
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΔιΧηΝΕΤ	  

	  
	  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ	  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	  

ΤΜΗΜΑ	  ΧΗΜΕΙΑΣ	  
	  

Διαπανεπιστημιακό	  Διατμηματικό	  	  
Πρόγραμμα	  Μεταπτυχιακών	  Σπουδών	  	  

Διδακτική	  της	  Χημείας	  και	  Νέες	  	  
Εκπαιδευτικές	  Τεχνολογίες	  	  	  

	  

	   Χημεία	  και	  Καθημερινή	  Ζωή	  	  

Το	  πείραμα	  στη	  	  
Διδασκαλία	  της	  Χημείας	  	  

	   	  

	  

Οξείδωση	  οργανικών	  ρύπων	  σε	  υδατικά	  διαλύματα	  

διασποράς	  με	  υπερήχους	  και	  με	  συμβατικές	  

μεθόδους	  	  
	   	  

Σοφία	  Ι.	  Παταρούδη	  	  

Μαρία	  Μπατσίλα	  

	  
	   	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	  	  

2006	  

	  

	  

	  

Επιβλέποντες	  καθηγητές	  	  

Α.Ι.	  Μαρούλης	  –	  Κ.	  Χατζηαντωνίου	  	  



 2 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Στον	  γιο	  μου	  Γρηγόρη	  	  

Μαρία	  	  

Στην	  κόρη	  μου	  Αναστασία	  	  

Σοφία	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 3 

	  

	  

Πρόλογος	  	  

	  

	  

Η	   παρούσα	   εργασία	   εκπονήθηκε	   στα	   πλαίσια	   του	   μαθήματος	   «Χημεία	   &	  

Καθημερινή	   Ζωή:	   Το	   πείραμα	   στη	   διδασκαλία	   της	   Χημείας»	   του	  

Διαπανεπιστημιακού	   Διατμηματικού	   Προγράμματος	   Μεταπτυχιακών	  

Σπουδών	  Διδακτικής	   της	  Χημείας	  και	   των	  Νέων	  Εκπαιδευτικών	  Τεχνολογιών	  

(ΔιΧηΝΕΤ).	  	  

Η	  παρούσα	  εργασία	  δεν	  θα	  μπορούσε	  να	  πραγματοποιηθεί	  χωρίς	  την	  συνεχή	  

και	  ουσιαστική	  καθοδήγηση	  και	  βοήθεια	  των	  επιβλεπόντων	  καθηγητών	  της	  κ.	  

Κ.	  Χατζηαντωνίου	  –	  Μαρούλη	  και	  του	  κ.	  Α.Ι.	  Μαρούλη,	  τόσο	  στο	  θεωρητικό	  

όσο	   και	   στο	   πειραματικό	   μέρος	   της	   εργασίας	   μας.	   Θα	   θέλαμε	   να	   τους	  

εκφράσουμε	   τις	   θερμές	   μας	   ευχαριστίες	   για	   την	   συμπαράσταση,	   την	  

υποστήριξη	   και	   την	   κατανόηση	   τους	   αλλά	   και	   για	   τον	   πολύτιμο	   χρόνο	   που	  

μας	  διέθεσαν	  και	  τις	  πολύτιμες	  υποδείξεις	  και	  συμβουλές	  τους.	  	  

Η	   εργασία	   αυτή	   αποτέλεσε	   μια	   ενδιαφέρουσα	   και	   πολύτιμη	   εμπειρία	   και	  

έγινε	   αφορμή	   να	   γνωρίσουμε	   έναν	   τομέα	   της	   Χημείας,	   την	   Πράσινη	   και	  

Βιώσιμη	  Χημεία	  που	  αναμφίβολα	  αποτελεί	  τη	  Χημεία	  του	  παρόντος	  και	  του	  

μέλλοντος.	  	  

Τέλος	  αισθανόμαστε	  την	  ανάγκη	  να	  ευχαριστήσουμε	  τις	  οικογένειες	  μας	  για	  

την	  υπομονή	  που	  έδειξαν	  και	  την	  κατανόηση	  με	  την	  οποία	  αντιμετώπισαν	  τις	  

προσπάθειές	  μας	  για	  την	  ολοκλήρωση	  της	  εργασίας.	  	  
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Περίληψη	  	  

	  

Η	   χρήση	   οργανικών	   ουσιών	   και	   ειδικά	   συνθετικών	   χρωστικών	   δεν	   είναι	  

ακίνδυνη	   για	   το	   περιβάλλον.	   Η	   βιομηχανία	   επεξεργασίας	   υφασμάτων	  

θεωρείται	   ως	   ο	   χειρότερος	   τομέας	   της	   βιομηχανίας,	   όσον	   αφορά	   στη	  

ρύπανση	   του	   υδροφόρου	   ορίζοντα,	   κυρίως	   διότι	   τα	   υγρά	   απόβλητα	   των	  

εργοστασίων	  αυτών	  έχουν	  υψηλές	  τιμές	  βιοχημικά	  απαιτούμενου	  οξυγόνου	  

(BOD).	  Επειδή	  πολλές	  από	  τις	  χρησιμοποιούμενες	  συνθετικές	  χρωστικές	  είναι	  

τοξικές	   και	   οι	   υπάρχουσες	   μέθοδοι	   καταστροφής	   /	   αδρανοποίησης	   τους	  

μεταφέρουν	   απλώς	   το	   πρόβλημα	   της	   απορρύπανσης,	   κρίνεται	   στο	  

απαραίτητο	   η	   παρέμβαση	   της	   Πράσινης	   Χημείας	   για	   την	   ανεύρεση	   μιας	  

ουσιαστικής	   λύσης	   στο	   πρόβλημα	   αυτό.	   Για	   το	   λόγο	   αυτό	   στην	   παρούσα	  

εργασία	  θα	  αναφερθούμε	  στην	  οξείδωση	  οργανικών	  ρύπων	  (και	  χρωστικών)	  

με	   μια	   Πράσινη	   και	   με	   μια	   συμβατική	   μέθοδο,	   ώστε	   να	   μπορέσει	   να	   γίνει	  

σύγκρισή	  τους.	  	  

Σαν	   συμβατική	   μέθοδος	   επελέγη	   η	   οξείδωση	   της	   ηλιανθίνης	   με	  

υποχλωριώδες	  νάτριο,	  το	  οποίο	  διασπά	  τις	  χρωμοφόρες	  ομάδες	  του	  μορίου	  

της	   ηλιανθίνης	   με	   αποτέλεσμα	   τον	   αποχρωματισμό	   του.	   Τα	   μειονεκτήματα	  

του	   όμως	   είναι	   αρκετά	   και	   σημαντικά,	   εφόσον	   το	   ίδιο	   το	   υποχλωριώδες	  

νάτριο	  αποτελεί	  ρύπο	  για	  το	  περιβάλλον.	  	  

Η	   Πράσινη	   μέθοδος	   που	   επελέγη	   να	   χρησιμοποιηθεί	   είναι	   η	   οξείδωση	   με	  

ρίζες	   υδροξυλίου	   που	   παράγονται	   από	   την	   διάσπαση	   του	   νερού	   με	   την	  

βοήθεια	   υπερήχων.	   Τα	   κυριότερα	   πλεονεκτήματα	   της	   μεθόδου	   αυτής	   είναι	  

αφ’	   ενός	   ότι	   δεν	   ρυπαίνει	   το	   περιβάλλον	   (σαν	   πρώτη	   ύλη	   χρησιμοποιείται	  

νερό	   και	   τα	   παραπροϊόντα	   είναι	   ρίζες	   που	   καταστρέφονται	   γρήγορα)	   αφ’	  

ετέρου	   δε	   ότι	   οι	   εξαιρετικά	   δραστικές	   ρίζες	   διασπούν	   πλήρως	   τους	  

οργανικούς	  ρύπους.	  	  
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1.Θεωρητικό µέρος  
 

1.1 Εισαγωγή  
 

Η Χηµεία και γενικότερα η χηµική βιοµηχανία αναπτύχθηκαν µε εξαιρετικά 

γρήγορους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, ανεβάζοντας το βιοτικό επίπεδο των 

ανθρώπων. Σηµ αντικότερη επίπτωση αυτής  της  έντονης  βιοµηχανικής και 

αγροτικής δραστηριότητας, της  αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων, της 

παραγωγής και κατανάλωσης ολοένα  και περισσότερων προϊόντων είναι η 

ποιοτική υποβάθµ ιση του  περιβάλλοντος µας (αέρας, νερό , έδαφος). Για τον 

λόγο αυτό  κρίνεται αναγκαία η  εύρεση  µεθόδων ικανών ν α επιλύσουν τα 

υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήµ ατα ρύπανσης , χωρίς όµ ως να 

δηµιουργούν καινούργια. 

Η Πράσινη Χηµεία µε τις Αρχές της βοηθάει στην πρόληψη κυρίως της 

ρύπανσης που  είναι περισσότερο επιθυµητό από  την αντιµετώπιση εκ  των 

υστέρων των προβληµάτων που δηµιουργούνται. Όπως όµως όλοι γνωρίζουµε 

το περιβάλλον έχει  ήδη ρυπανθεί τα  τελευταία χρόνια και  εξακολουθεί να 

ρυπαίνεται από  όσους  δεν  εφαρµόζουν  τις Αρχές της Πράσινης Χηµείας και 

παράγουν παραπροϊόντα και απόβλητα  τοξικά για το  περιβάλλον και το ν 

άνθρωπο. Έτσι είναι επιβεβληµένη η  ανάπτυξη  και χρήση  µεθόδων 

αντιρρύπανσης ώστε τα  απόβλητα  που  διατίθενται στο  περιβάλλον να  είναι 

όσο το  δυνατόν  ακίνδυνα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η  ανάπτυξη  και 

εφαρµογή τα  τελευταία  χρόνια  καθαρών µεθόδων αντιρρύ πανσης (φιλικές 

προς το περιβάλλον) οι οποίες συµφωνούν µε τις Αρχές της Πράσινης Χηµείας 

και χρησιµοποιούν ασφαλέστερους  διαλύτες, αντιδραστήρια και βοηθητικά 

µέσα καθώς και ανανεώσιµες πρώτες ύλες όπου είναι δυνατό.  

Στην πορεία της εργασίας θα αναπτυχθούν µέθοδοι οξείδωσης ρύπων τόσο µε 

συµβατικές, όσο και µε καθαρές – πράσινες µεθόδους. Τα πλεονεκτήµατα των 

καθαρών µεθόδων έναντι των συµβατικών είναι οφθαλµοφανή  και θα  πρέπει 

να ενθαρρύνεται η χρήση τους όπου είναι εφικτή. 
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1.2 Ρύπανση του περιβάλλοντος  
 

Έτσι ορίζεται η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών 

θορύβου ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση 

ή διάρκεια που  µπορούν να  προκαλέσουν  αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, 

στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή  υλικές ζηµ ιές και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις 

του. 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος οφείλεται τόσο σε φυσικές διεργασίες 

(ηφαίστεια, πυρκαγιές, βιολογικές δραστηριότητες κ.ά.) όσο και σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιοµηχανία, αυτοκίνητο, παραγωγή ενέργειας, 

θέρµανση, διαστηµικοί ρύποι από δορυφόρους κ.ά.). 

Η ρύπανση που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι επικίνδυνη, 

επειδή συγκεντρώνεται συνήθως σε περιορισµένους χώρους (βιοµηχανικά και 

αστικά κέντρα), όπου  οι υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν  µη αντιστρεπτές 

καταστάσεις. 

Οι κυριότερες κατηγορίες των ανθρωπογενών πηγών χηµικής ρύπανσης, 

παρακάτω σχήµα), είναι: 

 

 

• βιοµηχανίες µε στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα 

• αστικές δραστηριότητες µε τα αστικά λύµατα  και τα  στερεά 

απορρίµµατα 

• συγκοινωνία –κεντρική θέρµ ανση: ρύπανση της ατµόσφαιρας στις 

πόλεις (πυκνοκατοικηµένες), άµεση επίπτωση στην υγεία των κατοίκων. 

• γεωργικές δραστηριότητες: λιπάσµατα, βελτιωτικά εδάφους, 

παρασιτοκτόνα, εντοµοκτόνα  κ .ά. πρ οξενώντας έντονο  πρόβληµα 

κυρίως στους υδάτινους αποδέκτες. 

• τυχαία περιστατικά: ατυχήµατα που συµβαίνουν σε χηµικές 

βιοµηχανίες, πυρηνικά εργοστάσια , δεξαµενόπλοια κ.ά.  
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Οι βλαπτικές συνέπειες από τη ρύπανση του περιβάλλοντος  παίρνουν 

διάφορες διαστάσεις ανάλογα  µε το  είδος, την ποσότητα και τη διάρκεια 

παραµονής των ρύπων στο  περιβάλλον. Έτσι οι  επιπτώσεις από  την  εκποµπή 

ρύπων που  καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό ό ζον έχουν  παγκόσ µιες 

διαστάσεις κοκ., όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 1. Kατηγορίες και διαστάσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 

Δ ΙΑ Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Α Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ Ε ΙΣ
Π α γ κ ό σ µ ι ε ς ü  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή

σ τ ρ α τ ο σ φ α ιρ ικ ο ύ
ό ζ ο ν τ ο ς

ü  Φ α ιν ό µ ε ν ο
θ ε ρ µ ο κ η π ίο υ

ü  Ρ ύ π α ν σ η  ω κ ε α ν ώ ν

ü  Α ύ ξ η σ η  µ έ σ η ς
θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ία ς

ü  Α ύ ξ η σ η
α κ τ ιν ο β ο λ ιώ ν

ü  Α λ λ ο ίω σ η
ο ικ ο σ υ σ τ η µ ά τω ν

Δ ια κ ρ α τ ι κ έ ς ü  Ο ξ ιν η  β ρ ο χ ή
ü  Ρ ύ π α ν σ η

θ α λ α σ σ ώ ν ,
π ο τ α µ ώ ν ,  ω κ ε α ν ώ ν

ü  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή
δ α σ ώ ν ,  λ ιµ ν ώ ν

ü  Α λ λ ο ίω σ η
ο ικ ο σ υ σ τ η µ ά τω ν

Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς  -
Τ ο π ικ έ ς

ü  Κ α π ν ο µ ί χ λ ε ς
ü  Φ ω τ ο χ η µ ικ ά  ν έ φ η
ü  Ρ ύ π α ν σ η

ε π ιφ α ν ε ια κ ώ ν  κ α ι
υ π ό γ ε ιω ν  ν ε ρ ώ ν

ü  Κ ίν δ υ ν ο ι
γ ια  τ η ν  υ γ ε ία

ü  Π ρ ο σ β ο λ ή
υ δ ρ ο β ιο τ ό π ω ν

Ε ρ γ α σ ια κ ό ς
Χ ώ ρ ο ς

ü  Ε κ π ο µ π ή  τ ο ξ ικ ώ ν
ο υ σ ιώ ν

ü  Ε π α γ γ ε λ µ α τ ικ έ ς
α σ θ έ ν ε ιε ς

Κ α τ ο ικ ί ε ς ü  Ε κ π ο µ π ή  τ ο ξ ικ ώ ν
ο υ σ ιώ ν

ü  Μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ιε ς
ε π ιδ ρ ά σ ε ις
σ τ η ν  υ γ ε ία
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1.3 Ρύποι  
 

Οι ρύποι ταξινοµούνται σε ανόργανους, όπως τα βαρέα µέταλλα, και 

οργανικούς,όπως οι χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες  οι χρωστικές κλπ . Στον 

πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται οι ρύποι και οι επιδράσεις τους  τόσο 

στο περιβάλλον ,όσο και στην υγεία του ανθρώπου. 

 

 

Είδη ρύπων Επίδραση 

 Ανόργανοι: 

Βαρέα µέταλλα 

Cd, Zn, Cr, Hg, Pb, Ni, Cu, κλπ. 

Άµεσα και µακροπρόθεσµα τοξική επίδραση 

σε υδρόβιους οργανισµούς και στον άνθρωπο 

 Ορισµένα π.χ. Cd, ύποπτα καρκινογενή  

Οργανικά σύµπλοκα παρουσιάζουν 

βιοσυσσώρευση 

Οργανικοί: 

Χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες 

Οργανοφωσφορικές ενώσεις 

Χρωστικές κλπ. 

Κυρίως µακροπρόθεσµη τοξική επίδραση 

στην υγεία 

Μικρή βιοδιασπασιµότητα→ βιολογική 

συσσώρευση και µεγένθυση 

Αρκετά είναι ύποπτα καρκινογενή 

ΝΟx, SO2 Όξινη βροχή 

Αύξηση αζώτου στους αποδέκτες 

Πετρέλαιο Τοξική άµεση επίδραση  

Καρκινογόνες ενώσεις, αποξυγόνωση 

 

 

 

Βιοσυσσώρευση καλείται το φαινόµενο εκείνο κατά το οποίο µερικές χηµικές 

ουσίες έχουν την ιδιότητα να συσσωρεύονται στα διάφορα µέλη της τροφικής 

αλυσίδας σε συνεχώς αυξανόµενες συγκεντρώσεις . 
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1.3.1 Τρόποι µεταφοράς τοξικών χηµικών ενώσεων στον άνθρωπο 

 

Οι σπουδαιότεροι τρόποι διακίνησης µε τους οποίους καταλήγουν οι  τοξικές 

χηµικές ουσίες στον άνθρωπο: 

 

• µε την αναπνοή  

• µε το πόσιµο νερό και κυρίως 

• µε την κατανάλωση µέσω της τροφικής αλυσίδας, όπως παριστάνονται 

στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Ρύπανση Πρόσληψη
δια µέσου των φύλλων µε την αναπνοή

ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΤΑ ΖΩΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πρόσληψη
µε την κατανάλωση

ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ

 
 

 

1.3.2 Χλωριωµένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες  

 

Οι χλωριωµένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις µη 

κυκλικής δοµής  µε ορισµένο αριθµό απλών, διπλών ή  τριπλών δεσµών στο 

µόριό τους και ορισµένο αριθµό ατόµων χλωρίου. 



 15 

 

Οι σηµαντικότεροι αντιπρόσωποι είναι: 

 

Τριχλωροαιθένιο   

 
Τετραχλωροαιθένιο 

 
Τριχλωροαιθάνιο 

 
Διχλωροµεθάνιο 

 
Τριχλωροµεθάνιο (χλωροφόρµιο) 

 
Τετραχλωροµεθάνιο (τετραχλωράνθρακας) 

 
Βυνιλοχλωρίδιο 

 
 

Ιδιότητες 

Εξαιτίας της υψηλής τάσης των ατµών τους είναι πτητικοί , έχουν πυκνότητα 

µεγαλύτερη του νερού, αναφλέγονται δύσκολα  έχουν σχετικά µικρή χηµική 

δραστικότητα. Σε καθαρή  µορφή είναι άχρωµα υγρά µε γλυκιά µυρωδιά. Η 

διαλυτότητά τους στο νερό  είναι π .χ. για το τετραχλωροµεθάνιο = 0,8 g/L 

στους 2500C, για το διχλωροµεθάνιο = 208 g/L στους 200C. 

 

Χρήσεις 

Οι χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες 

κυρίως σαν  διαλύτες για µη πολικές ουσίες. Χρησιµοποιούνται επίσης  σε 

διαδικασίες όπως το καθάρισµα των επιφανειών µετάλλων, στην επεξεργασία 
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κυτταρίνης και στην παραγωγή χαρτιού, στα χυτήρια, στην επεξεργασία 

πλαστικών, στο  ξηρό  καθάρισµα. Α ποτελούν συστατικά πολυάριθµων 

προϊόντων, όπως σε υγρά καθαρισµού, διαλυτικά, συγκολλητικά, βερνίκια και 

χρώµατα. Πιο συγκεκριµένα, µερικοί τυπικοί κλάδοι εφαρµογής τους είναι οι 

παρακάτω:  

 

• Ουσίες χηµικού καθαρισµού (τετραχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο, 

τετραχλωράνθρακας)  

• Διαλυτικά (διχλωροαιθάνιο, διχλωροπροπάνιο, χλωροφόρµιο)  

• Πρώτες ύλες για συνθετικές ουσίες (βινυλοχλωρίδιο) 

 

Πηγές 

Οι διαλύτες αυτοί επειδή έχουν υψηλή τάση ατµών, καταλήγουν αργά ή 

γρήγορα σχεδόν  εξ  ολοκλήρου , από  την  ατ µόσφαιρα ή  τ α απόβλητα , στο 

περιβάλλον.  

 

 
 

Οι πτητικοί χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες  καθώς και οι  πτητικοί 

αλογονωµένοι υδρογονάνθρακες συγκαταλέγονται στους οργανικούς ρύπους. 

 Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τους χλωριωµένους αλειφατικούς 

υδρογονάνθρακες είναι σε  πο λλές περιπτώσεις πολύ  µεγάλη. Κύρια πηγή 

ρύπανσης της ατµόσφαιρας από  τις ενώσεις αυτές είναι όχι τόσο η  παραγωγή 

και αποθήκευσή  τους , όσο  η  χρησιµοποίησή τους  από  διάφορες βιοµηχανίες 

για καθαρισµό µετάλλων, χηµικό καθαρισµό, παραγωγή χρωµάτων, ακρυλικών 
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ινών κ.α. Ακόµη µικρές ποσότητες χλωριωµένων υδρογονανθράκων 

παράγονται κατά  την  χλωρίωση υγρών αποβλήτων ορισµένων βιοµηχανιών 

(π.χ. βιοµηχανίες χαρτιού) ενώ συχνά ανιχνεύονται και στα αστικά λύµατα.  

 

Διασπορά 

Οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των πτητικών χλωριωµένων υδρογονανθράκων 

είναι δ ιαφορετικές για την κάθε ένωση όµως γενικά ο ι χλωριωµένοι 

υδρογονάνθρακες απορροφώνται και συγκρατώνται εύκολα έως µέτρια από το 

έδαφος (7-360L/kg). Η σύνδεσή τους πραγµατοποιείται κ υρίως µέσω 

οργανικών ουσιών. Γενικά η προσρόφηση σε στερεά σώµατα αυξάνεται µε την 

περιεκτικότητα του  οργανικού άνθρακα.  Κορεσµένοι χλωριωµένοι 

υδρογονάνθρακες (αλκάνια) συνδέονται πιο αδύναµα  από  ότι οι ακόρεστοι 

(αλκένια). Γενικά είναι σχετικά καλά διαλυτοί στο  νερό . Εποµ ένως 

µεταφέρονται εύκολα από τα  επιφανειακά στα  υπόγεια ύδατα . Αναµφίβολα 

µεταδίδονται πιο γρήγορα µε τη µεταφορά τους στην ατµόσφαιρα από  ότι 

µέσω των επιφανειακών υδάτων. Η υψηλή τάση τους ευνοεί τη µεταφορά τους 

όχι µόνο στην  ατµ όσφαιρα αλλά  και τη  διείσδυση στα  υπόγεια ύδατα . 

Ορισµένοι από τους χλωριωµένους υδρογονάνθρακες µπορούν ακόµα και µέσα 

από µπετόν και τους  σωλήνες να διαπεράσουν και να  καταλήξουν  στο 

περιβάλλον. Οι υδρογ ονάνθρακες αυτοί είναι πτητικοί, µε αποτέλεσµα να 

εξατµίζονται γρήγορα  στην ατ µόσφαιρα. Εκεί µπορεί να οξειδωθούν και να 

παραχθούν ενώσεις όπως φορµυλοχλωρίδιο (HCOCl), µονοξείδιο του άνθρακα 

(CO), υδροχλώριο (HCl) και φωσγένιο (COCl2). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

υδρολυτικές και φωτολυτικές ηµ ιπερίοδοι ζωής των υδρογονανθράκων είναι 

πολύ µεγάλες. 

 

Παραµονή 

Αποικοδοµούνται πολύ αργά. 
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Συµπεριφορά στον κύκλο του νερού 

Στα υπόγεια ύδατα από  τους πτητικούς οργανικούς ρύπους έχουν βρεθεί 

κυρίως οι αλειφατικοί χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες.  Εξαιτίας της µακράς 

παραµονής τους  και των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων τους  είναι στο έδαφος και 

στα υπόγεια ύδατα ευρέως διαδεδοµένοι. 

 

 
 

Τοξικότητα 

Μερικοί από τους χλωριωµένους υδρογονάνθρακες θεωρούνται ισχυρά 

δηλητήρια και υπάρχουν  υποψίες, ότι είναι καρκινογενείς. Σε περίπτωση 

εισπνοής προκαλούν  υπνηλία . Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις οδηγούν  σε 

απώλεια των αισθήσεων. Η έκθεση  σε  σχετικά υψηλές  δόσεις επηρεάζουν  το 

νευρικό σύστηµα . Τα  συµ πτώµατα είναι πονοκέφαλοι, ναυτία, ζαλάδες , 

νάρκωση, αρρυθµ ίες και διαταραχές της  πίεσης. Μερικές ενώσεις ερεθίζουν 

την αναπνευστική οδό, τα µάτια και το δέρµα. Χρόνια έκθεση οδηγεί σε 

βλάβες στο κεντρικό  νευρικό  σύστηµα, στο συκώτι και τα νεφρά. Πολλές 

ενώσεις είναι  καρκινογενείς . Το τριχλωροαιθάνιο και  το  βινυλοχλωρίδιο είναι 

καρκινογενή στον  άνθρωπο, ενώ το  διχλωροµεθάνιο, το  τετραχλωροµεθάνιο, 

το 1,2διχλωροαιθάνιο, τετραχλωροαιθάνιο, 1,4 –διχλωροβενζόλιο και 2,4,6-

τριχλωροφαινόλιο είναι καρκινογενείς στα ζώα (αποδείχθηκε πειραµατικά) και 

ταξινοµούνται ως πιθανές καρκινογενείς ενώσεις για τον άνθρωπο. Όργανα 

στα οποία εµφανίζεται ο καρκίνος, είναι το συκώτι, τα νεφρά, τα πνευµόνια και 

το στήθος. Επίσης έχει  παρατηρηθεί και λευχαιµία. Η τοξικότητα τους 
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ποικίλλει από  µέτρια έως ελαφρά ισχυρή, όµ ως όλοι οι υδρογονάνθρακες 

έχουν µεταλλαξιογόνο και καρκινογόνο δράση. 

 

 

1.3.2.1 Διχλωροµεθάνιο   

 

 
 

Πίνακας 2. Πληροφοριακό υλικό για το διχλωροµεθάνιο. 

 

Συστηµατική ονοµασία Διχλωροµεθάνιο 

Άλλα ονόµατα Χλωροµεθυλένιο Μεθυλενοχλωρίδιο 

Freon 30 

Mεθανοδιχλωρίδιο 

Οµάδα Διαλύτης 

Θανατηφόρα δόση  Ca. 18 ml 

Διαλυτότητα στο νερό 1,3 g/100 ml (20 0C ) 

Διαλυτότητα στην ακετόνη,  

αιθανόλη, διαιθυλικό αιθέρα 

10g/100ml 

Πτητικότητα 0,44 cP (20 0C ) 

χρώµα Άχρωµο 

Εµπειρικός τύπος CH2Cl2 

Μοριακό βάρος 84,93g 

 

Το διχλωροµεθάνιο ή  µεθυλενοχλωρίδιο είναι µια χηµική ένωση η  οποία 

χρησιµοποιείται ως διαλύτης  για  οργανικές  ουσίες. Είναι ένα  άχρωµο πτητικό 
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υγρό µε αρκετά δυνατό άρωµα, που κάνει αρκετούς ανθρώπους να αισθάνονται 

πολύ δυσάρεστα. Θεωρείται ύποπτο καρκινογένεσης και απειλή για το νερό. 

Το διχλωροµεθάνιο παρασκευάστηκε για πρώτη φορά  το 1840 από  το Γάλλο 

χηµικό Henry Victor Regnault, ο  οποίος  το  απο µόνωσε από  ένα  µίγµα 

χλωροµεθανίου και χλωρίου, το οποίο είχε εκθέσει στον ήλιο. 

 

Παρασκευή 

Βιοµηχανικά παρασκευάζεται αντιδρώντας είτε το µεθυλοχλωρίδιο είτε το 

µεθάνιο µε αέριο του χλωρίου σε θερµοκρασία 400-500 0C. Στη θερµοκρασία 

αυτή το  µεθάνιο και το µεθυλοχλωρίδιο µια σειρά α πό αντιδράσεις και 

παράγουν περισσότερα και χλωριωµένα προϊόντα.  

 

 

CH4 + Cl2  à CH3Cl + HCl  

 

CH3Cl + Cl2  à CH2Cl2 + HCl  

 

CH2Cl2 + Cl2  à CHCl3 + HCl  

 

  CHCl3 + Cl2  à CCl4 + HCl  

 

 

Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ένα µίγµα από µεθυλοχλωρίδιο, 

µεθυλενοχλωρίδιο, χλωροφόρµιο και τετραχλωράνθρακα. Οι ενώσεις αυ τές 

διαχωρίζονται µε απόσταξη.  

