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1.1. Εισαγωγή 

 

Η συνεχώς αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος µε διάφορα βιοµηχανικά και 

αστικά απόβλητα  και η  ανάγκη  περιορισµού των εκπεµπόµ ενων αερίων που 

οδηγούν στο  φαινόµενο του  θερµ οκηπίου και στην  τρύπα  του  όζοντος , 

δηµιούργησε την ανάγκη  αναζήτησης τρόπων και µεθόδων για τη µείωσή τους 

[1,2]. 

Η εφαρµογή αυτών των τρόπων και µεθόδων στo πλαίσιo της χηµικής επιστήµης 

και των εφαρµ ογών της  οδήγησε  στην  καθιέρωση της  ¨Πράσινης Χηµείας¨.  H 

¨Πράσινη Χηµεία¨ θέτει ως στόχους την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων και 

τοξικών ουσιών είτε  αυτά είναι  παραπροϊόντα χηµικών αντιδράσεων είτε  είναι 

προϊόντα καύσεως σε ενεργειακούς σταθµούς παραγωγής ενέργειας [1,6]. 

Η µείωση των προϊόντων καύσεως για την παραγωγή ενέργειας ώστε να 

αντιµετωπιστεί και  η ρύπανση του περιβάλλοντος και  το  φαινόµενο του 

θερµοκηπίου συνεπάγεται την  εφαρµογή  µεθόδων που  απαιτούν µικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας. 

Στην πλειοψηφία των χηµικών αντιδράσεων απαιτείται αύξηση της θερµοκρασίας 

των αντιδρώντων προκειµένου ν α υπερπηδηθεί το  ενεργειακό φράγµα  ώστε να 

ξεκινήσει η  αντίδραση [4]. Η θέρµανση µε τους  µέχρι τώρα γνωστούς τρόπους 

απαιτεί µεταφορά θερµότητας  µε αγωγή. Αυτό συνεπάγεται διάχυση της 

θερµότητας στα  σκεύη  και στο  περιβάλλον των αντιδρώντων µε αποτέλεσµα  τη  

σπατάλη ενέργειας καθώς µικρό µόνο µέρος της παραγόµ ενης θερµότητας 

χρησιµοποιείται για τον επιδιωκόµενο σκοπό, δηλαδή την έναρξη της αντίδρασης. 

Σε αυτό ήρθε αρωγός η τεχνολογία των µικροκυµάτων. Τα µικροκύµατα είναι το 

µέρος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που έχει µήκος κύµατος από περίπου 

10-2 m µέχρι 1 m.  Έχουν   την ιδιότητα να θερµαίνουν τα σώµατα των οποίων τα 

µόρια είναι δυνατόν να  µετακινηθούν ή  να  περιστραφούν. Αποτέλεσµα του 
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φαινοµένου αυτού είναι το ότι, µε την ακτινοβολία µε µικροκύµατα του µείγµατος 

των αντιδρώντων σε µία χηµική αντίδραση, θερµαίνονται µόνο αυτά και  όχι  το 

δοχείο που  τα περιέχει, ούτε και ο  περιβάλλων χώρος, εφόσον  φυσικά γίνει 

προσεκτική επιλογή των υλικών του δοχείου και του περιβλήµατος της συσκευής. 

Αν το µείγµα των α ντιδρώντων περιέχει µόρια που  δεν  επηρεάζονται από  τη 

µικροκυµατική ακτινοβολία («διαπερατά»), τότε στο µείγµα πρέπει να 

προστεθούν ουσίες που  δεν  θα  συµµετέχουν  στην  αντίδραση αλλά  θα 

απορροφήσουν τα µικροκύµατα, θα θερµανθούν και θα µεταδώσουν τη θερµότητά 

τους στα αντιδρώντα [9]. 

Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής αυτής είναι πολύ σηµαντικά διότι καταναλώνεται 

ενέργεια για να αυξηθεί η θερµοκρασία µόνο του µείγµατος των αντιδρώντων και 

µόνο µέχρι την αναγκαία θερµοκρασία και όχι των υπολοίπων υλικών που 

αποτελούν τη  συσκευή  ή  τα  σκεύη . Η επιλεκτική αυτή  θέρµανση  επιφέρει 

οµοιόµορφη κατανοµή  της  θερµ οκρασίας στα  αντιδρώντα, µείωση του  χρόνου 

θέρµανσης και, κατά  συνέπεια, και του  χρόνου  αντίδρασης, καθώς και βελτίωση 

της απόδοσης της αντίδρασης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα  τη µείωση της 

ποσότητας και - πολλές φορές -του πλήθους των παραπροϊόντων, τα  οποία  είναι 

πάντα ανεπιθύµητα και συχνά βλαβερά για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον [9]. Ένα 

ακόµα πλεονέκτηµα  της   τεχνικής αυτής  είναι και η  εξάλειψη της  χρήσης 

οργανικών διαλυτών ως φορέων θερ µότητας σε  διάφορες αντιδράσεις , γεγονός 

που καθιστά περιβαλλοντολογικά καθαρότερες  τις χηµ ικές διεργασίες διότι 

ορισµένοι από  αυτούς  τους  οργανικούς διαλύτες συµµετέχουν  στις αντιδράσεις 

που προκαλούν  την  «τρύπα του  όζοντος».  Η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία  σε πολλές  βιοµηχανικές εφαρµογές όπως η  ξήρανση, 

η θέρµανση, η συγκόλληση και άλλες [9]. 

Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η  παραγωγή διαφόρων εστέρων µε τη χρήση 

µικροκυµάτων. Οι εστέρες συγκαταλέγονται ανάµεσα στις ευρύτερα διαδεδοµένες 

ενώσεις στη φύση. Η χη µική βιο µηχανία χρησιµοποιεί εστέρες για  ποικίλους 
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σκοπούς. Για την παραγωγή τους απαιτείται θέρµανση των αντιδραστηρίων σε 

υψηλές θερµ οκρασίες και για αρκετές ώρες, µε αποτέλεσµα την κατανάλωση 

µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Δοκιµάσαµε τη χρήση των µικροκυµάτων ως 

πηγής θερµότητας  αντί για τις συνηθισµένες θερµ αντικές πηγές . Τα 

αντιδραστήρια τοποθετούνταν  σε  κατάλληλα  δοχεία µέσα στο  φούρνο 

µικροκυµάτων και η  αντίδραση γίνονταν σε 1 λεπτό, ενώ µε θ έρµανση µε 

συµβατικά µέσα (ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα, λύχνο αερίου, κλπ) απαιτούνται 

πολλές ώρες. Επιλέχτηκαν εστέρες  που  έχουν  µεγάλη πρακτική – εµπορική αξία 

καθώς αποτελούν  συστατικά της  αρωµατοποιίας. Η πρακτική σηµ ασία της 

παρασκευής εστέρων µε τη χρήση µικροκυµάτων είναι µεγάλη γιατί ο εξαιρετικά 

σύντοµος χρόνος θέρµανσης, που  εφαρµόστηκε στα πειράµατά µας, συνεπάγεται 

σηµαντική µείωση της απαιτούµενης ενέργειας για την παραγωγή τους, µε 

επακόλουθο για  την  επιχείρηση παρασκευής τους , τη  µείωση του  κ όστους 

παραγωγής  και για το  κοινωνικό σύνολο , τη  µείωση εκποµ πών διοξειδίου του 

άνθρακα από την παραγωγή ενέργειας. 
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1.2. Πράσινη χηµεία: Οι 12 αρχές [6, 54] 

 

Η Πράσινη Χηµεία (Green Chemistry) είναι µία νέα «φιλοσοφία» της Χηµείας µε 
βασική αρχή  την  πρόληψη της  ρύπανσης  του  περιβάλλοντος: Είναι καλύτερα  να 
προλαµβάνουµε τη  δηµ ιουργία αποβλήτων και τοξικών ουσιών, παρά  να  τα 
αντιµετωπίζουµε µετά τη δηµιουργία τους µε διάφορες κατεργασίες.  

Η Πράσινη Χηµεία, ονοµάζεται και Βιώσιµη Χηµεία (Sustainable Chemistry), 
έχει ό µως επικρατήσει ο  όρος  Πράσινη Χηµεία που  προτάθηκε  από  τον  Paul 
Anastas, ο οποίος έχει δώσει τον παρακάτω ορισµό: 

«Πράσινη Χηµεία είναι η χρησιµοποίηση ενός συνόλου αρχών µε την εφαρµογή 
των οποίων µειώνεται ή  εξαλείφεται η  χρήση ή  η  δηµιουργία επικίνδυνων 
ουσιών στις διεργασίες σχεδιασµού, παραγωγής και εφαρµογής  των χηµ ικών 
προϊόντων». 

Η υλοποίηση των στόχων της Πράσινης Χηµείας επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση 
και εφαρµογή  των 12 Αρχών της  Πράσινης Χηµείας στην έρευνα και την 
παραγωγή. Οι Αρχές της Πράσινης Χηµείας είναι:  

Πρόληψη: Είναι προτιµότερο να  προλαµβάνουµ ε τον σχηµατισµό αποβλήτων, 
από το να τα κατεργαζόµαστε ή να τα καθαρίζουµε αφού σχηµατιστούν.  

Οικονοµία Ατόµου: Οι µέθοδοι σύνθεσης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα 
τα άτοµα των αντιδρώντων ή όσο το δυνατόν περισσότερα να συµµετέχουν στο 
τελικό προϊόν.  

Λιγότερο επικίνδυνες χηµικές συνθέσεις: Σχεδιασµός κατάλληλων συνθετικών 
µεθόδων ώστε αυτές να  χρησιµοποιούν και να  δηµ ιουργούν ουσίες που  έχουν 
ελάχιστη ή καθόλου τοξικότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Σχεδιασµός ασφαλέστερων χηµικών προϊόντων: Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να  είναι αποτελεσµατικά για τον σκοπό  που 
σχεδιάστηκαν, µε ελαχιστοποίηση της τοξικότητάς τους.  

Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά µέσα: Η χρήση διαλυτών να 
αποφεύγεται ή, όπου αυτοί χρησιµοποιούνται, να είναι αβλαβείς.  
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Σχεδιασµός για ενεργειακή αποτελεσµ ατικότητα: Μείωση της απαιτούµενης 
ενέργειας στις διάφορες χηµικές διεργασίες και  όπου  είναι  δυνατόν  οι  συνθέσεις 
να γίνονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε ατµοσφαιρική πίεση.  

Χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών: Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι 
ανανεώσιµες.  

Μείωση ενδιαµέσων παραγώγων: Μη απαραίτητα παράγωγα - όπως 
προστατευτικές οµάδες , προστασία/αποπροστασία, προσωρινές τροπο ποιήσεις 
φυσικών και/ή χηµικών διεργασιών - πρέπει να  ελαχιστοποιούνται ή  να 
αποφεύγονται διότι τα  στάδια αυτά  απαιτούν επιπλέον αντιδραστήρια και 
δηµιουργούν απόβλητα.  

Κατάλυση: Καταλυτικά αντιδραστήρια, κατά το δυνατόν εκλεκτικά, υπερέχουν 
των αντιδραστηρίων που επιβάλλει η στοιχειοµετρία της αντίδρασης.  

 Σχεδιασµός αποικοδοµήσιµων προϊόντων: Προϊόντα που αποικοδοµούνται στο 
περιβάλλον προς  µη τοξικά προϊόντα και που  δεν  διατηρούνται ανέπαφα για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

 Ανάλυση πραγµατικού χρόνου για πρόληψη της  ρύπανσης:  Ανάπτυξη 
µεθόδων ανάλυσης πραγµατικού χρόνου που  θα  επιτρέπουν τον έλεγχο των 
διεργασιών όσον  αφορά  τον σχηµ ατισµό επικίνδυνων ουσιών καθ ’ όλη  τη 
διάρκεια µίας χηµικής διαδικασίας.  

 Ασφαλέστερη χηµεία για την πρόληψη ατυχηµάτων: Οι χ ρησιµοποιούµενες 
και παραγόµενες ουσίες σε µία χηµική διεργασία πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε 
να υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα χηµ ικών ατυχηµ άτων συµ περιλαµβανοµένων 
των εκποµπών, των εκρήξεων και της ανάφλεξης. 
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1.3. Η ιστορία της µικροκυµατικής τεχνολογίας [55] 
 

Το 1873, ο James Clerk Maxwell έθεσε τα  θε µέλια της  σύγχρονης 

ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας στο έργο του “Πραγµατεία στον ηλεκτρισµό και στον 

µαγνητισµό” στη Σκωτία. Σε αυτή την πραγµατεία ο Maxwell διαµόρφωσε τη 

θεωρία ότι αν  η  ηλεκτρική και η  µαγνητική ενέργεια συνδυαστούν µπορούν να 

ταξιδέψουν στο χώρο ως κύµα.  

 

Αρκετά έτη αργότερα, ο Γερµανός Heinrich Hertz έκανε πειράµατα που απέδειξαν 

ότι οι θεωρίες του Maxwell ήταν σωστές. Ο Hertz ξεκίνησε τον έλεγχο αυτών των 

θεωριών χρησιµοποιώντας εκκενώσεις υψηλής τάσεως µέσω σπινθήρα για  να 

διεγείρει ένα  δίπολο που  αποτελούσε κεραία µήκους όσο  το µισό κύµα . Η πηγή 

αυτή της  εκκένωσης υψηλούς  τάσεως µέσω σπινθήρα είναι µια πηγή  πλούσια σε 

αρµονικούς παλµούς υψηλής συχνότητας. Μία κεραία λήψεως αποτελούνταν από 

ρυθµιζόµενο βρόγχο  από  σύρµα  που  κατέληγε σε  ένα  άλλο  διάκενο όπου 

µπορούσε να  δηµ ιουργηθεί σπινθήρας. Όταν και οι δύο  κεραίες - και αυτή  της 

µετάδοσης και αυτή της λήψης - ρυθµίζονταν ώστε να  έχουν  την ίδια συχνότητα 

συντονισµού, δηµ ιουργούνταν σπινθήρες και  στον σπινθηριστή της  κεραίας 

λήψης. Με αυτόν  τον  τρόπο  ο Hertz µπόρεσε να  αποδείξει τη διάδοση 

ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.  
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Σε ένα άλλο  πείραµα ο Hertz χρησιµοποίησε οµοαξονικό καλώδιο για  να  δείξει 

ότι τα  ηλεκτροµ αγνητικά κύµατα  διαδίδονται µε πεπε ρασµένη ταχύτητα και 

ανακάλυψε τους  βασικούς νόµους  λειτουργίας της  κεραίας εκποµπής . Στη 

συνέχεια επέκτεινε τα πειράµατα χρησιµοποιώντας κυλινδρικούς παραβολικούς 

ανακλαστήρες ώστε να δηµιουργήσει κεραίες που εξέπεµπαν σε µία κατεύθυνση. 

Μέχρι το 1894, ο Sir Oliver George έκανε πειρά µατα που  έδειχναν  ότι  όταν 

περιέβαλε έναν  ταλαντωτή σπινθήρα µε µεταλλικό σωλήνα δηµ ιουργούνταν  

κατευθυνόµενη ακτινοβολία.  

 

Οι έρευνες του Hertz αποτέλεσαν τη  βάση  για τις έρευνες  των άλλων 

επιστηµόνων. Το 1984 ο  Γουλιέλµος Μαρκόνι άρχισε πειράµατα στην Ιταλία 

στέλνοντας  σήµατα Μορς. Για το λόγο  αυτό, ίδρυσε µια εταιρεία που  υπάρχει 

ακόµα και σήµερα. Τα πρώιµά του αυτά πειράµατα απέδειξαν ότι ήταν δυνατόν να 

στείλει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα σε µεγάλες αποστάσεις.  

 

Ο Μαρκόνι (Marconi) κέρδισε το βραβείο Νόµπελ (Nobel) το 1907 για την 

ασύρµατη τηλεγραφία του, ενώ προηγουµένως ο Κροάτης Νικολά Τέσλα (Nikola 

Tesla) είχε  κατοχυρώσει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) για ραδιοεπικοινωνίες  

το 1897.  
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Το 1897, ο  λόρδος Rayleigh (το όνοµά του  ήταν John William Strutt) απέδειξε 

µαθηµατικά ότι τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µπορούν να διαδοθούν µέσα σε ένα 

λεπτό µεταλλικό σωλήνα.  

Μία ανακάλυψη που είχε µεγάλη σηµασία για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και 

για τα µικροκύµατα ήταν του Φλέµινγκ (J.A. Fleming), που είχε δουλέψει µαζί µε 

τους Maxwell, Marconi και τον Edison, και ο οποίος εφεύρε την ηλεκτρική λυχνία 

που είναι γενικότερα γνωστή ως δίοδος λυχνία.  

Μέχρι εκείνη την εποχή, οι ερευνητές επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στο να 

στείλουν και να  λάβουν σήµατα  επικοινωνίας (σε Μορς). Καθώς άρχισε ο 

καινούριος αιώνας, οι επιστήµονες δούλευαν  µε ραδιοκύµατα µεγάλου µήκους 

κύµατος για να πετυχαίνουν µεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, στην Ινδία ο  J.C. Bose 

δούλευε µε όλο  και µικρότερα µήκη κύµατος. Το  1895, ο Bose έκανε την  πρώτη 

δηµόσια παρουσίαση των ηλεκτροµαγνητικών κυµ άτων, προκαλώντας χτύπηµα 

κουδουνιού από απόσταση καθώς επίσης και έκρηξη πυρίτιδας από απόσταση.  

Το 1932, ο Sir Robert A. Waston-Watt συνέλαβε την ιδέα του 'RDF' (Radio 

Direction Finding) δηλαδή, την εύρεση της κατεύθυνσης µε ραδιοκύµατα. Έγραψε 

ένα επιστηµονικό άρθρο µαζί µε τον A.F. Wilkins στο οποίο περιγραφόταν η νέα 

τεχνική και  στο οποίο  έδωσε το  κωδικό όνοµα «Radar» το  1935. Απέδειξε ότι  η 

θεωρία µπορούσε να  εφαρµ οστεί, αλλά  µόνο σ ε µία απόσταση οκτώ µιλίων 

χρησιµοποιώντας τα  τεχνικά  µέσα που  υπήρχαν  εκείνη  την  εποχή . Μέχρι το 

φθινόπωρο του 1938 τα συστήµατα Radar είχαν τοποθετηθεί  κατά  µήκος της 

νότιας ακτής  της  Βρετανίας. Το  1941 ο Watson-Watt µετέβη στις Η.Π.Α. 

προκειµένου να εγκαταστήσει εκεί συστήµατα Radar.  

Το 1930, στα εργαστήρια της Bell Telephone (Αµερικανική εταιρεία τηλεφωνίας), 

ο Dr. George C. Southworth ανακάλυψε ότι τα  ραδιοκύµατα µπορούν να 

διαδοθούν µέσα από  ένα  στενό χάλκινο σωλήνα γεµ άτο µε νερό . Αυτός και η 
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οµάδα του ανακάλυψαν ότι  η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια που περνάει µέσα από 

κλειστές δοµές  κινείται σε  συγκεκριµένα πρότυπα , τα  οποία τώρα καλούνται 

'modes', και ότι η βέλτιστη διάµετρος για ένα σωλήνα που κατευθύνει τα κύµατα 

ήταν λίγο µεγαλύτερη από  το µισό µήκος κύ µατος της  ακτινοβολίας  που 

µεταδιδόταν. Επίσης, πειραµατίστηκαν επιτυχώς µε σωλήνες τετράγωνης, 

ορθογωνικής και ελλειψοειδούς διατοµής. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, ο W. L. Barrow µελετούσε κεραίες και ανακλαστήρες 

σε διάφορα σχήµατα, τα οποία τον οδήγησ αν να  πειραµατιστεί µε στενούς 

σωλήνες. Η εργασία του δηµοσιεύτηκε το Μάιο του 1936. Σήµερα, το πιο κοινό 

σχήµα για οδηγούς κυµάτων είναι το ορθογώνιο µε τη µία διάσταση περίπου το 

µισό του µήκους κύµατος της κεντρικής συχνότητας και την άλλη διάσταση 

στο ένα τέταρτο του µήκους κύµατος της συχνότητας αυτής.  

