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ΦυσιολογικήΦυσιολογική ταξινόμησηταξινόμηση τοξικώντοξικών ουσιώνουσιών
• Νευροτοξικές Ουσίες (Αs, Μεθυλοϋδράργυρος (Minamata))
• Νεφροτοξικές Ουσίες (Μεθυλοϋδράργυρος, Μg, Τετρααιθυλιούχος μόλυβδος, Τl)
• Ηπατοτοξικές Ουσίες (CCl4, Τετραχλωροαιθάνιο, Νιτροζαμίνες)
• Ασφυξιογόνα (N2, He, H2, NO, CO)
• Ερεθιστικές (NH3, HCl, Αλογόνα, HF, SO2, H2SO4, Μυρμηκικό οξύ)
• Τερατογόνα (Pb άλατα και οργανικές ενώσεις του, Θαλιδομίδη)
• Ευαισθητοποιητές (Ενώσεις του Ni και του Cr, Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες)
• Αναισθητικές (Αλκοόλες, Αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες)
• Καρκινογόνα (Αμίαντος, Αιθυλενοξείδιο, Βινυλοχλωρίδιο, 4-Νιτροδιφαινύλιο)

ΟδοίΟδοί ΕισόδουΕισόδου τωντων ΕπικινδύνωνΕπικινδύνων ΟυσιώνΟυσιών στονστον ΑνθρώπινοΑνθρώπινο
ΟργανισμόΟργανισμό

• Δερματική απορρόφηση (Skin Absorption, dermal or percutaneous)
• Εισπνοή (Inhalation)
• Κατάποση (Ingestion)
• Είσοδος μέσω του πλακούντα (Route through placenta)

ΥπερκρίσιμοιΥπερκρίσιμοι διαλύτεςδιαλύτες ((Supercritical FluidsSupercritical Fluids, , SCFsSCFs))

∆ιαλύτες∆ιαλύτες απόαπό ζύζύµµωσηωση σακχάρωνσακχάρων
Είναι μια νέα ομάδα διαλυτών οι οποίοι προκύπτουν από εστεροποίηση του γαλακτικού οξέος παρουσία
αλκοόλης. Τα πλεονεκτήματά τους εστιάζονται στο γεγονός ότι είναι βιοαποικοδοµήσιµοι και µη τοξικοί
διαλύτες με ιδιότητες πολύ καλύτερες από αυτές των συμβατικών διαλυτών

∆ιαλύτες∆ιαλύτες απόαπό φυτικάφυτικά έλαιαέλαια
Χαρακτηριστικός διαλύτης αυτής της κατηγορίας είναι ο µεθυλεστέρας σόγιας που παράγεται από το
σογιέλαιο µε µετεστεροποίηση µε µεθανόλη. Είναι ένα σχεδόν άχρωμο υγρό µε μικρή διαλυτότητα στο
νερό, με υψηλό σημείο αναφλέξεως (>182 °C). Είναι βιοαποικοδοµήσιµος, μη τοξικός, δεν μειώνει το
ατμοσφαιρικό όζον και η διαλυτότητά του στο νερό μπορεί να αυξηθεί αναμειγνυόμενος µε άλλους
διαλύτες ή µε τασενεργές ουσίες.