 

Χρήσεις 

Tο διχλωροµεθάνιο είναι πτητικό  και  έχει  την  ικανότητα  να  διαλύει  ένα  ευρύ 

φάσµα οργανικών ενώσεων, αυτό το  καθιστά ιδανικό διαλύτη σε  πολλές 

χηµικές διαδικασίες. Η µέγιστη χρήση είναι ως διαλυτικό χρωµάτων.  
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Άλλες χρήσεις:  

• Στο ξηρό καθάρισµα  

• Στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα  

• Στη χηµική παρασκευή  

• Στην ηλεκτρονική  

• Στα µέταλλα και πλαστικά 

• Στις βιοµηχανίες φυτοφαρµάκων,  

• Σαν προωθητικό αέριο στα  προωθητικά (spray) ψεκασµού και 

καθαρισµού  

• Στη βιοµηχανία αφρού της πολυουρεθάνης 

• Στη βιοµηχανία τροφίµων στην αφαίρεση της καφεΐνης, κακάου, λιπών, 

καρυκευµάτων και του λυκίσκου της µπύρας 

• Σαν καπνογόνο για τις αποθηκεµένες φράουλες και τα σιτάρια  

• Στην τεχνητή ωρίµανση των εσπεριδοειδών (µετατρέπει το  πράσινο 

χρώµα των άγουρων εσπεριδοειδών στο χρώµα της ωρίµανσης τους)  

• Στα φαρµακευτικά είδη και σαν αναισθητικό 

• Στα καλλυντικά ( δεν επιτρέπεται να υπερβεί το35%) 

 

1.3.3 Χρωστικές  

 

Οι συνθετικές χ ρωστικές κατέχουν πρωτεύουσα θέση στους ρύπους  του 

υδροφόρου ορίζοντα και προέρχονται από  τα  απόβλητα  της  βιοµηχανίας 

επεξεργασίας υφασµάτων και της βιοµηχανίας χρωµάτων. Περίπου 130 τόνοι 

χρωµάτων την ηµέρα καταλήγουν στο περιβάλλον, κυρίως από τις βιοµηχανίες 

παρασκευής χρωµάτων και από τα βαφεία, δεδοµένου ότι  10-20% του 

χρώµατος συγκρατείται στο υπόστρωµα. Αυτή η  ποσότητα πρέπει  να 

αποµακρυνθεί, αλλά ακόµη  και µε επιτρεπτό όριο χρώµατος που είναι κάτω 

του 1ppm, οι ρύποι αυτοί εξακολουθούν να είναι ορατοί µε γυµνό µάτι. Πολλές 

από τις συνθετικές χρωστικές που χρησιµοποιούνται είναι  τοξικές  µε 



 22 

αποτέλεσµα τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων να αυξάνουν αρκετά  το 

βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD).  

 

Η τοξικότητα ταξινοµείται σε (βλέπε στο παράρτηµα, κεφάλαιο 3.6):  

• Οξεία τοξικότητα  

• Χρόνια τοξικότητα  

 

Οι περισσότερες από τις συνθετικές χρωστικές ανήκουν στις βασικές. Είναι 

κατιονικές ενώσεις δηλ . θετικά φορτισµένες και χρησιµοποιούνται για ιονικές 

ίνες (που έχουν αρνητικό φορτίο) όπως το µαλλί το  µετάξι, το  νάιλον και το 

ακρυλικό .Χαρακτηριστικό τους είναι το ιδιαίτερα λαµπρό χρώµα.  

 

 
 

Οι περισσότερες βασικές χρωστικές βρίσκονται υπό µορφή υδατοδιαλυτών 

αλάτων, χαρακτηρίζονται από  υψηλή  βαφική αξία και από  εξαιρετική 

φωτεινότητα, έχουν όµ ως µικρή σταθερότητα στην πλύση των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο  φως. Εφαρµογή βρίσκουν στη 

βιοµηχανία δέρµατος και κυρίως στη βιοµηχανία χαρτιού. Οι βασικές βαφές µε 

κατάλληλη µετατροπή χρησιµοποιούνται στα  τυπογραφικά και λιθογραφικά 

µελάνια. Επιπλέον χρησιµοποιούνται στην κατασκευή κορδέλας των 

γραφοµηχανών, των µελανιών, των σφραγίδων, του  καρ µπόν, πολυγράφων, 

των βερνικιών παπουτσιών, των βαφών δέρµατος , και των µελανιών 

εκτυπώσεων ανιλίνης . Μια από  τις  βασικές βαφές που  χρησιµοποιείται στον 

τοµέα υφασµάτων είναι το κυανούν του µεθυλενίου.  
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1.3.3.1 Χρώµα και δοµή  

 

Το χρώµα στις οργανικές ενώσεις είναι αποτέλεσµα της απορρόφησης φωτός 

από ορισµένες ακόρεστες οµάδες του µορίου που ονοµάζονται χρωµοφόρες. Η 

σχέση µεταξύ του χρώµατος και της δοµής µιας ένωσης (ύπαρξη ακόρεστων 

οµάδων) διαπιστώθηκε πολλά χρόνια (1868) και στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι 

έγχρωµες ενώσεις αποχρωµατίζονταν µε αν αγωγή των διπλών δεσµ ών σε 

απλούς. Παραδείγµατα χρωµοφόρων (οµάδες που  περιέχουν ακόρεστο 

σύστηµα) είναι οι διπλοί δεσµοί που  φαίνονται παρακάτω καθώς και οι 

αρωµατικοί δακτύλιοι:  

 

 

C C
 

 

 

C O 

 

N N  
 

 

N O 

 

 

 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις αρκεί η  παρουσία µιας µόνο οµ άδας για να 

εµφανιστεί η ένωση χρωµατισµένη.  

Μια χρωµοφόρα οµάδα αποτελεί τµήµα ενός µορίου και του επιτρέπει να 

απορροφά ακτινοβολίες (υπεριώδεις ή  ορατές ) µε αποτέλεσµα  η  ένωση να 

φαίνεται χρωµατισµένη. Με την απορρόφηση φωτός γίνεται διέγερση ενός 

ηλεκτρονίου από  την βασική (δεσµική) του κατάσταση σε  µια διεγερµένη 

(αντιδεσµική). Η διαφορά ενέργειας µεταξύ της  βασικής και  της  διεγερµένης 

κατάστασης είναι αντιστρόφως ανάλογη  µε το  µήκος κύµατος  της 

απορροφούµενης ακτινοβολίας, όπως φαίνεται από την σχέση: 

 

 

ΔΕ  =  (h*c) / λ 
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Όπου  

h = 6,62 10 –27 (σταθερά του Planck) 

c = ταχύτητα του φωτός  

λ = µήκος κύµατος της απορροφούµενης ακτινοβολίας  

 

Με την επιστροφή των διεγερµένων ηλεκτρονίων στη βασική κατάσταση 

εκπέµπεται ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού λ=380-750 nm. Το φως είναι 

µια ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Χρώµα είναι το αποτέλεσµα µιας 

ορισµένης ακτινοβολίας στο ανθρώπινο µάτι και τον εγκέφαλο. Το ανθρώπινο 

µάτι είναι ευαίσθητο σε ακτινοβολίες λ=380 -750 nm και αυτό  το  µέρος του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος ονοµάζεται ορατό φως. Όταν ακτινοβολία πέσει 

ορισµένου µήκους πέσει πάνω σε ένα σώµα, µέρος αυτής απορροφάται από τη 

µάζα του σώµ ατος. Έτσι το σώµα  αυτό εµφανίζεται µε το συµπληρωµ ατικό 

χρώµα αυτού που απορροφά. 

 

Η ενέργεια που έχουν η ορατή και η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να 

προκαλέσει τους παρακάτω τύπους διέγερσης:  

 

q Διέγερση των αδεσµικών ηλ εκτρονίων, που  ε µφανίζεται στις 

καρβονυλικές ενώσεις και στις ετεροαρωµατικές ενώσεις µε ετεροάτοµο 

άζωτο και οφείλεται στην  ανύψωση ενός  µονήρους αδεσµ ικού 

ηλεκτρονίου στην π* αντιδεσµική κατάσταση (η  à  π*). 

q Διέγερση των αδεσµικών ηλεκτρονίων, που εµφανίζεται στις 

καρβονυλικές ενώσεις και σε  ενώσεις που  έχουν  άτοµα  µε µονήρη 

ηλεκτρόνια (αλκοόλες, αιθέρες, αµίνες, αλκυλαλογονίδια) και οφείλεται 

στην ανύψωση ενός µονήρους αδεσµικού ηλεκτρονίου στην σ* 

αντιδεσµική κατάσταση (η  à  σ*). 

q Διέγερση ηλεκτρονίου από το  ψηλότερο  κατειληµµένο µοριακό 

τροχιακό στο χα µηλότερο µη κατειληµµένο µοριακό τροχιακό και 

εµφανίζεται κυρίως σε ακόρεστους υδρογονάνθρακες (π  à  π*).  

 



 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Όσο αυξάνεται η συζυγία µιας ένωσης, τόσο µειώνεται η διαφορά ενέργειας 

µεταξύ βασικής και διεγερµένης κατάστασης και συνεπώς αυξάνεται το µήκος 

κύµατος της  απορροφούµενης  ακτινοβολίας µε αποτέλεσµα  η  ένωση να  έχει 

µπλε χρώµα, όπως φαίνεται από το φάσµα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διηγερµένη 
κατάσταση  

Διηγερµένη 
κατάσταση  

   Βασική 
κατάσταση  
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Το πρώτο ευρείας χρήσης συνθετικό χρώµα (µωβεϊνη) παρασκευάστηκε το  

1858 από  τον W.H.Perkin, που στην προσπάθειά του να παρασκευάσει κινίνη  

µε οξείδωση της ανιλίνης (αµινοβενζόλιο) πέτυχε τ ην παρασκευή  ενός 

χρώµατος που  ονόµασε µωβεΐνη (χρώµατα ανιλίνης). Η ανιλίνη αποτελεί την 

πρώτη ύλη παρασκευής των βαφών. 
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1.3.3.2 Κυανούν του µεθυλενίου   

 

Το κυανούν  του µεθυλενίου είναι µια χρωστική, η  οποία χρησιµοποιείται στη 

χηµεία στην ιατρική και στην τεχνική της βαφής.  

 

 
 

Σχήµα 1. Δοµή του κυανού του µεθυλενίου 

 

Πίνακας 3. Πληροφοριακό υλικό για το κυανούν του µεθυλενίου. 

Σύνηθες όνοµα Κυανού του µεθυλενίου 

Προτεινόµενο όνοµα Κυανούν του µεθυλενίου 

Άλλα ονόµατα Swiss blue 

Συστηµατική ονοµασία 

 

2,7-δις(διµεθυλαµινο)φαιναζαθειούχο  

xλωρίδιο 

(3,7-Bis(dimethylamino)phenazathionium 

chloride) 

Colour Index Number 52015 

Colour Index Name Basic blue 9 

Solvent blue 8 

Τάξη Θειαζίνες 

Τύπος βαφής Βασική 

Διαλυτότητα στο νερό 3.55% 

Διαλυτότητα στην αιθανόλη 1,48 

Μέγιστη απορρόφηση 668,609nm 

χρώµα Μπλε 
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Εµπειρικός τύπος C16H18ClN3S 

Μοριακό βάρος 319,86 

LD50 1180 mg/kg 

 

 

Όταν το κυανούν του µεθυλενίου αναχθεί  προκύπτει το  κυανούν του 

λευκοµεθυλενίου, το οποίο είναι άχρωµο (λευκοένωση). 

 

 

 
        κυανούν του µεθυλενίου                  λευκοκυανούν του µεθυλενίου 

 

 

 

Παρασκευή του κυανού του µεθυλενίου 

Το κυανούν  του µεθυλενίου έχει παρασκευαστεί µε πολλές  µεθόδους. Η 

βιοµηχανική παρασκευή  του  αναπτύχθηκε  από  τον Bernthsen (βλέπε στο 

παράρτηµα, κεφάλαιο 3.7). Μια άλλη µέθοδος αναπτύχθηκε από τον 

Kehrmann και φαίνεται στην αντίδραση παρακάτω:  
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Άλλες χρήσεις 

Ο Robert Koch κατόρθωσε, στα τέλη του 19ου αιώνα, να χρωµατίσει  και να 

σηµαδέψει µε κυανού  του µεθυλενίου βακτηρίδια φυµ ατίωσης. Αυτό 

θεωρήθηκε ως αρχή της χηµειοθεραπείας. Ο Paul Ehrlich καθιέρωσε τη χρήση 

του κυανού του µεθυλενίου για  τ ο χρωµατισµό του  περιφερειακού νευρικού 

συστήµατος. Σήµερα χρησιµοποιείται επιπλέον για να  χρωµατίζει τους ιστούς 

για διαγνωστικούς σκοπούς. Το κυανού µεθυλενίου έχει αντισηπτικές ιδιότητες 

και εµ ποδίζει την  οξειδάση των αµ ινών στους  ιστούς. Επιπλέον µπορεί να 

χαµηλώσει τα επίπεδα της µεθαιµογλοβίνης στα ερυθρά αιµοσφαίρια του 

αίµατος. 

 

 

1.3.3.3 Αζωχρώµατα  

 

Αζωχρώµατα είναι ενώσεις που  περιέχουν στο µόριό τους µια ή περισσότερες 

αζωοµάδες:  

-Ν=Ν- 
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Τα αζωχρώµατα περιέχουν αµ ίνες. Οι αµίνες είναι χηµικές ο υσίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται στις βαφές παράγουν  κάτω από  αναγωγικές συνθήκες 

αµίνες, ως προϊόντα διάσπασης τους , οι οποίες έχουν  καρκινογόνες και 

µεταλλαξιογόνες ιδιότητες. Αν και τοξικές, είναι οι πιο κοινές  συνθετικές 

χρωστικές. Η χρήση των αζωχρωµάτων φτάνει µέχρι το  90% των συνολικών 

εφαρµογών, από  τις  3000 χρωστικές, επειδή  συντίθενται και  αποθηκεύονται 

εύκολα, είναι εύχρηστα, και έχουν χαµηλό κόστος. Οι αµίνες αποτελούν πρώτη 

ύλη για την παρασκευή των αζωτούχων χρωστικών, είτε ως προσµίξεις είτε ως 

αποτέλεσµα διάσπασης τους  από  την  επίδραση του  φωτός ή  της  υψηλής 

θερµοκρασίας κατά  τη  διάρκεια της  αποθήκευσή  τους.  Οι αµίνες δεν 

αποικοδοµούνται στο περιβάλλον και η  τοξικότητά τους παραµ ένει. Και 

χαµηλές ακόµα συγκεντρώσεις τους στα βιοµηχανικά απόβλητα είναι ικανά να 

προκαλέσουν µεγάλη ζηµιά στο περιβάλλον. Όταν τα απόβλητα αποτίθενται 

άµεσα στο  υδρόβιο περιβάλλον, η  τοξικότητά τους  δεσµ εύεται από  τους 

υδρόβιους οργανισµούς και µεταφέρονται µέσω της τροφικής αλυσίδας στον 

ανθρώπινο οργανισµό. Ο κίνδυνος από  τις αζωτούχες χρωστικές ουσίες έχει 

αναγνωριστεί και η  χρήση  τους  απαγορεύτηκε  σε  πολλές  χώρες και 

προτείνονται εναλλακτικές λύσεις πιο ασφαλείς. Συγκεκριµένα επεβλήθησαν 

από τη Γερµανική κυβέρνηση κανονισµοί για την απαγόρευση της χρήσης των 

20 αµινών για τη σύνθεση αζωχρωµάτων. Ο κανονισµός αυτός υιοθετήθηκε το 

1999 από την αρµόδια επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τα 

νέα πρότυπα  της  ISO14000 απαγορεύεται να  εισάγονται στην  ευρωπαϊκή 

αγορά. όλα  τα  υλικά που  βάφονται µε δηλητηριώδεις χρωστικές. Πρέπει να 

αποδεικνύεται γραπτά  από  τον  κατασκευαστή  που  να  διασφαλίζει ότι οι 

χρωστικές που χρησιµοποιούνται δεν παράγουν αµίνες ως προϊόντα διάσπασης 

τους.  

 

Οι συνέπειες των αζωχρωµάτων στον άνθρωπο  

Όταν εισπνέονται ατµοί από το διάλυµα της β αφής, ο  άνθρωπος µπορεί να 

δηλητηριαστεί και να έχει πονοκεφάλους. ή ιλίγγους. Όταν η ουσία ληφθεί από 
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το στόµα, µπορεί να  παραλύσει τα  άκρα, να  βλάψει τα  εσωτερικά όργανα και 

να προκαλέσει καρκίνο. Όταν η ουσία έρθει σε επαφή µε το δέρµα, είναι 

πιθανό να προκληθούν εξανθήµατα Τα βρέφη τα παιδιά και έµβρυα διατρέχουν 

µεγαλύτερο κίνδυνο από τους ενήλικες. Μικρή ποσότητα της ουσίας προκαλεί 

υπνηλία στα παιδιά, πονοκεφάλους  και δυσκολία στην αυτοσυγκέντρωση. 

Μεγαλύτερη ποσότητα προκαλεί ανορεξία, αποδυναµώνει τα άκρα και πιθανόν 

να προκαλέσει το  θάνατο . Η  ανάπτυξή  των εµβρύων επηρεάζεται και µπορεί 

να γεννηθούν ακρωτηριασµένα, τυφλά ή ακόµα και νεκρά. Επιπλέον το βρέφος 

µε το θηλασµό , όταν οι ουσίες περάσουν στο  σώµα της  µητέρας, µπορεί να 

δηλητηριαστεί. 

 

Δράση των αζωχρωµάτων 

Κατά τη διάρκεια τη εφαρµογής της βαφής το αζώχρωµα διασπάται και 

παράγεται η  αµ ίνη. Η αµίνη είναι δηλητήριο και δρα  άµεσα  και προκαλεί τις 

προαναφερθείσες επιδράσεις. Μερικές αµ ίνες συµ πλέκονται µε βαρέα 

µέταλλα, όπως χαλκός κάδµ ιο και ψευδάργυρο, που  χρησιµοποιούνται για  να 

προσδώσουν χρώµα στο  κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Τα  βαρέα  µέταλλα 

επιτρέπουν τις  αµίνες να  αποθηκευτούν  στο σώµα και  εποµένως η επίδρασή 

τους είναι  µακράς διαρκείας., πράγµα που σηµαίνει ότι  α µίνες µπορούν να 

δηλητηριάζουν τον  οργανισ µό για  πολλά  χρόνια . Οι δηλητηριώδεις α µίνες 

µπορούν να  εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της τροφικής 

αλυσίδας, µε την εισπνοή, µέσω επαφής µε το δέρµα ή και µέσω του πόσιµου 

ύδατος. Είναι δυνατόν µε τον ιδρώτα να µεταφερθούν από τα ρούχα στα χέρια 

µας και στη συνέχεια στα τρόφιµα που καταναλώνουµε. Τα βαρέα µέταλλα 

στον οργανισµό µπορούν να  αποθηκευτούν στα οστά ή  στους µυς, και η 

δηλητηρίαση µπορεί να προκύψει χρόνια αργότερα.  

 

 

1.3.3.4 Ηλιανθίνη  
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Η ηλιανθίνη είναι µια οργανική έ νωση, οξικό µονοαζώχρωµα, η  οποία σε 

κρυσταλλική µορφή έχει πορτοκαλί χρώµα, ενώ σε υδατικό διάλυµα το χρώµα 

της αλλά και το χρώµα του  υδατικού διαλύµατος εξαρτάται από  το  pH. Είναι 

µεταλλαξιογόνο και ύποπτο καρκινογένεσης 

 

 

 
 

 

Σχήµα 2. Δοµή του πορτοκαλόχρωµου του µεθυλίου 

 

Πίνακας 4. Πληροφοριακό υλικό για την ηλιανθίνη. 

Σύνηθες όνοµα Πορτοκαλί του µεθυλίου 

Προτεινόµενο όνοµα  

Άλλα ονόµατα   Acid Orange 52 

  Orange III 

 Hλιανθίνη 

 

Συστηµατική ονοµασία 

 

Το µετα νατρίου άλας του 4-[4-

(διµεθυλάµινο)φαινυλαζω] 

βενζοσουλφονικού οξέως  

 

4-[4-

(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic 

acid sodium salt 

 

Colour Index Number 13025 

Colour Index Name Acid orange 52 
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Τάξη Ανιονικό µονοαζώχρωµα 

Τύπος βαφής Όξινη 

Διαλυτότητα στο νερό Σε 500 µέρη parts 

Xρώµα Κιτρινοπορτοκαλί 

Εµπειρικός τύπος C14H14N3NaO3S  

 

Μοριακό βάρος 327,33 

 

LD50 60mg/Kg 

 

Παρασκευή  

Η ηλιανθίνη παρασκευάζεται από διαζωτωµένο σουλφανιλικό νάτριο και Ν,Ν-

διµεθυλοανιλίνη 
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Χρήση 

Η ηλιανθίνη είναι µια οργανική ένωση, η οποία χρησιµοποιείται ως χρωστική 

στη βιοµηχανία βαφών, στην ιατρική για διαγνωστικούς σκοπούς 

χρωµατίζοντας τους  ιστούς αλλά  συνήθως χρησιµοποιείται ως δείκτης . Η 

ηλιανθίνη µπορεί να  χρησιµοποιηθεί σε  ογκοµ ετρήσεις ασθενούς  βάσης  µε 

ισχυρό οξύ. Σε  pH<3 έχει χρώµα κόκκινο, ενώ σε pH.4,4, έχει χρώµα κίτρινο. 

 

 

 
 

 

Όξινα χρώµατα χρησιµοποιούνται στο µαλλί στο µετάξι και  σε µερικά 

συνθετικά προϊόντα. Είναι υδατοδυλιατές και µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα 

στην ίνα.  
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1.4 ΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 
 

Οξείδωση καλείται η αύξηση του αρ ιθµού οξείδωσης ατόµου σαν 

αποτέλεσµα της µεταφοράς ηλεκτρονίων σε  άλλες ενώσεις ή  στοιχεία, τα 

οποία ανάγονται.  

 

Οι δύο δράσεις τελούνται πάντοτε µαζί, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να 

υφίσταται οξείδωση χωρίς αναγωγή και αντίστροφα γι’ αυτό ονοµ άζονται 

συνήθως αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής µπορεί 

να λαµβάνουν χώρα στην υγρή (υδατική ή οργανική) ή στην αέρια φάση και οι 

ενώσεις που  παίρνουν  µέρος να  είναι  είτε  οργανικές  είτε  ανόργανες. Η 

οξείδωση χηµ ικών ενώσεων χρησιµοποιείται ευρέ ως για την κατεργασία 

αποβλήτων, νερού  και αστικών λυµάτων. Κατά τις κατεργασίες αυτές , 

διασπώνται οι ρύποι που πιθανόν υπάρχουν µε οξείδωσή τους σε άπλούστερες 

ενώσεις. Η ιδανικότερη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι οι 

ρύποι να µετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και άλλες µη τοξικές, 

ανόργανες ενώσεις. Ρύποι που υφίστανται επεξεργασία µε επιτυχία είναι: 

 

 

 

q Οργανικές ενώσεις όπως φαινόλες, ινδόλες, ζιζανιοκτόνα, χλωριωµένοι 

διαλύτες, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες  (PAHs), 

βενζόλιο και τολουόλιο. 

q Ανόργανες ενώσεις, όπως θειούχα και κυανιούχα ιόντα, αµµωνία και 

βαρέα µέταλλα.  
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Ορισµένα από τα κυριότερα οξειδωτικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι: 

 

q Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα 

q ∆ιοξείδιο του χλωρίου 

q Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

q Υπερµαγγανικό κάλιο 

q Οξυγόνο 

q Όζον 

q Ρίζα υδροξυλίου 

q Υπεριώδης Ακτινοβολία  

 

Η υψηλής ενέργειας ακτινοβολία µπορεί να διασπάσει τους δεσµούς στις 

οργανικές ενώσεις και να  δηµιουργήσει ελεύθερες  ρίζες και ιόντα. Συχνά 

χρησιµοποιείται συνδυασµός όζοντος  µε UV ή ορατή ακτινοβολία από όπου 

παράγεται υπεροξείδιο του υδρογόνου. Έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασµός των 

δύο αυτών είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός. 

 

1.4.1 Οξείδωση µε υποχλωριώδες νάτριο 

 

Το υποχλωριώδες νάτριο αποτελεί ένα ασταθές άλας που  απαντάται συνήθως 

µε την µορφή διαλύµατος και χρησιµοποιείται σαν µυκητοκτόνο και σαν 

οξειδωτικό / λευκαντικό. Είναι ένα  άχρωµο διαφανές υγρό  και ο  χηµ ικός του 

τύπος είναι NaOCl. Αρχικά παρασκευάστηκε διάλυµα υποχλωριώδους καλίου, 

το 1789 από  τον  Γάλλο χηµικό Berthollet, το οποίο χρησιµοποιήθηκε σαν 

λευκαντικό, µε αυξηµένο όµως κόστος. Στην συνέχεια, το 1798 ο Tennant από 

την Αγγλία παρασκεύασε διάλυµα υποχλωριώδους ασβεστίου, ενώ το  1820 ο 

Labarraque κατάφερε να  παρασκευάσει διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου µε 

διαβίβαση αέριου χλωρίου σε διάλυµα καυστικού νατρίου.  

 

2NaOH  +  Cl2  à  NaCl  +  NaOCl  +  H2O 
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Εµπορικά το υποχλωριώδες νάτριο παράγεται µε ηλεκτρόλυση διαλύµατος 

χλωριούχου νατρίου, χωρίς να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της ανόδου και της 

καθόδου.  

 

 

1.4.1.1 Μηχανισµός οξείδωσης 

 

 

Το υποχλωριώδες νάτριο έχει µυκητοκτόνο δράση  (απολυµαντικό), 

καταστρέφει δηλαδή  τους  διάφορους µικροοργανισµούς. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω του υποχλωριώδους οξέος που  παράγεται κατά την υδρόλυση  του. Τα 

µόρια του υποχλωριώδους οξέως λόγω του ότι είναι ουδέτερα και έχουν µικρό 

µέγεθος διαχέονται εύκολα µέσω των κυτταρικών τοιχωµάτων των βακτηρίων. 

Αυτό αλλάζει το δυναµικό οξειδοαναγωγής του κυττάρου και απενεργοποιεί 

ορισµένα ένζυµά του µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται το κύτταρο.  

 
 

 

Μια άλλη σηµαντική δράση του υποχλωριώδους νατρίου είναι η λευκαντική 

του ικανότητα. Το υποχλωριώδες νάτριο κατατάσσεται στα οξειδωτικά 

αντιδραστήρια και µπορεί να  προκαλέσει οξείδωση διαφόρων ενώσεων, 

συµπεριλαµβανοµένου και των χρωστικών. Το  χρώµα στις οργανικές ενώσεις 

είναι αποτέλεσµα της  απορρόφησης φωτός από  ορισµένες ακόρεστες οµάδες 

του µορίου που ονοµάζονται χρωµοφόρες. Η σχέση µεταξύ του χρώµατος και 

της δοµής µιας ένωσης αναφέρθηκε παραπάνω. Τα οξειδωτικά µέσα, όπως το 

υποχλωριώδες νάτριο, διασπούν αυτούς τους διπλούς δεσµούς  και τελικά το 

διάλυµα φαίνεται άχρωµο. Αυτό δεν  σηµ αίνει πάντα ότι η  ένωση έχει 

Υποχλωριώδες  
νάτριο  

Υποχλωριώδες  
οξύ 

Ανιόν   
νατρίου  

Ανιόν   
Υδροξυλίου   

Νερό   
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οξειδωθεί πλήρως. Το  π ιθανότερο είναι να έχει  διασπασθεί σε απλούστερες 

οργανικές ενώσεις, οι οποίες είναι λιγότερο ή  καθόλου  τοξικές και µπορούν 

στην συνέχεια να βιοαποικοδοµηθούν.  

 

 

 
 

 

Με παρόµοια αντίδραση γίνεται και η  οξείδωση της  ηλιανθίνης, στην  οποία 

αρχικά οξειδώνεται ο  διπλός δεσµός  αζώτου – αζώτου και σχηµ ατίζονται 

αµίνες.  

 

HO3S N N N(CH3)2
 

 

 

Το υποχλώριώδες νάτριο κατά την αντίδραση οξειδοαναγωγής που  λαµβάνει 

χώρα, ανάγεται σε ιόντα χλωρίου.  

 

 

C14H15N3Ο3S + 43OCl- à  14CO2  + 3NO3
-  + SO4

2-  + 5H+  + 5H2O + 43Cl-   

 

 

Ο ρόλος του χλωρίου και των παραγώγων του (Cl2, ClO-) ως απολυµαντικών 

και οξειδωτικών είναι ευρέως γνωστός. Αποτελούν φθηνά και αποτελεσµατικά 

µέσα, που όµως παρουσιάζουν µειονεκτήµατα, όπως: 

 

 

 

 Άχρωµο 
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q Δηµιουργία χλωριωµένων οργανικών παραγώγων, τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις µπορεί να είναι τοξικά, καρκινογόνα και µεταλλαξιογόνα.  

q Σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να αδρανοποιήσουν τους οργανικούς 

ρύπους, λόγω της χαµηλής σχετικά οξειδωτικής τους δράσης.  

q Η απελευθέρωση των χλωροϊόντων προκαλεί αύξηση της αλατότητας 

των υδάτων. 

 

 

1.4.2 Οξείδωση µε «οξυγόνο στην απλή κατάσταση» 

 

Σύµφωνα µε τ ις πρώτες θεωρίες, οξείδωση θεωρούνταν η ένωση ενός 

στοιχείου µε το οξυγόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από µια χηµική ένωση, ενώ 

σύµφωνα µε τις νεώτερες θεωρίες οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων, µε 

συνέπεια την αύξηση του αριθµού οξείδωσης.  

