντέθηκε και μια ολόκληρη σειρά παρόμοιων μορίων, στα οποία δόθηκε η γενική ονομασία φουλλερένια. Η
δόμηση των μορίων αυτών βασίζεται στο μαθηματικό θεώρημα του
Euler που λέει ότι για το κλείσιμο ενός δικτύου από (n – 20) / 2 εξάγωνα (όπου n άρτιος, με n > 22), απαιτούνται 12 πεντάγωνα. Έτσι στην
περίπτωση της μπάλας ποδοσφαίρου (C60), έχουμε n=60, άρα 20 εξάγωνα και 12 πεντάγωνα.
Τα φουλαρένια υπόσχονται σημαντικές και εντυπωσιακές εφαρμογές όπως: υπεραγώγιμα υλικά, φορείς φαρμάκων in vivo, καταλύτες,
λέιζερ, μετατροπή σε διαμάντια.

Β 4.6 To πυρίτιο
Το πυρίτιο είναι αμέταλλο χημικό στοιχείο. Από το αγγλικό του όνομα
(silicon) προέρχεται το χημικό του σύμβολο, Si. Είναι το δεύτερο (μετά το οξυγόνο) σε αφθονία στοιχείο στο στερεό φλοιό και στο μανδύα
της γης. Έχει μεγάλη τάση (χημική συγγένεια) να ενώνεται χημικά με
τα ηλεκτραρνητικά στοιχεία όπως το οξυγόνο και το φθόριο. Στη φύση
βρίσκεται πάντοτε χημικά συνδεδεμένο με τη μορφή του οξειδίου,
SiO2 , ή ως πυριτικά ορυκτά όπως ο ολιβίνης, (Mg,Fe)2SiO4, που είναι
άλατα του ορθοπυριτικού οξέος H4SiO4.
Το πυρίτιο εξάγεται από τον χαλαζία (SiO2) με αναγωγή με άνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία:
SiO2(s) + C(s) → Si(s) + CO2 (g)
Το κρυσταλλικό στοιχείο είναι ένα γυαλιστερό γκρι στερεό, διαφανές στο υπέρυθρο φως.

Το πυρίτιο παρασκευάστηκε για πρώτη φορά
από τον Berzelius, το
1823.

Το
ορθοπυριτικό
οξύ
(Η4SiO4)
είναι
προϊόν
συνδυασμού του πυριτικού οξέος (Η2SiO3 ) με ένα
μόριο νερού.
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Κρύσταλλοι χαλαζία

Στοιχειακό πυρίτιο
Το καθαρό πυρίτιο ή με προσθήκη σε πολύ καθαρό πυρίτιο μιας
ελεγχόμενης ποσότητας (πρόσμειξης) βορίου (B), αρσενικού (As), ή
φωσφόρου (P) συμπεριφέρεται ως ημιαγωγός και βρίσκει σημαντικές
εφαρμογές στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
Ημιαγωγός:
Υλικό που
έχει ενδιάμεση ηλεκτρική
αγωγιμότητα ανάμεσα σε
μέταλλο και αμέταλλο, και
του οποίου η ηλεκτρική
αγωγιμότητα αυξάνεται με
τη θερμοκρασία.

Λεπτή πλάκα πυριτίου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολλών
ανεξάρτητων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Το πυρίτιο βρίσκεται στην ομάδα IVA του περιοδικού πίνακα, στην
ίδια ομάδα με τον άνθρακα, έχοντας τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους.
Όπως και ο άνθρακας, εμφανίζει συνήθως τον αριθμό οξείδωσης +4
και σπανιότερα τον +2. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiΟ2) και το πυριτικό οξύ (H2SiO3) είναι αντίστοιχα του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)
και του ανθρακικού οξέος (H2CO3). Τα αλογονίδιά του (π.χ. SiF4,
SiCl4) είναι αέρια ή υγρά.
To κύριο υδρίδιό του είναι το μονοσιλάνιο (SiΗ4), αντίστοιχο του
μεθανίου. Το SiΗ4 είναι αέριο που αναφλέγεται αυθόρμητα κατά την
επαφή του με τον αέρα. Με τη δημιουργία ηλεκτρικών σπινθήρων, το
μονοσιλάνιο πολυμερίζεται σε δισιλάνιο, Si2Η6 (ανάλογο του αιθανίου), τρισιλάνιο, Si3Η8 (ανάλογο του προπανίου), και γενικά προς πολυσιλάνια, SinΗ2n+2 (ανάλογα των κορεσμένων υδρογονανθράκων).
Άμορφο (μη κρυσταλλικό) πυρίτιο, που σχηματίζεται με διάσπαση
στην αέρια κατάσταση του σιλανίου, χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρισμό στις ηλιακές κυψέλλες. Το νιτρίδιο του
πυριτίου, Si3Ν4, είναι ένα σημαντικό κεραμικό που χρησιμποιείται σε

