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Εισαγωγή     
Η δεύτερη αρχή της Πράσινης Χηµείας όπως διατυπώθηκε από τους Paul Anastas και 
John Warner προβλέπει ότι: «οι συνθετικές µέθοδοι πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
να µεγιστοποιούν την ενσωµάτωση στο τελικό προϊόν όλων των υλικών που 
χρησιµοποιούνται στη διεργασία». Στην κατεύθυνση της υλοποίησης της αρχής αυτής, 
έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι εκτίµησης της αποδοτικότητας των χηµικών 
διεργασιών, πέρα από την εκατοστιαία απόδοση. Ο πιο χαρακτηριστικός ίσως από 
τους τρόπους αυτούς προτάθηκε από τον Barry Trost, καθηγητή του Πανεπιστηµίου 
του Stanford, µε την εισαγωγή της έννοιας της οικονοµίας ατόµου. 
Σύµφωνα µε τον Trost η οικονοµία ατόµου ορίζεται ως το πηλίκο της µάζας των 
ατόµων που ενσωµατώνεται στο επιθυµητό προϊόν προς τη  συνολική µάζα των ατόµων 
όλων των αντιδρώντων. Στην πράξη χρησιµοποιείται η εκατοστιαία οικονοµία 
ατόµου που προκύπτει από το γινόµενο του παραπάνω πηλίκου µε το εκατό. 
∆ηλαδή:  
 µάζα ατόµων στο επιθυµητό προϊόν% οικονοµία ατόµου =  x 100

µάζα ατόµων σ΄όλα  τα  αντιδρώντα
 
 

 
ή  ισοδύναµα 

 
µάζα επιθυµητού προϊόντος% οικονοµία ατόµου  x 100

µάζα όλων των  αντιδρώντων
=  

 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο υπολογισµός της % οικονοµίας ατόµου: 
α. ∆εν προϋποθέτει την πραγµατοποίηση της αντίδρασης. 
β. ∆εν απαιτεί τη γνώση των πραγµατικών ποσοτήτων των αντιδρώντων. 
γ. Έχει ως προϋποθέσεις: 
    i. την 100% απόδοση της αντίδρασης. 
    ii. οι ποσότητες των αντιδρώντων να βρίσκονται υπό  στοιχειοµετρική αναλογία. 
δ. Στηρίζεται  στη στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
 
Το παρόν πείραµα προέκυψε ως αποτέλεσµα της  προσπάθειας µας να αναπτύξουµε 
µία πειραµατική διαδικασία, µέσω της οποίας να επιτυγχάνεται η επεξήγηση της 
αρχής της οικονοµίας ατόµου και να αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της, στο θέµα της 
αντιµετώπισης της ρύπανσης από τα χηµικά απόβλητα. Για το σκοπό αυτό 
επιλέχθηκαν δύο διαφορετικές διαδικασίες παρασκευής διοξειδίου του άνθρακα, 
δηλαδή, η θερµική διάσπαση του ανθρακικού χαλκού και η καύση της αιθάλης σε 
ατµόσφαιρα οξυγόνου, ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα διαδικασιών µε χαµηλή και 
υψηλή οικονοµία ατόµου αντίστοιχα.  
 
 
 



ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Α. Πειράµατα επίδειξης 
1. Τεστ Beilstein – Ανίχνευση χλωρίου σε εργαστηριακά γάντια  
Το τεστ Beilstein αναπτύχθηκε από το Γερµανό Friedrich Konrad Beilstein και 
αποτελεί µία απλή και αξιόπιστη µέθοδο πιστοποίησης της παρουσίας χλωρίου, 
βρωµίου ή ιωδίου (όχι όµως του φθορίου) σε µία οργανική ένωση. Το τεστ 
χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση αλογόνου σε τρία είδη εργαστηριακών γαντιών·  
νιτριλίου, PVC και φυσικού Latex. 
Το ένα άκρο σύρµατος χαλκού θερµαίνεται ισχυρά στη φλόγα του λύχνου Bunsen. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την οξείδωση του χαλκού και τη δηµιουργία οξειδίου του 
χαλκού. Το θερµό άκρο του σύρµατος έρχεται σε επαφή µε ένα κοµµάτι γαντιού από 
PVC και επαναθερµαίνεται στη φλόγα του λύχνου Bunsen. Το χλώριο που περιέχεται 
στα γάντια από PVC αντιδρά µε το οξείδιο του χαλκού σχηµατίζοντας πτητικά 
χλωρίδια του χαλκού. Τα χλωρίδια αυτά χρωµατίζουν τη φλόγα πράσινη. Αφού 
καθαριστεί το άκρο του σύρµατος, επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία µε τα άλλα 
δύο είδη γαντιών, τα οποία όµως δεν  χρωµατίζουν τη φλόγα του λύχνου καθώς δεν 
περιέχουν κάποιο αλογόνο. 
 