Το µοριακό οξυγόνο αποτελεί το 21% της ατµόσφαιρας, το 89% του 

θαλασσινού νερού και τουλάχιστον το 4% της επιφάνειας της γης. Σχεδόν όλοι 

οι ζωντανοί οργανισµοί χρησιµοποιούν το  οξυγόνο  για παραγωγή ενέργειας 

και για την  αναπνοή . Το  οξυγόνο  ανακαλύφθηκε  το  1775 από  τον  Joseph 

Priestley, ενώ το 1811 ο  Avogadro ανέφερε ότι το οξυγόνο είναι διατοµικό 

µόριο. Στα 1840 ο  Michael Faraday ανακάλυψε ότι το οξυγόνο έλκεται από 

µαγνήτη, ενώ σχεδόν έναν αιώνα αργότερα (1925) ο Robert Mulliken εξήγησε 

ότι το οξυγόνο είναι παραµαγνητικό χρησιµοποιώντας την κβαντική θεωρία.  

Η ανάλυση του οξυγόνου έδειξε ότι  το  µοριακό οξυγόνο  έχει  δυο  µονήρη 

ηλεκτρόνια στη χαµ ηλότερη ενεργειακή του κατάσταση (θεµελιώδης 

κατάσταση, ground state) και χαρακτήρα  διρίζας. Η ύπαρξη  των µονήρων 

ηλεκτρονίων σθένους  σε  ένα  σταθερό µόριο είναι πολύ  σπάνια στη φύση  και 

αποφέρει µεγάλη χη µική δραστικότητα. Πληθώρα αντιδράσεων που 

περιλαµβάνουν οξυγόνο έχουν µελετηθεί εργαστηριακά.  
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1.4.2.1 Η δοµή του µοριακού οξυγόνου  

 

 

Η κβαντική θεωρία της ατοµικής και µοριακής δοµής είναι απαραίτητη για να 

γίνουν κατανοητές  οι  µοναδικές ιδι ότητες του  µοριακού οξυγόνου . Η 

ηλεκτρονική διαµόρφωση του ατοµικού οξυγόνου  (ατοµικά τροχιακά, atomic 

orbitals, AO) είναι:  

 

 

 

 

 

Το µοντέλο Γραµµ ικού Συνδυασµού Ατοµικών Τροχιακών (Linear 

Combination of Atomic Orbitals, LCAO) της Θεωρίας των Μοριακών 

Τροχιακών (ΜΟ), οδηγεί στην παρακάτω διάταξη των µοριακών τροχιακών 

στη βασική κατάσταση:  
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Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες του οξυγόνου καθορίζονται από  τα  έξι ηλεκτρόνια 

του π  µοριακού τροχιακού. Τα µονήρη ηλεκτρόνια στα δυο διαφορετικά ΜΟ 

ευθύνονται για τον παραµαγνητισµό του µοριακού οξυγόνου.  

 

 

1.4.2.2 «Οξυγόνο στην απλή κατασταση» (singlet oxygen,1Ο2) 

 

 

Το 1867 ο Fritzsche ανέφερε το  πρώτο παράδειγµα δράσης  του  «οξυγόνου 

στην απλή» όταν παρατήρησε την δηµ ιουργία ιζήµατος σε διάλυµα του 2,3-

Ατοµικό  Ατοµικό  

Μοριακό   

Ενέργεια   
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βενζανθρακενίου που  εκτίθεται στον  αέρα  και το  φως. Η φύση των 

αντιδρώντων και των προϊόντων ήταν άγνωστα και η αντίδραση δεν απέσπασε 

πρόσθετο ενδιαφέρον µέχρι που ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα των ερευνών 

του οι Dufraisse και Windaus 60 χρόνια αργότερα. 

Η δοµή του «οξυγόνου στην απλή» παρέµεινε το θέµα διαµάχης µέχρι που ο 

Foote το 1968 απέδειξε µε πειράµατα φωτοξείδωσης την ταυτότητά του. 

Μόρια µε δυο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα µπορεί να  έχουν  διάταξη 

ηλεκτρονίων µε διαφορετικούς τρόπους.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Αν τα ηλεκτρόνια ανήκουν στο ίδιο µοριακό τροχιακό υπάρχει µόνο µια 

δυνατή διευθέτηση, µε αντιπαράλληλο spin, η «κατάσταση στην απλή» 

(singlet). Το «οξυγόνο στην απλή» είναι µια διεγερµένη µορφή στην οποία τα 

δυο ηλεκτρόνια είναι ζεύγος  στο ίδιο χαµηλότερης ενέργειας µη κατεχόµενο 

από ηλεκτρόνια µοριακό τροχιακό (Lowest Unoccupied Molecular Orbital, 

LUMO), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

 

 

 

 

 

 

 

3Σg
- ενεργειακή 
κατάσταση  

1Δg ενεργειακή 
κατάσταση  

1Σg
+ ενεργειακή 
κατάσταση  
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Οι όροι «απλή» (singlet), «διπλή» (doublet) και «τριπλή» (triplet) κατάσταση, 

έχουν σχέση µε την  πολλαπλότητα  του  εκφυλισµό της  ηλεκτρονικής 

κατάστασης. Η πολλαπλότητα του εκφυλισµού δίνεται από την σχέση:  

2*S + 1 

Όπου S είναι το ολικό spin των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. 

 

q Οι διρίζες στην απλή, έχουν στο ένα τροχιακό ένα ζεύγος ηλεκτρονίων 

µε αντιπαράλληλο spin ενώ το άλλο είναι κενό. Άρα  

Εκφυλισµός = 2*S + 1 = 2*[(+1/2) + (-1/2)] + 1 = 1  

Αποδεικνύεται από την σχέση αυτή ότι η ηλεκτρονική κατάσταση του 

µορίου είναι «απλή».  

q Οι ελεύθερες ρίζες, έχουν ένα µονήρες ηλεκτρόνιο Άρα  

Ατοµικό  Ατοµικό  

Μοριακό   

Ενέργεια  
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Εκφυλισµός = 2*S + 1 = 2*(+1/2) + 1 = 2 

Αποδεικνύεται από την σχέση αυτή ότι η ηλεκτρονική τους κατάσταση 

µορίου είναι «διπλή». 

q Οι διρίζες στην τριπλή, έχουν σε κάθε ένα από τα δύο τροχιακά ένα 

µονήρες ηλεκτρόνιο µε παράλληλο spin. Άρα  

Εκφυλισµός = 2*S + 1 = 2*[2*(+1/2)] + 1 = 3  

Αποδεικνύεται από την σχέση αυτή ότι η ηλεκτρονική κατάσταση  του 

µορίου είναι «τριπλή». 

 

Κάθε διευθέτηση έχει διαφορετική µαγνητική ροπή και µπορεί να ανιχνευθεί. 

Με αρκετή ενέργεια το «οξυγόνο στην τριπλή» µπορεί να µετατραπεί σε 

«οξυγόνο στην απλή», που είναι  µια µορφή ενεργειακά υψηλότερη κατά  22,5 

Kcal/mol (ή 95 kJ/mol) και ο χρόνος αποσύνθεσής της είναι 45 λεπτά σε πολύ 

χαµηλή πίεση του αερίου.  

Κατά κανόνα ισχύει ότι ενώσεις που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις 

(απλή – τριπλή κατάσταση) δεν µπορούν να  αντιδράσουν µεταξύ τους. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του «οξυγόνου στην απλή», όπου συµβαίνουν 

τέτοιου είδους αντιδράσεις (µε αργό ρυθµό). Σαν παράδειγµα αναφέρεται η 

οξείδωση του RΗ σε RΟΟΗ από «οξυγόνο στην τριπλή» (οι ενώσεις αυτές 

είναι σε «κατάσταση στην απλή »). Η αντίδρασή τους  µε το  «οξυγόνο στην 

τριπλή» είναι  πολύ αργή, ενώ όταν  το  οξυγόνο είναι  σε «κατάσταση στην 

απλή» η αντίδραση είναι τουλάχιστον 1450 φορές ταχύτερη.  

 

 
1O2    +   RH   à   ROOH 

 

 

Απουσία κατάλληλων αντιδραστηρίων, το «οξυγόνο στην απλή» µετατρέπεται 

ταχέως σε «οξυγόνο στην τριπλή» και απελευθερώνεται ενέργεια µε την µορφή 

φωτός, που γίνεται αντιληπτή σαν κόκκινη λάµψη.  
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Οι εκποµπές που παρατηρούνται είναι στα λ = 633nm και λ  = 703nm και 

οφείλονται στις παρακάτω αντιδράσεις (χηµιοφωταύγεια):  

 

 

Το «οξυγόνο στην απλή» είναι ένα χρήσιµο οξειδωτικό αντιδραστήριο 

επειδή είναι άµεσα διαθέσιµο και εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρασκευής 

ενός αριθµού πολυοξειδωµένων ενώσεων. Η πρόοδος της µελέτη της χηµείας 

του «οξυγόνου στην απλή» και της αντίδρασης του µε οργανικές ενώσεις είναι 

αλµατώδης τα τελευταία 25 χρόνια και η σπουδαιότητα της δραστικότητάς του 

έχει αναγνωριστεί στην ιατρική , στη βιοχη µεία, στην οργανική  χη µεία, στη 

χηµεία τροφίµων και στη χηµεία περιβάλλοντος.  

 

 

1.4.2.3 Παρασκευή «οξυγόνου στην απλή κατάσταση» 

 

 

Το «οξυγόνο στην απλή » µπορεί να  παρασκευαστεί χηµικά, ενζυµικά και 

φωτοχηµικά. Η χηµική µέθοδος παρασκευής του έχει σαν κύρια αντιδρώντα τα 

υπεροξείδια. Όταν αντιδράσει υπερ οξείδιο του  υδρογόνου  µε υποχλωριώση 

ανιόντα (τα οποία µπορούν να  παραχθούν  µε αντίδραση χλωρίου και 

καυστικού νατρίου) παράγεται γρήγορα  και εύκολα  το  «οξυγόνο στην  απλή», 

όπως φαίνεται στην παρακάτω αντίδραση:  
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Cl2  +  2OH-  à  ClO-  +  Cl-  +  H2O  

H2O2  +  OCl-  à  ClOO-  +  H2O   

ClOO-  à  1O2  +  Cl-   

 

 

Ενδιάµεσο προϊόν της αντίδρασης αποτελούν τα χλωρουπέροξυ ανιόντα, που 

αποβάλουν το χλώριο για να σχηµατίσουν οξυγόνο.  

Άλλες χηµικές µέθοδοι από τις οποίες προκύπτει το «οξυγόνο στην απλή» 

είναι:  

 

 

(PhO)3P  +  O3  à  1O2  +  (PhO)3PO 

 

RCOOOH  +  H2O2  à   1O2  +  RCOO-  +  H2O   

 

Pt

Pt

Ο Ο
θέρµανση

Pt

Pt

1O2 +

 
 

 

Στις φωτοχηµικές µεθόδους περιλαµβάνεται η µετατροπή του «οξυγόνου στην 

τριπλή», σε «οξυγόνο στην απλή» µε προσφορά φωτεινής ενέργειας.  

 

 

1O2
3O2

hv
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Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η  χρήση διαλυµάτων χρωστικών. Η 

ακτινοβόληση του  διαλύµατος µε µια λάµπα  υψηλής  ισχύος διεγείρει τη 

χρωστική στην «απλή κατάσταση» (1Sen), ενώ στην συνέχεια δηµιουργείται η 

µακροβιότερη «τριπλή κατάσταση» (3Sen). Ο φωτοευαισθητοποιητής 

(χρωστική) επιστρέφει στην βασική του κατάσταση (0Sen) µεταφέροντας 

ενέργεια στην «τριπλή κατάσταση» του  οξυγόνου  (3O2) µε ταυτόχρονο 

σχηµατισµό του επιθυµητού «οξυγόνου στην απλή» (1O2).  

 
0Sen = φωτοευαισθητοποιητής σε βασική κατάσταση  
1Sen = φωτοευαισθητοποιητής σε «κατάσταση στην απλή» 
3Sen = φωτοευαισθητοποιητής σε «κατάσταση στην τριπλή» 
3O2 = «οξυγόνο στην τριπλή»  
1O2 = «οξυγόνο στην απλή»  

 
0Sen   +   hv   à    1Sen    à    3Sen   
3Sen   +   3O2   à   1O2    +   0Sen   

 

ή απλούστερα 

 

3O2  
hv

Ευαισθητοποιητής
1Ο2

 
 

 

Η χηµική συµπεριφορά των δύο ειδών οξυγόνου είναι αρκετά διαφορετική.  

 

1.4.2.4 Χηµικές αντιδράσεις µε «οξυγόνο στην απλή» 

 

 

Το «οξυγόνο στην απλή» είναι εξαιρετικά δραστική ένωση και λαµβάνει µέρος 

σε πληθώρα αντιδράσεων, που  µπορούν να  ταξινοµηθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες:  
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q Αντιδράσεις µε διπλό δεσµό, όπου περιλαµβάνεται απόσπαση 

υδρογόνου και προσθήκη οξυγόνου.  

 

 

C CCH3

CH3

CH3

CH3

+    O O
1Δ

CCH3

CH3

C
Ο
Ο
Η

CH3

CH2

 
 

q Κυκλοπροσθήκη.  

 

 

+   O O O O
 

 

 

ή  

 

O O  +  CH3CH2OCH CHOCH2CH3 CH3CH2OCH CHOCH2CH3

O O

 
 

 

q Οξυγόνωση.  

 

 

R S R   +  1O2 R2SO 
 

 



 49 

Πολλές κατηγορίες ενώσεων αντιδρούν µε το «οξυγόνο στην απλή» όπως 

ολεφίνες, διένια, αρωµατικές ενώσεις, τερπένια καθώς επίσης και χρωστικές, 

οι οποίες αποχρωµατίζονται.  

 

1.4.3 Χηµική οξείδωση µε ρίζες υδροξυλίου 

 

Σηµαντική κατηγορία µεθόδων, που  µπορούν να  χαρακτηριστούν ως φιλικές 

προς το  περιβάλλον (καθαρές τεχνολογίες), αποτελούν  οι λεγόµενες   

"Προχωρηµένες Οξειδωτικές Μέθοδοι Αντιρρύπανσης (Advanced Oxidation 

Processes, AOP)". Η αποτελεσµατικότητα τους, στηρίζεται στην δηµιουργία 

ριζών υδροξυλίου, •ΟΗ, οι οποίες αποτελούν το ισχυρότερο οξειδωτικό µέσο 

µετά το φθόριο και επιπλέον δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Πρόκειται για 

ιδιαίτερα ισχυρό οξειδωτικό αντιδραστήριο, που αντιδρά µε οργανικές ενώσεις 

αποσπώντας άτοµα  υδρογόνου  Η (κορεσµένοι υδρογονάνθρακες ) ή 

προστίθεται στο  µόριο (ακόρεστοι, αρωµατικοί υδρογονάνθρακες) 

δηµιουργώντας υπεροξειδικές ρίζες. Οι τελευταίες προκαλούν  οξειδωτικές 

θερµικές αντιδράσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στην πλήρη µετατροπή των 

οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα άλατα. 

 

 

 

RH +  •OH  à  R•  +  H2O 

R•  +  O2  à  RO2• 

RO2•  à  CO2  +  ανόργανα ιόντα 
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Οι κυριότεροι τρόποι παραγωγής ριζών υδροξυλίου είναι:  

 

 

1. Οζονόλυση σε συνδυασµό µε Η2Ο2 : 

Ο3  +  Η2Ο2  à   •ΟΗ +  Ο2  +  ΗΟ2•  

2. Οζονόλυση σε αλκαλικό περιβάλλον:   

2Ο3  +  Η2Ο  à   2•ΟΗ +  2Ο2  +  ΗΟ2•  

3. Φωτοκαταλυτική οξείδωση: 

H2O  +  hv  à  HO•  +  e-  +  H+   

4. Ηλεκτρολυτική οξείδωση  

Η2Ο  à   •ΟΗ   +  Η+  +  e-   άνοδος   

Ο2  +  2Η+  +  2e-  à  Η2Ο2  κάθοδος  

5. Οξείδωση µε αντιδράσεις Fenton  

Fe2+  +  H2O2  à  Fe3+  +  HO•  +  HO-   

6. Οξείδωση µε UV σε συνδυασµό µε Η2Ο2 ή Ο3  

Ο3  +  hv  à  O2  +  O•  

O•  +  H2O  à  2HO•   

ή 

H2O2  +  hv  à  2HO•   

7. Οξείδωση µε υπερήχους  

H2O  à  HO•  +  H+  +  e-  +  H2O2  +  H2   

8. Οξείδωση µε νερό σε Υπερκρίσιµες Συνθήκες (374οC και 218 Atm). 

 

 

 

Στις φωτοχηµικές µεθόδους αντί της υπεριώδους ακτινοβολίας, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και  ηλιακό  φως, µε µικρότερες όµως αποδόσεις (ως προς την 

παραγωγή ριζών). Η παραγωγή ριζών υδροξυλίου υπό  την  επίδραση 

ακτινοβολίας στο νερό, ονοµάζεται «φωτόλυση», ενώ αντίστοιχα η παραγωγή 

ριζών µε επίδραση υπερήχων στο νερό ονοµάζεται «sonolysis». Ο µηχανισµός 
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δράσης των ριζών υδροξυλίου σε  οργανικά µόρια είναι πολύπλοκος και 

περιλαµβάνει µεταφορά ηλεκτρονίων και αποσπάσεις ή προσθήκες ελευθέρων 

ριζών. Η αντίδραση προχωρά αλυσιδωτά (έναρξη, διάδοση, τερµατισµός) µε 

προσβολή τόσο των αρχικών µορίων όσο και των ενδιαµέσων προϊόντων τους. 

∆εδοµένου ότι ο ι ρίζες είναι µη εκλεκτικές, µεγάλο ποσοστό τους 

καταναλώνεται σε µη χρήσιµες αντιδράσεις.  

Οι τεχνολογίες που περικλείει ο όρος ΑΟΡ αποτελούν ελπιδοφόρες λύσεις 

αντιµετώπισης του  προβλήµατος  της  ρύπανσης  επειδή έχουν  τα  εξής 

πλεονεκτήµατα:  

 

q Συντελούν στην επίλυση και όχι στη  µεταφορά του  προβλήµατος της 

ρύπανσης. 

q Αδρανοποιούν τις περισσότερες τοξικές οργανικές και ανόργανες 

ενώσεις. Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ΗΟ• είναι η  µη επιλεκτική 

προσβολή των διάφορων οργανικών ενώσεων, στοιχείο που επιτρέπει 

την χρήση τους για την διάσπαση πληθώρας ρύπων. 

q Χρησιµοποιούν φιλικότερα προς το περιβάλλον αντιδραστήρια. 

 

Το µειονέκτηµα των ριζών είναι ότι επειδή δεν αποθηκεύονται (είναι 

βραχύβιες) είναι απαραίτητο να δηµιουργούνται επί τόπου (in situ). 

  

1.4.4 Οξείδωση µε υπερήχους  

 

Ο κλάδος που ασχολείται µε την επίδραση των υπερηχητικών ακουστικών 

κυµάτων στις χηµ ικές αντιδράσεις, ονοµ άζεται Ηχοχηµεία. Η ορολογία 

συµφωνεί µε αυτή των ήδη  υπαρχουσών τεχνικών που  χρησιµοποιούν φως 

(φωτοχηµεία) και ηλεκτρισµό (ηλεκτροχηµεία) για να  επιτευχθεί  χη µική 

ενεργοποίηση. Σε αντίθεση µε τις  τεχνικές  αυτές  η Ηχοχηµεία δεν  απαιτεί 

κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του  συστήµατος  που  θα  ενεργοποιηθεί 

π.χ. την  παρουσία χρωµοφόρου ή  αγώγιµου µέσου αντίστοιχα. Για χηµ ικές 

εφαρµογές, οι  υπέρηχοι απαιτούν µόνο την παρουσία ενός  υγρού  µέσου στο 
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οποίο θα µπορούν να σχηµατισθούν κοιλότητες ώστε να µεταδώσουν την ισχύ 

τους. Επιπρόσθετα, η Ηχοχηµεία παρουσιάζεται σαν µια από  τις  πρώτες 

επιλογές όταν αναφερόµαστε σε νέες τεχνολογίες σε µια πληθώρα πεδίων σαν 

βοηθητική επεξεργασία στην  διατήρηση ενέργειας και στην  ελαχιστοποίηση 

των αποβλήτων, γιατί  αποτελεί  κλάδο της πράσινης χηµείας και  έχει  τ α 

παρακάτω πλεονεκτήµατα:  

 

 

§ Χρήση λιγότερο επικίνδυνων χηµικών ουσιών και περιβαλλοντικά 

φιλικών διαλυτών. 

§ Ανάπτυξη συνθηκών αντίδρασης µε σκοπό την αύξηση της 

εκλεκτικότητας. 

§ Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και των χηµικών 

µετατροπών. 

§ Χρήση εναλλακτικών ή ανανεώσιµων πρώτων υλών. 

 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της αρχής λειτουργίας των υπερήχων θα  πρέπει 

να αναφερθούν  ορισµένες έννοιες, που  θεωρούνται απαραίτητες. Ο ήχος 

µεταφέρεται σε ένα µέσο µε πρόκληση  παλµ ικής κίνησης των µορίων µέσα 

στο οποίο θα  ταξιδέψει. Η κίνηση µπορεί να  απεικονιστεί (γίνει ορατή) όπως 

σαν τον δηµ ιουργούµενο κυµ ατισµό όταν ένα χαλίκι πέφτει σε µια γαλήνια 

λίµνη. Τα κύµατα κινούνται αλλά τα µόρια του νερού, που αποτελούν το κύµα, 

επανέρχονται στην κανονική τους θέση αφού περάσει το κύµα.  

 

 

 

 

 

Ο τόνος (ή η νότα) του ήχου που παράγεται από αυτή την σειρά κυµάτων 

εξαρτάται από  τις συχνότητές τους π.χ . ο  αριθµός των κυµάτων που περνάνε 
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από ένα καθορισµένο σηµείο στη µονάδα του χρόνου. Στην φυσική τα κύµατα 

ήχου συχνά  αναπαρίστανται σαν σειρά κάθετων γραµµ ών ή  σκιασµένων 

χρωµάτων όπου  ο  διαχωρισµός των γρα µµών ή  η  ένταση του  χρώµατος 

παριστάνουν την ένταση του ήχου ή ακόµη και σαν ηµιτονοειδές κύµα όπου η 

ένταση φαίνεται από το πλάτος.  

 

 

 

 

 

 

 

Οι φυσικές επιδράσεις των παλµικών ήχων γίνονται καλύτερα κατανοητές 

όταν βρισκόµαστε µπροστά σε  ένα  ηχείο που  παίζει δυνατά  µουσική. Ο ήχος 

µεταφέρεται µέσω του αέρα και όχι µόνο τον ακούµε αλλά τον αισθανόµαστε 

στο σώµα µας µέσω της επιδερµίδας. Οι ήχοι χαµηλών συχνοτήτων µπορούν 

να γίνουν ακουστοί περίπου στα  18Hz (1Hz = 1Herz = 1 κύκλος ανά 

δευτερόλεπτο) αλλά  όσο  οι συχνότητες αυξάνονται (γίνονται πιο υψηλοί οι 

τόνοι) είναι  δυσκολότερο για  το  σώµα να  ανταποκριθεί και  αυτή η αίσθηση 

χάνεται.  

 

 
 

Οι ήχοι υψηλών συχνοτήτων, ενώ δεν προκαλούν εµφανείς επιδράσεις στο 

σώµα, προκαλούν σοβαρές ενοχλήσεις στην ακοή π.χ. ο ήχος µικρόφωνου από 

το ηχείο. Σε  ακόµη  υψηλότερες  συχνότητες  το  αυτί δυσκολεύεται να 
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ανταποκριθεί και τελικά η  ανθρωπινή ακοή  κυµαίνεται φυσιολογικά περίπου 

στα 18Hz - 20kHz για τους ενήλικες, οι ήχοι πάνω από αυτό το όριο δεν είναι 

ακουστοί και ορίζονται σαν  υπέρηχοι. Η ευρεία κατάταξη των υπερήχων σαν 

ήχοι µε συχνότητες πάνω από  20 kHz και µέχρι 100MHz µπορεί να  γίνει σε 

δυο ευδιάκριτες περιοχές τους Ισχυρούς και τους Διαγνωστικούς. Οι πρώτοι 

βρίσκονται γενικά σε  χαµηλότερες  συχνότητες  όπου  παράγεται µεγαλύτερη 

ακουστική ενέργεια γ ια την πρόκληση κοιλοτήτων σε ένα υγρό, που είναι η 

πηγή των χηµ ικών αποτελεσµ άτων. Η Ηχοχηµεία φυσιολογικά χρησιµοποιεί 

συχνότητες µεταξύ 20 και 40kHz απλά επειδή αυτό  το  εύρος  χρησιµοποιείται 

σε κοινούς εργαστηριακούς εξοπλισµούς. Παρόλα αυτά εφόσον οι ακουστικές 

κοιλότητες σε  ένα  υγρό  µπορούν να  παραχθούν  και πάνω από  αυτές  τις 

συχνότητες, πρόσφατες έρευνες στην ηχοχηµεία χρησιµοποιούν ευρύτερο 

φάσµα συχνοτήτων. Υψηλές συχνότητες υπερήχων περίπου στην περιοχή των 

5MHz και πάνω δεν  µπορούν να  δηµ ιουργήσουν κοιλότητες και η  περιοχή 

αυτή χρησιµοποιείται για ιατρικές αναπαραστάσεις. Το  πλήρες  φάσµα  ήχου 

και οι υποδιαιρέσεις του φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 

 
 

Σχήµα 3. Φάσµα ήχου και συχνότητες που σχετίζονται µε την ηχοχηµεία.  
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Όπως αναφέρθηκε όλοι οι ήχοι διαδίδονται µέσω µιας σειράς συµπίεσης και 

εκτόνωσης κυµάτων εισαγοµένων στα µόρια του µέσου από το οποίο περνάνε. 

Σε ικανοποιητικά υψηλή  ισχύ ο  κύκλος εκτόνωσης µπορεί να  υπερβεί της 

ελκτικές δυνά µεις των µορίων του  υγρού  και  να  σχηµατιστούν κοίλες 

φυσαλίδες. Όταν οι κοιλότητες καταστραφούν σε επιτυχείς κύκλους 

συµπίεσης παράγουν την ενέργεια για χηµικά και µηχανικά αποτελέσµατα.  

 

 

1.4.4.1 Αρχή λειτουργίας υπερήχων  

 

 

Τα υπερηχητικά κύµατα είναι κύµατα µηχανικής πίεσης που  δηµ ιουργούνται 

ενεργοποιώντας τον µετατροπέα µε υψηλή συχνότητα, υψηλή τάση ρεύµατος 

που παράγεται από ηλεκτρονικό ταλαντωτή (γεννήτριες ισχύος).  

 

 
 

Σχήµα 4. Σύστηµα παραγωγής υπερήχων.  

 

Τα παραγόµ ενα υπερηχητικά κύµ ατα µεταδίδονται κατακόρυφα στην 

επιφάνεια. Τα κύµατα αλληλεπιδρού ν µε το  υγρό  µέσο για να  προκαλέσουν 

διασπάσεις (καταστροφές, συντριβές) κοιλοτήτων. Υπερηχητικά κύµ ατα 

υψηλής έντασης σχηµατίζουν µικροφυσαλίδες ατµού / κενού στο υγρό µέσο, οι 
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οποίες αυξάνονται µέχρι ένα  µέγιστο µέγεθος ανάλογο  της  εφαρµοζόµενης 

συχνότητας και στη συνέχεια καταστρέφονται απελευθερώνοντας την ενέργειά 

τους. Όσο µεγαλύτερη είναι  η συχνότητα, τόσο µικρότερο το  µέγεθος της 

κοιλότητας. Το  αθροιστικό αποτέλεσµα  εκατοµµ υρίων συνεχών 

µικροσκοπικών διασπάσεων σε ένα υγρό µέσο προσφέρει την απαραίτητη 

µηχανική ενέργεια για την φυσική διάσπαση των δεσµών των ρύπων , για την 

επιτάχυνση της  υδρόλυσης των χηµικών δεσµών τους  και  για  την  αύξηση της 

διαλυτοποίησης των ιονικών ρύπων. Η χηµ ική σύνθεση  του µέσου αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα της επιτάχυνσης του ρυθµού  αποµάκρυνσης  των 

διαφόρων ρύπων.  

Οι βραχύβιες κοιλότητες, µε εύρος διαµέτρου 50 – 150microns και 25kHz, 

παράγονται κατά  τη  διάρκεια ηχητικών κυµ άτων µισού κύκλου . Κατά τη 

διάρκεια της φάσης  εκτόνωσης των ηχητικών κυµάτων, τα µόρια του υγρού 

εκτείνονται εξωτερικά (προς τα  έξω) εναντίον και πέρα  από  τις φυσικές 

ιδιότητες του υγρού (φυσική ελαστικότητα, συναρµογή, ελκτικές δυνάµεις) 

δηµιουργώντας πυρήνες  κενού  που  συνεχίζουν να  αυξάνονται. Η βίαιη 

διάσπαση γίνεται κατά τη διάρκεια της φάσης  συµ πίεσης του κύµατος. 

Πιστεύεται ότι η τελευταία φάση µεγαλώνει (αυξάνεται) από την ενθαλπία του 

µέσου και από  το βαθµό  κινητικότητας των µορίων, όσο  και από  την 

υδροστατική πίεση του µέσου. Οι κοιλότητες παράγονται σε χρόνους της τάξης 

των µικροδευτερολέπτων.  

 



 57 

 
Σχήµα 5. Δηµιουργία ηχητικής φυσαλίδας.  