Silicon Valley
(η Κοιλάδα του
Πυριτίου)
Η Silicon Valley είναι το
νοτιότερο
μέρος
στον
κόλπο του Σαν Φραντζίσκο στη Βόρεια Καλιφόρνια στις ΗΠΑ.
Ο όρος
προήλθε από το μεγάλο
αριθμό εφευρετών και
κατασκευαστών τσιπ πυριτίου, αλλά τώρα χρησιμοποιείται γενικά για τον
τομέα υψηλής τεχνολογίας (high-tech).
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στροβιλομηχανές (τουρμπομηχανές). Το καρβίδιο του πυριτίου, SiC,
είναι ένα εξαιρετικά σκληρό στερεό που χρησιμοποιείται σε λειαντικά
υλικά. Τέλος, οι σιλικόνες είναι οργανικές ενώσεις του πυριτίου που
περιέχουν τις συνδετικές ομάδες Si – O – Si και δίνουν λάδια και λιπαντικά υλικά, συνθετικά ελαστικά και συγκολλητικές ουσίες.
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Β 5 ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Β 5.1 Χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων –
Μεταλλικός δεσμός
Μέταλλα ονομάζουμε τα στοιχεία που έχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
¾ Έχουν μεταλλική λάμψη
¾ Επιδέχονται πολλές ειδικές κατεργασίες. Μπορούν να σφυρηλατηθούν και να μετατραπούν σε λεπτά φύλλα, είναι δηλαδή
ελατά. Επίσης από αυτά κατασκευάζονται λεπτά σύρματα, είναι δηλαδή όλκιμα.
¾ Χυτεύονται σε καλούπια και παίρνουν επιθυμητά σχήματα
¾ Είναι αγωγοί της θερμότητας και του ηλεκτρισμού.

Μεταλλικός Δεσμός
Όπως είναι γνωστό τα τρία τέταρτα των στοιχείων του περιοδικού
πίνακα είναι μέταλλα. Επομένως είναι σημαντικό και χρήσιμο να εξετάσουμε τη φύση του δεσμού με τον οποίο ενώνονται μεταξύ τους τα
άτομα των μετάλλων.
Τα άτομα του μετάλλου στον κρύσταλλο βρίσκονται πολύ κοντά το
ένα με το άλλο, με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια σθένους να μην είναι
ενωμένα, πολύ χρόνο, με ένα συγκεκριμένο πυρήνα αλλά να μετατοπίζονται σε όλα τα άτομα. Μπορούμε επομένως να θωρήσουμε ότι το
μεταλλικό πλέγμα αποτελείται από ιόντα τα οποία έλκουν τα ευκίνητα
ηλεκτρόνια.
Για την εξήγηση του δεσμού στα μέταλλα έχουν προταθεί διάφορα
μοντέλα. Εδώ θα αναφερθούμε στο μοντέλο των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα να κινηθούν όπως ένα αέριο οπουδήποτε μέσα στα όρια του μεταλλικού κρυστάλλου. Αυτό το μοντέλο είναι χρήσιμο για την εξήγηση
των θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μετάλλων.
Το μήκος του δεσμού στις κρυσταλλικές αυτές δομές εξαρτάται
από τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους τα οποία συνεισφέρει κάθε
άτομο. Τα άτομα των στοιχείων K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, που ανήκουν
στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα, μπορούν να συνεισφέρουν
1, 2, 3, 4, 5 και 6 ηλεκτρόνια αντιστοίχως. Ανάλογα αυξάνει και η ισχύς των δεσμών, που αποδεικνύεται με τη σταθερή αύξηση των θερμοκρασιών τήξης και της σκληρότητας των μετάλλων.
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Β 5.2 Σχέση των οξειδωτικών καταστάσεων και του
αριθμού οξείδωσης με τα φαινόμενα της οξείδωσης
και της αναγωγής
Στην ενότητα Α ορίσαμε την οξείδωση ως την ένωση ενός στοιχείου με το οξυγόνο ή την αφαίρεση υδρογόνου από ένωση. Σχετικό με
το φαινόμενο της οξείδωσης είναι το φαινόμενο της αναγωγής που
οριζόταν αρχικά ως ένωση ενός στοιχείου με το υδρογόνο ή αφαίρεση
οξυγόνου από ένωση.
Ας θεωρήσουμε την αντίδραση του υδρογόνου με το οξυγόνο προς
νερό:
2Η2(g) + Ο2(g) Æ Η2Ο(l)
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, το υδρογόνο οξειδώθηκε (προσέλαβε οξυγόνο), ενώ το οξυγόνο ανάχθηκε (προσέλαβε υδρογόνο). Εξάλλου, στο προϊόν της αντίδρασης τόσο το υδρογόνο όσο και το οξυγόνο έχουν διαφορετικούς Α.Ο. από ό,τι στα αντιδρώντα. Το υδρογόνο άλλαξε από Α.Ο. 0 σε +1, ενώ το οξυγόνο ελαττώθηκε από 0 σε –2.
Ας πάρουμε και το κλασικό παράδειγμα της οξείδωσης του σιδήρου:
2Fe(s) + O2(g) Æ 2FeO(s)
4Fe(s) + 3O2(g) Æ 2Fe2O3(s)
Παρατηρούμε ότι ο Fe αύξησε τον Α.Ο. από 0 σε +2 και +3 αντίστοιχα, ενώ το Ο2 ελάττωσε πάλι τον Α.Ο. από 0 σε –2.
Τέλος ας θεωρήσουμε και την αντίδραση αναγωγής του χλωρίου
από το υδρογόνο προς υδροχλώριο:
Η2(g) + Cl2(g) Æ 2HCl(g)
Εδώ παρατηρούμε ότι το χλώριο ελάττωσε τον Α.Ο. από 0 σε –1, ενώ
το υδρογόνο τον αύξησε από 0 σε +1.
Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να δώσουμε έναν νέο ορισμό για
την οξείδωση και την αναγωγή:
Οξείδωση είναι η αλγεβρική αύξηση του Α.Ο.
Αναγωγή είναι η αλγεβρική μείωση του Α.Ο.
Ο παραπάνω ορισμός είναι γενικότερος από τον αρχικό διότι μπορεί να περιλάβει και αντιδράσεις στις οποίες δεν υπεισέρχονται το οξυγόνο και /ή το υδρογόνο, π.χ.