Στη µάχη της Αγγλίας το 1940, οι Βρετανοί ήταν σε θέση να  ανιχνεύσουν τα 

εχθρικά αεροσκάφη σε οποιαδήποτε  ώρα της  η µέρας και  σε οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες, αποδεικνύοντας έτσι την αξία των µικροκυµάτων στον κόσµο. 

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ίδρυσε το εργαστήριο 

ακτινοβολίας, µε στόχο να ερευνήσει τις εφαρµογές του Radar, το 1940.  

Δύο Βρετανοί επιστήµονες, ο H.A.H. Boot και ο J.T. Randall στο πανεπιστήµιο 

του Birmingham, σχεδίασαν διάταξη λυχνίας που µπορούσε να  παράγει 

µικροκύµατα ισχύος κατά 1000 φορές µεγαλύτερης από  οποιαδήποτε άλλη 

διάταξη εκείνης της εποχής. Τη διάταξη αυτή την ονόµασαν κοιλότητα µάγνητρον 

(cavity magnetron).  

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου πολέµου, καινούριες πηγές  ραδιοκυµάτων 

αναπτύχθηκαν για τα Radar, που µέχρι το τέλος του πολέµου έφτασαν να βγάζουν 

ισχύ από 100.000 Watt µέχρι αρκετά εκατοµµύρια Watt. 
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Αµέσως µετά τον πόλεµο, ο Dr. Percy Spencer δούλευε επάνω στο µάγνητρον και 

τότε παρατήρησε ότι  η σοκολάτα που βρισκόταν στην τσέπη του έλιωνε όταν 

προχωρούσε µπροστά από  το  µάγνητρον. Ύστερα από  διάφορα πειράµατα 

ανακάλυψε ότι το  καλαµπόκι γινόταν ποπκόρν  και ότι τα  αυγά  εκρήγνυνταν . Ο   

Dr. Percy Spencer λοιπόν είχε τυχαία ανακαλύψει την  ιδέα του  φούρνου 

µικροκυµάτων.  

Κατέληξε ότι η λιωµένη σοκολάτα και το ποπκόρν ήταν αποτέλεσµα της έκθεσης 

σε χαµηλής πυκνότητας ενέργεια των µικροκυµάτων. Συνέχισε τα πειράµατά του 

µε άλλα  τρόφιµα µε τη σκέψη ότι αφού  αυτά τα τρόφιµα ήταν εφικτό να 

µαγειρευτούν πάρα πολύ σύντοµα, ήταν εύλογο να συµβαίνει το ίδιο και µε άλλα 

τρόφιµα.  

Αργότερα κατασκεύασε ένα µεταλλικό κουτί µε άνοιγµα από το οποίο διοχέτευε 

µικροκύµατα. Η ενέργεια που  έµπαινε στο κουτί δεν µπορούσε να  διαφύγει και 

για αυτό  το  λόγο  δη µιουργούσε µεγαλύτερης π υκνότητας ηλεκτροµαγνητικό 

πεδίο. Όταν τοποθετούνταν  τρόφιµα µέσα στο  κουτί και διοχετεύονταν 

µικροκύµατα, η  θερµοκρασία των τροφίµων ανέβαινε απότοµα. Έτσι ο Dr. 

Spencer εφεύρε αυτό που αργότερα ονοµάστηκε φούρνος µικροκυµάτων. 
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Οι πρώτοι φούρνοι µικροκυµάτων καλούνταν  'Radaranges'. Η πρώτη ε µπορική 

εφαρµογή και  τα  διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώθηκαν στις Η.Π.Α., αλλά 

αντίστοιχες εφαρµογές  εξελίσσονταν στη  Μεγάλη Βρετανία και στην  Ευρώπη. 

Πριν περάσει πολύς καιρός, οι φούρνοι µικροκυµάτων έγιναν µια συσκευή που 

µπορούσε να την έχει ο καθένας (ευρείας χρήσης).  
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1.4. Ακτινοβολία, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, µικροκύµατα [3] 

 
Με τον όρο ακτινοβολία αναφερόµαστε στη  µετάδοση ενέργειας στο  χώρο, είτε 

µε τη µορφή κυµάτων, είτε µε τη µορφή σωµατιδίων (π.χ. ηλεκτρόνια, πρωτόνια, 

νετρόνια).  

Με τον όρο ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αναφερόµαστε στο είδος εκείνο της 

ενέργειας που  µεταδίδεται µε τη  µορφή κυµάτων, δηλ. τοπικών και χρονικών 

µεταβολών του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου. Τα κύµατα αυτά ονοµάζονται 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.  

Όλα τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εποµένως αποτελούνται από ηλεκτρικά και 

µαγνητικά πεδία που  διαδίδονται µαζί στο χώρο µε την ίδια ταχύτητα, την 

ταχύτητα του φωτός 300.000 km/s. Η συχνότητα του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος 

µε την οποία πάλλεται µέσα στο χώρο, είναι η  ίδια µε τη συχνότητα του 

παλλόµενου ηλεκτρικού φορτίου που το δηµιούργησε. 

Οι περιοχές του Η/Μ φάσµατος είναι οι παρακάτω:  

• Η περιοχή  της  ELF (εξαιρετικά χα µηλές συχνότητες) στην οποία  ανήκουν 

ακτινοβολίες µε συχνότητες από µερικά Hz µέχρι 500 Ηz. Μεταξύ αυτών 

περιλαµβάνεται και η  συχνότητα  για τη  µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (50 Ηz) 

από το δίκτυο της ΔΕΗ  µε την οποία λειτουργούν όλες οι οικιακές συσκευές.  

• Η περιοχή των ραδιοκυµάτων (ραδιοσυχνότητες, RF) είναι η περιοχή στην οποία 

εκπέµπουν οι  ραδιοφωνικοί σταθµοί και  οι  σταθµοί τηλεόρασης (από 100kHz 

µέχρι 300ΜΗz) καθώς και οι συσκευές της τηλεόρασης και οι οθόνες των 

υπολογιστών στα σπίτια µας.  

• Η περιοχή  των µικροκυµάτων (µικροκύµατα) (300ΜΗz έως 300GHz) είναι η 

περιοχή στην  οποία εκπέµ πει η  κινητή τηλεφωνία (900 και 1800MHz), η 

δορυφορική τηλεόραση, τα πολιτικά και στρατιωτικά Radar καθώς και οι φούρνοι 

µικροκυµάτων.  
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Σχήµα 1: Οι περιοχές του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 

Τι είναι τα µικροκύµατα; 

 
Τα µικροκύµατα είναι ένα είδος ηλεκτροµαγνητικού κύµ ατος. Το  πιο 

συνηθισµένο είδος ηλεκτροµαγνητικού κύµ ατος είναι το ορατό φως. Εάν 

καταλάβουµε τον  τρόπο  λειτουργίας του  φωτός, τότε  θα  έχουµε  µια καλή  εικόνα 

του πως λειτουργούν τα µικροκύµατα. 

Για να  παραχθεί φως απαιτείται ενέργεια, η  οποία είτε προέρχεται από τον ήλιο, 

είτε από  λά µπα πετρελαίου , είτε  από  µια ηλεκτρική  λά µπα φωτισµού. Για να 

παραχθούν τα  µικροκύµατα χρειάζεται επίσης ενέργεια. Ένας κοινός φούρνος 

µικροκυµάτων χρειάζεται αρκετές εκατοντάδες βατ (Watt ηλεκτρικής ενέργειας) 

για να  καταστήσει  τη  µικροκυµατική ενέργεια  αρκετή  για  να  θερ µάνει τα 

παγωµένα τρόφιµα. 

Όπως και το φως, έτσι και τα µικροκύµατα, ταξιδεύουν πολύ γρήγορα, περίπου 

300.000 χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο (στον αέρα). Επιπλέον, τόσο τα µικροκύµατα 

όσο και το  φώς εξασθενούν  (αποδυναµώνονται) όσο  αποµ ακρύνονται από  την 

πηγή. 

Παρόλα αυτά όµως, όσα κοινά χαρακτηριστικά κι αν έχουν µεταξύ τους, τα 

µικροκύµατα και το φως, υπάρχει µια µεγάλη διαφορά: Το  φως είναι ορατό 

(µπορούµε να το δούµε) ενώ τα µικροκύµατα είναι αόρατα. Αυτό οφείλεται στη 

µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα µικροκύµατα και στα κύµατα του φωτός και αυτή η 

διαφορά είναι το µήκος κύµατός τους.  
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Τόσο τα µικροκύµατα όσο  και τα κύµ ατα του φωτός είναι ηλεκτροµαγνητικά 

κύµατα και συνεπώς µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος. 

Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµ ατα που  έχουν ένα εύρος 

συχνότητας από  περίπου 0.3 GHz (στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει ένα 

καθορισµένο όριο κατώτερης συχνότητας) µέχρι 300 GHz και τα αντίστοιχα µήκη 

κύµατος κυµαίνονται από το 1m µέχρι το 1mm. Τα µικροκύµατα είναι συνεχή και 

πολωµένα σε  αντίθεση µε την  ορατή  ακτινοβολία (εκτός βέβαια από  τα laser). 

Υπακούουν στους νόµους της οπτικής και µπορούν να διαδοθούν, να 

απορροφηθούν ή  να  αν ακλαστούν ανάλογα  µε το  είδος της  ύλης  που 

παρεµβάλλεται στο  δρόµο  τους  όπως φαίνεται στο  σχήµα  2. Η µετάδοση των 

κυµάτων µπορεί να  γίνει µέσα σε  υλικά που  είναι καλοί µονωτές και δεν 

θερµαίνονται, η  απορρόφηση  θα  γίνει σε  υλικά που  θα  µειώνουν τη  διαθέσιµη 

µικροκυµατική ενέργεια µε αποτέλεσµα να θερµαίνεται αυτό το υλικό αµέσως, η 

δε ανάκλαση µπορεί να γίνει σε µέταλλα. 

 

 
Σχήµα 2: Η αλληλεπίδραση των µικροκυµάτων µε τα διάφορα υλικά. 
                 (Πηγή: http://www.liv.ac.uk/∼mimi/) 
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Ο καθένας είναι εξοικειωµένος µε τον οικιακό φούρνο µικροκυµάτων. Πράγµατι, 

η πλειοψηφία των οικογενειών κατέχει τουλάχιστον ένα. Η διαδικασία θέρµανσης 

µε το φούρνο  µικροκυµάτων είναι εντούτοις εντελώς διαφορετική από  τη 

διαδικασία θέρµανσης  που  χρησιµοποιείται στους συµβατικούς φούρνους. Με τα 

µικροκύµατα, η  θερµότητα παράγεται εσωτερικά µέσα στο υλικό, δηλαδή  δεν 

προέρχεται από  τις εξωτερικές πηγές  θέρµανσης .  Κατά συνέπεια, η  ροή  της 

θερµότητας είναι  αντίστροφη από  αυτή  που  χρησιµοποιείται στα  υλικά πο υ 

θερµαίνονται µε συµβατικά µέσα. Είναι δυνατό  να  θερµανθούν  τόσο  οι µεγάλες 

όσο και οι µικρές ποσότητες  πολύ  γρήγορα  και  οµοιόµορφα και, καθώς η 

απορρόφηση της µικροκυµατικής ενέργειας ποικίλλει ως προς τη σύνθεση και τη 

δοµή, είναι ακόµη δυνατό να υπάρξει εκλεκτική  θέρµανση. 

 
Σχήµα 3: Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα 
               (Πηγή: www.anton-paar.com/ap/apinternet/html/default/cmse-698d4d.en.0) 
 

Τα µικροκύµατα έχουν πολύ  µεγαλύτερο µήκος κύµ ατος από  του φωτός. Το 

µήκος κύµατος των µικροκυµάτων εκτείνεται από 1 εως 30 περίπου εκατοστά. 

Από την αρχική τους ανακάλυψη τα µικροκύµατα έως και σήµερα απέκτησαν 

ποικίλες χρήσεις. Οι περισσότερες από τις χρήσεις τους, εµπίπτουν στις παρακάτω 

κατηγορίες: (IEEE Virtual)[39-48] 
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• Θέρµανση: Τα µικροκύµατα χρησιµοποιούνται για να παράγουν θέρµανση σε ένα  

                    φούρνο µικροκυµάτων καθώς επίσης και στη βιοµηχανία [40-45, 47]. 

 

 

• Ραντάρ: Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι λειτουργούν λαµβάνοντας πληροφορία   

                   (σήµα δεδοµένων) από µια δέσµη µικροκυµάτων και στέλνοντάς τη σε   

                    έναν άλλο αποδέκτη (λήπτη) ο οποίος βρίσκεται σε µια διαφορετική  

                    τοποθεσία πάνω στη γη. Ουσιαστικά, όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί  

                    δορυφόροι χρησιµοποιούν δέσµες µικροκυµάτων κατά αυτόν τον   

                    τρόπο [40-45, 47]. 

• Σύστηµα επικοινωνιών.  

 

 

• Φυσική και αστρονοµία: Οι αστρονόµοι κατασκευάζουν µεγάλους δέκτες  

                                                 µικροκυµάτων, τα λεγόµενα ραδιοτηλεσκόπια,  

                                              προκειµένου να µελετήσουν τις εκποµπές µικροκυµάτων  

                                              από τα αστέρια, τους γαλαξίες, ακόµη και την  

                                              εναποµένουσα µικροκυµατική ενέργεια από το Big 

Bang [40-45, 47].
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2. Η Μικροκυµατική Χηµεία 
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2.1. Εισαγωγή στη µικροκυµατική χηµεία [9] 
 

Η µικροκυµατική χηµεία ασχολείται µε τη χρήση της µικροκυµατικής 

ακτινοβολίας ως πηγής  ενέργειας για την πρόκληση χηµ ικών αντιδράσεων αλλά 

κυρίως για τις εφαρµογές  της  στη  χηµ ική ανάλυση  και στη  σύνθεση  χηµ ικών 

ουσιών. Η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε πολλές 

βιοµηχανικές εφαρµογές όπως η ξήρανση, η θέρµανση, η συγκόλληση και άλλες.  

Στις επόµενες ενότητες θα  αναφερθούν οι αρχές στις οποίες βασίζεται η 

λειτουργία της  µικροκυµατικής ακτινοβολίας, η  χρήση  της  στη  χηµ ική ανάλυση 

και στη  σύνθεση . Επίσης, θα  αναλυθεί ο  µηχανισµός της  θέρµανσης  µε 

µικροκύµατα και θα  σχολιαστεί το υπόβαθρ ο πάνω στο  οποίο αναπτύχθηκε  η 

µικροκυµατική χηµεία, απαριθµώντας τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς,  

 

2.2. Βασικές αρχές της µικροκυµατικής χηµείας [9] 
 

Ο βασικός µηχανισµός της θέρµανσης µε µικροκύµατα αφορά την ενεργοποίηση 

των πολικών µορίων ή των ιόντων τα οποία πάλλονται κάτω από την επίδραση 

ενός παλλό µενου ηλεκτρικού  ή  µαγνητικού πεδίου . Με την  παρουσία του 

παλλόµενου φορτίου, τα  σωµατίδια προσπαθούν  να  προσανατολιστούν ή  να 

πάλλονται σε  φάση µε το  πεδίο. Παρόλα αυτά , η  κίνηση αυτών των σωµατιδίων 

περιορίζεται από  περιοριστικές δυνάµ εις, όπως είναι η  αλληλεπίδραση των 

σωµατιδίων µεταξύ τους και η  ηλεκτρική αντίσταση, οι οποίες δυνάµ εις 

περιορίζουν την κίνηση των σωµατιδίων και παράγουν τυχαία κίνηση παράγοντας 

θερµότητα.  

Εφόσον η  ανταπόκριση των διαφόρων υλικών στη  µικροκυµατική ακτινοβολία 

είναι διαφορετική, δεν είναι δυνατόν όλα τα υλικά να αναπτύξουν θερµότητα από 

τη µικροκυµατική ακτινοβολία.  
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Με βάση την ανταπόκριση των υλικών στην επίδραση των µικροκυµάτων, τα 

υλικά µπορούν γενικώς να κατανεµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Τα υλικά που είναι διαπερατά στα µικροκύµατα όπως το θειάφι 

• Τα υλικά που ανακλούν τα µικροκύµατα όπως ο χαλκός 

• Τα υλικά τα οποία απορροφούν τα µικροκύµατα όπως το νερό 

 

Μόνο τα υλικά που απορροφούν τη µικροκυµατική ακτινοβολία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη µικροκυµατική χη µεία. Αυτά τα  υλικά  µπορούν να 

κατανεµηθούν σε  κατηγορίες ανάλογα  µε τρεις κύριους µηχανισµούς θέρµανσης 

(Σχήµα 4) : 

1. Προσανατολισµός διπόλων 

2. Μηχανισµός µετάδοσης 

3. Πόλωση µε διαφορά φάσης 

 
Σχήµα 4: Μέθοδοι θέρµανσης µε µικροκυµατική ακτινοβολία  
                (Πηγή: Pueschner GmBH website (www.pueschner.com/eng/basics/index.html) 
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2.2.1. Προσανατολισµός διπόλων [9] 
 

Ο προσανατολισµός των διπόλων είναι µία διαδικασία κατά την οποία η  

θερµότητα παράγεται σε  πολικά µόρια. Καθώς αυτά  εκτίθενται σε  παλλόµενο 

ηλεκτροµαγνητικό πεδίο κατάλληλης συχνότητας, τα πολικά µόρια προσπαθούν 

να ακολουθήσουν  το  πεδίο και να  προσανατολιστούν παράλληλα  προς  αυτό . 

Ωστόσο όµως, εξαιτίας των ενδοµοριακών δυνάµεων τα πολικά µόρια υφίστανται 

κάποια αδράνεια και δεν µπορούν να ακολουθήσουν το πεδίο. Αυτό συνεπάγεται 

µία τυχαία κίνηση των µικροσωµατιδίων (των µορίων δηλαδή) και αυτή η τυχαία 

κίνηση παράγει θερµότητα. Η θερµότητα αυτή µπορεί να παραχθεί µε ένα ή και µε 

τους δύο από τους παρακάτω µηχανισµούς: 

Ο πρώτος µηχανισµός είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ των µορίων πολικού 

διαλύτη όπως είναι το νερό , η  µεθανόλη και η  αιθανόλη, και ο  δεύτερος 

µηχανισµός είναι η  αλληλεπίδραση µεταξύ των πολικών µορίων της διαλυµένης 

ουσίας όπως είναι η αµµωνία και το µυρµηκικό οξύ. 

