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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια νέα, καινοτόµος χηµική ένωση, το 

τετρανάτριο άλας του ιµινοδιηλεκτρικού οξέος, ένα χηλικό αντιδραστήριο, που δρα ως 
αποσκληρυντικό του νερού, παρεµποδίζοντας τις ανεπιθύµητες δράσεις των µετάλλων. Η 
ένωση αυτή αποτελεί µια εναλλακτική λύση προς αντικατάσταση των συµβατικών 
χηλικών αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται ευρέως. Βασικό πλεονέκτηµα της 
ένωσης αυτής αποτελεί το γεγονός, ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς µπορεί να 
βιοαποικοδοµηθεί πολύ εύκολα.  

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου δράσης του τετρανατρίου άλατος του 
ιµινοδιηλεκτρικού οξέος προτείνονται τέσσερα απλά πειράµατα, που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν γρήγορα και εύκολα ακόµη και στο σχολικό εργαστήριο.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΥΠΟΒΑΘΡΟ  
Η παρουσία των µετάλλων παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

διατήρηση της ζωής πάνω στο πλανήτη µας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις, 
όπου τα µέταλλα απαντώνται σε µεγαλύτερες ποσότητες από τις επιθυµητές ή 
περιπτώσεις όπου η παρουσία τους έστω και σε ίχνη θεωρείται ανεπιθύµητη. Η 
ανεπιθύµητη αυτή παρουσία των µετάλλων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο νερό, που 
χρησιµοποιείται τόσον για οικιακή χρήση όσον και για βιοµηχανική.  

Ένας δείκτης καταλληλότητας του νερού για τις διάφορες χρήσεις του αποτελεί η 
σκληρότητα του. Με τον όρο αυτό περιγράφεται το νερό σε σχέση µε την περιεκτικότητα 
του σε άλατα ασβεστίου και µαγνησίου. Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η 
ελάττωση της σκληρότητας του νερού. Η διαδικασία αυτή καλείται αποσκλήρυνση και 
πραγµατοποιείται µε την βοήθεια χηµικών ενώσεων, οι οποίες ονοµάζονται µέσα 
αποσκλήρυνσης ή αποσκληρυντικά νερού. Οι χηµικές αυτές ενώσεις ανήκουν σε µια 
κατηγορία ενώσεων που καλούνται χηλικά αντιδραστήρια ή συµπλεκτικά αντιδραστήρια 
ή συµπλοκοποιητές. 

Στις µέρες µας χρησιµοποιούνται διάφορα χηλικά αντιδραστήρια ως 
αποσκληρυντικά νερού. Τα πιο συνηθισµένα είναι τα ακόλουθα: 

Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικο οξύ, EDTA και τα άλατά του µε νάτριο 
∆ιεθυλενο-τριαµινο-πενταοξικό οξύ, DTPA και τα άλατά του µε νάτριο 
Νιτριλο-τριοξικό οξύ, NTA και τα άλατά του µε νάτριο 
Φωσφορικά άλατα, M3(PO4)n

Η αποσκληρυντική τους δράση στηρίζεται στην ικανότητα τους να δεσµεύουν τα 
κατιόντα των ανεπιθύµητων µετάλλων, σχηµατίζοντας υδατοδιαλυτά σύµπλοκα. 

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών που γίνονται τα τελευταία χρόνια, 
σχετικά µε τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών στο περιβάλλον, θεωρείται επιτακτική η 
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ανάγκη αντικατάστασης των ουσιών αυτών, καθώς  είµαι  µη βιοαποικοδοµήσιµες, 
συσσωρεύονται και ρυπαίνουν το περιβάλλον, δεσµεύουν και επανενεργοποιούν διάφορα 
βαρέα µέταλλα που είχαν αδρανοποιηθεί. Επιπλέον προϊόντα που περιέχουν τα 
παραπάνω χηλικά αντιδραστήρια,  δεν µπορούν να πάρουν τις οικολογικές ετικέτες 
Μπλε Άγγελος(Blue Angel), Νορβηγικός κύκνος(Nordic Swan) και Ρόδο της 
Ευρώπης(EU Rose). 