 

 

1.4.4.2 Συσκευές παραγωγής υπερήχων 

 

 

Οι πρώτες έρευνες της Ηχοχηµείας σχετίζονταν µε την  πηγή  των υπε ρήχων, 

τον µετατροπέα, ο  οποίος  αποτελεί  την καρδιά της συσκευής υπερήχων. Η 

ενέργεια για  την  παραγωγή των υπερήχων δίνεται  µέσω του  υπερηχητικού 

µετατροπέα, ο οποίος µετατρέπει την µηχανική και την ηλεκτρική ενέργεια σε 

ενέργεια ήχων. Η πρώτη µορφή ενός  µετατροπέα υπερήχων ήταν  µια 

σφυρίχτρα που  ανακαλύφθηκε από  τον Fransis Galton (1822 – 1911) το  1883 

κατά την  προσπάθεια του  να  καθορίσει τα  όρια της  ανθρώπινης ακοής  (η 

σφυρίχτρα πήρε το όνοµά  του). Για το σκοπό  αυτό κατασκεύασε µια 

σφυρίχτρα που  παράγει ήχους γνωστής συχνότητας. Η σφυρίχτρα αποτελείται 
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από έναν  µπρούτζινο σωλήνα µε εσωτερική διάµετρο περίπου 2 χιλιοστά και 

λειτουργεί περνώντας µια δέσµη  αερίου διαµέσου ενός  στοµ ίου σε  µια 

κοιλότητα. Μετακινώντας το έµβολο, το µέγεθος της κοιλότητας άλλαζε, ώστε 

να µεταβάλλεται αντίστοιχα και ο  «τόνος» ή  η  συχνότητα  του  ήχου  που 

εξέπεµπε.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Σχήµα 6. Σφυρίχτρα του Galton.   

 

Σήµερα υπάρχουν πολλοί τύποι υπερηχητικών µετατροπέων, όπως:  

 

§ Μετατροπέας liquid – driven  

§ Μετατροπέας gas – driven 

§ Ηλεκτροχηµικός µετατροπέας  

§ Μετατροπέας magnetostrictive  

§ Πιεζοηλεκτρικός µετατροπέας  

 

Ο τύπος µετατροπέα που χρησιµοποιούν οι περισσότερες συσκευές σήµερα 

είναι ο  πιεζοηλεκτρικός  και  σ’ αυτόν  θα  αναφερθούµε εκτενέστερα. Οι 

µετατροπείς αυτοί περιέχουν ένα υλικό, που  ονοµ άζεται πιεζοηλεκτρικό, το 

οποίο έχει την δυνατότητα να µεταβάλει τις διαστάσεις του µε κάθε µεταβολή 

του ηλεκτρικού ρεύµατος και αντίστροφα.  

ροή 

αερίου   

δακτυλιοειδής σχισµή    

πιστόνι   κοιλότητα 

συντονισµού    
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Το υλικό αυτό στην ουσία είναι ένα κοµµ άτι πολωµένου υλικού (δηλαδή 

ορισµένα τµήµατα  του  µορίου του  είναι θετικά φορτισµένα, εν ώ άλλα είναι 

αρνητικά φορτισµένα) µε δυο  ηλεκτρόδια προσαρτηµένα  σε  δυο  αντίθετες 

πλευρές του . Όταν εφαρµόζεται ηλεκτρικό ρεύµα  τα  πολωµένα µόρια 

προσανατολίζονται στο  ηλεκτρικό πεδίο, µε αποτέλεσµα  να  επηρεάζονται τα 

δίπολα στην µοριακή ή  κρυσταλλική δοµή  του υλικού. Ο προσανατολισµός 

των µορίων επιφέρει αλλαγή στις διαστάσεις του υλικού. Το φαινόµενο αυτό 

είναι γνωστό σαν ηλεκτροσυστολή. Επιπρόσθετα, µόνιµα πολωµένα υλικά 

όπως ο  χαλαζίας (SiO2) και το τιτανικό βάριο (BaTiO3) παράγουν ηλεκτρικό 

πεδίο όταν αλλάξουν οι διαστάσεις του  υλικού σαν  αποτέλεσµα  της  επιβολής 

µηχανικής δύναµης. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται πιεζοηλεκτρικό.  

Τα υλικά που  χρησιµοποιούνται συνήθως είναι τα πιεζοηλεκτρικά κεραµικά, 

που µπορεί να  κοπούν  µε διάφορους τρόπους  ώστε να  παράγουν διαφορετικό 

τύπο κυµάτων. Το πρώτο πιεζο  κεραµικό ευρείας χρήσης ήταν το  τιτανικό 

βάριο, που  αντικαταστάθηκε στη  συνέχεια (τη δεκαετία του  1960) από  µίγµα 

τιτανικού ζιρκονικού µολύβδου (γνωστό σήµερα σαν ΡΖΤ, από  τα  αρχικά 

Plumbum, που σηµαίνει µόλυβδος, Zirconate και Titanate) και αποτελούν 

ακόµη τα πιο κοινά κεραµικά για την κατασκευή µετατροπέων. Ακόµη σήµερα 

για ορισµένες εφαρµογές χρησιµοποιούνται νέα  υλικά , όπως πιεζο -πολυµερή. 

Το πάχος του υλικού καθορίζεται από  την επιθυµητή συχνότητα του 
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µετατροπέα και  όσο µεγαλύτερη συχνότητα απαιτείται , τόσο λεπτότερο  θα 

πρέπει να είναι το υλικό του µετατροπέα.  

Η πιο κοινή µορφή µετατροπέα είναι ένας δίσκος µε µια τρύπα στη µέση. 

Στους ισχυρούς µετατροπείς ενώνονται δύο πιεζοηλεκτρικοί δίσκοι, που έχουν 

σαν σκο πό αφ’ ενός  να  προστατεύουν  το  λεπτό  κρυσταλλικό υλικό και αφ’ 

ετέρου να εµποδίζουν την υπερθέρµανσή του. 

Εφόσον παραχθούν οι υπέρηχοι, µε την χρήση των µετατροπέων, το επόµενο 

βήµα είναι η  εισαγωγή τους  στο  αντιδρών σύστηµα . Για την  εισαγωγή των 

υπερήχων στο αντιδρών σύστηµα υπάρχουν τρεις τρόποι και από αυτούς µόνο 

οι δυο πρώτοι χρησιµοποιούνται εκτεταµένα σε χηµικά εργαστήρια.  

 

Μέθοδοι εισαγωγής υπερήχων σε ένα σύστηµα  

 

 

• Εµβάπτιση του αντιδραστήρα σε δεξαµενή µε υγρό που υποβάλλεται σε 

υπερήχους (π.χ. φιάλη βυθισµένη σε λουτρό καθαρισµού) 

• Εµβάπτιση πηγής υπερήχων απευθείας στο αντιδρών µέσο (π.χ. 

τοποθέτηση probe σε δοχείο αντίδρασης)  

• Χρήση αντιδραστήρα που έχει κατασκευαστεί µε υπερηχητικά 

παλλόµενα τοιχώµατα (π.χ. σωλήνας που  λειτουργεί µέσω ακτινωτών 

παλµών)  

 

 

 

1.4.4.3 Λουτρό υπερήχων   

 
 

Το λουτρό υπερήχων είναι από  παλιά ευρέως διαθέσιµη και φθηνή  πηγή 

υπερήχων για τα χηµ ικά εργαστήρια. Παρόλο που  είναι πιθανή η  χρήση  του 

ίδιου του λουτρού σαν δοχείο αντίδρασης αυτό σπάνια συµβαίνει εξαιτίας των 

προβληµάτων που  σχετίζονται µε χηµ ικές αλληλεπιδράσεις των τοιχωµάτων 
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του λουτρού και παραγόµενων ατµών και αερίων που παραµένουν στο δοχείο. 

Τυπικές χρήσεις περιλαµβάνουν την βύθιση γυάλινων δοχείων αντίδρασης στο 

λουτρό. Αυτό αποτελεί σηµ αντική εφαρµογή, γιατί οι συµβατικές συσκευές 

µπορούν να  µεταφερθούν απευθείας στο λουτρό και να  επιτευχθεί αδρανής 

ατµόσφαιρα ή  σταθερή  πίεση και να  διατηρηθεί κατά  τη  διάρκεια µιας 

αντίδρασης Ηχοχηµείας.  

Είναι σηµαντικό να βρεθεί η βέλτιστη θέση για το δοχείο αντίδρασης µέσα στο 

λουτρό τόσο  κάθετα , εξαιτίας του  διακριτού  µήκους κύµατος  του  ήχου  στο 

νερό όσο και οριζόντια, ανάλογα µε τον µετατροπέα στη βάση. Η απλούστερη 

µέθοδος είναι να  τοποθετηθεί το δοχείο εκεί που  παρατηρείται µέγιστη 

αναταραχή στην επιφάνεια του υγρού που περιέχει τη φιάλη.  

 

 

 

 

 

Σχήµα 7. Λουτρό υπερήχων.  

 

 

1.4.4.4 Σύστηµα probe 

 

 

Για την αύξηση της ισχύος των υπερήχων που απαιτείται σε µια αντίδραση 

είναι επιθυ µητό να  εισάγεται η  ενέργεια  απευθείας  στο σύστηµα παρά  να 

βασίζεται στη  µεταφορά δι α µέσου του  νερού  της  δεξαµενής  και των 

τοιχωµάτων του δοχείου αντίδρασης. Η απλούστερη µέθοδος είναι  να 
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εισαγάγουµε το υπερηχητικά παλλόµενο άκρο ενός ηχητικού probe στο δοχείο 

αντίδρασης. Τα  πλεονεκτήµατα  και τα  µειονεκτήµατα του  συστήµατος probe 

έναντι του λουτρού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του συστήµατος probe. 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

1) Έλεγχος της  ισχύος των υπερήχων 

που µεταφέρονται στο σύστηµα  

1) Πιο ακριβό  

2) Μέγιστη ισχύς  2) Λιγότερο βολικό στη χρήση  

3) Παρέχει ανάµιξη του διαλύµατος  3) Διάβρωση µεταλλικών µερών µε 

κίνδυνο αφ’ ενός  την  επιµόλυνση του 

συστήµατος και αφ ’ ετέρου απώλειες 

λόγω ελάττωσης του  µεγέθους της 

συσκευής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8. Σύστηµα probe.  
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1.4.4.5 Εφαρµογή υπερήχων στην απορρύπανση 

 
 

Η αντιρρύπανση µε την χρήση  των υπερήχων, όπως αναλύσαµε  παραπάνω, 

επιτυγχάνεται λόγω ηχητικών κυµάτων που εισάγονται σε ένα υγρό δια µέσου 

µιας σειράς µετατροπέων τοποθετηµένων στο δοχείο καθαρισµού. Ο ήχος 

ταξιδεύει σε όλο  το  δοχείο και δηµ ιουργεί κύµατα  συµπίεσης και εκτόνωσης 

στο υγρό . Κατά το κύµα  συµ πίεσης, τα µόρια του υγρού  συµ πιέζονται, 

αντίθετα κατά  το  κύµα  εκτόνωσης τα  µόρια αποµ ακρύνονται γρήγορα . Η 

εκτόνωση είναι  τόσο έντονη  που  τα  µόρια διαρρηγνύονται  δη µιουργώντας 

µικροσκοπικές φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες δεν  φαίνονται µε γυµνό  µάτι, είναι 

πολύ µικρές, διαρκούν για κλάσµατα του δευτερολέπτου και περιέχουν κενό . 

Όσο αυξάνεται η πίεση γύρω από τις φυσαλίδες, το υγρό που τις περιβάλλει 

εισέρχεται στο εσωτερικό καταστρέφοντας την φυσαλίδα πολύ γρήγορα. Όταν 

συµβεί αυτό, δηµ ιουργείται ένα ακροφύσιο υγρού  που  µπορεί να  κινείται µε 

µεγάλους ρυθµ ούς. Η θερµοκρασία φτάνει τους 5000 0C, που είναι κατά 

προσέγγιση η  θερµοκρασία της  επιφάνειας του  ήλιου. Αυτές οι ακραίες τιµές 

θερµοκρασίας σε συνδυασµό  µε την ταχύτητα που  έχει το ακροφύσιο του 

υγρού παρέχει ένα  ισχυρό µέσο καθαρισµού σε  µια µικροσκοπική περιοχή. 

Εξαιτίας της πολύ µικρής διάρκειας του κύκλου ανάπτυξης και διάσπασης της 

φυσαλίδας, το υγρό που περιβάλλει τις φυσαλίδες απορροφά ταχύτατα την 

θερµότητα και η  περιοχή κρυώνει γρήγορα . Οι υπέρηχοι χρησιµοποιούνται 

στην χηµεία και την βιοχηµεία για:  

 

§ αποστείρωση  

§ κατεργασία αποβλήτων  

§ τροποποίηση της ενεργότητας των ενζύµων  

§ αποµάκρυνση αποθέσεων και βιοφιλµ από  επιφάνειες (καθαρισµός 

επιφανειών) 
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Εφαρµογές των υπερήχων 

 

Βιολογική απορρύπανση  Χηµική απορρύπανση  

Καθαρισµός επιφανειών  

 

Καθαρισµός επιφανειών  

Αποστείρωση του νερού και των 

υλικών των τροφίµων 

 

Καταστροφή οργανικών συστατικών 

στο νερό και τα απόβλητα  

 Αποµάκρυνση ρύπων από το έδαφος  

 

 

1.4.4.6 Επιδράσεις υπερήχων στους ρύπους 

 

 

Οι ισχυροί υπέρηχοι επιφέρουν µια σειρά χηµικών επιδράσεων, που έχουν σαν 

αφετηρία τους  τις κοιλότητες. Δεν υπάρχει αµ φιβολία ότι η  πηγή  των 

αποτελεσµάτων της Ηχοχηµείας είναι  η  δηµιουργία κοιλοτήτων. Εξαιτίας των 

εντόνων συνθηκών που  επικρατούν καθώς και άλλων αποτελεσµάτων των 

κοιλοτήτων παρατηρούνται τα  ακόλουθα  αποτελέσµατα  που  εξαρτώνται από 

τις συνθήκες της ακτινοβόλισης µε υπερήχους:  

 

Επιδράσεις των ριζών 

§ Προκαλούν δ ιάσπαση του δεσµού µετάλλου – ligand στα σύµπλοκα 

µεταβατικών µετάλλων µε προϊόντα συντονισµένα ακόρεστα είδη ή 

τροποποιηµένα σύµπλοκα καθώς και πλήρη απογύµνωση από τα ligands 

µε σχηµατισµό άµορφων µετάλλων. 

§ Διασπούν τη δοµή του διαλύτη τροποποιώντας την επιδιαλύτωση των 

αντιδρώντων.  

§ Προκαλούν ηχόλυση των µορίων δηλαδή οµολυτική σχάση  σε  ρίζες, 

διάσπαση πολυµ ερών, δηµ ιουργία διεγερµένων καταστάσεων, ρήξη 

κυττάρων.  
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Μηχανικές επιδράσεις  

§ Μηχανικές επιδράσεις από την διάσπαση των κοιλοτήτων σε µέταλλα 

και στερεά  (διατµητικές δυνάµεις, ακροφύσια και κύµ ατα κρούσης 

οδηγούν σε  ταχεία µεταφορά µάζας, καθαρισµό επιφανειών, ελάττωση 

µεγέθους σωµ ατιδίων και ενεργοποίηση µετάλλων), τροποποίηση των 

ιδιοτήτων των στερεών σωµατιδίων.  

§ Επίδραση σε ηλεκτροχηµικές διεργασίες. 

§ Επίδραση σε  σ υστήµατα υγρού – υγρού, βελτίωση µεταφοράς µάζας, 

γαλακτωµατοποίηση, αύξηση  των αποτελεσ µάτων της κατάλυσης 

µεταφοράς φάσης ή ακόµη και την αντικατάστασή τους.  

§ Επιδράσεις σε συστήµατα αερίου – υγρού (απαέρωση υγρών ή 

τηγµάτων, ατοµικοποίηση υγρών στον αέρα, παρασκευή λεπτών φιλµ).  

§ Μεταφορά µονήρων ηλεκτρονίων (SET) σε χηµικές αντιδράσεις µπορεί 

να επιταχυνθούν και σε περίπτωση που είναι πιθανή µεταφορά ιόντος ή 

ηλεκτρονίου προτιµάται η δεύτερη (sonochemical switching).   

 

Η ακτινοβόλιση µε υπερήχους εφαρµόζεται σαν µια προχωρηµένη τεχνολογία 

οξείδωσης για την  κατεργασία υδάτων. Οι οργανικές ενώσεις στο  νερό  κατά 

την ακτινοβόλισή τους µε υπερήχους διασπώνται µε διάφορους µηχανισµούς. 

Οι τρεις κυριότεροι από αυτούς που έχουν προταθεί είναι:  

 

§ Οξείδωση µε ρίζες υδροξυλίου  

§ Πυρολυτική διάσπαση  

§ Αντίδραση υπερκρίσιµου νερού  

 

Σηµαντική εφαρµογή των υπερήχων αποτελεί η  απορρύπανση  του νερού, η 

οποία είναι επακόλουθο  του  συνδυασµού  των µηχανικών αποτελεσµάτων της 

διάσπασης κοιλοτήτων µαζί µε την δηµ ιουργία ελευθέρων ριζών. Οι αρχικές 

ρίζες σχηµ ατίζονται κατά την sonication του νερού σε HO• και Η • , ενώ η 

τύχη των ριζών αυτών είναι αρκετά περίπλοκη.  
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Η2Ο    à    HO•    +    Η• 

 

Η ρίζα HO• είναι ιδιαίτερα δραστική και µπορεί να οξειδώσει τα περισσότερα 

χηµικά συστατικά που είναι διαλυµένα στο νερό. Αυτή η οξείδωση είναι κύρια 

υπεύθυνη για την αποικοδόµηση των οργανικών ρύπων σε sonicated υδατικά 

διαλύµατα. Άρα σηµαντικός στόχος στην κατεργασία αποβλήτων αποτελεί η 

ικανοποιητική παραγωγή της ρίζας HO•. Σαν εφαρµογή αυτών έχει αναφερθεί 

η χρήση υπερήχων για την διάσπαση αραιών υδατικών διαλυµάτων οργανικών 

ενώσεων µικρής µοριακής µάζας (αλκοόλες, κετόνες  και  αλδεϋδες ) σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος.  

Η ακτινοβόλιση µε υπερήχους υδατικών διαλυµάτων έχει σαν αποτέλεσµα τον 

σχηµατισµό ελευθέρων ριζών εξαιτίας της οµ ογενούς sonolysis του νερού. 

Αυτές οι ρίζες επιτίθενται και διασπούν πληθώρα οργανικών ενώσεων. Μελέτη 

ηχοχηµικής κατεργασίας χλωριωµένων υδρογονανθράκων έδειξε την οµογενή 

καταστροφή τους  σε  διάλυµα µε συγκεντρώσεις 100 – 1000 ppm. Η µέθοδος 

της ηχοχηµικής απο µάκρυνσης χλωριωµένων οργανικών ενώσεων φαίνεται 

αρκετά ισχυρή για τον  καθαρισµό ρυπασµ ένων υδάτων και έχει τραβήξει 

σηµαντικά την προσοχή.  

 

 

1.4.4.7 Οξείδωση τετραχλωράνθακα και διχλωροµεθανίου  

 

 

Ο τετραχλωράνθρακας και το διχλωροµεθάνιο είναι από τους πλέον 

διαδεδοµένους χλωριωµένους οργανικούς διαλύτες. Η οξείδωση του 

τετραχλωράνθρακα έχει  µελετηθεί διεξοδικά και  έχει  αποδειχθεί 

βιβλιογραφικά ο  µηχανισµός διάσπασης του  µε την  επίδραση υπερήχων. Ο 

µηχανισµός διάσπασης του φαίνεται στις παρακάτω αντιδράσεις:  
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CCl4 à •CCl3  +  •Cl 

CCl4 à :CCl2  +  Cl2 

•CCl3 à :CCl2  +  •Cl 

•CCl3   +   •CCl3  à  CCl4   +   :CCl2   

•CCl3   +   •CCl3 à  C2Cl6   

 

 

Οι ρίζες τριχλωροµεθανίου που παράγονται από την πυρόλυση του 

τετραχλωράνθρακα (αντίδραση 1) δεσµεύουν τις ρίζες υδροξυλίου:  

 

 

•CCl3   +   •ΟΗ  à  ΗΟCCl3    

 

 

Το προϊόν της αντίδρασης διασπάται ταχύτατα και δίνει:  

 

 

ΗΟCCl3   à   CΟCl2   +   ΗCl  

CΟCl2  +  Η2Ο à   CΟ2  +   2ΗCl 

 

 

Το διχλωροκαρβένιο, προϊόν της αντ ίδρασης 2, µπορεί να αντιδράσει µε τον 

εαυτό του ως εξής:  

 

 

:CCl2  +  :CCl2  à  C2Cl4 

 

 

ή αντιδρά µε νερό και σχηµατίζει διοξείδιο του άνθρακα και υδροχλωρικό οξύ:  
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:CCl2  +  Η2Ο    à   CΟ  +   2ΗCl  

 

 

Τα άτοµα χλωρίου αντιδρούν µεταξύ τους για να σχηµατίσουν µόρια χλωρίου, 

τα οποία υδρολύονται και παράγουν υποχλωριώδες οξύ και υδροχλωρικό οξύ:  

 

 

•Cl   +   •Cl   à   Cl2      

Cl2   +  Η2Ο   à    ΗCl   +   ΗΟCl 

 

 

Με παρόµοιο τρόπο διασπώνται και άλλες οργανοχλωριωµένες ενώσεις, όπως 

για παράδειγµα το διχλωροµεθάνιο.  

 

 

CH2Cl2 à •CH2Cl  +  •Cl 

 

 

Τα προϊόντα της διάσπασης των χλωριωµένων υδρογονανθράκων προκαλούν 

ελάττωση στην τι µή του pΗ του διαλύµατος, που µπορεί να παρατηρηθεί 

οπτικά µε την χρήση ενός δείκτη, που υπάρχει µέσα στο διάλυµα.   
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1.5 Δείκτες – εξουδετέρωση  
 

Οι δείκτες είναι οργανικές ενώσεις (ασθενή οξέα ή βάσεις) που τα αδιάσπαστα 

µόριά τους (όξινη µορφή) έχουν διαφορετικό χρώµα από τα ιόντα τους (βασική 

µορφή) οπότε αλλάζει το χρώµα ανάλογα µε την συγκέντρωση των κατιόντων 

υδρογόνου: 

 

ΗΔ    +    Η2Ο   ↔     Δ-    +    Η3Ο+   
Χρώµα 1  

Όξινη µορφή 
Χρώµα 2  

Βασική µορφή  

 

 

Η αλλαγή του χρώµατος κάθε δείκτη γίνεται σε ορισµένα όρια τιµών pΗ, 

ανεξάρτητα από  το  διάλυµα στο  οποίο προστίθενται. Οι δείκτες 

χρησιµοποιούνται κυρίως:  

 

§ Για τον κατά προσέγγιση προσδιορισµό της  τιµής του pΗ ενός 

διαλύµατος (χρωµατοµετρική µέθοδος).  

§ Για τον καθορισµό του ισοδύναµου σηµ είου, κατά την ογκοµετρική 

µέθοδο.  

 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα φαίνεται η  αλλαγή του χρώµατος της φαινολοθφαλεΐνης, όταν 

περνάµε από  βασικό σε όξινο περιβάλλον. Τα αδιάστατα ουδέτερα µόρια της 
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φαινολοφθαλεινης είναι άχρωµα (όξινη µορφή), ενώ τα ανιόντα της που 

προκύπτουν κατά  την  διάστασής είναι ροζ  (βασική µορφή). Για το  λόγο  αυτό 

χρησιµοποιείται ως δείκτης  προσδιορισµού του pΗ στην περιοχή µεταξύ 8,2 

και 10,0. Ο µοριακός τύπος  της  είναι C20H14O4. Παρακάτω φαίνεται η 

αντίδραση διάστασής της:  

 

 

O

O

OH

HO

+    H2O C

HO

O

O-

O

+   H3O+

άχρωµο ροζ  
 

 

Σχήµα 9. Αντίδραση διάστασης του δείκτη φαινολοθφαλεΐνη. 

 

Με την προσθήκη δείκτη, όπως προαναφέρθηκε, µπορούµε να προσδιορίσουµε 

το τέλος  µιας αντίδρασης εξουδετέρωσης και  να  καθορίσουµε το  ισοδύναµο 

σηµείο. Όταν σε διάλυµα βάσεως (π.χ. NaOH) προσθέτουµε σταδιακά διάλυµα 

οξέως (π.χ. ΗCl) τα ιόντα υδροξυλίου δεσµεύονται από τα ιόντα υδρογόνου µε 

σχηµατισµό νερού και ταυτόχρονο σχηµατισµό άλατος . Η αντίδραση αυτή 

είναι η γνωστή εξουδετέρωση:  

 

NaOH    +    ΗCl    à    NaCl    +    Η2Ο     

 

Με την βαθµιαία εξουδετέρωση των ιόντων υδροξυλίου επέρχεται ελάττωση 

της τιµή pΗ του διαλύµατος. Η ελάττωση του pΗ γίνεται απότοµα γύρω από το 

ισοδύναµο σηµείο. Το ισοδύναµο σηµείο είναι το σηµείο στο οποίο το ποσό 
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του οξέως που προστίθεται είναι  ισοδύναµο µε την αρχική ποσότητα της 

βάσης.  

Κατά την αντίδραση διάσπασης του διχλωροµεθανίου παράγεται, όπως είδαµε 

παραπάνω, ΗCl. Επειδή όµως η  διαδικασία αυτή  δεν  είναι ορατή  µε γυµνό 

µάτι, εφόσον τόσο τα αντιδρώντα όσο  και τα προϊόντα είναι άχρωµα,  

εκµεταλλευόµαστε την  αντίδραση εξουδετέρωσης για  να  παρακολουθήσουµε 

την διεξαγωγή της αντίδρασης αυτής. Προσθέτουµε στο διάλυµα της 

αντίδρασης  NaOH και δείκτη φαινολοθφαλεΐνη, οπότε  το  διάλυµα 

χρωµατίζεται ροζ , το  οποίο  στην συνέχεια καθώς παράγεται  Η Cl από την 

διάσπαση του διχλωροµεθανίου αποχρωµατίζεται.  
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2. Πειραµατικό µέρος   
 

2.1.Κανόνες ασφάλειας στο εργαστήριο 
 

Οι ο ρθές πρακτικές εργασίας και η  κατάρτιση µπορούν να  βοηθήσουν  στη 

µείωση των επικίνδυνων εκθέσεων.  

Για τους περισσότερους από τους διαλύτες είναι δυνατό να  βρεθεί ένα 

υποκατάστατο µε τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά µε λιγότερο επιβλαβή 

αποτελέσµατα για την υγεία . 

Ο εξαερισµός είναι σηµαντικός και πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά κατά την 

εφαρµογή των διαλυτών. 

Ο εξοπλισµός (πυροσβεστήρες, απορροφητικό υλικό, κλπ.) πρέπει να είναι 

διαθέσιµος και να παρασχεθεί σε έκτακτη ανάγκη. 

Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός όπως οι ποδιές, τα γάντια και οι 

µάσκες µε φίλτρα πρέπει να  διαθέσιµος όπου  χρειάζεται και πρέπει να 

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις.  

Η αποθήκευση του εξοπλισµού πρέπει να είναι σε καθαρό χώρο µακριά από 

πιθανή επαφή µε ατµούς διαλυτών. 

 

2.1.1.Προληπτικά µέτρα 

 

1. Για να αποτραπούν τα δυσµενή αποτελέσµατα στους χρήστες και στους 

εργαζοµένους, πρέπει  να  επιλεχθεί , µεταξύ των πολλών διαθέσιµων 

δυνατοτήτων, ο  διαλύτης που  συνδυάζει τις λιγότερες σοβαρές  επιπτώσεις 

στην υγεία, έχοντας τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. 

 

2. Να αποτρέπεται η επαφή του εργαζοµένου µε το διαλύτη και ατµούς 

του. Αυτό επιτυγχάνεται µε κλειστά συστήµατα, απο µονωµένες περιοχές 

εργασίας, εξαερισµός, προστατευτικός ι µατισµός και  αναπνευστικός 

εξοπλισµός. 
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Η αντοχή των γαντιών σ ε σχέση µε το  µε το  διαλύτη  πρέπει  να  εξεταστεί 

συσταθεί η  χρήση τους, δεδοµένου ότι οι διαλύτες συχνά είναι µια εµπορική 

φόρµα και όχι µια καθαρή ουσία. 

 

3. Η πρόληψη πρέπει να συνδυάζεται µε έλεγχο. Τα επίπεδα ατµών των 

διαλυτών µπορεί να  υπερβούν  τα συνιστώµενα όρια επαγγελµατικής έκθεσης. 

Για να  είναι αποτελεσµατικός ο  έλεγχος, έχουν δηµ ιουργηθεί φίλτρα που 

συλλέγουν διαλύτες, τα οποία µπορούν να  ενσωµατωθούν στον ιµατισµό, στη 

ζώνη αναπνοής και να λυθούν στο εργαστήριο. Ο ιατρικός εξοπλισµός µπορεί 

επίσης να είναι µέρος του προληπτικού προγραµµατισµού. 

 

4. Δεδοµένου ότι οι διαλύτες απορροφώνται µέσω του δέρµατος σε 

αξιοσηµείωτες ποσότητες , ο  εργαζόµενος  πρέπει να  δώσει προσοχή  στις 

πρακτικές και τον εξοπλισµό εργασίας. 

 

Η επικόλληση ετικετών στα δοχεία και εκπαίδευση των χρηστών, 

επισηµαίνουν την  ανάγκη  να  ακολουθηθούν  οι  δεδοµένες οδηγίες και πρέπει 

να αποτελούν ένα µέρος των προλληπτικών µέτρων. 

