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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η χηµεία είναι ουσιαστική, πρακτική επιστήµη µε κοινωνικές επιπτώσεις 
και προεκτάσεις και εποµένως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να συνδέεται η 
διδασκαλία της  µε ζητήµατα της καθηµερινότητας.   
Η παρουσίαση των θεµάτων µέσα από το πρίσµα της Πράσινης Χηµείας 
«προπαγανδίζει» πρακτική και γενικότερη στάση ζωής που αποσκοπούν 
στην προστασία  της  υγείας και  ασφάλειας των ανθρώπων, που τώρα 
φιλοξενούνται στη Γη, αλλά και αυτών που πρόκειται να γεννηθούν.  
Με τα πειράµατα της εργασίας µελετώνται  αντιδράσεις εξουδετέρωσης και 
οξειδοαναγωγής, µε βάση καθηµερινά, υπαρκτά φυσικοχηµικά φαινόµενα 
που εξελίσσονται στο περιβάλλον.    
Κατανοείται το φαινόµενο σχηµατισµού της όξινης βροχής και συζητούνται 
οι συνέπειες και επιπτώσεις του. 
Αναδεικνύονται τα πλεονεκτήµατα των καθαρών «πράσινων» καυσίµων 
όπως η βιοαιθανόλη.  
∆ίνεται αφορµή για συζήτηση και προβληµατισµούς σχετικά µε το πως 
µπορεί και πρέπει να ενεργεί κάθε άτοµο, µε  ατοµική ευθύνη, ώστε να 
συµβάλλει στον περιορισµό των προβληµάτων και στην αρµονικότερη 
συµβίωση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. Την κριτική για τις ευθύνες 
των άλλων (του κράτους, των κυβερνήσεων, της ελλιπούς νοµοθεσίας, των 
«κακών» βιοµηχάνων κ.λπ.) πρέπει να ακολουθεί η αυτοκριτική, για το πώς 
συµπεριφέρεται κάθε άτοµο στον χώρο που δραστηριοποιείται, και να µη  
παραβλέπεται η ατοµική ευθύνη.  
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ µονάχος µου έχω χρέος να σώσω τη 
γης. Άµα δεν σωθεί εγώ θα φταίω» (Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική)  
Οι πειραµατικές διατάξεις είναι απλές και µπορεί να συναρµολογηθούν 
εύκολα µε υλικά που υπάρχουν σε όλα τα εργαστήρια. Τα αντιδραστήρια 
που χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των ρύπων είναι ευρείας 
εργαστηριακής χρήσης. Τα πειράµατα δεν παρουσιάζουν αυξηµένη 
επικινδυνότητα εφόσον τηρηθούν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. 
Επιπλέον δεν είναι χρονοβόρα και δίνουν παρατηρήσιµα αποτελέσµατα σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα.   
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2.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Μια από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ευθύνονται για τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος είναι οι διεργασίες καύσης και ιδίως αυτές που 
καταναλώνουν µη καθαρά καύσιµα µε µεγάλες περιεκτικότητες σε 
ανεπιθύµητες ουσίες. Στις περιπτώσεις µάλιστα που πραγµατοποιούνται σε 
καυστήρες και διατάξεις που δε συντηρούνται σωστά και τακτικά τα 
προβλήµατα πολλαπλασιάζονται. 
Σηµαντικές οµάδες ρύπων σχετίζονται µε το θείο. Περιλαµβάνουν οξείδια 
του θείου, υδρόθειο και άλλες ενώσεις του θείου, που είναι κατά κανόνα 
δύσοσµες, όπως CS2, OCS, CH3SH, CH3SSCH3, CH3SOCH3.  
Η κυριότερη πηγή οξειδίων του θείου  είναι οι καύσεις ορυκτών καυσίµων 
µε µεγάλες περιεκτικότητες σε θείο.  
Το αργό πετρέλαιο είναι µίγµα πολλών χηµικών ενώσεων. Οι περισσότερες 
είναι υδρογονάνθρακες  αλλά σε µικρότερες ποσότητες περιέχονται και 
άλλες ενώσεις,  οι οποίες είναι ανεπιθύµητες, και χαρακτηρίζονται σαν 
προσµίξεις. Οι προσµίξεις υπάρχουν είτε σε ίχνη (όπως µέταλλα και τα 
άλατά τους) ή και σε σηµαντικές ποσότητες (όπως το θείο).  
Το ποσοστό του θείου στο πετρέλαιο κυµαίνεται από 0,1 µέχρι και 7%. 
Φτωχά σε θείο πετρέλαια  (περιεκτικότητας µέχρι 1%) είναι της Αυστρίας, 
Βόρειας Αφρικής και Νιγηρίας. Του Μεξικού περιέχουν 5% ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά, µέχρι 7%, παρατηρούνται στα πετρέλαια του Ιράκ. 
Οι πιο συνηθισµένες ενώσεις του θείου είναι οι µερκαπτάνες ή θειοαλκο- 
όλες RSH, οι θειοαιθέρες ή µονοσουλφίδια R-S-R, τα δισουλφίδια R-SS-R, 
το θειο-κυκλοπεντάνιο, τα θειοφαίνιο, βενζοθειοφαίνιο, διβενζοθειοφαίνιο  
και τα παράγωγά τους.    
Σπάνια υπάρχει στο πετρέλαιο θείο σε στοιχειακή µορφή µπορεί όµως σε 
ορισµένα κοιτάσµατα να περιέχεται σε ποσοστό µέχρι και 1%. 