ΙονικοίΙονικοί διαλύτεςδιαλύτες ((Ionic liquids)Ionic liquids)
Είναι υγρά άλατα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με σ.τ.<1000C. Διαθέτουν ένα
ογκώδες κατιόν (π.χ. παράγωγο αζωτούχου ετεροκυκλικής ενώσεως όπως πυριδίνη
ή ιμιδαζόλιο, εικ.1) και ένα μικρό ανιόν (π.χ. άτομο χλωρίου). Είναι άχρωμα, άοσμα, 
με ιξώδες και πυκνότητα ίση προς του νερού, έχουν μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα
και δεν αντιδρούν με το οξυγόνο του αέρα. Οι ιονικοί διαλύτες παρόλο που είναι
άλατα εμφανίζονται στην υγρή φάση λόγω της μεγάλης διαφοράς του μεγέθους των
ιόντων, η οποία δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρών ηλεκτροστατικών έλξεων και
την εμφάνιση συνοχής μεταξύ ανιόντων και κατιόντων (εικ. 2).
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Είναι αέρια που συμπιέζονται όταν οι πυκνότητές τους πλησιάζουν
αυτές των υγρών. Τα SCFs υφίστανται στην υπερκρίσιμη
θερμοκρασία, Tc, του ρευστού. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες το
ρευστό υγροποιείται υπό συμπίεση, ενώ σε υψηλότερες όχι. Το αέριο
πέρα από τις υπερκρίσιμες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας
μεταβαίνει σε μια νέα φάση αποκτώντας ειδικές ιδιότητες που
συνδυάζουν αυτές της αέριας και υγρής φάσης. Τα υπερκρίσιμα
ρευστά χρησιμοποιούνται ως διαλύτες στις αντιδράσεις χωρίς τη
χρήση άλλων τοξικών αντιδραστηρίων ή διαλυτών. Σημαντικό τους
πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους, αφού
μετά το τέλος της αντίδρασης ανακτώνται σε άριστη κατάσταση.
Σε πολλές περιπτώσεις, τα υπερκρίσιμα ρευστά επιτρέπουν την εύκολη ανάκτηση του προϊόντος και
παραλαβή του καταλύτη, ο οποίος μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί.
Ο πιο γνωστός υπερκρίσιμος διαλύτης ευρείας κατανάλωσης είναι το υπερκρίσιμο CO2 (Tc =304.2 K,       
Pc =72.8 bar). Παρουσιάζει αρκετές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων. Για
παράδειγμα χρησιμοποιείται στην παραγωγή καφέ χωρίς καφεΐνη αντικαθιστώντας τον CCl4, στην
έρευνα στη μηχανή Soxlet για εκχύλιση αντί του CHCl3 και στο στεγνό καθάρισμα αντικαθιστώντας το
1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο (perc).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τον Αριστοτέλη «ἔστω δὴ ἀγαθὸν ὃ ἂν αὐτὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα ᾖ αἱρετόν, καὶ οὗ ἕνεκα ἄλλο
αἱρούμεθα, καὶ οὗ ἐφίεται πάντα», που σημαίνει ότι επιλέγουμε κάποιο αγαθό, και εν συνεχεία
βρίσκουμε τα μέσα για να το αποκτήσουμε. Ο άνθρωπος σε αυτή του την προσπάθεια
χρησιμοποίησε την επιστήμη της χημείας σχεδιάζοντας και συνθέτοντας χιλιάδες χημικών ουσιών
που χρησιμοποιήθηκαν στην ιατρική, στην γεωργία, στην βιομηχανία και γενικά σε όλους τους
τομείς της καθημερινής ζωής. Η αλόγιστη όμως χρήση των επικινδύνων χημικών ουσιών έχει
προκαλέσει μεγάλα χημικά ατυχήματα ( Love Canal, 1978. Καταστροφή του Τέξας, 1947. Seveso, 
1976. Bhopal, 1984. Minamata, 1950.). Αρκετά αργά (1990) οι επιστήμονες συνειδητοποιώντας το
μέγεθος των προβλημάτων από τη χρήση των χημικών ουσιών στρέφονται προς λύσεις φιλικές για
το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου μέσω της Πράσινης Χημείας, που είναι η καινούργια
Χημεία, η εξέλιξη της Χημείας και έχει σαν στόχο τη μείωση ή όπου είναι δυνατόν την εξάλειψη των
επικινδύνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών
προϊόντων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝΟΥΣΙΩΝ
Εκρηκτικές Ουσίες (E) : υγρές ή στερεές ουσίες που με κατάλληλη χημική ή μηχανική
διέγερση μπορούν να υποστούν τέτοια χημική μεταβολή που σε ελάχιστο χρόνο να
παραχθούν μεγάλες ποσότητες αερίων που μπορούν να εξασκήσουν μία ισχυρή
δυναμική καταπόνηση στο περιβάλλον. Οι εκρηκτικές ουσίες μπορεί να είναι καθαρές
χημικές ενώσεις είτε μίγματα (Μαύρη πυρίτιδα που είναι μίγμα KNO3, C και S, 
Τρινιτροτολουόλιο γνωστό ως ΤΝΤ).

