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Γ 1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΖΩΗ
Γ 1.1 Η χημεία της ζωής είναι «υγρή»
Αν μελετήσουμε προσεκτικά το κύτταρο ενός μονοκύτταρου οργανισμού, όπως είναι η αμοιβάδα, και ένα οποιοδήποτε κύτταρο του πιο
σύνθετου οργανισμού, που είναι ο άνθρωπος, θα παρατηρήσουμε ότι
έχουν στην πραγματικότητα πολύ περισσότερες ομοιότητες από διαφορές.
Η αμοιβάδα ζει στο νερό. Το ανθρώπινο κύτταρο περιβάλλεται από
ένα υδατικό διάλυμα, το μεσοκυττάριο υγρό. Συνεπώς και τα δύο αυτά
είδη κυττάρων ζουν είτε άμεσα (αμοιβάδα) είτε έμμεσα (ανθρώπινο
κύτταρο) σε υδατικό περιβάλλον. Από αυτό αντλούν όλα τα απαραίτητα συστατικά για την επιβίωσή τους και σ' αυτό εκκρίνουν παράγωγα
του μεταβολισμού τους. Και το εσωτερικό περιβάλλον τους όμως είναι
επίσης υδατικό. Το 80% των συστατικών τους αποτελείται από νερό.
Οι περισσότερες από τις χημικές ουσίες που υπάρχουν στο εσωτερικό
του κυττάρου είναι ευδιάλυτες στο νερό. Αυτό τους επιτρέπει να μετακινούνται από ένα σημείο σε άλλο. Η μετακίνησή τους διευκολύνει
την επαφή διαφορετικών ουσιών και αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση των αντιδράσεων που απαιτούν οι διάφορες δραστηριότητες του
κυττάρου. Το νερό εξάλλου, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συμμετέχει
και το ίδιο σε κάποιες βιολογικές αντιδράσεις.

Σχήμα 1 Αριστερά: Ο
πίνακας δείχνει πώς προσλαμβάνεται το νερό και
πώς αποβάλλεται από το
ανθρώπινο σώμα. Πάνω:
Εκατοστιαίο ποσοστό νερού στα διάφορα είδη των
ανθρώπινων ιστών.
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Σχήμα 2 Όλοι ο ζωντανοί
οργανισμοί
χρειάζονται
νερό. Η μέδουσα και η
ντομάτα λόγου χάρη αποτελούνται κατά περισσότερο από 90% από νερό,
ενώ οι σπόροι του καλαμποκιού και του ηλιοτροπίου περιέχουν λιγότερο
από 10% νερό. Οι βάτραχοι μπορούν να απορροφήσουν οξυγόνο από το
νερό μέσω του δέρματος.
Οι αρουραίοι της ερήμου
και τα γιαπωνέζικα σκαθάρια έχουν ειδικούς μηχανισμούς στο σώμα τους, που
εμποδίζουν την απώλεια
νερού.

Σχήμα 3 Το διάγραμμα
μεταβολής του όγκου ενός
λίτρου νερού καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του.
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Γ 1.2 Η ανώμαλη διαστολή του νερού και ο ρόλος
της στην υδρόβια ζωή
Μια από τις πιο σπουδαίες και παράξενες ιδιότητες του νερού είναι
ότι κατά την ψύξη του από 4οC μέχρι 0οC διαστέλλεται.
Το υγρό καθαρισμού τετραχλωράνθρακας (CCl4) είναι ένα παράδειγμα κανονικού υγρού. Εάν ψυχθεί, τα ψυχρότερα τμήματα του υγρού θα τείνουν να κινηθούν προς τον πυθμένα, επειδή είναι πυκνότερα. Αν το υγρό ψυχθεί αρκετά, θα μετατραπεί τελικά σε πάγο από τον
πυθμένα προς την επιφάνεια.
Το νερό είναι εντελώς διαφορετικό. Πάνω από τους 4°C και μέχρι να
βράσει, διαστέλλεται κανονικά. Όταν ψύχεται συμπεριφέρεται αρχικά
όπως ο τετραχλωράνθρακας: τα ψυχρότερα τμήματα του υγρού εγκαθίστανται αργά στον πυθμένα. Αυτό συνεχίζεται μέχρις ότου η θερμοκρασία πέσει περίπου στους 4οC και τότε συμβαίνει κάτι το καταπληκτικό: από το σημείο αυτό, τα απειροστά συσσωματώματα των υδάτινων μορίων αρχίζουν να ανυψώνονται. Όσο πιο ψυχρά γίνονται, τόσο
περισσότερο κινούνται προς τα πάνω, μέχρις ότου ένα περίβλημα πάγου αρχίσει να σχηματίζεται στην υδάτινη επιφάνεια.
Η αιτία είναι ότι ο πάγος έχει μικρότερη πυκνότητα από το υγρό
νερό, δηλαδή για την ίδια μάζα καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο. Στους
4οC, μια ποσότητα νερού έχει τον μικρότερο δυνατό όγκο της, επομένως
και τη μεγαλύτερη πυκνότητα. Η μοναδική αυτή ιδιότητα του νερού οφείλεται στη δομή του νερού που θα μελετήσουμε παρακάτω.
Γύρω στους 4οC, όταν τα αυξανόμενα συγκροτήματα των μορίων
νερού αρχίζουν να μετασχηματίζονται σε κρυστάλλους πάγου, οι σχηματιζόμενοι κρύσταλλοι γίνονται ελαφρότεροι από τις κανονικές ομάδες μορίων γύρω τους. Ανερχόμενοι σχηματίζουν ένα επιφανειακό
στρώμα πάγου, που σταδιακά γίνεται παχύτερο προς τα κάτω.
Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του νερού έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της υδρόβιας ζωής στον πυθμένα των λιμνών (ή των ποταμών),
όταν παγώνει η επιφάνειά τους το χειμώνα. Έτσι όταν η θερμοκρασία
στην επιφάνεια μιας λίμνης φτάσει στους 4°C, το νερό της επιφάνειας ως
πυκνότερο βυθίζεται. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η θερμοκρασία του νερού να γίνει 4° C σε όλα τα βάθη της λίμνης. Τότε μόνον η θερμοκρασία του νερού ελαττώνεται κάτω από τους 4°C, αρχίζοντας από το
νερό της επιφάνειας. Ο χειμώνας ωστόσο δεν διαρκεί τόσο πολύ, ώστε να
παγώσει όλο το νερό.
Συνήθως, λοιπόν, το χειμώνα στο βυθό των λιμνών η θερμοκρασία του
νερού είναι 4° C αν και η θερμοκρασία σε μικρότερο βάθος είναι δυνατόν
να είναι πολύ χαμηλότερη. Με αυτόν τον τρόπο στο βυθό των λιμνών και
ποταμών η ζωή διατηρείται ολόκληρο τον χειμώνα. Αν ο πάγος δεν επέπλεε, θα σχηματιζόταν πρώτα στον πυθμένα των ποταμών, των λιμνών
και των ωκεανών, σκοτώνοντας όλα τα φυτά και μην επιτρέποντας

Σχήμα 4 Το χειμώνα στο
βυθό των λιμνών η θερμοκρασία είναι 4° C αν και η
επιφάνεια τους είναι παγωμένη
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στα ψάρια να ζήσουν. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η ζωή
άρχισε στη θάλασσα. Είναι λογικό επομένως να συμπεράνουμε ότι αν
ο πάγος δεν επέπλεε στο νερό, η ζωή δεν θα είχε επιβιώσει κατά την
εποχή των παγετώνων.
Τέλος, ξέρουμε ότι στους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος δεν υπάρχει ζωή όπως αυτή που ξέρουμε στη Γη. Αυτό αποδίδεται στο ότι οι άλλοι πλανήτες είναι είτε πολύ καυτοί (νερό σε
μορφή υδρατμών) είτε πολύ ψυχροί (νερό σε μορφή πάγου). Σε άλλα
όμως ηλιακά συστήματα και γαλαξίες, η ύπαρξη ζωής είναι πιθανή.
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Γ 2 ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γ 2.1 Τάση ατμών ενός υγρού
Ξέρουμε ότι αν βάλουμε σε ένα ανοιχτό δοχείο μια ποσότητα ενός
υγρού (π.χ. νερού ή οινοπνεύματος), το υγρό εξατμίζεται, δηλαδή μεταβαίνει από την υγρή στην αέρια κατάσταση. Μετά μάλιστα από κάποιο χρονικό διάστημα, εξατμίζεται όλη η ποσότητα του υγρού. Για
την ίδια ουσία, το χρονικό διάστημα αυτό (η ταχύτητα της εξάτμισης),
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική πίεση και η ύπαρξη ή μη ρευμάτων αέρα. Εξάλλου στις ίδιες
συνθήκες, η ταχύτητα εξάτμισης μεταβάλλεται με την ουσία, π.χ. το
οινόπνευμα εξατμίζεται ταχύτερα από το νερό.
Αν τώρα σε ένα (ερμητικά) κλειστό δοχείο ρίξουμε μια σταγόνα
νερού ή οινοπνεύματος, θα παρατηρήσουμε ότι το μέγεθος της σταγόνας θα ελαττώνεται σιγά-σιγά και τελικά είναι πιθανό να εξατμιστεί
όλη η ποσότητα του υγρού, δηλαδή να εξατμιστεί όλη η σταγόνα. Από
την άλλη, αν γεμίσουμε πλήρως με υγρό το δοχείο και κρατούμε κλειστό το δοχείο, καμιά εξάτμιση δεν θα συμβεί.
Τέλος στην περίπτωση που η ποσότητα του υγρού μέσα στο δοχείο
είναι αρκετή, χωρίς να γεμίζει εντελώς το δοχείο, παρατηρούμε ότι η
ποσότητα του υγρού παραμένει σταθερή με το χρόνο. Είναι φανερό
ότι και στην τελευταία περίπτωση υπάρχουν ατμοί της ουσίας πάνω
από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, άρα έχει συμβεί εξάτμιση, αλλά η εξάτμιση επιπλέον ποσότητας υγρού έχει σταματήσει. Τότε, ο
χώρος πάνω από το υγρό δεν χωράει άλλο ατμό και λέμε ότι οι ατμοί
της ουσίας είναι κορεσμένοι.
Οι κορεσμένοι ατμοί, σε ορισμένη θερμοκρασία, ασκούν πίεση που
ονομάζεται τάση ατμών της ουσίας. Η τάση ατμών μιας ουσίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία και αυξάνεται με αυτήν. Σε ορισμένη θερμοκρασία (τη θερμοκρασία βρασμού ή σημείο ζέσης της ουσίας) αρχίζει το φαινόμενο του βρασμού. Μια υγρή ουσία που στη συνηθισμένη θερμοκρασία έχει σχετικά χαμηλό σημείο ζέσης ονομάζεται πτητική ουσία. Το οινόπνευμα είναι περισσότερο πτητικό από το νερό.

Γ 2.2 Κινητικότητα στην υγρή κατάσταση
Στην υγρή κατάσταση, τα δομικά σωματίδια βρίσκονται, συγκριτικά με τη στερεά κατάσταση, σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Επίσης οι
ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων είναι ασθενέστερες σε σχέση με τα στερεά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα.
Στην κινητικότητα της υγρής κατάστασης οφείλονται πολλά φαινόμενα και ιδιότητες των υγρών, όπως π.χ. το φαινόμενο της τάσης των
ατμών ενός υγρού, της διάλυσης μιας στερεάς ουσίας μέσα στο υγρό
και η διαλυτική ικανότητα των υγρών (στη διαλυτική ικανότητα παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά των υγρών).

Η εξάτμιση συμβαίνει μόνο
από την επιφάνεια του
υγρού.

Στη
θερμοκρασία
βρασμού, η τάση ατμών γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική πίεση.
Κατά το βρασμό, ατμοί της
ουσίας παράγονται από
όλη τη μάζα του υγρού και
όχι μόνο από την επιφάνειά του.
Εξάτμιση συμβαίνει και σε
ορισμένες στερεές πτητικές ουσίες, όπως π.χ. το
ιώδιο, η ναφθαλίνη και το
στερεό CO2 (ξηρός πάγος).
Η απευθείας μετάβαση από
τη στερεά στην αέρια κατάσταση ονομάζεται εξάχνωση.
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Ας δούμε πώς εξηγείται σε μοριακό επίπεδο η τάση των ατμών:
Όταν ένα στερεό θερμαίνεται, τα σωματίδια που το αποτελούν δονούνται με μεγαλύτερο πλάτος και σε κάποια θερμοκρασία, το σημείο
τήξης, μπορούν να απομακρυνθούν από την αρχική τους θέση. Το
Σχήμα 5 δείχνει την κίνηση (τις τροχιές τους) των σωματιδίων ενός
διδιάστατου κρυστάλλου στην υγρή (τήγμα) και τη στερεά κατάσταση. Πάνω από το σημείο τήξης τα μόρια κινούνται τόσο πολύ, που το
κρυσταλλικό πλέγμα χάνει τη σημασία του και η ουσία καθίσταται
ένα ευκίνητο ρευστό χωρίς δομή.
Στην περίπτωση του νερού, η οργανωμένη δομή του στερεού δεν
χάνεται: το υγρό μπορεί να απεικονισθεί σαν μια συλλογή περιοχών
χωρίς δομή, που μοιάζουν όμως τοπικά με τη μορφή του στερεού, δηλαδή του πάγου (Σχήμα 6). Το Σχήμα 7 δείχνει πως αλλάζει η δομή
του στερεού νερού όταν λιώνει.
Σχήμα 5 Προσομοίωση με
υπολογιστή που δείχνει τις
τροχιές των σωματιδίων στο
υγρό (πάνω εικόνα) και στο
στερεό (κάτω εικόνα). Στο
στερεό τα σωματίδια παραμένουν γύρω από τις
θέσεις τους, ενώ στο υγρό
κινούνται από σημείο σε
σημείο.

Σχήμα 6 Ένα μοντέλο της δομής του υγρού νερού. Σε μερικές περιοχές τα μόρια
είναι τακτοποιημένα όπως στον πάγο, αλλά ανάμεσα στις περιοχές αυτές τα μόρια
είναι αποδιοργανωμένα. Οι μικροπεριοχές "μορφής πάγου" και οι μικροπεριοχές
"μορφής υγρού" αλλάζουν συνεχώς.
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Σχήμα 7 Ένα στιγμιότυπο από προσομοίωση «μοριακής δυναμικής» που δείχνει
πώς αλλάζει η δομή του νερού όταν λιώνει ο πάγος. Οι κόκκινες σφαίρες αναπαριστούν μόρια υγρού νερού, οι μπλε σφαίρες αναπαριστούν τον πάγο, και οι πράσινες
σφαίρες αναπαριστούν το νερό στη διαφασική περιοχή (όπου ο πάγος λιώνει). Το
σχήμα δείχνει ότι τα μόρια του νερού σχηματίζουν συγκροτήματα όταν ο πάγος λιώνει. [Το στιγμιότυπο είναι από το περιοδικό Chemistry Education Research and Practice, 2005, Tόμος 6, Τεύχος 3. [http://www.rsc.org/education/cerp]

Η ικανότητα ενός υγρού να ρέει μετριέται από το ιξώδες του. Μεγάλο ιξώδες σημαίνει δυσκίνητο υγρό. Τα γυαλιά και τα πολυμερή
τήγματα είναι πολύ ιξώδη, διότι τα μεγάλα μόρια τους αλληλοεμπλέκονται. Το νερό είναι πιο ιξώδες από το βενζόλιο, διότι τα μόρια του
νερού συνδέονται μεταξύ τους πιο ισχυρά και αυτό παρεμποδίζει τη
ροή. Το ιξώδες μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας διότι τα μόρια
κινούνται με μεγαλύτερη ενέργεια και μπορούν να ξεφεύγουν από τα
γειτονικά μόρια πιο εύκολα.

Γ 2.3 Διάγραμμα φάσεων του νερού
Είδαμε ότι υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης μια
ουσία μεταβαίνει από μια φυσική κατάσταση σε άλλη. Το Σχήμα 8
δείχνει το διάγραμμα φάσεων του νερού, που καθορίζει τα όρια ως
προς την πίεση και τη θερμοκρασία των τριών φυσικών καταστάσεών
του.
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Σχήμα 8 Διάγραμμα φάσεων του νερού (η σχεδίαση δεν είναι υπό
κλίμακα).
Μέσα σε κάθε περιοχή ΣΤΕΡΕΟ, ΥΓΡΟ και ΑΕΡΙΟ το σύστημα
αποτελείται από μια φάση. Για να καθορισθεί η κατάσταση του συστήματος απαιτείται η γνώση τόσο της θερμοκρασίας, όσο και της πίεσης. Π.χ. το σημείο Μ ορίζεται μόνο αν δοθούν και οι δύο συντεταγμένες του Τ και Ρ. Κατά μήκος των γραμμών ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ συνυπάρχουν δύο φάσεις σε ισορροπία. Για να καθορισθεί η κατάσταση του
συστήματος αρκεί εδώ μόνο η θερμοκρασία ή μόνο η πίεση. Π.χ. για
να ορισθεί η θέση του σημείου Ν δεν απαιτούνται και οι δύο συντεταγμένες του, επειδή αυτό βρίσκεται στην τομή των ΖΝ και ΟΒ ή των
ΕΝ και ΟΒ. Με άλλες λέξεις, όταν επιλεγεί η θερμοκρασία, η πίεση
στην οποία οι δύο φάσεις (υγρό και ατμός) συνυπάρχουν σε ισορροπία
δεν μπορεί να επιλεγεί αυθαιρέτως, αλλά είναι προκαθορισμένη από
τη φύση.
Η καμπύλη ΟΒ, κατά μήκος της οποίας υγρό και ατμός συνυπάρχουν σε ισορροπία, παριστά την τάση των ατμών συναρτήσει της θερμοκρασίας ή τη θερμοκρασία βρασμού του υγρού συναρτήσει της
πιέσεως. Π.χ. σε 100°C η τάση των ατμών του νερού είναι 1 atm ή το
σημείο ζέσεως του υγρού νερού είναι 100°C υπό πίεση 1 atm.
Η γραμμή ΟΑ, κατά μήκος της οποίας στερεό και υγρό συνυπάρχουν σε ισορροπία, δείχνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας τήξης του
πάγου με την πίεση. Όταν αυξάνεται η πίεση, η θερμοκρασία τήξης
τήξεως ελαττώνεται. Η συμπεριφορά αυτή είναι μάλλον ασυνήθης.
Σχεδόν για όλες τις ουσίες η γραμμή ΟΑ έχει κλίση θετική.

Φάση: Περιοχή του χώρου όπου η σύσταση και
όλες οι ιδιότητες (π.χ.
θερμοκρασία και δομή)
είναι σταθερές. Κάθε φυσική κατάσταση μιας ουσίας συνιστά μια ξεχωριστή
φάση: έτσι υγρό νερό,
πάγος και υδρατμοί είναι
τρεις διαφορετικές φάσεις.
Από την άλλη, συχνά έχουμε διαφορετικές φάσεις
στην ίδια φυσική κατάσταση, π.χ. το νερό και το
λάδι είναι δύο διαφορετικές φάσεις. Όμοια το αλάτι
και η ζάχαρη.
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Τέλος, η ΟΓ είναι η καμπύλη εξάχνωσης. Αυτή παριστά τη μεταβολή της τάσης των ατμών του πάγου με τη θερμοκρασία.
Οι τρεις γραμμές ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ συναντώνται στο τριπλό σημείο
Ο, στο οποίο, όπως έχει αναφερθεί, συνυπάρχουν σε ισορροπία και οι
τρεις φάσεις, πάγος, υγρό νερό και υδρατμός. Η πίεση (4,58 mm Hg)
και η θερμοκρασία (0,01 °C απουσία αέρα) τέτοιας ισορροπίας είναι
από τη Φύση προδιαγεγραμμένες. Η παραμικρή μεταβολή της πίεσης
ή της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της μιας τουλάχιστο από τις τρεις φάσεις. Η θερμοκρασία τήξεως του πάγου υπό
πίεση 1 atm είναι 273,15 Κ.

Γ 2.4 Υγροποίηση αερίων: Υγρά άζωτο, οξυγόνο,
υδρογόνο, υγραέρια
Είδαμε ότι το διάγραμμα φάσεων του νερού μάς δείχνει τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης στις οποίες αυτό αλλάζει φυσική κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες ουσίες: για καθεμιά έχουμε
το αντίστοιχο διάγραμμα φάσεών της. Το Σχήμα 9 δείχνει το διάγραμμα φάσεων του διοξειδίου του άνθρακα. Αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι
το τριπλό σημείο είναι σε πίεση αρκετά πάνω από την ατμοσφαιρική.
Αυτό έχει ως συνέπεια υγρό διοξείδιο του άνθρακα να μην υπάρχει
υπό συνήθεις συνθήκες. Αντίθετα εύκολα λαμβάνουμε στερεό διοξείδιο του άνθρακα (στερεός πάγος).

Σχήμα 9: Διάγραμμα φάσεων CO2

Τα διαγράμματα φάσεων
δίνουν τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης όπου
συμβαίνουν πλήρεις μεταβάσεις από μια φυσική
κατάσταση σε άλλη. Έτσι
στους 100oC και πίεση 1
atm, το νερό μεταβαίνει
πλήρως (με το φαινόμενο
του βρασμού) από την
υγρή στην αέρια κατάσταση. Να θυμηθούμε όμως
ότι μετάβαση του νερού
(και των άλλων υγρών
ουσιών) στην αέρια κατάσταση (με το φαινόμενο
της εξάτμισης) συμβαίνει
και σε συνθήκες όπου
σύμφωνα με το διάγραμμα
φάσεων επικρατούσα είναι
η υγρή. Μέσα σε κλειστό
δοχείο, η μετάβαση αυτή
είναι μερική (μελέτησε
ξανά το θέμα της τάσης
ατμών ενός υγρού στο
εδάφιο Γ 2.1). Παρόμοιο
με την εξάτμιση είναι και
το φαινόμενο της μετάβασης από τη στερεά στην
αέρια κατάσταση (εξάχνωση) που συμβαίνει σε ορισμένες (πτητικές) στερεές
ουσίες (π.χ. στο ιώδιο).
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Από τον υγροποιημένο αέρα, μπορούμε να πάρουμε με κλασματική
απόσταξη τα συστατικά του άζωτο και οξυγόνο. Πρώτο αποστάζει το
άζωτο (θ.β.: -196°C) και κατόπιν το οξυγόνο (θ.β.: -183°C). Το υγρό
άζωτο χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως ως ψυκτικό υγρό, π.χ. για τη
διατήρηση βιολογικών δειγμάτων (όπως αίμα και σπέρμα) και για την
εκτέλεση χημικών αντιδράσεων σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το υγρό
οξυγόνο έχει ένα ελαφρό γαλάζιο χρώμα. Έχει πολλές χρήσεις, π.χ για
ιατρικούς σκοπούς (από πνευμονοπαθείς, καρδιοπαθείς και στα χειρουργεία), για τις συγκολλήσεις μετάλλων [για την καύση ασετυλίνης
(ακετυλενίου)], για την καύση καυσίμων στους πυραύλους κ.ά.]. Μια
αξιοσημείωτη ιδιότητα του υγρού οξυγόνου είναι ότι έχει μαγνητικές
ιδιότητες και κολλάει στους πόλους ενός μαγνήτη (Σχήμα 10).
Ευρύτατη οικιακή και βιοτεχνική χρήση, αλλά και ως καύσιμο αυτοκινήτων έχουν μείγματα υγροποιημένων κατώτερων υδρογονανθράκων, κυρίως προπανίου C3H8 και βουτανίου, C4H10. Αυτά έχουν την
κοινή ονομασία υγραέρια και παράγονται κατά την απόσταξη και επεξεργασία του πετρελαίου (βλ. παρακάτω).
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υγροποιημένο υδρογόνο ως καύσιμο αυτοκινήτων. Το υδρογόνο υπάρχει άφθονο στο νερό,
ενώ προϊόν της καύσης του είναι πάλι το νερό. Γι’ αυτό θεωρείται το
οικολογικό καύσιμο του μέλλοντος.

Ένας στόλος από αυτοκίνητα που καίγουν υδρογόνο μπροστά στο
Atomium των Βρυξελλών.
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Σχήμα 10 Υγρό οξυγόνο: Έχει μαγνητικές ιδιότητες και προσκολλάται στους πόλους του μαγνήτη (δεξιά). Συμπυκνώνεται σε υγρό στους
–183 οC (αριστερά). Το υγρό οξυγόνο έχει χρώμα ανοικτό μπλε (μέση)

Ρεζερβουάρ καυσίμου υδρογόνου (Η2). Το μειονέκτημά του (σε σχέση
με τη συνηθισμένα ρεζερβουάρ) είναι ο μεγάλος χώρος που καταλαμβάνει.