θειο-κυκλοπεντάνιο  θειοφαίνιο   βενζοθειοφαίνιο        διβενζοθειοφαίνιο                            
S S SS

 
Όσο βαρύτερο είναι το κλάσµα του πετρελαίου τόσο περισσότερες θειούχες 
ενώσεις περιέχει. Στην περιοχή βρασµού 50-150 οC κυριαρχούν οι 
µερκαπτάνες ενώσεις µε πολύ δυσάρεστη οσµή. Στην περιοχή βρασµού 
150-250 οC υπάρχουν τα σουλφίδια και το θειοφαίνιο.  Σε περιοχή βρασµού 
πάνω από 250 οC απαντώνται οι ενώσεις του βενζοθειοφαίνιου και σε µικρό 
ποσοστό άλλες, πολύπλοκης δοµής, θειο-κυκλικές ενώσεις. 
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Με τις διεργασίες της αποθείωσης επιδιώκεται η αποµάκρυνση των 
θειούχων ενώσεων κυρίως µε υδρογόνωση (υδρογονοθεραπεία). 
Η αποθείωση είναι τόσο πιο δύσκολη όσο υψηλότερη είναι η περιοχή 
βρασµού του κλάσµατος. Γι΄ αυτό το βαρύ πετρέλαιο θέρµανσης (µαζούτ) 
συµβάλει περισσότερο στη ρύπανση του περιβάλλοντος, µε SO2, ενώ τα 
ελαφρότερα κλάσµατα λιγότερο.  
Κατά την υδρογόνωση αποµακρύνεται το θείο από τις θειούχες ενώσεις υπό 
µορφή H2S. Από τις µερκαπτάνες και τα σουλφίδια, που απαντώνται στα 
ελαφρότερα κλάσµατα, αποσπάται σχετικά εύκολα υδρόθειο:  

R-SH   +   H2   →   RH   +   H2S 
R-S-S-R΄   +   3H2   →   RH   +   R΄H   +   2H2S 

Πιο δύσκολα διασπώνται οι θειοφαινικοί δακτύλιοι και πολύ δύσκολα το 
βενζοθειοφαίνιο και διβενζοθειοφαίνιο που περιέχονται στα βαριά 
κλάσµατα: 
 

 +   4H2   →  C4H10   +   H2S
 

S 
 
 
 
 
Το H2S που παράγεται από την αποθείωση µετατρέπεται στη συνέχεια σε 
στοιχειακό θείο. Μέρος του H2S καίγεται προς SO2 το οποίο στη συνέχεια 
αντιδρά µε το υπόλοιπο H2S και τελικά παράγεται θείο σε στερεά µορφή. 