Προϋπόθεση για τον διπολικό προσανατολισµό είναι ότι η περιοχή της 

συχνότητας του παλλόµ ενου πεδίου, πρέπει να  είναι κατάλληλη, ώστε να 

ενεργοποιήσει επαρκή  αλληλεπίδραση µεταξύ των σωµατιδίων. Αν η  συχνότητα 

είναι πολύ  µεγάλη, οι  δυνάµεις που   συγκρατούν τα  µόρια θα  σταµατήσουν την 

κίνηση του  πολικού µορίου πριν αυτό  προλάβει να  ακολουθήσει το  πεδίο, µε 

αποτέλεσµα την ανεπαρκή αλληλεπίδραση των µορίων. Από την άλλη µεριά, αν η 

συχνότητα είναι πολύ  χαµηλή, το πολικό µόριο έχει αρκετό χρόνο  για να 

ευθυγραµµιστεί µε το  πεδίο  και  συνεπώς δεν  λα µβάνει χώρα τυχαία 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µορίων και έτσι δεν  αναπτύσσεται θερµότητα . Η 

µικροκυµατική ακτινοβολία έχει την κατάλληλη συχνότητα από  0.3 έως 30 GHz 

για να προκαλέσει την  κίνηση των πολικών σωµατιδίων και να  υπάρχει επαρκής 

αλληλεπίδραση µεταξύ των σωµατιδίων. Αυτή είναι η  ιδανική επιλογή για 

θέρµανση χρησιµοποιώντας τα πολικά µόρια. 
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Επιπλέον, η ενέργεια ενός φωτονίου της µικροκυµατικής ακτινοβολίας είναι πολύ 

µικρή 0.037 kcal/mol περίπου της  τάξεως της  τυπικής ενέργειας που  χρειάζεται 

για να  σπάσει  ένας  µοριακός δεσ µός που  είναι  80-120 kcal/mol. Συνεπώς, η 

µικροκυµατική διέγερση των µορίων δεν επηρεάζει τη µοριακή δοµή  ενός 

οργανικού µορίου και η αλληλεπίδραση είναι καθαρά κινητική. 

 
2.2.2. Μηχανισµός µετάδοσης [9] 

 
Ο µηχανισµός µετάδοσης παράγει θερµότητα προβάλλοντας αντίσταση σε 

ηλεκτρικό ρεύµα . Το  παλλόµενο  ηλεκτροµαγνητικό πεδίο παράγει παλµ ική 

κίνηση των ηλεκτρονίων ή  των ιόντων σε  έναν  αγωγό µε αποτ έλεσµα να 

δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα . Αυτό το ηλεκτρικό ρεύµα  αντιµετωπίζει 

εσωτερική αντίσταση και  µε τον  τρόπο  αυτό  αναπτύσσεται θερ µοκρασία στον 

αγωγό. 

Ο κύριος περιορισµός αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε 

υλικά που  έχουν  µεγάλη αγωγιµότητα επειδή τέτοια υλικά αντανακλούν το 

µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας που προσπίπτει σε αυτά. 

 
2.2.3. Πόλωση µε διαφορά φάσης [9] 

 
Η µέθοδος της πόλωσης µπορεί να θεωρηθεί σαν συνδυασµός των µηχανισµών 

της αγωγής και της διπολικής πόλωσης. Είναι σηµαντικός τρόπος για τη θέρµανση 

συστηµάτων που  περιλαµβάνουν ένα υλικό, καλό  αγωγό του ηλεκτρισµού που 

βρίσκεται σε  διασπορά µέσα σε  µη αγώγιµο υλικό. Για παράδειγµα ας 

θεωρήσουµε τη  διασπορά των µεταλλικών σωµατιδίων σε  θειάφι. Το  θειάφι δεν 

αντιδρά στα µικροκύµατα και τα µέταλλα αντανακλούν το µεγαλύτερο µέρος της 

ενέργειας των µικροκυµάτων στην οποία  εκτίθενται , αλλά  συνδυάζοντας τα  δύο 

παράγεται υλικό που απορροφά πολύ καλά τα µικροκύµατα. Ωστόσο όµως, για να 

συµβεί αυτό, τα µέταλλα πρέπει να  χρησιµοποιηθούν σε  µορφή σκόνης . Αυτό 

συµβαίνει γιατί, αντίθετα µε τη µεταλλική επιφάνεια, η σκόνη του µετάλλου είναι 



 23 

ένας πολύ καλός απορροφητής της µικροκυµατικής ακτινοβολίας. Απορροφά την 

ακτινοβολία και θερµ αίνεται µε µηχανισµό παρόµ οιο µε αυτόν  της  διπολικής 

πόλωσης. Το  περιβάλλον της  µεταλλικής σκόνης  ενεργεί σαν  διαλύτης για τα 

πολικά µόρια και περιορίζει την  κίνηση των ιόντων µε δυνάµ εις που  είναι 

ισοδύναµες µε τις  ενδοσωµατιδιακές αλληλεπιδράσεις στους πολικούς διαλύτες. 

Αυτές οι περιοριστικές δυνάµεις, κάτω από την επίδραση του παλλόµενου πεδίου 

προκαλούν µία διαφορά φάσεως στην  κίνηση των ιόντων. Αυτό το  κενό  φάσης 

παράγει µία τυχαία κίνηση των ιόντων και έχει ως αποτέλεσµα  τη  θέρµανση  του 

συστήµατος. 

 
2.3. Συσκευές για τη χηµεία των µικροκυµάτων [9] 

 
Τα πιο πρωτοποριακά πειράµατα στη  χηµ ική σύνθεση  που  χρησιµοποιούν 

µικροκύµατα έγιναν σε οικιακούς φούρνους µικροκυµάτων. Ωστόσο οι εξελίξεις 

στην τεχνολογία του εξοπλισµού µε µικροκύµατα έχουν δώσει τη δυνατότητα 

στους ερευνητές να  χρησιµοποιήσουν εξειδικευµένες συσκευές για οργανικές 

αντιδράσεις. Παρακάτω αναφέρονται δύο  κατηγορίες στις οποίες µπορούν να 

καταταγούν οι συσκευές για τη χηµεία των µικροκυµάτων: 

• Οι συσκευές µονού τρόπου και 

• Οι συσκευές πολλαπλού τρόπου 



 24 

2.3.1. Συσκευές µονού τρόπου [9] 

 
Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις συσκευές του µονού τρόπου είναι το γεγονός ότι 

παράγουν ένα  στάσιµο κύµα  το  οποίο παράγεται από  την  αλληλεπίδραση των 

πεδίων που  έχουν  το  ίδιο πλάτος  αλλά  διάφορες διευθύνσεις παλµού . Αυτή η 

διάταξη παράγει µία δέσµη  κόµ βων, όπου η ένταση της ενέργειας των 

µικροκυµάτων είναι µηδέν και µία δέσµη αντικόµβων όπου  το µέγεθος της 

ενέργειας των µικροκυµάτων είναι στη µέγιστη τιµή της. (Σχήµα 5) 

 
Σχήµα 5: Σχηµατισµός στάσιµων κυµάτων 
                (Πηγή: Chapter on standing waves and musical instruments at www.tufts.edu) 
 
Ο παράγοντας που καθορίζει το σχεδιασµό των συσκευών του µονού τρόπου είναι 

η απόσταση του δείγµατος από  το µάγνητρον. Αυτή η  απόσταση πρέπει να  είναι 

κατάλληλη ώ στε να  εξασφαλίσει ότι το δείγµα τίθεται στους αντικόµβους του 

στάσιµου ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. (Σχήµα 6) 
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Σχήµα 6: Συσκευή θέρµανσης µονού τρόπου  
                 (Πηγή: Self-tuning Single-Mode cavity in Discoverer system by CEM Corporation   
                             http://www.cem.com/synthesis/technology.asp) 
 

Ένας περιορισµός των συσκευών του µονού τρόπου είναι ότι µόνο ένα σκεύος 

µπορεί να ακτινοβολείται κάθε φορά. Παρόλα αυτά όµως, µετά την ολοκλήρωση 

του χρόνου της αντίδρασης, το µείγµα που  έχει αντιδράσει µπορεί ταχύτατα να 

ψυχθεί χρησιµοποιώντας πεπιεσµένο αέρα και αυτό είναι σύστηµα το οποίο είναι 

ενσωµατωµένο στη συσκευή ως τρόπος  ψύξεώς της . Έτσι η  συσκευή είναι  πιο 

φιλική προς το χρήστη. Αυτή η  συσκευή µπορεί να  επεξεργαστεί όγκους  που 

κυµαίνονται από 0.2 µέχρι περίπου 50 mL σε σφραγισµένα δοχεία (250 °C, ca. 20 

bar), και όγκους 150 mL περίπου σε  συνθήκες  ανοιχτού δοχείου και ψυκτήρα 

επαναρροής.  

Η θέρµανση µε µικροκύµατα µε συσκευές µονού τρόπου χρησιµοποιείται τώρα 

για µικρής κλίµακας ανακαλύψεις ή  έρευνες  φαρµ άκων, αυτοµ ατοποίηση και 

εφαρµογές παρασκευαστικής χη µείας. Ένα πλεονέκτη µα της  συσκευής µονού 

τρόπου είναι η µεγάλη ταχύτητα της θέρµανσης. Αυτό συµβαίνει επειδή το δείγµα 

πάντα τοποθετείται στους  αντικόµβους το υ πεδίου όπου  η  ένταση της 

µικροκυµατικής ακτινοβολίας είναι η  µέγιστη. Αντίθετα, στις συσκευές του 

πολλαπλού τρόπου, η θέρµανση είναι ο µέσος όρος της δυνατής. 
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2.3.2. Συσκευές πολλαπλού τρόπου [9] 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό των συσκευών αυτών είναι η  εσκεµµένη αποφυγή του 

να δηµιουργηθεί ένα στάσιµο κύµα µέσα στη συσκευή . (Σχήµα 7). 

 
Σχήµα 7: Συσκευή θέρµανσης πολλαπλού τρόπου 
               (Πηγή: http://www.pueschner.com/engl/basics/index.html) 
 

Στόχος είναι να  παράγεται όσο  το δυνατόν µεγαλύτερη τυχαία κατάσταση µέσα 

στη συσκευή. Όσο µεγαλύτερη τυχαία κατάσταση, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

διασπορά της ακτινοβολίας που αυξάνει την επιφάνεια που µπορεί να προκαλέσει 

αποτελεσµατική θέρµανση  µέσα στη  συσκευή . Με τον  τρόπο  αυτό , µία συσκευή 

θέρµανσης πολλαπλού τρόπου µπορεί να δεχτεί συγχρόνως ένα πλήθος δειγµάτων 

για θέρ µανση, αντίθετα  µε τις  συσκευές  του  µονού τρόπου  όπου  µπορεί να 

ακτινοβολείται µόνο ένα  δείγµα τη  φορά . Λόγω αυτού  του  χαρακτηριστικού, οι 

συσκευές που  θερµαίνουν µε τον πολλαπ λό τρόπο , χρησιµοποιούνται για 

θέρµανση µεγάλου όγκου  και για διαδικασίες χηµ ικής ανάλυσης , όπως είναι ο 

προσδιορισµός τέφρας, εκχύλισης, κ .λ.π.. Σε  µεγάλες συσκευές  πολλαπλού 

τρόπου µπορεί να γίνει επεξεργασία πολλών λίτρων του µείγµατος αντίδρασης και 

σε ανοιχτά και σε  κλειστά δοχεία. Η πρόσφατη  έρευνα  είχε ως αποτέλεσµα  να 
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κατασκευαστούν αντιδραστήρες συνεχούς  ροής  µε κοιλότητες και για απλό  και 

για πολλαπλό  τρόπο  που  κάνουν  δυνατή  την  παραγωγή υλικών σε  ποσότητες 

χιλιογράµµων. 

Ο µεγαλύτερος περιορισµός των συσκευών πολλαπλού τρόπου είναι  ότι  παρόλο 

που η  ακτινοβολία διαχέεται µέσα σε  αυτές , τα  δείγµατα που  θερµαίνονται δεν 

µπορούν να  ελεγχθούν µε απόλυτη αποτελεσµατικότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στην τυχαία κατάσταση που  παράγεται µέσα στη συσκευή που  έχει ως 

αποτέλεσµα να  είναι δύσκολο  να  παραχθούν  συνθήκες  ίσης θέρµανσης  για τα 

δείγµατα που θερµαίνονται συγχρόνως. 
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2.4. Μάγνητρον [37, 56-58] 

 
Το µάγνητρον αποτελείται από µία δίοδο λυχνία κενού η οποία βρίσκεται 

ανάµεσα στους πόλους ενός ισχυρού µόνιµου µαγνήτη. Μέσα σε αυτήν 

παράγονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα συχνότητας (Μ2= περιοχή µικροκυµάτων) 

τα οποία συλλέγονται από έναν οδηγό κυµάτων. Αυτός είναι ένας βρόγχος µε 

κατάλληλη διάµετρο που συλλέγει τα µικροκύµατα µέσα στη λυχνία και 

καταλήγει σε κεραία που ακτινοβολεί την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε µια 

περιστρεφόµενη µεταλλική φτερωτή. Στα µεταλλικά πτερύγια της φτερωτής 

ανακλώνται τα µικροκύµατα και καθώς τα πτερύγια περιστρέφονται τα 

µικροκύµατα στέλνονται σε όλα τα σηµεία του θαλάµου του φούρνου 

µικροκυµάτων. 

 

 

 
Σχήµα 8: Απεικόνιση του µάγνητρον 
                (Πηγή: www.anton-paar.com/ap/apinternet/html/default/cmse-698d4d.en0) 
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2.4.1. Τρόπος παραγωγής των µικροκυµάτων µέσα στο µάγνητρον 
 
Η δίοδος λυχνία αποτελείται από µια θερµαινόµενη κάθοδο συνδεδεµένη µε τον 

αρνητικό πόλο πηγής συνεχούς ρεύµατος και µια άνοδο συνδεδεµένη µε το θετικό 

πόλο και επιπλέον και µε µια πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος υψηλής 

συχνότητας που συνήθως είναι ένα  κύκλωµα παραγωγής ηλεκτρικών 

ταλαντώσεων.  

Λόγω της θερµότητας της καθόδου και του θετικού δυναµικού της ανόδου, 

αναχωρούν ηλεκτρόνια από την κάθοδο µε κατεύθυνση προς την άνοδο. Το κενό 

που υπάρχει µέσα στη λυχνία επιτρέπει ανάπτυξη υψηλής θερµοκρασίας χωρίς να 

οξειδωθούν τα µέταλλα της καθόδου και της αντίστασης που τη θερµαίνει και 

επιπλέον δεν εµποδίζονται τα ηλεκτρόνια κατά την έξοδό τους από την κάθοδο.  

 

 

 
Σχήµα 9: Τοµή του µάγνητρον 
               (Πηγή: http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx08.en.html) 
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Κατά την πορεία τους τα ηλεκτρόνια δέχονται την επίδραση του κάθετου σε 

αυτήν µαγνητικού πεδίου. Η επίδραση αυτή, έχει ως αποτέλεσµα η ευθύγραµµη 

διαδροµή του κάθε ηλεκτρονίου να κάµπτεται έτσι, ώστε το ηλεκτρόνιο να φτάνει 

στην άνοδο υπό γωνία. Αν το µαγνητικό πεδίο είναι πολύ ισχυρό ή το θετικό 

φορτίο στην άνοδο ασθενές, η καµπύλη τροχιά του ηλεκτρονίου µπορεί να γίνει 

κυκλική και το ηλεκτρόνιο να ξαναγυρίσει στην κάθοδο. 

 

 
Σχήµα 10: Τοµή του µάγνητρον. Η τροχιά που ακολουθεί το ηλεκτρόνιο. 
                 (Πηγή: http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx08.en.html) 
 

Επειδή το µαγνητικό πεδίο είναι σταθερό, καθώς προέρχεται από µόνιµο µαγνήτη, 

η τροχιά του ηλεκτρονίου θα καθορίζεται από το µέγεθος του θετικού φορτίου της 

ανόδου. Αν η ισχύς αυτή αυξοµειώνεται, ανάλογα θα µεταβάλλεται και το σχήµα 

της τροχιάς του κάθε ηλεκτρονίου µε αποτέλεσµα άλλοτε τα ηλεκτρόνια να 

φτάνουν στην άνοδο και άλλοτε όχι. 

Η αυξοµείωση του θετικού ηλεκτρικού δυναµικού της ανόδου επιτυγχάνεται µε τη 

σύνδεση της ανόδου και µε µια πηγή ηλεκτρικών ταλαντώσεων που παρέχει 

ηλεκτρικό φορτίο που µεταβάλλεται µε σταθερή συχνότητα από θετικό σε 

αρνητικό. Τα ηλεκτρικά φορτία που τροφοδοτούν τη λυχνία καθορίζονται έτσι 

ώστε τη στιγµή που το κύκλωµα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων τροφοδοτεί την 

άνοδο µε θετικό φορτίο επιπλέον του ήδη θετικού φορτίου από την πηγή 

σταθερού ρεύµατος, τα ηλεκτρόνια φτάνουν στην άνοδο. Τη χρονική στιγµή όµως 

που το κύκλωµα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων τροφοδοτεί την άνοδο µε 
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αρνητικό φορτίο µειώνεται η  ελκτική δύναµη  της  ανόδου  προς  τα ηλεκτρόνια τα 

οποία τείνουν να επιστρέψουν στην κάθοδο. 

Η άνοδος είναι κυκλική γύρω από την κάθοδο. Με κατάλληλη διάταξη οι 

ηλεκτρικές ταλαντώσεις διατρέχουν την περιφέρεια της ανόδου ώστε το επιπλέον 

θετικό φορτίο ενός  σηµ είου της  ανόδου  να  µετακινείται κατά  µήκος της 

περιφέρειάς της ακολουθούµενο από µια µείωση του θετικού φορτίου κ.ο.κ. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα και  τα  ηλεκτρόνια  όταν  φτάνουν στην άνοδο , φτάνουν σε 

κάποια σηµεία της  µια στιγµή και την  επόµενη  στιγµή στα  γειτονικά τους . Έτσι 

στο χώρο µεταξύ ανόδου και  καθόδου δηµιουργούνται δέσµες ηλεκτρονίων που 

κινούνται σαν φτερά ανεµιστήρα µε κέντρο την κάθοδο και κατάληξη την άνοδο. 

Τα ηλεκτρόνια µέσα στις δέσµες αυτές εκτελούν και άλλες κινήσεις. 

Οι αλλαγές αυτές του ηλεκτρικού πεδίου στα διάφορα σηµεία της ανόδου , που 

φτάνουν διαδοχικά τα ηλεκτρόνια, χρησιµοποιούνται για να  τροφοδοτήσουν 

µικρά κυκλώµ ατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Οι αλλαγές αυτές είναι ήδη  πολύ 

γρήγορες και  στο  χρόνο  που  µεσολαβεί µεταξύ δύο  αλλαγών σε  δύο  γειτονικά 

σηµεία, το κύκλωµα ταλαντώσεων που τα  συνδέει παράγει ηλεκτρικές 

ταλαντώσεις οι  οποίες  φυσικά είναι  ακόµα πιο  γρήγορες. Η συχνότητα αυτή των 

ταλαντώσεων φτάνει τα  108 MHz που είναι η  συχνότητα  των µικροκυµάτων. 

Επειδή σε κάθε ηλεκτρική ταλάντωση παράγεται και ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα, 

τα κύµατα αυτά συλλέγονται από το βρόγχο του οδηγού κύµατος και αποδίδονται 

στην κεραία και από αυτήν στο θάλαµο του φούρνου, όπως προαναφέρθηκε. 