Σε μια αντίδραση όπου
συμβαίνει οξείδωση, συμβαίνει
ταυτόχρονα
και
αναγωγή. Το συνολικό
φαινόμενο
ονομάζεται
οξειδοαναγωγή.
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2Νa(s) + Cl2(g) Æ 2NaCl(s)
Εδώ το νάτριο αυξάνει τον Α.Ο. από 0 σε +1, άρα οξειδώνεται, ενώ το
χλώριο ελαττώνει τον Α.Ο. από 0 σε –1, άρα ανάγεται.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι τα φαινόμενα της οξείδωσης
και της αναγωγής είναι αλληλένδετα: στην ίδια αντίδραση όπου συμβαίνει οξείδωση συμβαίνει και αναγωγή και αντιστρόφως (οξειδοαναγωγή).

Η οξειδοαναγωγή ως μεταφορά (αποβολή και πρόσληψη)
ηλεκτρονίων
Στην περίπτωση σχηματισμού ιόντων μπορούμε να καταλάβουμε
πώς μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης. Ας πάρουμε την αντίδραση
του νατρίου με το χλώριο προς χλωριούχο νάτριο:
2Na(s) + Cl2(g) Æ 2NaCl(s)
Η αντίδραση αυτή μπορεί να αναλυθεί σε δύο ημιαντιδράσεις:
Νa Æ Na+ + e-

Μια ημιαντίδραση περιλαμβάνει στη χημική εξίσωσή της και ηλεκτρόνια.
Ημιαντιδράσεις
συμβαίνουν στα ηλεκτρόδια κατά
την ηλεκτρόλυση.

Cl2 + 2e- Æ 2ClΠαρατηρούμε ότι στην πρώτη ημιαντίδραση, ο Α.Ο. του Νa αυξήθηκε
από 0 σε +1, με την αποβολή ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο Na.
Αντίθετα, στη δεύτερη ημιαντίδραση ο Α.Ο. του χλωρίου ελαττώθηκε
από 0 σε –1 με την πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο Cl.
Γενικά, οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής συνδέονται με μεταφορά ηλεκτρονίων:
η οξείδωση με αποβολή ηλεκτρονίων
η αναγωγή με πρόσληψη ηλεκτρονίων.
Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μπορεί να γίνουν και με τη βοήθεια
του ηλεκτρικού ρεύματος (στις ηλεκτρολύσεις). Χρησιμοποιούνται ακόμη για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στις μπαταρίες.

Ο κλάδος της χημείας που
μελετά τη σχέση του ηλεκτρικού ρεύματος με τις
χημικές αντιδράσεις ονομάζεται ηλεκτροχημεία.

Β 5.3 Ο σίδηρος
Είναι μεταλλικό στοιχείο της ομάδας VIIIB του περιοδικού πίνακα
(στην ίδια ομάδα και στην ίδια περίοδο μαζί με τα μέταλλα κοβάλτιο,
Co, και νικέλιο, Ni, με τα οποία παρουσιάζει ομοιότητες). Εμφανίζει
αριθμούς οξείδωσης 0, +2 και +3. Είναι το χρησιμότερο από τα μέ-

Η συστηματική χρήση του
σιδήρου άρχισε γύρω στο
1500 μ.Χ και σήμανε το
τέλος της εποχής του χαλκού και την αρχή της εποχής του σιδήρου.
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ταλλα. Αυτό το οφείλει τόσο στις μηχανικές ιδιότητές του όσο και
στην αφθονία του στη φύση (είναι το τέταρτο στοιχείο, μετά το οξυγόνο, το πυρίτιο και το αργίλιο).
Σιδηρούχα μεταλλεύματα απαντώνται σε όλες τις περιοχές της Γης
και σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτά περιέχουν μικρή ποσότητα αυτοφυούς σιδήρου. Κυριότερα ορυκτά του είναι ο αιματίτης (Fe2O3), o
μαγνητίτης (Fe3O4: μεικτό οξείδιο FeO·Fe2O3), ο λειμωνίτης
(2Fe2O3·3Η2Ο), ο σιδηρίτης (FeCO3) και ο σιδηροπυρίτης (FeS2).
Η κυριότερη μέθοδος παρασκευής του σιδήρου είναι η αναγωγή
του στην υψικάμινο (Σχήμα 20). Στο κάτω μέρος της υψικαμίνου λαμβάνεται τήγμα σιδήρου που περιέχει διάφορες προσμείξεις. Με βραδεία ψύξη σε καλούπια, αυτό μας δίνει τον γκρίζο, πορώδη, και εύθραυστο χυτοσίδηρο (μαντέμι), που δεν μπορεί να σφυρηλατηθεί, να
μετατραπεί σε ελάσματα ή να υποστεί συγκόλληση. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται για την κατασκευή μόνο χυτών αντικειμένων.
Με σύντηξη χυτοσιδήρου και αιματίτη οξειδώνονται και απομακρύνονται ως «σκουριά» ή ως αέρια οξείδια, οι περισσότερες προσμείξεις και ιδιαίτερα ο άνθρακας, το ποσοστό του οποίου πέφτει από
2,5 – 4% σε λιγότερο από 0,5%. Η μορφή αυτή είναι γνωστή ως σφυρήλατος σίδηρος, έχει μηχανική αντοχή, είναι ελατός και όλκιμος και
μπορεί να σφυρηλατείται. Αποτελεί το υλικό κατασκευής πολλών εξαρτημάτων, συρμάτων, ελασμάτων κ.ά.