Η εταιρεία Bayer  κατάφερε να παρασκευάσει ένα 
νέο χηλικό αντιδραστήριο, το τετρανάτριο άλας του 
ιµινοδιηλεκτρικού οξέος που διατίθεται προς πώληση µε 
την ονοµασία Baypure CX100. Η ένωση αυτή αποτελεί ένα 
χηλικό αντιδραστήριο που µπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
«πράσινο» καθώς πληροί τις περισσότερες από τις Βασικές 
αρχές της Πράσινης Χηµείας και ταυτόχρονα παρουσιάζει 
ανάλογη αποτελεσµατικότητα προς αυτήν του EDTA. Για 
την ανακάλυψη της αυτή η εταιρεία Bayer τιµήθηκε από 

την EPA(Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των Η.Π.Α.) µε το Βραβείο 
Εναλλακτικής Συνθετικής Πορείας το 2001, που ανήκει σε µια κατηγορία βραβείων  
Πράσινης Χηµείας.  

Τετρανάτρ ιο  άλας  του  
ιµ ι νοδ ιηλεκτρ ικού  οξέο ς  

Η χρηστικότητα και τρόπος δράσης των χηλικών αντιδραστηρίων µπορεί εύκολα 
να γίνουν αντιληπτά πραγµατοποιώντας τα ακόλουθα πειράµατα. 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Σκοπός του πειράµατος είναι η απόδειξη της παρουσίας αλάτων στο πόσιµο νερό 

καθώς και η ικανότητα του χηλικού αντιδραστηρίου τετρανατρίου άλατος του 
ιµινοδιηλεκτρικού οξέος (Baypure CX100) να τα δεσµεύει.  

Σε ένα µεγάλο δοκιµαστικό σωλήνα προστίθενται 20mL ποσίµου ύδατος και το 
θερµαίνουµε ήπια µέχρι να εξατµιστεί η µισή ποσότητα του. Στο νερό που έχει αποµείνει 
στον σωλήνα παρατηρείται θόλωµα που οφείλεται στην παρουσία των αλάτων του 
νερού.  

Χρησιµοποιώντας έναν δεύτερο δοκιµαστικό σωλήνα, επαναλαµβάνουµε την ίδια 
διαδικασία έχοντας προσθέσει και 1-2 σταγόνες διαλύµατος Baypure CX100 0,1Μ. 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Η παρουσία των κατιόντων Ca2+, Mg2+ και Fe2+ ανιχνεύεται ποιοτικά µε διάλυµα 

NaOH 0,1Μ. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται παρουσία του Baypure CX100.  
Ανίχνευση Ca2+

Σε δυο δοκιµαστικούς σωλήνες τοποθετείται από 1 mL διαλύµατος CaCl2 0,1Μ. 
Στον ένα τοποθετούµε  1 mL διαλύµατος Baypure CX100 0.1M και στον άλλο 1 mL 
απιονισµένου νερού. Τέλος προσθέτουµε και στους δύο σωλήνες από 1 mL διαλύµατος 
NaOH 0,1Μ. 

Ανίχνευση Fe2+

Σε δυο δοκιµαστικούς σωλήνες τοποθετείται από 1 mL διαλύµατος άλατος του 
Mohr FeSO4(NH4)2SO4.6H2O. Στον ένα τοποθετούµε  1 mL διαλύµατος Baypure CX100 
0.1M και στον άλλο 1 mL απιονισµένου νερού. Τέλος προσθέτουµε και στους δύο 
σωλήνες από 1 mL διαλύµατος NaOH 0,1Μ. 

Ανίχνευση Ba2+

Σε δυο δοκιµαστικούς σωλήνες τοποθετείται από 1 mL διαλύµατος BaSO4 0.1M. 
Στον ένα τοποθετούµε 1 mL διαλύµατος Baypure CX100 0.1M και στον άλλο 1 mL 
απιονισµένου νερού. Τέλος προσθέτουµε και στους δύο σωλήνες από 1 mL διαλύµατος 
NaOH 0,1Μ. 



3ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Η ανάγκη της προσθήκης χηλικών αντιδραστηρίων στα απορρυπαντικά µπορεί να 

διαπιστωθεί εύκολα µε το παρόν πείραµα. 
Σε έναν µεγάλο δοκιµαστικό σωλήνα προσθέτουµε 10mL απιονισµένου νερού 

και µια µικρή ποσότητα διαλύµατος στεατικού νατρίου (C17H35COONa). Το παραπάνω 
διάλυµα θερµαίνεται ανακινώντας συνεχώς µέχρι να σχηµατιστεί σαπουνάδα. Στη 
συνέχεια προσθέτουµε 5 mL διαλύµατος CaCl2 0.1M.  