Το κύκλωµα ταλαντώσεων που  συνδέει δύο  σηµ εία της ανόδου  όπου  φτάνουν 

διαδοχικά οι δέσµες  των ηλεκτρονίων είναι ενσωµατωµένο στο  µεταλλικό σώµα 

της ανόδου. Συνήθως είναι  σκαµµένες κοιλότητες που παίζουν και  το  ρόλο 

αντηχείου για τα  ηλεκτροµ αγνητικά κύµατα  που  δηµ ιουργούν. Μέσα σε  µια 

τέτοια κοιλότητα βρίσκεται ο βρόγχος του οδηγού κύµατος. Η επιφάνεια της κάθε 

κοιλότητας µαζί µε το  διάκενο που  φαίνεται στο  σχήµα  αποτελούν  το  κύκλωµα 

ταλαντώσεων για  παραγωγή µικροκυµατικής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 

Όταν η κινούµενη δέσµη ηλεκτρονίων ακουµπά στο ένα άκρο του διάκενου, 
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εξουδετερώνει τοπικά  το  µόνιµο θετικό φορτίο της  ανόδου  ενώ το  φορτίο αυτό 

στο άλλο  άκρο  του διάκενου παραµένει ανεπηρέαστο. Λόγω της διαφοράς αυτής 

δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα  από  το ένα  άκρο  του διάκενου στο άλλο  που 

περνά από  την  επιφάνεια των τοιχωµάτων της  κοιλότητας. Η κίνηση α υτή του 

ρεύµατος µεταξύ διάκενου και αγωγού (τοίχωµα κοιλότητας) παράγει το ίδιο 

αποτέλεσµα που  παράγει ένα  κύκλωµα ταλαντώσεων που  αποτελείται από 

πυκνωτή (εδώ είναι το  διάκενο) και αυτεπαγωγή (εδώ είναι η  επιφάνεια του 

τοιχώµατος της κοιλότητας). 
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2.5. Τα πλεονεκτήµατα της µικροκυµατικής χηµείας [9] 

 
 “Οι αντιδράσεις που υποβοηθούνται ή προκαλούνται από µικροκύµατα είναι 

ασφαλέστερες, γρηγορότερες, καθαρότερες και πιο οικονοµικές από τις αντιδράσεις 

που γίνονται µε συµβατικό τρόπο. Η εφαρµογή  της τεχνολογίας των µικροκυµάτων 

σε εργαστηριακή εκπαίδευση και έρευνα στον ακαδηµ αϊκό κλάδο , µπορεί να 

βελτιώσει σηµ αντικά τα εκπαιδευτικά προγράµµ ατα σε  όλα  τα επίπεδα και να 

βοηθήσει στην προσέλκυση  των σπουδαστών στη χηµ εία, στη βιοχηµεία και τη 

χηµική βιολογία.” 

- Professor Ajay K. Bose, Stevens 
Institute of Technology -- Hoboken, 

New Jersey, USA 
 
 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά 

αποτελεσµατική πηγή  θέρµανσης  σε  χηµ ικές αντιδράσεις. Τα  µικροκύµατα 

µπορούν να  αυξήσουν την ταχύτητα της αντίδρασης, να  δώσουν µεγαλύτερες 

αποδόσεις και οµ οιόµορφη επιλεκτική θέρµανση , να  πετύχουν  µεγαλύτερη 

επαναληψιµότητα των αντιδράσεων και  να  βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

καθαρότερων και περιβαλλοντικώς καλύτερων συνθετικών διαδικασιών. 
 

2.5.1. Αύξηση της ταχύτητας των αντιδράσεων [9] 

 
Σε σύγκριση µε τη συµβατική θέρµανση, η θέρµανση µε µικροκύµατα αυξάνει την 

ταχύτητα µερικών αντιδράσεων από  10 µέχρι 1.000 φορές. Αυτό οφείλεται στην 

ικανότητά της να αυξάνει ουσιαστικά τη θερµοκρασία της αντίδρασης. Για 

παράδειγµα η  σύνθεση  της φλουορεσκεΐνης που  συνήθως διαρκεί περίπου 10 

ώρες µε µεθόδους συµβατικής θέρµανσης, µπορεί να γίνει µόνο σε 35 λεπτά 

χρησιµοποιώντας θέρµανση µε µικροκύµατα. (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Σύγκριση της διάρκειας της αντίδρασης (σε λεπτά) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

Σύνθεση φλουορεσκεΐνης 600 35 

Συµπύκνωση βενζοΐνης µε ουρία 60 8 

Αντίδραση Biginelli 360 35 

 

Σύνθεση Ασπιρίνης 130 1 

 

Προς το παρόν, υπάρχουν δύο κύριες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την 

αύξηση της  ταχύτητας  των αντ ιδράσεων που προκαλείται µε τα µικροκύµατα. 

Αυτές οι θεωρίες βασίζονται σε πειράµατα που γίνονται µε τις παρακάτω 

κατηγορίες αντιδράσεων: 

1. Αντιδράσεις σε υγρή φάση 

2. Καταλυτικές αντιδράσεις 
 

2.5.1.1. Αντιδράσεις σε υγρή φάση [9] 

 
Ο βαθµός επιτάχυνσης στις αντιδράσεις σε υγρή φάση που γίνονται µε θέρµανση 

µε µικροκυµατική ακτινοβολία, µπορεί να  αποδοθεί στην υπερθέρµανση των 

διαλυτών. Για παράδειγµα, το νερό όταν θερµαίνεται µε συµβατικές µεθόδους έχει 

σηµείο ζέσεως 100 ºC. Όταν όµως χρησιµοποιείται µία ι σχύς 500 Watt για ένα 

λεπτό µε συσκευή  µικροκυµάτων, η  αντίδραση µπορεί να  γίνει σε  θερµοκρασία 

110 ºC. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι το σηµείο ζέσεως του νερού φτάνει τους It 

119 ºC σε συνθήκες αντιδράσεως όπως αναφέρθηκαν προηγουµ ένως. Αυτή η 

υπερθέρµανση των διαλυτών δίνει τη δυνατότητα στην αντίδραση να  γίνει  σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας της 

αντίδρασης. 
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2.5.1.2 Καταλυτικές αντιδράσεις [9] 

 
Ο βαθµός της επιτάχυνσης των καταλυτικών αντιδράσεων σε στερεά κατάσταση 

όταν εκτίθενται σε  µικροκυµατική ακτινοβολία, οφείλεται στις υψηλές 

θερµοκρασίες στην  επιφάνεια του  καταλύτη . Η αύξηση  της  θερµοκρασίας στην 

τοπική επιφάνεια του καταλύτη έχει  ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της 

καταλυτικής δράσης που οδηγεί στην αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. Έχει 

παρατηρηθεί ότι όταν  ο  καταλύτης  εισάγεται σε  κοκκώδη στερεά  µορφή η 

απόδοση και η ταχύτητα των ετερογενών αντιδράσεων οξείδωσης, εστεροποίησης 

και υδρόλυσης  αυξάνεται µε τη  θέρµανση  µε µικροκύµατα, σε  σύγκριση µε τη 

συµβατική θέρµανση  κάτω από  τις ίδιες συνθήκες . Ο πίνακας 2 δείχνει µια 

αύξηση της  απόδοσης  κατά  200% για οξείδωση και 150% για υδρόλυση , όταν  η 

αντίδραση γίνεται σε αντιδραστήρα µικροκυµάτων.  

 
Πίνακας 2: Σύγκριση των αποδόσεων διαφόρων αντιδράσεων όταν γίνονται µε θέρµανση   
                  µε µικροκύµατα ή µε συµβατική µέθοδο θέρµανσης. 
                  (Πηγή: http://www.mdpi.net/ecsoc-5/e0017/e0017.htm) 
Χηµ. Αντίδρ. Θερµοκρ. Χρόνος 

(λεπτά) 

Απόδοση µε θέρµανση 

µε µικροκύµατα (%) 

Απόδοση µε 

συµβατική θέρµανση 

(%) 

Υδρόλυση 

εξανενιτριλίου 

100 60 40 26 

Οξείδωση 

κυκλοεξενίου 

80 60 26 12 

Εστεροποίηση 

στεατικού οξέος 

140 120 97 83 

 
 



 36 

2.5.2. Αποδοτικές πηγές θέρµανσης [9] 

 
Η θέρµανση µε τη χρήση µικροκυµατικής ακτινοβολίας είναι πολύ αποδοτική 

διαδικασία και συνε πάγεται σηµ αντική εξοικονόµηση ενέργειας. Αυτό κυρίως 

οφείλεται στο ότι τα µικροκύµατα θερµαίνουν µόνο το δείγµα και όχι τη συσκευή, 

και συνεπώς η  κατανάλωση της  ενέργειας είναι µικρότερη. Ένα τυπικό 

παράδειγµα είναι η  χρήση  της  µικροκυµατικής ακτινοβολίας στον προσδιορισµό 

της τέφρας. Καθώς τα  µικροκύµατα που χρησιµοποιούνται για  την αποτέφρωση 

µπορούν να φτάσουν σε θερµοκρασία άνω των 800 °C σε 50 λεπτά, αποφεύγεται 

η µεγάλης διάρκειας περίοδος της θέρµανσης  µέχρι τη θερµ οκρασία αυτή που 

απαιτείται για τους συµβατικούς φούρνους  µε τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Αυτό 

µειώνει σηµαντικά το µέσο κόστος της ενέργειας. 
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Η	  σημασία	  της	  θέρμανσης	  είναι	  περισσότερο	  κατανοητή	  
με	  τη	  βοήθεια	  της	  εξίσωσης	  του	  Arrhenius:	  
 

 
 
όπου k είναι η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης 

        Α είναι η συχνότητα των συγκρούσεων των σωµατιδίων που έχουν το σωστό   

            σχήµα για την  αντίδραση 

Όλη η αντίδραση είναι ο αριθµός των µορίων από το σύνολο των µορίων που 

υπάρχουν που  έχουν  την ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για  να  γίνει  η 

αντίδραση, δηλαδή  η  έννοια είναι ότι από  όλα  τα  µόρια που  υπάρχουν  µέσα στο 

δοχείο ένας αριθµός από αυτά έχει την ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για την 

αντίδραση και το κλάσµα του πλήθους δίδεται από όλη αυτή την αντίδραση.  

TB είναι η γενική θερµοκρασία που επιτυγχάνεται µέσω της µεταφοράς ενέργειας 

και Ti είναι η στιγµιαία αντίδραση που επιτυγχάνεται µε τα µικροκύµατα. 

Η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από δύο παραµέτρους: τη συχνότητα των 

συγκρούσεων των µορίων µε το σωστό σχήµα (A) και το κλάσµα του αριθµού των 

µορίων που έχουν την ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει η αντίδραση 

(Ea/RT).  
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Με συµβατική µέθοδο, η θερµοκρασία που παρατηρείται στην αντίδραση και 

ονοµάζεται γενική θερµοκρασία (TB) προσδιορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης. 

Αν αυξηθεί η θερµοκρασία, η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται.  

Στις συνθήκες της αντίδρασης που  χρησιµοποιούνται µικροκύµατα, η  ταχύτητα 

αυξάνεται και αυτό  παρουσιάζεται ως µικρότερος χρόνος  αντίδρασης. Με βάση 

την εξίσωση του Arrhenius ο παράγοντας που αφορά τις συγκρούσεις δεν αλλάζει, 

η ενέργεια ενεργοποίησης δεν  µπορεί να  αλλάξει, το R είναι σταθερό, συνεπώς 

µόνο η  θερµοκρασία µπορεί να  αλλάξει και µάλιστα να  αυξηθεί. Επειδή η 

µικροκυµατική	   ακτινοβολία	   μπορεί	   να	   αυξήσει	   την	   Ti	   πάνω	   από	   την	   TB	   η	  

οποία	  μετράται,	  η	  Ti	  ρυθμίζει	  την	  κινητική	  της	  αντίδρασης.	  Η	  ταχύτητα	  της	  

αντίδρασης	   αυξάνεται	   παραπάνω	   από	   αυτήν	   που	   μπορούσε	   να	  

προσδιοριστεί	   από	   τη	   μέτρηση	   της	   γενικής	   θερμοκρασίας.	   Επιπρόσθετα,	  

επειδή	   η	   Ti	   εξαρτάται	   από	   το	   μέγεθος	   της	   ενέργειας	   που	   πηγαίνει	   στην	  

αντίδραση,	  αύξηση	  της	  ενέργειας	  που	  χορηγείται	  μπορεί	  με	  τη	  σειρά	  της	  να	  

προκαλέσει	   μεγαλύτερη	   ταχύτητα	   αντίδρασης,	   χωρίς	   τα	   αρνητικά	  

αποτελέσματα	   της	   θερμικής	   αποικοδόμησης.	   Εφόσον	   η	   ταχύτητα	   της	  

αντίδρασης	   εξαρτάται	  από	  την	   ενέργεια	  των	  μικροκυμάτων	  που	  πηγαίνουν	  

στο	   σύστημα,	   η	   γενική	   θερμοκρασία	   μπορεί	   να	   διατηρηθεί	   χαμηλά,	   ενώ	  

συγχρόνως	   να	   επιτυγχάνονται	   τα	   πλεονεκτήματα	   της	   αύξησης	   της	  

ταχύτητας	  της	  αντίδρασης.	  Πρέπει	   να	  σημειωθεί,	   ότι	  η	  γενική	  θερμοκρασία	  

δεν	  είναι	  αυτή	  που	  καθοδηγεί	  την	  αντίδραση,	  αλλά	  η	  γρήγορη	  μεταφορά	  της	  

κινητικής	  ενέργειας.	  Συνεπώς,	  όσο	  ψηλότερη	  είναι	  η	  Ti	  η	  οποία	  και	  εξαρτάται	  

από	  την	  ενέργεια	  που	  εισάγεται,	  τόσο	  μεγαλύτερη	  είναι	  η	  ταχύτητα.	  	  

	  

Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας θέρµανσης µε αγωγή και σύνθεσης µε µικροκύµατα. 

Θέρµανση µε αγωγή Σύνθεση µε µικροκύµατα 
TB = Ti Ti > TB 
Η κινητική της αντίδρασης καθορίζεται 
από την TB 

Η κινητική της αντίδρασης καθορίζεται 
από την Ti 

Η θερµική ενέργεια προκαλεί την Η θερµική ενέργεια παράγεται ως 
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αντίδραση παραπροϊόν 
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2.5.3. Μεγαλύτερες αποδόσεις [9] 

 
Σε µερικές χηµικές αντιδράσεις, η  µικροκυµατική ακτινοβολία παράγει 

µεγαλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση µε συµ βατικές µεθόδους θέρµανσης, όπως 

για παράδειγµα η σύνθεση µε µικροκύµατα της φλοροσκεϊνης έχει ως αποτέλεσµα 

την αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης από 70% σε 82% (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση αποδόσεων (%) (Πηγή: Milestone s.r.l.) 

Αντίδραση Συµβατική Με µικροκύµατα 

Σύνθεση Φλουορεσκεΐνης 70 82 

Συµπύκνωση βενζοϊνης µε 

ουρία 

70 73 

Αντίδραση Biginelli 70 75 

Σύνθεση ασπιρίνης 85 92 

 

2.5.4. Οµοιόµορφη θέρµανση [9] 

 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία, σε αντίθεση µε τις συµβατικές µεθόδους 

θέρµανσης, παράγει οµ οιόµορφη θέρµανση  σε  όλο  το  µείγµα των αντιδρώντων 

συστατικών. (Σχήµα 11). 
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Σχήµα 11: Οµοιόµορφη θέρµανση µε µικροκυµατική ακτινοβολία (Πηγή: Biotage AB) 

 
Στη συµβατική θέρµανση, πρώτα θερµαίνονται τα τοιχώµατα του ελαιόλουτρου 

και µετά ο  διαλύτης. Ως αποτέλεσµα  αυτής  της  διασποράς της  ενέργειας στο 

ελαιόλουτρο υπάρχει  πάντα  µία διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των τοιχωµάτων 

και του διαλύτη. Στην περίπτωση της θέρµανσης µε µικροκύµατα µόνο ο διαλύτης 

και τα  διαλυµένα σωµατίδια ενεργοποιούνται (διεγείρονται) που  έχει ως 

αποτέλεσµα την  οµ οιόµορφη θέρµανση  του  διαλύτη. Αυτό το  χαρακτηριστικό 

επιτρέπει στο  χηµ ικό να  τοποθετήσει τα  δοχεία της   αντίδρασης σε  οποιαδήποτε 

θέση µέσα στο χώρο του φούρνου µικροκυµάτων. Επίσης αποδεικνύεται ζωτικής 

σηµασίας για την εκτέλεση πολλών αντιδράσεων συγχρόνως ή  για την εκτέλεση 

διαφόρων αντιδράσεων που απαιτούν ίδιες συνθήκες θέρµανσης. 
 



 42 

2.5.5. Επιλεκτική Θέρµανση [9] 

 
Η επιλεκτική θέρµανση βασίζεται στην αρχή ότι διάφορα υλικά ανταποκρίνονται 

διαφορετικά στα µικροκύµατα. Μερικά υλικά είναι διαφανή στα µικροκύµατα ενώ 

άλλα απορροφούν  τα  µικροκύµατα. Συνεπώς τα  µικροκύµατα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη θέρ µανση ενός  συνδυασµού από  τέτοια  υλικά  όπως για 

παράδειγµα η  παραγωγή των σουλφιδίων των µετάλλων µε συµβατική θέρµανση 

που απαιτεί εβδοµάδες λόγω της πτητικότητας των ατµών του θειαφιού. Ταχύτατη 

θέρµανση του  θείου σε  κλειστούς σωλήνες έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

ατµών θείου που  µπορούν να  προκαλέσουν  έκρηξη . Ωστόσο, στη  θέρµανση  µε 

µικροκύµατα, επειδή το θείο είναι διαφανές στα µικροκύµατα, µόνο το µέταλλο 

θερµαίνεται. Έτσι η αντίδραση µπορεί να γίνει µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα, µε 

ταχύτατη θέρµανση χωρίς τον κίνδυνο της έκρηξης. 
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2.5.6. Περιβαλλοντολογικά φιλική χηµεία [9] 

 
Οι αντιδράσεις που γίνονται µε µικροκύµατα είναι καθαρότερες και πιο 

περιβαλλοντολογικά φιλικές από  τις αντιδράσεις που  γίνονται µε συµβ ατικές 

µεθόδους θέρµανσης. Τα µικροκύµατα θερµαίνουν τα αντιδρώντα σώµατα άµεσα 

και συνεπώς η χρήση διαλυτών στη χηµική αντίδραση µπορεί να µειωθεί ή και να 

απαλειφθεί. Για παράδειγµα ο Hamelin ανέπτυξε µία προσέγγιση για να εκτελέσει 

µία αντίδραση χωρίς δ ιαλύτη σε ένα σπογγώδες υλικό µε τη βοήθεια της 

θέρµανσης µε µικροκύµατα. Η αντίδραση γινόταν µε τη  θέρµανση  σπογγώδους 

υλικού, όπως το οξείδιο του αλουµ ινίου, η  αλουµ ίνα δηλαδή , και τα αντιδρώντα 

σώµατα απορροφούνταν από  την αλουµ ίνα και µε την έκθεση στα  µικροκύµατα 

αντιδρούσαν µε µεγαλύτερη ταχύτητα  από  ό ,τι αν  εφαρµοζόταν  συµ βατική 

θέρµανση. 

Η χρήση των µικροκυµάτων έχει επίσης µειώσει το βαθµό της καθαρότητας που 

απαιτείται για τα  τελικά προϊόντα των χηµ ικών αντιδράσεων όταν  έχουν 

χρησιµοποιηθεί τοξικά αντιδρώντα σώµατα. 
 

2.5.7. Μεγαλύτερη επαναληψιµότητα των χηµικών αντιδράσεων [9] 

 
Αντιδράσεις που γίνονται µε µικροκυµατική θέρµανση έχουν µεγαλύτερη 

επαναληψιµότητα από ό,τι αυτές που γίνονται µε συµβατική θέρµανση, χάρη στην 

οµοιόµορφη θέρµανση και τον καλύτερο έλεγχο των παραµέτρων της διαδικασίας. 