Φόρτωση ορυκτού,
κοκ και ασβεστόλιθος

καπνοδόχος

Ζεστά αέρια

Ζώνη αναγωγής

Θερμός αέρας
Τηγμένος
σίδηρος

Σχήμα 20: H υψικάμινος

σκουριά

Μετάλλευμα:
Ονομάζεται το ορυκτό που
περιέχει ένα μέταλλο σε
ποσοστό
που καθιστά
οικονομικώς συμφέρουσα
την παραγωγή του μετάλλου από αυτό.
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H παραγωγή του σιδήρου στην υψικάμινο
Για την αναγωγή χρησιμοποιείται κοκ (ένας τεχνητός άμορφος άνθρακας) μαζί με ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3). Το τελευταίο χρησιμοποιείται για να κατεβάζει τη θερμοκρασία τήξης και λέγεται συλλίπασμα. Το μετάλλευμα μαζί με το αναγωγικό υλικό (κοκ) και το συλλίπασμα φέρονται στο πάνω μέρος της υψικαμίνου. Οι κύριες αντιδράσεις που γίνονται είναι:
C(s) + O2(s) Æ CO2(g)

(1)

1600oC

C(s) + CO2(g) Æ 2CO (g)

(2)

Fe2O3(s) + 3CO (g) Æ 2Fe(s) + 3CO2(g) (3)
Fe2O3(s) + 3C (s) Æ 2Fe(s) + 3CO(g)

(4)

To οξυγόνο που απαιτείται για την εξώθερμη αντίδραση (1) προέρχεται από ρεύμα θερμού (700 – 900 οC) αέρα. H θερμότητα που ελευθερώνεται από την (1) ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 1600οC. Έτσι
γίνεται η αντίδραση (2). Το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται
από τη (2) ανάγει το οξείδιο του σιδήρου σύμφωνα με την (3), ενώ ο
διάπυρος άνθρακας μπορεί να αναγάγει το Fe2O3 κατά την (4). Το
δημιουργούμενο CO δρα ως αναγωγικό στο επόμενο στρώμα ορυκτού στην υψικάμινο κι έτσι επαναλαμβάνονται οι αντιδράσεις.

Ο σίδηρος είναι σημαντικό ιχνοστοιχείο των οργανισμών. Είναι
συστατικό της αιμοσφαιρίνης ή αιμογλοβίνης και των πρωτεϊνών όπως
μυοσφαιρίνης ή μυογλοβίνης που χρησιμεύουν για τη μεταφορά και
αποθήκευση του οξυγόνου αντίστοιχα. Ο οργανισμός του ανθρώπου
χρειάζεται την ημέρα 1 mg σιδήρου (σε χημική ένωση). Έλλειψη σιδήρου προκαλεί παθολογικές καταστάσεις π.χ. αναιμία.

Ο χάλυβας
Ο χάλυβας (κοινώς το ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου και άνθρακα.
Έχει αυξημένη σκληρότητα και αντοχή και είναι πιο ελαστικός από το
σφυρήλατο σίδηρο. Είναι όμως εύθραυστος. Με προσθήκη άλλων μετάλλων αποκτά βελτιωμένες ιδιότητες. Έτσι με προσθήκη χρωμίου, Cr
(15 – 18% κ.β.) και νικελίου, Ni (~10% κ.β.) δίνει τους ανοξείδωτους
χάλυβες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή ανοξείδωτων αντικειμένων π.χ. μαχαιροπήρουνα και δίσκοι.

Ιχνοστοιχείο: Χημικό στοιχείο που σε ελάχιστη ποσότητα είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία του οργανισμού.
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Β 5.4 Το αργίλιο ή αλουμίνιο
Είναι μεταλλικό στοιχείο της ΙΙΙΑ ομάδας του περιοδικού πίνακα,
με 3 ηλεκτρόνια σθένους. Οι αριθμοί οξείδωσής του είναι 0 και +3.
Είναι το αφθονότερο στοιχείο στη Γη και το τρίτο σε αφθονία στη φύση μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Δεν απαντάται ως αυτοφυές, αλλά
βρίσκεται στο οξείδιο και στα πυριτικά άλατά του με κυριότερα το
κορούνδιο (Al2O3), τους οστρίους [πυριτικά άλατα με τα μέταλλα των
αλκαλίων NaSiO3, KSiO3), τους μαρμαρυγίες (πυριτικά άλατα με τα
αλκάλια, το μαγνήσιο, MgSiO3 και το σίδηρο, FeSiO3, Fe2(SiO3)3],
στον βωξίτη (ένυδρο οξείδιο του αργιλίου, με οξείδια του πυριτίου και
αργιλοπυριτικά άλατα) και τις διάφορες αργίλους: τον καολίνη
Al2O3·2SiO2·2H2O και τον πηλό που είναι ακάθαρτη άργιλος.
Το αργίλιο είναι αρκετά ηλεκτροθετικό στοιχείο, γι’ αυτό η παραγωγή του γίνεται κυρίως με ηλεκτρόλυση. Το καθαρό αργίλιο είναι
πολύ δραστικό μέταλλο. Όταν εκτεθεί στον αέρα αντιδρά με το οξυγόνο και καλύπτεται από στρώμα οξειδίου:
4Al(s) + 3O2(g) Æ 2Al2O3(s)
Με αύξηση της θερμοκρασίας, το πάχος του στρώματος αυξάνει και
είναι πολύ ισχυρά προσροφυμένο στο μέταλλο. Το οξείδιο είναι πολύ
δύστηκτο (θ.τ. 2072οC), σκληρό και απρόσβλητο από διάφορα αντιδραστήρια (π.χ. οξέα). Λέμε ότι το μέταλλο απέκτησε παθητική κατάσταση, που το προστατεύει από τη διάβρωση.
Ο βωξίτης είναι μετάλλευμα που αφθονεί στη Στερεά Ελλάδα. Περιέχει 40 – 60% αλουμίνα (Al2O3). Η κύρια μέθοδος για την βιομηχανική παραγωγή του αλουμινίου είναι η μέθοδος Bayer, που περιλαμβάνει δύο στάδια:
(1) Την απομόνωση της αλουμίνας από το βωξίτη.
(2) Την ηλεκτρόλυση στης αλουμίνας.
Τα κράματα του αργιλίου με διάφορα μέταλλα έχουν εξαιρετικές
μηχανικές και φυσικές ιδιότητες. Είναι εύχυτα και δέχονται μεγάλη
ποικιλία επικαλύψεων. Λόγω της μεγάλης αντοχής τους και της ελαφρότητάς τους, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αεροπλάνων,
μηχανών και τροχών αυτοκίνητων, εξωτερικών θυρών και παραθύρων. Πολύ χρήσιμα είναι και τα γνωστά μας φύλλα αλουμινόχαρτου,
που είναι πολύ λεπτά φύλλα αλουμινίου.