Οι αλογονωµένοι διαλύτες, που χρησιµοποιούνται στα κλειστά ή εν µέρει 

κλειστά συστήµατα , µπορούν συχνά  να  συ λλεχθούν και να  ανακυκλωθούν 

επικερδώς. Σε ανοικτή χρήση χάνονται, κυρίως µέσω της εξάτµισης. 

 

2.1.2.Αποθήκευση 

 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποθήκευση. Μερικοί από τους διαλύτες είναι 

εύφλεκτοι και  όλοι  αποσυντίθενται µε καύση, παράγοντας πολύ  τοξικά αέρια. 

Η αποσύνθεση µπορεί επίσης να συµβεί κατά τη διάρκεια εσφαλµένης 

αποτέφρωσης των αποβλήτων. 
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Οι ατµοί κάποιων διαλυτών είναι βαρύτεροι από τον αέρα και εγκαθίστανται 

στο πάτωµα. Η αποθήκευση δεν πρέπει να  γίνεται σε υπόγεια όπου  ο 

εξαερισµός των βαρέων ατµών µπορεί να  είναι δύσκολος . Το  φως και η 

υγρασία αποσυνθέτουν τους διαλύτες και τα προϊόντα που  απελευθερώνονται 

διαβρώνουν τα µεταλλικά δοχεία που  τους περιέχουν. Συνιστάται η  χρήση 

ανοξείδωτων δοχείων ενώ ο  χαλκός , το  αργίλιο ή  µίγµατά τους  δεν  είναι 

συνιστώµενα υλικά ως δοχεία αποθήκευσης για πολλούς από  τους 

αλογονωµένους διαλύτες. Το  πλαστικό δεν  πρέπει να  χρησιµοποιείται εκτός 

προηγουµένως έχει εξεταστεί. Το  ίδιο ισχύει και για τους  σωλήνες και τις 

µάνικες που  χρησιµοποιούνται στη µεταφορά των διαλυτών, δεδοµένου  ότι 

αυτοί οι διαλύτες εξασθενίζουν (µαλακώνουν) πολλά  πολυµερή  σώµατα, 

ρητίνες, επιστρώµατα και το ελαστικό. 

 

2.1.3.Συµβουλές πρώτων βοηθειών 

 

Σχετικά µε τους αλογονωµένους διαλύτες  

Ø Αποµακρύνεται τον ασθενή από πηγές έκθεσης, στον φρέσκο αέρα. 

Ø Εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή  εάν το θύµα  δεν αναπνέει και ελέγξτε ότι η 

καρδιά χτυπά. 

Ø Αφαιρέστε τον µολυσµένο ιµατισµό και τα παπούτσια. Μερικοί από τους 

διαλύτες διαπερνούν το δέρµα  σε  ποσά  ικανοποιητικά για να  προκαλέσουν 

δηλητηρίαση. 

Ø Πλύνετε το µολυσµένο δέρµα ή τα µάτια για αρκετά λεπτά µε καθαρό νερό. 

Ø Εάν ο  ασθενής είναι αναίσθητος, γυρίστε τον έτσι ώστε να  βρίσκεται σε 

πλάγια θέση για να αποφύγει την ασφυξία ή τον εµετό. 

Ø Εάν η  ουσία έχει καταπωθεί, πλύνετε το στόµα µε νερό. Μην προκαλέσετε 

εµετό λόγω του κινδύνου αναρρόφησης για πνεύµονες. Χορηγείστε νερό. 

Ø Κρατήστε το θύµα θερµό και ξαπλωµένο. 
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2.1.4.Ασφάλεια κατά την χρήση των υπερήχων 

 

Η έκθεση του ανθρώπου στους υπέρηχους µε συχνότητες µεταξύ 16 και 100 

kilohertz (kHz) µπορεί να  διαιρεθεί σε  τρε ις κατηγορίες: αεροµεταφερόµενη 

διεξαγωγή, άµεση επαφή µέσω ενός υγρού µέσου συζεύξεων, και άµεση επαφή 

µε ένα δονούµενο στερεό.  

Ο υπέρηχος µέσω της αεροµεταφερόµενης διεξαγωγής δεν εµφανίζεται να 

θέτει σε σηµαντικό κίνδυνο υγείας τους ανθρώπους. Εντούτοις, η έκθεση στις 

σχετικές µεγάλες ποσότητες του ευδιάκριτου ήχου µπορεί να επιφέρει ποικίλες 

επιπτώσεις όπως, κόπωση, πονοκέφαλους, ναυτία και εµβοή . Όταν ο 

υπερηχητικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται στο εργαστήριο, οι συσκευές πρέπει 

να εσωκλείονται σε  ένα  2cm παχύ  ξύλινο  κιβώτιο ή  σε ένα  κιβώτιο, που 

ευθυγραµµίζεται µε ηχητικές  απορροφήσεις, µε αφρό ή  τα  κεραµίδια για  να 

µειώνουν ουσιαστικά τις υπερηχητικές  εκποµπές (οι περισσότερες των οποίων 

είναι µη ακουόµενοι).  

Η άµεση επαφή του σώµατος µε τα υγρά ή τα στερεά που  υποβάλλονται στο 

µεγάλης έντασης υπέρηχο του είδους που  χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή 

των χηµικών αντιδράσεων πρέπει να  αποφεύγεται. Σε συνθήκες ηχοχηµείας 

όπου δηµιουργείται η κοιλότητα στα υγρά, µπορεί να προκαλέσει βλάβη  τους 

ιστούς. Η ν έκρωση κυττάρων από  τη  διάσπαση µεµβρανών µπορεί να 

εµφανιστεί ακόµη και στις σχετικά χαµηλές ακουστικές εντάσεις.  

Η έκθεση στα ηχοχηµικά δονούµενα στερεά, µπορεί να  οδηγήσει και  σε 

σοβαρά εγκαύµατα.  
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2.2 Πειράµατα  
 

2.2.1 Πειράµατα επίδειξης  

 

2.2.1.1 Το µαγικό µπλε    

 

Σκοπός  

Ο αποχρωµατισµός του κυανού του µεθυλενίου κατά την αναγωγή του µε 

γλυκόζη και η οξείδωση της ανηγµένης µορφής του µε οξυγόνο.  

 

Στόχος 

Η κατανόηση από τους µαθητές πως όταν µιλάµε για αποχρωµατισµό µιας 

χρωστικής δεν εννοούµε απαραίτητα και την διάσπασή της, καθόσον µπορεί να 

λαµβάνει χώρα απλώς µετατροπή της χρωστικής σε µια άλλη µορφή της.  

 

Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια – Υλικά  

Μεγάλος δοκιµαστικός σωλήνας  Κυανούν του µεθυλενίου  

Σπάτουλα  Γλυκόζη  

Φελλός  NaOH 

 Απεσταγµένο νερό  

  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο και πειραµατική διαδικασία  

Διαλύουµε 5g του ΝaΟΗ σε απεσταγµένο νερό µέσα στον δοκιµαστικό 

σωλήνα. Στη συνέχεια προσθέτουµε στο διάλυµα 3g γλυκόζης και ανακινούµε 

το σωλήνα για να διαλυθεί η γλυκόζη. Έπειτα προσθέτουµε και 0,01g κυανού 

του µεθυλενίου, το οποίο  δίνει ένα  έντονο  µπλε χρώµα στο διάλυµα και 

κλείνουµε το  δοκιµαστικό σωλήνα µε το  φελλό . Παρατηρούµε ότι µετά από 

λίγη ώρα το διάλυµα γίνεται άχρωµο. Αυτό οφείλεται στο ότι το κυανούν του 

µεθυλενίου ανάγεται από το αναγωγικό σάκχαρο, τη γλυκόζη. Η ανηγµένη 
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µορφή του κυανού  του µεθυλενίου είναι άχρωµη, γι’ αυτό ονοµ άζεται και 

λευκοκυανούν του  µεθυλενίου. Η αντίδραση που  λαµ βάνει χώρα φαίνεται 

παρακάτω:  

 

N S

(H3C)2N

N(CH3)2

Cl αναγωγή 
οξείδωση

ΗClΗN S

(H3C)2N

+

N(CH3)2

λευκοκυανούν του µεθυλενίου 
άχρωµο µπλε

κυανούν του µεθυλενίου 

 
 

Αν ανακινήσουµε το δοκιµαστικό σωλήνα, παρατηρούµε  ότι το  διάλυµα 

αποκτά και πάλι το  έντονο  µπλε χρώµα που  είχε στην  αρχή . Αυτό οφείλεται 

στο ότι το οξυγόνο που  βρίσκεται µέσα στο δοκιµαστικό σωλήνα, πάνω από 

την επιφάνεια του υγρού, µε την ανακίνηση αναµιγνύεται µε το  διάλυµα και 

έτσι επαναοξειδώνει το  κυανούν  του  µεθυλενίου στην  αρχική µορφή του . Αν 

αφήσουµε για λίγο το  διάλυµα να  ηρεµήσει, θα  παρατηρήσουµε  ότι και πάλι 

αποχρωµατίζεται, καθώς ανάγεται από  τη  γλυκόζη , ενώ αν  ανακινήσουµε και 

πάλι το δοκιµαστικό σωλήνα το διάλυµα θα γίνει µπλε. Μπορούµε δηλαδή να 

επαναλάβουµε το  πείρα µα πολλές  φορές, έως ότου  καταναλωθεί όλο  το 

οξυγόνο που υπάρχει µέσα στο δοκιµαστικό σωλήνα.  

 

N

S+(H3C)2N N(CH3)2

Cl-

κυανούν του µεθυλενίου  
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2.2.1.2 Αποχρωµατισµός κυανού του µεθυλενίου µε φωτοξείδωση  

 

 

Σκοπός  

Ο αποχρωµατισµός χρωστικών (του κυανού  του  µεθυλενίου) µε επίδραση 

ηλιακής ακτινοβολίας.  

 

Στόχος 

Nα γνωρίσουν οι µαθητές την φωτοοξείδωση σαν µέθοδο οξείδωσης.  

 

Αντιδραστήρια – Υλικά  

Έγχρωµο µπλε χαρτί (χρωστική: κυανούν του µεθυλενίου).  

Διάφορα µικροαντικείµενα χαρακτηριστικού σχήµατος.  

Ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Πειραµατική Διαδικασία: 

Ένα τεµάχιο µπλε χαρτιού, (κυανού του µεθυλενίου), εκτίθεται στο φως της 

ηµέρας για µια βδοµάδα . Για να  γίνουν αισθητά τα αποτελέσµατα της 

φωτοοξείδωσης τοποθετούµε διάφορα αντικείµενα πάνω στο χαρτί. Έτσι 

µπορεί να γίνει αντιληπτό µε γυµνό οφθαλµό το αποτέλεσµα συγκρίνοντας το 

µε το αρχικό.  

Oι οργανικές ενώσεις επηρεάζονται από το φως και άλλες µορφές 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας λόγω της χηµικής δοµής τους. Η διαδικασία 

αποικοδόµησης περιλαµβάνει το σχηµατισµό των ελεύθερων ριζών και ιόντων. 

Οµάδες, όπως οι διπλοί δεσµοί του άνθρακα:  

 

C=C< 

και τα καρβονύλια:  

>C=O 
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είναι ιδιαίτερα αντιδραστικές και προωθούν την οξείδωση, οι δεσµοί σπάνε και 

δηµιουργούνται ελεύθερες ρίζες. 

Η φωτοχηµική αποικοδόµηση συντελείται πολύ αργά, γιατί τα συνθετικά 

χρώµατα ως εκ  της  παρασκευής τους  και  ανάλογα  µε τις  χρήσεις που 

προορίζονται έχουν ως στόχο τη σταθερότητα στο φως. 
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2.2.1.3. Οξείδωση χρωστικών (ηλιανθίνη & κυανούν  του  µεθυλενίου) µε 

«οξυγόνο στην απλή κατάσταση»  

 

Σκοπός  

H διάσπαση του κυανού  του µεθυλενίου και της ηλιανθίνης (χρωστικές, 

περιβαλλοντικοί ρύποι) σε λιγότερο βλαπτικά ανόργανα προϊόντα.  

 

Στόχος  

Να γνωρίσουν οι µαθητές ένα αντιδραστήριο οξείδωσης, το  «οξυγόνο στην 

απλή κατάσταση».  

 

Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια – Υλικά  

Ογκοµετρικός κύλινδρος  Υποχλωριώδες νάτριο, NaOCl  

Πιπέτα  Ηλιανθίνη  

Ποτήρια ζέσεως  Κυανούν του µεθυλενίου  

Δοκιµαστικούς σωλήνες  Υπεροξείδιο του υδρογόνου  

Παγόλουτρο  Απεσταγµένο νερό  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο  

Οι χρωστικές που χρησιµοποιούνται είναι το κυανούν του µεθυλενίου και η 

ηλιανθίνη. Οι τύποι τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

N

S+(H3C)2N N(CH3)2

Cl-

κυανούν του µεθυλενίου  
 

 

 

HO3S N N N(CH3)2
 

 

ηλιανθίνη 

 



 81 

Η οξείδωση των χρωστικών διεξάγεται µε «οξυγόνο στην απλή κατάσταση», 

που αποτελεί µια διεγερµένη µορφή του  µοριακού οξυγόνου  ιδιαίτερα 

δραστική (αντιδρά περίπου 1450 φορές  ταχύτερα από  το µοριακό οξυγόνο ). 

Για την δηµιουργία του «οξυγόνου στην απλή» χρησιµοποιούµε υποχλωριώδες 

νάτριο και υπεροξείδιο του  υδρογόνου . Οι αντιδράσεις που  λαµβάνουν  χώρα 

είναι:  

 

H2O2  +  OCl-  à  ClOO-  +  H2O   

ClOO-  à  1O2  +  Cl-   

 

Το «οξυγόνο στην απλή » που  δηµ ιουργείται, οξειδώνει στη συνέχεια τις 

χρωστικές, οι  οποίες κατά  την  διάσπασή τους  δίνουν ανόργανα  προϊόντα, 

σύµφωνα µε τις παρακάτω αντιδράσεις:  

 

C16H18N3S+  +  51/2 1O2  à  16CO2  +  3NO3
-  +  SO4

2-  +  6H+  +  6H2O  

 

C14H15N3Ο3S  +  43/2 1O2  à  14CO2  +  3NO3
-  +  SO4

2-  +  5H+  +  5H2O  

 

 

Πειραµατική διαδικασία  

Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούµε µε πιπέτα 3 σταγόνες ηλιανθίνης και 

αραιώνουµε µε 20mL απεσταγµένου νερού . Χωρίζουµε το  διάλυµα στη  µέση 

και κρατάµε το ένα σαν δείγµα αναφοράς, για να συγκρίνουµε το χρώµα. Στο 

άλλο ρίχνουµε 10mL NaOCl και Η 2Ο2 κατά σταγόνες  µέχρι να 

αποχρωµατιστεί το διάλυµα. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία µε το κυανούν 

του µεθυλενίου. Από την ανάµειξη του υποχλωριώδους νατρίου µε το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου παράγεται το οξειδωτικό αντιδραστήριο «οξυγόνο 

στην απλή κατάσταση», που διασπά τα έγχρωµα µόρια της ηλιανθίνης και του 

κυανού του  µεθυλενίου. Συγκρίνουµε τα δείγµατα που  αντέδρασαν µε τα 

δείγµατα αναφοράς και παρατηρούµε τον αποχρωµατισµό των διαλυµάτων.   
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2.2.1.4. Αλλαγή χρώµατος του δείκτη φαινολοφθαλεΐνη   

 

 

Σκοπός  

Η παρατήρηση της  αλλαγής  του  χρώµατος δείκτη φαινολοφθαλεΐνης από  ροζ 

σε άχρωµο µε την προσθήκη οξέος.  

 

Στόχος  

Να γνωρίσουν οι µαθητές τα χρώµατα της φαινολοφθαλεΐνης σε όξινο και 

αλκαλικό περιβάλλον.  

 

Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια – Υλικά  

Ποτήρια ζέσεως  Καυστικό νάτριο 0,1Μ 

Πιπέτα  Υδροχλωρικό οξύ 1Μ 

 Φαινολοφθαλεΐνη  

 

Πειραµατική διαδικασία  

Τα αδιάστατα µόρια των δεικτών έχουν διαφορετικό χρώµα από τα ιόντα τους 

και έτσι µε προσθήκη  οξέως ή  βάσεως επέρχεται αλλαγή  στο  χρώµα του 

διαλύµατος. Η αντίδραση αυτή θα  χρησιµοποιηθεί στην συνέχεια για την 

ανίχνευση παρασκευής οξέως σε µια αντίδραση που θα φανεί από την αλλαγή 

του χρώµατος του διαλύµατος.  

 

O

O

OH

HO

+    H2O C

HO

O

O-

O

+   H3O+

άχρωµο ροζ  
 

 
Φαινολοφθαλεΐνη  
σε όξινο περιβάλλον  

Φαινολοφθαλεΐνη  
σε βασικό περιβάλλον  
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Σε ποτήρι ζέσεως τοποθετούµε 20mL διαλύµατος ΝαΟΗ και 3 σταγόνες 

διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης, οπότε το διάλυµα χρωµατίζεται ροζ . Στην 

συνέχεια προσθέτουµε κατά σταγόνες HCl µέχρις ότου  το  διάλυ µα γίνει 

άχρωµο.  
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2.2.2 Πειράµατα για φοιτητές – µαθητές  

 

2.2.2.1 Οξείδωση της ηλιανθίνης µε υποχλωριώδες νάτριο 

 

 

Η χρωστική που χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο πείραµα είναι η ηλιανθίνη, 

η οποία ανήκει στα αζωχρώµατα. Ο συντακτικός της τύπος είναι:  

 

 

HO3S N N N(CH3)2
 

 

 

Στο προτεινόµενο πείραµα οξειδώνεται η  ηλιανθίνη µε σκοπό  την  διάσπασή 

της σε λιγότερο βλαπτικά  προϊόντα (ανόργανα ή οργανικά 

βιοαποικοδοµήσιµα). Η οξείδωση διεξάγεται µε υποχλωριώδες νάτριο, ένα 

πολύ γνωστό, φθηνό και αποτελεσµ ατικό οξειδωτικό αντιδραστήριο. Το 

υποχλωριώδες νάτριο έχει λε υκαντικές ιδιότητες και διασπά τις χρωµοφόρες 

οµάδες των χρωστικών. Η αντίδραση πλήρους  οξείδωσης της  ηλιανθίνης 

φαίνεται παρακάτω: 

 

C14H15N3Ο3S + 43OCl- à  14CO2  + 3NO3
-  + SO4

2-  + 5H+  + 5H2O + 43Cl-   

 

Αρκετές χηµικές αντιδράσεις επηρεάζονται από την επίδραση της 

θερµοκρασίας και πραγµ ατοποιούνται ταχύτερα . Για τον  λόγο  αυτό  θα 

πραγµατοποιηθούν δύο  πειράµατα οξείδωσης, σε  διαφορετικές θερµοκρασίες 

και θα  συγκριθούν οι χρόνοι που  απαιτούνται για την  διεξαγωγή της 

αντίδρασης.  
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Όργανα – Συσκευές Αντιδραστήρια – Υλικά  

Ογκοµετρικός κύλινδρος  Υποχλωριώδες νάτριο, NaOCl  

Πιπέτα  Ηλιανθίνη  

Ποτήρια ζέσεως  Απεσταγµένο νερό  

Αριθµηµένο σιφώνιο   

Δοκιµαστικούς σωλήνες   

Θερµαινόµενο µανδύα   

Θερµόµετρο   

  

 

 

Πειραµατική διαδικασία  

 

Με πιπέτα τοποθετούµε 3 σταγόνες  ηλιανθίνης σε  ποτήρι ζέσεως και 

αραιώνουµε µε 20mL απεσταγµένου νερού , µετρηµένα µε ογκοµ ετρικό 

κύλινδρο. Αναδεύουµε ισχυρά το διάλυµα, ώστε να γίνει οµογενές. Χωρίζουµε 

το διάλυµα στη µέση και  κρατάµε το  ένα  σαν δείγµα αναφοράς, για  να γίνει 

σύγκριση του χρώµατος. Στο άλλο  ποτήρι ζέσεως ρίχνουµε 2,5mL NaOCl 

µετρηµένα µε αριθµηµένο σιφώνιο και σηµ ειώνουµε την ώρα  έναρξης του 

πειράµατος. Παρατηρούµε ότι µε την  πάροδο  του  χρόνου  το  χρώµα του 

διαλύµατος εξασθενίζει.  Όταν παρατηρηθεί πλήρης αποχρωµατισµός του 

διαλύµατος (κίτρινη απόχρωση, που  πιθανόν οφείλεται σε  προσµ ίξεις) 

σηµειώνουµε το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε σε θερµοκρασία δωµατίου.  

Επαναλαµβάνουµε την πειραµατική διαδικασία θερµαίνοντας το διάλυµα της 

ηλιανθίνης µε το υποχλωριώδες νάτριο σε θερµαινόµενο µανδύα στους 50οC. 

 

 

 

 



 86 

Πειραµατική συσκευή  
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2.2.2.2 Οξείδωση διχλωροµεθανίου µε εφαρµογή υπερήχων  

 

Ο ρύπος που θα χρησιµοποιηθεί στο παρόν πείραµα είναι το διχλωροµεθάνιο. 

Είναι ένας χλωριωµένος υ δρογονάνθρακας τοξικός µε µεταλλαξογόνες 

ιδιότητες και ύποπτος για καρκινογένεση, που χρησιµοποιείται ευρέως ως 

διαλύτης. Ο συντακτικός του τύπος φαίνεται παρακάτω:  

 

 

 

 

 

Στο πείραµα που θα διεξαχθεί γίνεται οξείδωση του ρύπου αυτού σε λιγότερο 

βλαπτικά ανόργανα προϊόντα. Η οξείδωσή του γίνεται µε ρίζες υδροξυλίου, οι 

οποίες παράγονται µέσω ενός  λουτρού  υπερήχων. Οι υπέρηχοι, µε ορισµένη 

ισχύ, έχουν την δυνατότητα να δηµιουργούν ασυνέχειες στα υγρά ένα 

φαινόµενο που ονοµ άζεται σπηλαίωση (cavitation). Οι κοιλότητες που 

δηµιουργούνται έχουν  µεγάλη ενέργεια µε αποτέλεσµα τη δηµ ιουργία 

ελευθέρων ριζών. Στην συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται  διάσπαση του 

διαλύτη, που είναι το νερό, σε ρίζες υδροξυλίου αλλά και άλλες ενώσεις όπως 

υπεροξειδίου του υδρογόνου σύµφωνα µε την αντίδραση:  

 

H2O  à  HO•  +  H+  +  e-  +  H2O2  +  H2 

 

Οι ελεύθερες ρίζες που σχηµατίζονται ξεκινούν αλυσιδωτές αντιδράσεις µε το 

διχλωροµεθάνιο, µέσω των οποίων γίνεται η  διάσπασή του, σε  διοξείδιο του 

άνθρακα και υδροχλωρικό οξύ τελικά.   

Για την δηµιουργία των υπερήχων στο παρόν  πείραµα χρησιµοποιείται το 

λουτρό υπερήχων της  εταιρείας KERRY. Παρακάτω φαίνεται ένα σχέδιο της 

συσκευής και µια φωτογραφία. 
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Η διαδικασία οξείδωσης του διχλωροµεθανίου δεν είναι ορατή µε γυµνό µάτι, 

εφόσον τόσο τα αντιδρώντα όσο και τα προϊόντα είναι άχρωµα και για το λόγο 

αυτό εκµεταλλευόµαστε  την  αντίδραση εξουδετέρωσης ώστε να  µπορέσουµε 

να παρακολουθήσουµε  την  διεξαγωγή της αντίδρασης. Προσθέτουµε στο 

διάλυµα της αντίδρασης  NaOH και δείκτη φαινολοθφαλεΐνη, οπότε  το 

διάλυµα χρωµατίζεται ροζ, το οποίο στην συνέχεια καθώς παράγεται ΗCl από 

την διάσπαση του διχλωροµεθανίου αποχρωµατίζεται. 

 

Όργανα – Συσκευές  Αντιδραστήρια – Υλικά  

Λουτρό υπερήχων  Διχλωροµεθάνιο  

Ογκοµετρικός κύλινδρος  Φαινολοφθαλεΐνη  

Πιπέτα  NaOH 0,1Μ 

Ποτήρια ζέσεως  Απεσταγµένο νερό  

Δοκιµαστικοί σωλήνες   

Λαβίδα   

Μεταλλικό στήριγµα   
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Πειραµατική διαδικασία  

 

Σε δοκιµαστικό σωλήνα τοποθετούµε 5mL απεσταγµένου νερού µετρηµένα µε 

ογκοµετρικό κύλινδρο και προσθέτουµε  µε πιπέτα 10 σταγόνες 

διχλωροµεθανίου, 4 σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης και 1 σταγόνα NaOH 0,1Μ. 

Αναδεύουµε ισχυρά ώστε το διάλυµα να γίνει οµογενές. Τοποθετούµε το 

δοκιµαστικό σωλήνα στο λουτρό υπερήχων και τον  στηρίζουµε µε λαβίδα σε 

µεταλλικό στήριγµα. Θέτουµε σε λειτουργία τη συσκευή και προσέχουµε να 

µην έρθουµε σε επαφή µε το νερό που  υπάρχει στο λουτρό και στον 

δοκιµαστικό σωλήνα. Σηµειώνουµε την ώρα έναρξης του πειράµατος. Με την 

ενέργεια των υπερήχων γίνεται διάσπαση του νερού  στο διάλυµα και 

παράγονται ρίζες υδροξυλίου οι οποίες αντιδρούν µε το διχλωροµεθάνιο και το 

διασπούν, παράγοντας υδροχλώριο. Το  διάλυµα µας είναι αλκαλικό (εφόσον 

έχουµε προσθέσει ΝαΟΗ) και έχει ροζ χρώµα εξαιτίας της φαινολοφθαλεΐνης. 

Όσο προχωράει η αντίδραση παράγεται υδροχλώριο, που ελαττώνει σταδιακά 

την τιµή pΗ του διαλύµατος µέχρι που ο δείκτης αλλάζει χρώµα. Στο σηµείο 

αυτό θεωρούµε ότι η αντίδραση έχει ολοκληρωθεί και σηµειώνουµε τον χρόνο 

που χρειάστηκε για  την  οξείδωση του  διχλωροµεθανίου. Στην συνέχεια 

κλείνουµε πρώτα την  συσκευή  και µετά αποµακρύνουµε  τον  δοκιµαστικό 

σωλήνα από το λουτρό.  
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3.Παράρτηµα 
 

3.1.Προεργαστηριακές ερωτήσεις 
 

1ο πείραµα  

 

1. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η αποµάκρυνση των χρωστικών από τα υγρά 

απόβλητα; Ποια χρωστική θα χρησιµοποιήσετε;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τι είναι οι χρωµοφόρες οµάδες ; Σε  ποιες οµάδες  οφείλεται το  χρώµα της 

ηλιανθίνης;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Δώστε έναν ορισµό για την οξείδωση. Τι σηµαίνει πλήρης οξείδωση;  
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4. Ποιες ουσίες ονοµ άζονται οξειδωτικές και ποιες αναγωγικές; Αναφέρετε 

ορισµένα οξειδωτικά µέσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Πώς παρασκευάζεται το NaOCl εργαστηριακά και εµπορικά; 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ποια µειονεκτήµατα υπάρχουν  από  τη  χρήση  χλωρίου και παραγώγων του 

σαν οξειδωτικά µέσα;  
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2ο πείραµα  

 

1. Τι είναι ήχος; Μέχρι ποια συχνότητα µπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί;  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πώς παράγονται οι υπέρηχοι; Ποια είδη συσκευών γνωρίζεται;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Οι υπέρηχοι χρησιµοποιούνται στην οξείδωση. Ποιο οξειδωτικό 

αντιδραστήριο χρησιµοποιείται; Πώς παράγεται;  
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4. Τι χρώµα έχει ο  δείκτης φαινολοφθαλεΐνη σε  αλκαλικό και σε  όξινο 

περιβάλλον;  
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3.2.Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 
 

1ο πείραµα  

 

1. Αν η  οξείδωση της  ηλιανθίνης είναι πλήρης , γράψτε  την  αντίδραση 

οξειδοαναγωγής που λαµβάνει χώρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πως συµ περιφέρεται η  ταχύτητα  της  αντίδρασης µε την  αύξηση  της 

θερµοκρασίας;  
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2ο πείραµα  

 

1. Ποια πιθανά προϊόντα προκύπτουν κατά την οξείδωση διχλωροµεθανίου µε 

ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου;  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Για ποιο λόγο  χρησιµοποιείται ο  δείκτης φαινολοφθαλεΐνης κατά  την 

διεξαγωγή του πειράµατος;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Συγκρίνοντας τις δυο  µεθόδους οξείδωσης που  χρησι µοποιήσατε ποια θα 

επιλέγατε να  χρησιµοποιήσετε και  γιατί ; Ή Ποια συµφωνεί µε τις  Αρχές της 

Πράσινης Χηµείας;  
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3.3.Απαντήσεις στις προεργαστηριακές ερωτήσεις 
 

1ο πείραµα  

 

1. Η βιοµηχανία επεξεργασίας υφασµ άτων ρυπαίνει σε  µεγάλο βαθµό  τον 

υδροφόρο ορίζοντα. Τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων αυτών έχουν αρκετά 

υψηλή τιµή βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου  (BOD), που αποτελεί δείκτη 

της βιοαποικοδοµησιµότητας των αποβλήτων (ορίζεται ως η ποσότητα του 

οξυγόνου που  απαιτείται από  µικροοργανισµούς για να αποικοδοµήσουν τις 

οργανικές ενώσεις σε  διάστηµα 5 ηµ ερών χωρίς φως και σε  θερµ οκρασία 

20οC). Επίσης επέρχεται αλλοίωση του χρώµατος των υδάτων από τις 

χρωστικές που  αποτελεί  κυρίως αισθητικό πρόβλη µα, σηµαντικότερος ό µως 

παράγοντας είναι ότι πολλές από τις χρωστικές είναι τοξικές. 