Η θερµοκρασία των χηµικών αντιδράσεων µπορεί επίσης εύκολα να ελεγχθεί. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις φαρµακευτικές βιοµηχανίες που ερευνούν τις 

καλύτερες συνθήκες παραγωγής καινούριων φαρµάκων. 
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2.6. Απόψεις ερευνητών για την αύξηση της ταχύτητας των   

       αντιδράσεων [9] 
 

Από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση της 

ταχύτητας των αντιδράσεων. Για αυτό το  λόγο  θα  αναφερθούν εκτενέστερα οι 

διάφορες απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τους ερευνητές. 

Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν την αύξηση της 

ταχύτητας των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται µε µικροκύµατα. Αυτές οι 

απόψεις προέρχονται από τη διαφορετική ανταπόκριση των χηµικών αντιδράσεων 

στη µικροκυµατική ακτινοβολία. Σε  µερικές περιπτώσεις οι ερευνητές 

προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόµενο µε τη θεωρία της υπερθέρµανσης, 

η οποία υπερθέρµανση προκαλείται από τα µικροκύµατα.  
 

2.6.1. Διέγερση σε ατοµικό επίπεδο στερεάς κατάστασης [9] 

 
Μέχρι τώρα κα µία εξήγηση δεν  υπάρχει  για  το  θερ µικό αποτέλεσµα των 

µικροκυµάτων σε αντιδράσεις στερεάς κατάστασης. Σύµφωνα  µε τον Dr. Gavin 

Whittaker του τµήµατος χηµείας του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου, η άποψη 

ότι η  µικροκυµατική ακτινοβολία επηρεάζει έν α σωµατίδιο σε  ατοµ ικό επίπεδο 

και προκαλεί διέγερση του σωµατιδίου σε επίπεδο υψηλότερης ενέργειας φαίνεται 

να είναι µέχρι στιγµής η  µόνη ισχύουσα εξήγηση  για την  αύξηση  της  ταχύτητας 

των αντιδράσεων σε στερεά κατάσταση. Οι ερευνητές έχουν µελετήσει τη 

θέρµανση των στερεών σωµατιδίων από  µικροκύµατα και έχουν  καταλήξει στο 

συµπέρασµα ότι η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

επιφανειακών ανωµαλιών στα στερεά σωµατίδια. Η δη µιουργία αυτών των 

ανωµαλιών της  επιφάνειας δίνει τη  δυνατότητα να  αυξηθεί η κίνηση των µορίων 

και µε αυτόν  τον  τρόπο  βοηθάει την  εύκολη  διέγερση αυτών των ιόντων σε 

υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. 
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2.6.2. Η ταχύτητα της αντίδρασης απουσία υπερθέρµανσης [9] 

 
Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν χηµικές αντιδράσεις µε τη 

βοήθεια ειδικών αποτελεσµάτων των µικροκυµάτων διαφορετικών από  αυτά  της 

υπερθέρµανσης. Οι αντιδράσεις όπου  έχει αφαιρεθεί η  περίπτωση της 

υπερθέρµανσης εξακολουθούν  να  παρουσιάζουν ειδικά αποτελέσµατα που 

προέρχονται από  τα  µικροκύµατα, για παρ άδειγµα ο Pagnotta προκάλεσε τη 

µετατροπή της α -γλυκόζης σε  β -γλυκόζη και  µε συ µβατική θέρ µανση και  µε 

µικροκυµατική ακτινοβολία. Το  φαινόµενο της υπερθέρµανσης αποκλείστηκε 

κατά την  αντίδραση εισάγοντας µία ξύλινη ράβδο . Η αντίδραση παρουσίασε µία 

µη αναµενόµενη αύξηση της ταχύτητας µετατροπής της α-γλυκόζης σε β-γλυκόζη 

σε συγκεκριµένες συνθήκες της αντίδρασης. Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου 

πρότειναν ως εξήγηση µια ειδικού τύπου επίδραση µικροκυµάτων. 

Πρότειναν δηλαδή, ότι η εξειδικευµένη ενεργοποίηση της πολικής 

λειτουργικότητας συµβαίνει, είτε στη γλυκόζη είτε στα περιβάλλοντα τη γλυκόζη 

µόρια του διαλύτη και είναι περισσότερο αποτελεσµατική σε κάποια 

συγκεκριµένη µορφή παρά σε κάποια άλλη. 
 

2.6.3. Σηµειακή θέρµανση από τα µικροκύµατα σε συνθήκες   
         θερµοκρασίας ίδιες µε της συµβατικής θέρµανσης [9] 
 
Μερικοί ερευνητές έχουν κάνει πειράµατα για να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει 

επιτάχυνση της  αντίδρασης λόγω της  θερ µοκρασίας, όταν  αυτή  η  επιτάχυνση 

γίνεται από  τα  µικροκύµατα. Μερικά πειρά µατα έδειξαν ότι η  ταχύτητα  της 

αντίδρασης είναι ίδια όταν  η  αντίδραση γίνεται σε  θερµοκρασίες ίδιες µε αυτές 

που χρησιµοποιούνται στη  συµβατική θέρµανση . Ωστόσο όµως, ένα  ενδιαφέρον 

γεγονός που  προέκυψε από  αυτά  τα  πειράµατα ήταν  ότι  οι  αντιδράσεις , για  τις 

οποίες παρ ατηρήθηκε το  εξειδικευµένο αποτέλεσµα  της  δράσης  των 

µικροκυµάτων, συνέβαιναν σε στερεά κατάσταση µε την επίδραση καταλύτη. 

Αργότερα παρατηρήθηκε ότι παρόλο που η γενική θερµοκρασία του συστήµατος 
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της αντίδρασης παρέµενε η ίδια, στη θέρµανση µε µικροκύµατα η επιφανειακή 

θερµοκρασία στην  περιοχή που  ήταν  ο  καταλύτης  αυξανόταν  σε  µεγάλο βαθµό . 

Αυτή η αύξηση στην επιφανειακή θερµοκρασία επιταχύνει τη δράση του 

καταλύτη στην  επιφάνεια της  αντίδρασης και συνεπώς αυξάνει την  ταχύτητα  της 

αντίδρασης. 
 

2.6.4. Η αλλαγή στην κινητική των αντιδράσεων [9] 
 
Μία από τις πιο σηµαντικές πτυχές της µικροκυµατικής ενέργειας είναι η 

ταχύτητα µε την οποία  προκαλεί τη θέρµανση. Τα µικροκύµατα µεταφέρουν 

ενέργεια σε  10-9 δευτερόλεπτα σε κάθε κύκλο της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας. 

Η κινητική αποδιέγερση των µορίων από  αυτή  την  ενέργεια είναι περίπου 10-5 

δευτερόλεπτα. Αυτό σηµαίνει ότι η µεταφορά της ενέργειας γίνεται µε 

µεγαλύτερη ταχύτητα από  αυτήν που  µπορούν να  επανέλθουν τα µόρια στην 

αρχική κατάσταση , και αυτό  έχει ως αποτέλ εσµα συνθήκες µη ισορροπίας και 

µεγάλες σηµειακές θερµοκρασίες που  επηρεάζουν την κινητική του συστήµατος. 

Αυτό οδηγεί στην ενίσχυση της ταχύτητας των αντιδράσεων και των αποδόσεων 

των προϊόντων.  

Στην εξίσωση του Arrhenius για την  ταχύτητα  των αντιδράσεων (k=Ae-Ea/RT), η 

σταθερά της αντίδρασης εξαρτάται από  δύο  παράγοντες: από  τη συχνότητα των 

συγκρούσεων µεταξύ των µορίων που  έχουν την κατάλληλη γεωµετρία για να 

συµβεί η  αντίδραση (A), και από το κλάσµα αυτών των µορίων που έχουν την 

ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται για να υπερπηδήσουν το φράγµα της ενέργειας 

ενεργοποίησης (e-Ea/RT). 

Ωστόσο θα άξιζε να σηµειωθεί ότι τα µικροκύµατα δεν επηρεάζουν ούτε τον 

προσανατολισµό των συγκρούσεων, ούτε  την  ενέργεια ενεργοποίησης καθότι η 

ενέργεια της  ενεργοποίησης παρ αµένει σταθερή  για κάθε  συγκεκριµένη 

αντίδραση. Παρόλα αυτά, η µικροκυµατική ενέργεια επηρεάζει τη θερµοκρασιακή 

παράµετρο αυτής  της  εξίσωσης. Μία αύξηση  της  θερµ οκρασίας προκαλεί 

µεγαλύτερη κίνηση των µορίων που  οδηγεί σε µεγαλύτερο αριθµό ενεργειακών 
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συγκρούσεων. Αυτό γίνεται πολύ  πιο γρήγορα  µε τη  µικροκυµατική ακτινοβολία 

εξαιτίας της µεγάλης θέρµανσης που ασκείται σηµειακά στην ουσία ή στις ουσίες 

και η  οποία είναι µεγαλύτερη από  την  γενικότερη θερµ οκρασία του  όλου 

συστήµατος, και αυτός είναι ο  κυριότερος παράγοντας για την παρατηρούµενη 

αύξηση της  ταχύτητας  της  αντίδρασης. Η µικροκυµατική θέρµανση  είναι 

εξαιρετικά χρήσιµη σε µικρής ταχύτητας  αντιδράσεις όπου  απαιτείται  µεγάλη 

ενέργεια ενεργοποίησης. 

Ο Stuerga και οι άλλοι ανακάλυψαν ότι όταν µία αντίδραση που συνεπάγεται την 

προσθήκη της  οµάδας  του  σουλφονικού οξέος  στο  ναφθαλίνιο, εκτίθεται σε 

µικροκύµατα, η  επιλεκτικότητα της αντίδρασης για το 1-ναφθαλίνιο σουλφονικό 

οξύ (1- NSA) ή για το 2-ναφθαλίνιο σουλφονικό οξύ  (2- NSA) µπορεί να 

ελεγχθεί. Έχει π αρατηρηθεί ότι η  ταχύτητα  στην  οποία θερµ αίνεται το  δείγµα 

προσδιορίζεται από τη συγκέντρωση των προϊόντων. Ένα ενδιαφέρον γεγονός που 

προήλθε από  αυτή  την  αντίδραση ήταν  ότι το  αποτέλεσµα  της  συµ βατικής 

θέρµανσης και της  µικροκυµατικής ακτινοβολίας στη  συγκέντρωση των τελικών 

προϊόντων ήταν  ίδιο. Συνεπώς, βγαίνει το  συµπέρασµα  ότι η  µικροκυµατική 

θέρµανση δεν αλλάζει την κινητική της αντίδρασης. 
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2.7. Περιορισµοί της µικροκυµατικής χηµείας [9] 

 
Οι περιορισµοί της µικροκυµατικής χηµείας συνδέονται µε την ποσότητα των 

ουσιών που  µπορούν να  χρησιµοποιηθούν, µε περιορισµούς στην  εφαρµογή  και 

µε τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. 
 

2.7.1. Έλλειψη της δυνατότητας αντίδρασης µε µεγάλες ποσότητες  

          (κλιµάκωση) [9] 

 
Η απόδοση που αποκτάται χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες στην αγορά συσκευές 

µικροκυµάτων περιορίζεται σε λίγα γραµµάρια. Παρόλο που  στο πρόσφατο 

παρελθόν έχουν  γίνει βελτιώσεις που  αναφέρονται στο  µέγεθος των συσκευών 

µικροκυµάτων, εξακολουθεί ακόµα  να  παραµένει ένα χάσµα το οποίο πρέπει να 

γεφυρωθεί προκει µένου να  γίνει  η  τεχνολογία  κατάλληλη  και  για  µεγάλες 

ποσότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αντιδράσεις σε  επίπεδο βιοµηχανικής 

παραγωγής και για αντιδράσεις σε στερεά κατάσταση. 

 
2.7.2. Περιορισµένη Δυνατότητα Εφαρµογής [9] 

 
Η χρήση των µικροκυµάτων ως πηγής θερµότητας έχει  περιορισµένη ικανότητα 

εφαρµογής σε υλικά  που  µπορούν να  την  απορροφήσουν. Τα µικροκύµατα δεν 

µπορούν να  θερµάνουν ουσίες όπως το θειάφι που  είναι διαφανές στην 

ακτινοβολία τους. Επιπλέον, παρόλο που η µικροκυµατική θέρµανση αυξάνει την 

ταχύτητα κάποιων αντιδράσεων, έχει  επίσης ως αποτέλεσµα τη µείωση της 

απόδοσης σε σύγκριση µε τις µεθόδους της συµβατικής θέρµανσης.  
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2.7.3. Κίνδυνοι στην ασφάλεια που σχετίζονται µε τη χρήση συσκευών  

         θέρµανσης µε µικροκύµατα [9] 

 
Παρόλο που οι κατασκευαστές των συσκευών των µικροκυµάτων έχουν στρέψει 

την έρευνά τους στο να  κατασκευάσουν τις  συσκευές των µικροκυµάτων ως 

ασφαλείς πηγές  θέρµανσης , είναι δυνατόν   να  υπάρξουν  συνθήκες  που  δεν 

µπορούν να ελέγξουν την αντίδραση και οι οποίες θα οδηγήσουν σε µη επιθυµητά 

αποτελέσµατα, όπως, για παράδειγµα, χηµικές αντιδράσεις που περιέχουν πτητικά 

αντιδρώντα τα  οποία σε  συνθήκες  υπερθέρµανσης  µπορεί να  προκαλέσουν 

έκρηξη. Επιπλέον, η  ακατάλληλη  χρήση της  θέρµανσης µε µικροκύµατα για  την  

ενίσχυση  της  ταχύτητας  των χη µικών αντιδράσεων ραδιοϊσοτόπων, έχει  ως 

αποτέλεσµα µη ελεγχόµενη ραδιενεργό διάσπαση. 

Κάποια προβλήµατα που συνεπάγονται κινδύνους έχουν επίσης παρατηρηθεί ενώ 

γίνονταν αντιδράσεις , που  βασίζονται  σε  πολικά  µόρια οξέων, για παράδειγµα 

ακτινοβόληση µε µικροκύµατα αντίδρασης που περιέχει πυκνό  θειικό οξύ µπορεί 

να προκαλέσει καταστροφή  του  δοχείου από  πολυµερές  υλικό που 

χρησιµοποιείται για θέρµανση. Αυτό συµβαίνει επειδή το θειικό οξύ είναι ισχυρή 

ουσία που απορροφά τη µικροκυµατική ενέργεια και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της θερµοκρασίας της αντίδρασης στους 300 °C σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. Ως αποτέλεσµα, το δοχείο που  περιέχει το υλικό που  πρόκειται να 

θερµανθεί µε µικροκύµατα µπορεί να λιώσει µε επικίνδυνες συνέπειες. Εκτέλεση 

αντιδράσεων µε µικροκύµατα σε  συνθήκες  υψηλής  πίεσης µπορεί επίσης να 

οδηγήσει σε µη ελεγχόµενες αντιδράσεις και να προκληθούν εκρήξεις. 
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2.7.4. Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται µε τη χρήση συσκευών   

          θέρµανσης µε µικροκύµατα [9] 

 
Οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται µε τα µικροκύµατα προκαλούνται από 

την είσοδο των µικροκυµάτων στον οργανισµό. Ενώ τα  µικροκύµατα µε χαµηλή 

συχνότητα µπορούν να εισχωρήσουν µόνο στο ανθρώπινο δέρµα, τα µικροκύµατα 

µε µεγαλύτερες συχνότητες µπορούν να  φτάσουν µέχρι τα όργανα  του σώµατος 

του ανθρώπου. Η έρευνα έχει  αποδείξει ότι  παρατεταµένη έκθεση στα 

µικροκύµατα µπορεί να  συνεπάγεται τον πλήρη  εκφυλισµό των ιστών του 

σώµατος και των κυττάρων. Επίσης έχει εδραιωθεί η άποψη ότι η συνεχής έκθεση 

του DNA σε µικροκύµατα υψηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια µιας βιοχηµικής 

αντίδρασης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ολοσχερή καταστροφή του κλώνου 

του DNA. 

Έχει γίνει έρευνα προκειµένου να γίνει κατανοητό αυτό το φαινόµενο και δύο 

σχολές έχουν αναπτυχθεί. Η µία σχολή  βασίζεται στη  θερµ ική καταστροφή του 

DNA από τη  µικροκυµατική ακτινοβολία και θεωρεί ότι τα  µικροκύµατα έχουν 

αρκετή ενέργεια για να  σπάσουν  τους  οµ οιοπολικούς δεσµούς  στον  κλώνο του 

DNA. Η άλλη σχολή δίνει έµφαση στην ύπαρξη ενός µη θερµικού αποτελέσµατος 

των µικροκυµάτων. Ο Kakita και οι άλλοι απέδειξαν ότι σε  ιδανικές συνθήκες 

θερµοκρασίας οι κλώνοι του DNA που έχουν ακτινοβοληθεί µε µικροκύµατα είναι 

διαφορετικοί από  αυτούς που  θερµάνθηκαν  µε συµβατικές µεθόδους. Οι κλώνοι 

του DNA που έχουν  ακτινοβοληθεί µε µικροκύµατα συνήθως καταστρέφονται, 

κάτι το  οποίο δεν  συµβαίνει στη  συµβατική θέρµανση . Αυτή η  ανακάλυψη  έχει 

περιορίσει τη χρήση της θέρµανσης µε µικροκύµατα µόνο σε αντιδράσεις που δεν 

έχουν να κάνουν µε βιολογικά φαινόµενα. 
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2.7.5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία που πρέπει να ληφθούν  

          υπόψη στη χρήση των φούρνων µικροκυµάτων;   

 
Είναι γνωστό ότι η  ακτινοβολία µικροκυµάτων µπορεί να  θερµάνει τον ιστό του 

σώµατος µε τον ίδιο τρόπο που  θερµαίνει τα τρόφιµα. Η έκθεση σε πολύ  υψηλά 

επίπεδα ακτινοβολίας µικροκυµάτων (πολύ παραπάνω από εκείνα που µετριούνται 

γύρω από τους φούρνους µικροκυµάτων),  µπορεί να προκαλέσει 

επώδυνα εγκαύµατα. Ο φακός του µατιού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην έντονη 

θερµότητα, και η έκθεση σε υψηλά επίπεδα µικροκυµάτων µπορεί να προκαλέσει 

καταρράκτη. Επιπλέον, οι όρχεις είναι πολύ  ευαίσθητοι στις αλλαγές  της 

θερµοκρασίας.  Τυχαία  έκθεση  σε  υψηλά  επίπεδα ενέργειας µικροκυµάτων 

µπορούν να  µεταβάλουν ή  να  σκοτώσουν το σπέρµα, προκαλώντας προσωρινή 

στειρότητα. Αυτοί οι τύποι τραυµατισµών µπορούν να  εµφανιστούν µόνο µετά 

από έκθεση σε µεγάλα ποσά ακτινοβολίας µικροκυµάτων,  πολύ µεγαλύτερα από 

όσα µπορούν να οφείλονται σε διαρροή φούρνου µικροκυµάτων. Οι τραυµατισµοί 

από τη χρήση φούρνων µικροκυµάτων είναι οι ίδιοι µε εκείνους που µπορούν να 

προκληθούν µε τους  συµ βατικούς φούρνους ή  τις εστίες µαγειρέµατος.  Οι 

άνθρωποι καίγονται µε το χειρισµό των καυτών στοιχείων ή από την πιτσιλιά του 

καυτού λίπους ή  άλλων υγρών. Ο ατµός  που  παράγεται από  τα  αντικείµενα που 

θερµαίνονται στους   φούρνους  µικροκυµάτων µπορεί να  προκαλέσει σοβαρά 

εγκαύµατα. Οι εκρήξεις µπορούν να εµφανιστούν στους φούρνους µικροκυµάτων, 

από την  πίεση που  ενισχύεται στα  σφραγισµένα εµπορευµατοκιβώτια ή  από  την 

ανάφλεξη των πτητικών υλικών. Οι φούρνοι µικροκυµάτων που τροποποιούνται ή 

κατασκευάζονται για ειδικούς λόγους  όπως π .χ. οι φούρνοι ξήρανσης  στα 

ερευνητικά εργαστήρια, µπορούν να  µην έχουν  το  κατάλληλο  προστατευτικό 

κάλυµµα που  περιβάλλει την  κοιλότητα. Σε  αυτή  την  περίπτωση µπορούµε να 

οδηγηθούµε σε επικίνδυνα επίπεδα διαρροής της ακτινοβολίας µικροκυµάτων.  