2H2S   +   SO2   →   (3/x)Sx   +   2H2O 
Οι καταλύτες, που χρησιµοποιούνται για την υδρογόνωση,  αποτελούνται 
από φορέα που έχει εµποτιστεί µε ένα ή περισσότερα µέταλλα τα οποία 
αποτελούν τα ενεργά συστατικά των καταλυτών. Ο φορέας είναι συνήθως 
Al2O3 στο οποίο προστίθενται µικρές ποσότητες AlCl3 ή SiO2. Τα  µέταλλα 
είναι κοβάλτιο (Co), µολυβδαίνιο (Mo), νικέλιο (Ni), και σπανιότερα 
λευκόχρυσος (Pt). 
Η αποθείωση ελαφρών κλασµάτων πετρελαίου µε τη µέθοδο της 
υδρογόνωσης είναι σχετικά εύκολη, πραγµατοποιείται σε ήπιες συνθήκες 
και µπορεί να αποµακρύνει µέχρι και το 99,9% της ποσότητας του θείου.  
Στα βαριά κλάσµατα όµως πρέπει να γίνεται σε έντονες συνθήκες και η 
αποτελεσµατικότητά της περιορίζεται στο 70%. Οι συµπυκνωµένες πολυ- 
αρωµατικές ενώσεις (ασφαλτένια), που περιέχονται στα βαριά κλάσµατα, 
µπλοκάρουν και απενεργοποιούν την δραστική επιφάνεια των καταλυτών. 

+   Η2S +   2Η2  →

S
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Επιπλέον η διάχυση, µέσω των πόρων του καταλύτη, των µεγάλων µορίων 
πραγµατοποιείται αργά µε αποτέλεσµα η όλη διεργασία να εξελίσσεται µε 
χαµηλή ταχύτητα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, οι θειούχες ενώσεις που 
περιέχονται στα βαριά κλάµατα (βενζοθειοφαίνιο και διβενζοθειοφαίνιο) 
διασπώνται δύσκολα. 
Οι ερευνητές πειραµατίζονται µε µεθόδους αποθείωσης πιο 
αποτελεσµατικές που να πραγµατοποιούνται µε όσο το δυνατόν λιγότερο 
ρυπογόνες διαδικασίες.  
Η βιοαποθείωση είναι µία πράσινη διαδικασία κατά την οποία 
χρησιµοποιούνται βακτηρίδια ως καταλύτες.   
Κατά τη διαδικασία αυτή οργανοθειϊκές ενώσεις, όπως διβενζοθειοφαίνιο 
και τα αλκυλοπαράγωγά του, οξειδώνονται από µικρόβια και το θείο 
αποµακρύνεται υπό µορφή θειούχων αλάτων.   
Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι είναι δαπανηρή, η διαδικασία 
παρουσιάζει ευαισθησία στις συνθήκες περιβάλλοντος και υπάρχουν 
προβλήµατα σχετικά µε  την αναγέννηση των βακτηριδίων. 
 
Αρνητικές επιπτώσεις των θειούχων ενώσεων 
Επιπτώσεις στις µηχανές 
Οι θειούχες ενώσεις, που υπάρχουν στα καύσιµα, σχηµατίζουν κατά την 
καύση τους SO2 και SO3. Ποσότητες υδρατµών που παράγονται από την 
καύση των υδρογονανθράκων υγροποιούνται στα κρύα τµήµατα των 
µηχανών, κυρίως κατά την εκκίνησή τους. Τα σταγονίδια του νερού 
αντιδρούν µε τα οξείδια του θείου και παράγεται θειικό οξύ: 

SO3   +   H2O      H2SO4

Το οξύ είναι ισχυρά διαβρωτικό και προκαλεί βλάβες στις µεταλλικές 
επιφάνειες.  ∆ιάβρωση επίσης προκαλεί και το SO2: 

SO2   +   2H2O   +3Fe   →   FeS   +   2Fe(OH)2
Οι θειούχες ενώσεις επηρεάζουν την αντικροτικότητα των καυσίµων και 
δηλητηριάζουν τους καταλύτες στις µονάδες επεξεργασίας του πετρελαίου. 
Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
Τα οξείδια του θείου δηµιουργούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήµατα. 
Το SO2 έχει δυσάρεστη πνιγηρή οσµή και  προκαλεί ερεθισµό στα µάτια. 
Επειδή είναι πολύ διαλυτό, προσροφάται στις υγρές περιοχές του 
αναπνευστικού συστήµατος προκαλώντας έκκριση βλέννας και οιδήµατα, 
που έχουν σαν αποτέλεσµα την στένωση των αεραγωγών. Σε µεγάλες 
συγκεντρώσεις τα οξείδια του θείου είναι τοξικά και προκαλούν τον 
θάνατο.  
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Επιπτώσεις στο περιβάλλον 
Οι θειούχες ενώσεις προσδίδουν δυσάρεστη οσµή στο πετρέλαιο (κυρίως οι 
µερκαπτάνες). Το SO2 έχει σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στη χλωρίδα. Σε 
περιοχές που λειτουργούν µονάδες φρύξης ορυκτών, για παραγωγή 
µετάλλων, παράγονται µεγάλες ποσότητες SO2 οπότε η βλάστηση 
καταστρέφεται εντελώς. Τα οξείδια του θείου συµβάλλουν στη δηµιουργία 
της όξινης βροχής.  
 