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται σε ένα δεύτερο δοκιµαστικό σωλήνα 
µε τη µόνη διαφορά ότι προσθέτουµε εξαρχής σταγόνες διαλύµατος Baypure CX100 
0.1M.  

4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Το Baypure CX100 χρησιµοποιείται ως πρότυπο διάλυµα για τον ογκοµετρικό 

προσδιορισµό της συγκέντρωσης των κατιόντων του ασβεστίου στο πόσιµο νερό. Το 
ασβέστιο σχηµατίζει σταθερά οκταεδρικά σύµπλοκα µε το Baypure CX100 και η 
αντίδραση σχηµατισµού είναι 1:1. Ως δείκτης χρησιµοποιείται το µέλαν εριόχρωµα Τ 
(Eriochrom Black T) και επίσης χρησιµοποιείται ρυθµιστικό διάλυµα NH3 – NH4Cl .  

Σε 100mL πόσιµου νερού, του οποίου τη συγκέντρωση σε ασβέστιο θέλουµε να 
υπολογίσουµε, προσθέτουµε 5mL ρυθµιστικού διαλύµατος και λίγες σταγόνες δείκτη. Το 
διάλυµα χρωµατίζεται ερυθρό λόγω του εγχρώµου συµπλόκου των ιόντων του ασβεστίου 
µε τον δείκτη, ο οποίος στην αδιάστατή του µορφή έχει χρώµα κυανό. Το τελικό σηµείο 
της ογκοµέτρησης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώµατος του διαλύµατος από 
ερυθρό σε κυανό. Η αλλαγή του χρώµατος οφείλεται στη δέσµευση των κατιόντων του 
ασβεστίου από το Baypure CX100, τα οποία είναι άχρωµα, και στην επαναδηµιουργία 
των µορίων του ελεύθερου δείκτη(κυανά). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
1ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Ο σχηµατισµός αλάτων στον πρώτο δοκιµαστικό σωλήνα οφείλεται στον 

σχηµατισµό αλάτων του ασβεστίου και µαγνησίου. Οι  αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα 
στον πρώτο δοκιµαστικό σωλήνα είναι: 
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δεσµεύονται από το Baypure CX100 και σχηµατίζονται σταθερά υδατοδιαλυτά 
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2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Η ποιοτική ανίχνευση των κατιόντων ασβεστίου, σιδήρου και µαγνησίου 

οφείλεται και στις τρεις περιπτώσεις στη δηµιουργία των αντίστοιχων δυσδιαλύτων 
υδροξειδίων  ) λευκό(Ca(OH)2OHCa 2
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Παρουσία του διαλύµατος Baypure CX100 αποτρέπεται η δηµιουργία των 
παραπάνω δυσδιάλυτων ενώσεων. 

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Το σαπουνόνερο παρουσία υψηλής συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου δεν αφρίζει 

καθώς σχηµατίζονται δυσδιάλυτα άλατα παλµιτικού ασβεστίου.  
 NaCl2Ca)COOHC(COONaHC2CaCl 2351735172 +↓→+ 
Στον δεύτερο δοκιµαστικό σωλήνα η παρουσία του χηλικού αντιδραστηρίου έχει 

ως αποτέλεσµα την δέσµευση των κατιόντων του ασβεστίου και τον σχηµατισµό  
υδατοδιαλυτών συµπλόκων. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται η δηµιουργία του 
δυσδιάλυτου παλµιτικού ασβεστίου. 

 4ο ΠΕΙΡΑΜΑ 
Η περιεκτικότητα κατ’ όγκον του πόσιµου νερού σε κατιόντα ασβεστίου µπορεί 

να υπολογιστεί από την σχέση: 
% g/mL Ca2+ = 0,4 · ( καταναλωθέντα mL διαλύµατος Baypure CX100 0,01Μ) 
Η παραπάνω σχέση προκύπτει αν λάβουµε υπόψη ότι η αντίδραση σχηµατισµού 

του συµπλόκου είναι 1:1. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Οι ανεπιθύµητες δράσεις των µετάλλων µπορούν να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά και χωρίς καµία επίπτωση στο περιβάλλον µε τη χρήση των «πράσινων» 
αποσκληρυντικών, ένα από τα οποία είναι και το τετρανάτριο άλας του 
ιµινοδιηλεκτρικού οξέος ( Baypure CX100). Ο τρόπος δράσης τους µπορεί εύκολα να 
γίνει κατανοητός µε απλά και σύντοµα πειράµατα ακόµη και στο εργαστήριο ενός 
σχολείου.  
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