Στο παρελθόν, υπήρξαν µερικά προβλήµ ατα ως αποτέλεσµα της ακτινοβολίας 

µικροκυµάτων που  παρεµβαίνει στο σήµα  του βηµ ατοδότη. Επειδή οι 
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βηµατοδότες είναι ηλεκτρονικές συσκευές , οι παρεµβολές  από  άλλες  ηλεκτρικές 

πηγές µπορεί να  προκαλέσουν  δυσλειτουργία στο  βηµατοδότη  ώστε να  στείλει 

ανακριβείς πληροφορίες στους  µυς της  καρδιάς.  Αν και οι κατάλληλα 

διατηρηµένοι και χρησιµοποιηµένοι φούρνοι µικροκυµάτων είναι απίθανο να 

προκαλέσουν παρεµβολές , οι ηλεκτροµαγνητικές ασπίδες έχουν  τοποθετηθεί 

στους καινούριας γενιάς βηµατοδότες ως πρόσθετη προφύλαξη.  Οι ασθενείς µε 

βηµατοδότες πρέπει να  συµβουλευτούν  το  γιατρό τους  κατά  πόσον   θεωρεί ότι 

µπορεί να έχουν προβλήµατα κατά τη χρήση φούρνου µικροκυµάτων.  

Οι πλαστικοί περιέκτες κατάλληλοι για διατήρηση τροφίµων σε θερµοκρασία 

δωµατίου µπορεί να µην είναι απαραιτήτως κατάλληλοι για τη χρήση τους σε ένα 

φούρνο µικροκυµάτων. Οι υψηλές θερµοκρασίες µαγειρέµατος µπορούν να 

αποπολυµερίσουν το  πλαστικό και µε αυτόν  τον  τρόπο  να  ρυπάνουν  τα  τρόφιµα.  

Συνιστάται οι πλαστικοί περιέκτες να  προορίζονται για τη χρήση φούρνων 

µικροκυµάτων και τούτο να  επισηµαίνεται από  τον κατασκευαστή. Τα  πιάτα µε 

µεταλλική διακόσµηση δεν πρέπει να  χρησιµοποιούνται. Αλουµινόχαρτο δεν 

πρέπει να χρησιµοποιείται στο φούρνο µικροκυµάτων διότι µπορεί να προκαλέσει 

ανάφλεξη. 

 



 53 

2.8. Εφαρµογές της µικροκυµατικής χηµείας [9] 
 

2.8.1. Εισαγωγή 

 
Λόγω της επιτυχούς ανάπτυξης του εµπορικού εξοπλισµού, η θέρµανση µε 

µικροκύµατα χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στις χηµικές αντιδράσεις. Έχει 

εφαρµοστεί µε επιτυχία  στη βιοτεχνολογία , στη φαρµακευτική, στη βιο µηχανία 

πετρελαίου, πλαστικών, στη  βιοµηχανία χηµ ικών αντιδραστηρίων, κ .λ.π.. Οι 

περισσότερες από  τις παραπάνω εφαρµογές περιορίζονται σε  µικρής κλί µακας 

χρήση σε εργαστήρια και  δεν  έχουν  επεκταθεί  σε επίπεδο  βιο µηχανικής 

παραγωγής. Οι µεγαλύτερες βιοµηχανικές εφαρµογές της µικροκυµατικής χηµείας 

µπορούν να εντοπιστούν: 

1. Στην αναλυτική χηµεία  

2. Στη χηµική σύνθεση  

 
2.8.2. Εφαρµογές στην αναλυτική χηµεία [9] 

 
Οι εφαρµογές της µικροκυµατικής ακτινοβολίας στην Αναλυτική Χηµεία 

αφορούν στα παρακάτω: 

1. Αποτέφρωση 

2. Πυρόλυση 

3. Πέψη 

4. Εκχύλιση 

5. Υδρόλυση πρωτεϊνών 

6. Προσδιορισµός της υγρασίας στα στερεά  
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2.8.2.1. Αποτέφρωση [9] 

 
Η αποτέφρωση χρησιµοποιείται σε διάφορα αναλυτικά εργαστήρια για να 

προσδιοριστεί η  περιεκτικότητα σε  τέφρα ενός  δείγµατος, µε σκοπό  την 

περαιτέρω αναλυτική διαδικασία και τον  ποιοτικό έλεγχο . Η µικροκυµατική 

θέρµανση χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό για τον προσδιορισµό της τέφρας στο 

πετρέλαιο και στα  καύσιµα, στα  πλαστικά, στα  φαρµακευτικά είδη και στη 

βιοµηχανία τροφίµων. Στις περισσότερες από  αυτές  τις βιοµηχανίες, 

χρησιµοποιούνται κλίβανοι  µικροκυµάτων που  είναι  ειδικά  κατασκευασµένοι για 

εργαστηριακή χρήση και  οι  οπο ίοι χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

τέφρας. Αυτοί οι  κλίβανοι  µικροκυµάτων έχουν αποδειχτεί περισσότερο 

αποτελεσµατικοί (περίπου 97 %) σε  σχέση  µε τους  συµ βατικούς κλιβάνους. 

Μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερµοκρασίες, µεταξύ 1.000°C και 1.200°C, και 

µπορούν επίσης να δεχτούν συγχρόνως ένα µεγάλο αριθµό δειγµάτων. 
 

2.8.2.2. Πυρόλυση [9, 34] 

 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία επίσης χρησιµοποιείται ως πηγή θερµότητας για να 

επιταχύνει τη  διαδικασία της  πυρόλυσης, η  οποία  είναι  η  αποτέφρωση της 

οργανικής ύλης απουσία αέρος . Η πυρόλυση  επιτελεί τη  θερµ ική αποικοδόµηση 

της στερεάς οργανικής ύλης απουσία αέρος, ώστε να  παραχθεί πίσσα (pyrolysis 

oil) και υδραέριο (syngas, ένα µείγµα µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου). 

Καθώς τα µικροκύµατα προκαλούν οµοιόµορφη θέρµανση στο δοχείο που γίνεται 

η αντίδραση της πυρόλυσης , η  διαχείριση των εργοστασιακών αποβλήτων 

χρησιµοποιεί την  πυρόλυση για  τη  θερ µική αποικοδό µηση των διαφόρων 

πολυπλόκων οργανικών ουσιών όπως είναι η  κυτταρίνη και το  άµυλο . Επιπλέον, 

τα µικροκύµατα είναι περιβαλλοντολογικά φιλική πηγή  θερµότητας  καθώς, 

αντίθετα µε τις µεθόδους συµ βατικής θέρµανσης , δεν  χρησιµοποιούν ορυκτά 

καύσιµα για να θερµάνουν το δοχείο, αλλά µόνο το περιεχόµενό του και συνεπώς 

χρησιµοποιούν λιγότερη ενέργεια. 
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Μία άλλη πρωτοποριακή χρήση της µικροκυµατικής ακτινοβολίας στην πυρόλυση 

είναι η  πυρόλυση του  βενζολίου  µε τη  βοήθεια  καταλύτη  ζεόλιθου -νικελίου που 

έχει ως αποτέλεσµα υψηλό βαθ µό επιλεκτικότητας  και  αποτελεσµατικότητας. 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις βιοµηχανίες π αραγωγής αρωµατικών 

υδρογονανθράκων ως παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίοι 

αποτελούν τοξικά βιοµηχανικά απόβλητα  και υπάρχει πρόβληµα  µε την 

εναπόθεσή τους. 
 

2.8.2.3. Πέψη [9] 

 
Η πέψη είναι η διαδικασία µε την οποία τα δείγµατα διασπώνται στα βασικά τους 

συστατικά µε σκοπό  να  αναλυθούν  χηµικά. Τα  συστήµατα της πέψης µε τη 

βοήθεια των µικροκυµάτων χρησιµοποιούνται στα αναλυτικά εργαστήρια για την 

αποικοδόµηση των δειγµάτων και την  προπαρασκευή . Οι συσκευές  που  κάνουν 

πέψη µε µικροκύµατα θερµ αίνουν τα  αντιδραστήρια που  απορροφούν 

µικροκύµατα. Στις συσκευές αυτές, το δείγµα τοποθετείται µέσα σε ένα 

αυτόκλειστο διαφανές στα µικροκύµατα, σε αντίθεση µε τη συµβατική πέψη που 

γίνεται σε  ανοιχτό  δοχείο . Το  αυτόκλειστο  επιτρέπει  να  επιτευχθούν  υψηλότερες 

θερµοκρασίες και αυξάνει την ταχύτητα της πέψης. 

Η πέψη µε τη βοήθεια µικροκυµάτων µειώνει το χρόνο προπαρασκευής του 

δείγµατος εξαιτίας του κλειστού δοχείου και της γρήγορης θέρµανσης. Η γρήγορη 

θέρµανση επιταχύνει εκθετικά την αντίδραση και έχει ως αποτέλεσµα περίπου 100 

φορές µείωση του χρόνου που χρησιµοποιείται για τη διαδικασία της πέψης στους 

175 °C, σε σύγκριση µε τη διαδικασία σε ανοιχτό δοχείο που γίνεται στους 95 °C. 

Η  µικροκυµατική ακτινοβολία είναι σήµερα η τεχνολογία που επιλέγεται για την 

προπαρασκευή δειγµάτων για ανάλυση  εξαιρετικά µικρών ποσοτήτων µετάλλων, 

και χρησιµοποιείται στην  πέψη  ακόµη  και των σκληρότερων οργανικών ή 

ανόργανων δειγµάτων από διάφορες βιοµηχανίες.  
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2.8.2.4. Εκχύλιση [9, 28] 

 
Η προπαρασκευή του δείγµατος για α νάλυση οργανικών ουσιών συνήθως 

περιλαµβάνει εκχύλιση του συστατικού που αναλύεται από τη µάζα του δείγµατος 

µε κατάλληλο διαλύτη. Οι πιο διαδεδοµένες τεχνικές εκχύλισης είναι η Soxhlet, 

shake-filter, και η χρήση υπερήχων. Αυτές οι µέθοδοι απαιτούν πολλή 

χειρωνακτική εργασία, τεχνικές  επεξεργασίας ενός  δείγ µατος ανά  συσκευή και 

αυτό συνεπάγεται τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων διαλυτών που πολύ συχνά πρέπει 

να εξατµ ιστούν για να  προκληθεί συµ πύκνωση του  συστατικού πριν από  την 

ανάλυση. Μερικές εκχυλίσεις µε τη  µέθοδο Soxhlet µπορούν να  απαιτήσουν 

πολλές ώρες ή ακόµα και µέρες.  

Ένα µειονέκτηµα αυτών των µεθόδων είναι το αυξηµένο κόστος λειτουργίας που 

συνδέεται µε την διάθεση των επικίνδυνων άχρηστων πλέον διαλυτών. Τα βήµατα 

της διήθησης και  της µεταφοράς του δείγµατος, τα  οποία  πολλές  φορές είναι 

απαραίτητα, επίσης αντιπροσωπεύουν µία πιθανή πηγή  λάθους  από  απώλεια του 

υλικού που αναλύεται. Η εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων έχει υπερπηδήσει 

τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα.  

Η εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων έχει αποδειχτεί πιο αποτελεσµατική από 

ότι η  αντίστοιχη συµ βατική διαδικασία που  είναι η  εκχύλιση µε τη  µέθοδο 

Soxhlet. Η εκχύλιση κατά Soxhlet, που είναι µία συνηθισµένη τεχνική, είναι µία 

µέθοδος συνεχούς εκχύλισης µε το διαλύτη. Τα  συστήµατα εκχύλισης 

χρησιµοποιούνται για  να  κάνουν  καθη µερινές εκχυλίσεις µε διαλύτη  δειγ µάτων 

εδάφους, ιζη µάτων, λάσπης, πολυ µερών, πλαστικών, χαρτοπολτού  και  χαρτιού, 

βιολογικών ιστών, υφασµάτων και τροφίµων. 

Η χρήση της µικροκυµατικής χηµείας προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα έναντι 

των συµβατικών µεθόδων θέρµανσης. Η εκχύλιση µε µικροκύµατα σε κλειστά 

δοχεία που µπορεί να είναι αυτόκλειστα, επιτρέπει στους διαλύτες που κάνουν την 

εκχύλιση να  θερ µανθούν πολύ  γρήγορα  σε θερ µοκρασίες δύο  ή  τρεις  φορές 
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µεγαλύτερες από  το σ ηµείο ζέσεως σε  ατµοσφαιρική πίεση που  συνεπάγεται 

µικρότερους χρόνους εκχύλισης (10-30 λεπτά ). Η ποσότητα  του  διαλύτη που 

καταναλώνεται είναι ως εκ  τούτου  σηµαντικά λιγότερη (20-30mL). Η ανάδευση 

είναι δυνατή  και  κάνει  τις  συνθήκες της  εκχύλισης περισσότερο οµ ογενείς, 

προωθεί την  αλληλεπίδραση των υλικών που  θα  εκχυλιστούν µε το  διαλύτη και 

βοηθάει την  αποµάκρυνση  των υλικών που  θα  εκχυλιστούν από  τη  µάζα του 

δείγµατος. 

Παρόλα αυτά, η εκχύλιση µε τη βοήθεια των µικροκυµάτων έχει ορισµένες 

εγγενείς δυσκολίες που  πρέπει  να  ξεπεραστούν προκειµένου να  επιτρέψουν την 

ευρεία χρήση της. Μία χηµική ένωση θα απορροφήσει τη µικροκυµατική ενέργεια 

ανάλογα µε τη διηλεκτρική της σταθερά. Αυτό σηµαίνει, ότι όσο µεγαλύτερη είναι 

η διηλεκτρική σταθερά, µεγαλύτερο ποσό  ενέρ γειας απορροφάται. Επειδή  οι 

εκχυλίσεις µε οργανικούς  διαλύτες  τυπικά  περιλαµβάνουν µη πολικούς  διαλύτες 

µε πολύ  µικρή ή  και καθόλου  διηλεκτρική σταθερά, για το λόγο αυτό συνήθως 

πρέπει να  προστεθεί µία µικρή ποσότητα  πολικού συστατικού ως διαλύτη για να 

βοηθήσει τη  θέρµανση  του  διαλύµατος. Η χρήση  του  πολικού συστατικού στο 

διαλύτη οδηγεί στην εκχύλιση µεγαλύτερου εύρους  συστατικών, επιπλέον των 

συστατικών για τα οποία ενδιαφερόµαστε και δηµ ιουργούν πιθανά προβλήµατα 

παρεµβολής κατά  την  ανάλυση . Περαιτέρω, η εκχύλιση µε τη βοήθεια 

µικροκυµάτων δεν αποκλείει τα παραδοσιακά βήµ ατα της διήθησης και της 

εξάτµισης. Παρακάτω περιγράφουµε την  ανάπτυξη  µιας τεχνικής  που  λέγεται 

«ολοκληρωµένη εκχύλιση µε µικροκύµατα», που σχεδιάστηκε ειδικά για  να 

υπερπηδήσει αυτές τις ελλείψεις. Η ολοκληρωµένη εκχύλιση µε µικροκύµατα 

συνδυάζει τις διαδικασίες της εκχύλισης, της διήθησης, της εξάτµισης και της 

ανάκτησης του διαλύτη µε τη χρήση ολοκληρωµένου συστήµατος συσκευών που 

ξεπερνάει ορισµένους παραδοσιακούς περιορισµούς. Η χρ ήση ενός  συστατικού 

που απορροφάει µικροκύµατα κάνει τους  µη πολικούς διαλύτες συµβατούς  για 

εκχύλιση µε τη βοήθεια µικροκυµάτων. (Σχήµα 12). 
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Σχήµα 12: Τοµή δοχείου όπου απεικονίζεται ο µηχανισµός της τεχνικής της   
                  δευτερεύουσας  απορρόφησης. 
                  (Πηγή: Shah Sejal, Richter Robert C. and Kingston H.M. Skip, Microwave-  

                  Assisted Organic Extraction and Evaporation: An Integrated Approach,   

                  LC*GC North America, Vol. 20, No. 3, March 2002) 
 
 
Τα πειράµατα έχουν αποδείξει ότι τα µικροκύµατα, σε σύγκριση µε την εκχύλιση 

µε τη συσκευή Soxhlet, χρησιµοποιούν µικρότερο όγκο διαλύτη και δείγµατος και 

πραγµατοποιούν την  εκχύλιση µε πολύ  µεγαλύτερη ταχύτητα . Για παράδειγµα, 

έχει παρ ατηρηθεί ότι περίπου 500 εκχυλίσεις µε τη  βοήθεια µικροκυµάτων 

µπορούν να  γίνουν µε δεδοµένη ποσότητα διαλύτη, σε σύγκριση µε µόλις 32 

εκχυλίσεις µε τη συσκευή Soxhlet. 
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2.8.2.5. Υδρόλυση  πρωτεϊνών [9] 

 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιµη στην υδρόλυση  των 

πρωτεϊνών για να  επιτευχθεί ακρίβεια στην  ανάλυση  των αµ ινοξέων. Η γενική 

δοµή ενός αµινοξέος είναι µία χηµική δοµή στην οποία µία πρωτοταγής αµίνη και 

µία καρβοξυλική οµάδα συνδέονται στο ίδιο άτοµο του άνθρακα. (Σχήµα 13). 

 

 
Σχήµα 13: Αµινοξύ (Πηγή: http://www.milestonesci.com/hydr-fund.php) 

 

Το µόριο της πρωτεϊνης αποτελείται από  περίπου 20 τέτοια αµ ινοξέα που 

συνδέονται µε πεπτιδικούς δεσµούς. Για να  δι ευκολυνθεί η  ανάλυση των 

αµινοξέων που βρίσκονται σε ένα µόριο πρωτεϊνης, οι πεπτιδικοί δεσµοί πρέπει να 

υδρολυθούν. Οι συµ βατικές µέθοδοι υδρόλυσης  απαιτούν ώρες για να 

διασπαστούν τα πεπτίδια, ενώ η µικροκυµατική υδρόλυση της πρωτεΐνης µειώνει 

αυτό το  χρόνο σε  10-30 λεπτά  µε την  κατεργασία των δειγµάτων σε  ψηλότερες 

θερµοκρασίες (µέχρι 200 °C). Η συσκευή θέρµανσης µε µικροκύµατα είναι επίσης 

δυνατόν να  παράγει µεγάλη ακρίβεια στη διάσπαση της πεπτιδικής δοµής  χωρίς 

να προκαλεί κάποια αλοίωση στο αµινοξύ. 

Τα συστήµατα των µικροκυµάτων χρησιµοποιούνται για τη µελέτη της 

αλληλουχίας της  πρωτεΐνης ή  για τη  µελέτη της  δοµής  των πρωτεϊνών, για τη 

βιοϊατρική  έρευνα, για την ποιοτική επιβεβαίωση των ορµονών που αποτελούνται 

από πεπτίδια, για θεραπευτικά των πρωτεϊνών µέσα, για διαιτητικές συνταγές 

κ.λ.π..  
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2.8.2.6. Ανάλυση υγρασίας [9] 

 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό της υγρασίας 

σε πολλά  στερεά συστατικά, για παράδειγµα στερεά σε µορφή σκόνης ή 

αιωρήµατα (από 0.1% - 99.9% υγρασία), και έχει  αποδειχθεί ότι είναι πολύ 

αποτελεσµατική στη µείωση του χρόνου ανάλυσης. 