3.   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ 
∆εδοµένου ότι οι ταυτοποιήσεις των ρύπων στηρίζονται σε χρωµατικές 
αλλαγές  πρωτολυτικών και οξειδοαναγωγικών δεικτών, ενδείκνυνται, ως  
πειράµατα επίδειξης, εξουδετερώσεις οξέων από βάσεις και αναγωγές 
οξειδωτικών από αναγωγικά. Προτείνεται τέλος ένα πείραµα στο οποίο να 
παρατηρούνται οι αρνητικές επιπτώσεις των οξειδίων του θείου. 
 
1.  Εξουδετέρωση διαλύµατος NaOH, στο οποίο έχει προστεθεί δείκτης 
φαινολοφθαλεΐνη, µε ένα διάλυµα οξέος π.χ HCl ή H2SO4. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένου νερού, τρεις-
τέσσερις  σταγόνες διαλύµατος NaOH 0,1M και δύο σταγόνες δείκτη 
διαλύµατος φαινολαφθαλεΐνης 0,1 % w/v. Εξουδετερώνουµε το διάλυµα 
της βάσης προσθέτοντας σταγόνες διαλύµατος HCl 0,1 Μ µέχρι να 
αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 
 
2.  Αναγωγή διαλύµατος ιωδίου, στο οποίο έχει προστεθεί άµυλο, µε 
διάλυµα θειοθειικού νατρίου. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένο νερό, τρεις-τέσσερις  
σταγόνες διαλύµατος I2 1% w/v και 2 σταγόνες διαλύµατος αµύλου 0,1 % 
w/v. Προσθέτουµε στο διάλυµα ιωδίου/αµύλου σταγόνες διαλύµατος 
Na2S2O3 0,05M µέχρις  ότου αποχρωµατιστεί.    
 
3.  Αναγωγή διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου από διάλυµα θειώδους 
νατρίου. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένο νερό και τρεις-
τέσσερις  σταγόνες διαλύµατος KMnO4 0,01M. Προσθέτουµε στο διάλυµα 
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του οξειδωτικού σταγόνες διαλύµατος Na2SO3 0,5 % w/v  µέχρις  ότου 
αποχρωµατιστεί το KMnO4.    
4.  Αρνητικές επιπτώσεις του SO2 στη χλωρίδα.  
Τοποθετούµε έγχρωµο λουλούδι στη φιάλη υποδοχής (η πειραµατική 
διάταξη περιγράφεται στην επόµενη ενότητα). Σε κάψα πορσελάνης καίµε 
µικρή ποσότητα θείου, οπότε, στη φιάλη υποδοχής διοχετεύεται SO2. 
(Εικόνα 1). 
 
 
 
 
 
                         Εικόνα 1                 Εικόνα  2                          Εικόνα  3 
Καθώς εξελίσσεται το πείραµα παρατηρούµε τις αλλαγές που υφίσταται το 
λουλούδι. (Εικόνες 2,3). Τελικά διαπιστώνουµε ότι οι αλλαγές δεν 
περιορίζονται µόνο στο χρώµα του λουλουδιού αλλά επεκτείνονται και σε 
άλλα χαρακτηριστικά του (Εικόνα  4).                   
  

πριν  
 

µετά  
 
 
 
                                                         Εικόνα  4 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Στα πειράµατα που παρουσιάζονται επιτυγχάνεται  η ταυτοποίηση του 
όξινου και του αναγωγικού χαρακτήρα των καυσαερίων που προκύπτουν 
από την καύση ενός συνηθισµένου ορυκτού καυσίµου όπως το ντίζελ. 
Επίσης καταγράφονται και συσχετίζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα 
που λαµβάνονται από την καύση της αιθανόλης και την καύση του ντίζελ. 
 