Εύφλεκτες ουσίες (F) : ουσίες που αναφλέγονται εύκολα και συνεχίζουν να καίγονται
στον αέρα.( CH3COCH3, Νέφτι, CH3CH2OCH2CH3)

Οξειδωτικές ουσίες (Ο) : ουσίες οι οποίες ελευθερώνουν οξυγόνο. Με αυτό τον τρόπο
συμβάλλουν στην καύση άλλων εύφλεκτων υλικών.(Η2O2, Οργανικά υπεροξείδια, 
Χλωρίνη (NaOCl))

Διαβρωτικές ουσίες (C) : ουσίες που μπορούν να προσβάλλουν μέταλλα και άλλα
υλικά. Είναι αιτία μόνιμης καταστροφής των ανθρωπίνων ιστών και οργάνων (Ισχυρά
οξέα, HF ).

Ραδιενεργές ουσίες (R) : ουσίες οι οποίες λόγω της ακτινοβολίας που εκπέμπουν, 
μπορούν να προκαλέσουν σωματικές ή γενετικές βλάβες (Ουράνιο και ραδιοϊσότοπα
του).

Τοξικές ουσίες (Τ) : ουσίες που προκαλούν βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό
προσβάλλοντας κάποιο ζωτικό του όργανο. 

ΟργανικοίΟργανικοί ∆ιαλύτες∆ιαλύτες
Σχεδόν όλοι οι οργανικοί διαλύτες είναι πτητικές οργανικές ενώσεις, γνωστές ως VOCs (Volatile Organic
Compounds) και έχουν ευρύτατη χρήση ως μέσα καθαρισμού, αραιωτικά χρωμάτων, στη σύνθεση
οργανικών ενώσεων και ως διαλύτες χημικών ουσιών στη χημική βιομηχανία. Η έκθεση γενικά στους
οργανικούς διαλύτες (συχνότητα έκθεσης, συγκέντρωση κ.α.) εξαρτάται από το εργασιακό περιβάλλον
του κάθε ατόμου καθώς και το είδος του διαλύτη. 
Οι οργανικοί διαλύτες κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες: αλειφατικοί (πεντάνιο, εξάνιο), παράγωγα
του πετρελαίου, βενζόλιο (C6H6) και αλκυλο-παράγωγα του (ξυλόλιο), αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες
(CCl4, Cl2CHCHCl2), αλκοόλες (CH3OH, CH3CH2OH) και διθειάνθρακας (CS2). Ο βαθμός της
επικινδυνότητάς τους εξαρτάται από την κατανομή τους στους ιστούς και την εκλεκτική ή γενική
επίδρασή τους. Οι οργανικοί διαλύτες προκαλούν οξεία κα χρόνια τοξικότητα, που εκδηλώνεται με
γενικές ή ειδικές εκδηλώσεις και κλινικές διαταραχές. Επίσης επιδρούν στο περιβάλλον καταστρέφοντας
το όζον και συμβάλλοντας στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

ΠράσινεςΠράσινες ΛύσειςΛύσεις

ΗΗ ΠΡΑΣΙΝΗΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα διότι είναι μη τοξικοί, άριστοι διαλύτες
ανόργανων και οργανικών ενώσεων, διαλύουν επίσης κυτταρίνη, αμίαντο
και κάρβουνο, είναι ιδιαίτερα πολικοί, σταθεροί σε υψηλές θερμοκρασίες
(200 0C), μη πτητικοί διαλύτες, η σύνθεσή τους είναι εύκολη και οικονομική
καθώς και η ανακύκλωσή τους.