Στο μέλλον, ο ανεφοδιασμός των αυτοκινήτων με καύσιμο υδρογόνο
θα γίνεται κάπως έτσι.
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Γ 3 ΔΙΑΜΟΡΙΑΚEΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(ΔΥΝΑΜΕΙΣ VAN DER WAALS)
Γ 3.1 Μόρια που είναι μόνιμα δίπολα
Στην Ενότητα Α είδαμε ότι στην περίπτωση σχηματισμού ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων υπάρχει διαφορά στην έλξη του κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων του χημικού δεσμού. Η
διαφορά αυτή οφείλεται στη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα
στα δύο άτομα. Στην περίπτωση του μορίου του υδροχλωρίου έχουμε:
H (:)Cl

To χλώριο δηλαδή λόγω του ότι είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό
από το υδρογόνο έλκει ισχυρότερα το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων μέσω
του οποίου γίνεται η σύνδεση των δύο ατόμων.
Το φορτίο του κοινού ζεύγους των ηλεκτρονίων, είναι μετατοπισμένο προς το ηλεκτραρνητικότερο άτομο του Cl με αποτέλεσμα την
εμφάνιση κέντρου αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου σ' αυτό (σύμβολο
δ-). Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί επίσης θετικό ηλεκτρικό φορτίο
στο άλλο άκρο του μορίου, που είναι το άτομο του Η (σύμβολο δ+). Το
μόριο δηλαδή του HCl είναι πολικό και συμπεριφέρεται ως μόνιμο
ηλεκτρικό δίπολο. Χαρακτηριστικό μέγεθος ενός δίπoλου μορίου είναι η διπολική ροπή του, μ.

Γ 3.2 Δυνάμεις μόνιμου διπόλου-μόνιμου διπόλου
Όταν δύο πολικά μόρια π.χ. δύο μόρια HCl, βρεθούν με κατάλληλο
προσανατολισμό, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, έλκονται μεταξύ τους και πλησιάζουν το ένα στο άλλο. Κατ΄ αυτό τον τρόπο αποκτούν μικρότερη ενέργεια, άρα και μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σχήμα 11
Έλξη μεταξύ διπόλων μορίων.

J.D. Van der Waals
(1837-1923).
Ολλανδός
φυσικός, τιμήθηκε με το
βραβείο Νόμπελ Φυσικής
το 1910, για τη διατύπωση
της καταστατικής εξίσωσης
των πραγματικών αερίων.
H εξίσωση αυτή, γνωστή
ως
εξίσωση
Van
der
Waals,
στηρίζεται
στις
δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων
(δυνάμεις Van der Waals).
• Η διπολική ροπή αποτελεί το μέτρο της πολικότητας του μορίου και είναι
διανυσματικό μέγεθος. Το
μέτρο του δίνεται από τη
σχέση
μ=δ r
όπου,
δ: το στοιχειώδες φορτίο
(δ+ ή δ-) και
r : η απόσταση των πόλων
Η διπολική ροπή ενός μορίου εξαρτάται από την
πόλωση των δεσμών (διαφορά ηλεκτραρνητικότητας ανάμεσα στα άτομα
του δεσμού) και τη γεωμετρία του μορίου.
Έτσι,
υπάρχουν μόρια,
όπως του CH4, που, ενώ
έχουν πολωμένους δεσμούς, συνολικά δεν εμφανίζουν διπολική ροπή,
λόγω συμμετρίας του μορίου.
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έλξεις
απώσεις
Μια από τις συνέπειες
των διαμοριακών δεσμών:
Η υγροποίηση των μη πολικών αερίων π.χ. των
ευγενών αερίων.

Σχήμα 12 Απεικόνιση διαμοριακών δυνάμεων μεταξύ πολικών μορίων.

Γενικεύοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι στα πολικά μόρια
οι διαμοριακές ελκτικές δυνάμεις είναι ηλεκτροστατικής φύσης μεταξύ
των ετερώνυμα φορτισμένων άκρων (πόλων) των μορίων. Eίναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι όσο ισχυρότερες είναι αυτές οι δυνάμεις,
τόσο «ευκολότερα» υγροποιείται ένα αέριο σώμα, δηλαδή τόσο υψηλότερη θερμοκρασία βρασμού έχει. Και αντιστρόφως όσο μικρότερες
είναι οι διαμοριακές δυνάμεις, τόσο «δύσκολα» υγροποιείται ένα αέριο. Αυτό φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1 Συσχέτιση της διπολικής ροπής των μορίων με την θ.β.

ΕΝΩΣΗ
προπάνιο, CH3CH2CH3
διμεθυλαιθέρας,CH3OCH3
χλωρομεθάνιο, CH3Cl
ακεταλδεΰδη, CH3CHO
αιθανονιτρίλιο,CH3CN

Μr
44
46
50
44
41

μ /Debye
0,1
1,3
1,9
2,7
3,9

θ.β. /Κ
231
248
249
294
355

Γ 3.3 Δυνάμεις διασποράς (London) (Παροδικά δίπολα)
Είναι γνωστό ότι και τα μη πολικά μόρια των στοιχείων, όπως π.χ.
του Ηe, H2, O2, N2, μπορούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (κοντά
στο απόλυτο μηδέν) να συμπυκνωθούν σε υγρά. Άρα μεταξύ των μη
πολικών μορίων θα πρέπει επίσης να ασκούνται κάποιες ελκτικές δυνάμεις.
Το 1926 ο Γερμανός Fritz London πρότεινε μια εξήγηση για τις δυνάμεις αυτές. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα άτομα He. Η μέση κατανομή των ηλεκτρονίων γύρω από κάθε πυρήνα είναι συμμετρική
(σφαιρική) (Σχήμα 13α). Τα άτομα είναι μη πολωμένα και δεν παρου-

137
σιάζουν διπολική ροπή. Η στιγμιαία όμως κατανομή των ηλεκτρονίων
δεν παρουσιάζει συνεχώς την ίδια εικόνα, όπως φαίνεται στο Σχήμα
13β. Σε κάποιο κλάσμα του χρόνου και τα δύο ηλεκτρόνια του ατόμου
του He είναι προς το ένα άκρο του φορτίζοντάς το, στιγμιαία, αρνητικά. Τότε, το άλλο άκρο φορτίζεται θετικά και έτσι δημιουργούνται
στιγμιαία δίπολα. Μεταξύ των στιγμιαίων αυτών διπόλων αναπτύσσονται ασθενείς ελκτικές δυνάμεις, οι οποίες ονομάζονται δυνάμεις
London ή διασποράς (επειδή οι δυνάμεις δεν έχουν μια ορισμένη κατεύθυνση).

Σχήμα 13α. Συμμετρική μέση κατανομή ηλεκτρονίων σε δύο άτομα
He. β. Σχηματισμός στιγμιαίων δίπολων.
Τέλος μπορούμε να θεωρήσουμε, ότι δυνάμεις διασποράς (London)
εμφανίζονται σε όλα τα μόρια ανεξάρτητα αν είναι πολωμένα ή όχι.
Ο Van der Waals, το 1873, για να εξηγήσει τις αποκλίσεις των
πραγματικών αερίων από την καταστατική εξίσωση του ιδανικού αερίου, ανέφερε την ύπαρξη διαμοριακών δυνάμεων. Για το λόγο αυτό,
οι διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ διπόλου - διπόλου, διπόλου - μη διπόλου και μη διπόλων αναφέρονται γενικώς ως δυνάμεις Van der
Waals.

Η ισχύς των δεσμών
London εξαρτάται:
1. Από τη σχετική μοριακή
μάζα, Mr. Στα μεγάλα μόρια η κατανομή των ηλεκτρονίων
διαταράσσεται
ευκολότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
στιγμιαία δίπολα. Δηλαδή,
η ισχύς των διαμοριακών
δεσμών μεγαλώνει με την
αύξηση της σχετικής μοριακής μάζας.
2. Από το σχήμα των μορίων. Γενικώς τα ευθύγραμμα μη πολωμένα μόρια εμφανίζουν ισχυρότερους δεσμούς από τα διακλαδισμένα μη πολωμένα,
γιατί στα γραμμικά μόρια
γίνεται καλύτερη επαφήαλληλεπίδραση
μεταξύ
των μορίων. Έτσι, το κανονικό πεντάνιο έχει θ.β.
περίπου 5 °C μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη του
2,2-διμεθυλοπροπανίου.
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Γ4 ΤΟ ΝΕΡΟ
Γ 4.1 : Φυσικές ιδιότητες και δομή του νερού
Φυσικές ιδιότητες
Άοσμο, άγευστο και σχεδόν χωρίς χρώμα, το νερό είναι το μόνο
υγρό που βρίσκεται άφθονο στη φύση. Συγκρινόμενο με άλλα υγρά, το
σημείο βρασμού του είναι εκπληκτικά υψηλό και έχει υψηλές τιμές
ιξώδους (του μεγέθους που δείχνει πόσο πυκνό και παχύρρευστο είναι
ένα υγρό) και επιφανειακής τάσης (δείτε στη συνέχεια). Το νερό, επίσης, διαλύει τόσες πολλές ουσίες ώστε ονομάζεται "παγκόσμιος διαλύτης".
Σχεδόν όλες οι παράξενες ιδιότητες του νερού έχουν σπουδαία σημασία για τη ζωή στη Γη. Ένα παράδειγμα είναι ότι το νερό, όπως είδαμε ήδη, διαστέλλεται όταν ψύχεται από τους 4oC μέχρι τους 0oC
αντί να συστέλλεται. Εξάλλου, το νερό είναι η μόνη ουσία που συναντάται εύκολα και στις τρεις καταστάσεις: πάγος, υγρό και υδρατμός.

Η δομή του μορίου του νερού
Οι ειδικές φυσικές ιδιότητες του νερού οφείλονται στην παράξενη
δομή του. Είναι γνωστό ότι ο χημικός τύπος του νερού είναι Η2Ο και
ότι το μόριό του 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.

Το νερό, ο σημαντικότερος διαλύτης
Στο νερό διαλύονται πολλές ουσίες. Το νερό διαθέτει μεγάλη διαλυτική ικανότητα, που του επιτρέπει να διαλύει μεγάλες ποσότητες
διαφόρων ουσιών. Το νερό υπάρχει άφθονο στη φύση, είναι φτηνό και
ακίνδυνο, με αποτέλεσμα να αποτελεί τον καλύτερο διαλύτη, τόσο για
βιομηχανική όσο και για οικιακή χρήση.
Τα διαλύματα του νερού ονομάζονται υδατικά διαλύματα (η λέξη
υδατικά είναι παράγωγο της λέξης ύδωρ, που βέβαια σημαίνει νερό).
Τα υδατικά διαλύματα είναι τα πιο συνηθισμένα διαλύματα της καθημερινής μας ζωής:
¾ Υδατικά διαλύματα είναι τα αναψυκτικά, τα αφεψήματα και τα
αλκοολούχα ποτά.
¾ Υδατικά διαλύματα είναι τα περισσότερα βιολογικά υγρά.

Σχήμα 14 Τα μόρια αλατιού – NaCl - είναι εύκολο
να διαλυθούν στο νερό,
καθώς το αλάτι διασπάται
σε ιόντα Na+ και Cl-.
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¾ Τα ριζίδια των φυτών απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες από το
έδαφος με τη μορφή υδατικών διαλυμάτων.
¾ Υδατικά διαλύματα είναι τα περισσότερα χημικά αντιδραστήρια
που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο.
¾ Η υδρόβια ζωή εξαρτάται από το οξυγόνο που είναι διαλυμένο
στο νερό. Τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία, όταν η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο είναι μικρότερη από 0.0004 % κ.β.
(W/W).
Η γεωμετρία του νερού είναι εν μέρει υπεύθυνη για την αξιοπρόσεκτη ικανότητά του να διαλύει άλλες ουσίες. Ο λόγος είναι ότι τα άτομα του υδρογόνου στο Η2Ο συνδέονται όχι μόνο με τα άτομα οξυγόνου στα γειτονικά μόρια του νερού, αλλά και με άλλα μόρια επίσης.
Για ουσίες, όπως το επιτραπέζιο αλάτι, η έλξη είναι πράγματι αρκετά
ισχυρή για να διαχωρίσει τα μόρια του άλατος και να τα μετατρέψει σε
ιόντα. Όταν διασπάται από το νερό, το NaCl χωρίζεται σε κατιόν Na+
(άτομο νατρίου μ' ένα ηλεκτρόνιο λιγότερο) και ανιόν CI- (άτομο
χλωρίου μ' ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο). Αποτέλεσμα είναι το NaCl και
άλλες ιοντικές ουσίες να διαλύονται πλήρως στο νερό.

Σχήμα 15 Μόρια νερού

Γ 4.2 Ο δεσμός υδρογόνου
Είδαμε ότι το νερό εμφανίζει την παράξενη ιδιότητα να διαστέλλεται όταν ψύχεται από τους 4οC μέχρι τους 0 οC. Εξάλλου η θ.β. του
(σε κανονική πίεση είναι 100 οC), είναι αναπάντεχα υψηλή σε σχέση
με άλλα υδρίδια με παραπλήσιο Mr, όπως π.χ. του CH4. Αυτή η συμπεριφορά του Η2Ο οφείλεται στην ύπαρξη σχετικά ισχυρών διαμοριακών δυνάμεων μεταξύ των μορίων του. O δεσμός αυτός, που είναι
μια ειδική περίπτωση δεσμού μεταξύ διπόλου-διπόλου και αναπτύσσεται μεταξύ του Ηδ+ του ενός μορίου και του Ο2δ− του γειτονικού του
μορίου, ονομάζεται δεσμός ή γέφυρα υδρογόνου.
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 φορτισμένο 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 έτσι μεταξύ του Ηδ+ του ενός μορίου
Η2Ο και του Ο2δ- ενός γειτονικού Η2Ο. Στο Σχήμα 17 και 18 δίνεται
παραστατικά η σύνδεση των μορίων του νερού, που τελικά οδηγεί
στην εξαεδρική κατανομή των μορίων, την οποία συναντά κανείς στις
νιφάδες χιονιού. Οι δεσμοί υδρογόνου δεν είναι τόσο ισχυροί όσο οι
ομοιοπολικοί, αλλά συγκρατούν τα μόρια σε ιδιαίτερες θέσεις μεταξύ
τους.
Ο δεσμός υδρογόνου αποτελεί ειδική περίπτωση δεσμού διπόλουδιπόλου (δυνάμεων Van der Waals) που αναπτύσσεται μεταξύ του Ηδ+

Σχήμα 16 Το νερό ασκεί
βαθιά επίδραση στο σχήμα της Γης. Οι όγκοι πάγου
μπορούν να διαμορφώσουν τα βουνά και να
θρυμματίσουν πετρώματα. Τα τρέχοντα νερά διαβρώνουν τις γεωλογικές
δομές και μεταφέρουν
ιζήματα στη θάλασσα. Τα υπόγεια νερά μπορούν να
διαλύσουν τον ασβεστόλιθο,
σχηματίζοντας
σπήλαια και καταβόθρες.
Επίσης, η συνεχής κίνηση
της θάλασσας αλλάζει το
σχήμα
της παράκτιας
γραμμής.
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του ενός μορίου και του Χδ− του γειτονικού του μορίου, όπου Χ πολύ
ηλεκτραρνητικό στοιχείο (F, Ο, ή Ν). Ο δεσμός υδρογόνου είναι ισχυρότερος από τις δυνάμεις Van der Waals διότι λόγω του μικρού μεγέθους του ατόμου Η οι αποστάσεις μεταξύ των φορτίων είναι μικρότερες.

Μερικές από τις συνέπειες του δεσμού υδρογόνου:
¾

¾

¾

Σχήμα 17 Σύνδεση μεταξύ των μορίων Η2Ο στον πάγο.

Στην ικανότητα του νερού να σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου οφείλονται πολλές από τις χαρακτηριστικές ιδιότητές του. Τα περισσότερα
υγρά αποτελούνται από μόρια που κινούνται στο χώρο περισσότερο ή
λιγότερο ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το νερό, αντίθετα, είναι ένα
αφύσικο υγρό. Μοιάζει να αποτελείται από μόρια κολλημένα μεταξύ
τους σε μεγάλες ομάδες διαφορετικού μεγέθους. Αν και ο χημικός δεσμός του νερού είναι Η2Ο, θα έπρεπε σωστότερα να γράφεται (Η2Ο)n,
όπου το n είναι ο αριθμός των μορίων των συνδεδεμένων με δεσμό
υδρογόνου σε μία ομάδα μεσαίου μεγέθους. Δεν υπάρχει συμφωνία
για το ποιο θα έπρεπε να είναι το n, αλλά μία πρόταση είναι ότι, σε
θερμοκρασία δωματίου, μια μέση ομάδα αποτελείται από 40 μόρια
συνδεδεμένα μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου.
Όταν τα υγρά βρίσκονται σε κατάσταση βρασμού, τα μόριά τους
κινούνται πιο ελεύθερα και μετατρέπονται σε αέρια. Για τα συνηθισμένα υγρά, η διαδικασία αυτή είναι απλή. Τα μόριά τους κινούνται
ήδη σχετικά ελεύθερα και αρκεί μικρή θέρμανση, για να κινηθούν αρκετά βίαια και να μετατραπούν σε αέριο. Το νερό βράζει στους 100°C,
σε πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από τα περισσότερα υγρά. Αυτό
οφείλεται στη σύνδεση των μορίων νερού. Για να έρθει το νερό σε κατάσταση βρασμού, πρέπει πρώτα να σπάσουν όλοι οι δεσμοί υδρογόνου και, στη συνέχεια, τα ξεχωριστά μόρια να κινηθούν άτακτα, μετατρεπόμενα σε αέριο.
Ένας άλλος τρόπος που οι δεσμοί υδρογόνου κάνουν το νερό να
συμπεριφέρεται παράξενα εμφανίζεται κάθε φορά που ένα είδος χονδρού κοριού που μπορεί να πατινάρει στο νερό διασχίζει μία λίμνη.
Εάν τοποθετούσαμε τον ίδιο κοριό σ' ένα διαφορετικό περιβάλλον, ας
πούμε, πάνω σε μία λιμνούλα οινοπνεύματος, θα βυθιζόταν αμέσως.
Αυτοί οι κοριοί μπορούν να περπατούν στο νερό, επειδή τα μόριά τους
συνενώνονται και σχηματίζουν μια λεπτή μεμβράνη στην επιφάνεια.
Σε όλα τα υγρά συμβαίνει αυτό κάπως - το φαινόμενο ονομάζεται επι-

¾
¾

οι ιδιομορφίες που
παρουσιάζει το νερό
π.χ. υψηλή θ.β.,
ο
πάγος επιπλέει στο
νερό κ.ά.
η μεγάλη διαλυτότητα που έχουν τα κατώτερα μέλη των αλκοολών και καρβοξυλικών οξέων στο νερό.
οι υψηλές θ.β που
παρουσιάζουν τα κατώτερα μέλη των αλκοολών σε σύγκριση
με τους αιθέρες με ίδιες ή παραπλήσιες σχετικές μοριακές μάζες,
η μεγάλη αντοχή του
νάιλον,
η ελικοειδής δομή των
πρωτεϊνών.
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φανειακή τάση - αλλά οι δεσμοί υδρογόνου κάνουν το νερό να σχηματίζει μία ιδιαίτερα σκληρή μεμβράνη ή περίβλημα.

Άλλες περιπτώσεις δεσμού υδρογόνου
Ο δεσμός υδρογόνου δεν σχηματίζεται μόνο μεταξύ των μορίων
του νερού, αλλά εμφανίζεται γενικότερα σε ενώσεις που έχουν τους
δεσμούς F−Η, Ν−Η, Ο−Η. Δηλαδή, ο δεσμός υδρογόνου αναπτύσσεται σε ενώσεις, όπου το Η είναι ενωμένο ομοιοπολικά με άτομα ισχυρά ηλεκτραρνητικά και συγκεκριμένα με τα F, O και N. Υπό την μορφή
αυτή, το άτομο Η έλκει το αρνητικά φορτισμένο μέρος (F, Ν, Ο) ενός
άλλου μορίου. Κατ΄ αυτό τον τρόπο το άτομο Η συνδέεται ταυτόχρονα
με δύο πολύ ηλεκτραρνητικά άτομα, πρώτον με ομοιοπολικό δεσμό
(στο ίδιο μόριο) και δεύτερον με δεσμό υδρογόνου (στο άλλο μόριο).
Ο δεσμός υδρογόνου εμφανίζεται και παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά
βιολογικά μόρια, π.χ. στις πρωτεΐνες και στο DNA.

Σχήμα 18 Απεικόνιση με μοριακά μοντέλα του δεσμού υδρογόνου που αναπτύσσεται μεταξύ δύο μορίων Η2Ο.

Ο ΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ:
Α-Η…Β
με Α, Β
Α-Η
Β
…

ή

Α-Η…Α

= άτομα F, O, N
= μόριο ή μέρος μορίου,
= μέρος ενός άλλου μορίου ή του προηγούμενου μορίου
= δεσμός υδρογόνου

Γ 4.3 Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2)
Εκτός από το κανονικό οξείδιό του, δηλαδή το νερό, το υδρογόνο
σχηματίζει και την ένωση υπεροξείδιο του υδρογόνου, που είναι
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γνωστό με την εμπορική ονομασία οξυζενέ. Το μόριό του περιέχει ένα
άτομο οξυγόνου επιπλέον του νερού (Η2Ο2). Ο συντακτικός τύπος του
Η2Ο2 είναι Η-Ο-Ο-Η, περιέχει δηλαδή την υπεροξειδική ομάδα, -Ο-Ο, όπου το οξυγόνο εμφανίζει Α.Ο. –1. Όλοι οι δεσμοί είναι ομοιοπολικοί. Υπεροξείδιο του υδρογόνου παράγεται κατά την προσθήκη νερού
σε υπεροξείδια μετάλλων (ιοντικές ενώσεις):
Να2Ο2(s)
(υπεροξείδιο του νατρίου)

+ 2Η2Ο(l) → 2NaOH(aq)

+ Η2Ο2(aq)

( υδροξείδιο του νατρίου)

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι άχρωμο υγρό που αναμειγνύεται με το νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Έχει μεγάλη πυκνότητα και
ιξώδες και σχετικά υψηλή θερμοκρασία βρασμού λόγω εκτεταμένων
δεσμών υδρογόνου. Δεν είναι σταθερή ένωση, διασπώμενη εύκολα
προς νερό και αέριο οξυγόνο (σε αυτό οφείλεται και το όνομα οξυζενέ):
2Η2Ο2(l) → 2Η2Ο(l) + Ο2(g)
Στα υδατικά διαλύματα του Η2Ο2 η διάσπαση αυτή είναι αργή, επιβραδύνεται δε περισσότερο σε χαμηλή θερμοκρασία. Η διάσπαση επιταχύνεται με την δράση καταλυτών, όπως το βρώμιο, το διοξείδιο του
μαγγανίου και το ένζυμο καταλάση (βλέπε πείραμα διάσπασης Η2Ο2
με καταλύτη στο Παράρτημα). Υπεροξείδιο του υδρογόνου παράγεται
κατά τις αντιδράσεις μεταβολισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα τοξικό για
τους βιολογικούς οργανισμούς, αλλά με τη βοήθεια ενζύμων διασπάται σε νερό και οξυγόνο. Έτσι εξασφαλίζεται η αποτοξίνωση του οργανισμού μας.
Στο χημικό εργαστήριο χρησιμοποιούμε πυκνά διαλύματα (30%
κ.β.), ενώ αραιά διαλύματα (3% κ.β.) χρησιμοποιούνται στην ιατρική
ως αντισηπτικό τραυμάτων, λόγω του οξυγόνου που ελευθερώνεται με
την καταλυτική δράση του αίματος. Το Η2Ο2 χρησιμοποιείται ακόμη
ως λευκαντικό των μαλλιών και του χαρτοπολτού, ως αντιδραστήριο
για την παρασκευή πολλών χημικών ουσιών, καθώς και στην επεξεργασία λυμάτων για την οξείδωση κάκοσμων ουσιών και την αποκατάσταση του περιεχομένου οξυγόνου στα λύματα.
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Γ.5 O ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ TO ΒΡΩΜΙΟ: ΤΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γ 5.1 Ο υδράργυρος

Η δηλητηρίαση από υδράργυρο (που προκαλεί ένα είδος τρέλας)
είναι γνωστή από πολλά χρόνια και αποτελεί έναν από τους επαγγελματικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους πολλών βιομηχανιών. Ακόμη, ο υδράργυρος προκαλεί βλάβες στους νεφρούς. Παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του, ο υδράργυρος έχει φυσικές και
χημικές ιδιότητες που τον κάνουν σχεδόν αναντικατάστατο σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών.
Οι φυσικές ιδιότητες του υδραργύρου είναι διαφορετικές από οποιουδήποτε άλλου μετάλλου.
• Είναι ένα υγρό μεγάλης πυκνότητας (13,6 g/cm3), με αργυρόλευκη εμφάνιση και είναι το μόνο μέταλλο που παραμένει υγρό
σε συνήθη θερμοκρασία. Οι αλχημιστές, στην εποχή τους, τον
ονόμαζαν "ζωντανό άργυρο".
• Έχει μεγάλη επιφανειακή τάση, πράγμα που σημαίνει ότι έχει
την τάση να μην εξαπλώνεται. Όταν χυθεί πάνω σε μια επίπεδη

Ο αυτοφυής υδράργυρος
(αριστερά) είναι το μόνο
μετάλλευμα που εμφανίζεται στην υγρή κατάσταση
σε κανονικές θερμοκρασίες
(κρυσταλλώνεται
στους -69ΌC). Είναι μάλλον
σπάνιος, αλλά χρησιμοποιείται πολύ λόγω των
πολλών βιομηχανικών εφαρμογών του. Η αναμφισβήτητη χρησιμότητά
του έχει όμως και την αντίθετη όψη: αποδείχθηκε ότι
πρόκειται για μια έντονα
τοξική ουσία που ρυπαίνει
το περιβάλλον. Στη φωτογραφία, η τυπική εμφάνιση
του υδραργύρου μαζί με
κινάβαρι.