Συναρµολόγηση της πειραµατικής διάταξης 
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1.  Με τη βοήθεια µεταλλικού σφιγκτήρα προσαρµόζουµε γυάλινο χωνί 
(ανεστραµµένο) σε κατακόρυφο στήριγµα.  
2.  ∆ιαµορφώνουµε λεπτό γυάλινο σωλήνα σε σχήµα Π. Συνδέουµε, µε 
κατάλληλο σύνδεσµο, το ένα άκρο του σωλήνα Π µε το λεπτό άκρο του 
χωνιού. Το άλλο άκρο του σωλήνα Π διαπερνά φελλό µετρίου µεγέθους. 
∆ιαµορφώνουµε λεπτό γυάλινο σωλήνα σε σχήµα Γ. Το ένα άκρο του 
σωλήνα Γ διαπερνά και αυτό τον φελλό ενώ το άλλο συνδέεται µε αντλία.  
3.  Με τη βοήθεια µεταλλικού σφιγκτήρα προσαρµόζουµε, σε κατακόρυφο 
στήριγµα, κωνική ή κυλινδρική φιάλη των 50 mL (φιάλη υποδοχής των 
καυσαερίων).  
4.  Προσαρµόζουµε τον φελλό στο στόµιο της φιάλης (θα πρέπει ο φελλός 
να προσαρµόζεται µε το στόµιο της φιάλης αεροστεγώς).  
Στην διάταξη η καύση πραγµατοποιείται κάτω από το άνοιγµα του χωνιού. 
Με τη βοήθεια της αντλίας τα καυσαέρια απάγονται και µέσω του σωλήνα 
Π διοχετεύονται στο διάλυµα υποδοχής που περιέχεται στη φιάλη 
υποδοχής. 
 

Η πειραµατική διάταξη στο εργαστήριο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φωτογραφίες: Α. Ι. Μαρούλης 
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Περιγραφή της πειραµατικής διαδικασίας 
Καύση ντίζελ -Ταυτοποίηση του όξινου χαρακτήρα των καυσαερίων 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένου 
νερού, τρεις σταγόνες διαλύµατος  NaOH 0,1 Μ και  τρεις σταγόνες 
διαλύµατος  φαινολοφθαλεΐνης 0,1% w/v. 
2.  Προσαρµόζουµε καλά τον φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον 
οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
3.  Σε καµινέτο προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα ντίζελ, ανάβουµε το 
φυτίλι, και τοποθετούµε το καµινέτο κάτω από το χωνί.  
4.  Παρατηρούµε το διάλυµα υποδοχής και διαπιστώνουµε την σταδιακή 
µεταβολή του χρώµατος και τελικά τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταυτοποίηση του αναγωγικού χαρακτήρα των καυσαερίων 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένου 
νερού, τρεις σταγόνες διαλύµατος  I2 1% w/v και  τρεις σταγόνες 
διαλύµατος  αµύλου 0,1% w/v. 
2.  Προσαρµόζουµε καλά τον φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον 
οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
3.  Σε καµινέτο προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα ντίζελ, ανάβουµε το 
φυτίλι, και τοποθετούµε το καµινέτο κάτω από το χωνί.  
4.  Παρατηρούµε το διάλυµα υποδοχής και διαπιστώνουµε την σταδιακή 
µεταβολή του χρώµατος και τελικά τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος.  
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Καύση της αιθανόλης 
Πραγµατοποιούµε τα πειράµατα καύσης της αιθανόλης όπως και του ντίζελ. 
Αποχρωµατίζεται το διάλυµα NaOH/φαινολοφθαλεΐνης όχι όµως το 
διάλυµα I2/αµύλου.  

Εκτέλεση των πειραµάτων µε πιο σύντοµη διαδικασία 
Οι ταυτοποιήσεις µπορεί, πιο σύντοµα, να πραγµατοποιηθούν µε τις 
παρακάτω διαδικασίες: 
1.  Στη φιάλη υποδοχής εισάγουµε περίπου 20 mL αποσταγµένου νερού.   
2. Προσαρµόζουµε καλά τον φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον 
οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
3.  Ανάβουµε το καµινέτο µε το ντίζελ, το τοποθετούµε κάτω από το χωνί 
και µετά από δέκα λεπτά περίπου σβήνουµε τη φλόγα. Μετά το τέλος της 
καύσης αποµακρύνουµε τη φιάλη υποδοχής. 
 