Η χρωστική που θα οξειδώσουµε στο συγκεκριµένο πείραµα είναι η ηλιανθίνη.  

 

2. Χρωµοφόρες ονοµ άζονται ακόρεστες  οµάδες  ενός  οργανικού µορίου, οι 

οποίες απορροφούν  φως και στις οποίες οφείλεται το  χρώµα της  ένωσης. 

Παραδείγµατα χρωµοφόρων (οµάδες που περιέχουν ακόρεστο σύστηµα) είναι 

οι διπλοί δεσµοί που φαίνονται παρακάτω καθώς και οι αρωµατικοί δακτύλιοι:  

 

 

C C
 

 

 

C O 

 

N N  
 

 

N O 

 

 

 

Σε ορισµένες περιπτώσεις αρκεί η  παρουσία µιας µόνο οµ άδας για να 

εµφανιστεί η ένωση χρωµατισµένη.  

Το χρώµα της ηλιανθίνης οφείλεται στην παρουσία µιας αζωοµάδας και των 

δυο βενζολικών δακτυλίων.  
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3. Οξείδωση καλείται:  

§ Η ένωση ενός στοιχείου µε το οξυγόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από        

µια χηµική ένωση.  

§ Η αύξηση του αριθµού οξείδωσης ενός στοιχείου.  

§ Η αποβολή ηλεκτρονίων από µια ένωση.  

 

Πλήρης οξείδωση ονοµάζεται η µετατροπή µιας οργανικής ένωσης σ ε 

διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο και άλλα ανόργανα προϊόντα.  

 

4. Οξειδωτικές ονοµ άζονται οι ουσίες που  προκαλούν  οξείδωση, ενώ 

αναγωγικές οι ουσίες που  προκαλούν  αναγωγή. Παραδείγµατα οξειδωτικών 

µέσων είναι:  

q Αέριο χλώριο και υποχλωριώδη άλατα 

q ∆ιοξείδιο του χλωρίου 

q Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

q Υπερµαγγανικό κάλιο 

q Οξυγόνο 

q Όζον 

q Ρίζα υδροξυλίου 

q Υπεριώδης Ακτινοβολία 

 

5. Το υποχλωριώδες νάτριο παρασκευάζεται εργαστηριακά µε διαβίβαση 

αέριου χλωρίου σε διάλυµα καυστικού νατρίου.  

 

2NaOH  +  Cl2  à  NaCl  +  NaOCl  +  H2O 

 

Εµπορικά το υποχλωριώδες νάτριο παράγεται µε ηλεκτρόλυση διαλύµατος 

χλωριούχου νατρίου, χωρίς να υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ της ανόδου και της 

καθόδου.  
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6. Τα κυριότερα µειονεκτήµατα από την χρήση χλωρίου σαν οξειδωτικό µέσο 

είναι: 

 

q Δηµιουργία χλωριωµένων οργανικών παραγώγων, τα  οποία  σε πολλές 

περιπτώσεις µπορεί να είναι τοξικά, καρκινογόνα και µεταλλαξιογόνα.  

q Σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να αδρανοποιήσουν τους οργανικούς 

ρύπους, λόγω της χαµηλής σχετικά οξειδωτικής τους δράσης.  

q Η απελευθέρωση των χλωροϊόντων προκαλεί αύξηση  της αλατότητας 

των υδάτων. 
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2ο πείραµα  

 

1. Ήχος είναι η  ενέργεια που  µεταφέρεται κατά  τη  δηµ ιουργία κυµ άτων 

συστολής – διαστολής (ακουστικών κυµάτων πίεσης) τα οποία κινούνται µέσα 

από στερεά, υγρά και αέρια.  

Η ανθρωπινή ακοή κυµαίνεται φυσιολογικά περίπου στα 18Hz - 20kHz για 

τους ενήλικες 

 

2. Οι υπέρηχοι παράγονται µέσω των µετατροπέων, συσκευές  που 

µετατρέπουν την µηχανική και την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια ήχων. Οι 

κυριότερες συσκευές υπερήχων για εργαστηριακή χρήση είναι δύο:  

 

§ Λουτρό υπερήχων  

§ Σύστηµα probe  

 

3. Η ακτινοβόλιση µε υπερήχους  υδατικών διαλυµάτων έχει σαν  αποτέλεσµα 

τον σχηµατισµό ελευθέρων ριζών εξαιτίας της οµογενούς sonolysis του νερού.  

 

Η2Ο    à    HO•    +    Η• 

 

Αυτές οι ρίζες επιτίθενται και διασπούν πληθώρα οργανικών ενώσεων. 

 

4. Ο δείκτης φαινολοφθαλεϊνη είναι ροζ σε αλκαλικό περιβάλλον και άχρωµος 

σε όξινο περιβάλλον.  
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3.4.Απαντήσεις στις µεταεργαστηριακές ερωτήσεις 
 

1ο πείραµα  

 

1. Αν η οξείδωση της ηλιανθίνης ήταν πλήρης η αντίδραση θα ήταν η εξής:  

 

C14H15N3Ο3S + 43OCl- à  14CO2  + 3NO3
-  + SO4

2-  + 5H+  + 5H2O + 43Cl-   

 

2. Με αύξηση  της  θερµ οκρασίας παρατηρείται αύξηση  της  ταχύτητας  της 

αντίδρασης.  
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2ο πείραµα  

 

1. Τα  πιθανά προϊόντα που  προκύπτουν  από  την  οξείδωση του 

διχλωροµεθανίου µε ελεύθερες ρίζες είναι:  

§ Υδροχλωρικό οξύ  

§ Διοξείδιο του άνθρακα  

§ Μονοξείδιο του άνθρακα  

§ Υποχλωριώδες οξύ  

§ Χλώριο  

 

2. Τα  προϊόντα της  διάσπασης του  διχλωροµεθανίου προκαλούν  ελάττωση 

στην τιµή του pΗ του διαλύµατος, που µπορεί να παρατηρηθεί οπτικά µε την 

χρήση του δείκτη φαινολοφθαλεϊνη.   

 

3. Η οξείδωση µε ρίζες υδροξυλίου πλεονεκτεί έναντι της  χρήση 

υποχλωριώδους νατρίου. Εκτός από  τα µειονεκτήµατα που  αναφέρθηκαν  για 

το υποχλωριώδες νάτριο, οι ρίζες υδροξυλίου µπορούν να χαρακτηριστούν σαν 

αντιδραστήρια φιλικά προς  στο  περιβάλλον γιατί παράγονται από  ακίνδυνες 

πρώτες ύλες  (νερό) και καταστρέφονται σε  µικρό χρονικό διάστηµα (δηλαδή 

δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

3.5.Φύλλα Δεδοµένων  Ασφαλείας Υλικών (MSDS)  
 

3.5.1 Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας διχλωροµεθανίου 

DICHLOROMETHANE  ICSC: 0058  
 

Methylene chloride,DCM                                                                                                      
 

CAS #  75-09-2  CH2Cl2  
RTECS #  PA8050000  Molecular mass: 84.9  
UN #  1593  

 
EC #  602-004-00-3  

 

TYPES OF 
HAZARD / 

EXPOSURE  

ACUTE 
HAZARDS / 
SYMPTOMS  

PREVENTION  FIRST AID / 
FIRE FIGHTING  

FIRE  

Combustible under 
specific conditions. 
Gives off irritating 
or toxic fumes (or 
gases) in a fire.  

 In case of fire in the 
surroundings: all 
extinguishing 
agents allowed.  

EXPLOSION  

Risk of fire and 
explosion (see 
Chemical Dangers).  

Prevent build-up of 
electrostatic 
charges (e.g., by 
grounding).  

In case of fire: keep 
drums, etc., cool by 
spraying with 
water.  

EXPOSURE  

 PREVENT 
GENERATION 
OF MISTS! 
STRICT 
HYGIENE!  

 

Inhalation  

Dizziness. 
Drowsiness. 
Headache. Nausea. 
Weakness. 
Unconsciousness. 
Death.  

Ventilation, local 
exhaust, or 
breathing 
protection.  

Fresh air, rest. 
Artificial 
respiration if 
indicated. Refer for 
medical attention.  

Skin  

Dry skin. Redness. 
Burning sensation.  

Protective gloves. 
Protective clothing.  

Remove 
contaminated 
clothes. Rinse and 
then wash skin with 
water and soap.  

Eyes  
Redness. Pain. 
Severe deep burns.  

Safety goggles, 
face shield, or eye 
protection in 

First rinse with 
plenty of water for 
several minutes 
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combination with 
breathing 
protection.  

(remove contact 
lenses if easily 
possible), then take 
to a doctor.  

Ingestion  

Abdominal pain. 
(Further see 
Inhalation).  

Do not eat, drink, 
or smoke during 
work. Wash hands 
before eating.  

Rinse mouth. Do 
NOT induce 
vomiting. Give 
plenty of water to 
drink. Rest.  

SPILLAGE DISPOSAL  PACKAGING LABELLING  

Ventilation. Collect leaking and spilled 
liquid in sealable containers as far as 
possible. Absorb remaining liquid in 
sand or inert absorbent and remove to 
safe place. (Extra personal protection: 
filter respirator for organic gases and 
vapours.)  

Do not transport with food and feedstuffs. 
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 40 
S: (2-)-23-24/25-36/37 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III  

EMERGENCY RESPONSE  STORAGE  

Transport Emergency Card: TEC (R)-
61S1593  
NFPA Code: H2; F1; R0;  

Separated from metals (see Chemical 
Dangers), food and feedstuffs. Cool. 
Ventilation along the floor.  

IMPORTANT DATA  

PHYSICAL STATE; APPEARANCE:  
COLOURLESS LIQUID, WITH 
CHARACTERISTIC ODOUR. 
 
PHYSICAL DANGERS:  
The vapour is heavier than air. As a result 
of flow, agitation, etc., electrostatic 
charges can be generated. 
 
CHEMICAL DANGERS:  
On contact with hot surfaces or flames 
this substance decomposes forming toxic 
and corrosive fumes. Reacts violently 
with metals such as aluminium powder 
and magnesium powder, strong bases and 
strong oxidants causing fire and 
explosion hazard. Attacks some forms of 
plastics, rubber and coatings. 
 
OCCUPATIONAL EXPOSURE 
LIMITS:  

ROUTES OF EXPOSURE:  
The substance can be absorbed into the 
body by inhalation and by ingestion. 
 
INHALATION RISK:  
A harmful contamination of the air can be 
reached very quickly on evaporation of 
this substance at 20°C. 
 
EFFECTS OF SHORT-TERM 
EXPOSURE:  
The substance irritates the eyes, the skin 
and the respiratory tract. Exposure could 
cause lowering of consciousness. 
Exposure could cause formation of 
carboxyhaemoglobin. 
 
EFFECTS OF LONG-TERM OR 
REPEATED EXPOSURE:  
Repeated or prolonged contact with skin 
may cause dermatitis. The substance may 
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TLV: 50 ppm; A3 (ACGIH 1999). have effects on the central nervous system 
and liver. This substance is possibly 
carcinogenic to humans. 

PHYSICAL PROPERTIES  

Boiling point: 40°C 
Melting point: -95.1°C 
Relative density (water = 1): 1.3 
Solubility in water, g/100 ml at 20°C: 1.3 
Vapour pressure, kPa at 20°C: 47.4 
Relative vapour density (air = 1): 2.9 

Relative density of the vapour/air-mixture 
at 20°C (air = 1): 1.9 
Auto-ignition temperature: 556°C 
Explosive limits, vol% in air: 12-25 
Octanol/water partition coefficient as log 
Pow: 1.25 

ENVIRONMENTAL DATA  

This substance may be hazardous to the environment; special attention should be 
given to ground water.  

NOTES  

Addition of small amounts of a flammable substance or an increase in the oxygen 
content of the air strongly enhances combustibility. Depending on the degree of 
exposure, periodic medical examination is indicated. The odour warning when the 
exposure limit value is exceeded is insufficient. Do NOT use in the vicinity of a fire 
or a hot surface, or during welding. R30 is a trade name.  
 

[Σε µετάφραση στα Ελληνικά]  

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία  

Εισπνοή:  

Ερεθίζει την αναπνευστική οδό. Έχει µια ισχυρή επίδραση νάρκωσης µε συµπτώµατα 

διανοητικής  σύγχυσης, ζαλάδας, κούρασης, ναυτίας, εµετού και πονοκέφαλου. 

Προκαλεί το σχηµατισµό του µονοξειδίου άνθρακα στο αίµα που έχει επιπτώσεις στο 

καρδιαγγειακό και το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η συνεχής έκθεση µπορεί να 

προκαλέσει αυξανόµενες ζαλάδες, τρίκλισµα, αναισθησία ακόµη και το θάνατο. Η 

έκθεση µπορεί να επιδεινώσει τα συµπτώµατα στηθάγχης.   

Κατάποση:  

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο γαστρεντερικό σωλήνα και εµετό. Ακόµα και 

χηµική πνευµονία µπορεί να επακολουθήσει . Η απορρόφηση µέσω του 

γαστροεντερικού σωλήνα µπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα, κατάθλιψη που κυµαίνεται από ελαφριά ζαλάδα ως την έλλειψη 

συναίσθησης.   

Επαφή µε το δέρµα: 
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Προκαλεί ερεθισµό, κοκκίνισµα και πόνο. Η παρατεταµένη επαφή µπορεί να 

προκαλέσει εγκαύµατα. Το υγρό αφαιρεί το λίπος απότο δέρµα. Μπορεί να  

απορροφηθεί µέσω του δέρµατος.   

Επαφή µε τα µάτια 

Οι ατµοί  µπορούν να προκαλέσουν ερεθισµό στα µάτια. Η  επαφή µπορεί να 

προκαλέσει πόνο, φλεγµονή και χρόνια βλάβη στα µάτια. 

 Χρόνια έκθεση: 

 Μπορεί  να προκαλέσει  πονοκέφαλο, διανοητική σύγχυση, κατάθλιψη,  τη 

βρογχίτιδα, ανορεξία, ναυτία, έλλειψη ισορροπίας, βλάβη στην όραση, στο συκώτι 

και τα νεφρά.. Η παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει 

δερµατίτιδα. Το διχλωροµεθάνιο µπορεί να προκαλέσει και καρκίνο στους 

ανθρώπους.  

Επιδείνωση των προϋπαρχόντων παθήσεων:  

Άτοµα µε προϋπάρχουσες παθήσεις δέρµατος,προβλήµατα µε τα µάτια το συκώτι, τα 

νεφρά, το αναπνευστικό ή καρδειαγγειακό σύστηµα είναι πιο ευαίσθητα στις 

επιδράσεις  αυτής της ουσίας.  

Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε  καθαρό αέρα. Εάν το θύµα δεν αναπνέει χορηγήστε τεχνητή  αναπνοή. 

Εάν η αναπνοή γίνεται µε δυσκολία, δώστε το οξυγόνο. Αναζητήστε  ιατρική 

φροντίδα..  

Κατάποση:  

Εάν καταπωθεί, µην προκαλείται εµετό. Δώστε τις µεγάλες ποσότητες νερού. Μη 

δίνετε  ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόµα. 

Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αµέσως.  

Επαφή µε το δέρµα: 

Εκπλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι  για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ενώ αφαιρείτε το µολυσµένο ρουχισµό και τα παπούτσια. Αναζητήστε  ιατρική 

φροντίδα.. Πλύντε τον ρουχισµό  πριν από την επαναχρησιµοποίηση. Καθαρίστε τα 

παπούτσια  λεπτοµερώς πριν από την επαναχρησιµοποίηση .   

Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα 

αµέσως. 
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Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς 

Πυρκαγιά:  

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:  5560C (1033F)  

Εύφλεκτα µίγµατα ατµού-αέρα µορφών πάνω από 100 0C (212F).  

Έκρηξη:  

Σε περίπτωση µεγάλης συγκέντρωσης  µπορεί να αναφλεχτεί από µια πηγή 

ανάφλεξης υψηλής έντασης.Τα σφραγισµένα δοχεία µπορεί  να εκραγούν εάν 

θερµαρµανθούν.  

Μέτρα πυρόσβεσης:  

Χρησιµοποιείται ξηρές  χηµικές ουσίες, αφρό ή διοξείδιο του άνθρακα. Ο ψεκασµός 

νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κρατήσει δροσερά τα εκτεθειµένα στην  

πυρκαγιά δοχεία µε την ουσία.(περιέκτη) 

Ειδικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτική εξάρτηση και 

αυτοδύναµη αναπνευτική συσκευή θετικής πίεσης. Τα υποπροϊόντα καύσης 

περιλαµβάνουν αέρια, φοσγένιο και  υδροχλώριο. Ο ενδυµατικός εξοπλισµός  

εθελοντών πυροσβεστών παρέχει µόνο  περιορισµένη προστασία σ τα προϊόντα 

καύσης αυτού του υλικού.  

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

Αερίστε το χώρο  της διαρροής ή του χυσίµατος. Αφαιρέστε όλες τις πηγές 

ανάφλεξης. Φορέστε τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό όπως 

διευκρινίζεται στην παράγραφο 8. αποµονώστε τ ο χώρο κινδύνου. Κρατήστε το 

περιττό και µη προστατευµένο προσωπικό από την είσοδο. Μαζέψτε το υγρό όταν  

είναι εφικτό. Χρησιµοποιήστε µη-αναφλέξιµα εργαλεία και εξοπλισµό. Συλλέξτε το 

υγρό σε ένα κατάλληλο δοχείο ή απορροφήστε το µε ένα αδρανές υλικό (ξηρή άµµος, 

χώµα), και τοποθετήστε το σε κατάλληλο περιέκτη (δοχείο) διάθεσης χηµικών  

αποβλήτων. Μην χρησιµοποιείτε καύσιµα υλικά, όπως πριονίδια.. Μην ξεπλύνετε 

στον υπόνοµο!  

Διαχείρηση και αποθήκευση  

Διατηρείτε  τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και αποθηκεύστε, σε δροσερό, ξηρό και 

καλά αεριζόµενο χώρο. Προστατεύστε το από τη φυσική ζηµία. Αποµονώστε από 

οποιαδήποτε πηγή θερµότητας ή ανάφλεξης. Η αποµονωµένη  αποθήκευση 

συστήνεται. Τα δοχεία αυτού του υλικού µπορούν να είναι επικίνδυνα όταν είναι 

άδεια, δεδοµένου ότι διατηρούν τα υπολείµµατα προϊόντων (ατµοί, υγρό) τηρήστε 
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όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που απαριθµούνται για το προϊόν. Για 

να ελαχιστοποιήσουν την αποσύνθεση, όλα τα δοχεία  αποθήκευσης πρέπει να 

γαλβανιστούν. Μπορεί να διαβρώσει το πλαστικό και το λάστιχο. 

 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός ένδυσης (SEC 8) για τη διάρρηξη συντήρησης ή 

όπου οι εκθέσεις µπορούν να υπερβούν τα καθιερωµένα επίπεδα έκθεσης. Πλύντε τα 

χέρια, τους βραχίονες, το  πρόσωπο, το λαιµό  κατά την έξοδο των µολυσµένου 

χώρου. Στο τέλος της ηµέρας µετά το ντους, αλλάξτε τον εξωτερικό ρουχισµό. 

Πλύντε τα χέρια πριν το φαγητό, µην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε στο χώρο 

εργασίας. Κατώτατο όριο οσµής: 205 - 307 ppm. Το κατώτατο όριο οσµής χρησιµεύει 

µόνο ως µια π ροειδοποίηση της έκθεσης, η µη µυρωδιά δεν σηµαίνει ότι δεν 

εκτίθεστε.  

Αεροµεταφερόµενα όρια έκθεσης:  

Χλωρίδιο µεθυλενίου (διχλωροµεθάνιο):  

Osha επιτρεπόµενο όριο έκθεσης- Permissible Exposure Limit (PEL - 25ppm (TWA), 

125 PPM (STEL), 12,5 ppm (οκτώ ωρών TWA - επίπεδο δράσης)  

Οριακή τιµή κατώτατων ορίων-Threshold Limit Value (ΤLV) - 50ppm (TWA),  

 A3 - πιθανή καρκινογόνα ουσία.   

Σύστηµα εξαερισµού:  

Ένα σύστηµα της τοπικού ή/και γενικού εξαερισµού συστήνεται για να διατηρεί τα 

επίπεδα έκθεσης των εργαζοµένων κάτω από τα αεροµεταφερόµενα όρια έκθεσης. Ο 

τοπικός εξαερισµός προτιµάται γενικά επειδή µπορεί να ελέγξει τις εκποµπές του 

παράγοντα µόλυνσης στην πηγή του, που αποτρέπει τη διασπορά στο συνολικό χώρο 

εργασίας. 

Προσωπικές αναπνευστικές συσκευές:  

Εάν το όριο έκθεσης ξεπεραστεί, φορέστε, αναπνευστικό εξοπλισµό.  

Προστασία δέρµατος:  

Αδιαπέραστος προστατευτικός εξοπλισµός ένδυσης, που συµπεριλαµβάνει µπότες, 

γάντια, ποδιάς ή φόρµες, ανάλογα µε την περίπτωση, για να αποτρέψει την επαφή µε 

το δέρµα. Το νεοπρένιο είναι ένα συνιστώµενο υλικό για τον προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό. Το καουτσούκ και το πολυβινυλικό χλωρίδιο δεν  

συνιστώνται ως  υλικά για τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό.  

Προστασία µατιών:  
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Προστατευτικά γυαλιά χηµικής ασφάλειας χρήσης ή/και πλήρης ασπίδα προσώπου 

όπου κρίνεται απαραίτητο,   ράντισµα είναι δυνατό.  

Άλλα µέτρα ελέγχου:  

Μην χρησιµοποιήτε σε κλειστό χώρο διοξειδίου του άνθρακα λόγω του σχηµατισµού 

των τοξικών ενώσεων, ικανών  να προκαλέσουν παράλυση νεύρων του εγκεφάλου. 

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες  

Εµφάνιση:  

Διαυγές, άχρωµο υγρό.   

Οσµή:  

Όπως η οσµή  του χλωροφορµίου  

Διαλυτότητα:  

 1.32 gm/100gm νερού στους 20 0C.  

Σχετική πυκνότητα:  

1.318 σε  25 0C  

%>Πτητικές ουσίες από τον όγκο σε  21 0C (70F): 

100   

Σηµείο βρασµού:  

39.8 0C (104F)   

Σηµείο τήξης:  

-97  0C (-143F)  

Πυκνότητα ατµών (αέρας=1):  

2.9  

Τάση ατµών (mmHg.):  

350 σε 20  0C (68F)   

Ταχύτητα εξάτµισης (οξικό βουτυλεστέρα=1):  

 27.5   

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: 5560C (1033F) 

Σταθερότητα και δραστικότητα 

Σταθερότητα:  

Σταθερό υπό τους συνηθισµένους όρους χρησιµοποίησης και αποθήκευσης.   

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  

Εκπέµπει τους ιδιαίτερα τοξικούς καπνούς φοσγενίου όταν θερµαίνεται και 

αποσυντίθεται. Αποσυντίθεται σε φλόγα ή καυτή επιφάνεια και παράγεται φοσγένιο, 

τοξικό αέριο και  διαβρωτικό υδρονέφος του υδροχλωρικού οξέος. Το διοξείδιο του 
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άνθρακα και το µονοξείδιο άνθρακα µπορεί επίσης να παραχθούν όταν θερµαίνεται 

και αποσυντίθεται. 

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν εµφανίζεται.   

Ασυµβατότητες:  

Ισχυρά οξειδωτικά , ισχυρές καυστικές ουσίες, πλαστικά, καουτσούκ, νιτρικό οξύ, 

νερό θερµότητα, και χηµικά ενεργά µέταλλα, όπως η σκόνη αργιλίου και µαγνησίου, 

το νάτριο, το κάλιο, και το λίθιο. Αποφύγετε την επαφή µε τις ανοικτές φλόγες. Το 

υγρό χλωρίδιο του µεθυλενίου να επιδράσει σε µερικές µορφές πλαστικών, λάστιχου 

και επιστρωµάτων. 

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:  

Υγρασία, θερµότητα, φλόγα, πηγές ανάφλεξης και µη συµβατότητες..   

Τοξικολογικές πληροφορίες  

 LD50:  1600 mg/ kg  (στους αρουραίους εισπνοή)  

LC50:  52 gm/m3  

Έχει ερευνηθεί ως καρκινογόνο και µεταλλαξιογόνο. 

Αναπαραγωγική τοξικότητα:  

Το διχλωροµεθάνιο έχει συνδεθεί µε αποβολές στους ανθρώπους.   

Θεωρείται  καρκινογόνα ουσία  

Οικολογικές πληροφορίες  

Όταν απελευθερώνεται στο έδαφος, µπορεί να διεισδύσει   στα υπόγεια νερά. αλλά 

αναµένεται καιινα εξατµιστεί γρήγορα. Όταν απελευθερώνεται στο νερό, αυτό το 

υλικό µπορεί να βιοδιασπαστεί σε µια µέτρια έκταση αλλά  αναµένεται  και να 

εξατµιστεί γρήγορα. Αυτό το υλικό έχει έναν συντελεστή διαχωρισµού οκτανόλης-

ύδατος λιγότερο από 3,0. Αυτό το υλικό δεν αναµένεται να βιοσυσσωρευτεί 

σηµαντικά. Όταν απελευθερώνεται στον αέρα, αυτό το υλικό µπορεί να διασπασθείί 

συγκρατηµένα από την αντίδραση µε τις φωτοχηµικά παραχθείσες ρίζες του 

υδροξυλίου,και  αναµένεται να έχει ηµιζωή µεγαλύτερη από 30 ηµέρες. Όταν 

απελευθερώνεται στον αέρα, αυτό το υλικό µπορεί να αποµακρυνθεί  από την 

ατµόσφαιρα σε µια µέτρια έκταση µε την υγρή απόθεση.   

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Οι τιµές LC50/96-ώρες για τα ψάρια είναι πάνω από 100 mg/l.  

Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση  
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Οτιδήποτε δεν µπορεί να σωθεί για αποκατάσταση ή η ανακύκλωση πρέπει να 

αντιµετωπιστεί όπως τα  επιβλαβή απόβλητα. Η απόθεση της ουσίας  πρέπει να  τηρεί 

τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος και απόθεσης 

αποβλήτων και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. 
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3.5.2 Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας υποχλωριώδους νατρίου 

 

SODIUM HYPOCHLORITE (SOLUTION, ACTIVE 
CHLORINE >10%)  

ICSC: 1119  
 

 Sodium oxychloride  
Sodium chloride oxide  

 

CAS #  7681-52-9  NaClO  
RTECS #  NH3486300  Molecular mass: 74.4  
UN #  1791  

 
EC #  017-011-00-1  

 

TYPES OF 
HAZARD / 

EXPOSURE  

ACUTE 
HAZARDS / 
SYMPTOMS  

PREVENTION  FIRST AID / 
FIRE FIGHTING  

FIRE  

Not combustible. 
Gives off irritating 
or toxic fumes (or 
gases) in a fire.  

 Powder, water 
spray, foam, carbon 
dioxide.  

EXPLOSION  

  In case of fire: keep 
drums, etc., cool by 
spraying with 
water.  

EXPOSURE   STRICT 
HYGIENE!  

 

Inhalation  

Burning sensation. 
Cough. Laboured 
breathing. 
Shortness of breath. 
Sore throat. 
Symptoms may be 
delayed (see 
Notes).  

Ventilation, local 
exhaust, or 
breathing 
protection.  

Fresh air, rest. 
Half-upright 
position. Refer for 
medical attention.  

Skin  

Redness. Skin 
burns. Pain. 
Blisters.  

Protective gloves. 
Protective clothing.  

First rinse with 
plenty of water, 
then remove 
contaminated 
clothes and rinse 
again. Refer for 
medical attention.  

Eyes  
Redness. Pain. 
Severe deep burns.  

Face shield, or eye 
protection in 
combination with 

First rinse with 
plenty of water for 
several minutes 
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breathing 
protection.  

(remove contact 
lenses if easily 
possible), then take 
to a doctor.  

Ingestion  

Abdominal pain. 
Burning sensation. 
Shock or collapse. 
Unconsciousness. 
Vomiting.  

Do not eat, drink, 
or smoke during 
work.  

Rinse mouth. Do 
NOT induce 
vomiting. Refer for 
medical attention.  

SPILLAGE DISPOSAL  PACKAGING LABELLING  

Ventilation. Collect leaking and spilled 
liquid in sealable containers as far as 
possible. Then wash away with plenty of 
water. Do NOT absorb in saw-dust or 
other combustible absorbents. (Extra 
personal protection: complete protective 
clothing including self-contained 
breathing apparatus).  

Do not transport with food and feedstuffs. 
EU Classification  
Symbol: C 
R: 31-34 
S: (1/2-)-28-45-50 
Note: [B] 
UN Classification  
UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: II,III  

EMERGENCY RESPONSE  STORAGE  

Transport Emergency Card: TEC (R)-
45/80G12  

Separated from combustible and reducing 
substances, acids, food and feedstuffs. 
See Chemical Dangers. Cool. Keep in the 
dark. Well closed.  