Μια σταγόνα υδραργύρου
πάνω σ' ένα γυαλί (κάτω
φωτογραφία) και μια άλλη
σταγόνα πάνω σε ένα κομμάτι χαλκού (πάνω φωτογραφία). Στην τελευταία
περίπτωση ο υδράργυρος,
ύστερα από κάποιο χρόνο,
σχηματίζει
αμάλγαμα
(κράμα) με το χαλκό.
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επιφάνεια σχηματίζει σφαιρίδια και όχι κηλίδες που να εξαπλώνονται.

Σχήμα 19
βαρόμετρο

•

•
•
•

Όπως όλα τα μέταλλα, όταν θερμαίνεται διαστέλλεται ελαφρώς
αλλά, αντίθετα προς πολλά άλλα, η διαστολή του παραμένει
σταθερή με την αύξηση της θερμοκρασίας. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται στα (υδραργυρικά) θερμόμετρα.
Η μεγάλη πυκνότητά του τον κάνει κατάλληλο για όργανα όπως
τα βαρόμετρα.
Διαλύει πολλά άλλα μέταλλα, σχηματίζοντας κράματα που ονομάζονται αμαλγάματα.
Οι ατμοί του (όπως και ο υγρός υδράργυρος) είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και χρησιμοποιούνται στους λαμπτήρες
ατμών υδραργύρου. Οι λαμπτήρες ηλιακού φωτός περιέχουν
συχνά υδράργυρο, επειδή η ηλεκτρική εκκένωση διαμέσου των
ατμών υδραργύρου προκαλεί την εκπομπή υπεριωδών ακτίνων,
που είναι όμοιες με αυτές που υπάρχουν στο ηλιακό φως.

Χημικώς είναι μάλλον αδρανής. Στις ενώσεις του εμφανίζει τους
Α.Ο. +2 [π.χ. HgCl2, χλωριούχος υδράργυρος (II)] και +1 [π.χ. HgCl2,
χλωριούχος υδράργυρος (I) ή χλωριούχος υφυδράργυρος]. Μερικές
ενώσεις του χρησιμοποιούνται ως καταλύτες σε πολλές βιομηχανικές
διαδικασίες. Οι μπαταρίες υδραργύρου μπορούν να κατασκευασθούν
με πολύ μικρές διαστάσεις και είναι πολύ χρήσιμες εκεί όπου τα προβλήματα χώρου έχουν μεγάλη σημασία, όπως συμβαίνει στα ακουστικά βαρηκοΐας και στα διαστημικά οχήματα.
Παρά τις πολλές εφαρμογές του, η τοξικότητα τόσο του ίδιου του
μετάλλου όσο και των ενώσεών του κάνουν τον υδράργυρο επικίνδυνο
χημικό στοιχείο που προκαλεί σημαντικά προβλήματα ρύπανσης του

Υδραργυρικό
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περιβάλλοντος (συνηθισμένη είναι η αναφορά παρουσίας χημικώς ενωμένου υδραργύρου σε ψάρια και θαλασσινά).

Γ 5.2 Το βρώμιο
Το βρώμιο είναι ένα από τα δύο στοιχεία που είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου (το άλλο είναι ο υδράργυρος). Ανήκει στην ομάδα
των αλογόνων και έχει παρόμοιες ιδιότητες με αυτά (περισσότερο με
το ιώδιο). Το βρώμιο το βρίσκουμε στα άλατα που βρίσκονται στο
θαλασσινό νερό, αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες: ένας τόνος θαλασσινού νερού περιέχει μόνο 70 γραμμάρια βρωμίου. Το θαλασσινό νερό
και τα αποθέματα αλάτων είναι οι κύριες πηγές βρωμίου, αν και παράγεται επίσης από το βρωμιούχο άργυρο που απαντά σε ορισμένες περιοχές στο Μεξικό και τη Χιλή.
Το καθαρό βρώμιο παράγεται συνήθως από τα άλατα βρωμίου που
υπάρχουν στο θαλασσινό νερό, με επεξεργασία με αέριο χλώριο. Σε
αυτή τη διεργασία, το πιο ηλεκτραρνητικό χλώριο παίρνει τη θέση των
βρωμίου στα άλατα, ελευθερώνοντας αέριο βρώμιο, το οποίο στη συνέχεια υγροποιείται και διαχωρίζεται από την παραμένουσα άλμη στη
στήλη εμπλουτισμού.
MgBr2(s)

+

Cl2(g)

Æ

MgCl2(s)

Ο Γάλλος χημικός Αντουάν Ζερόμ Μπαλάρ
ανακάλυψε το βρώμιο το
1926. Ο Μπαλάρ μελετούσε τα υπολείμματα που
παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής αλατιού από θαλασσινό νερό.
Όταν τα υπέβαλε σε ορισμένες χημικές διεργασίες,
δημιουργήθηκε ένας κόκκινος ατμός, τον οποίο
κατάφερε να συμπυκνώσει
για να σχηματιστεί ένα
καστανοκόκκινο υγρό. Η
οσμή ήταν τόσο αηδιαστική, που η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών ονόμασε το
καινούριο στοιχείο «βρώμιο».

+ Br2(l)

(αντίδραση απλής αντικατάστσης αμετάλλου από αμέταλλο)

Είναι καστανοκόκκινο υγρό με ατμούς του ίδιου χρώματος και έχει
αποπνικτική οσμή. Επίσης είναι δηλητηριώδες και προσβάλλει το
δέρμα, σχηματίζοντας πληγές που επουλώνονται αργά. Συχνή εισπνοή
ατμών βρωμίου μπορεί να προκαλέσει στείρωση στους άνδρες.
Σε καθαρή κατάσταση, το βρώμιο έχει πολύ λίγες εφαρμογές. Το
καθαρό βρώμιο χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή βρωμιδίων
(βρωμιούχων ενώσεων). Ο βρωμιούχος άργυρος είναι μια από τις φωτοευαίσθητες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα φωτογραφικά φιλμ.

Υγρό βρώμιο που εισάγεται
σε ένα δοχείο αντίδρασης.
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Γ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΥΓΡΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Γ 6.1 Υγροί υδρογονάνθρακες
Οι υδρογονάνθρακες (με ευθύγραμμη αλυσίδα) που αποτελούνται
από 5 έως 17 άτομα άνθρακα βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου
σε υγρή κατάσταση.
Π.χ.:

C5H12

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3

πεντάνιο

C6H14

CH3 (CH2)4 CH3

εξάνιο

C7H16

CH3 (CH2)5 CH3

επτάνιο

C5H10

CH2 = CH CH2 CH2 CH3

1 – πεντένιο

C6H12

CH3 CH = CH (CH2)2 CH3

2 – εξένιο

C5H8

CH ≡ C - CH2 CH2 CH3

1 – πεντίνιο

C5H8

CH3 CΗ = CH - CH = CH2

1,3 – πενταδιένιο

Το βενζόλιο και οι αρωματικές ενώσεις
Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της οργανικής χημείας, ο όρος
αρωματικές ενώσεις αφορούσε τις ενώσεις που είχαν ευχάριστη οσμή, όπως η βενζαλδεΰδη (από τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα αμύγδαλα). Σήμερα, χρησιμοποιούμε τον όρο αρωματικός αναφερόμενοι
στο βενζόλιο και στις ενώσεις που έχουν παρόμοια χημική συμπεριφορά με το βενζόλιο. Να επισημάνουμε ότι οι αρωματικές ενώσεις έχουν
χημική συμπεριφορά πολύ διαφορετική από εκείνη των άκυκλων που
μελετήσαμε έως τώρα (αρωματικός χαρακτήρας). Όμως, η συσχέτιση
του αρωματικού χαρακτήρα με την ευχάριστη οσμή θεωρείται ατυχής.
Το βενζόλιο είναι η απλούστερη αρωματική ένωση και είναι ένας
υδρογονάνθρακας με μοριακό τύπο C6H6. Επί σαράντα χρόνια, μετά
την ανακάλυψή του από τον Faraday το 1825, η δομή του μορίου του
ήταν ένα μυστήριο, παρόλο που ήταν ήδη βιομηχανικό προϊόν με πολλά και χρήσιμα παράγωγα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο μοριακός τύπος
του βενζολίου ταίριαζε με ακόρεστη ένωση, ενώ η χημική του συμπεριφορά με κορεσμένη (σταθερή ένωση). Τη λύση στη δομή του βενζολίου έδωσε ο Kekule. Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα 6 άτομα άνθρακα δεν συνδέονται μεταξύ τους με τρεις διπλούς και τρεις απλούς δεσμούς, αλλά με έξι ισοδύναμους δεσμούς που είναι ενδιάμεσοι μεταξύ
του απλού και του δεσμού αυτού. Γι’ αυτό, ο χημικός τύπος είναι ένας
εξαμελής κυκλικός δακτύλιος, σύμφωνα με το σχήμα:

F. A. Kekule: 1829 –
1896
Ξεκίνησε τις σπουδές του
με αρχιτεκτονική, όταν
όμως άκουσε μια διάλεξη
του
μεγάλου
χημικού
Liebig μαγεύτηκε. Το όνομα του Kekule έχει συνδεθεί με το βενζόλιο και τη
κυκλική δομή που του
απέδωσε. Πέρα όμως απ’
αυτό
πρόσφερε
πολλά
στην επιστήμη της χημείας, όπως είναι η διατύπωση της θεωρίας τετρασθένιας του ατόμου του άνθρακα και η ερμηνεία του
σχηματισμού ανθρακικών
αλυσίδων με απλούς διπλούς ή τριπλούς δεσμούς. Σ’ αυτόν επίσης
οφείλεται η διάδοση των
μοριακών μοντέλων ως
εποπτικό μέσο αναπαράστασης των μορίων (με
σφαίρες και συνδέσμους).
Τέλος, μνημειώδες ήταν το
τρίτομο συγγραφικό του
έργο «Εγχειρίδιο Οργανικής Χημείας».
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Σήμερα, σύμφωνα με νεώτερες αντιλήψεις, θεωρούμε ότι,
¾ τα άτομα του άνθρακα του βενζολίου συνδέονται μεταξύ τους
ανά δύο με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι ούτε απλός ούτε διπλός
δεσμός. Ο δεσμός αυτός είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος δεσμός μεταξύ αυτού του απλού και διπλού δεσμού και γι’ αυτό το μόριο του
βενζολίου συμβολίζεται:

Σχήμα 20 Η σύγχρονη άποψη σχετικά με τη δομή του βενζολίου, όπως αυτή
απεικονίζεται σε κομπιούτερ. Τα δεσμικά ηλεκτρόνια των ατόμων C (αυτά
που σχηματίζουν δεσμούς) δημιουργούν ένα μη εντοπισμένο ηλεκτρονικό
νέφος που «δένει» τα άτομα μεταξύ τους.

Παρασκευές βενζολίου και αλκυλοβενζολίων
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη οικονομική σημασία που έχει η βιομηχανική παραγωγή του βενζολίου και των αλκυλοβενζολίων. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη ύλη για τη σύνθεση όλων σχεδόν των αρωματικών ενώσεων, όπως ακριβώς τα αλκάνια (που λαμβάνονται από το πετρέλαιο) που αποτελούν τη βάση για
τη σύνθεση των αλειφατικών (άκυκλων) ενώσεων.

• Το βενζόλιο ( ή καλύτερα
ο βενζολικός δακτύλιος)
αποτελεί τη βάση για τη
σύνθεση των αρωματικών
ενώσεων. Αν θέλει ο χημικός να συνθέσει μια πολύπλοκη αρωματική ένωση
είτε στο εργαστήριο είτε
στη βιομηχανία, δεν οικοδομεί ένα βενζολικό δακτύλιο, αλλά ξεκινά από
μια απλή ένωση που περιέχει ήδη ένα βενζολικό
δακτύλιο και την αυξάνει
βήμα προς βήμα μέχρι να
οικοδομήσει την επιθυμητή
ένωση. (βλ. παρακάτω)
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1. Το κάρβουνο (λιθάνθρακες) είναι εξαιρετικά πολύπλοκο μείγμα
αποτελούμενο κυρίως από εκτεταμένες αλυσίδες δακτυλίων που μοιάζουν με του βενζολίου. Όταν θερμανθεί στους 1000 οC απουσία αέρα
(ξηρά απόσταξη), το κάρβουνο διασπάται σε ένα μείγμα πτητικών
προϊόντων που ονομάζεται λιθανθρακόπισα. Με κλασματική απόσταξη της λιθανθρακόπισσας προκύπτει το βενζόλιο, καθώς και πολλοί
άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. μεθυλοβενζόλιο, διμεθυλοβενζόλιο).
2. Το πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από αλκάνια. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης και παρουσία καταλυτών, γίνεται αφυδρογόνωση και κυκλοποίηση των αλκανίων και μετατροπή τους σε
αρωματικούς υδρογονάνθρακες π.χ. το εξάνιο μετατρέπεται σε βενζόλιο.

C 6 H 14 ⎯ θέρμανση
⎯⎯
⎯→ C 6 H 6 + 4 H 2
καταλύτες

Σήμερα οι μεγαλύτερες ποσότητες βενζολίου παρασκευάζονται στη
βιομηχανία από το πετρέλαιο με πυρόλυση.

•
Ελληνικά:
πετρέλαιο
(από πέτρα + έλαιο)
• Αγγλικά: petroleum (από
την ελληνική λέξη πέτρα
και τη λατινική oleum, που
σημαίνει έλαιο)

Γ 6.2 Το πετρέλαιο
«Μαύρος χρυσός» αποκαλείται συχνά το πετρέλαιο, αφού αποτελεί
τη βάση για τη βιομηχανική ανάπτυξη κάθε χώρας. Το πετρέλαιο είναι
ένα υγρό ορυκτό που περιέχει εκατοντάδες ουσίες. Η πλειονότητα των
ουσιών αυτών είναι υγροί υδρογονάνθρακες στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες
αυτοί μπορεί να είναι άκυκλοι κορεσμένοι (αλκάνια), κυκλικοί κορεσμένοι (κυκλοαλκάνια) και αρωματικοί. Η περιεκτικότητα του πετρελαίου στους διάφορους αυτούς υδρογονάνθρακες ποικίλλει ανάλογα
με την περιοχή προέλευσής του. Στο πετρέλαιο, εκτός από τους υδρογονάνθρακες, υπάρχουν διαλυμένες και μικρές ποσότητες ενώσεων
άλλων στοιχείων, συνηθέστερα από τα οποία είναι το θείο, το άζωτο
και το οξυγόνο. Συνοψίζοντας, έχουμε:

Η αριστερά εικονιζόμενη
γεώτρηση πετρελαίου είναι
αποτυχημένη, ενώ η δεξιά
είναι επιτυχής.

¾ Πετρέλαιο είναι ένα υγρό ορυκτό με εκατοντάδες ουσίες, κυρίως
υγρούς υδρογονάνθρακες στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και
στερεοί υδρογονάνθρακες.
Αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το σχηματισμό του πετρελαίου, επικρατέστερη θεωρείται σήμερα αυτή που στηρίζεται στη φυτοζωική του προέλευση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το πετρέλαιο σχηματίστηκε από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, κυρίως από το πλαγκτόν, πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί
καταπλακώθηκαν σε αμμώδεις ή αργιλώδεις εκτάσεις από το νερό των
θαλασσών ή των λιμνών. Έτσι, με την επίδραση υψηλών θερμοκρα-

Παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αέριου.
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σιών και πιέσεων, έγιναν διάφορες χημικές αντιδράσεις που οδήγησαν
τελικά στο μείγμα ουσιών που σήμερα ονομάζουμε πετρέλαιο.
Η εξαγωγή του πετρελαίου γίνεται με άντληση μέσω γεωτρήσεων.
Η διαδικασία άντλησης από το υπέδαφος στην ξηρά είναι σχετικά πιο
εύκολη σε σχέση με αυτήν από τον υποθαλάσσιο χώρο. Στην τελευταία περίπτωση απαιτούνται ειδικές μεγάλες εξέδρες, όπως αυτή που
εικονίζεται στο Σχήμα 21. Στην Ελλάδα, μικρής κλίμακας εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων γίνεται στην περιοχή της Θάσου.
Το πετρέλαιο που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται αργό
πετρέλαιο και είναι ένα υγρό καστανοκίτρινο ή καστανόμαυρο με χαρακτηριστική οσμή, αδιάλυτο στο νερό και με πυκνότητα 0,8 g mL-1 0,95 g mL-1. Το πετρέλαιο είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο μείγμα οργανικών κυρίως ουσιών, που η θερμοκρασία βρασμού τους κυμαίνεται
από τους -160 ºC έως και τους +400 ºC.

Σχήμα 21 Άντληση πετρελαίου από υποθαλάσσιο χώρο.

Η διύλιση πετρελαίου
Για να μετατραπεί το αργό πετρέλαιο σε εμπορεύσιμα προϊόντα,
υποβάλλεται σε μια κατεργασία που ονομάζεται διύλιση και η οποία
γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που ονομάζονται διυλιστήρια. Η διύλιση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. Απομάκρυνση των ξένων προς τους υδρογονάνθρακες ουσιών
και κυρίως του θείου.
2. Κλασματική απόσταξη. Κατά τη διεργασία αυτή το πετρέλαιο
διαχωρίζεται σε κλάσματα με βάση τις θερμοκρασίες βρασμού των
συστατικών του. Η κλασματική απόσταξη γίνεται σε ειδική στήλη που
ονομάζεται αποστακτική στήλη (Σχήμα 22).

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Τα παγκόσμια αποθέματα
φυσικού αερίου και πετρελαίου αντιπροσωπεύουν τη
συντριπτικά
μεγαλύτερη
φυσική πηγή αλκανίων
στη Γη. Θαμμένα στα έγκατα της Γης για αρκετούς γεωλογικούς αιώνες,
τα αποθέματα αυτά σχηματίστηκαν από την αποικοδόμηση ζωικής και φυτικής ύλης, κατά κανόνα
θαλάσσιας προέλευσης.
Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο,
αλλά περιέχει επίσης αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο
και ισοβουτάνιο.
Το πετρέλαιο είναι ένα
περίπλοκο μείγμα υδρογονανθράκων που θα πρέπει
να υποστεί κλασματική
απόσταξη πριν χρησιμοποιηθεί.
Η διύλιση αρχίζει με απόσταξη του αργού πετρελαίου σε τρία κύρια κλάσματα :

βενζίνη κίνησης

κηροζίνη

ορυκτέλαια
Περαιτέρω απόσταξη υπό
ελαττωμένη πίεση δίνει

λιπαντικά έλαια

κηρούς
Η απόσταξη του πετρελαίου αποτελεί το πρώτο
βήμα για την παραγωγή
της βενζίνης. Η βενζίνη
που προέρχεται από την
απόσταξη του πετρελαίου
θεωρείται κακής ποιότητας
καύσιμο με λίγα οκτάνια ,
καθώς δεν περιέχει μεγάλο
ποσοστό διακλαδισμένων
αλκανίων. Γι΄ αυτό οι χημικοί πετρελαίων έχουν
επινοήσει αρκετές μεθόδους για την παραγωγή
καυσίμων
υψηλότερης
ποιότητας. Μια από τις
μεθόδους αυτές ονομάζεται καταλυτική πυρόλυση και συνίσταται στη
διάσπαση κλάσματος της
κηροζίνης με
(C11 - C14) σε μικρότερα
μόρια κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή της βενζίνης (C7 C10).
(Απόσπασμα από
John McMurry
Οργανική Χημεία , τόμος
1)
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Α. Ατμοσφαιρική
απόσταξη

Β. Απόσταξη κενού
Μια αποστακτική στήλη
ατμοσφαιρικής πίεσης με
ύψος
50 m και διάμετρο
9 m έχει ικανότητα διύλισης περίπου 107 τόνων
πετρελαίου το χρόνο.

Σχήμα 22 Κλασματική απόσταξη πετρελαίου, παραγόμενα προϊόντα και
χρήσεις αυτών. Η απόσταξη γίνεται σε δύο βήματα:
α. σε ατμοσφαιρική πίεση, όπου παραλαμβάνονται τα ελαφρά κλάσματα και
β. υπό κενό, όπου παραλαμβάνονται τα βαρύτερα κλάσματα του πετρελαίου.
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Όπως φαίνεται στο ίδιο σχήμα, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της κλασματικής απόσταξης του αργού πετρελαίου χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση χώρων, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κ.ά.
Ένα άλλο μέρος των προϊόντων του πετρελαίου χρησιμοποιείται ως
πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων χημικών ουσιών κυρίως οργανικών. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται πετροχημικά. Το κεφάλαιο της
χημείας που μελετά την παραγωγή αυτών των ουσιών από το πετρέλαιο ονομάζεται πετροχημεία.