Στην παρουσία του στις
αργίλους, οφείλει το αργίλιο το ελληνικό του όνομα.
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Η ηλεκτρολυτική παρασκευή του αλουμινίου
Η ηλεκτρόλυση γίνεται σε ατσάλινα δοχεία-κάδους, που είναι επενδυμένα με στρώμα γραφίτη. Ο γραφίτης αυτός παίζει το ρόλο της καθόδου στην ηλεκτρόλυση και πάνω σ’ αυτόν γίνεται η απόθεση του
μετάλλου. Ως άνοδος χρησιμοποιούνται ράβδοι γραφίτη. Τα ηλεκτρολυτικά δοχεία συνδέονται σε σειρά (συστοιχία), π.χ. 200 δοχεία. Κατά
τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος, συμβαίνει και ελευθέρωση θερμότητας που προκαλεί την απαραίτητη για την ηλεκτρόλυση τήξη του
υλικού. Η απόσταση της ανόδου από την κάθοδο ρυθμίζεται έτσι ώστε
η θερμοκρασία του τήγματος να φθάνει τους 910 – 970 οC. Η ηλεκτρική τάση ανάμεσα σε άνοδο και κάθοδο ρυθμίζεται στα 4 – 6 V, οπότε
για 200 δοχεία απαιτείται τάση γύρω στα 1000 V. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγάλη και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 13 - 18 kwh (κιλοβατώρες) ανά κιλό παραγόμενου
αλουμινίου. Οι ημιαντιδράσεις που γίνονται στα δύο ηλεκτρόδια είναι:
κάθοδος (-)
άνοδος (+)

Al3+ + 3e- Æ Al
2O2- Æ O2 + 4e-

(αναγωγή)
(οξείδωση)

και συνολικά 2Al2O3(s) Æ 4Al(s) + 3O2(g)
Παγωμένος φλοιός
ηλεκτρολύτη

(1)

Άνοδος γραφίτη
Εσωτερική
επένδυση
άνθρακα

Ατσάλινη
κάθοδος (-)

Τηγμένο Al
ηλεκτρολύτης

Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, το παραγόμενο στην άνοδο οξυγόνο αντιδρά με το γραφίτη της ανόδου, ενώ ο γραφίτης της καθόδου
καλύπτεται από τήγμα αργιλίου:
C(s) + O2(g) Æ CO2(g)

Κατά την ηλεκτρόλυση,
στη θετικά φορτισμένη
άνοδο συμβαίνει οξείδωση,
ενώ στην αρνητικά φορτισμένη κάθοδο συμβαίνει
αναγωγή.

(2)

Οι προσβαλλόμενες ράβδοι του γραφίτη της ανόδου (με φθορά 0,46
kg C /kg Al) πρέπει να αντικαθίστανται.
Η συνολική αντίδραση που γίνεται στα ηλεκτρολυτικά δοχεία είναι
το άθροισμα των (1) και (2):
2Al2O3(s) + 3C(s) Æ 4Al(s) + 3CO2(g)

Σχήμα 21 Συστοιχία ηλεκτρολυτικών δοχείων για
την παραγωγή αλουμινίου.
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Β 5.5 Ο χαλκός
Είναι μεταλλικό στοιχείο της ομάδας ΙΒ του περιοδικού πίνακα και
εμφανίζει Α.Ο: 0, +1, +2. Στις ενώσεις του συνηθέστερος είναι ο +2,
π.χ. οξείδιο του χαλκού (IΙ), CuO, θειικός χαλκός, CuSO4. Α.Ο. +1 εμφανίζει π.χ. στην ένωση οξείδιο του χαλκού (Ι) Cu2O.
Είναι πολύ χρήσιμο μέταλλο, τρίτο στη σειρά από άποψη εφαρμογών, μετά το σίδηρο και το αλουμίνιο. Δεν έχει όμως μεγάλη φυσική
αφθονία. Τα σπουδαιότερα ορυκτά του είναι ο χαλκοπυρίτης, CuFeS2,
o κυπρίτης, Cu2O, ο χαλκοσίτης, Cu2S, o χαλκανθίτης, CuSO4·5Η2Ο, ο
μαλαχίτης, Cu(OH)2·CuCO3 και ο αζουρίτης, Cu(OH)2·2CuCO3.
Ο χαλκός (σε χημικές ενώσεις) είναι ιχνοστοιχείο των ζωντανών
οργανισμών, όντας συστατικό της αιμοκυανίνης, που στα οστρακοειδή, τα αρθρόποδα και άλλα είδη έχει παρόμοια φυσιολογική δράση με
την αιμοσφαιρίνη. Οι ημερήσιες ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού
είναι 1 – 2 mg (χημικά ενωμένου) χαλκού.
Ο χαλκός είναι ερυθρωπό μέταλλο και σε πρόσφατη τομή έχει ισχυρή μεταλλική λάμψη. Είναι πολύ ελατός και όλκιμος και σχετικά
μαλακός. Έχει μεγάλη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτρικών καλωδίων.