αποσταγµένο νερό

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε περίπου 3 mL αποσταγµένου νερού, 
δύο σταγόνες διαλύµατος  φαινολοφθαλεΐνης 0,1% w/v και δύο σταγόνες 
διαλύµατος NaOH 0,1M οπότε προκύπτει διάλυµα µε το χαρακτηριστικό 
χρώµα του δείκτη. Σταδιακά και υπό ανάδευση προσθέτουµε µικρές 
ποσότητες από το διάλυµα υποδοχής µέχρις ότου αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

3 mL νερό 
2 σταγόνες δείκτη   
2 σταγόνες NaOH 0,1M

διάλυµα 
υποδοχής

                                    Ταυτοποίηση των όξινων οξειδίων 
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5.  Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε περίπου 3 mL αποσταγµένου νερού, 
δύο σταγόνες διαλύµατος  I2 1% w/v  και τρεις σταγόνες διαλύµατος  
αµύλου 0,1% w/v οπότε προκύπτει διάλυµα µε το χαρακτηριστικό χρώµα 
του δείκτη. Σταδιακά και υπό ανάδευση προσθέτουµε µικρές ποσότητες από 
το διάλυµα υποδοχής µέχρις ότου αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 
 διάλυµα υποδοχής 3 σταγόνες 

 αµύλου 0,1 %
2 σταγόνες  
I2 1% 

3 mL νερό 
 
 
 
 
 
                                Ταυτοποίηση των αναγωγικών οξειδίων 
 4.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Επώνυµο: 
Όνοµα: 
Τµήµα: 
Ηµεροµηνία: 

 
Προεργαστηριακές ερωτήσεις 

1. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως ενός 
αλκανίου (CvH2v+2).   .……………………………………………………….. 
2. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως ενός 
υδρογονάνθρακα (CxHy).   .………………………………………………….. 
3. Πιστεύετε ότι οι παραπάνω αντιδράσεις είναι τα µοναδικά χηµικά 
φαινόµενα που πραγµατοποιούνται κατά την καύση του ντίζελ;  
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
4. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως της 
αιθανόλης.    .………………………………………………………………… 
5.  Γιατί η καύση της αιθανόλης επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον από ότι 
η καύση του ντίζελ; 
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
6. Υποδείξτε ένα τρόπο µε βάση τον οποίο θα µπορούσατε να διαπιστώσετε, 
πειραµατικά, την εξουδετέρωση ενός διαλύµατος οξέος από ένα διάλυµα 
βάσης. 
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
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7.  Στην παρακάτω χηµική εξίσωση ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο 
ανάγεται;                 C2H6   +   7/2O2  →  2CO2  +   3H2O 

 
Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

1. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
ερµηνεύεται ο αποχρωµατισµός του διαλύµατος NaOH/φαινολοφθαλεΐνης 
και αποχρωµατισµός του διαλύµατος ιωδίου/αµύλου στο πείραµα καύσεως 
του ντίζελ.  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
2.  Ποια διαφορά παρατηρείτε κατά τη διαβίβαση των καυσαερίων  στο 
διάλυµα ιωδίου/αµύλου στο πείραµα καύσεως της αιθανόλης σε σχέση µε 
το πείραµα καύσεως του ντίζελ; Πως ερµηνεύεται την παρατηρούµενη 
διαφορά; 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
3.  Για ποιο λόγο η βιο-αιθανόλη χαρακτηρίζεται «πράσινο» καύσιµο; 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
Στο εκτεταµένο κείµενο της εργασίας δίδονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων. 
 