Πίνακας 2: Τα κλάσματα του αργού πετρελαίου και οι θερμοκρασίες
απόσταξης.
Υδρογονάνθρακας
ONOMA
C1 - C4
αέρια (υγραέρια)
C5 - C10
βενζίνη
C11 - C16
κηροζίνη (βενζίνη αεροπλάνων)
και πετρέλαιο Ντίζελ
C17 - C22
λιπαντικά
C23 - C34
κηρός παραφίνης
C35 και πάνω
άσφαλτος

Θερμοκρασίες βρασμού oC
-160 - 0
30 - 200
180 - 400

350 και πάνω
στερεά με χαμηλές θ.τ.
μαλακά στερεά

Γ 6.3 Οι αλκοόλες, oι αιθέρες και τα τα αλκυλαλογονίδια
Οι αλκοόλες
Οι αλκοόλες είναι ενώσεις γνωστές στον άνθρωπο εδώ και πολλά
χρόνια. Παλαιότερα ονομάζονταν πνεύματα, ενώ το όνομα αλκοόλη
προήλθε από την αραβική ονομασία της λέξης πνεύμα (Al Kojol ονομαζόταν αραβικά η αλκοόλη που προκύπτει με απόσταξη κρασιού).
Οι άκυκλες αλκοόλες διακρίνονται:
¾ Σε κορεσμένες και σε ακόρεστες
CH3OH

μεθανόλη (κορεσμένη)

• Εάν, ως οργανικοί χημικοί είχατε να διαλέξετε
δέκα αλειφατικές ενώσεις
τις οποίες θα θέλατε να
είχατε μαζί σας σ΄ ένα
έρημο νησί, σχεδόν μετά
βεβαιότητας θα επιλέγατε
αλκοόλες. Από αυτές θα
μπορούσατε
να
παρασκευάσετε σχεδόν κάθε
άλλο είδος αλειφατικής
ένωσης: αλκυλαλογονίδια, αλκένια, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, οξέα, εστέρες και ένα πλήθος από
αυτές. Στο ερημικό νησί
θα χρησιμοποιούσατε τις
αλκοόλες όχι μόνο ως
πρώτες ύλες, αλλά συχνά
ως διαλύτες στους οποίους
γίνονται οι αντιδράσεις.
Τελικά,
ιδρωμένοι
και
κουρασμένοι μετά από μια
εξαντλητική μέρα στο εργαστήριο, θα μπορούσατε
να δροσιστείτε με εντριβή
με (ισοπροπυλο) αλκοόλη
και πιθανόν να ξεκουραστείτε με ένα δροσερό
(αιθυλο) αλκοολούχο ποτό.
Απόσπασμα από το βιβλίο
οργανική χημεία A΄τόμος
του Morrison και Boyd (4η
έκδοση).
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CH3CH2OH

αιθανόλη (κορεσμένη)

CH3CH2CH2OH 1-προπανόλη (κορεσμένη)
CH2=CHCH2OH 2- προπεν-1-όλη (ακόρεστη)
Να σημειωθεί ότι η υδροξυλομάδα ενώνεται με δεσμό μέσω
του οξυγόνου με άτομο άνθρακα H3C -O-H, H3C-C -O-H κ.λπ.
¾ Σε μονοσθενείς, δισθενείς, τρισθενείς κ.λπ.
ανάλογα με τον αριθμό των αλκοολικών υδροξυλίων που περιέχουν
στο μόριό τους.
π.χ. CH3CH2OH

αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα
(μονοσθενής)

C H 2C H 2

• Υπάρχει και τεταρτοταγές
άτομο C, αλλά προφανώς
δεν υπάρχει τεταρτοταγής
αλκοόλη. Έτσι στην ένωση

1,2-αιθανοδιόλη ή γλυκόλη (δισθενής)
CH3

OH OH

2

C H 3C H 2 C

(υδατικό διάλυμά της χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό στα ψυγεία των
αυτοκινήτων)

CH 2 CHCH 2 1,2,3-προπανοτριόλη ή γλυκερίνη (τρισθενής)
OH OH O H
(χρησιμοποιείται στα καλλυντικά)

Σχήμα 23 Μοριακά μοντέλα από αριστερά προς τα δεξιά της 1,2 - αιθανοδιόλης και της 1,2,3-προπανοτριόλης.

¾
Σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς, τριτοταγείς
ανάλογα με το αν το άτομο του C με το οποίο συνδέεται το υδροξύλιο
είναι πρωτοταγές, δευτεροταγές ή τριτοταγές. Ένα άτομο άνθρακα χαρακτηρίζεται πρωτοταγές, αν συνδέεται με ένα άτομο C, δευτεροταγές
αν συνδέεται με δύο και τριτοταγές αν συνδέεται με τρία άτομα C.

1

C H 2O H

CH3

το υπ’ αριθμόν 2 άτομο C
είναι μεν τεταρτοταγές,
αλλά η αλκοόλη είναι
πρωτοταγής, γιατί ο C που
συνδέεται με το –OH είναι
πρωτοταγής.
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Για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες ο γενικός τύπος είναι
CνH2ν+1OH, ενώ οι αντίστοιχοι γενικοί τύποι των πρωτοταγών, δευτεροταγών και τριτοταγών αλκοολών είναι:
RCH2OH
R1
R2

R1
R2

πρωτοταγείς

CH O H

δευτεροταγείς
τριτοταγείς

COH

R3

Οι άκυκλες κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό τύπο:
CνH2ν+1OH ή ROH. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται
από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη
ρίζα υδροξύλιο.

Η μεθανόλη
Είναι η απλούστερη αλκοόλη με ένα άτομο C: CH3OH. Mπορεί να
παρασκευαστεί με ξηρά απόσταξη των ξύλων, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 24, γι’ αυτό και ονομάζεται ξυλόπνευμα. Οι σύγχρονες όμως

CΟ + 2H

2

⎯ καταλύτης
⎯ ⎯⎯ → CH

3

Μοριακά μοντέλα της
μεθανόλης

OH
Σχήμα
24
Παρασκευή
CH3OH με ξηρά απόσταξη
ξύλων.
Η
παραγόμενη
CH3OH συμπυκνώνεται στο
δοχείο με νερό, ενώ τα
υπόλοιπα αέρια καίονται.

βιομηχανικές μονάδες παραγωγής μεθανόλης στηρίζονται στην παρακάτω καταλυτική σύνθεση:
CΟ + 2H 2 ⎯καταλύτης
⎯ ⎯⎯→ CH 3 OH
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Η αιθανόλη
Η αιθανόλη δεν είναι απλώς το παλαιότερο οργανικό αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο, αλλά επίσης ένα από τα
πλέον σημαντικά. Η αιθανόλη (CH3CH2OH) είναι η αλκοόλη των οινοπνευματωδών (αλκοολούχων) ποτών και γι’ αυτό ονομάζεται οινόπνευμα.

Σχήμα 25 Ζύμωση γλυκόζης (π.χ. μούστου) και
ταυτοποίηση του παραγόμενου CO2 με διάλυμα
Ca(OH)2
(ασβεστόνερο),
το οποίο θολώνει.

Παρα
σκευή αιθανόλης με αλκοολική ζύμωση

ρα-

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι όταν ο Νώε εγκατέλειψε
την κιβωτό, καλλιέργησε ένα αμπέλι και απ’ αυτό αργότερα ήπιε το
προϊόν του. Αυτή η ιστορία και άλλες πληροφορίες μάς δείχνουν ότι η
ζύμωση του μούστου και άλλων γλυκών χυμών ήταν γνωστή στον
άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Η παρασκευή οινοπνεύματος από τη γλυκόζη, που περιέχεται π.χ.
στα σταφύλια, ονομάζεται αλκοολική ζύμωση και γίνεται παρουσία
ενζύμου που ονομάζεται ζυμάση:

C 6 H 12 O 6 ⎯ ζυμάση
⎯ ⎯ → 2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO
γλυκόζη

2

Το ιδιαίτερο ποτό που παράγεται σε κάθε περίπτωση (μπίρα, ουίσκι, βότκα κλπ) εξαρτάται από την ύλη ζύμωσης (σίκαλη, καλαμπόκι,
σταφύλια, μούρα κλπ), τις συνθήκες ζύμωσης (αν το CO2 αφήνεται να
διαφύγει ή εμφιαλώνεται για παράδειγμα) και τις συνθήκες μετά τη
ζύμωση (απόσταξη ή όχι).

Μοριακά μοντέλα της
αιθανόλης
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Δεσμός υδρογόνου στις αλκοόλες
Οι αλκοόλες παρουσιάζουν μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες, π.χ.
έχουν αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες βρασμού από τους αντίστοιχους αιθέρες (βλ. παρακάτω). Αυτό εξηγείται με το σχηματισμό δεσμών υδρογόνου ανάμεσα στα μόρια των αλκοολών:
…H–O…H–O…H–O…
R

R

R

[R: CνΗ2ν+1 με ν ≥ 1 (αλκύλιο)]
Οι δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα μόρια της αλκοόλης και του νερού εξηγούν και τη μεγαλύτερη διαλυτότητα των κατώτερων αλκοολών στο νερό, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους αιθέρες που είναι λιγότεροι διαλυτοί (ο διμεθυλαιθέρας διαλυτός, ο διαιθυλαιθέρας ελάχιστα διαλυτός).

Οι αιθέρες
Οι αιθέρες έχουν γενικό μοριακό τύπο ίδιο με αυτό των αλκοολών:
CνΗ2ν+2Ο με ν ≥ 2
ή
R – Ο – R΄
όπου R: CκΗ2κ+1 με κ ≥ 1

και

R΄: CλΗ2λ+1 με λ ≥ 1

π.χ. CH3ΟCH3 διμέθυλο αιθέρας ή μεθοξυμεθάνιο
CH3ΟCH2CH3

μέθυλο αίθυλο αιθέρας ή μεθοξυαιθάνιο

CH3CH2ΟCH2CH3
κ.λπ.

διαίθυλο αιθέρας ή αιθοξυαιθάνιο

Να σημειωθεί ότι το οξυγόνο ενώνεται με δεσμούς με τα άτομα C και όχι με τα άτομα H: CH3C-Ο-CH3 .

Τα αλκυλαλογονίδια
Έχουν γενικό μοριακό τύπο RX ή CνΗ2ν+1X με ν ≥ 1
Όπου Χ: F, Cl, Br, I
Π.χ. CH3Cl

χλωρομεθάνιο

Η αιθανόλη έχει θ.β. 78.5
ενώ
ο
διμεθυλαιθέρας
(CH3OCH3) που έχει την
ίδια σχετική μοριακή μάζα
έχει θ.β. –23οC (είναι αέριο σε συνήθη θερμοκρασία).
Εξάλλου, η 1-βουτανόλη
(CH3 CH3 CH3 CHOH)
έχει θ.β. 117.25,
ενώ ο αντίστοιχος διαιθυλαιθέρας
(CH3CH2O CH2CH3)
έχει θ.β. 34 οC.
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CH3CH2Br

βρωμοαιθάνιο

CH3CH2CH2Cl

1 - χλωροπροπάνιο

CH3 CH CH3

2 – χλωροπροπάνιο

Cl
CH3 CH CH CH3

2–χλωρο–3-μεθυλοβουτάνιο

Cl CH3
Να σημειωθεί ότι το άτομο του αλογόνου ενώνεται με δεσμό με άτομο C και όχι με τα άτομα H: H3C-Cl.

Γ 6.4 Οι αλδεΰδες και οι κετόνες
Οι αλδεΰδες
Οι αλδεΰδες περιέχουν ως χαρακτηριστική ομάδα την καρβονυλομάδα ή καρβονύλιο =C=Ο, όπου ο άνθρακας συνδέεται με τουλάχιστον ένα άτομο υδρογόνου.
Έχουν γενικό μοριακό τύπο CνΗ2ν+2Ο με ν ≥ 1
ή
RCHO
CκΗ2κ+1CHO
με κ ≥ 0
Π.χ.

HCHO

μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη

CH3CHO

αιθανάλη ή ακεταλδεΰδη

CH3CH2CHO

προπανάλη

CH3CH2CH2CHO

βουτανάλη

CH3 CH2CH2CHO

3 - μεθυλοβουτανάλη

Μοριακά μοντέλα της
Μεθανάλης

CH3

Η μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη
H απλούστερη αλδεΰδη ονομάζεται μεθανάλη ή φορμαλδεΰδη, έχει
τον τύπο CH3CHO και είναι αέριο με χαρακτηριστική ερεθιστική οσμή. Υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης (περίπου 40%) ονομάζεται φορμόλη και χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό. Στη βιομηχανία οι μεγαλύτερες ποσότητες φορμαλδεΰδης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία
πλαστικών.

Μοριακά μοντέλα της αιθανάλης
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Η αιθανάλη ή ακεταλδεϋδη
Η αιθανάλη ή ακεταλδεϋδη ή (CH3CHO) σχηματίζεται κατά την
αλκοολική ζύμωση ως ενδιάμεσο προϊόν και κατά την οξείδωση της
αιθανόλης από τον αέρα. Βρίσκεται σε ίχνη στην ακάθαρτη μεθανόλη,
στο κρασί και σε ορισμένα είδη τυριού. Χρησιμοποιείται για την παρασκευή του οξικού οξέος και ως αναγωγικό μέσο για την κατασκευή
κατόπτρων.

Οι κετόνες
Όπως και οι αλδεΰδες, οι κετόνες περιέχουν ως χαρακτηριστική
ομάδα την καρβονυλομάδα ή καρβονύλιο =C=Ο, όπου ο άνθρακας
συνδέεται με δύο ίδια ή διαφορετικά αλκύλια. Έχουν γενικό μοριακό
τύπο CνΗ2ν+2Ο με ν ≥ 3
ή
R – CO - R΄
CκΗ2κ+1COCλΗ2λ+1
με κ, λ ≥ 1
Π.χ.

CH3CΟCH3

προπανόνη ή ακετόνη

CH3CH2CΟCH3

βουτανόνη

CH3CH2CH2CΟCH3

2 – πεντανόνη

Κάθε κετόνη έχει μία αντίστοιχη (ισομερή) αλδεύδη. Έτσι η προπανόνη έχει αντίστοιχη την προπανάλη.
Η ακετόνη είναι γνωστή με την εμπορική ονομασία ασετόν και
χρησιμοποιείται ως διαλυτικό (π.χ. διαλυτικό βερνικιών νυχιών για τις
γυναίκες).

Μοριακά μοντέλα της ακετόνης
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Γ 7 ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Γ 7.1 Γενικά για τα διαλύματα
Ένα διάλυμα είναι ένα ομογενές μείγμα δύο ή περισσότερων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος. Από τα συστατικά αυτά, εκείνο που έχει την ίδια φυσική κατάσταση μ’ αυτή του
διαλύματος και βρίσκεται συνήθως σε περίσσεια, ονομάζεται διαλύτης. Τα υπόλοιπα συστατικά του διαλύματος ονομάζονται διαλυμένες
ουσίες. Τα διαλύματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς οι
περισσότερες χημικές αντιδράσεις στο εργαστήριο, τη βιομηχανία και
τα βιολογικά συστήματα γίνονται σε διαλύματα.
Τα διαλύματα διακρίνονται σε αέρια (π.χ. ατμοσφαιρικός αέρας),
υγρά (π.χ. θαλασσινό νερό) και στερεά (π.χ. μεταλλικά νομίσματα).
Μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε μοριακά διαλύματα, των οποίων η διαλυμένη ουσία είναι σε μορφή ηλεκτρικά ουδέτερων μορίων, και σε ιοντικά ή ηλεκτρολυτικά, τα οποία περιέχουν τη διαλυμένη ουσία με μορφή ιόντων.

• Οι περισσότερες αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. Μ’ αυτό τον τρόπο
τα διαλυμένα αντιδρώντα,
έχοντας λεπτότατο διαμερισμό (άτομα, μόρια ή
ιόντα), έρχονται σε καλύτερη επαφή μεταξύ τους
και αντιδρούν πιο εύκολα.

Πώς εκφράζεται η περιεκτικότητα ενός διαλύματος
Διαβάζοντας στην ετικέτα ενός εμφιαλωμένου κρασιού την ένδειξη
12° (12 αλκοολικοί βαθμοί), πληροφορούμαστε σε ποια αναλογία βρίσκεται το οινόπνευμα (C2H5OH) στο κρασί. Έχουμε δηλαδή μια ένδειξη της περιεκτικότητας του διαλύματος.
Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος εκφράζει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος.
Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τους ποιοτικούς όρους πυκνό
και αραιό για διαλύματα σχετικά μεγάλης ή σχετικά μικρής περιεκτικότητας, αντίστοιχα. Τέλος, να παρατηρήσουμε ότι, αν το διάλυμα
περιέχει περισσότερες από μία διαλυμένες ουσίες, θα έχει τόσες περιεκτικότητες όσες είναι και οι διαλυμένες ουσίες του.
Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος εκφράζεται συνήθως με τους εξής τρόπους:
1. Περιεκτικότητα επί τοις εκατό κατά βάρος (% w/w)
Όταν λέμε ότι ένα διάλυμα π.χ. ζάχαρης (C12H22O11) είναι 8% w/w
(ή κ.β.), εννοούμε ότι περιέχει 8 g ζάχαρης στα 100 g διαλύματος. Δηλαδή,
¾
η % w/w περιεκτικότητα εκφράζει τη μάζα (σε g) της διαλυμένης ουσίας σε 100 g διαλύματος.
2. Περιεκτικότητα επί τοις εκατό βάρους κατ’ όγκον (% w/v)

• w = weight, βάρος παρ’
όλο που στη χημεία χρησιμοποιείται η μάζα.
• v = volume, όγκος.
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Όταν λέμε ότι ένα διάλυμα π.χ. χλωριούχου νατρίου (NaCl) είναι
10% w/v (ή κ.ό.), εννοούμε ότι περιέχει 10 g NaCl στα 100 mL διαλύματος. Δηλαδή,
¾
η % w/v περιεκτικότητα εκφράζει τη μάζα (σε g) της διαλυμένης
ουσίας σε 100 mL του διαλύματος.
3. Περιεκτικότητα επί τοις εκατό όγκου κατ’ όγκον (% v/v)
Χρησιμοποιείται σε ειδικότερες περιπτώσεις:
α. Για να εκφράσει την περιεκτικότητα υγρού σε υγρό. Δηλαδή, η
ένδειξη στη μπίρα 3% v/v ή 3° (αλκοολικοί βαθμοί) υποδηλώνει ότι
περιέχονται 3 mL οινοπνεύματος στα 100 mL της μπίρας.
β. Για να εκφράσει την περιεκτικότητα ενός αερίου σε αέριο μείγμα. Δηλαδή η έκφραση ότι ο αέρας έχει περιεκτικότητα 20% v/v σε
οξυγόνο, υποδηλώνει ότι περιέχονται 20 cm3 οξυγόνου στα 100 cm3
αέρα.

• Η % v/v χρησιμοποιείται συνήθως σε αλκοολούχα ποτά και σε υγρά φαρμακευτικά σκευάσματα.

¾
Η % v/v περιεκτικότητα εκφράζει τoν όγκο (σε mL) της διαλυμένης ουσίας σε 100 mL του διαλύματος.
Όταν τα διαλύματα είναι πολύ αραιά (π.χ. ρύποι στον αέρα ή στη
θάλασσα), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής εκφράσεις περιεκτικότητας:
4. ppm (parts per million, μέρη ανά εκατομμύριο) που εκφράζει τα
μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 εκατομμύριο (106 )
μέρη διαλύματος.
5. ppb (parts per billion, μέρη ανά δισεκατομμύριο) που εκφράζει
τα μέρη της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 δισεκατομμύριο
(109 ) μέρη διαλύματος.

Γ 7.2 Διαλυτότητα
Σε 100 g H2O στους 20 °C μπορούμε να διαλύσουμε το πολύ 35,5
g στερεού χλωριούχου νατρίου (NaCl), ενώ μπορούμε να διαλύσουμε
το πολύ 0,00016 g στερεού χλωριούχου αργύρου (AgCl). Έτσι, λέμε
ότι το NaCl είναι μια ουσία με μεγάλη δι.λυτότητα (μια ευδιάλυτη ουσία), ενώ ο AgCl είναι μια ουσία με πολύ μικρή διαλυτότητα (είναι μια
δυσδιάλυτη ουσία).
¾ Ως διαλυτότητα ορίζεται η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη, υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. σε ορισμένη θερμοκρασία).

• Η διαλυτότητα μπορούμε
να πούμε ότι εκφράζει την
περιεκτικότητα ενός κορεσμένου διαλύματος.

160

Τα διαλύματα που περιέχουν τη μέγιστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας ονομάζονται κορεσμένα διαλύματα. Αντίθετα τα διαλύματα που
περιέχουν μικρότερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας από τη μέγιστη δυνατή ονομάζονται ακόρεστα διαλύματα.
Η διαλυτότητα μιας ουσίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
α. τη φύση του διαλύτη
Εδώ ισχύει ο γενικός κανόνας «τα όμοια διαλύουν όμοια». Αυτό σημαίνει ότι διαλύτης και διαλυμένη ουσία θα πρέπει να έχουν παραπλήσια χημική δομή (π.χ. μοριακή ή ιοντική σύσταση) (βλέπε παρακάτω πλαίσιο).
β. τη θερμοκρασία
Συνήθως η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται με
την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ η διαλυτότητα των αερίων στο νερό μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
γ. την πίεση
Γενικά, η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται με την
αύξηση της πίεσης. Γι΄ αυτό, μόλις ανοίξουμε μια φιάλη με αεριούχο
ποτό, η πίεση ελαττώνεται και γίνεται ίση με την ατμοσφαιρική, οπότε
η διαλυτότητα του διαλυμένου στο ποτό CO2 ελαττώνεται και το ποτό
αφρίζει.
Σχήμα 26 Το νερό είναι
άριστος διαλύτης. Έχει την
ικανότητα να διαλύει, όπως φαίνεται διαγραμματικά, τόσο τις μοριακές ουσίες
(π.χ.
ζάχαρη,
C12H22O11) όσο και τα τις
ιοντικές ουσίες (π.χ. το
αλάτι, NaCl).
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Κανόνας διαλυτότητας
Πολλές φορές η διάλυση μιας ουσίας σ’ ένα διαλύτη ερμηνεύεται με
το σκεπτικό ότι η ισχύς των διαμοριακών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων της διαλυμένης ουσίας και των μορίων του
διαλύτη υπερβαίνει την αντίστοιχη των μορίων του διαλύτη μεταξύ
τους, καθώς και των μορίων της διαλυμένης ουσίας μεταξύ τους. Έτσι
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα όμοια διαλύουν όμοια, δηλαδή
¾ οι πολικές ενώσεις διαλύονται στους πολικούς διαλύτες (π.χ. διάλυση αιθανόλης στο νερό) και οι μη πολικές στους μη πολικούς
διαλύτες (π.χ. εξάνιο σε τετραχλωράνθρακα).

Γ 7.3 Υδατικά διαλύματα ιοντικών ενώσεων
Γνωρίζουμε ήδη από την Ενότητα Β ότι τα ιοντικά στερεά αποτελούνται από πολύ μεγάλο αριθμό φορτισμένων σωματιδίων (κατιόντων και ανιόντων) που είναι τοποθετημένα σε σταθερές θέσεις στο
κρυσταλλικό πλέγμα. Η σταθερότητα του κρυσταλλικού πλέγματος
(όπως προκύπτει από ιδιότητες όπως η σκληρότητα και οι υψηλές
θερμοκρασίες τήξης των κρυστάλλων) οφείλεται στις ισχυρές ελκτικές
ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb που ασκούνται ανάμεσα στα αντιθέτως φορτισμένα ιόντα. Όταν ένας κρύσταλλος διαλύεται στο νερό, μόρια του νερού παρεμβάλλονται ανάμεσα στα ιόντα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις Coulomb να ελαττώνονται 80 περίπου φορές σε σχέση με τον αέρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διάλυση του κρυστάλλου.
Μέσα στο διάλυμα κάθε ιόν περιβάλλεται από έναν αριθμό μορίων
νερού και κινείται προς τυχαίες διευθύνσεις. Αν όμως εισαγάγουμε
στο διάλυμα δύο ηλεκτρόδια και τα συνδέσουμε με εξωτερική πηγή
συνεχούς ρεύματος, παρατηρούμε ότι ένα αμπερόμετρο που είναι συνδεδεμένο σε σειρά με το εξωτερικό κύκλωμα δείχνει ένδειξη, άρα μέσα από το κύκλωμα, άρα και μέσα από το διάλυμα διέρχεται ηλεκτρικό
ρεύμα. Ταυτόχρονα στα δύο ηλεκτρόδια συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις (ημιαντιδράσεις). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ηλεκτρόλυση.
Τα υδατικά διαλύματα των ιοντικών ουσιών ονομάζονται ηλεκτρολύτες. Ηλεκτρολύτες είναι και τα τήγματα των ιοντικών ουσιών.
Υπάρχουν πολλές ιοντικές ενώσεις που είναι ευδιάλυτες στο νερό,
αλλά και αρκετές που είναι δυσδιάλυτες. Η εξήγηση της δυσδιαλυτότητας ξεφεύγει από τα όρια του βιβλίου αυτού. Αρκεί να παρατηρήσουμε ότι το ένα ή και τα δύο ιόντα μιας δυσδιάλυτης ένωσης έχουν
σχετικά μεγάλο μέγεθος. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις συνηθέστερες
ευδιάλυτες και δυσδιάλυτες ενώσεις.

Οι δυνάμεις Coulomb είναι
τόσο μεγαλύτερες όσο τα
φορτία των ιόντων είναι
μεγαλύτερα και όσο η απόσταση
ανάμεσα
στα
ιόντα είναι μικρότερη.