Παρασκευή του χαλκού
Για την παραγωγή του χαλκού χρησιμοποιούνται κυρίως τα ορυκτά
του, αλλά και με ανακύκλωση, τα παλιά κράματά του. Το ορυκτό μετατρέπεται σε οξείδιο του χαλκού, από το οποίο ο χαλκός παράγεται με
αναγωγή με άνθρακα:
θ
CuCO3(s) Æ
CuO(s) + CO2(g)

2CuO(s) + C(s) Æ 2Cu(s) + CO2(g)
Τα θειούχα ορυκτά, διαβρεχόμενα συνεχώς με νερό, μετατρέπονται
σε θειικό χαλκό με οξείδωση από ατμοσφαιρικό οξυγόνο (Cu2S Æ
CuSO4). Ο θειικός χαλκός είναι ευδιάλυτο στο νερό άλας και παραλαμβάνεται από το μείγμα με νερό. Από το υδατικό διάλυμα του θειικού χαλκού, ο χαλκός παραλαμβάνεται με ηλεκτρόλυση ή με επίδραση σιδήρου:
CuSO4(aq) + Fe(s) Æ FeSO4(aq) + Cu(s)
O σίδηρος είναι πιο ηλεκτροθετικό μέταλλο από το χαλκό, γι’ αυτό τον
αντικαθιστά στις ενώσεις του. Με διάφορες παρόμοιες ή άλλες τεχνικές, ο χαλκός μπορεί να εξαχθεί και από τα άλλα μεταλλεύματα του.

Κατά το τέλος της εποχής
του λίθου, ο χαλκός άρχισε να χρησιμοποιείται ως
υποκατάστατο της πέτρας.
Γύρω στο 5.000 π.Χ. ο
άνθρωπος μπορούσε να
λιώσει το μέταλλο και να
κατασκευάσει χυτά αντικείμενα.

Το λατινικό όνομα του
χαλκού (cuprum) έχει την
ίδια ρίζα με το όνομα της
Κύπρου, που ήταν φημισμένη στην αρχαιότητα για
τα χαλκορρυχεία της.
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Στον ξηρό αέρα μένει ανεπηρέαστος, ενώ σε υγρό αέρα, με την επίδραση του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα καλύπτεται από
πράσινο προστατευτικό στρώμα (πατίνα) βασικού ανθρακικού χαλκού,
CuCO3·Cu(OH)2. Σ’ αυτό οφείλεται το πράσινο χρώμα των χάλκινων
γλυπτών. Στο θαλασσινό νερό σχηματίζει παρόμοιο στρώμα βασικού
χλωριούχου χαλκού, CuCl2·3Cu(OH)2. Με θέρμανση οξειδώνεται από
το οξυγόνο του αέρα στο κόκκινο οξείδιο Cu2O, ενώ με παρατεταμένη
θέρμανση στο μαύρο οξείδιο CuO. Λόγω της μικρής ηλεκτροθετικότητάς του είναι σχετικά αδρανές χημικό στοιχείο.
Με άλλα μέταλλα σχηματίζει διάφορα κράματα. Τα κράματα με
ψευδάργυρο (Ζn) ονομάζονται ορείχαλκοι, ενώ τα κράματά του κυρίως με κασσίτερο (Sn) ονομάζονται μπρούντζοι.

Τα κράματα είναι ομογενή
διαλύματα μετάλλων ή
μετάλλων και άνθρακα.
παρασκευάζονται με σύντηξη των συστατικών
τους.
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Β 6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Β 6.1 Διαχείριση απορριμμάτων
Κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα της βιομηχανικής επανάστασης, ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων ήταν σχετικά μικρός.
Οι πρώτες βιομηχανίες βρίσκονταν κοντά σε ποταμούς και θάλασσες,
διότι:
(i)
ήταν εύκολη η μετακίνηση των υλικών με πλοία,
(ii)
υπήρχε επαρκής ποσότητα νερού για επεξεργασία,
(iii) ήταν εύκολη η μεταφορά και αραίωση των απορριμμάτων
μέσα στο υγρό στοιχείο.
Μικρή ήταν και η ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων, λόγω του
πολύ μικρότερου καταναλωτισμού και της πώλησης ασυσκεύαστων
πολλών τροφίμων και υλικών. Με λίγες βιομηχανίες και αραιό πληθυσμό, η έννοια της «αραίωσης και διασκόρπισης» φαινόταν ότι δεν θα
προκαλούσε προβλήματα στο περιβάλλον.
Σήμερα όμως τα απορρίμματα σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνουν μαζί με το βιοτικό επίπεδο και τον πληθυσμό. Η μέση επί τοις εκατό
σύνθεση στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε μια θέση διάθεσης
(χωρίς τα επικίνδυνα χημικά απόβλητα) φαίνεται στον Πίνακα 4. Παρατηρούμε ότι το χαρτί είναι το πιο άφθονο στα στερεά απόβλητα. Πρέπει να τονισθεί ότι τα ποσοστά αυτά είναι μόνο μια μέση κατάσταση.
Πίνακας 4 Η μέση επί τοις εκατό σύσταση στερεών αποβλήτων που
καταλήγουν σε μια θέση διάθεσης.