IMPORTANT DATA  

PHYSICAL STATE; APPEARANCE:  
CLEAR, YELLOWISH SOLUTION, 
WITH CHARACTERISTIC ODOUR. 
 
CHEMICAL DANGERS:  
The substance decomposes on heating, on 
contact with acids and under influence of 
light producing toxic and corrosive gases 
including chlorine (see ICSC 0126). The 
substance is a strong oxidant and reacts 
violently with combustible and reducing 
materials causing fire and explosion 
hazard. The solution in water is a strong 
base, it reacts violently with acid and is 
corrosive. Attacks many metals. 
 
OCCUPATIONAL EXPOSURE 
LIMITS:  
TLV not established. 

ROUTES OF EXPOSURE:  
The substance can be absorbed into the 
body by inhalation of its aerosol and by 
ingestion. 
 
INHALATION RISK:  
No indication can be given about the rate 
in which a harmful concentration in the 
air is reached on evaporation of this 
substance at 20°C. 
 
EFFECTS OF SHORT-TERM 
EXPOSURE:  
The substance is corrosive to the eyes, the 
skin and the respiratory tract. Corrosive 
on ingestion. Inhalation of aerosol may 
cause lung oedema (see Notes). The 
effects may be delayed. Medical 
observation is indicated. 
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EFFECTS OF LONG-TERM OR 
REPEATED EXPOSURE:  
Repeated or prolonged contact may cause 
skin sensitization. 

PHYSICAL PROPERTIES  

Relative density (water = 1): 1.21 (14% 
aqueous solution) 

 

ENVIRONMENTAL DATA  

The substance is toxic to aquatic organisms.  

NOTES  

Household bleaches usually contain about 5% sodium hypochlorite (about pH11, 
irritant), and more concentrated bleaches contain 10-15% sodium hypochlorite (about 
pH13, corrosive). The symptoms of lung oedema often do not become manifest until a 
few hours have passed and they are aggravated by physical effort. Rest and medical 
observation is therefore essential. Immediate administration of an appropriate spray, 
by a doctor or a person authorized by him/her, should be considered. Rinse 
contaminated clothes (fire hazard) with plenty of water. Chloros, Chlorox, Clorox, 
Deosan, Javex, Klorocin, Parozone and Purin B are trade names. Also consult ICSC 
#0482 (Sodium hypochlorite, active chlorine <10%).  

 

[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία  

Εισπνοή:  

Μπορεί να προκαλέσει  ερεθισµό στην  αναπνευστική οδό, (µύτη και λαιµό) µε 

πιθανά συµπτώµατα βήχα και πόνο στο λαιµό. 

Κατάποση:  

Μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εµετό. 

Επαφή µε το δέρµα:  

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο δέρµα.   

Επαφή µε τα µάτια:  

Η επαφή µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη , ειδικά σε υψηλότερη συγκέντρωση.  

Χρόνια έκθεση:  

Ένα σταθερό ερεθισµό στα µάτια και το λαιµό. Χαµηλή δυνατότητα 

ευαισθητοποίησης µετά από  υπερβολική  έκθεση στο ερεθισµένο δέρµα.   

Επιδείνωση των προϋπαρχόντων παθήσεων:  
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Άτοµα µε προβλήµατα στο  αναπνευστική σύστηµα, ή διαταραχές στην καρδιάι 

αναταραχές καρδιών (ή ασθένεια) µπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιδράσεις της 

ουσίας. 

 

Μέτρα πρώτων βοηθειών 

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε καθαρό αέρα Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε  το οξυγόνο. 

Αναζητήστε την ιατρική φροντίδα για οποιαδήποτε δυσκολία αναπνοής. 

Κατάποση:  

Mην προκαλέστε εµετό αµέσως. Δώστε µεγάλες ποσότητες νερού. Μη δίνετε ποτέ σε 

ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε 

ιατρική φροντίδα αµέσως. 

Επαφή µε το δέρµα: 

Εκπλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ 

αφαιρείτε το µολυσµένο ρουχισµό και τα παπούτσια. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

Πλύνετε τον ρουχισµό  πριν από την επαναχρησιµοποίηση. Καθαρίστε τα παπούτσια  

λεπτοµερώς πριν από την επαναχρησιµοποίηση. 

Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα 

αµέσως.  

Επισήµανση για το γιατρό:  

Μην επιχειρήσετε την εξουδετερώση της ουσίας δεδοµένου ότι η επακόλουθη 

εξωθερµική αντίδραση µπορεί να βλάψει τους ιστούς. Endotracheal intubation Για τα 

άτοµα µε τη σηµαντική έκθεση εισπνοής, ελέγξτε τα αρτηριακά αέρια αίµατος µε 

θωρακική ακτίνα X.  

 

Μέτρα προστασίας πυρκαγιάς  

Πυρκαγιά:  

Δεν θεωρείται ως κίνδυνος πυρκαγιάς. Η ουσία απελευθερώνει οξυγόνο όταν 

θερµαίνεται, το οποίο µπορεί να αυξήσει τη δριµύτητα µιας υπάρχουσας πυρκαγιάς. 

Τα δοχεία µπορεί να σπάσουν από την αυξηµένη πίεσης. 
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Έκρηξη:  

Το διάλυµα δεν θεωρείται ως κίνδυνος έκρηξης, ενώ το άνυδρο υποχλωριώδες άλας 

νατρίου είναι πολύ εκρηκτικό. 

Μέσα πυρόσβεσης:  

Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε µέσα κατάλληλα για το σβήσιµο της φωτιάς. Ο 

ψεκασµός νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διατηρήσει δροσερά τα 

εκτεθειµένα στην  πυρκαγιά δοχεία µε την ουσία.(περιέκτες) και για να αραιώσουν το 

υγρό, και τον ατµό ελέγχου. 

Ειδικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό και της 

συσκευή αναπνοής. 

 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

Αερίστε το χώρο της διαρροής ή του χυσίµατος. Φορέστε τον κατάλληλο προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό, αποµονώστε την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το περιττό 

και µη προστατευµένο προσωπικό µακριά. Μαζέψτε το υγρό όταν είναι εφικτό. 

Συλλέξτε το υγρό σε ένα κατάλληλο δοχείο ή απορροφήστε µε ένα αδρανές υλικό, 

όπως ξηρή άµµο, χώµα, και τοποθετήστε σε ένα ειδικό δοχείο συλλογής αποβλήτων. 

Μην χρησιµοποιείτε καύσιµα υλικά, όπως σκόνη πριονιών. Μην απορρίπτετε το 

χυµένο υλικό  στον υπόνοµο! 

 Διαχείρηση και αποθήκευση  

Διατηρείστε σε ένα ερµητικά  κλειστό δοχείο και αποθηκεύστε το σε δροσερό, ξηρό 

και καλά  αεριζόµενο χώρο. Προστατεύστε από τη φυσική ζηµία. Αποµονώστε το 

από τις µη συµβατές ουσίες. Τα άδεια δοχεία αυτού του υλικού µπορεί να είναι  να 

είναι επικίνδυνα, δεδοµένου ότι διατηρούν υπολείµµατα προϊόντων (ατµούς, υγρό). 

Τηρήστε όλες τις προδιαγραφές και τις προφυλάξεις που απαριθµούνται για το 

προϊόν. 

Αεροµεταφερόµενα όρια έκθεσης:  

- Osha επιτρεπόµενο όριο έκθεσης 0,5ppm  

 1 ppm ως χλώριο  

 

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες  

Χρώµα και φυσική κατάσταση:  

Άχρωµο έως κιτρινωπό υγρό.   
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Οσµή:  

Όπως η οσµή του χλωρίου 

Διαλυτότητα:  

 100% στο νερό  

 

Πυκνότητα:  

 1.07 - 1,14   

pH:  

9 - 10  

%>Πτητικότητα κατ’ όγκο στους 21 οC (70F):  

περίπου 95   

Σηµείο βρασµού:  

40οC (104F) αποσυντίθεται ελαφρώς  

Σηµείο τήξης:  

 -6 0C (21F)   

Πυκνότητα ατµού (Air=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Τάση ατµών (mmHg):  

 17.5 @ 20 οC C (68F)  

Ποσοστό εξάτµισης (BuAc=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Σταθερότητα και δραστικότητα 

Σταθερότητα:  

Αποσυντίθεται αργά σε επαφή µε τον  αέρα. Το ποσοστό αυξάνεται µε τη 

συγκέντρωση και τη θερµοκρασία. Η έκθεση στο φως του ήλιου επιταχύνει την 

αποσύνθεση. Το υποχλωριώδες άλας του νατρίου γίνεται λιγότερο τοξικό µε το 

χρόνο. 

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  

Εκπέµπει τοξικούς ατµούς χλωρίου όταν θερµαίνεται στην αποσύνθεση. Οξείδιο του 

νατρίου στις υψηλές θερµοκρασίες. 

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν εµφανίζεται. 

Ασυµβατότητες:  

Αµµωνία, αµίνες, άλατα αµµωνίου, αζιριδίνες aziridine, µεθανόλη, φαινυλικό 
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ακετονιτρίλιο, κυτταρίνη, ethyleneimine, οξειδώσιµα µέταλλα, οξέα, σαπούνια, και 

bisulfates. 

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:  

Φως, θερµότητα και τις µη συµβατές ουσίες.  

 

Τοξικολογικές πληροφορίες  

Καµία πληροφορία LD50/LC50. 

 

Οικολογικές πληροφορίες  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

 

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

 

Στοιχεία για τη  διάθεση 

Αραιώστε µε νερό και ξεπλύντε στον υπόνοµο εάν οι τοπικές διατάξεις το επιτρέπουν 

διαφορετικά, οτιδήποτε δεν µπορεί να σωθεί για αποκατάσταση ή µε ανακύκλωση 

πρέπει να ρυθµιστεί µε αρµόδια και εγκεκριµένη δυνατότητα διάθεσης αποβλήτων. Η 

επεξεργασία, η χρήση ή η διάθεση αποβλήτων αυτού του προϊόντος µπορεί ν α 

διαφέρει ανάλογα µε τις προδιαγραφές της τοπικής διοίκησης..  
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3.5.3 Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας υδροξειδίου του νατρίου 

 

 
SODIUM HYDROXIDE  

ICSC: 0360  
 

NaOH 
Molecular 
mass: 40.0 

Caustic soda  
Sodium hydrate  
Soda lye  

 

TYPES OF 
HAZARD / 

EXPOSURE  

ACUTE 
HAZARDS / 
SYMPTOMS  

PREVENTION  FIRST AID / 
FIRE FIGHTING  

FIRE  

Not combustible. 
Contact with 
moisture or water 
may generate 
sufficient heat to 
ignite combustible 
substances.  

 In case of fire in the 
surroundings: all 
extinguishing 
agents allowed.  

EXPLOSION     

EXPOSURE  
 AVOID ALL 

CONTACT!  
IN ALL CASES 
CONSULT A 
DOCTOR!  

Inhalation  

Corrosive. Burning 
sensation. Sore 
throat. Cough. 
Laboured 
breathing. 
Shortness of breath. 
Symptoms may be 
delayed (see 
Notes).  

Local exhaust or 
breathing 
protection.  

Fresh air, rest. 
Half-upright 
position. Artificial 
respiration if 
indicated. Refer for 
medical attention.  

Skin  

Corrosive. Redness. 
Pain. Serious skin 
burns. Blisters.  

Protective gloves. 
Protective clothing.  

Remove 
contaminated 
clothes. Rinse skin 
with plenty of 
water or shower. 
Refer for medical 
attention.  

Eyes  

Corrosive. Redness. 
Pain. Blurred 
vision. Severe deep 
burns.  

Face shield, or eye 
protection in 
combination with 
breathing 
protection if 

First rinse with 
plenty of water for 
several minutes 
(remove contact 
lenses if easily 
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powder.  possible), then take 
to a doctor.  

Ingestion  

Corrosive. Burning 
sensation. 
Abdominal pain. 
Shock or collapse.  

Do not eat, drink, 
or smoke during 
work.  

Rinse mouth. Do 
NOT induce 
vomiting. Give 
plenty of water to 
drink. Refer for 
medical attention.  

SPILLAGE DISPOSAL  PACKAGING LABELLING  

Sweep spilled substance into suitable 
containers. Wash away remainder with 
plenty of water. (Extra personal 
protection: complete protective clothing 
including self-contained breathing 
apparatus).  

Unbreakable packaging; put breakable 
packaging into closed unbreakable 
container. Do not transport with food and 
feedstuffs. 
EU Classification  
Symbol: C 
R: 35 
S: (1/2-)-26-37/39-45 
UN Classification  
UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: II  

EMERGENCY RESPONSE  STORAGE  

Transport Emergency Card: TEC (R)-121  
NFPA Code: H 3; F 0; R 1;  

Separated from strong acids, metals, food 
and feedstuffs. Dry. Well closed. Store in 
an area having corrosion resistant 
concrete floor.  

IMPORTANT DATA  

PHYSICAL STATE; APPEARANCE:  
WHITE, DELIQUESCENT SOLID IN 
VARIOUS FORMS, WITH NO 
ODOUR. 
 
CHEMICAL DANGERS:  
The substance is a strong base, it reacts 
violently with acid and is corrosive in 
moist air to metals like zinc, aluminium, 
tin and lead forming a 
combustible/explosive gas (hydrogen - 
see ICSC 0001). Reacts with ammonium 
salts to produce ammonia, causing fire 
hazard. Attacks some forms of plastics, 
rubber or coatings. Rapidly absorbs 
carbon dioxide and water from air. 
Contact with moisture or water may 
generate heat (see Notes). 

ROUTES OF EXPOSURE:  
The substance can be absorbed into the 
body by inhalation of its aerosol and by 
ingestion. 
 
INHALATION RISK:  
Evaporation at 20°C is negligible; a 
harmful concentration of airborne 
particles can, however, be reached 
quickly. 
 
EFFECTS OF SHORT-TERM 
EXPOSURE:  
Corrosive. The substance is very 
corrosive to the eyes, the skin and the 
respiratory tract. Corrosive on ingestion. 
Inhalation of an aerosol of the substance 
may cause lung oedema (see Notes). 
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OCCUPATIONAL EXPOSURE 
LIMITS:  
TLV: 2 mg/m³ (ceiling values) (ACGIH 
2000).  
MAK not established. 

 
EFFECTS OF LONG-TERM OR 
REPEATED EXPOSURE:  
Repeated or prolonged contact with skin 
may cause dermatitis. 

PHYSICAL PROPERTIES  

Boiling point: 1390°C 
Melting point: 318°C 
Density: 2.1 g/cm³ 
Solubility in water, g/100 ml at 20°C: 109 

 

ENVIRONMENTAL DATA  

This substance may be hazardous to the environment; special attention should be 
given to water organisms.  

NOTES  

The applying occupational exposure limit value should not be exceeded during any 
part of the working exposure. The symptoms of lung oedema often do not become 
manifest until a few hours have passed and they are aggravated by physical effort. 
Rest and medical observation are therefore essential. NEVER pour water into this 
substance; when dissolving or diluting always add it slowly to the water. Other UN 
number: UN1824 Sodium hydroxide solution, Hazard class 8.  
 

[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία  

Εισπνοή:  

Πάρα πολύ ερεθιστικό. Τα αποτελέσµατα από την εισπνοή της σκόνης ή του ατµού  

ποικίλλουν από ήπιο ερεθισµό µέχρι  σοβαρή βλάβη στην άνω αναπνευστική οδό, 

ανάλογα µε το µέγεθος της έκθεσης. Τα συµπτώµατα µπορεί να είναι  φτέρνισµα,  

επώδυνος πονόλαιµος λαιµό ή καταρροή. Μπορεί να εµφανιστεί  και πνευµονία.   

Κατάποση:  

Διαβρωτικό! Η κατάποση µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα στο στόµα, στο  

λαιµό, και το στοµάχι. Οι σοβαρές βλάβες στους ιστούς µπορεί να οδηγήσουν και σε 

θάνατο. Τα συµπτώµατα µπορεί να είναι  αιµορραγία, εµετός, διάρροια και πτώση 

στην πίεση αίµατος. Τα συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν και µέρες µετά από την 

έκθεση.   

Επαφή µε το δέρµα:  
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Διαβρωτικό! Η επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό ή σοβαρά 

εγκαύµατα και σηµάδια σε    µεγαλύτερες εκθέσεις.   

Επαφή µε τα µάτια: 

Διαβρωτικό! Προκαλεί ερεθισµό στα µάτια, και σε µεγαλύτερες εκθέσεις µπορεί να 

προκαλέσει εγκαύµατα που µπορεί να οδηγήσουν στη µόνιµη εξασθένιση της όρασης 

ακόµη και στην  τύφλωση.  

Χρόνια έκθεση:  

Η παρατεταµένη επαφή µε αραιό διάλυµα  ή την ουσία  έχει καταστρεπτική επίδραση 

στους ιστούς.   

Επιδείνωση των προϋπαρχόντων παθήσεων:  

Άτοµα  µε προϋπάρχουσες δερµατικές παθήσεις  ή προβλήµατα µε τα µάτια ή η 

εξασθενιµένο αναπνευστικό σύστηµα µπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιδράσεις  

της ουσίας.   

Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε  καθαρό αέρα. Εάν το θύµα δεν αναπνέει χορηγήστε τεχνητή  αναπνοή. 

Εάν η αναπνοή γίνεται µε δυσκολία, δώστε το οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.  

Κατάποση:  

Εάν καταποθεί, µην προκαλείτε εµετό. Δώστε  µεγάλες ποσότητες νερού ή γάλακτος. 

Μη δίνετε  ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το 

στόµα. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα αµέσως.   

Επαφή µε το δέρµα: 

Εκπλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι  για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ενώ αφαιρείτε το µολυσµένο ρουχισµό και τα παπούτσια. Αναζητήστε  ιατρική 

φροντίδα.. Πλύντε τον ρουχισµό  πριν από την επαναχρησιµοποίηση. Καθαρίστε τα 

παπούτσια  λεπτοµερώς πριν από την επαναχρησιµοποίηση .   

Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσ ως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα 

αµέσως. 

Σηµείωση για το γιατρό:  

Εκτελέστε την ενδοσκόπηση σε όλες τις περιπτώσεις πιθανής κατάποσης υδροξειδίου 

νατρίου. Σε περιπτώσεις ισχυρής  διάβρωσης του οισοφάγου, η χρήση των 

θεραπευτικών δόσεων των στεροειδών πρέπει να εξεταστεί. Απαιτείται συνεχής 
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έλεγχος της ανταλλαγής αερίου, της ισορροπίας οξέων.-βάσεων, των ηλεκτρολυτών, 

και εισαγωγής υγρών.   

 

Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς  

Πυρκαγιά:  

Δεν θεωρείται κίνδυνος πυρκαγιάς. Το καυτό ή λειωµένο υλικό µπορεί να αντιδράσει 

βίαια µε το νερό.  

Μπορεί να αντιδράσει µε ορισµένα µέταλλα, όπως το αργίλιο, για να παραγάγει το 

εύφλεκτο αέριο υδρογόνου.   

Έκρηξη:  

Δεν θεωρείται ως  κίνδυνος έκρηξης.   

Μέτρα πυρόσβεσης:  

Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε µέσα κατάλληλα για το σβήσιµο της φωτιάς. Η 

προσθήκη νερού στο καυστικό διάλυµα παράγει τα µεγάλα ποσά θερµότητας.   

Ειδικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό και τη  

συσκευή αναπνοής.   

 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

Αερίστε το χώρο της διαρροής ή του χυσίµατος. Κρατήστε τους περιττούς και µη 

προστατευµένους ανθρώπους µακριά από το χώρο χυσίµατος. Φορέστε τον 

κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Μαζέψτε  και τοποθετήστε την 

ουσία σε ένα κατάλληλο δοχείο, χρησιµοποιώντας µια µέθοδο που δεν παράγει 

σκόνη. Μην ξεπλύνετε τα καυστικά υπολείµµατα στον υπόνοµο. Τα υπολείµµατα από 

τις διαρροές µπορούν να αραιωθούν µε νερό ή να  εξουδετερωθούν  µε αραιό οξύ 

όπως οξικό, υδροχλωρικό ή θειικό. Απορροφήστε το εξουδετερωµένο καυστικό 

υπόλειµµα µε  αδρανείς ουσίες  και τοποθετήστε το σε  κατάλληλο δοχείο για 

διάθεση. 

  

Χειρισµός και αποθήκευση  

Διατηρείται  σε ερµητικά  κλειστό δοχείο. Προστατεύστε από φυσική βλάβη. 

Αποθηκεύεται  σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από ς  πηγές 

θερµότητας, υγρασίας και ασυµβατότητες Προσθέστε την καυστική ουσία στο νερό 

πάντα ανακατώνοντας ποτέ αντίστροφα. Τα δοχεία  µπορεί να είναι  επικίνδυνα  και 
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όταν είναι κενά, δεδοµένου ότι διατηρούν υπολείµµατα προϊόντων (σκόνη, στερεά. 

Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που απαριθµούνται για το 

προϊόν. Μην αποθηκεύετε µε το αργίλιο ή το µαγνήσιο. Μην αναµιγνύετε µε  οξέα ή 

οργανικά υλικά.   

Αεροµεταφερόµενα όρια έκθεσης:  

- Osha επιτρεπόµενο όριο έκθεσης (PEL): 2 mg/m3 

 ανώτατο όριο(TLV):2 mg/m3  

 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες  

Εµφάνιση:  

Άσπροι, υγροποιηµένοι σβόλοι ή νιφάδες.  

 Οσµή:  

 Άοσµο.   

Διαλυτότητα:  

111 g/100 g νερού 

Ειδικό βάρος:  

2,13   

pH:  

 13 - 14 (0,5%.)   

%>Πτητικότητα ουσίας κατ’ όγκο στους 210C(70F):  

 0   

Σηµείο βρασµού:  

13900C (2534F)   

Σηµείο τήξης:  

 3180C (604F)   

Πυκνότητα ατµών (Air=1):  

>1,0   

Πίεση ατµών (mmHg):  

Αµελητέα.   

Ποσοστό εξάτµισης (BuAc=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Σταθερότητα και δραστικότητα  

Σταθερότητα:  

Σταθερό κάτω από  συνηθισµένες συνθήκες  χρήσης και αποθήκευσης. Πολύ 

υγροσκοπικό. Μπορεί αργά να απορροφήσει υγρασία από τον αέρα και να αντιδράσει 
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µε το διοξείδιο του άνθρακα του αέρα σε ανθρακικό άλας νατρίου.  

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  

Οξείδιο νατρίου. Η αποσύνθεση από την αντίδραση µε ορισµένα µέταλλα 

απελευθερώνει το εύφλεκτο και εκρηκτικό αέριο υδρογόνου.   

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν εµφανίζεται  

Ασυµβατότητες:  

Το υδροξείδιο νατρίου σε επαφή µε οξέα και τις οργανικές ενώσεις αλογόνου, ειδικά 

τριχλωροαιθυλένιο, µπορεί να προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις. Η επαφή µε 

νιτροµεθάνιο και άλλες παρόµοιες νιτροενώσεις προκαλεί το σχηµατισµό αλάτων 

shock – sensitive. Επαφή µε µέταλλα όπως αργίλιο, µαγνήσιο, κασσίτερο, και 

ψευδάργυρου προκαλεί το σχηµατισµό του εύφλεκτου αερίου υδρογόνου. Το 

υδροξείδιο του νατρίου, ακόµη και σε αρκετά αραιό διάλυµα, αντιδρά εύκολα µε τις 

διάφορα σάκχαρα σε µονοξείδιο άνθρακα. Πρέπει να λαµβάνονται προφυλάξεις 

συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της ατµόσφαιρας  φιαλών για το µονοξείδιο 

άνθρακα και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού πριν από την είσοδο σε 

σκάφη.  

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:  

Υγρασία, σκόνη και µη συµβατότητες.  

Τοξικολογικές πληροφορίες  

500 mg/24h  στο δέρµα κουνελιών, 

50 mg/24 στα µάτια κουνελιών 

Ισχυρό  µεταλλαξιογόνο.   

Οικολογικές πληροφορίες  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση  

Οτιδήποτε δεν µπορεί να σωθεί για αποκατάσταση ή η ανακύκλωση πρέπει να 

αντιµετωπιστεί ως επιβλαβή απόβλητα. Η απόθεση της ουσίας  πρέπει να  τηρεί τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων 

και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. 
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3.5.4 Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας φαινολοφθαλεϊνης   
 

Phenolphthalein 

 
Common 
synonyms  

2-(bis-(4-hydroxyphenyl)methyl)benzoic acid  

Formula  C20H14O4  

Physical 
properties  

Form: Fine white to cream-coloured powder  
Stability: Stable.  
Melting point: 260 C  
Water solubility: negligible  
Specific gravity: 1.29  

Principal 
hazards  

This chemical may cause irritation if it gets into the eye or is 
inhaled.  

Safe handling  Wear safety glasses.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with plenty of water. If 
irritation persists call for medical help.  
Skin contact: Wash off with water.  
If swallowed: Wash out the mouth with water if the person is 
conscious. If a significant quantity has been swallowed, call for 
medical help.  

Disposal  Small amounts of phenolphthalein can be flushed down a sink with 
a large quantity of water, unless local rules prohibit this.  

Protective 
equipment  Safety glasses.  

 

[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία  

Εισπνοή:  

Η  σκόνη µπορεί να προκαλέσει βήχα και φτέρνισµα.  

Κατάποση:  

Καθαρτικό. Πολύ ενεργό, ακόµη και σε µικρές ποσότητες (30-100 mg). Μπορεί να 

προκαλέσει εκκαθάρηση, κατάρρευση και πτώση της πίεσης αίµατος ή φαγούρα  και 
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έλκος. Άλλες επιπτώσεις δεν είναι ευρέως γνωστές.   

Επαφή  µε το δέρµα:  

Δεν έχει ταξινοµηθεί  ως ερεθιστικό αλλά µπορεί να απορροφηθεί µέσω των υγρών ή 

ελαιούχων επιφανειών. Τα συµπτώµατα µπορεί να µοιάζουν µε εκείνα της 

κατάποσης.   

Επαφή µε τα µάτια:  

Ελαφρά ερεθιστικό.   

Χρόνια έκθεση:  

Ύποπτος κίνδυνος ότι µπορεί να προκαλέσει τον καρκίνο. Ο κίνδυνος καρκίνου 

εξαρτάται από το επίπεδο και τη διάρκεια της έκθεσης.   

Επιδείνωση των προϋπαρχόντων παθήσεων:  

Άτοµα  µε προϋπάρχουσες διαταραχές στο δέρµα ή  µε εξασθενηµένο το  

αναπνευστικό σύστηµα µπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιπτώσεις  της ουσίας.   

 

Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε καθαρό αέρα. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα για οποιαδήποτε δυσκολία 

αναπνοής.  

Κατάποση:  

Προκαλέστε εµετό αµέσως. Μη δίνετε  ποτέ τίποτα από το στόµα σε αναίσθητο 

άτοµο. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.   

Επαφή µε το  δέρµα:  

Πλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα  

εάν η ενόχληση παραµένει. 

Επαφή µε τα µάτια:  

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό  για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας  περιστασιακά  τα βλέφαρα. Ζητήστε  ιατρική φροντίδα εάν η 

ενόχληση εµµένει.   

 

Μέτρα προστασίας πυρκαγιάς 

Πυρκαγιά:  

Όπως µε τα περισσότερα οργανικά στερεά, η πυρκαγιά είναι δυνατή στις υψηλές 

θερµοκρασίες ή από την επαφή µε µια πηγή ανάφλεξης.   

Έκρηξη:  
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Η λεπτή σκόνη που διασκορπίζεται στον αέρα στις ικανοποιητικές συγκεντρώσεις, 

και παρουσία µιας πηγής ανάφλεξης είναι ένας πιθανός κίνδυνος έκρηξης σκόνης.   

Μέτρα πυρόσβεσης:  

Ξηρή χηµική ουσία, αφρός ή διοξείδιο του άνθρακα.  

Ειδικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτική στολή και συσκευή 

αναπνοής. 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

Αποµακρύνεται  όλες τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε το µέρος  της διαρροής ή του 

χυσίµατος. Φορέστε τον κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. 

Καθαρίστε τις διαρροές µε έναν τρόπο που να µην  διασκορπίζει τη σκόνη στον αέρα. 

Χρησιµοποιήστε την µη-ανάφλεξη των εργαλείων και του εξοπλισµού. Μειώστε την 

αεροµεταφερόµενη σκόνη και αποτρέψτε τη διασπορά µε την ύγρανση νερού. 

Μαζέψτε την ουσία και  τοποθετήστε  την σε ένα κατάλληλο κλειστό δοχείο. 

Χειρισµός και αποθήκευση  

Διατηρείται σε ένα στενά κλειστό δοχείο. Ααποθηκεύστε σε ένα  δροσερό, ξηρό, 

καλά αεριζόµενο χώρο. Προστατεύστε από τη φυσική ζηµία. Τα δοχεία  αυτού του 

υλικού µπορεί να είναι επικίνδυνα  και όταν ακόµα  είναι κ ενά, δεδοµένου ότι 

διατηρούν τα υπολείµµατα  του προϊόντος (σκόνη, στερεά). 

  

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες  

Εµφάνιση:  

Λευκοκίτρινοι κρύσταλλοι.   

Οσµή:  

Άοσµο .   

Διαλυτότητα:  

Ελαφρώς διαλυτό στο νερό.   

Πυκνότητα:  

1.299   

pH:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.  

 %>Πτητικότητα ουσίας κατ’ όγκο στους 21 0C (70F):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

Σηµείο βρασµού:  
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Μη εφαρµόσιµο.  