2. Παρασκευή αιθάλης 
Η αιθάλη παρασκευάζεται µε ατελή καύση οργανικών ενώσεων µε µεγάλη 
περιεκτικότητα σε άνθρακα. Ρυθµίζοντας την παροχή οξυγόνου στο λύχνο Bunsen 
ώστε η φλόγα να είναι κίτρινη (µη οξειδωτική), επιτυγχάνεται η ατελής καύση του 
βουτανίου, µε αποτέλεσµα την παραγωγή αιθάλης. Γυάλινο πλακίδιο φέρεται πάνω 
από τη φλόγα οπότε η παραγόµενη αιθάλη προσκολλάται πάνω του. Με τη βοήθεια 
µίας  σπάτουλας η αιθάλη συλλέγεται σε ένα µικρό δοχείο. 
 
3. ∆ιάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και ανίχνευση του παραγόµενου 
οξυγόνου  
Σε µικρή ποσότητα νωπής µαγιάς µπύρας προστίθεται ελάχιστο νερό και το µίγµα 
αναδεύεται µε µια γυάλινη ράβδο µέχρις ότου οµογενοποιηθεί. Προσθήκη 
διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει 
ποσότητα του παραπάνω µίγµατος,  έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή οξυγόνου, το 
οποίο ανιχνεύεται µε µισοσβησµένη παρασχίδα ξύλου. 
 
Β. Παρασκευή διοξειδίου του άνθρακα 
1. ∆ιάσπαση ανθρακικού χαλκού 

Ca(OH)2

CuCO3

Μία µικρή ποσότητα ανθρακικού χαλκού θερµαίνεται µε 
τη φλόγα ενός λύχνου Bunsen σε δοκιµαστικό σωλήνα και 
το παραγόµενο διοξείδιο του άνθρακα διαβιβάζεται σε 
ασβεστόνερο. Η διάσπαση ολοκληρώνεται όταν ο πράσινος 
ανθρακικός χαλκός µετατρέπεται πλήρως σε µαύρο οξείδιο 
του χαλκού και δεν εκλύονται πλέον φυσαλίδες αερίου. 
CuCO3  CuO + CO2 
 
Ταυτοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα : Το διοξείδιο του 
άνθρακα που παράγεται, µε τη διαβίβαση του στο διάλυµα 
του υδροξειδίου του ασβεστίου, προκαλεί το θόλωµα του.  
Cα(ΟΗ)2 + CO2  CαCΟ3 
 



Ταυτοποίηση του οξειδίου του χαλκού: Μικρή ποσότητα του 
µαύρου υπολείµµατος της διάσπασης του ανθρακικού χαλκού 
αναµιγνύεται µε 4-χλωροβενζοϊκό οξύ. Το ερυθροπυρωµένο άκρο 
µίας µεταλλικής ράβδου  (όχι χάλκινης) αφού έρθει σε επαφή µε το 
µίγµα επαναθερµαίνεται. Το πράσινο χρώµα  της φλόγας που 

παρατηρείται υποδηλώνει την παρουσία πτητικών χλωριδίων του χαλκού. Η ύπαρξη 
των χλωριδίων αυτών αποδεικνύει ότι το υπόλειµµα της διάσπασης του ανθρακικού 
χαλκού είναι οξείδιο του χαλκού (Τεστ Beilstein). 
 
2. Καταλυτική διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου - Καύση αιθάλης 
Στη δίλαιµη φιάλη του διπλανού σχήµατος, η 
οποία περιέχει οµογενοποιηµένο µίγµα νερού και 
µαγιάς µπύρας, διοχετεύεται σταδιακά πυκνό 
διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το 
παραγόµενο οξυγόνο διαβιβάζεται σε δοκιµαστικό 
σωλήνα που περιέχει αιθάλη. Μετά την 
ολοκλήρωση της διάσπασης του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου ο δοκιµαστικός σωλήνας µε την αιθάλη 
αποσυνδέεται και θερµαίνεται ισχυρά µε 
φλόγιστρο, µέχρις ότου δεν διακρίνεται αιθάλη 
µέσα σ’ αυτόν. Μαγιά 

αιθάλη 

Η2Ο2 

  
2Η2Ο2  2Η2Ο + Ο2 
 
C + Ο2  CΟ2
 
 
Παρατηρήσεις 

 Για την παρασκευή του διοξειδίου του άνθρακα επιλέχθηκε ο ανθρακικός 
χαλκός επειδή διασπάται εύκολα µε θέρµανση στους 200οC, σε αντίθεση µε τα 
υπόλοιπα συνήθη ανθρακικά άλατα που απαιτούν ισχυρότερη θέρµανση.  