Τύποι Απορριμμάτων

Ποσοστό (%)

Παράγωγα χαρτιού

43.8

Απορρίμματα φαγητού

18.2

Μέταλλα

9.1

Γυαλί και κεραμικά

9.0

Απορρίμματα κήπου

7.9

Πέτρες, ακαθαρσίες και σκόνη

3.7

Πλαστικά, καουτσούκ και δέρμα

3.1

Υφαντουργικά προϊόντα

2.7

Ξύλο

2.5

ΣΥΝΟΛΟ

100.0
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Η έννοια της αραίωσης και διασκόρπισης κατέστη ανεπαρκής και
μια νέα έννοια, γνωστή ως συγκέντρωση και συγκράτηση έγινε απαραίτητη, χωρίς όμως να είναι πάντα επιτυχής. Φυσικές ή τεχνητές
δεξαμενές μπορεί να υποστούν διαρροή ή να καταστραφούν, επιτρέποντας έτσι στα απόβλητα να διαφύγουν. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθεί η ανακύκλωση-ανάκτηση πρώτων υλών. Όμως ακόμα
και αν εφαρμοστεί η πιο εξελιγμένη σήμερα τεχνολογία, δεν μπορούν,
από οικονομικής πλευράς, να μετατραπούν μεγάλοι όγκοι απορριμμάτων. Επομένως εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα διάθεσης απορριμμάτων. Πράγματι, η διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων κοστίζει σημαντικά ποσά κάθε χρόνο. Στην ουσία, είναι ένα από τα πιο
δαπανηρά περιβαλλοντικά έξοδα μεταξύ των συνολικών περιβαλλοντικών εξόδων των κρατών.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυξανόμενη ανησυχία ότι πολλά από
τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων περιλαμβάνουν απλώς τη μετακίνηση των απορριμμάτων από τη μια θέση στην άλλη και όχι την
πραγματική και σωστή διάθεσή τους. Για παράδειγμα, τα απορρίμματα από τις αστικές περιοχές μπορούν να αποτεθούν σε χωματερές, αλλά τελικά αυτό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα λόγω
της παραγωγής αερίων (CH4, CO2) ή βλαβερών υγρών (στραγγίσματα), τα οποία διαρρέουν και μολύνουν τις περιβάλλουσες περιοχές. Γι’
αυτό η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί ήδη παγκοσμίως ένα πολύ
μεγάλο πρόβλημα.
Οι πιο κοινές μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνουν:
(i)
επιτόπου διάθεση,
(ii)
πολτοποίηση,
(iii) αποτέφρωση,
(iv)
χωματερές
(v)
υγειονομική ταφή.

Επιτόπου (άμεση) διάθεση
Η πιο κοινή μέθοδος άμεσης διάθεσης σε αστικές περιοχές είναι το
μηχανικό άλεσμα του υλικού με κατάλληλες συσκευές. Οι συσκευές
αυτές τοποθετούνται στο σωλήνα αποχέτευσης που ξεκινά από το νεροχύτη της κουζίνας. Τα σκουπίδια αλέθονται και χύνονται στον υπόνομο. Μια άλλη μέθοδος άμεσης διάθεσης είναι μια μικρής κλίμακας
αποτέφρωση. Η μέθοδος αυτή είναι συνήθης σε νοσοκομεία.

Πολτοποίηση
Η πολτοποίηση είναι μια βιοχημική διαδικασία κατά την οποία οργανικά υλικά αποσυντίθενται σε ένα γαιώδες υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους. Είναι γρήγορη και γίνεται με
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μερική αποσύνθεση υγρών, στερεών και οργανικών αποβλήτων από
αερόβιους οργανισμούς.
Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αναγκαιότητα διαχωρισμού του οργανικού υλικού από τα άλλα απόβλητα. Για το λόγο αυτό, η μέθοδος είναι οικονομικά συμφέρουσα μόνο όταν το οργανικό
υλικό συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα.

Αποτέφρωση
Αποτέφρωση είναι η διαδικασία καύσης των απορριμμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες (900-1000 oC) οπότε και μετατρέπονται σε αδρανή υπολείμματα (στάχτη και άκαυστα υπολείμματα), Η αποτέφρωση
ελαττώνει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων κατά 75-95%.
Τα πλεονεκτήματα της αποτέφρωσης είναι ότι, πρώτον, μπορεί να
μετατρέψει μεγάλο όγκο απορριμμάτων σε πολύ μικρό όγκο στάχτης,
που μπορεί να διατεθεί σε χωματερή, και δεύτερον, τα απορρίμματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά σε άλλες καύσιμες
ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μειονεκτήματα είναι κυρίως οι υψηλές δαπάνες, το υψηλό κόστος
συντήρησης και η πρόσθετη ανάγκη απομάκρυνσης των μη καιόμενων
υλικών. Εξάλλου τα καυσαέρια προκαλούν ρύπανση του αέρα.

