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Χρώµα είναι µια οπτική ιδιότητα των αντικειµένων η οποία απορρέει από το φως το οποίο 

εκπέµπουν, αντανακλούν ή αφήνουν να περάσει µέσα από αυτά. 

 Aπό την αρχαιότητα ακόµη τα χρώµατα έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη ζωή των 

ανθρώπων. Φυσικά χρώµατα όπως η πορφύρα, το λουλάκι και το ριζάρι, ήταν προιόντα 

ευρύτατης κατανάλωσης. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκαν και τα συνθετικά 

χρώµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως σήµερα. 

 Η µαζική όµως παραγωγή των συνθετικών χρωµάτων προκάλεσε σηµαντικά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση των ιδεών της πράσινης 

χηµείας. 

 Τα κύρια συστατικά των χρωµάτων είναι οι χρωστικές, οι διαλύτες, τα συνδετικά ή 

συγκολλητικά και τα πρόσθετα. 

 Οι διαλύτες που χρησιµοποιούνται στις βαφές είναι κυρίως αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες όπως τολουόλιο και ξυλόλιο, κετόνες και εστέρες που λόγω της 

τοξικότητάς τους τείνουν να αντικατασταθούν από υδατικούς διαλύτες. Ως διαλύτες επόµενης 

γενιάς προτείνονται ο προπιονικός (προπυλενο-γλυκολο µεθυλαιθέρο) εστέρας (PMP) και ο 

οξικός τριτ.-βουτυλο-εστέρας (TBQC), οι οποίοι αφενός µεν έχουν εξαιρετική διαλυτική 

ικανότητα συγκρινόµενοι προς τους προαναφερθέντες, αφ’ετέρου δε είναι λιγότερο τοξικοί. 

Εναλλακτικά, προωθούνται βαφές σε µορφή σκόνης, που δεν περιέχουν διαλύτη.  

 Όσον αφορά στις χρωστικές, προτείνονται και γι’ αυτές βελτιωτικές προσεγγίσεις. Για 

το διοξείδιο του τιτανίου, παραδείγµατος χάρη, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως ως λευκό 

πιγµέντο κατά κύριο λόγο, σήµερα έχουν προταθεί ενδιαφέρουσες λύσεις, που βασίζονται 

στον ρεολογικό έλεγχο και στα blanc fixe (θειικό βάριο), lithopone (µίγµα θειικού βαρίου και 

θειώδους ψευδαργύρου), sachtolith (θειώδης ψευδάργυρος). Χρώµατα που περιέχουν τοξικά 

µέταλλα, όπως µόλυβδο και χρώµιο, έχουν αντικατασταθεί από άλλα που περιέχουν 

λανθανίδες, των οποίων η τοξικότητα είναι χαµηλή. Έχουν προταθεί επίσης, χρώµατα 

βασισµένα σε ενώσεις του ζιρκονίου και του υτρίου ή σε νανοελάσµατα ανοδικού αργιλίου, 

µε στόχο πάντα τη µείωση της τοξικότητας. 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βιοχηµικά πρόσθετα που ονοµάζονται ‘αντιδραστικά 

διαλυτικά’ που ενεργούν όπως ο διαλύτης, αλλά έχουν το πλεονέκτηµα του να µην 

εξατµίζονται στο περιβάλλον, αλλά να στεγνώνουν ενσωµατωνόµενα στη βαφή. 

 Ακόµη, στον τοµέα των συγκολλητικών εισάγονται καινούριες ρητίνες, όπως π.χ. η 

δις-αλδιµίνες. Οι ρητίνες δις-αλδιµίνες αναπτύχθηκαν µε σκοπό να ελαττώσουν την 

περιεκτικότητα σε πτητικά συστατικά των επικαλυπτικών πολυουρεθάνης. Λόγω του 

χαµηλότερου ιξώδους τους απαιτείται λιγότερη ποσότητα διαλύτη για να έχει το 

επικαλυπτικό το επιθυµητό ιξώδες. Μία άλλη ρητίνη που προτείνεται, ο διγλυκιδολικός 

αιθέρας της διφαινόλης Α (DGEBA), έχει την ιδιότητα να απλώνει το χρώµα οµοιόµορφα, 

αλλά επίσης να δηµιουργεί και ένα λεπτό στρώµα το οποίο εµποδίζει την υγρασία να περάσει 

µέσα από το χρώµα, ιδιότητα ιδιαίτερα επιθυµητή στις βαφές των πλοίων. Προτείνονται 

επίσης συγκολλητικά βασισµένα σε φυτικά συστατικά όπως το σογιέλαιο. 

 Εν κατακλείδι, η βιοµηχανία των χρωµάτων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και είναι 

πρωτοπόρα στην υιοθέτηση των πράσινων λύσεων. 

 

 

 