Ο προσδιορισµός υγρασίας µε τα µικροκύµατα εφαρµόζεται εξειδικευµένα στα 

στάδια της ανάπτυξης προϊόντων όπως στη διαδικασία ανάπτυξης και στον έλεγχο 

ποιότητας, στον  έλεγχο  πρώτων υλών των ενδιαµέσων και των τελικών 

προϊόντων. Ο προσδιορισµός της  υγρασίας µε µικροκύµατα χρησιµοποιείται στις 

βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών, χηµικών,  οργανικών υλών και φαρµακευτικών 

προϊόντων. 
 

2.8.3. Εφαρµογές στη χηµική σύνθεση [9] 

 
Οι εφαρµογές της  µικροκυµατικής ακτινοβολίας στη  χηµ ική σύνθεση 

περιλαµβάνουν τη  χρήση  της  στην  επιτάχυνση των χηµ ικών αντιδράσεων που 

υπεισέρχονται στη χηµ ική σύνθεση . Η σύνθεση  οργανικών ουσιών που 

χρησιµοποιεί µικροκύµατα επιτρέπει  τους  οργανικούς  χη µικούς να  ε ργάζονται 

ταχύτερα, να  έχουν µεγαλύτερες αποδόσεις και  να  πετυχαίνουν αύξηση της 

καθαρότητας του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, εξαιτίας της διαθεσιµότητας πλέον 

συσκευών µικροκυµάτων µε µεγάλη χωρητικότητα, οι αποδόσεις των πειραµάτων 

τώρα πια µπορούν εύκολα να αυξηθούν από τα λίγα milligrams σε κιλά χωρίς να 

χρειάζεται να αλλάξουν οι παράµετροι της αντίδρασης. Η οργανική σύνθεση που 

χρησιµοποιεί µικροκύµατα αποτελεί  το  κυριότερο  στάδιο της  χηµικής σύνθεσης 

που υποβοηθείται από τα µικροκύµατα. 
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2.8.3.1. Οργανική σύνθεση [9, 31] 

 
Στην οργανική σύνθεση έχουµε παρασκευή της επιθυµητής οργανικής ουσίας από 

τις διαθέσιµες πρώτες ύλες. Η σύνθεση οργανικών ουσιών που υποβοηθείται από 

τα µικροκύµατα είναι  µια από  τις  πρώτες εφαρµογές των µικροκυµάτων στις 

χηµικές αντ ιδράσεις. Οι πρώτες τέτοιες αντιδράσεις έγιναν από τον Richard 

Gedye και τους  συνεργάτες  του  στην  υδρόλυση  του  βενζαµ ιδίου προς  βενζοϊκό 

οξύ σε  όξινες συνθήκες . Η ερευνητική οµάδα  ανέφερε  αύξηση  της  ταχύτητας 

περίπου 5 µε 1000 φορές σε σχέση µε συµβατικές µεθόδους θέρµανσης. 

Έκτοτε, χηµικοί έχουν µε επιτυχία εκτελέσει µεγάλη ποικιλία οργανικών 

αντιδράσεων. Οι κυριότερες από τις αντιδράσεις που µελετήθηκαν είναι: 

 
1. Η αντίδραση Diels-Alder 

2. Η ρακεµοποίηση των µεγάλων οργανικών µορίων µέσω αντιδράσεων κυκλικής 

αντιστροφής κατά Diels-Alder 

3. Η αντίδραση Ene 

4. Η αντίδραση Heck 

5. Η αντίδραση Suzuki 

6. Η αντίδραση Mannich 

7. Η υδρογόνωση της β-λακτάµης 

8. Η υδρόλυση 

9. Η αφυδάτωση 

10. Η εστεροποίηση 

11. Η προσθήκη σε κυκλικό δακτύλιο 

12. Η εποξείδωση 

13. Οι αναγωγές 

14. Οι συµπυκνώσεις 

15. Η προστασία και αποπροστασία ευαίσθητων οµάδων κατά την αντίδραση 

16. Οι αντιδράσεις κυκλοποίησης 
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2.8.3.2. Αύξηση της ταχύτητας µιας οργανικής αντίδρασης που   
             υποβοηθείται από µικροκύµατα 
 
2.8.3.2.1. Αντιδράσεις επέκτασης του δακτυλίου 
 
Οι αντιδράσεις αυτές είναι χρήσιµα εργαλεία στη συνθετική χηµεία. Επιτρέπουν 

το σχηµατισµό µεγαλύτερων δακτυλίων σε θέσεις που θα ήταν δύσκολο να γίνουν 

µε άλλο  τρόπο, χωρίς να  διαταράξουν τον υπόλοιπο δακτύλιο. Ένας σηµαντικός 

αριθµός αυτών των επεκτάσεων απαιτεί χαµηλές  θερµ οκρασίες εξαιτίας της 

αστάθειας του ενδιάµεσου που  χρησιµοποιείται ή  εξαιτίας του  ότι τα αντιδρώντα 

υλικά αντιδρούν πολύ  εύκολα  µεταξύ τους. Συνήθως η  αντίδραση αυτή για να 

γίνει απαιτεί από µία ώρα µέχρι αρκετές µέρες. 

Με συµβατικές µεθόδους, η αντίδραση του σχήµατος 14 απαιτεί τέσσερις ώρες 

παραµονής σε  παγόλουτρο  για να  δώσει µία απόδοση  85:15 για τα  δύο  ισοµερή. 

Δοκιµάστηκε σε µικροκύµατα για ένα λεπτό µε ισχύ 150 W. Η θερµοκρασία 

άρχισε στους  –45oC  και σε  χρόνο  περισσότερο από  60 δευτερόλεπτα  ανέβηκε 

στους +12 °C. Η απόδοση των δύο πιθανών προϊόντων ήταν 98 % σε µία 

αναλογία 84:16, πολύ  κοντά  σε  αυτή  που  επιτυγχάνεται όταν  χρησιµοποιούνται 

συµβατικές συνθήκες. 

 
Σχήµα 14: Αντίδραση επέκτασης δακτυλίου (Παράδειγµα 1) 
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Η αντίδραση που φαίνεται στο σχήµα 15 αφορά στο σχηµατισµό ενός παράγωγου 

της κυκλοεξανόνης ή της κυκλοεπτανόνης. Συµβατικά αυτή η αντίδραση απαιτεί 

τέσσερις ώρες σε παγόλουτρο. Ακριβώς όπως και η προηγούµενη αντίδραση, έτσι 

και αυτή ολοκληρώθηκε σε 1 λεπτό µε 150 W. Η απόδοση για την κυκλοεξανόνη 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από  την  απόδοση της  αντίδρασης µε συµβατικό 

τρόπο. Αυτό οφείλεται στο σχηµατισµό ενός  παραπροϊόντος µε µεγάλο µοριακό 

βάρος (πιθανόν το  αποτέλεσµα µίας αλδολικής συµπύκνωσης) που  σχηµατίζεται 

κατά την  αντίδραση µε συµβατική µέθοδο. Με τη  χρήση µικροκυµάτων, αυτό  το 

παραπροϊόν δεν  σχηµ ατίζεται επειδή η  αντίδραση είναι πολύ  γρήγορη  και έτσι 

λαµβάνεται το κύριο προϊόν σε µεγαλύτερη ποσότητα και καθαρότητα. 

 

 

 

 
Σχήµα 15: Αντίδραση επέκτασης δακτυλίου (Παράδειγµα 2) 
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2.8.3.2.2. Η αντίδραση Akabori [9] 
 
Η εφαρµογή της µικροκυµατικής θέρµανσης στην αντίδραση Akabori έχει 

καταστήσει δυνατό η αντίδραση να λαµβάνει χώρα σε λεπτά, σε σύγκριση µε τις 

ώρες που χρειάζονταν όταν χρησιµοποιούνταν συµβατικές µέθοδοι θέρµανσης. Η 

κλασική αντίδραση Akabori, που ανακαλύφθηκε το 1952, βοηθάει στην 

ταυτοποίηση των καρβοξυ-τελικών α µινοξέων στην πεπτιδική αλυσίδα. Η 

αντίδραση αυτή  γίνεται µε τ η θέρµανση  του γραµµ ικού πεπτιδίου παρουσία 

άνυδρης υδραζίνης σε έναν ερµητικά κλεισµένο σωλήνα για αρκετές ώρες. 

Τα πεπτίδια, περισσότερο γνωστά ως πρωτεΐνες, παίζουν σηµ αντικό ρόλο  στο 

µεταβολισµό του κυττάρου. Ενεργούν ως βιολογικοί καταλύτες και συµµετέχουν 

στην κατασκευή των κυτταρικών δοµών. Τα πεπτίδια υπάρχουν στη φύση ως µια 

γραµµική αλυσίδα αµινοξέων που συνδέονται µε πεπτιδικούς δεσµούς. 

Μία σηµαντική επιδίωξη για τους βιοχηµικούς και τους βιολόγους είναι ο 

χαρακτηρισµός των πρωτεϊνών. Είναι σηµαντικό να  είναι γνωστό πόσα  και ποια 

αµινοξέα βρίσκονται στην πολυπεπτιδική αλυσίδα καθώς και η αλληλουχία τους. 
 
2.8.3.2.3. Η αντίδραση Wittig [9] 
 
Η αντίδραση Wittig ξεκινάει από  αρωµατικές αλδεΰδες  και  παράγει  αλκένια . Το 

στάδιο το οποίο καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης είναι το ενδιάµεσο στάδιο 

της παραγωγής στο οποίο  παράγονται υλίδια και  για  το  λόγο  αυτό η συµβατική 

µέθοδος είναι πολύ  αργή. Ωστόσο, η  θέρµανση µε µικροκύµατα επιταχύνει την 

αντίδραση ώστε αυτή να γίνεται σε µερικά λεπτά. 

Η αντίδραση Wittig βασίζεται στην  αρχή  ότι οι φωσφίνες (1) εύκολα  παράγουν 

άλατα του φωσφονίου µε αλκυλαλογονίδια (2) και αυτά τα άλατα αµέσως χάνουν 

υδροαλογόνα µε τη βοήθεια µιας ισχυρής βάσης . Το  προϊόν που  παράγεται 

καλείται υλίδιο ή φωσφοράνιο (3). 



 65 

 

(C6H5)3P + RCH2X
(C6H5)3P CHRX-

H -B

-BH

(C6H5)3P CHR

 
                    (1)            (2)                                                                                     (3) 
 
 
Το υλίδιο είναι ένα πολικό µόριο που  περιέχει θετικά φορτισµένο άτοµο του 

άνθρακα. Τα  υλίδια αυτά  όταν  αντιδρούν µε αρωµατικές αλδεΰδες  αντιδρούν 

αµέσως και δίνουν αλκένια. 

Η διαδικασία της µετατροπής των αρωµατικών αλδεϋδών σε αλκένια έχει µεγάλη 

βιοµηχανική εφαρµογή για διαδικασίες που απαιτούν τη σύνθεση των αλκενίων ή 

ως ένα  τελικό  προϊόν  ή  ως ένα  ενδιάµεσο προϊόν . Αυτά τα  αλκένια  είναι  πρώτη 

ύλη για την παραγωγή πλαστικών. 
 

 
 
Η αντίδραση Wittig περιέχει διάφορα στάδια κατά  τα  οποία χρησιµοποιείται 

φωσφίνη µε τη βοήθεια της οποίας ανοίγει ο  δακτύλιος τ ων αρωµατικών 

αλδεϋδών και παράγονται αλκένια. Ένα από  τα  ενδιάµεσα στάδια κατά  το  οποίο 

εµφανίζονται υλίδια , είναι  το  στάδιο το  οποίο  καθορίζει  την  ταχύτητα  της 

αντίδρασης και αυτό το στάδιο είναι το πιο αργό  και επιταχύνεται µε τη βοήθεια 

των µικροκυµάτων. 



 66 

2.8.3.2.4. Άλλες οργανικές αντιδράσεις [9] 
 
Εκτός από τις οργανικές αντιδράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει αποδειχτεί 

ότι τα µικροκύµατα έχουν βασική σηµασία για τις παρακάτω αντιδράσεις: 

1. Την αντίδραση Heck. Παράδειγµα αυτής της αντίδρασης είναι η παραγωγή 

κινναµωµικού οξέος  (3) από  φαινυλοβρωµίδιο (1) και ακρυλικό οξύ  (2). Η 

αντίδραση αυτή  είναι η  τυπική αντίδραση Heck. Αυτή και άλλες παρόµοιες 

αντιδράσεις Heck  µπορεί να  γίνει σε ένα χρονικό διάστηµα από  15-30 λεπτά  σε 

υψηλές θερµοκρασίες που µπορούν να φτάσουν µέχρι και τους 180ο C. 

 

Br

+ H2C CH COOH

(1)
(2)

C
COOH

CH2

(3)  
Η γενική µορφή της αντίδρασης είναι η εξής: 

 
2. Η µικροκυµατική θέρµανση  επιταχύνει την  ταχύτητα  της αντίδρασης Suzuki, 

που τ υπικά χρησιµοποιεί καταλύτη παλλαδίου για να  επιτύχει σύζευξη 

αρυλαλογονιδίων µε βορονικά οξέα . Η αντίδραση αυτή  µε τα  µικροκύµατα 

ολοκληρώνεται σε  5 λεπτά  µε θέρµανση  στους  150ο C και αν  χρησιµοποιήσουµε 

χλωρίδια αυτά  απαιτούν  θέρµανση µέχρι 175ο C. Εποµένως η  αντίδραση µπορεί 

να επιτευχθεί εύκολα  και σύντοµα  µε τα  µικροκύµατα σε  αντίθεση µε τις 

συµβατικές µεθόδους.  

 
όπου Χ = αλογόνο 

 

R1 R2
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3. Ο σχηµατισµός ετεροκυκλικών δακτυλίων από άκυκλες ενώσεις κάτω από 

συµβατικές µεθόδους αντίδρασης απαιτεί αρκετές ώρες ή ακόµα και µέρες για να 

ολοκληρωθεί. Με τη  βοήθεια των µικροκυµάτων επιτυγχάνεται µία αύξηση  της 

ταχύτητας της αντίδρασης. Μία τέτοια  αντίδραση µπορεί να  ολοκληρωθεί µε τη 

χρήση των µικροκυµάτων σε 10 λεπτά  στους 250ο C έναντι της  συµβατικής 

µεθόδου που  απαιτεί θέρµανση σε ελαιόλουτρο στους 220-300 °C και απαιτεί 

αρκετές ώρες.  

4. Οι αντιδράσεις γλυκοσυλίωσης έχουν γενικώς µικρή ταχύτητα. Τα µικροκύµατα 

βοηθούν στην  αύξηση  της  ταχύτητας  αυτής  της  αντίδρασης κατά  15% περίπου. 

Χρήση των µικροκυµάτων στους 80ο C για 20 λεπτά  σε  παρόµοιες αντιδράσεις 

είχε αποτέλεσµα να αυξηθεί η απόδοση κατά 12-15 % σε σχέση µε τη συµβατική 

µέθοδο. Ως αντίδραση γλυκοσυλίωσης αναφέρεται η  προσθήκη  σακχάρου σε 

πρωτεΐνη η οποία δίνει ως προϊόν γλυκοπρωτεΐνη. 

5. Η αντίδραση Mannich είναι ένας σηµαντικός µετασχηµατισµός που παράγει β-

αµινοκετόνες (4). Η αντίδραση απαιτεί έντονες  συνθήκες , µεγάλους χρόνους 

αντίδρασης και έχει µικρές αποδόσεις. Η χρήση της µικροκυµατικής ακτινοβολίας 

µπορεί να  βελτιώσει την αύξηση τ ης ταχύτητας της αντίδρασης Mannich. Μία 

τέτοια αντίδραση µπορεί να γίνει µε µικροκύµατα στους 180ο C για 8-10 λεπτά µε 

µέτρια ως καλή  απόδοση . Η αντίδραση γίνεται µεταξύ δευτεροταγούς αµ ίνης (1) 

µε τη µορφή του υδροχλωρικού της άλατος,  φορµ αλδεΰδης (2) κ αι 

υποκατεστηµένης ακετοφαινόνης (3), χρησιµοποιώντας για διαλύτη διοξάνιο.  

 

 
Δευτεροταγής    Φορµαλδεΰδη (2)   Υποκατεστηµένη                   β-αµινοκετόνες (4) 
αµίνη  (1)                                           ακετοφαινόνη (3) 
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2.8.3.2.5. Οργανική σύνθεση υποβοηθούµενη από µικροκύµατα-συνθήκες   
                αντίδρασης 
 

Η οργανική σύνθεση η υποβοηθούµενη από µικροκύµατα, έχει εφαρµοστεί σε 

ευρεία κλί µακα στη φαρµακευτική βιο µηχανία, µε στόχο τη  βελτιστοποίηση 

παραγωγής. 

Αναφορικά µε τις συνθήκες  αντίδρασης, η  οργανική σύνθεση  µπορεί να  γίνει µε 

τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Οργανική σύνθεση σε ατµοσφαιρική πίεση 

2. Οργανική σύνθεση σε αυξηµένη πίεση 

3. Οργανική σύνθεση σε ξηρές συνθήκες 
 

2.8.3.2.5.1. Οργανική σύνθεση σε ατµοσφαιρική πίεση [14, 30, 31] 

 
Οι αντιδράσεις που γίνονται σε συσκευές µικροκυµάτων µπορεί να γίνουν πολύ 

βολικά σε  συνθήκες  ατµ οσφαιρικής πίεσης και µε ψυκτήρα επαναρροής . Ένα 

καλό παράδειγµα της  οργανικής σύνθεσης  µε συσκευή  µικροκυµάτων σε 

συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης είναι  η  αντίδραση Diels-Alder του µηλεϊνικού 

ανυδρίτη µε το  ανθρακένιο (Σχήµα 16). Παρουσία διαλύτου διγλύµης (που έχει 

σηµείο ζέσεως 162 οC), αυτή η αντίδραση µπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα λεπτό 

µε απόδοση  90% σε αντίθεση µε τη συµ βατική συνθετική διαδικασία που 

χρησιµοποιεί βενζόλιο  και  απαιτούνται  90 λεπτά . Είναι πολύ  σηµαντικό να 

χρησιµοποιηθούν πολικοί  διαλύτες  όπως είναι  η  διγλύ µη για  αντιδράσεις σε 

τέτοιες συνθήκες. Συστήµατα διαλυτών µε µεγαλύτερα σηµεία ζέσεως 

προτιµώνται στις αντιδράσεις οργανικής σύνθεσης µε συσκευές µικροκυµάτων. 
 

+

 
 
Αντίδραση Diels – Alder. 
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Σχήµα 16: Η αντίδραση Diels-Alder µε µικροκυµατική ακτινοβολία  
(Πηγή: Dr. Gavin Whittaker, Edinburgh University, 
http://homepages.ed.ac.uk/ah05/ch1/c1org.htm) 
 
2.8.3.2.5.2. Οργανική σύνθεση σε αυξηµένη πίεση [9, 30, 31] 

 
Τα µικροκύµατα µπορούν να  χρησιµοποιηθούν για να  θερµάνουν απευθείας το 

διαλύτη σ ε ερ µητικά κλειστά δοχεία  διαπερατά  στα µικροκύµατα. Το ερ µητικά 

κλεισµένο δοχείο βοηθά  στην  αύξηση  της  πίεσης στο  σηµ είο που  θα  γίνει η 

αντίδραση και έτσι διευκολύνει την  αντίδραση που  θα  λάβει χώρα σε  πολύ 

υψηλότερες θερµοκρασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της 

ταχύτητας της αντίδρασης που αφορά στην οργανική σύνθεση που υποβοηθείται 

από µικροκύµατα. Ωστόσο, η  αύξηση  της  ταχύτητας  της  αντίδρασης σε 

οποιαδήποτε οργανική σύνθεση  εξαρτάται από  τρεις παράγοντες : τον  όγκο  του 

δοχείου, την αναλογία διαλύτη προς το χώρο και το σηµείο ζέσεως του διαλύτη. 