Ανοικτοί σκουπιδότοποι (χωματερές)
Οι ανοικτοί σκουπιδότοποι αποτελούν την πιο παλιά και κοινή
μέθοδο διάθεσης των στερεών αποβλήτων. Αν και τα τελευταία χρόνια χιλιάδες χωματερές έχουν κλείσει, σε πολλά μέρη του κόσμου
χρησιμοποιούνται ακόμη. Σε πολλές περιπτώσεις οι σκουπιδότοποι
αυτοί λειτουργούν σε θέσεις όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος, χωρίς να
υπολογίζεται η ασφάλεια, ο κίνδυνος της υγείας και η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος. Μερικές φορές τα σκουπίδια καίγονται, ενώ σε ανοικτούς σκουπιδότοπους κατά περιόδους ισοπεδώνονται και συμπυκνώνονται.
Αν και είναι ευρέως γνωστή η πιθανότητα μόλυνσης υπόγειων
και επιφανειακών νερών από τη διάθεση απορριμμάτων σε χωματερές,
το μέγεθος της μόλυνσης μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από τοπικές συστηματικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές έρευνες.

Υγειονομική ταφή
Η υγειονομική ταφή είναι η μέθοδος της διάθεσης στερεών αποβλήτων που λειτουργεί χωρίς να προκαλεί κίνδυνο στη δημόσια υγεία και
ασφάλεια.
Τα απορρίμματα συμπυκνώνονται από ειδικά μηχανήματα και στη
συνέχεια καλύπτονται με ένα στρώμα από συμπυκνωμένο χώμα στο
τέλος κάθε μέρας λειτουργίας ή και πιο συχνά αν είναι απαραίτητο.
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Η κάλυψη των αποβλήτων κάνει την ταφή υγειονομική. Το συμπυκνωμένο στρώμα χώματος δεν επιτρέπει την είσοδο στα απόβλητα εντόμων, τρωκτικών και άλλων ζώων. Πρόσθετα μέτρα (εντομοκτόνα,
ασβέστης, αποσμητικά) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν είναι απαραίτητο. Η κάλυψη των απορριμμάτων απομονώνει τα σκουπίδια από
τον αέρα και ελαχιστοποιεί το ποσοστό του επιφανειακού νερού που
μπορεί να εισέλθει στα απόβλητα.

Β 6.2 Ανακύκλωση του αλουμινίου
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να παραιτηθούμε από τις κονσέρβες αλουμινίου από τη στιγμή που η εξόρυξή του προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην οικολογική ισορροπία. Το σίγουρο είναι ότι επιβάλλεται να ανακυκλώνουμε τα αλουμινένια κουτιά.
Η μεγαλύτερη ποσότητα αλουμινίου χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ποτών. Στις ΗΠΑ καταναλώθηκαν το 1989 πάνω από 75 δις κουτιά ποτών και από αυτά το 95% ήταν από αλουμίνιο. Εκτιμάται ότι οι
κονσέρβες που κυκλοφορούν σε όλο τον πλανήτη θα μπορούσαν να
ανακυκλωθούν σε ποσοστό 80%. Σήμερα μόνο το 30% ανακυκλώνεται.
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Το αλουμίνιο στην Ελλάδα
Η χώρα μας είναι σημαντική παραγωγός αλουμινίου, λόγω των
άφθονων μεταλλευμάτων βωξίτη.
Το 1990 κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα γύρω στα 800.000.000
κουτάκια αλουμινίου. Γι αυτό χρειάστηκαν 48.000 τόνοι βωξίτη και
180.000.000 kwh ηλεκτρικής ενέργειας. (Ένα κουτί αλουμινίου χρειάζεται 0,3kwh ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί με την ενέργεια
που χρειάζεται να λειτουργήσει 1 ψυγείο και μια τηλεόραση για 3 ώρες, 1 ραδιόφωνο για 4 ώρες, 1 λάμπα ηλεκτρισμού 60 W για 5 ώρες.)
Από ένα κιλό ανακυκλωμένου αλουμινίου εξοικονομούμε 4 κιλά
βωξίτη, 2 κιλά χημικών υλών ή πρώτες ύλες παραγωγής ενέργειας,
ικανές να παράγουν περίπου 8 kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι διαφυλάσσουμε τα φυσικά αποθέματα, περιορίζουμε τα τρία στάδια παραγωγής (εξόρυξη βωξίτη, μετατροπή βωξίτη σε αλουμίνα, και παραγωγή μετάλλου με ηλεκτροχημική επεξεργασία), εξοικονομώντας το
95% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή τους από καθαρή πρώτη ύλη, Επιπλέον, η ανακύκλωση των αλουμινένιων κουτιών
μειώνει τον όγκο των σκουπιδιών, απαλλάσσει από τα σκουπίδια μια
χωματερή, επιτυγχάνει μείωση της ρύπανσης του αέρα και του νερού,
καθώς και μείωση της χρήσης του νερού. Οι "πληγές" στα βουνά από
την εξόρυξη μειώνονται και ελαττώνεται η διάβρωση του εδάφους.
ΣΤΟ εξωτερικό υπάρχουν υπαίθριες ιδιωτικές τράπεζες όπου ο καταναλωτής πηγαίνει τα κουτιά αλουμινίου και πληρώνεται εκείνη τη
στιγμή. Και στην Ελλάδα υπάρχουν 3 κέντρα ανακύκλωσης όπου ο
κάθε ιδιώτης μπορεί να τα πουλήσει.
Όμως η ανακύκλωση δεν σταματάει μόνο στο αλουμίνιο, αλλά συνεχίζεται και στα άλλα μεταλλικά υλικά (σίδηρο, ατσάλι, κασσίτερο).
Τέλος ανακύκλωση γίνεται και στο χαρτί και στο γυαλί. Πολλοί δήμοι
συλλέγουν για ανακύκλωση σε ξεχωριστούς κάδους απορριμμάτων
αλουμίνιο, χαρτί και γυαλί.