Πειραματική διάταξη ενός
ηλεκτρολυτικού στοιχείου.
Κατά την ηλεκτρόλυση στο
θετικό ηλεκτρόδιο (άνοδος) συμβαίνει οξείδωση,
ενώ στο αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος) συμβαίνει αναγωγή
Εκτός από τα τήγματα και
τα υδατικά διαλύματα των
ιοντικών ενώσεων, ηλεκτρολύτες είναι και τα
υδατικά διαλύματα ορισμένων οξέων και βάσεων
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Πίνακας 3: Τα κυριότερα ιζήματα

ιζήματα

ευδιάλυτα

Ανθρακικά (C032-)
Φωσφορικά (ΡΟ4-3)

όλα
όλα

K+, Na+, NH+4

• Θειούχα (S2-)

όλα

K+, Na+, NH4+,
Mg2+, Ca2+, Ba2+

ΑΛΑΤΑ

• Αλογονούχα (Χ-)
(Cl-, B r-, I-)
• Θειικά (SO42-)

AgX, PbX2, CuX

Όλα

CaSO4, BaSO4, PbSO4

Υδροξείδια μετάλλων

όλα

Οξέα

H2Si03

Όλα
KOH, NaOH,
Ca(OH)2, Ba(OH)2
Όλα

Τα άλατα που περιέχουν ως κατιόν Κ+ , Na+, ΝΗ4+ ή ως ανιόν ΝΟ3-,
ClO3- , HCO3- είναι ευδιάλυτα.

Η θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius
To φαινόμενο της διάστασης των ιοντικών ενώσεων στο νερό εξηγήθηκε με τη θεωρία της ηλεκτρολυτικής διάστασης που διατυπώθηκε το 1884 από τον Σουηδό φυσικοχημικό Svante Arrhenius (Αρρένιους). Σύμφωνα με αυτήν, τα ιόντα προϋπάρχουν στους κρυστάλλους
και μέσα στο νερό γίνεται απλώς απομάκρυνση των ιόντων μεταξύ
τους (διάσταση).
Η διάσταση του ευδιάλυτου χλωριούχου νατρίου στο νερό παριστάνεται συμβολικά με την παρακάτω χημική εξίσωση:
NaCl(s) + H2O(l) Æ Na+(aq) + Cl-(aq)
Όμοια για το ευδιάλυτο υδροξείδιο του νατρίου έχουμε:
NaΟΗ(s) + H2O(l) Æ Na+(aq) + ΟΗ-(aq)
Χημικές εξισώσεις που περιέχουν ιόντα ονομάζονται ιοντικές εξισώσεις.
Να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση των δυσδιάλυτων ιοντικών
ενώσεων π.χ. χλωριούχου αργύρου (AgCl), η μικρή ποσότητα ουσίας
που διαλύεται έχει υποστεί και αυτή διάσταση και βρίσκεται με μορφή
ιόντων:
ΑgCl(s) + H2O(l)
'
Ag+(aq) + Cl-(aq)
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Γ 7.4 Χημικές αντιδράσεις σχηματισμού δυσδιάλυτης ουσίας σε υδατικά διαλύματα
Έστω ότι αναμειγνύουμε υδατικά διαλύματα των ευδιάλυτων αλάτων νιτρικού αργύρου, AgNO3, και χλωριούχου νατρίου, NaCl. Στα δύο
αυτά διαλύματα έχουν συμβεί οι παρακάτω διαστάσεις:

NaCl

AgΝΟ3

NaCl(s) + H2O(l) Æ Na+(aq) + Cl-(aq)
AgΝΟ3(s) + H2O(l) Æ Ag+(aq) + NO3-(aq)
Παρατηρούμε ότι στο διάλυμα του νιτρικού αργύρου υπάρχουν ιόντα Ag+ και NO3-, ενώ στο διάλυμα του χλωριούχου νατρίου υπάρχουν ιόντα Νa+ και Cl-. Μετά την ανάμειξη, συνυπάρχουν καταρχάς
στο διάλυμα και τα τέσσερα ιόντα. Όμως τα ιόντα Ag+ και Cl- αντιστοιχούν στο δυσδιάλυτο λευκό άλας χλωριούχος άργυρος, AgCl, από
το οποίο δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαλυμένη παρά μόνο πολύ μικρή
ποσότητα. Για τον παραπάνω λόγο, τα ιόντα Ag+ και Cl- δεν μπορούν
να συνυπάρχουν σε σχετικά μεγάλη ποσότητα, αλλά συνδυάζονται
μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να καταβυθίζεται από το διάλυμα λευκός
χλωριούχος άργυρος. Το φαινόμενο αυτό το παριστάνουμε συμβολικά
με την παρακάτω ιοντική χημική εξίσωση:
Ag+(aq) + Cl-(aq) Æ AgCl(s)
Το συνολικό χημικό φαινόμενο δείχνεται συμβολικά με τη χημική εξίσωση:
AgΝΟ3(aq) + NaCl(aq) Æ AgCl(s)↓ + NaCl(aq)
Το προς τα κάτω βέλος δείχνει την καταβύθιση ιζήματος AgCl.
Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων AgΝΟ3 και NaCl η αντίδραση
είναι ακαριαία, το ίζημα δηλαδή σχηματίζεται αμέσως μόλις τα δύο
διαλύματα έρθουν σε επαφή. Να σημειωθεί ότι η ίδια αντίδραση
πραγματοποιείται και αν αναμείξουμε σε ένα γουδί τα δύο στερεά άλατα AgNO3 και NaCl και τρίψουμε το μείγμα με το γουδοχέρι.
Η γνώση των δυσδιάλυτων ιοντικών ενώσεων (αλάτων και υδροξειδίων μετάλλων) βοηθάει στην πρόβλεψη του αν θα πραγματοποιηθεί μίια μεταθετική αντίδραση καταβύθισης ιζήματος. Οι αντιδράσεις
αυτές ανήκουν στις μεταθετικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις διπλής
αντικατάστασης.

Παρασκευή
διαλύματος
ορισμένης συγκέντρωσης
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Γ 7.5 Συγκέντρωση διαλύματος
Συγκέντρωση ή μολικότητα κατ' όγκο διαλύματος
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους
οποίους μπορούμε να εκφράσουμε την περιεκτικότητα ενός διαλύματος, δηλαδή την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε
ορισμένη ποσότητα διαλύματος ή διαλύτη. Μια από τις συνηθέστερες
μονάδες περιεκτικότητας ενός διαλύματος είναι η μολικότητα κατ'
όγκο:
¾
η μολικότητα κατ' όγκο (Molarity) εκφράζει τον αριθμό των
μολ της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1 L διαλύματος. Δηλαδή,
έχουμε:
c=n/V
Όπου,
c = η συγκέντρωση του διαλύματος (μολικότητα κατ' όγκο)
n = o αριθμός μολ της διαλυμένης ουσίας και
V = ο όγκος του διαλύματος σε L.
Μονάδα της συγκέντρωσης αυτής είναι το mol L-1 ή Μ. Για
παράδειγμα, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου συγκέντρωσης 1,5 Μ
περιέχει 1,5 mol NaOH (60 g) σε 1 L (1000 mL) διαλύματος, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Παρασκευή
διαλύματος
ορισμένης συγκέντρωσης.
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Γ 8 OI ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
Γ 8.1 Τι είναι οι προσθετικές ιδιότητες – H μείωση
της τάσης ατμών
Όταν διαλύεται μια ουσία στο νερό, το διάλυμα που προκύπτει έχει
σαφώς νέες ιδιότητες σε σχέση με τον καθαρό διαλύτη (π.χ. το νερό):
άλλη γεύση, άλλη πυκνότητα, άλλο ιξώδες κ.λπ. Ακόμη και αν διαλυθεί η ίδια ποσότητα σε γραμμάρια από δύο ενώσεις στον ίδιο όγκο διαλύτη, τα διαλύματα που προκύπτουν έχουν διαφορετικές ιδιότητες,
π.χ. πυκνότητες. Ωστόσο, υπάρχει ένα σύνολο ιδιοτήτων στο διάλυμα
το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη φύση της διαλυμένης ουσίας (μορίων
ή ιόντων) και εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος (ή διαλύτη). Έτσι, διπλάσια για
παράδειγμα ποσότητα διαλυμένου σώματος προκαλεί διπλάσια μεταβολή στις ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες ονομάζονται προσθετικές ή
αθροιστικές και είναι:
¾
¾
¾
¾

η ελάττωση της τάσης των ατμών του διαλύτη
η ανύψωση της θερμοκρασίας βρασμού του διαλύτη
η ταπείνωση της θερμοκρασίας πήξης του διαλύτη
η ωσμωτική πίεση του διαλύματος.

Η μείωση της τάσης ατμών
Είναι γνωστό ότι η τάση ατμών ενός υγρού είναι η πίεση που ασκούν οι ατμοί του υγρού όταν το υγρό βρίσκεται σε ισορροπία με
τους ατμούς του.
ΥΓΡΟ

'

ΑΤΜΟΣ

Αν διαλύσουμε μια μη πτητική ουσία σ΄ ένα υγρό διαλύτη π.χ. ένα
στερεό, παρατηρείται ελάττωση της τάσης ατμών του διαλύτη, το υγρό, δηλαδή, εξατμίζεται δυσκολότερα. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται
ως εξής: στην επιφάνεια του καθαρού διαλύτη υπάρχουν αποκλειστικά
μόρια διαλύτη. Ορισμένα απ΄ αυτά υπερνικούν τις διαμοριακές δυνάμεις και εξατμίζονται. Η παρουσία όμως της μη πτητικής διαλυμένης
ουσίας ελαττώνει τον αριθμό των μορίων του διαλύτη στην επιφάνεια
του υγρού, επομένως η εξάτμιση περιορίζεται και η τάση ατμών ελαττώνεται. Προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του διαλυμένου
σώματος, τόσο μεγαλύτερη μείωση της τάσης ατμών παρατηρείται.
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Σχήμα 27 Η παρουσία μη
πτητικής διαλυμένης ουσίας προκαλεί μείωση της
τάσης ατμών του υγρούδιαλύτη.

Γ 8.2 Ανύψωση της θερμοκρασίας βρασμού
Το πέρασμα για κάθε ουσία από τη μια φυσική κατάσταση στην
άλλη είναι στενά συνδεδεμένο με την τάση των ατμών της ουσίας. Ως
θερμοκρασία βρασμού (θ.β.) (ή σημείο ζέσεως) ορίζεται η θερμοκρασία εκείνη στην οποία η τάση των ατμών ενός υγρού εξισώνεται με την
εξωτερική πίεση. Στην περίπτωση του καθαρού νερού αυτό συμβαίνει
στους 100 °C (κανονικό σημείο ζέσεως του νερού). Ωστόσο, όπως είδαμε παραπάνω, σ' ένα υδατικό διάλυμα η τάση των ατμών του διαλύματος είναι μικρότερη από εκείνη του νερού, με αποτέλεσμα η θ.β. να
ανυψώνεται. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του διαλύματος, τόσο μικρότερη είναι η τάση των ατμών του διαλύματος,
άρα και τόσο μεγαλύτερη είναι η ανύψωση της θ.β.. Συνεπώς, η ανύψωση της θ.β. του διαλύτη εξαρτάται από τη συγκέντρωση του διαλύματος (μεγαλώνει με τη συγκέντρωση).

• Κανονικό σημείο ζέσεως
είναι η θερμοκρασία στην
οποία η τάση ατμών της
ουσίας είναι 1 atm.
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Ο νόμος της ζεσεοσκοπίας

¾ Σε αραιά μοριακά διαλύματα μη πτητικών ουσιών η ανύψωση της
θερμοκρασίας βρασμού του διαλύτη είναι ανάλογη προς τη μολικότητα κατά βάρος (molality) του διαλύματος.
Δηλαδή,

ΔΤb = Kb m
όπου,
ΔΤb: η ανύψωση θ.β. του διαλύτη (θ.β. διαλύματος - θ.β. διαλύτη),
m: η μολικότητα κατά βάρος του διαλύματος (molality)
Κb: σταθερά ανύψωσης θ.β. ή σταθερά ζεσεοσκοπίας, η οποία εξαρτάται από τη φύση του διαλύτη. Όταν η μολικότητα κατά βάρος του
διαλύματος είναι 1 m, τότε η τιμή της ΔΤb είναι αριθμητικά ίση με την
Κb.
Η παραπάνω σχέση ανταποκρίνεται πολύ καλά σε αραιά διαλύματα μη πτητικών, μοριακών ενώσεων (μη ιοντικών και μη πολυμεριζομένων). Όμως, με κάποια τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και για
αραιά διαλύματα ηλεκτρολυτών .

Η εξίσωση της ανύψωσης
της θ.β. ισχύει με
την
προϋπόθεση ότι:
- η διαλυμένη ουσία είναι
μη πτητική
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη
ουσία είναι υπό μορφή
μορίων.

•μολικότητα κατά βάρος
( molality):
εκφράζει τον αριθμό των
mol της διαλυμένης ουσίας
σε 1000 g διαλύτη. Δηλαδή, αν έχουμε 0,3 mol
διαλυμένης
ουσίας
σε
1000 g διαλύτη η molality
είναι 0,3 m.

¾ Ζεσεοσκοπία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής
μοριακής μάζας (μοριακό βάρος) με βάση τη μέτρηση πειραματικά
του ΔΤb, με εφαρμογή του παραπάνω νόμου:
m ουσίας . 1000
ΔΤb = Kb m = Kb
Μr ουσίας . m διαλύτη
όπου,
m ουσίας : η μάζα της διαλυμένης ουσίας
Μr ουσίας: η σχετική μοριακή μάζα της διαλυμένης ουσίας και
m διαλύτη: η μάζα του διαλύτη.

Γ 8.3 Ταπείνωση της θερμοκρασίας πήξης
Με την ίδια λογική, η θερμοκρασία πήξης (ή σημείο πήξεως) ενός
διαλύματος είναι χαμηλότερη από εκείνη του καθαρού διαλύτη. Έτσι,
το θαλασσινό νερό, που είναι πλούσιο σε άλατα, δεν πήζει τόσο εύκολα όσο το νερό των λιμνών και των ποταμών.
Η ταπείνωση της θερμοκρασίας πήξης του διαλύτη εξαρτάται από
τη συγκέντρωση του διαλύματος (μεγαλώνει με τη συγκέντρωση).

• Κανονικό σημείο πήξεως
είναι η θ.π. της ουσίας σε
πίεση 1atm.
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Γενικά αναφέρουμε ότι οι μεταβολές στη θ.π., που προκαλούνται
κατά τη διάλυση μιας ουσίας σ' ένα διαλύτη, είναι πιο σημαντικές από
τις αντίστοιχες της θ.β. Για το λόγο αυτό, και επειδή η θ.π. μετρείται
πειραματικά με μεγαλύτερη ακρίβεια από τη θ.β., η κρυοσκοπία βρίσκει πολλές εφαρμoγές.

Η εξίσωση της ταπείνωσης
του σ.π. ισχύει με
την
προϋπόθεση ότι:
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη
ουσία είναι υπό μορφή
μορίων.

Η προσθήκη αντιπηκτικών
υγρών στο νερό των ψυγείων των αυτοκινήτων,
όπως π.χ. της αιθυλενογλυκόλης (ή απλώς γλυκόλης) C2H4(OH)2 αποτελεί μια εφαρμογή της ταπείνωσης της θ.π. (βλ.
Πίνακα 5). Άλλη εφαρμογή
είναι
η
χρησιμοποίηση
αλάτων, όπως NaCl και
CaCl2 για το λιώσιμο των
πάγων στους χιονισμένους
δρόμους.

Σχήμα 28 Διάταξη για τον πειραματικό προσδιορισμό του σημείου πήξης
ενός υγρού.
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Νόμος της κρυοσκοπίας

¾ Σε αραιά μοριακά διαλύματα η ταπείνωση της θ.π. είναι ανάλογη προς τη μολικότητα κατά βάρος (molality) του διαλύματος.
Δηλαδή:
ΔΤf = Kf m
όπου,
ΔΤf : η ταπείνωση θ.π. του διαλύτη (θ.π. διαλύτη − θ.π. διαλύματος),
m : η μολικότητα κατά βάρος του διαλύματος (molality)
Κf : σταθερά ταπείνωσης θ.π. ή σταθερά κρυοσκοπίας, η οποία εξαρτάται από τη φύση του διαλύτη. Όταν η μολικότητα κατά βάρος του
διαλύματος είναι 1 m, τότε η τιμή της ΔΤf είναι αριθμητικά ίση με την
Κf .

¾

Κρυοσκοπία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού
της σχετικής μοριακής μάζας με βάση τη μέτρηση πειραματικά του
ΔΤf, με εφαρμογή του παραπάνω νόμου:

m ουσίας . 1000
ΔΤf = Kf m = Kf
Μr ουσίας . m διαλύτη
όπου,
m ουσίας : η μάζα της διαλυμένης ουσίας
Μr ουσίας : η σχετική μοριακή μάζα της διαλυμένης ουσίας και
mδιαλύτη: η μάζα του διαλύτη.
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Θερμοκρασία πήξης μειγμάτων υγρών ουσιών
Παρακάτω δίνεται πίνακας με τις τιμές των Kb και Kf διαφόρων διαλυτών
με τις αντίστοιχες τιμές των σ.β. και σ.π.
Πίνακας 4 Σταθερές ανύψωσης σ.β. και ταπείνωσης σ.π. με τις αντίστοιχες
τιμές των σ.β. και σ.π. χαρακτηριστικών διαλυτών.

Διαλύτης

Kb
o

C m-1

θ.β.
o

Kf

θ.π.

o

C m-1

C

o

νερό, H2O

0,52

100,0

1,86

0,0

χλωροφόρμιο, CHCl3

3,63

61,2

4,68

-63,5

βενζόλιο, C6H6

2,53

80,1

5,12

5,5

τετραχλωράνθρακας, CCl4

5,02

76,8

29,8

-22,3

οξικό οξύ, CH3COOH

3,08

118,5

3,59

16,6

αιθανόλη, C2H5OH

1,07

78,3

καμφορά, C10H16O

40,0

C

179,5

*Οι θ.β. και θ.π. αναφέρονται στις κανονικές τους τιμές
Μιλώντας γενικά πρέπει να αναφέρει κανείς ότι η διάλυση 1 mol μιας ουσίας δεν δημιουργεί πάντοτε και 1 mol σωματιδίων στο διάλυμα. Το διαλυμένο σώμα μπορεί να διίσταται (ή ιοντίζεται) πλήρως ή μερικώς σχηματίζοντας
έτσι μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων. Στον αντίποδα αυτού είναι δυνατό τα
μόρια του διαλυμένου σώματος να συμπυκνώνονται ή να πολυμερίζονται ή
να συσσωματώνονται πλήρως ή μερικώς προς μεγαλύτερα συγκροτήματα,
οπότε βέβαια ο αριθμός των ανεξάρτητων σωματιδίων ελαττώνεται. Η μελέτη
των προσθετικών ιδιοτήτων των διαλυμάτων μιας ουσίας μας παρέχει πληροφορίες για διάσταση ή πολυμερισμό.
Πίνακας 5 Θερμοκρασίες πήξης υδατικών διαλυμάτων αιθυλενογλυκόλης *

%κ.β. περιεκτικότητα

ΔΤf(oC)

1

0,3

5

1,6

10

3,4

20

7,9

32

16,2

40

23,8

52

38,8

60

51,2

* ΗΟCH2CH2OH
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Γ 8.4 Η ώσμωση και η ωσμωτική πίεση
Η ωσμωτική πίεση είναι μια ακόμη προσθετική ιδιότητα των διαλυμάτων, η οποία παρατηρείται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Για να
εκδηλωθεί, δηλαδή, απαιτείται μια ημιπερατή μεμβράνη, φυσική ή
συνθετική, που επιτρέπει κάποιες ουσίες να περνούν και κάποιες όχι
(δρα δηλαδή σαν ένα είδος μοριακού κόσκινου).
Θεωρήστε μια ημιπερατή μεμβράνη η οποία διαχωρίζει ένα υδατικό
διάλυμα από καθαρό νερό. Αν δεν υπήρχε η μεμβράνη, το διάλυμα θα
ανακατευόταν με το νερό και θα προέκυπτε ένα ενιαίο αραιότερο διάλυμα. Όμως, η μεμβράνη επιτρέπει μόνο τη δίοδο των μορίων νερού
και προς τις δύο κατευθύνσεις και όχι τη δίοδο των μορίων του διαλυμένου σώματος. Έτσι, λοιπόν, το νερό εισέρχεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στο δεξιό μέρος του δοχείου με σκοπό να εξισώσει τις συγκεντρώσεις στα δύο μέρη. Η διάχυση αυτή των μορίων του νερού γίνεται
όχι μόνο μεταξύ του καθαρού νερού και του διαλύματος, αλλά και μεταξύ δύο διαλυμάτων διαφορετικής συγκέντρωσης και ονομάζεται
ώσμωση.

Σχήμα
29
Ημιπερατή
μεμβράνη που χωρίζει το
διαλύτη (νερό) από το
διάλυμα (ζαχαρόνερο).

¾ Ώσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διάχυσης περισσοτέρων μορίων διαλύτη (συνήθως νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από το
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διαλύτη στο διάλυμα ή από το διάλυμα της μικρότερης συγκέντρωσης (υποτονικό διάλυμα) στο διάλυμα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης (υπερτονικό διάλυμα).
Αποτέλεσμα της ώσμωσης είναι η στάθμη του υγρού να ανεβαίνει
στο δεξιό σκέλος του σωλήνα (βλέπε Σχήμα 30). Θα περίμενε κανείς
ότι η ώσμωση θα συνεχιζόταν μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις
των δύο διαλυμάτων. Μόνο τότε το σύστημα θα έβρισκε τη δυναμική
του ισορροπία, οπότε ίδιος αριθμός μορίων διαλύτη θα διαπερνούσε
την ημιπερατή μεμβράνη και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα έλεγε κανείς ότι η στάθμη κατ΄ αυτό τον τρόπο θα ανέβαινε συνεχώς μια και το
διάλυμα όσο και να αραιωθεί δεν θα γίνει ποτέ καθαρό νερό. Όμως,
καθώς η στάθμη ανεβαίνει μέσα στο σωλήνα, η δημιουργούμενη υδροστατική πίεση αυξάνει την ταχύτητα μετακίνησης του νερού προς
το διαλύτη. Έτσι, λοιπόν, κάποια στιγμή η στάθμη μέσα στο σωλήνα
είναι τέτοια, ώστε οι δύο ταχύτητες μετακίνησης των μορίων νερού
προς και από το διαλύτη εξισώνονται, οπότε και το φαινόμενο σταματά.

Αν η εξωτερική πίεση ( Ρ )
που ασκείται στην επιφάνεια του διαλύματος είναι
ίση με την ωσμωτική πίεση
( Π ) του διαλύματος, τότε
δεν λαμβάνει χώρα ώσμωση.

Σχήμα 30 Διαγραμματική απεικόνιση του φαινομένου της ώσμωσης και της
ωσμωτικής πίεσης.

Την πίεση αυτή της υδροστατική στήλης, που έχει αποτέλεσμα την
εξίσωση των ταχυτήτων μετακίνησης του νερού (διαλύτη) μέσω της
ημιπερατής μεμβράνης και την αποκατάσταση δυναμικής ισορροπίας
στο σύστημα, ονομάζουμε ωσμωτική πίεση, Π, του διαλύματος.
Προφανώς, η ώσμωση δεν θα γινόταν καθόλου αν από την αρχή
είχε ασκηθεί στην επιφάνεια του διαλύτη πίεση, Ρ ίση με την ωσμωτική πίεση, Π. Συνεπώς,
¾ Ωσμωτική πίεση διαλύματος, που διαχωρίζεται με ημιπερατή
μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη του, ονομάζεται η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα, ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος
του διαλύματος.

Αν η εξωτερική πίεση (Ρ)
που ασκείται στην επιφάνεια του διαλύματος είναι
μεγαλύτερη από την ωσμωτική ( Π ), τότε έχουμε
αντίστροφη ώσμωση.
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Η ωσμωτική πίεση είναι μια προσθετική ιδιότητα, η τιμή της οποίας δεν εξαρτάται από τη φύση της διαλυμένης ουσίας, αλλά μόνο
από την ποσότητα (σε μολ) της διαλυμένης ουσίας σε ορισμένο όγκο
διαλύματος. Η ωσμωτική πίεση, Π, ενός διαλύματος δίνεται από την
παρακάτω σχέση:
Π V = n RT

όπου,
Π : η ωσμωτική πίεση του διαλύματος
V: ο όγκος του διαλύματος
n : ο αριθμός mol της διαλυμένης ουσίας
R : η παγκόσμια σταθερά των αερίων
Τ: η απόλυτη θερμοκρασία (Κ)
Επειδή δε n/V = c έχουμε,

Π = c RT

Όπου,
c: η συγκέντρωση (Molarity) του διαλύματος.
Η αναλογία της σχέσης με την καταστατική εξίσωση των ιδανικών
αερίων είναι εμφανής και εντυπωσιακή.
Στο εργαστήριο η μέτρηση της ωσμωτικής πίεσης χρησιμοποιείται
για τη μελέτη μεγαλομοριακών ενώσεων, όπως είναι οι πρωτεΐνες και
τα νουκλεϊνικά οξέα, π.χ. για τον προσδιορισμό της σχετικής μοριακής
μάζας τους. Σ' αυτά, λόγω του μεγάλου Μr, είναι δύσκολο να παρασκευαστούν σχετικά πυκνά διαλύματα. Όμως, τα αραιά διαλύματά
τους έχουν υψηλή τιμή ωσμωτικής πίεσης, Π, η οποία μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.
¾ Ωσμωμετρία ονομάζεται η μέθοδος προσδιορισμού της σχετικής μοριακής μάζας με βάση τον πειραματικό προσδιορισμό της
θερμοκρασίας πήξης και με χρήση της παραπάνω εξίσωσης.