 
 Η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου πραγµατοποιήθηκε παρουσία 

καταλάσης η οποία είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο ένζυµο, που συναντάται σε 
όλα τα αερόβια κύτταρα (ζώα, φυτά και βακτήρια). Ως πηγή καταλάσης στο 
πείραµα χρησιµοποιήθηκε η µαγιά µπύρας. Η καταλάση αυξάνει την ταχύτητα 
της αντίδρασης µειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης της.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       χωρίς καταλάση                                      παρουσία καταλάσης 
Αποτελέσµατα 



Ο υπολογισµός της οικονοµίας ατόµου των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στην πειραµατική διαδικασία  επιτυγχάνεται µε βάση τη σχέση: 
 

µάζα επιθυµητού προϊόντος% οικονοµία ατόµου  x 100
µάζα όλων των  αντιδρώντων

=  

Έτσι για την αντίδραση διάσπασης του ανθρακικού χαλκού προκύπτει: 
CuCO3    CuO + CO2          %ΟΑ =100 x (44 / 123,5) = 35,6% 
123,5g      79,5g    44g 
 
ενώ αντίστοιχα για την καταλυτική διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
την  καύση της αιθάλης υπολογίζεται: 
C  +  O2    CO2                %ΟΑ = 100 x [44 / (12 + 32)] = 100% 
12g   32g     44g 
 
2Η2O2    2Η2Ο + O2        %ΟΑ =100 x (32 / 68) = 47,1 %         
2x34g       2x18g    32g 
 

 

 
 

 
Αντιδρώντα 

 
Προϊόντα 

 
Απόβλητα 

% 
οικονοµία 
ατόµου 

 
 

CuCO3  CO2 + CuO 

    
 

35,6 

 
C + O2  CO2

   
µηδέν 

 
100 

 
 

2Η2Ο2  Ο2 + 2Η2Ο 

    
 

47,1 

 
Σχόλια  

  ΗΗ  ππααρραασσκκεευυήή  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  µµεε  θθεερρµµιικκήή  δδιιάάσσππαασσηη  ααννθθρραακκιικκοούύ  χχααλλκκοούύ  
έέχχεειι  χχααµµηηλλήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  ααττόόµµοουυ  ((3355,,66%%)),,  λλόόγγωω  ττηηςς  ττααυυττόόχχρροοννηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  
οοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  χχααλλκκοούύ,,  οουυσσίίααςς  µµεε  ααρρκκεεττάά  µµεεγγάάλληη  σσχχεεττιικκήή  µµοορριιαακκήή  µµάάζζαα,,  ωωςς  
ππααρρααππρροοϊϊόόννττοοςς..  

 
 Η διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου που χρησιµοποιείται για την 

παρασκευή οξυγόνου έχει µεν χαµηλή οικονοµία ατόµου (47,1%), αλλά το 
µοναδικό παραπροϊόν της είναι το Η2Ο. 

 
 Η όλη διαδικασία ενδείκνυται για την µελέτη και άλλων µεθόδων µέτρησης της 

αποδοτικότητας της αντίδρασης όπως η % απόδοση, η πειραµατική οικονοµία 
ατόµου, η % απόδοση x πειραµατική οικονοµία ατόµου κ.λ.π. 

 



Συµπεράσµατα 
 Ο υπολογισµός της % οικονοµία ατόµου µιας αντίδρασης είναι θέµα απλών 

µαθηµατικών. 
 

 Η αρχή της οικονοµίας ατόµου αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας µιας αντίδρασης. 

 
 Η εφαρµογή της αρχής της οικονοµίας ατόµου στο σχεδιασµό και εκτέλεση των 

χηµικών διεργασιών οδηγεί στην µείωση των παραγόµενων αποβλήτων και της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

 
 Η εισαγωγή της έννοιας της οικονοµίας ατόµου στα σχολικά εγχειρίδια µπορεί 

να συµβάλλει στην ουσιαστικότερη µελέτη των χηµικών φαινοµένων και να 
συντελέσει στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των µαθητών. 