5.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την καύση των ορυκτών καυσίµων, εκτός του όξινου CO2, παράγεται 
και SO2. Το SO2 είναι όξινη αλλά και αναγωγική ουσία οπότε µπορεί να 
οξειδωθεί από οξειδωτικά όπως το ιώδιο και το KMnO4. 
Η παρουσία των όξινων οξειδίων στα καυσαέρια, που προκύπτουν από την 
καύση του ντίζελ, διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώµατος του δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνη µετά τη διαβίβαση των καυσαερίων σε υδατικό διάλυµα 
NaOH. Τα SO2, CO2 που περιέχονται στα καυσαέρια καθώς διαβιβάζονται 
στο υδατικό διάλυµα δίνουν H2SO3 και H2CO3: 

SO2   +   H2O       H2SO3
CO2   +   H2O      H2CO3 

Τα SO2, H2SO3, CO2,  H2CO3 εξουδετερώνουν τη βάση µε αποτέλεσµα την 
ελάττωση του pH και αλλαγή του χρώµατος του δείκτη:

SO2   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   H2O 
H2SO3   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   2H2O 

CO2   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   H2O 
H2CO3   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   2H2O 
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Η παρουσία των αναγωγικών οξειδίων στα καυσαέρια, που προκύπτουν από 
την καύση του ντίζελ, διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώµατος 
οξειδοαναγωγικού δείκτη ιωδίου/αµύλου µετά τη διαβίβαση των 
καυσαερίων σε διάλυµα που περιέχει τον δείκτη.  
 
Ο οξειδοαναγωγικός δείκτης προκύπτει µε ανάµειξη διαλύµατος ιωδίου, σε 
υδατικό διάλυµα KI, µε διάλυµα αµύλου. Το ιώδιο σχηµατίζει µε το άµυλο 
σύµπλοκο έγκλεισης µε χαρακτηριστικό µπλε χρώµα.   

I2   +   I-     I3
-

I3
-   +   άµυλο  →    σύµπλοκο µπλε χρώµατος 

Τα SO2, H2SO3 οξειδώνονται, προκαλώντας αναγωγή του I2, µε αποτέλεσµα 
την καταστροφή του συµπλόκου ιωδίου-αµύλου και τον αποχρωµατισµό 
του διαλύµατος ιωδίου-αµύλου: 

SO2   +   I2   +   2H2O  →   H2SO4   +   2HI 
H2SO3   +   I2   +   H2O →  H2SO4   +   2HI 

Κατά την διαβίβαση των καυσαερίων που προκύπτουν από την καύση της 
αιθανόλης σε διάλυµα NaOH/φαινολοφθαλεΐνης παρατηρείται 
αποχρωµατισµός λόγω του CO2 που παράγεται από την καύση. Αντίθετα αν 
διαβιβαστούν τα καυσαέρια σε διάλυµα  ιωδίου/αµύλου δεν παρατηρείται 
αποχρωµατισµός δεδοµένου ότι δεν παράγεται το αναγωγικό SO2. 
6.   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.    Taking Toxics Out of the Air, Environmental Protection Agency United 
States, Office of Air Quality, Planning and Standards, EPA-425/K-00-002, 
August 2000 
2.    P. Warneck, “Chemistry of Natural Atmosphere”, Academic press, san 
Diego, 1988 
3.    J. H. Seinfeld and S.N. Pandis, “Atmospheric Chemistry and Physics”, 
John Wiley, New York, 1998 
4.    Ronan O’RaHilly & Fabiola Muller, «HUMAN EMBRYOLOGY & 
TERATOLOGY», 2000 
5.    Η Οδηγία 96/61/ΕΚ, σχετικά µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και 
Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated Prevention Pollution Control, IPPC) 
6.  Β. Γκέκας - Ν. Φραντζεσκάκη - Ε. Κατσίβελα, ΄΄Τεχνολογίες 
επεξεργασίας τοξικών-επικίνδυνων αποβλήτων’’, Θεσσαλονίκη 2002 
7.  Ιωάννης Β. Γεντεκάκης, ΄΄Ατµοσφαιρική ρύπανση - Επιπτώσεις, 
Έλεγχος & Εναλλακτικές τεχνολογίες’’, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2003 
8. Ν. Νικολάου, ΄΄Επεξεργασία πετρελαίου’’, Τµήµα Τεχνολογίας 
πετρελαίου ΤΕΙ Καβάλας 
9.   F. Feigland, E. Frankel, Ber. Dtsch. Chem. Eps. 1932,65,545 
10.  http://www.jcrows.com/lugolsmsds.html
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11.  http://www.physchem.ox.ac.uk/MSDS/NI/nickel_II_chloride.html
12.  http://www.physchem.ox.ac.uk/MSDS/PH/phenolphthalein.html
13.  http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/SO/sodium_hydroxide.html
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