•

Η ωσμωτική πίεση είναι
η μόνη προσθετική ιδιότητα που εξαρτάται από τη
θερμοκρασία του διαλύματος.
• Οι εξισώσεις της ωσμωτικής πίεσης ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι:
- το διάλυμα είναι αραιό
- το διάλυμα είναι μοριακό, δηλαδή η διαλυμένη
ουσία είναι υπό μορφή
μορίων

• Ισοτονικά διαλύματα:
είναι τα διαλύματα που
έχουν την ίδια τιμή ωσμωτικής πίεσης. Ο φυσιολογικός ορός (0,9% w/v NaCl
ή διάλυμα γλυκόζης 5,7%
w/v) και αίμα έχει (Π =
7,7 atm).
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Αντίστροφη ώσμωση
Αντίστροφη ώσμωση έχουμε όταν ασκούμε σε διάλυμα, που διαχωρίζεται
με ημιπερατή μεμβράνη από τον καθαρό διαλύτη του, πίεση μεγαλύτερη από
την ωσμωτική του πίεση. Στην περίπτωση αυτή ο διαλύτης διαπερνά την ημιπερατή μεμβράνη από το διάλυμα της υψηλής προς το διάλυμα της χαμηλής συγκέντρωσης.
Το φαινόμενο της αντίστροφης ώσμωσης βρίσκει εφαρμογή στην αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος
της λειψυδρίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το νερό των ωκεανών αποτελεί το
97,2% της συνολικής ποσότητας νερού στη Γη.
Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αφαλάτωσης στο κόσμο σήμερα βρίσκεται
στη Σαουδική Αραβία. Αυτή τροφοδοτεί το 50% του πόσιμου νερού της χώρας, κάνοντας χρήση της αντίστροφης ώσμωσης με το νερό του Περσικού
Κόλπου. Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος αυτή έχει εξαπλωθεί και σε πολλές
πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την πόλη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, όπου από το 1992 λειτουργεί εγκατάσταση αντίστροφης ώσμωσης, για την παραγωγή 30400 m3 πόσιμου νερού τη
μέρα. Επίσης κυκλοφορούν στο εμπόριο μικρού μεγέθους αφαλατωτές αντίστροφης ώσμωσης που βρίσκουν χρήση σε κάμπινγκ και θαλάσσια ταξίδια.

Πάνω. Ο εσωτερικός χώρος σύγχρονης μονάδας
αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση.
Κάτω.
Κάθε
κύλινδρος
αποτελείται από μερικά
εκατομμύρια κοίλες ίνες
από ημιπερατή μεμβράνη.

Σχήμα 31 α. Διάταξη για την αφαλάτωση του νερού σε μεγάλη κλίμακα (πάνω). β.
Όταν το θαλασσινό νερό εισέλθει υπό πίεση στο σύστημα, τότε το καθαρό νερό (μπλε
σφαίρες) διέρχεται μέσω της ημιπερατής μεμβράνης και καταλήγει στη δεξαμενή του
πόσιμου νερού, ενώ τα άλατα (κόκκινες σφαίρες) μένουν εκτός του συστήματος (κάτω).
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Βιολογική σημασία της ώσμωσης
Το φαινόμενο της ώσμωσης παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά βιολογικά φαινόμενα που συσχετίζονται με τη λειτουργία του κυττάρου. Η
κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή μεμβράνη, δηλαδή επιτρέπει τη
δίοδο των μορίων του νερού, όχι όμως των μορίων της πρωτεΐνης ή
άλλων μεγαλομορίων. Για να μην έχουμε μορφολογικές μεταβολές
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, θα
πρέπει τα ενέσιμα διαλύματα π.χ. φυσιολογικός ορός (υδατικό διάλυμα 0,9% w/w NaCl) να έχουν την ίδια ωσμωτική με το αίμα, δηλαδή
περίπου 8 atm.
1.
Αν το κύτταρο βυθιστεί σε υδατικό διάλυμα ισοτονικό σε
σχέση με το ενδοκυτταρικό υγρό (π.χ. φυσιολογικός ορός), τότε το
κύτταρο διατηρεί το μέγεθός του, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων
μορίων νερού ισούται με τον αριθμό των εξερχόμενων.
2.
Αν το κύτταρο βυθιστεί σε διάλυμα υπερτονικό σε σχέση με
το ενδοκυτταρικό υγρό του (π.χ. πυκνό διάλυμα ζάχαρης), τότε το
κύτταρο συρρικνώνεται, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων μορίων
νερού είναι μικρότερος των εξερχόμενων .
3.
Αν το κύτταρο βυθιστεί σε διάλυμα υποτονικό σε σχέση με
το ενδοκυτταρικό υγρό (π.χ. καθαρό νερό), τότε το κύτταρο διογκώνεται, καθώς ο αριθμός των εισερχόμενων μορίων νερού είναι μεγαλύτερος των εξερχόμενων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διάρρηξη του
κυττάρου. Για παράδειγμα, αν βυθιστούν ερυθρά αιμοσφαίρια σε καθαρό νερό, τότε τα αιμοσφαίρια διογκώνονται και σπάζουν, ενώ διαχέεται η αιμοσφαιρίνη (ερυθρά χρωστική) που περιέχουν στο νερό.
Αυτό ονομάζεται αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Σχήμα 32: Ερυθρά αιμοσφαίρια σε διάλυμα α. ισοτονικό, β. υπερτονικό και γ.
υπερτονικό ως προς το ενδοκυττάριο υγρό.
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Γ 9. TA ΟΞΕΑ ΚΑΙ OI ΒΑΣΕΙΣ
Γ 9.1 Γενικά περί οξέων - Ορισμός
Τα οξέα περιέχονται σε πολλά τρόφιμα, ποτά, φάρμακα και άλλα
υλικά καθημερινής χρήσης. Η ασπιρίνη, για παράδειγμα, περιέχει ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα λεμόνια κιτρικό οξύ, το ξίδι οξικό οξύ, η
coca-cola φωσφορικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα (όξινο οξείδιο).
Στο στομάχι μας το υδροχλωρικό οξύ παίζει βασικό ρόλο στη λειτουργία της πέψης.
Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες θεωρίες σχετικά με τα
οξέα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη περί οξέων και βάσεων δόθηκε
το 1675 από το Γάλλο φαρμακοποιό Lémery. O Lémery συσχέτισε τη
χημική συμπεριφορά των οξέων και βάσεων με το σχήμα και τη δομή
τους. Τα οξέα, σύμφωνα με τις απόψεις του Lémery, έχουν στην επιφάνειά τους «καρφιά», πράγμα που δικαιολογεί το γδάρσιμο που προκαλούν στο δέρμα μας. Αργότερα, το 1787 ο Γάλλος Lavoisier παρατήρησε ότι η καύση ορισμένων στοιχείων, όπως είναι ο άνθρακας, το
θείο και το άζωτο, οδηγεί σε ενώσεις (οξείδια) οι οποίες διαλυόμενες
στο νερό δίνουν οξέα. Με βάση το σκεπτικό αυτό, ο Lavoisier χαρακτήρισε ως οξέα τις χημικές ενώσεις που περιέχουν αμέταλλο και οξυγόνο (οξύ + γόνος <γίνομαι).
Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί οξέων και βάσεων έχουν αφετηρία τη
θεωρία ηλεκτρολυτικής διάστασης του Σουηδού φυσικοχημικού Arrhenius, σύμφωνα με την οποία οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις
που διαλυόμενες στο νερό παρέχουν κατιόντα υδρογόνου (Η+).

Οξέα κατά Arrhenius:
Οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό ιοντίζονται δίνοντας
+
υδρογόνου, Η .

κατιόντα

Χρήσεις των οξέων
Τα καθαριστικά τουαλέτας περιέχουν υδροχλωρικό οξύ (ΗCl). Τα
περισσότερα υγρά σαμπουάν είναι όξινα. Το υδροχλωρικό οξύ χρησιμοποιείται επίσης για τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών από
οξείδια και για την εργαστηριακή παρασκευή H2 και CO2.
Το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) χρησιμοποιείται στη χαρακτική και τη βιομηχανία για την παραγωγή νιτρικών λιπασμάτων και εκρηκτικών υλών.
Το θειικό οξύ (Η2SO4) χρησιμοποιείται για την παρασκευή άλλων
οξέων, σαπουνιών, απορρυπαντικών, βερνικιών, ινών, βαφών, λιπασμάτων, χρωμάτων και πλαστικών. Χρησιμοποιείται επίσης ως ηλεκτρολύτης στις μπαταρίες (συσσωρευτές) των αυτοκινήτων καθώς
και ως αφυδατικό μέσο.

Η ασπιρίνη είναι μία σχετικά πολύπλοκη μοριακή
ένωση που συμπεριφέρεται ως οξύ, αφού κατά τη
διάλυσή της στο νερό παρέχει Η+.
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Όξινος χαρακτήρας
Τα οξέα παρουσιάζουν μια σειρά από κοινές ιδιότητες που ονομάζονται όξινος χαρακτήρας ή όξινες ιδιότητες ή όξινη αντίδραση. Οι
κοινές αυτές ιδιότητες οφείλονται στην παρουσία κατιόντων υδρογόνου (Η+) στα υδατικά διαλύματά τους. Οι ιδιότητες αυτές είναι:
α. Όξινη γεύση
Τα οξέα έχουν ξινή γεύση.
β. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών
Οι δείκτες είναι ουσίες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (όξινο ή βασικό). Για παράδειγμα, η φαινολοφθαλεΐνη έχει ανοικτό κόκκινο χρώμα σε διάλυμα βάσης (π.χ.
NaOH), το οποίο, όμως, με προσθήκη κατάλληλης ποσότητας οξέος
χάνεται (αποχρωματισμός διαλύματος). Επίσης, το βάμμα του ηλιοτροπίου από μπλε χρώμα σε βασικό περιβάλλον, γίνεται κόκκινο σε
όξινο περιβάλλον.

«Έκφραση» στην όξινη
γεύση

γ. Αντιδρούν με μέταλλα
Ορισμένα δραστικά μέταλλα αντιδρούν με διαλύματα οξέων ελευθερώνοντας αέριο υδρογόνο, π.χ. Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

Σχήμα 33 Η αντίδραση ενός δραστικού μετάλλου με οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εργαστηριακή παρασκευή του υδρογόνου.

Με προσθήκη οξέος σε
διάλυμα βάσης η φαινολοφθαλεΐνη, που βρίσκεται
στο διάλυμα, αποχρωματίζεται.
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δ. Αντιδρούν με βάσεις
Η αντίδραση αυτή μεταξύ ενός οξέος και μιας βάσης προς σχηματισμό
άλατος και νερού ονομάζεται εξουδετέρωση (βλ. παρακάτω).
ε. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την ηλεκτρόλυσή τους ελευθερώνεται υδρογόνο στην κάθοδο.
Τα ιόντα που σχηματίζονται κατά τη διάλυση ενός οξέος στο νερό
(ιοντισμός του οξέος), όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος (βλέπε Σχήμα 35). Μάλιστα η αγωγιμότητα, η ευκολία δηλαδή που περνά το ρεύμα, συσχετίζεται με την ισχύ του ηλεκτρολύτη. Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η διαβίβαση συνεχούς
ρεύματος σε διάλυμα οξέος απελευθερώνει στην κάθοδο (αρνητικό
πόλο της πηγής) αέριο Η2. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ηλεκτρόλυση. Ηλεκτρόλυση, γενικώς, είναι το σύνολο των χημικών αντιδράσεων
που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαβίβαση συνεχούς ρεύματος σε διαλύματα ηλεκτρολυτών.

•
Στην περίπτωση των
ηλεκτρολυτών
φορείς
ρεύματος είναι τα ιόντα.
Αντίθετα, στους μεταλλικούς αγωγούς ο φορέας
ρεύματος είναι τα ηλεκτρόνια.

Σχήμα 34 Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος οξέος στην κάθοδο
ελευθερώνεται Η2

Οι δείκτες
Ορισμένες χρωστικές συνήθως φυτικά εκχυλίσματα, με την παρουσία οξέων ή βάσεων αλλάζουν χρώμα. Τέτοιες χρωστικές περιέχουν το τσάι, το κόκκινο λάχανο, τα παντζάρια κ.α. Επειδή μαρτυρούν
(δείχνουν) την ύπαρξη οξέος ή βάσης ονομάζονται δείκτες.
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Στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικές στενές λωρίδες χαρτιού διαποτισμένες με διάφορους δείκτες (πεχαμετρικό χαρτί). Έτσι, ανάλογα με
το χρώμα που θα πάρει το χαρτί όταν προσθέσουμε σ’ αυτό μία σταγόνα από το διάλυμα, καταλαβαίνουμε πόσο όξινο ή πόσο βασικό είναι το διάλυμα.
ΔΕΙΚΤΗΣ
Βάμμα Ηλιοτροπίου
Φαινολοφθαλεϊνη
Ηλιανθίνη

ΧΡΩΜΑ ΣΕ
ΟΞΥ

ΧΡΩΜΑ
ΔΕΙΚΤΗ

ΧΡΩΜΑ ΣΕ
ΒΑΣΗ

Κόκκινο

Μενεξεδί

Μπλε

Άχρωμο
Κόκκινο

Άχρωμο
Κίτρινο

Κόκκινο
Κίτρινο

• Μερικές «κοινές» ονομασίες οξέων είναι:
H2SO4 : βιτριόλι
HNO3 : ακουαφόρτε

Γ 9.2 Συμβολισμός, ονοματολογία και δομή των ανόργανων οξέων
Τα οξέα κατά Arrhenius έχουν το γενικό τύπο:

ΗxΑ

όπου,
Α: είναι αμέταλλο, π.χ. Cl, ή ομάδα ατόμων (ρίζα), π.χ. SO4
Ανάλογα με το είδος του Α, τα οξέα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο
κατηγορίες:
α.Τα μη οξυγονούχα οξέα, τα οποία ονομάζονται με την πρόταξη του
υδρο- στο όνομα του Α . Π.χ.,
HBr υδροβρώμιο
H2S υδρόθειο
HCN υδροκυάνιο
Τα υδατικά διαλύματα αυτών των οξέων ονομάζονται με το
αρχικό υδρο- και ακολουθεί η κατάληξη -ικό οξύ. Έτσι, για παράδειγμα, το υδατικό διάλυμα του αερίου HCl, δηλαδή το HCl(aq), ονομάζεται υδροχλωρικό οξύ.
β. τα οξυγονούχα οξέα , τα οποία ονομάζονται με το όνομα της ρίζας
Α και τη λέξη οξύ. Π.χ.,
HNO3 νιτρικό οξύ
HClO
υποχλωριώδες οξύ
HClO2 χλωριώδες οξύ
HClO3 χλωρικό οξύ
HClO4 υπερχλωρικό οξύ
H2SO3 θειώδες οξύ
H2SO4 θειικό οξύ
H3PO4 φωσφορικό οξύ

Τα ισχυρά οξέα έχουν μεγάλη διαβρωτική ικανότητα και προκαλούν εγκαύματα στο δέρμα. Γι’ αυτό
τα δοχεία που έχουν τέτοια διαβρωτικά υγρά φέρουν την παραπάνω ετικέτα.

Το HCN είναι ένα ασθενές
οξύ, με πολύ επικίνδυνη
δηλητηριώδη δράση. Τα
τοξικά υλικά στη συσκευασία τους φέρουν την
παραπάνω ετικέτα.
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Όλα τα οξέα είναι ομοιοπολικές ενώσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή των οξυγονούχων οξέων. Παρακάτω δείχνονται οι
συντακτικοί μοριακοί τύποι των παραπάνω οξυγονούχων οξέων:

νιτρικό οξύ

Η – Ο – Cl

υποχλωριώδες οξύ

Η – Ο – Cl = O

χλωριώδες οξύ

χλωρικό οξύ

O
H

O

Cl

O

υπερχλωρικό οξύ

O

H

O
S

H

H

O

O

O

O
S

H

H

θειώδες οξύ

O

θειικό οξύ
O

O

H

O

H

O

P

O

φωσφορικό οξύ

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το υδρογόνο ή τα υδρογόνα είναι συνδεδεμένα με οξυγόνο σχηματίζοντας την οξυομάδα,
- Ο – Η.

Όπως είναι ευνόητο, πυκνό ή σχετικά πυκνό
διάλυμα ισχυρού οξέος
π.χ. υδροχλωρικού οξέος
(HCl), παρουσιάζει μεγάλη
αγωγιμότητα. Στην περίπτωση αυτή η λάμπα που
εικονίζεται στη διάταξη
του παρακάτω σχήματος
ανάβει έντονα. Αντίθετα,
στην περίπτωση που έχουμε διάλυμα ασθενούς
οξέος π.χ. φωσφορικού
οξέος (H3PO4) ή αραιό
διάλυμα ισχυρού οξέος, η
λάμπα ανάβει αμυδρά λόγω της μικρής συγκέντρωσης ιόντων στο διάλυμα.
Λόγω της παρουσίας των
ιόντων, τα υδατικά διαλύματα των οξέων κατατάσσονται στους ηλεκτρολύτες
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1. Τα οξέα, ανάλογα με τον αριθμό των Η+ που αποδίδουν στα
υδατικά τους διαλύματα, διακρίνονται σε μονοπρωτικά (ή μονοβασικά), διπρωτικά (ή διβασικά) κ.λπ. Έτσι έχουμε:
HCl:

μονοπρωτικό οξύ

H2SO4: διπρωτικό οξύ
H3PO4: τριπρωτικό οξύ
2. Τα οξέα διακρίνονται επίσης σε ισχυρά, τα οποία δεχόμαστε
ότι ιοντίζονται πλήρως σε ιόντα, και ασθενή, που ιοντίζονται
μερικώς σε ιόντα. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση συνυπάρχουν στο διάλυμα αδιάστατα μόρια και ιόντα. Παρακάτω δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση:
Ισχυρά οξέα:

HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, H2SO4

Ασθενή οξέα:

H2S, HCN, H3PO4, H2SO3

Οι αντιδράσεις ιοντισμού των ισχυρών οξέων είναι μονόδρομες αντιδράσεις, ενώ οι αντιδράσεις ιοντισμού των ισχυρών οξέων είναι αμφίδρομες:
HCl (aq)
HCN (aq)

→

H+ (aq) + Cl- (aq) (ισχυρό οξύ)
H+ (aq) + CN- (aq) (ασθενές οξύ)

Σχήμα 35 Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλύματος. Ακόμη και σε πυκνό διάλυμα ασθενούς οξέος η λάμπα ανάβει αμυδρά ή
καθόλου. Αντίθετα, σε πυκνό ή σχετικά πυκνό διάλυμα ισχυρού οξέος ίδιας συγκέντρωσης η λάμπα ανάβει έντονα.

Η παρουσία του δεσμού υδρογόνου πολλές φορές προκαλεί την
εμφάνιση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων. Έτσι για παράδειγμα το υδροφθόριο HF εμφανίζει ασθενή όξινο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα υδραλογόνα που είναι ισχυρά οξέα Στα μόρια του HF οι
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δεσμοί υδρογόνου, οι οποίοι συμβολίζονται με τρεις στιγμές, αναπτύσσονται μεταξύ ενός ζεύγους ηλεκτρονίων του Fδ- και του Ηδ+ του
γειτονικού μορίου, όπως φαίνεται παρακάτω:
δ+
... H
Fδ-

... Hδ+ Fδ- ...

Όξινα οξείδια – Ανυδρίτες οξέων
Τα όξινα οξείδια είναι κατά το πλείστον οξείδια αμετάλλων. Προκύπτουν (θεωρητικά) από τα αντίστοιχα οξυγονούχα οξέα με αφαίρεση, με τη μορφή νερού, όλων των ατόμων υδρογόνου που περιέχουν.
Έτσι, για να βρούμε τον ανυδρίτη του θειικού οξέος (H2SO4) αφαιρούμε ένα μόριο Η2Ο από ένα μόριο Η2SO4, οπότε, προκύπτει το τριοξείδιο του θείου, SO3 :

• Η χημική συμπεριφορά
των όξινων οξειδίων είναι
ανάλογη των αντίστοιχων
οξέων τους.

H2SO4 – H2O Æ SO3
Ομοίως, για να βρούμε τον ανυδρίτη του ΗΝΟ3, αφαιρούμε από
δύο μόρια ΗΝΟ3 ένα μόριο νερού, οπότε προκύπτει το πεντοξείδιο του
αζώτου, Ν2Ο5 :
2ΗΝΟ3 – Η2Ο Æ Ν2Ο5
Ένας άλλος τρόπος καθορισμού του ανυδρίτη ενός οξέος είναι ο
ακόλουθος: Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να βρούμε τον ανυδρίτη του Η3ΡΟ4. Καταρχάς βρίσκουμε τον Α.Ο. του Ρ στο οξύ:
3(+1) + x +4(-2) = 0 ή x = +5.
Τον ίδιο Α.Ο. θα έχει ο Ρ και στο οξείδιό του. Συνεπώς, το οξείδιο θα
έχει τον μοριακό τύπο: Ρ2Ο5 (πεντοξείδιο του φωσφόρου).

Γ 9.3 Γενικά περί βάσεων – Ορισμός
Οι βάσεις περιέχονται σε πολλά υλικά καθημερινής χρήσης. Τα αντιόξινα φάρμακα, που χρησιμοποιούνται όταν έχουμε στομαχικές διαταραχές, περιέχουν βάσεις, π.χ. υδροξείδιο του μαγνησίου (γάλα της
μαγνησίας). Τα αποφρακτικά νιπτήρων και σωλήνων (π.χ. tuboflo)
περιέχουν υδροξείδιο του νατρίου. Η βάση αμμωνία αποτελεί το βασικό συστατικό καθαριστικών σπιτιού (π.χ. Ajax). Το υδροξείδιο του
ασβεστίου αποτελεί σημαντικό υλικό της οικοδομικής. Βάσεις επίσης
χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες, όπως για την
παρασκευή των σαπουνιών, της τεχνητής μέταξας, στην επεξεργασία
χαρτιού κ.λπ.

• Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί χημικών δεσμών, θεωρούμε
ότι οι ετεροπολικές ενώσεις (π.χ. υδροξείδια μετάλλων και άλατα) διίστανται, σε αντιπαράθεση με
τις ομοιοπολικές ενώσεις
που ιοντίζονται, δηλαδή,
αντιδρούν με το νερό και
σχηματίζονται ιόντα.

Βάσεις κατά Arrhenius:
Βάσεις είναι οι ενώσεις
που όταν διαλυθούν στο
νερό διίστανται ή ιοντίζονται δίνοντας ανιόντα υδροξειδίου, ΟΗ-.
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Bάσεις κατά Arrhenius είναι ενώσεις που διαλυόμενες στο νερό
παρέχουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-). Στις βάσεις σύμφωνα με τον
ορισμό του Arrhenius ανήκουν δύο ειδών ενώσεις:

(1)

Βάσεις – Υδροξείδια μετάλλων
Ιοντικές ενώσεις που περιέχουν άμεσα τα ανιόντα υδροξειδίου.
Τέτοιες ενώσεις είναι τα υδροξείδια των μετάλλων Μ(ΟΗ)x, όπου x το
φορτίο (άρα και ο Α.Ο. του μετάλλου). Παρόλο ότι όλα τα μέταλλα
σχηματίζουν υδροξείδια, λίγα από τα υδροξείδια αυτά είναι ευδιάλυτες στο νερό ουσίες.