 
 Η εισαγωγή της έννοιας της οικονοµίας ατόµου στα σχολικά εγχειρίδια είναι όχι 

µόνο εφικτή αλλά και απαραίτητη. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. ∆. Κατάκη, «Μαθήµατα Ανοργάνου Χηµείας», Τόµος Β΄ - Αθήναι 1976 
2. Α.Γ. Γαληνός, «Ανόργανος Χηµεία», Τόµος Α΄ Έκδοσις Β΄- Αθήναι 1975 
3. Α.Γ. Γαληνός, «Ανόργανος Χηµεία», Τόµος Β΄ Έκδοσις Β΄- Αθήναι 1975 
4. Σ. Λιοδάκης,,∆. Γάκης, ∆. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. 
Κάλλης,«Χηµεία Β΄ Λυκείου», ΟΕ∆Β, Αθήνα 2005 
5. Α. Καψάλης, Ι.Ε. Μπουρµπουχάκης, Β. Περάκη, Σ. Σαλαµαστράκης, «Βιολογία Β΄ 
Λυκείου», ΟΕ∆Β, Αθήνα 2005 
6. Β. Αλεπόρου-Μαρίνου, Α. Αργυροκαστρίτης, Α. Κοµητοπούλου, Π. Πιαλόγλου, 
Β. Σγουρίτσα, «Βιολογία Γ΄ Λυκείου ΘΚ», ΟΕ∆Β, Αθήνα 2005 
7. Handbook of Gr. Chem. and Technology, Clark, J., Monquarrie, 
8. Simon & Schuster’s «Rocks and minerals» The American Museum of Natural 
History 
9. J.R.Partington, «A short history of chemistry», Third Edition, Dover Publications, 
INC, New York 
10. http://chemmovies.unl.edu/chemistry/smallscale/SS042c.html 
11. http://educ.queensu.ca/~science/main/concept/chem/C02 
12. http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/Word_files/Kev91-100.doc 
13. http://www.biologycorner.com/worksheets/carbondioxide.html 
14. http://www.copper.org/applications/compounds  
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
16. http://chemistry.gsu.edu/CWCS/green.php 
17. http://darkwing.uoregon.edu/~hutchlab/greenchem 
18. http://darkwing.uoregon.edu/~hutchlab/greenchem 
19. http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_decomposition
20. http://www.crescent.edu.sg/crezlab/Webpages/HeatLabManual1 
21. http://www.chemistry-react.org/go/textonly/Tutorial 
22. http://coralx.ufsm.br/isrmu/conferencias/Mufit_Bahadir_2.pdf
23.http://www.wellesley.edu/Chemistry/chem211lab/Orgo_ 
LabManual/Appendix/ClassificationTests/halide.html#Beilstein
24. http://jchemed.chem.wisc.edu/jcesoft/cca 
25. http://www.micrecol.de/glossbeilstE.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_decomposition
http://coralx.ufsm.br/isrmu/conferencias/Mufit_Bahadir_2.pdf
http://www.micrecol.de/glossbeilstE.html


26.http://www.chemievorlesung.uni-kiel.de/1992umweltbelastung
27.http://www.msds.org/oshanswers/chemicals/chemprofiles/carbondioxide
28. http://www.coursework.info/i/28018.html
29. http://www.physics4u.gr/faq/greenhouse.html                  
30. http://www.col.ynu.edu.cn/chemeng/labchemeng/beilsteintest
31. http://crystal.uah.edu/~carter/enzyme/catalase.htm
32. http://pdbdev.sdsc.edu:48346/pdb/molecules/pdb57_2.html
33. http://en.wikipedia.org/wiki/Malachite 
34. http://de.wikipedia.org/wiki/Patina 
35. http://mattson.creighton.edu 
36. http://en.wikipedia.org/wiki/oxygen  
37. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
38. http://www.ucc.ie/ucc/depts/chem/dolchem/html/dict/combust.
39.http://energyconcepts.tripod.com/energyconcepts/combustionfluegasses.html 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.chemievorlesung.uni-kiel.de/1992umweltbelastung
http://www.msds.org/oshanswers/chemicals/chemprofiles/carbondioxide
http://www.coursework.info/i/28018.html
http://www.physics4u.gr/faq/greenhouse.html
http://www.col.ynu.edu.cn/chemeng/labchemeng/beilsteintest/
http://crystal.uah.edu/~carter/enzyme/catalase.htm
http://pdbdev.sdsc.edu:48346/pdb/molecules/pdb57_2.html
http://mattson.creighton/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://www.ucc.ie/ucc/depts/chem/dolchem/html/dict/combust.