 Σηµείο τήξης:  

258 - 262C (496 - 504F)   

Πυκνότητα ατµού (Air=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Τάση ατµών (mmHg):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Ποσοστό εξάτµισης (BuAc=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Σταθερότητα και δρστικότητα  

Σταθερότητα:  

Σταθερό κάτω από συνηθισµένες συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης.   

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  

Το διοξείδιο και το µονοξείδιο άνθρακα µπορεί  να προκύψουν όταν θερµανθεί µέχρι  

αποσύνθεσης.   

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν θα εµφανίζεται.   

Ασυµβατότητες:  

Ισχυρά οξειδωτικά.   

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:  

Οι µη συµβατότητες   

Τοξικολογικές πληροφορίες  

Καµία πληροφορία LD50/LC50 δεν αναφέρεται.   

Έχει ερευνηθεί ως καρκινογόνο και µεταλλαξιογόνο.   

Οικολογικές πληροφορίες  

Δεν αναφέρονται πληροφορίες. 

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Δεν αναφέρονται πληροφορίες.  

  

Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση  

Οτιδήποτε δεν µπορεί να διασωθεί ή να σωθεί για την αποκατάσταση ή ανακύκλωση 

πρέπει να ρυθµιστεί µε µια αρµόδια και εγκεκριµένη δυνατότητα διάθεσης 

αποβλήτων  
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3.5.5 Φύλλο Δεδοµένων  Ασφαλείας ηλιανθίνης 
 

Methyl orange 

 

Common 
synonyms  

p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid sodium salt, 
methyl orange sodium, helianthine, acid orange III, C.I. acid orange 
52  

Formula  (CH3)2NC6H4:NC6H4SO3Na  

Physical 
properties  Form: orange to yellow powder  

Principal 
hazards  

Methyl orange is thought to be toxic if swallowed or inhaled. Skin 
contact with the solution should be avoided.  

Safe handling  Wear safety glasses. If the solution comes into contact with your 
skin wash it off without delay.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with water. If irritation 
persists, seek medical attention.  
Skin contact: Wash off with plenty of water.  
If swallowed: Drink plenty of water and call for medical help.  

Disposal  Small amounts of methyl orange solution can be flushed down a 
sink with a large quantity of water, unless local rules prohibit this.  

Protective 
equipment  

Safety glasses. If you need gloves, neoprene, nitrile or natural 
rubber are suitable.  

 

[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα για οποιαδήποτε δυσκολία 

αναπνοής.   
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Κατάποση:  

Προκαλέστε εµετό αµέσως. Μη δίνετε  ποτέ σε ένα άτοµο που έχει χάσει τις 

αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα αµέσως.   

Επαφή µε το δέρµα: 

Εκπλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι  για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ενώ αφαιρείτε το µολυσµένο ρουχισµό και τα τα παπούτσια. Αναζητήστε  ιατρική 

φροντίδα.. Πλύντε τον ρουχισµό  πριν από την επαναχρησιµοποίηση. Καθαρίστε τα 

παπούτσια  λεπτοµερώς πριν από την επαναχρησιµοποίηση .   

Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα 

αµέσως.  

 

Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς  

Πυρκαγιά:  

Μπορεί να υπάρξει  µικρός κίνδυνο πυρκαγιάς όταν εκτίθεται στη θερµότητα ή σε 

φλόγα. 

Έκρηξη:  

Δεν θεωρείται κίνδυνος έκρηξης. 

 

Μέτρα πυρόσβεσης:  

Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε µέσα κατάλληλα για το σβήσιµο φωτιάς. 

 

Ειδικές πληροφορίες:  

 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό και τη 

συσκευή  αναπνοής. 

 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

Αερίστε το χώρο διαρροής ή του χυσίµατος. Φορέστε τον κατάλληλο προσωπικό 

προστατευτικό εξοπλισµό. Μαζέψτε την ουσία και τοποθετήστε την σε κατάλληλο 

δοχείο, χρησιµοποιώντας µια µέθοδο που να µην παράγει σκόνη. 

Το σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα ή το υγρό σκούπισµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να αποφευχθεί η διασπορά σκόνης. 
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Διαχείρηση και αποθήκευση  

Διατηρείστε σε έ να καλά κλειστό δοχείο και αποθηκεύστε σε δροσερό , ξηρό και 

αεριζόµενο χώρο. Προστατεύστε από τη φυσική ζηµία. Αποµονώστε από 

οποιαδήποτε πηγή θερµότητας ή ανάφλεξης. Αποµονώστε από την οξείδωση των 

υλικών. Τα δοχεία αυτού του υλικού µπορεί να είναι επικίνδυνα όταν είναι άδεια , 

δεδοµένου ότι διατηρούν τα υπολείµµατα προϊόντων (σκόνη, στερεά) τηρήστε όλες 

τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που απαριθµούνται για το προϊόν. 

 

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Εµφάνιση :  

Πορτοκαλοκίτρινη σκόνη.   

Οσµή:  

Άοσµο.   

Διαλυτότητα:  

Διαλυτό στο νερό σε αναλογία 1:500. 

Ειδικό βάρος:  

1.00   

pH:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

%Πτητικότητα ουσίας κατ’ όγκο  σε 21 οC(70F):  

0   

Σηµείο βρασµού:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

Σηµείο τήξης:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

Πυκνότητα ατµού (Air=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

Τάση ατµών (mmHg.): 

 Μη εφαρµόσιµη.   

Ποσοστό εξάτµισης (BuAc=1):  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

 

Σταθερότητα και δραστικότητα 
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Σταθερότητα:  

Σταθερό κάτω από  συνηθισµένες συνθήκες  χρησιµοποίησης και αποθήκευσης.   

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  

Μπορεί να προκύψουν οξείδια άνθρακα , αζώτου, και θείου όταν θερµανθεί µέχρι 

αποσύνθεσης. 

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν εµφανίζεται 

Ασυµβατότητες:  

Ισχυρά οξειδωτικά. 

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: 

Θερµότητα, φλόγα, πηγές ανάφλεξης και ασυµβατότητες 

 

Τοξικολογικές πληροφορίες  

LD50:  60 mg/kg   

Έχει ερευνηθεί ως µεταλλαξιογόνο και καρκινογόνο . 

 

Οικολογικές πληροφορίες   

Όταν απελευθερώνεται στο έδαφος αυτό το µπορεί να διηθήσει στα υπόγεια νερά.  

Όταν απελευθερώνεται στο νερό, αυτό το υλικό δεν αναµένεται να εξατµίσει 

σηµαντικά. Αυτό το υλικό έχει κατ' εκτίµηση παράγοντα βιοσυγκέντρωσης (BCF) 

λιγότερο από 100. Όταν απελευθερώνεται στον αέρα, αναµένεται να αποµακρυνθεί 

από την ατµόσφαιρα µε υγρή απόθεση.   

 

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Δεν αναφέρονται πληροφορίες.   

 

Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση  

Η απόθεση του προϊόντος  πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της  νοµοθεσίας 

προστασίας περιβάλλοντος και  διάθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της 

εκάστοτε τοπικής αρχής. 
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3.5.6 Φύλλο Δεδοµένων  Ασφαλείας κυανού του µεθυλενίου 

 

Methylene blue  

 
 

General 
Synonyms: 3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, methylene 
blue trihydrate, C.I. basic blue 9, calcozine blue ZF, 
 external blue 1, methylene blue BX, methylene blue USP, methylthionine 
chloride, numerous other non-systematic names  
Molecular formula: C16H18ClN3S 3H2O  
CAS No: 7220-79-3 (trihydrate), 61-73-4 (anhydrous)  
EC No: 200-515-2  

Physical data 
Appearance: dark green powder  
Melting point: 190 C  
Vapour density: 13 (air=1)  
 

Stability 
Stable. Incompatible with bases, reducing agents, strong oxidizing agents.  

Toxicology 
Harmful if swallowed. May be harmful if inhaled and in contact with skin. 
Causes severe eye irritation. Toxicological properties not fully investigated.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 1180 mg kg-1  
IPR-RAT LD50 180 mg kg-1  
ORL-MUS LD50 3500 mg kg-1  
SCU-RAT LD50 190 mg kg-1  

Risk phrases  
R22 R41.  

Transport information 
Non-hazardous for air, sea and road freight.  

Personal protection 
Safety glasses.  
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[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

 

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία 

Αυτή η ουσία δεν είναι σχετικά επικίνδυνη στις συνήθεις βιοµηχανικές συνθήκες. 

Εισπνοή: 

Καµιά δυσµενής επίπτωση στην υγεία δεν αναµένεται από την εισπνοή. 

Πιθανόν να προκαλέσει µια µικρή χρονική περίοδο γρήγορης ή δύσκολης αναπνοής. 

Κατάποση: 

Μετά από την κατάποση του κυανού του µεθυλενίου µπορεί να σηµειωθεί µια 

αίσθηση καψίµατος στο στόµα. Επίσης µπορεί να προκαλέσει ναυτία, εµετό, διάρροια 

και γαστρίτιδα. Οι µεγάλες δόσεις µπορούν να προκαλέσουν κοιλιακό και θωρακικό 

πόνο, πονοκέφαλο, άφθονο ιδρώτα, διανοητική σύγχυση, επίµονη ούρηση και 

µεθαιµογλοβιναιµία. 

Επαφή µε το δέρµα: 

Δεν αναµένεται κίνδυνος υγείας  από την επαφή µε το δέρµα. Το κυανού του 

µεθυλενίου µπορεί να χρωµατίσει το δέρµα µε ένα γαλαζωπό χρώµα. Επίσης µπορεί 

να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση. 

Επαφή µε τα µάτια: 

Κανένα  δυσµενές απότέλεσµα δεν είναι α ναµενόµενο. Μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισµό. 

Χρόνια έκθεση: 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

Μέτρα πρώτων βοηθειών 

Εισπνοή: 

Εισπνεύστε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική φροντίδα για οποιαδήποτε δυσκολία στην 

αναπνοή. 

Κατάποση: 

Προκαλέστε αµέσως εµετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόµα σε αναίσθητο άτοµο. 

Επαφή µε το δέρµα: 

Πλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε τα ρούχα πριν από την 

ξαναχρησιµοποίησή τους. Καθαρίστε λεπτοµερώς τα παπούτσια πριν από την 

επόµενη χρήση τους. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν συνεχίζεται ο ερεθισµός. 
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Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν 

συνεχίζεται ο ερεθισµός. 

 

Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς 

Πυρκαγιά: 

Ο κυανού του µεθυλενίου δεν καίγεται Δεν θεωρείται ως κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Έκρηξη: 

Δεν θεωρείται ως κίνδυνος έκρηξης. 

 

Μέτρα πυρόσβεσης:  

Χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε µέσα κατάλληλα για το σβήσιµο φωτιάς. 

Ειδικές πληροφορίες: 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς φορέστε προστατευτική στολή και συσκευή αναπνοής. 

 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης 

Αερίστε το µέρος όπου έγινε η διαρροή ή το χύσιµο. Φορέστε τον κατάλληλο 

προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Μαζέψτε την ουσία και τοποθετήστε την σε 

κατάλληλο δοχείο, χρησιµοποιώντας µια  µέθοδο που να µην παράγει σκόνη. 

 

Διαχείριση και αποθήκευση 

Διατηρείται σε ένα καλά κλειστό δοχείο και αποθηκεύστε  σε δροσερό, ξηρό και 

αεριζόµενο µέρος. Αποφύγετε τις πηγές σχηµατισµού σκόνης και ελέγξτε τις πηγές 

ανάφλεξης.  Αποµονώστε το από τις µη συµβατές ουσίες. Τα δοχεία µπορεί να είναι 

επικίνδυνα ακόµα και όταν είναι κενά, δεδοµένου ότι διατηρούν τα υπολείµµατα του 

προϊόντος(σκόνη, στερεά). 

 

Φυσικοχηµικές ιδιότητες 

Εµφάνιση: 

Σκούροι προσωρινοί κρύσταλλοι µε λαµπρότητα χαλκού ή κρυσταλλική σκόνη. 

Μυρωδιά: 

Άοσµο. 

Διαλυτότητα: 
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Διαλυτό στο νερό. 

Σηµείο βρασµού: 

Αποσυντίθεται. 

Σηµείο τήξης: 

100-110 0C (212-230 F)  

Πυκνότητα ατµών(Αέρας=1):13 

 

Σταθερότητα και δραστικότητα 

Σταθερότητα:  

Σταθερό κάτω από συνηθισµένες συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: 

Μπορεί να προκύψουν οξείδια του αζώτου, του θείου και του άνθρακα όταν 

θερµανθεί µέχρι αποσύνθεσης. 

Επικίνδυνος πολυµερισµός: 

Δεν εµφανίζεται. 

Ασυµβατότητες: 

Ισχυρά οξειδωτικά, αλκάλια, διχρωµικά, ιωδιούχα αλκάλια, αναγωγικές ενώσεις. 

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: 

Θερµότητα, φλόγα, πηγές ανάφλεξης, σκόνη. 

 

Tοξικολογικές πληροφορίες  

LD50:1180 mg/kg 

 

Οικολογικές πληροφορίες 

Όταν απελευθερώνεται στο έδαφος ή στο νερό, δεν αναµένεται να εξατµιστεί 

σηµαντικά. Έχει έναν παράγοντα βιοσυγκέντρωσης (BCF, bioconcentration factor) 

λιγότερο από 100. Δεν αναµένεται να βιοσυσσωρεύεται σηµαντικά. Όταν 

απελευθερώνεται στον αέρα, διασπάται εύκολα αντιδρώντας µε ρίζες υδροξυλίου που 

παράγονται φωτοχηµικά, ενώ µπορεί να αποµακρυνθεί από την ατµόσφαιρα σε 

µέτρια έκταση µε υγρή ή ξηρή απόθεση. 

 

Περιβαλλοντική τοξικότητα: 

Δεν αναφέρονται πληροφορίες. 
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3.5.7 Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας  του υπεροξειδίου του υδρογόνου 

 

[Σε µετάφραση στα ελληνικά]  

 Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία  

 Εισπνοή:  

Οι ατµοί είναι διαβρωτικοί και ερεθίζουν την αναπνευστική οδό. Η εισπνοή των 

ατµών  µπορεί να κάψει τη βλεννογόνο µεµβάνη της µύτης και του λαιµού. Σε βαριές 

περιπτώσεις, η έκθεση µπορεί  να οδηγήσει σε πνευµονικό οίδηµα και το θάνατο.   

Κατάποση:  

Διαβρωτικό και ερεθίζει στο στόµα, το λαιµό, και την κοιλιά. Οι µεγάλες δόσεις 

µπορεί  να προκαλέσουν συµπτώµατα του κοιλιακού πόνου, εµετού, και της 

διάρροιας καθώς επίσης και της δηµιουργίας φουσκάλων ή της καταστροφής ιστού. 

Είναι δυνατόν να προκληθεί   Distention στοµάχου (λόγω της γρήγορης 

απελευθέρωσης του οξυγόνου), και  υπάρχει κίνδυνος της διάτρησης, των σπασµών, 

πνευµονικού οιδήµατος, κώµα, πιθανού εγκεφαλικού οιδήµατος (υγρό του 

εγκεφάλου), και θανάτου. 

Επαφή µε το δέρµα:  

Διαβρωτικό. Τα συµπτώµατα που  µπορεί να εµφανιστούν  είναι κοκκίνισµα, πόνος, 

και σοβαρά εγκαύµατα.   

Επαφή µε τα µάτια:  

Οι ατµοί είναι πολύ διαβρωτικοί και ερεθίζουν τα µάτια. Τα συµπτώµατα 

περιλαµβάνουν πόνο, κοκκίνισµα  θολωµένη όρ αση. Οι παφλασµοί µπορούν να 

προκαλέσουν τη µόνιµη καταστροφή ιστού.   

Χρόνια έκθεση:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.   

Επιδείνωση των προϋπαρχόντων παθήσεων:  

Άτοµα µε  προϋπάρχουσες διαταραχές στο δέρµαή µε  προβλήµατα στα µάτια ή 

εξασθενιµένο  αναπνευστικό σύστηµα µπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στις επιπτώσεις 

της ουσίας.   

 

Μέτρα πρώτων βοηθειών  

Εισπνοή:  

Εισπνεύστε καθαρό αέρα Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, χορηγήστε  το οξυγόνο. Εάν 
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δεν αναπνέει χρησιµοποιείστε τεχνητή αναπνοή. Αναζητήστε  την ιατρική φροντίδα 

για οποιαδήποτε δυσκολία αναπνοής.   

Κατάποση:  

Mην προκαλέστε εµετό αµέσως. Δώστε µεγάλες ποσότητες νερού. Μη δίνετε  ποτέ σε 

ένα άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόµα. Αναζητήστε  

ιατρική φροντίδα αµέσως.  

 Επαφή µε το δέρµα: 

Εκπλύνετε αµέσως το δέρµα µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ 

αφαιρείτε το µολυσµένο ρουχισµό και τα παπούτσια. Αναζητήστε  ιατρική φροντίδα.. 

Πλύνετε τον ρουχισµό  πριν από την επαναχρησιµοποίηση. Καθαρίστε τα παπούτσια  

λεπτοµερώς πριν από την επαναχρησιµοποίηση. 

Εάν αποξηραθεί ο  ρουχισµός, η εξάτµιση οδηγεί στη συγκέντρωση και την 

αυξανόµενη δυνατότητα της ανάφλεξης.   

Επαφή µε τα µάτια: 

Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, 

ανεβοκατεβάζοντας περιστασιακά τα βλέφαρα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα 

αµέσως.  

Σηµείωση για το γιατρό:  

Το πνευµονικό οίδηµα µπορεί να καθυστερήσει για 24 έως 72 ώρες κάτω από την 

επιτήρηση. Η πλύση στοµάχου µπορεί να είναι απαραίτητη εάν καταποθεί.  

 

Μέτρα αντιµετώπισης πυρκαγιάς  

Πυρκαγιά:  

Δεν καίγεται, αλλά η ουσία είναι ισχυρό οξειδωτικό  και η θερµότητα αντίδρασής της 

µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. 

Έκρηξη:  

Η επαφή µε τις οξειδώσιµες ουσίες µπορεί να προκαλέσει την εξαιρετικά βίαια 

καύση. Η ξήρανση του συγκεντρωµένου υπεροξειδίου υδρογόνου στον ρουχισµό ή 

άλλα καύσιµα υλικά µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Τα σφραγισµένα 

δοχεία µπορεί να σπάσουν όταν θερµαίνονται.   

 

Μέτρα πυρόσβεσης :  
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Ο ψεκασµός νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να σβήσει τη φωτιά  και να 

δροσίσει τα εκτεθειµένα δοχεία. Ο ψεκασµός νερού θα µειώσει επίσης τον καπνό και 

τα ερεθιστικά αέρια.   

Ειδικές πληροφορίες:  

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό και τη 

συσκευή αναπνοής.   

 

Μέτρα τυχαίας απελευθέρωσης  

 Καυστικό υλικό. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά µε οργανικό υλικό. Αερίστε την 

περιοχή της διαρροής ή του χυσίµατος. Μην επιστρέψτε το υλικό στο αρχικό δοχείο. 

Μεγαλύτερα χυσίµατα: Αραιώστε µε ένα µεγάλο ποσό νερού  και κρατήστε σε ένα 

µέρος έως ότου επέλθει η αποσύνθεση. Μπορείτε να το εξουδετερώσετε  µε θειώδες 

άλας νατρίου µετά από να αραιώσει στο υπεροξείδιο 5-10%.  

 Μην ξεπλύνετε το αδιάλυτο υλικό στον υπόνοµο. Αυτό το οξειδωτικό υλικό µπορεί 

να αυξήσει την  εύφλεξιµότητα των παρακείµενων καύσιµων υλικών.  Τα κενά δοχεία 

πρέπει να ξεπλυθούν µε νερό πριν  την απόρριψη.  

 

Διαχείρηση  και αποθήκευση  

Διατηρείται δροσερό (< 350C), καλά-αεριζόµενο σκοτεινό χώρο  που χωρίζεται από 

καύσιµες ουσίες, ισχυρές βάσεις, οργανικές ουσίες  και δεν αποθηκεύεται σε ξύλινα 

ράφια ή πατώµατα. Προτείνετε η περιστροφή του αποθέµατος. Τα δοχεία πρέπει να 

αερίζονται, αλλά και να ελέγχονται  διογκώνονται και µπορεί να εκραγούν από την 

πίεση. Προστατεύστε τα δοχεία  από φυσική ζηµιά, µόλυνση, θερµότητα και µη 

συµβατότητες. Οι ρύποι  από οποιαδήποτε πηγή (σκόνη, µέταλλα) µπορεί να 

προκαλέσουν  γρήγορη αποσύνθεση µε την παραγωγή των µεγάλων ποσοτήτων 

αερίου οξυγόνου και υψηλών πιέσεων. Κενά δοχεία πρέπει να ξεπλένονται  

λεπτοµερώς µε καθαρό νερό. Το γυαλί, το πολυαιθυλένιο, ο ανοξείδωτος χάλυβας και 

το αργίλιο είναι συνιστώµενα υλικά για τα δοχεία αποθήκευσης. Τα δοχεία αυτού του 

υλικού µπορεί  να είναι επικίνδυνα όταν είναι κενά, δεδοµένου ότι διατηρούν τα 

υπολείµµατα προϊόντων (ατµοί, υγρό)  τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις 

προφυλάξεις που απαριθµούνται για το προϊόν.   

Αεροµεταφερόµενα όρια έκθεσης:  

- Osha επιτρεπόµενο όριο έκθεσης (pel):1 ppm  

(TWA), A3: Ζωική καρκινογόνα ουσία.   
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Φυσικές και χηµικές ιδιότητες  

Εµφάνιση:  

Διαυγές, άχρωµο υγρό.   

Οσµή:  

πυκνή οσµή.   

Διαλυτότητα:  

Απείρως διαλυτό.   

Πυκνότητα:  

1,11   

pH:  

3.3   

%>Πτητικότητα ουσίας κατ’  όγκο στους 210C (70F):  

100 

Σηµείο βρασµού:  

108C (226F)   

Σηµείο τήξης:  

-25C (-13F)   

Πυκνότητα ατµών (Air=1):  

1,17   

Τάση ατµών (mmHg):  

25 στους 300C (86F)   

Ποσοστό εξάτµισης (BuAc=1):  

< 1   

 

Σταθερότητα και αντιδραστικότητα  

Σταθερότητα:  

Κανονικά σταθερό εάν δεν ρυπανθεί, αλλά  αποσυντίθεται αργά και απελευθερώνεται  

οξυγόνο. Ασταθής στη θερµότητα, µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες πιέσεις. Ισχυρό 

οξειδωτικό, αντιδρά βίαια στην επαφή µε πολλές οργανικές ουσίες, ιδιαίτερα 

υφαντικές. Αποφύγετε το φως και κρατήστε σε ένα κλειστό αλλά αεριζόµενο δοχείο 

εµπορευµατοκιβώτιο για να αποτρέψετε την εξάτµιση και τη ρύπανση.   

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:  
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Αποσυντίθεται σε ύδωρ και οξυγόνο µε γρήγορη απελευθέρωση θερµότητας. Τα 

δοχεία πρέπει να αερίζονται. Το διάλυµα  µπορεί να αποσυντεθεί βίαια  κάτω από 

θέρµανση.   

Επικίνδυνος πολυµερισµός:  

Δεν εµφανίζεται.   

Ασυµβατότητες:  

Θερµότητα, οργανικά υλικά, ρύποι, αλκάλια και πολλά µέταλλα. Η αυθόρµητη καύση 

µπορεί να εµφανιστεί σε επαφή µε εύφλεκτα υλικά.  

Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται:  

Αποφύγετε την υπερβολική θερµότητα και την επαφή µε καύσιµα ή οργανικά υλικά.  

Φως και µη συµβατότητες.   

 

Τοξικολογικές πληροφορίες  

Για το υπεροξείδιο υδρογόνου: Καµία πληροφορία LD50/LC50.   

 

Οικολογικές πληροφορίες  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

Περιβαλλοντική τοξικότητα:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 

Πρέπει να αντιµετωπίζεται  ως επιβλαβή απόβλητα. Αραιώστε το µε  νερό  και 

ξεπλύνετε  το στον υπόνοµο εάν οι  τοπικές διατάξεις το επιτρέπουν, διαφορετικά, 

οτιδήποτε δεν µπορεί να σωθεί για αποκατάσταση ή η ανακύκλωση πρέπει να 

ρυθµιστεί µε αρµόδια και εγκεκριµένη δυνατότητα διάθεσης αποβλήτων. Η απόρριψη 

του δοχείου  και το αχρησιµοποίητο περιεχόµενο πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις 

νοµοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος ,απόθεσης αποβλήτων και τις απαιτήσεις 

της εκάστοτε τοπικής αρχής.   
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3.6 Εκφράσεις τοξικότητας 
 

Η τοξικότητα ταξινοµείται ως εξής: 

 

• Οξεία τοξικότητα (acute toxicity)  

Ως οξεία τοξικότητα οποιασδήποτε ουσίας ορίζεται το  σύνολο  των δυσµενών 

αποτελεσµάτων που  εµ φανίζονται µέσα σε  ένα  σύντοµο  χρονικό διάστηµα 

µετά τη χρήση της σε µια µόνο δόση, ή σε πολλαπλές δόσεις κατά τη διάρκεια 

ενός εικοσιτετραώρου. 

Μελέτες της οξείας τοξικότητας πραγµατοποιήθηκαν από το διεθνή οργανισµό 

Οικολογίας και Τοξικολογίας των Χρωµάτων (Ecological and Toxicological 

Association of dyes and Organic Pigments Manufactures, ETAD). 

Από 4461 εµπορικές χρωστικές ουσίες που µελετήθηκαν, το 92% αυτών είχαν 

χαµηλή οξεία τοξικότητα µε LD50 >2000 mg/kg σε αρουραίους και µόνο το 1% 

(44 χρωστικές ουσίες) είχε  LD50 λιγότερο από  250mg/kg. Παρατηρήθηκε ότι 

τα βασικά χρώµατα παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερη τοξικότητα. 

Ταξινόµηση της τοξικότητας των βαφών σύµφωνα µε το LD50. 

 

Κατάλογος τοξικών βαφών σύµφωνα µε τον ETDA.  

LD50 (mg/Kg)               Χαρακτηρισµός        Αριθµός 

βαφών 

%                            

 

<25                               πολύ δηλητηριώδες                             - - 

25-200                                δηληρηριώδες  44 1 

200-2000                             επιβλαβές 314 7 

>200                                   λιγότερο τοξικό                           4103 92 

Συνολικά  4401                                                                                                                 100 

 

 

Μετά από αξιολόγηση των παραµέτρων τοξικότητας διαφόρων τύπων βαφών 

που χρησιµοποιούνται για τα  κυτταρινικά υφάσµατα, δηλαδή  χρώµατα 

αντίδρασης, αναγωγής, θειούχα, αζωχρώµατα και άµεσης βαφής, θεωρείται ότι 
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τα χρώµατα αντιδράσεως είναι  τα  περισσότερο φιλικά προς το  περιβάλλον. 

Κανένα από τα χρώµατα αντίδρασης δεν υπάρχει στον κατάλογο των 

απογορευµένων χρωστικών ουσιών. Πολλές βαφές  είναι τοξικές για τους 

υδρόβιους οργανισµούς. Από τις 3000 χρωστικές που  χρη σιµοποιούνται, το 

98% έχουν  τιµή LC50 πάνω από  1 mg/L. Τα  επίπεδα τοξικότητας διαφόρων 

χρωστικών για  τα  ψάρια ποικίλουν  από1 σε περισσότερο από  500mg/L τιµή 

LC50.  

 

• Χρόνια τοξικότητα (cronie toxicity) 

Καρκινογένεση, µεταλλαξιογένεση και σε µικρότερη έκταση, η ευαισθησία 

του δέρµατος (αλλεργίες) είναι  τα  πιθανά  µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα των 

τοξικών βαφών και χρωστικών. 

 

LD50 

LD50   (Lethal Dose) ορίζεται ως η ελάχιστη ποσότητα ουσίας που προκαλεί το 

θάνατο στο 50% του πληθυσµού των πειραµατόζωων στα οποία χορηγήθηκε η 

ουσία. Συνήθως εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους σώµατος του 

πειραµατόζωου. 

 

LC50 

LD50  (Lethal Concentration) ορίζεται ως η ελάχιστη συγκέντρωση ουσίας στο 

νερό ή  τον  αέρα  που  προκαλεί το  θάνατο  στο  50% του  πληθυσµού  των 

πειραµατόζωων µέσα σ’ ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως 4 ώρες). 
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3.7 Βιοµηχανική παρασκευή του κυανού του µεθυλενίου  
 

Η βιοµηχανική παρασκευή του κυανού του µεθυλενίου αναπτύχθηκε από τον 

Bernthsen. Βασίζεται στην οξείδωση της Ν ,Ν-διµεθυλο-p-φαινυλοδιαµίνης 

από διχρωµικό οξύ  (acid dichromate) παρουσία θειοθειικού νατρίου (sodium 

thiosulphate). To 4-(διµεθυλοαµινο)ανιλο—2-θειοσουλφονικό οξύ  (4-

(dimethylamino)aniline-2-thiosulfonic acid) που προκύπτει, συµπυκνώνεται 

µαζί µε διµεθυλοανιλίνη (dimethylaniline) και π ροκύπτει µια ινδαµίνη 

(indamine). H ινδαµίνη οξειδώνεται από διχρωµικό και θειικό χαλκό 

(dichromate and copper sulphate) και τελικά προκύπτει το κυανούν του 

µεθυλενίου. 
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