Υδροξείδιο του νατρίου: NaOH(s) + H2O Æ Na+(aq) + OH-(aq)
(ευδιάλυτο)
Υδροξείδιο του καλίου: ΚOH(s) + H2O Æ Κ+(aq) + OH-(aq)
(ευδιάλυτο)
Υδροξείδιο του μαγνησίου: Mg(OH)2(s) + H2O Æ Mg 2+ (aq) + 2OH-(aq)
(μετρίως διαλυτό)
Υδροξείδιο του μαγνησίου: Ca(OH)2(s) + H2O Æ Ca2+ (aq) + 2OH-(aq)
(μετρίως διαλυτό)
Παρατηρούμε ότι τα υδροξείδια της ομάδας ΙΑ του Περιοδικού Πίνακα είναι ευδιάλυτα, ενώ τα υδροξείδια των μετάλλων της ομάδας ΙΙΑ
είναι μερικώς διαλυτά. Κατά συνέπεια μόνα τα παραπάνω υδροξείδια
είναι ισχυρές ή μέτρια ισχυρές βάσεις αντιστοίχως, ενώ τα υδροξείδια
των άλλων μετάλλων [π.χ. Fe(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2,
Ag(OH)] είναι δυσδιάλυτα και θεωρούνται πολύ ασθενείς βάσεις.
Στο σημείο αυτό αξίζει να συγκρίνουμε τον χημικό τύπο μιας βάσης – υδροξειδίου π.χ. Να+(ΟΗ)- με τον συντακτικό μοριακό τύπο
ενός οξέος π.χ. Η – Ο – Cl. Tι ομοιότητες και τι διαφορές παρατηρείτε;
(2) Βάσεις – Ομοιοπολικές ενώσεις
Εκτός από τα υδροξείδια των μετάλλων, βάσεις είναι και πολλές
ομοιοπολικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό, αντιδρούν
με αυτό με αποτέλεσμα να σχηματίζουν και ιόντα υδροξειδίου. Άρα
και οι ενώσεις αυτές ικανοποιούν τον ορισμό των βάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανόργανης ομοιοπολικής ένωσης είναι η αμμωνία
(ΝΗ3).
H καθαρή αμμωνία είναι σε συνήθεις συνθήκες αέρια ουσία, που
όμως έχει μεγάλη διαλυτότητα στο νερό:
ΝΗ3(g) + Η2Ο Æ ΝΗ3(aq)

Ορισμένες «κοινές» ονομασίες βάσεων είναι:
NaOH : καυστική σόδα
ΚΟΗ : καυστική ποτάσα
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Περαιτέρω, με το νερό, η αμμωνία δίνει την ακόλουθη αμφίδρομη
αντίδραση:
ΝΗ3(aq) + Η2Ο ' ΝΗ4+ (aq) + ΟΗΗ προς τα δεξιά αντίδραση γίνεται σε πολύ μικρότερη έκταση απ’
ό,τι η προς τα αριστερά αντίδραση. Γι’ αυτό ένα μόνο μικρό ποσοστό
των μορίων ΝΗ3 ιοντίζεται προς ΝΗ4+ (aq) και ΟΗ-(aq) (π.χ. σε διάλυμα
ΝΗ3 συγκέντρωσης 1Μ μόνο 0,4 στα 100 μόρια ΝΗ3 ιοντίζονται).
Σύμφωνα με τα παραπάνω το υδατικό διάλυμα της αμμωνίας είναι ασθενής βάση. Να παρατηρήσουμε ότι η αμμωνία στα υδατικά της διαλύματα συμπεριφέρεται ως βάση, παρ’ όλο που το μόριό της δεν περιέχει υδροξείδιο. Τα ιόντα του υδροξειδίου σχηματίζονται από την
αντίδραση της αμμωνίας με το νερό (ιοντισμό).
Μια ομάδα οργανικών ενώσεων είναι οι αμίνες, οι οποίες θεωρητικά προκύπτουν με αντικατάσταση ενός ή περισσότερων ατόμων υδρογόνου στην αμμωνία με αλκύλιο R. Με αντικατάσταση ενός ατόμου
υδρογόνου παίρνουμε τις πρωτοταγείς αμίνες R – NH2, π.χ. CΗ3ΝΗ2
(μεθυλαμίνη), CΗ3CΗ2ΝΗ2 (αιθυλαμίνη). Και οι αμίνες είναι ασθενείς
βάσεις (ασθενέστερες της αμμωνίας).

Βασικός χαρακτήρας
Οι βάσεις παρουσιάζουν μια σειρά από κοινές ιδιότητες που ονομάζονται βασικός ή αλκαλικός χαρακτήρας ή βασική αντίδραση.
Οι κοινές αυτές ιδιότητες των βάσεων, που οφείλονται στην παρουσία
του ανιόντος υδροξειδίου (ΟΗ-), είναι:
α. Αφή σαπωνοειδής και καυστική γεύση.
β. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών.
Π.χ. η φαινολοφθαλεΐνη σε διάλυμα οξέος είναι άχρωμη, ενώ με
προσθήκη κατάλληλης ποσότητας βάσης αποκτά ανοικτό κόκκινο
χρώμα (το διάλυμα χρωματίζεται).
γ. Εξουδετερώνουν τα οξέα
δ. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα (τόσο τα τήγματα των υδροξειδίων όσο και
τα υδατικά τους διαλύματα).
Κατά την ηλεκτρόλυση υδατικού διαλύματος βάσης απελευθερώνεται στην άνοδο (θετικός πόλος πηγής) αέριο Ο2.

Βασικά οξείδια – Ανυδρίτες βάσεων
Τα οξείδια αυτά είναι συνήθως οξείδια μετάλλων και παραδείγματα
τέτοιων οξειδίων είναι το Na2O, το Κ2Ο και το CaO.
Τα βασικά οξείδια προκύπτουν (θεωρητικά) από τις αντίστοιχες
βάσεις με αφαίρεση, με τη μορφή νερού όλων των ατόμων υδρογόνου
που περιέχουν.

Με προσθήκη βάσης σε
διάλυμα οξέος, η φαινολοφθαλεΐνη που βρίσκεται
στο διάλυμα χρωματίζεται
κόκκινη.
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Με τη λογική αυτή βρίσκουμε τους ανυδρίτες των βάσεων Ca(OH)2
και NaOH:
Ca(OH)2 – H2O → CaO (οξείδιο του ασβεστίου)
2NaOH – H2O → Na2O (οξείδιο του νατρίου)
Ένας πιο εύκολος τρόπος για τον καθορισμό του ανυδρίτη μιας βάσης στηρίζεται στην παρατήρηση, ότι τόσο ο ανυδρίτης όσο και η βάση περιέχουν το μέταλλο με τον ίδιο αριθμό οξείδωσης. Έτσι, ο ανυδρίτης του Mg(ΟΗ)2 είναι το MgO (οξείδιο του μαγνησίου), αφού το
Mg και στις δύο ενώσεις έχει αριθμό οξείδωσης +2.

Γ 9.4 Το νερό είναι πολύ ασθενές οξύ και πολύ ασθενής βάση
Ξέρουμε ότι το νερό είναι ομοιοπολική ένωση και μονωτής (κακός
αγωγός του ηλεκτρισμού). Σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό όμως, το νερό ιοντίζεται σύμφωνα με την παρακάτω αμφίδρομη αντίδραση:
Η2Ο(l) ' Η+(aq) + ΟΗ-(aq)
Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι μόνο 1 στα 5.000.000 περίπου
μόρια νερού ιοντίζεται σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. Το νερό δηλαδή είναι πολύ ασθενής ηλεκτρολύτης.
Λόγω του ότι η παραπάνω αντίδραση δίνει ίσο αριθμό ιόντων Η+
και ΟΗ-, το νερό είναι ταυτόχρονα πολύ ασθενές οξύ και πολύ ασθενής βάση (αμφιπρωτική ουσία). Εξάλλου, λόγω του παραπάνω ιοντισμού του νερού, σε κάθε υδατικό διάλυμα υπάρχουν τόσο Η+ και ΟΗ-.
Στα διαλύματα των οξέων υπερισχύουν όμως τα Η+ που προέρχονται
από το οξύ, ενώ στα διαλύματα των βάσεων υπερισχύουν τα ΟΗ- που
προέρχονται από τη βάση.

Η σταθερά ιοντισμού του νερού
Πειραματικά βρίσκεται ότι σε όλα τα υδατικά διαλύματα, ανεξάρτητα
από το περιεχόμενό τους, το γινόμενο των συγκεντρώσεων των Η+ και
ΟΗ- είναι σταθερό. Στους 25οC ισχύει:
[Η+] [ΟΗ-] = 10-14 = Κw
H σταθερά Κw ονομάζεται σταθερά ιοντισμού του νερού.
Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι στο διάλυμα ενός οξέος
έχω: [Η+] > [ΟΗ-], ενώ στο διάλυμα μιας βάσης: [Η+] < [ΟΗ-]. Έτσι, σε
διάλυμα ΗCl 1M έχουμε [Η+] = 1 = 100, άρα [ΟΗ-] = 10-14.
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Γ 9.5 Το pH
Αναφέραμε παραπάνω ότι σε κάθε υδατικό διάλυμα οξέος ή βάσης
υπάρχουν τόσο κατιόντα υδρογόνου (Η+) όσο και ανιόντα υδροξειδίου
(ΟΗ-). Οι σχετικές ποσότητες αυτές των ιόντων καθορίζουν το πόσο
όξινο ή βασικό είναι το διάλυμα.
Έτσι, αν το πλήθος των Η+ είναι μεγαλύτερο από αυτό των ΟΗ-,
τότε το διάλυμα χαρακτηρίζεται όξινο. Αντίθετα, αν το πλήθος των Η+
είναι μικρότερο από των ΟΗ-, τότε το διάλυμα χαρακτηρίζεται βασικό. Τέλος, αν το πλήθος των Η+ είναι ίσο με αυτό των ΟΗ-, τότε έχουμε ουδέτερο διάλυμα.
Το pH (πεχά) εκφράζει πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα, αποτελεί δηλαδή ένα μέτρο της οξύτητας αυτού.
¾ Το pH παίρνει πρακτικά τιμές από 0 ως 14. Στα ουδέτερα διαλύματα (π.χ. στο νερό) το pH = 7 (στους 25 οC). Στα όξινα διαλύματα
έχουμε pH < 7 και μάλιστα, όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτή, τόσο
πιο όξινο είναι το διάλυμα. Στα βασικά διαλύματα έχουμε pH > 7
και μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή, τόσο πιο βασικό
είναι το διάλυμα.

Διαγραμματικά έχουμε:
0

7
όξινο

14
βασικό

ουδέτερο

Το pH ενός διαλύματος μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση
με τη βοήθεια των δεικτών. Ιδιαίτερα εύχρηστος είναι ο λεγόμενος
γενικός δείκτης ο οποίος κυκλοφορεί στο εμπόριο συνήθως σε μορφή στενών λωρίδων χαρτιού διαποτισμένων με το δείκτη. Ο δείκτης
αυτός για κάθε τιμή του pH από 0 ως 14 παίρνει διαφορετικό χρώμα
και μάλιστα με τη σειρά που έχουν τα χρώματα στο φάσμα του λευκού
φωτός (ουράνιο τόξο), όπως φαίνεται στο Σχήμα 36.
Η ακριβής, όμως, μέτρηση του pH διαλύματος γίνεται με ένα όργανο που λέγεται πεχάμετρο και που είναι ίσως το δημοφιλέστερο και
σίγουρα το πιο απαραίτητο όργανο κάθε χημικού εργαστηρίου.

• pH: από τα αρχικά των
λέξεων
puissanse
Hydrogene (δύναμη
Υδρογόνου).

Σε κάθε υδατικό διάλυμα
ισχύει:

[Η+] [ΟΗ-] = σταθερά =
Κw
ο

-14

Στους 25 C, Κw = 10
+

.

-1

Έτσι, αν [Η ] = 10 ,
[ΟΗ-] = 10-13, και το
διάλυμα είναι όξινο. Εξάλ-2
λου, αν [ΟΗ ] = 10 ,
+
-12
[Η ] = 10 , και το διάλυμα είναι βασικό.
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Σχήμα 36 Ο γενικός δείκτης
παίρνει
διάφορα
χρώματα, καθώς το pH
του διαλύματος μεταβάλλεται από 0 έως 14.
Πρώτη σειρά από αριστερά
προς τα δεξιά έχουμε διαλύματα με pH = 1, pH =
4, αντίστοιχα.
Δεύτερη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε
διαλύματα με pH = 7, pH
= 9, pH = 11, αντίστοιχα.

Σχήμα 37 Ο προσδιορισμός του pH με πεχάμετρο μπορεί να γίνει με μεγάλη ακρίβεια

Το pH έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Στην τηλεόραση πολλές φορές έχουμε ακούσει τον όρο pH στις διαφημίσεις
των σαμπουάν, των σαπουνιών κλπ. Σήμερα γνωρίζουμε το pH πολλών βιολογικών υγρών, χυμών, ποτών και ειδών διατροφής. Στο σχή-
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μα που ακολουθεί φαίνονται οι τιμές pH μερικών γνωστών διαλυμάτων:

Σχήμα 38 Τιμές pH ορισμένων γνωστών μας διαλυμάτων.

Ρυθμιστικά διαλύματα
Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχουν διαλύματα που περιέχουν ένα ασθενές οξύ μαζί με ένα ευδιάλυτο άλας του ίδιου οξέος (π.χ. ΗClO + NaClO) ή μια ασθενής βάση μαζί με ένα ευδιάλυτο άλας της ίδιας βάσης
(π.χ. ΝΗ3 + ΝΗ4Cl). Tα δύο συστατικά (οξύ + άλας ή βάση + άλας)
είναι σε στοιχειομετρικά ίσες ποσότητες. Τέτοια διαλύματα έχουν την
ιδιότητα να μην μεταβάλλουν σημαντικά την τιμή του pH τους όταν
αυτά υφίστανται μικρή αραίωση ή συμπύκνωση ή όταν σ’ αυτά προστεθεί μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης. Τα διαλύματα
αυτά λέγονται ρυθμιστικά. Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι απαραίτητα
σε ερευνητικά πειράματα καθώς και στη βιολογία και στην ιατρική.
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Γ 10. TA ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ
Tα σημαντικότερα οργανικά οξέα είναι αυτά που περιέχουν μία ή
περισσότερες φορές τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Η ρίζα αυτή περιέχει στο ίδιο άτομο άνθρακα τόσο την υδροξυλομάδα (-Ο-Η) που χαρακτηρίζει τις αλκοόλες, όσο και την ομάδα καρβονύλιο (= C = O) που
χαρακτηρίζει τις αλδεϋδες και τις κετόνες. Η σύνταξη της καρβοξυλικής ομάδας είναι επομένως

A

C

• To όνομα καρβοξύλιο
για τη ρίζα -COOH προκύπτει από το όνομα των
ομάδων:
καρβονύλιο + υδροξύλιο

O
OH

Γ 10.1 Ταξινόμηση των οργανικών οξέων
Τα καρβοξυλικά οξέα μπορούν να διακριθούν:

¾ Σε μονοκαρβοξυλικά, δικαρβοξυλικά, τρικαρβοξυλικά κ.o.κ.,
ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο μόριό
τους,

π.χ. CH3COOH
αιθανικό ή οξικό οξύ
(μονοκαρβοξυλικό)

CO OH
CO OH
αιθανοδιικό ή οξαλικό οξύ
(δικαρβοξυλικό)

α. το οξαλικό οξύ είναι
ένα
δικαρβοξυλικό οξύ

¾ Σε κορεσμένα ή ακόρεστα οξέα ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους
π.χ. CH3CH2CH2COOH
και
CH2=CHCOOH
βουτανικό ή βουτυρικό οξύ
προπενικό ή ακρυλικό οξύ
(κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό) (ακόρεστο μονοκαρβοξυλικό)
β. η γλυκίνη
αμινοξύ

είναι ένα

Μοριακά μοντέλα καρβοξυλικών οξέων
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¾ Σε αλειφατικά (άκυκλα) και αρωματικά οξέα ανάλογα με το αν
δεν περιέχουν ή περιέχουν βεζολικό δακτύλιο:
π.χ. CH3CH2CH2COOH
βουτανικό ή βουτυρικό οξύ

C6Η5COOH ή
βενζοϊκό οξύ

Πίνακας 6 Μερικά κοινά οξέα

Από τα οργανικά οξέα πολύ γνωστά είναι:
Το το μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ
ΗCOOH
Β που βρίσκεται σε διάφορα φυτά
όπως οι τσουκνίδες και σε ορισμένα είδη μυρμηγκιών.
ο αιθανικό ή οξικό οξύ
Β που βρίσκεται στο ξίδι.
το 2-υδροξυπροπανικό
οξύ ή γαλακτικό οξύ
που βρίσκεται στο γιαούρτι
το βενζοϊκό οξύ είναι αρωματικό οξύ
και χρησιμοποιείται ως συντηρητικό
τ τροφίμων (με τον κωδικό Ε120)
κ

το τρυγικό οξύ
βρίσκεται στο κρασί και
στα αναψυκτικά.

CH3COOH

C H

3

C H C O O H
O H

C6H5COOH ή
CO OH

COOH
CH OH
CH OH
COOH

C H 2 C O OH
το κιτρικό οξύ
βρίσκεται στους χυμούς των
εσπεριδοειδών και στα αναψυκτικά.

C

OH
COOH

C H 2 C O OH

COOH
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Τέλος, υπάρχουν διάφορα παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων ανάλογα με τη χαρακτηριστική ομάδα (εκτός του καρβοξυλίου) που έχουν. Παράδειγμα τέτοιων οξέων είναι τα:
Κορεσμένα υδροξυκαρβοξυλικά οξέα που περιέχουν υδροξύλιο:
π.χ. C H 3 C H C O O H 2-υδροξυπροπανικό οξύ ή γαλακτικό οξύ
OH
C H 2C O O H

Αμινοξέα: π.χ.

Χλωροξέα: π.χ.

NH 2

C H 2 C O OH
Cl

αμινοαιθανικό οξύ ή γλυκίνη

χλωροαιθανικό οξύ

CO OH
CH OH
CH OH
CO OH

Σχήμα 39 Μοριακό μοντέλο του σαλικυλικού οξέος (αρωματικό υδροξυκαρβοξυλικό οξύ), που αποτελεί τη βάση για την παρασκευή της ασπιρίνης

Γ 10.1 Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα – Αιθανικό
οξύ - Οι εστέρες
Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα προκύπτουν θεωρητικά από
τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα
καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο:
RCOOH ή CνH2ν+1COOH

Για την ονομασία κατά IUPAC ενός οξέος δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι το άτομο άνθρακα του καρβοξυλίου αποτελεί μέρος της ανθρακικής αλυσίδας και χαρακτηρίζει την υπ’ αριθμό 1 θέση αυτής. Επίσης
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ότι η χαρακτηριστική κατάληξη της ονομασίας για τα οξέα είναι -ικό
οξύ.
π.χ. 2-μεθυλοπεντανικό οξύ

CH 3CH 2CH 2 CHCOOH
CH3

2-αιθυλοπεντανικό οξύ

5

4

3

2

C H 3 C H 2 C H 2 C H C H 2 CH 3
1

COOH

Πολλά από τα αλειφατικά καρβοξυλικά οξέα ήταν γνωστά εδώ και
πολλά χρόνια. Γι’ αυτό έχουν κοινά (εμπειρικά) ονόματα που αναφέρονται πολλές φορές στην προέλευσή τους και όχι στη χημική τους
δομή. Τα ονόματα αυτά είναι σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεκτά από
την IUPAC. Τα σημαντικότερα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Το μεθανικό ή μυρμηκικό οξύ είναι το απλούστερο μέλος της σειράς και
απαντά σε ορισμένο είδος
μυρμηγκιών, εξ ου και το
όνομά του.

Πίνακας 7: Ονομασίες κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων

Τύπος

Όνομα IUPAC

Κοινό Όνομα

HCOOH

μεθανικό οξύ

μυρμηκικό

CH3COOH

αιθανικό οξύ

οξικό

CH3CH2COOH

προπανικό οξύ

προπιονικό

CH3CH2CH2COOH

βουτανικό οξύ

βουτυρικό

μεθυλοπροπανικό οξύ

ισοβουτυρικό

CH3(CH2)14COOH

δεκαεξανικό οξύ

παλμιτικό

CH3(CH2)16COOH

δεκαοκτανικό οξύ

στεατικό

C H 3C H C O O H
CH3

Το σημαντικότερο μέλος της σειράς είναι το αιθανικό ή οξικό οξύ
(CH3COOH).

Μοριακό μοντέλο του στεατικού οξέος.
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Οι εστέρες
Οι εστέρες προκύπτουν από την (αμφίδρομη) αντίδραση ενός οξέος
με μια αλκοόλη:
'

RCOOH + R΄OH

RCOOR΄ + H2O

Η αντίδραση αυτή ονομάζεται εστεροποίηση, ενώ η αντίστροφη αντίδραση υδρόλυση (του εστέρα). Έχουν τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο με τα οξέα:
ν≥2

CvH2vO2
RCOOR΄

ή

CκΗ2κ+1COOCλΗ2λ+1
κ≥0
λ≥1

Ονοματολογία των εστέρων

Ονομάζονται με βάση το όνομα του οξέος από το οποίο προέρχονται (RCOOΗ) και το όνομα του αλκυλίου R΄
Π.χ. ΗCOO – CH3

μεθανικός μεθυλεστέρας

CH3COO – CH3

αιθανικός μεθυλεστέρας

CH3CH2COO – CH3

προπανικός μεθυλεστέρας

O
H

C

O

CH CH3
CH3

μεθανικός ισοπροπυλεστέρας
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Γ 11. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
Γ 11.1 Η εξουδετέρωση
Εξουδετέρωση ονομάζεται η αντίδραση ενός οξέος με μια βάση,
με σχηματισμό άλατος και νερού:
HCl + NaOH Æ NaCl + H2O
ΟΞΥ

ΒΑΣΗ

ΑΛΑΣ

ΝΕΡΟ

Ουσιαστικά η εξουδετέρωση είναι η αντίδραση των κατιόντων Η+
του οξέος και των ανιόντων ΟΗ- της βάσης προς σχηματισμό νερού:
Η+ (aq) + ΟΗ- (aq) → Η2Ο(l)

Ασθενές οξύ

+ NH3(aq)

Æ

ασθενής βάση

(CH3COO)-(NH4)+(aq)
οξικό αμμώνιο
(ουδέτερο διάλυμα)

HCl(aq)

+

NaOH(aq)

Æ

H2O(l) +

NaCl(aq)

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το προκύπτον από την εξουδετέρωση
διάλυμα δεν είναι ουδέτερο. Παραδείγματα:
HCl(aq)

ισχυρό οξύ

(NH4)+Cl-(aq)

Æ

+ NH3(aq)
ασθενής βάση

χλωριούχο αμμώνιο
(όξινο διάλυμα)

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)
Ασθενές οξύ

ισχυρή βάση

Æ

Κw

σε κάθε υδατικό διάλυμα.

• Στις εξουδετερώσεις περιλαμβάνονται οι αντιδράσεις:

Η αντίδραση αυτή είναι σχεδόν μονόδρομη και ισχυρώς εξώθερμη.
Εξαιτίας της αντίδρασης αυτής, πολλές φορές «εξαφανίζονται» (εξουδετερώνονται) τόσο οι ιδιότητες του οξέος (που οφείλονται στα
Η+) όσο και οι ιδιότητες της βάσης (που οφείλονται στα ΟΗ-). Γι’ αυτό και η αντίδραση ονομάζεται εξουδετέρωση. Αυτό συμβαίνει όταν
τόσο το οξύ όσο και η βάση είναι ισχυρά και οι ποσότητές τους στοιχειομετρικές. Υπάρχει και η περίπτωση να είναι ουδέτερο και το διάλυμα που προκύπτει από την εξουδετέρωση στοιχειομετρικών ποσοτήτων ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης, όπου το οξύ είναι εξίσου
ασθενές με τη βάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το οξικό οξύ
και η αμμωνία:
CH3COOH(aq)

Η εξουδετέρωση είναι η
αντίστροφη αντίδραση της
αντίδρασης ιοντισμού του
νερού. Η αντίδραση αυτή
οφείλεται στην ισχύ της
σχέσης
[Η+] [ΟΗ-] = σταθερά =

H2O(l) +

(CH3COO)-Na+(aq)

οξικό νάτριο(βασικό διάλυμα)

1. οξύ + βάση
2. όξινο οξείδιο + βάση
3. βασικό οξείδιο + οξύ
4. όξινο οξείδιο + βασικό
οξείδιο
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Εξήγηση της συμπεριφοράς των ασθενών οξέων και βάσεων
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι αντιδράσεις ιοντισμού των ασθενών
οξέων και βάσεων στο νερό είναι αμφίδρομες:
(1) CH3COOH(aq)

' CH3COO -(aq) + H +(aq)

(2)
NH3(aq) + H2O(l) ' NH4+(aq) + OH-(aq)
Ας εξετάσουμε την προς τα αριστερά αντίδραση της (1):
CH3COO -(aq) + H +(aq) Æ CH3COOH(aq)
Αν προσθέσουμε και στα δύο μέρη της ΟΗ-, θα έχουμε:
' CH3COOH(aq) + OH-(aq)
CH3COO -(aq) + H +(aq) + OH-(aq)
Λόγω της αντίδρασης του H +(aq) με τα OH-(aq) προς H2O (εξουδετέρωση) η προηγούμενη αντίδραση γίνεται:
(1΄) CH3COO -(aq) + H2O(l) ' CH3COOH(aq) + OH-(aq)
Η αντίδραση (1΄) μας δείχνει ότι στo διάλυμα CH3COONa, το
CH3COO- συμπεριφέρεται ως βάση. Σ’ αυτό οφείλεται το γεγονός ότι η
εξουδετέρωση στοιχειομετρικών ποσοτήτων CH3COOH και ΝaOH
δίνει βασικό διάλυμα.
ΑΣΚΗΣΗ: Να δειχθεί με αντίστοιχο τρόπο γιατί η εξουδετέρωση στοιχειομετρικών ποσοτήτων ΗCl(aq) και ΝΗ3(aq) έχει ως αποτέλεσμα όξινο διάλυμα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και οι παρακάτω αντιδράσεις πρέπει να
θεωρηθούν ως αντιδράσεις οξέος-βάσεως (ως εξουδετρώσεις):
CH3COONa + HCl Æ CH3COOH + NaCl
(άλας ασθενούς οξέος + ισχυρό οξύ Æ το ασθενές οξύ + άλας του
ισχυρού οξέος)
NH4Cl + NaOH Æ NH3 + NaCl + H2O
(άλας ασθενούς βάσης+ ισχυρή βάσηÆ η ασθενής βάση + άλας της
ισχυρής βάσης)
Κατά την εξουδετέρωση, το ανιόν του οξέος και το κατιόν της βάσης σχηματίζουν άλας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
H2SO4(aq) + 2KOH(aq) → K2SO4(aq) + 2H2O(l)
3Ca(OH)2(aq) + 2H3PO4(aq) → Ca3(PO4)2↓ + 6H2O(l)
Οι αντιδράσεις που προηγήθηκαν αποτελούν παραδείγματα πλήρους εξουδετέρωσης, οπότε το άλας που σχηματίζεται είναι ένα ουδέτερο ή κανονικό άλας. Στην περίπτωση που η εξουδετέρωση είναι
μερική, είναι δυνατόν να σχηματιστούν όξινα ή βασικά άλατα, π.χ.
KHSO4 και Ca(OH)Cl. Αυτές όμως οι αντιδράσεις παρασκευής όξι-
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νων και βασικών αλάτων είναι πέρα από τα πλαίσια των μαθημάτων
που δίνονται σ’ αυτό το βιβλίο.
Όπως ήδη αναφέραμε, τα όξινα οξείδια έχουν στα υδατικά τους διαλύματα συμπεριφορά οξέων και αντίστοιχα τα βασικά οξείδια συμπεριφορά βάσεων. Έτσι, στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης μπορούν
να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω περιπτώσεις:
N2O5(aq) + 2NaOH(aq) → 2NaNO3(aq) + H2O(l)
όξινο οξείδιο βάση

άλας

CaO(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + H2O(l)
βασικό οξείδιο οξύ
Σημαντική παρατήρηση
Στις αντιδράσεις της ΝΗ3 με οξέα και στις αντιδράσεις μεταξύ όξινων και βασικών οξειδίων δεν έχουμε παραγωγή νερού. Π.χ.
2NH3(aq) + H2SO4(aq) → (NH4)2SO4(aq)
3SO3 + Fe2O3 → Fe2(SO4)3(aq)

Γ 11.2 Μεταθετικές Αντιδράσεις
Στο εδάφιο Γ 7.4 συναντήσαμε ήδη τις μεταθετικές αντιδράσεις ή
αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης σε υδατικά διαλύματα κατά τις οποίες σχηματίζεται δυσδιάλυτη ουσία (ίζημα). Εδώ θα μελετήσουμε
μια άλλη κατηγορία μεταθετικών αντιδράσεων στα υδατικά διαλύματα: τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης κατά τις οποίες εκλύεται
αέριο.

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με έκλυση αερίου σε
υδατικά διαλύματα
Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ονομάζονται οι αντιδράσεις
μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών σε υδατικά διαλύματα, κατά τις οποίες οι
ηλεκτρολύτες ανταλλάσσουν ιόντα, σύμφωνα με το γενικό σχήμα:
Α+Β- (aq) + Γ+Δ- (aq) → Α+Δ- (aq) + Γ+Β- (aq)
π.χ.:

BaCl2(aq) + 2HNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + 2HCl(aq)

Σημειωτέον ότι με αύξηση της θερμοκρασίας ή όταν έχουμε
ισχυρώς εξώθερμη δράση (π.χ. εξουδετέρωση ή ισχυρώς εξώθερμη
διάλυση), το HCl εκφεύγει από το σύστημα ως αέριο:
BaCl2(aq) + 2HNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + 2HCl(g) ↑

• Για να προβλέψουμε τα
προϊόντα της αντίδρασης
θεωρούμε στη θέση του
Ν2Ο5 το αντίστοιχο οξύ,
δηλαδή, το ΗΝΟ3.
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Πίνακας 8: Κυριότερα αέρια

ΑΕΡΙΑ: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3
Παρατήρηση: Το ανθρακικό οξύ (Η2CO3) και το θειώδες οξύ (H2SO3)
είναι ασταθείς ενώσεις, ενώ το υδροξείδιο του αμμωνίου (ΝΗ4ΟΗ)
είναι μόριο υποθετικό. Γι’ αυτό στη θέση των προϊόντων γράφουμε:
CO2↑ + H2O αντί H2CO3
SO2↑ + H2O

αντί H2SO3

NH3↑ + H2O αντί

NH4OH

Γ 11.3 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης
Κατά τις αντιδράσεις αυτές ένα στοιχείο που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο που βρίσκεται σε μία
ένωσή του. Έτσι, ένα μέταλλο Μ αντικαθιστά ένα άλλο μέταλλο Μ΄ ή
το υδρογόνο, σύμφωνα με το γενικό σχήμα:
Μ(s) + Μ΄Χ (aq) → ΜΧ (aq) + Μ΄(s)
ή ένα αμέταλλο Α αντικαθιστά ένα άλλο αμέταλλο Α΄, σύμφωνα με το
γενικό σχήμα:
Α + ΨΑ΄(aq) → ΨΑ(aq) + Α΄
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αντίδραση απλής αντικατάστασης είναι το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄ και το Α δραστικότερο του Α΄.
Παρακάτω στον Πίνακα 9 δίνεται η σειρά δραστικότητας των κυριότερων μετάλλων και αμετάλλων.

Πίνακας 9: ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΑ:
K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Αύξηση δραστικότητας
ΑΜΕΤΑΛΛΑ:
F2, Cl2, Br2, O2, I2, S
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Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα
α) Αμέταλλο + άλας → Άλας + αμέταλλο
Cl2(g) + 2ΝaΙ(aq) Æ 2ΝaCl(aq) + I2(g)
Br2(l) + ΝaCl(aq) Æ ∅

Το Br2 είναι λιγότερο δραστικό από το Cl2

β) Μέταλλο + άλας → άλας + μέταλλο
Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
ή Zn(s) + Cu2+(aq) Æ Zn 2+(aq) + Cu(s)
2Na(s)+ FeCl2(aq) → 2NaCl(aq) + Fe(s)
ή 2Na(s)+ Fe2+(aq) → 2Na+(aq) + Fe(s)
γ) Μέταλλο + οξύ → άλας + Η2
Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
2Al(s)+ 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
Να παρατηρήσουμε ότι στις αντιδράσεις αυτές το μέταλλο εμφανίζεται στα προϊόντα με το μικρότερο αριθμό οξείδωσης. Εξαιρείται ο
χαλκός που δίνει ενώσεις του Cu2+.
Π.χ. Fe(s)+ 2HBr(aq)→ FeBr2(aq)+ H2(g)
Επίσης, τα πυκνά διαλύματα θειικού οξέος κατά τις αντιδράσεις τους
με μέταλλα δίνουν πολύπλοκες οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (και όχι
αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). Το ίδιο ισχύει και για τα διαλύματα πυκνού και αραιού νιτρικού οξέος.

δ) Μέταλλο + νερό → …… + Η2
Τα πιο δραστικά μέταλλα K, Ba, Ca, Na αντιδρούν με το νερό και δίνουν την αντίστοιχη βάση (υδροξείδιο του μετάλλου) και Η2.
π.χ. 2Na(s)+ 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g)
Τα υπόλοιπα πιο δραστικά από το υδρογόνο μέταλλα αντιδρούν με
υδρατμούς σε υψηλή θερμοκρασία και δίνουν οξείδιο του μετάλλου
και υδρογόνο:
π.χ. Mg(s)+ H2O(g)→ MgO(s) + H2(g)

Η αντίδραση του νερού με
Na (πάνω) και K (κάτω)
γίνεται πολύ βίαια, το δε
Η2 που ελευθερώνεται αυταναφλέγεται.
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Γ 12 TO ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ KAI Η ΡΥΠΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γ 12.1 Το πόσιμο νερό
... να βρω και μια κρυόβρυση, να ξαπλωθώ στον
ίσκιο, να πιω νερό να
δροσισθώ να πάρω λίγη
ανάσα...
Κ. Κρυστάλλης

Ασφαλώς θα έχετε προσέξει ότι το νερό δεν είναι πάντοτε της ίδιας
ποιότητας. Δεν πίνουμε ποτέ νερό από μια λίμνη και δεν πλένουμε
ρούχα στη θάλασσα. Τα νερά των λιμνών, όσο καθαρά και αν φαίνονται, περιέχουν μικροοργανισμούς που πιθανώς να μας βλάψουν. Το
νερό της θάλασσας περιέχει άλατα που εμποδίζουν την απορρυπαντική δράση του σαπουνιού. Αντίθετα υπάρχουν φυσικές πηγές από τις
οποίες αναβλύζει πολύ καθαρό πόσιμο νερό. Το πόσιμο νερό περιέχει
διαλυμένη και μικρή ποσότητα αέρα.
Υπάρχουν φυσικά νερά που περιέχουν διαλυμένες μεγάλες σχετικά
ποσότητες αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου. Τέτοιο νερό ονομάζεται
σκληρό νερό και είναι ακατάλληλο για πόση επειδή γλυφίζει και επιβαρύνει τον οργανισμό (το στομάχι και τα νεφρά). Ακόμη δεν είναι
κατάλληλο για οικιακή χρήση (πλύσιμο πιάτων, ρούχων) επειδή σ’ αυτό «κόβει» η σαπουνάδα, δηλαδή το σαπούνι αντιδρά με τα ιόντα Ca2+
και Mg2+, σχηματίζοντας αδιάλυτα άλατα (ιζήματα). Το σκληρό νερό
είναι ακατάλληλο και για βιομηχανική χρήση διότι αφήνει υπόλειμμα
(πουρί) στους λέβητες και στις σωληνώσεις.
Μαλακό ονομάζεται το νερό που περιέχει πολύ μικρή ποσότητα
διαλυμένων αλάτων του μαγνησίου και ασβεστίου. Το μαλακό νερό
είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, αλλά δεν είναι πάντοτε πόσιμο.
Για να είναι πόσιμο το νερό, δεν αρκεί να είναι μαλακό. Πρέπει να έχει ευχάριστη γεύση και να μην περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς. Ακόμη δεν πρέπει να περιέχει αμμωνία, νιτρώδη, νιτρικά και
βρωμικά άλατα, ούτε ορισμένα μέταλλα με μορφή χημικών ενώσεων
(π.χ. υδράργυρο, μόλυβδο, αρσενικό).
Με απόσταξη φυσικού νερού παρασκευάζεται το απεσταγμένο νερό, το οποίο δεν περιέχει καθόλου διαλυμένα άλατα και συνήθως
χρησιμοποιείται στα χημικά εργαστήρια. Με κατάλληλη επεξεργασία
παρασκευάζεται και το απιοντισμένο νερό, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ιόντα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη
χρήση του. Συνήθως το απιοντισμένο νερό είναι απαλλαγμένο από
ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου. Το απιοντισμένο νερό όμως είναι δυ-

Η σκληρότητα του νερού
μετρείται συνήθως σε γαλλικούς βαθμούς:

1ο Γαλλικός αντιστοιχεί

σε
10 mg ανθρακικού
ασβεστίου σε 1 L νερού

Για να είναι το νερό πόσιμο και κατάλληλο για
οικιακή χρήση πρέπει η
περιεκτικότητά του σε
διαλυμένα
άλατα
να
είναι
μικρότερη
από
ο
500mg/L (<50
Γαλλικούς).
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νατόν να περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς, ενώ το απεσταγμένο νερό που έχει παρασκευαστεί πρόσφατα δεν περιέχει.

Στάδια επεξεργασίας πόσιμου νερού
Το νερό που χρησιμοποιούμε προέρχεται από επιφανειακά νερά
(ποτάμια, λίμνες φυσικές και τεχνητές) ή από υπόγεια νερά (πηγές και
γεωτρήσεις).
Τα επιφανειακά νερά περιέχουν συνήθως διάφορες ανεπιθύμητες
προσμίξεις όπως: στερεά αιωρούμενα σωματίδια, δύσοσμα αέρια, μικροοργανισμούς κ.ά.
Για να καταστεί το νερό πόσιμο, πρέπει να υποστεί κατάλληλη επεξεργασία. Η επεξεργασία γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου το
νερό διυλίζεται και χλωριώνεται. Με τη διϋλιση το νερό απαλλάσεται
από τις ξένες προσμείξεις, ενώ με τη χλωρίωση προστίθεται σ’ αυτό
αέριο χλώριο που καταστρέφει τους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Είναι φανερό ότι η ποσότητα του χλωρίου πρέπει να μην ξεπερνά προκαθορισμένα όρια διότι αυτό είναι δηλητήριο.
Τέλος, σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα) για την καταπολέμηση
της τερηδόνας των δοντιών προβλέπεται και φθορίωση του νερού,
διάλυση δηλαδή σ’ αυτό φθοριούχων αλάτων σε μικρές συγκεντρώσεις
(τέτοια άλατα αποτελούν συστατικά και στις οδοντόκρεμες).

Γ 12.2 Η ρύπανση του νερού
Ίσως να έχετε δει στις παραλίες πινακίδες που γράφουν:
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΝΕΡΑ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ». Τι σημαίνει όμως νερά μολυσμένα; Πράγματι, τα
νερά, τόσο τα υπόγεια όσο και τα επιφανειακά, μπορούν να ρυπανθούν από τις βιομηχανικές και τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Ας δούμε μερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τη ρύπανση
των νερών:

Αστικά απόβλητα
Για την ικανοποίηση των καθημερινών μας αναγκών καταναλώνουμε σημαντικές ποσότητες νερού. Ενώ το νερό που φτάνει στα σπίτια μας είναι καθαρό, μετά τη χρήση του αποβάλλεται από τις αποχετεύσεις, περιέχοντας πολλές ρυπογόνες ουσίες. Όταν αυτά τα λύματα
διατίθενται ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, στις λίμνες ή στα ποτάμια,
προκαλούν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης των φυσικών νερών. Το
πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στις μεγάλες πόλεις, όπου ο όγκος των
αποβλήτων είναι τεράστιος.

Παρακολούθηση
της
ποιότητας των επιφανειακών νερών
Έχει οργανωθεί εθνικό
δίκτυο
παρακολούθησης
της ποιότητας των νερών
της Χώρας. Στα εργαστήρια
της χώρας μας που πραγματοποιείται η ανάλυση
του νερού προσδιορίζονται
μεταξύ άλλων: η θερμοκρασία, η θολότητα, το
χρώμα, η περιεκτικότητα σε
αιωρούμενα στερεά, ενώσεις του αζώτου, ενώσεις
του φωσφόρου, απορρυπαντικά, μέταλλα κ.ά.
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Βιομηχανικά απόβλητα
Η βιομηχανία χρησιμοποιεί επίσης μεγάλες ποσότητες νερού, με
αποτέλεσμα να παράγονται ανάλογες ποσότητες υγρών αποβλήτων.
Τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα είναι δυνατόν να έχουν επιβαρυνθεί
με ουσίες αυξημένης τοξικότητας. Κατά συνέπεια η διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, μπορεί να
προκαλέσει πολύ επικίνδυνη ρύπανση των φυσικών νερών.
Σημαντικοί κίνδυνοι για τη ρύπανση των φυσικών νερών προκαλλούνται και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μπορεί να αποτελέσει αιτία ρύπανσης
των νερών. Τοξικά φυτοφάρμακα μεταφέρονται με το νερό της βροχής
στη θάλασσα, στις λίμνες και στα υπόγεια νερά. Ανάλογη ρύπανση
προκαλείται και από τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων, όπως
τα ορνιθοτροφεία ή τα χοιροστάσια.
Μια άλλη σοβαρή αιτία ρύπανσης αποτελούν τα ατυχήματα που
συμβαίνουν κατά την παραγωγή, τη χρήση ή τη μεταφορά διάφορων
ουσιών. Πολύ συνηθισμένη είναι η ρύπανση της θάλασσας, η οποία
προκαλείται από τη διαρροή πετρελαίου σε ναυτικά ατυχήματα.

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Για να προστατεύσουμε τα φυσικά νερά από τη ρύπανση, πρέπει
πρώτα-πρώτα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ατομική και συλλογική υπευθυνότητα. Πέρα όμως από αυτό, σήμερα έχει αναπτυχθεί
αξιόλογη απορρυπαντική τεχνολογία και λειτουργούν με ικανοποιητική
απόδοση βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. Η
επεξεργασία των αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα για όλες τις πόλεις μεγάλου, μεσαίου αλλά και μικρού μεγέθους.
Στη χώρα μας, οι μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
βρίσκονται στην Αττική (Ψυττάλεια) και στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλουν σημαντικά στην εξυγίανση του Σαρωνικού και Θερμαϊκού κόλπου. Μικρότερες μονάδες υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Σήμερα
λειτουργούν περισσότερες από 60 μονάδες και άλλες 100 βρίσκονται
υπό κατασκευή (στοιχεία 1996). Τέλος να σημειωθεί ότι και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, λυμάτων υπάρχει το πρόβλημα της διάθεσης
του υπολείμματος της επεξεργασίας (της λυματικής λάσπης), που είναι ρυπογόνο. Ένας τρόπος είναι η αποξήρανση της λάσπης και η εν
συνεχεία μεταχείρισή της ως στερεό απόβλητο.
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Σχήμα 40 Εγκαταστάσεις
βιολογικού
καθαρισμού
στην Ψυττάλεια

Γ 12.3 Όξινη βροχή και περιβάλλον
¾ Όξινη ορίζεται η βροχή που έχει pH μικρότερο του 5,6 (pH της
«καθαρής» βροχής).
Οι δύο κύριες πηγές ρυπαντών που προκαλούν την όξινη βροχή είναι
το SO2, που προέρχεται κυρίως από τις βιομηχανίες, και το NO, που
προέρχεται από τις βιομηχανίες και τα αυτοκίνητα Τα οξείδια αυτά
μετατρέπονται στην ατμόσφαιρα σε SO3 και NO2 και στη συνέχεια
αντιδρώντας με το νερό της βροχής μετατρέπονται σε Η2SO4 και
ΗNO3, αντίστοιχα.

Σχήμα 41 Εικονική παρουσίαση της δημιουργίας
όξινης βροχής.
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Ένα μη αναμενόμενο πείραμα σε γήινο επίπεδο έδωσε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ευαισθησία που παρουσιάζουν οι ζώντες οργανισμοί και τα διάφορα οικοσυστήματα ακόμα και σε μικρές μεταβολές της οξύτητας (pH) των λιμνών, ποταμών και θαλασσών.
Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η οξύτητα της βροχής και του χιονιού που πέφτουν σε μεγάλες περιοχές των ΗΠΑ και Ευρώπης αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό, προφανώς, οφείλεται στις ολοένα αυξανόμενες
ποσότητες αέριων ρυπαντών, όπως του διοξείδιου του θείου (SO2),
και των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), τα οποία παράγονται από τις
καύσεις των απολιθωμένων καυσίμων (π.χ. γαιάνθρακες, πετρέλαιο).
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η όξινη βροχή προκάλεσε σημαντικές
αλλαγές σε ορισμένες ευαίσθητες κατηγορίες ζώων, όπως στο σολομό
και την πέστροφα και βαριές ζημιές σε πολλά φυτά.
Κάποια οξύτητα βέβαια, στο νερό της βροχής και στο χιόνι είναι
αναμενόμενη, αφού το αέριο CO2 διαλύεται στο νερό δίνοντας ένα
ασθενώς όξινο διάλυμα. Το ελάχιστο pH που αναμένεται να έχει το
νερό σε ισορροπία με το CO2 είναι περίπου 5,6. Όμως, το pH της βροχής και του χιονιού σε πολλές περιοχές της βόρειας Ευρώπης και των
ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, έπεσε γύρω στο 5 και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στο 3. Η αυξημένη αυτή οξύτητα οφείλεται στις
καταιονήσεις αυτές του θειικού και του νιτρικού οξέος.
Τα αποτελέσματα των όξινων αυτών καταιονήσεων βεβαιώθηκαν
ειδικότερα στη Σκανδιναβία. Ρυπαντές από την Αγγλία και άλλες βιομηχανικές χώρες παρασύρθηκαν από τους ανέμους προς βορρά ή προς
ανατολάς και αποτέθηκαν στις χώρες της Σκανδιναβίας. Περίπου
5.000 λίμνες στη Σουηδία βρέθηκαν να έχουν pH 5 ή μικρότερο, και
οι πληθυσμοί των ψαριών επηρεάστηκαν σοβαρά κάτω από αυτές τις
συνθήκες. Στη Νορβηγία μελέτες έδειξαν ότι η μέση οξύτητα των καταιονήσεων έπεσε σε pH 4,6, και ο αριθμός των λιμνών με τους σολομούς και τις πέστροφες που τέθηκαν σε κατάσταση κινδύνου αυξήθηκε έντονα.

Σχήμα 42 Οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στα δάση

Οι επιπτώσεις της όξινης
βροχής στους υδρόβιους
οργανισμούς

•
Τα αποτελέσματα της
μόλυνσης της ατμόσφαιρας από τα οξείδια του
θείου είναι χαρακτηριστικά
στην περίπτωση της γνωστής ομίχλης του Λονδίνου, που προκάλεσε το
θάνατο 4 000 ανθρώπων
το 1952.
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Πρόσφατες μελέτες που έγιναν στα δάση, των ΗΠΑ και της Σκανδιναβίας έδειξαν εκτεταμένες βλάβες σε δένδρα. Οι βλάβες αυτές συνδέθηκαν με την όξινη βροχή, αν και η σχέση αυτή αμφισβητείται.
Κύρια αιτία των αντιθέσεων και αμφισβητήσεων γύρω από τα
αίτια και τα αποτελέσματα της όξινης βροχής είναι οι οικονομικές και
πολιτικές διαφορές που χωρίζουν κράτη (ή και πολιτείες στις ΗΠΑ),
μια και οι ρυπαντές μεταφέρονται από χώρα σε χώρα «χωρίς τελωνειακούς ελέγχους».
Καμία γρήγορη λύση δε φαίνεται στο άμεσο μέλλον. Ακόμη
και αν οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανίες συμφωνήσουν για τις πηγές
που προκαλούν τις όξινες καταιονήσεις, θα χρειαστούν χρόνια και
πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να εγκατασταθεί ο κατάλληλος
εξοπλισμός, ώστε να μειωθεί δραστικά η ρύπανση του αέρα. Όσο οι
συζητήσεις γύρω από τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν,
ώστε να μειωθεί η έκλυση NOx και SO2, απλώς συνεχίζονται, τόσο το
πρόβλημα της όξινης βροχής και των επιπτώσεών της θα παραμένει
αναλλοίωτο γύρω μας ...

Σχήμα 43 Καταστροφή μαρμάρινων μνημείων ιστορικής αξίας. Η όξινη βροχή
μετατρέπει το μάρμαρο (CaCO3) σε γύψο(CaSO4.2H2O) - γυψοποίηση του μαρμάρου.