 
 

2.8.3.2.5.3. Οργανική σύνθεση σε ξηρές συνθήκες [9, 30, 31] 

 
Τα µικροκύµατα έχουν εφαρµοστεί στην οργανική σύνθεση σε ξηρές συνθήκες 

χρησιµοποιώντας ως φορέα στήριξης υλικό  σε στερεά κατάσταση. Στην 

περίπτωση αυτή  η  µικροκυµατική ακτινοβολία έχει αποδειχτεί εξαιρετικά 

επιτυχής στη µείωση του  χρόνου  της  αντίδρασης, για  αντιδράσεις συµπύκνωσης, 

ακετυλίωσης, διακετυλίωσης και αποακετυλίωσης. Για παράδειγµα, η 

αποακετυλίωση προστατευµένης ένωσης όπως οι εστέρες αλκοολών µε οξικό οξύ, 

µε υλικό στήριξης την αλουµ ίνα. Η αντίδραση που  υποβοηθείται από  τα 
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µικροκύµατα µπορεί να  ολοκληρωθεί µέσα σε 2 ή  3 λεπτά σε σύγκριση µε τη 

συµβατική θέρµανση σε ελαιόλουτρο στους 75 oC για 40 ώρες. 

 

 
 
Σχήµα 17: Η αποακετυλίωση προστατευµένης ένωσης όπως οι εστέρες αλκοολών µε  
                 οξικό οξύ υποστηριγµένο σε αλουµίνα (supported reagents). 
 
 
2.8.3.3. Αντιδράσεις µε µικροκύµατα απουσία διαλύτου [7, 8, 9, 17] 
 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα  που  αντιµετωπίζει η χηµική βιοµηχανία είναι η χρήση 

των διαλυτών. Εκτιµάται ότι  ένα  µόριο διαλυµένης ουσίας απαιτεί  περίπου 

εκατοντάδες ως χιλιάδες  µόρια διαλύτη . Πρόσφατα, προσπάθειες έχουν  γίνει  για 

να µειωθεί η χρήση διαλυτών χρησιµοποιώντας µικροκύµατα και ουσίες οι οποίες 

απορροφούν ή  προσροφούν  τα  αντιδραστήρια και διεξάγουν τις χηµ ικές 

αντιδράσεις µε τη βοήθεια µικροκυµάτων. Η κλασική σύνθεση του πυρολίου κατά 

Paal-Knorr έχει προσαρµοστεί σε συνθήκες που χρησιµοποιούν µικροκύµατα. Το 

πυρόλιο, µία ετεροκυκλική έ νωση, χαρακτηρίζεται από  έναν  κυκλικό δακτύλιο 

που περιέχει τέσσερα άτοµα άνθρακα και ένα άτοµο αζώτου. Είναι η απλούστερη 

αντιπροσωπευτική ένωση της  τάξης  του  πυρολίου. Η συµ πύκνωση µεταξύ 2,5-

επταδιενόνης και  µίας πρωτοταγούς α µίνης δίνει  2,5-διµέθυλοπυρόλια σε 

συνθήκες που  δεν χρησιµοποιούν διαλύτες, µε άριστες αποδόσεις και 

καθαρότητες. Ο χρόνος της αντίδρασης έχει µειωθεί σε δευτερόλεπτα από ηµέρες 

που χρειάζονταν µε τη  συµ βατική σύνθεση  που  χρησιµοποιούσε θέρµανση . 

Ενέργεια περίπου στα 100-200 Watt χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αντίδραση 

η οποία µπορεί να  χρησιµοποιηθεί για παραγωγή και µέχρι τριών γραµµ αρίων 

προϊόντος. 
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Σχήµα 18: Σύνθεση πυρολίου κατά Paal – Knorr 
                   (Πηγή: Microwave-Accelerated Solvent Free Reactions in Organic Synthesis. An   
                   environmentally Benign Technology, http://www.rsc.org/images/evaluserve_tcm18- 
                   16758.pdf) 
 
 
Όπως αναφέρθηκε για τη συµπύκνωση που συνεπάγεται παραγωγή πυρολίων, 

µπορούν επίσης να παραχθούν και οξαζολιδίνες σε εξαιρετικές αποδόσεις ύστερα 

από 40-60 δευτερόλεπτα  ακτινοβόλησης µε µικροκύµατα στα  200 Watt. Σε αυτά 

τα παραδείγµατα πρέπει να  αναφερθεί ότι  χρειάζεται να  προστεθεί µία µικρή 

ποσότητα διµεθυλοφορµαµιδίου στο  µείγµα της  αντίδρασης, ώστε να 

διευκολυνθεί η µετατροπή της µικροκυµατικής ενέργειας σε θερµική ενέργεια.  

 

 
Σχήµα 19: Παρασκευή οξαζολιδινών 
                   (Πηγή: Microwave-Accelerated Solvent Free Reactions in Organic Synthesis. An  
                   environmentally Benign Technology, http://www.rsc.org/images/evaluserve_tcm18- 
                   16758.pdf) 
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2.8.3.4. Η Σύνθεση των ζεολίθων [9] 
 
Η σύνθεση ζεόλιθου τύπου NaA σε πορώδες οξείδιο του αλουµ ινίου Al2O3 έχει 

επιτευχθεί µε µικροκύµατα. Οι ζεόλιθοι είναι κρυσταλλικά σώµατα µε µικρούς 

πόρους και απολύτως καθορισµένη δοµή . Γενικά περιέχουν πυρίτιο, αργίλιο και 

οξυγόνο για την  κατασκευή του κρυσταλλικού τους πλέγµατος και νερό καθώς 

και/ ή άλλα µόρια στο εσωτερικό του πλέγµατος αυτού. Η σύνθεση των ζεολίθων 

τύπου NaA µε πορώδες οξείδιο του αργιλίου Al2O3, µπορεί να επιτευχθεί σε 15 

λεπτά, σε σύγκριση µε την κλασική µέθοδο που απαιτεί 3 ώρες. Οι ζεόλιθοι έχουν 

ένα σηµαντικό αριθ µό εφαρµογών, και  µία τέτοια  είναι  η  εφαρµογή τους  ως 

όξινων στερεών καταλυτών στην οργανική χηµική σύνθεση, στον καθαρισµό του 

νερού, στη διήθηση και στην κατεργασία και τον καθαρισµό του αέρα. 
 

2.8.3.5. Σύνθεση νανοσωµατιδίων [9, 30] 
 
Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι είναι δυνατόν να παράγουν νανοσωµατίδια στο 

εργαστήριο. Τα µικροκύµατα έχουν χρησιµοποιηθεί για να παράγουν συνθήκες µε 

µεγάλη ακρίβεια στη θερµοκρασία για  την καταλυτική διάσπαση και την 

ανενεργοποίηση της στιβάδας που παράγεται κατά τη σύνθεση των 

νανοσωµατιδίων και µπορεί να δηµιουργηθεί κατά µία ηλεκτροχηµική αντίδραση. 

Ένα από τα στάδια αυτής της ηλεκτροχηµικής διαδικασίας είναι ο καθαρισµός και 

η ενεργοποίηση της στιβάδας που  χρησιµοποιείται πά νω στο  ηλεκτρόδιο, όπου 

γίνεται η  απόθεση  των νανοσωµατιδίων. Αυτή η  ενεργός  στιβάδα , κατά  την 

απόθεση, περιορίζει την έκθεση της εσωτερικής ύλης του ηλεκτροδίου πάνω στην 

οποία λαµβάνει χώρα η  απόθεση  των νανοσωµατιδίων. Η στιβάδα διασπάται µε 

τη βοήθεια καταλύτη σε  υψηλή  θερµ οκρασία. Σε  αυτό  το  σύστηµα  η  πυριδίνη 

χρησιµοποιείται σαν διαλύτης  της  αντίδρασης. Έχει αποδειχθεί  ότι  συγχρόνως 

δηµιουργείται ηµιαγωγός και ο πολυµερισµός του µονοµερούς. Παραδείγµατα της 

παραγωγής νανοσωµατιδίων µε τη  χρήση  µικροκυµατικής ακτινοβολίας 

περιλαµβάνουν την  παρασκευή  σε  νανοκλίµακα θειούχου καδµ ίου (CdS- 
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πολυβινυλοκαρβαζολίου, µε µία µέθοδο όπου  η  µικροκυµατική ακτινοβολία 

εφαρµόζεται επιτόπου.  

 
2.8.3.6. Σύνθεση οργανοµεταλλικών ενώσεων και ενώσεων συναρµογής µε 

τη βοήθεια των µικροκυµάτων [9, 33] 

 
Η µικροκυµατική ακτινοβολία έχει επιτυχώς χρησιµοποιηθεί για να αυξήσει την 

ταχύτητα της αντίδρασης για  την παραγωγή οργανοµεταλλικών ενώσεων και 

ενώσεων συναρµογής που  παράγονται  µε τη  δη µιουργία ο µοιοπολικών δεσµών 

µεταξύ ορ γανικών ενώσεων και  µετάλλων. Στην περίπτωση των 

οργανοµεταλλικών ενώσεων έχει παρατηρηθεί ότι η  χρήση  των µικροκυµάτων 

στη σύνθεση των  οργανοµ εταλλικών ενώσεων βορίου έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση στην  ταχύτητα  της  αντίδρασης 40 περίπου φορές . Αυτή η  αύξ ηση της 

ταχύτητας της αντίδρασης έχει  επιτευχθεί σε συνθήκες ίδιες µε την οργανική 

σύνθεση σε υψηλή  πίεση, σε δοχεία των 100 mL από Teflon, ανθεκτικά στην 

πίεση, που περιέχουν σχετικά µικρές ποσότητες διαλύτη (περίπου 12 mL). 

Επιπροσθέτως, η  σύνθεση µιας π οικιλίας ενώσεων συναρµογής  µε µεταβατικά 

µέταλλα σε συνθήκες πίεσης µίας ατµόσφαιρας έχουν γίνει µε επιτυχία µε 

µικροκυµατική ακτινοβολία, για παράδειγµα η  αντίδραση του ένυδρου 

χλωριούχου ροδίου  (RhCl3.xH2O) και του κυκλόοκταδιενίου C8H12, για την 

παραγωγή ενώσεων συναρµογής του ροδίου µε το κυκλοοκταδιένιο και ένα άτοµο 

χλωρίου και  όλο  αυτό  δύο  φορές [Rh(cod)Cl]2 παρουσία µείγµατος 

αιθανόλης/νερού (EtOH/H2O), µε µικροκυµατική ακτινοβολία, αύξησε την 

ταχύτητα της αντίδρασης περισσότερο από 1200 φορές για την ίδια απόδοση. 

Έχει επίσης αναφερθεί βελτιωµένη σύνθεση των αλάτων, χρησιµοποιώντας τις 

ιδιότητες των κόνεων των µετάλλων να θερµαίνονται µε µικροκύµατα.  

Οι οργανοµεταλλικές ενώσεις είναι σηµαντικά συστατικά βιταµινών όπως είναι 

της βιταµίνης B-12. Οι οργανοµεταλλικές ενώσεις έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογής 

που εκτείνεται από  την  παραγωγή των οθονών τηλεόρασης  και κοµπιούτερ, την 
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παραγωγή των τσιπ των Η/Υ µέχρι τη  χρήση  ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων για 

µπαταρίες.  

Όπως οι οργανοµεταλλικές ενώσεις, έτσι και οι ενώσεις συναρµογής έχουν 

µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, όπως για παράδειγµα στη βιοµηχανία χρωµάτων, 

στην ιατρική επιστήµη και στην προετοιµασία καταλυτών. 
 

2.8.3.7. Η σύνθεση κεραµικών προϊόντων µε τη βοήθεια µικροκυµάτων [9, 30] 
 
Η επεξεργασία κεραµικών υλικών µε µικροκύµατα έχει φτάσει σε  πολύ  ψηλό 

βαθµό ωριµότητας. Στη  βιοµηχανία παραγωγής κεραµ ικών προϊόντων, η 

αποµάκρυνση του  διαλύτη ή  της  υγρασίας αποτελεί κρίσιµο στάδιο στο 

σχηµατισµό των κεραµικών προϊόντων. Αρχικά η  χρήση των µικροκυµάτων σε 

αυτόν το  βιοµηχανικό κλάδο  περιοριζόταν στην  αποτελεσµ ατική αποµάκρυνση 

των διαλυτών από  τα  στερεά δείγµατα. Εκτιµάται ότι  για  υλικά µε περιεχόµενο 

νερού κάτω του  5%, η  ξήρανση  µε µικροκύµατα είναι περισσότερο 

αποτελεσµατική από  άποψη  εξοικονόµησης ενέργειας από  τ ις συµβατικές 

µεθόδους ξήρανσης. Παρόλα αυτά στα τελευταία  χρόνια η  χρήση των 

µικροκυµάτων έχει αυξηθεί εξαιτίας και άλλων πλεονεκτηµάτων που έχουν. Έχει 

αποδειχτεί ότι η  θέρµανση  µε µικροκύµατα έχει ως αποτέλεσµα  περισσότερο 

οµοιόµορφη θέρµανση από τις συµβατικές µεθόδους θέρµανσης. Το γεγονός αυτό 

έχει αυξήσει τη χρήση τους σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους οι οποίες, όπως 

είπαµε, δεν παράγουν οµοιόµορφη θέρµανση, µε αποτέλεσµα να παράγουν στερεά 

που δεν  έχουν  τις ίδιες ιδιότητες σε  όλη  τους  τη  µάζα. Τ α κεραµ ικά 

χρησιµοποιούνται ευρέως ως ηλεκτρικά  εξαρτή µατα στις βιο µηχανίες ειδών 

υγιεινής και σε πολλές άλλες βιοµηχανίες.  

Τα µικροκύµατα έχουν επίσης µεγάλη εφαρµογή στις διαδικασίες σύντηξης. Η 

σύντηξη είναι η  διαδικασία της συγκόλλησης µεταξύ τους των κονιοποιηµένων 

σωµατιδίων µίας ουσίας ή  ενός µείγµατος, θερµαίνοντάς τα σε θερµοκρασία 

χαµηλότερη από το σηµείο τήξεως των συστατικών. Τα σωµατίδια συγκολλούνται 

µεταξύ τους και σχηµατίζουν τήγµα. Οι αρχικές µελέτες στην τήξη µε τη βοήθεια 
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µικροκυµάτων έγιναν χρησιµοποιώντας έναν οδηγό κυµάτων ρυθµισµένο σε 

µικροκύµατα ισχύος 400W, για να πετύχουν τη σύντηξη ράβδων οξειδίου του 

αλουµινίου και οξειδίου του πυριτίου σε θερµοκρασία λίγο µεγαλύτερη από τους 

1700 °C. Από τότε, µία µεγάλη κατηγορία υλικών έχει  υποστεί επεξεργασία µε 

µικροκύµατα. Μία περιοχή συχνοτήτων της τάξεως των 28 GHz χρησιµοποιείται 

για να  διευκολύνει  το  σχηµατισµό οµοιογενούς τήγµατος. Ωστόσο η  τήξη  µε τη 

βοήθεια των µικροκυµάτων δεν  είναι οικονοµικότερη των συµβατικών µεθόδων.  

Στο εγγύς µέλλον βελτιωµένα προϊόντα και απλοποιηµένη διαδικασία µπορεί να 

οδηγήσουν σε οικονοµικά βιώσιµη χρήση της τήξης µε µικροκύµατα. 
 

2.8.3.8. Σύνθεση πολυµερών υποβοηθούµενη από µικροκύµατα [9, 30] 

 
Η χηµεία των πολυµερών, η οποία περιλαµβάνει και την κεραµική βιοµηχανία, 

είναι από  µόνη της  η  µεγαλύτερη περιοχή  εφαρµογής της  µικροκυµατικής 

χηµείας. Η χρήση των πολικών αντιδραστηρίων στην αντίδραση του 

πολυµερισµού έχει ως αποτέλεσµα  την  ελεγχόµενη  σύνθεση  και ο  συνδυασµός 

αυτής µε άµεση θέρµανση των αντιδραστηρίων κάνει τη µικροκυµατική θέρµανση 

µία οικονοµικά βιώσιµη εφαρµογή. Οικονοµικές αναλύσεις προτείνουν ότι το 

κόστος βουλκανισµού των πολυµ ερών µπορεί να  ελαττωθεί από  τα  4-11MJKg-1 

στα 0.3-0.5 MJKg-1 αλλάζοντας τις συµ βατικές µεθόδους µε µέθοδο που 

χρησιµοποιεί µικροκύµατα. 

Βουλκανισµός είναι η  διαδικασία του πολυµερισµού που µετατρέπει την υγρή 

ρητίνη σε  στερεό δηµ ιουργώντας το µέγιστο δυνατό των ιδιοτήτων που  µπορούν 

να αποκτήσουν τα πολυµερισµένα υλικά. Χρησιµοποιώντας τα µικροκύµατα στον 

πολυµερισµό έχει αυξηθεί  σε πολύ  µεγάλο βαθµό η  ταχύτητα  των αντιδράσεων. 

Έχει βρεθεί ότι η  ταχύτητα των αντιδράσεων βουλκανισµού όταν 

χρησιµοποιούνται µικροκύµατα δεν  εξαρτάται  από  την  ισχύ που  εφαρµόζεται 

αλλά από  τον  τρόπο  που  εφαρµ όζεται ο  ηλεκτροµ αγνητικός παλµός  τ ων 

µικροκυµάτων, για παράδειγµα βουλκανισµός του διγλυκεριδικού εστέρα της 
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διφαινόλης Α µε τη διαµινοφαινυλοσουλφόνη γίνεται µε σύντοµους παλµούς 

µεγάλης ισχύος ενώ η  µέση ισχύς είναι µικρή, δηλαδή  το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ των παλµών είναι δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου και η µέση 

ισχύς είναι 700 Watt. Τα αποτελέσµατα έχει βρεθεί ότι είναι συγκρίσιµα µε αυτά 

των µεγαλυτέρων παλµών µε ισχύ µεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή ένα  εκατοστό 

του δευτερολέπτου και  1500 Watt. Αυτή η ιδιότητα κάνει τη χρήση των 

µικροκυµάτων στο βουλκανισµό πιο οικονοµική εναλλακτική λύση  διότι 

χρησιµοποιείται και µικρότερη ισχύς και για µικρότερη χρονική περίοδο. 
 

2.8.3.9. Χηµική σύνθεση σε στερεά κατάσταση 

 
Οι ιδιότητες πολλών στερεών ουσιών να απορροφούν τη µικροκυµατική ενέργεια 

έχει χρησιµοποιηθεί για  να  παρέχει  επαρκή  θερ µότητα για  να  γίνουν  χη µικές 

αντιδράσεις, για παράδειγµα, το οξείδιο του χαλκού που έχει µεγάλη ικανότητα να 

κρατάει ενέργεια χρησιµοποιήθηκε για τη  σύνθεση  υπεραγωγών που  περιέχουν 

χαλκό, βάριο, ύττριο και οξυγόνο YBa2Cu3Ox. Ένας αριθµός από διάφορες ουσίες 

που επίσης έχουν  εξαιρετικές ιδιότητες στη  θέρµανση , για παράδειγµα, το  βόριο 

και ο  άνθρακας  που  έχουν  επαρκή  χαρακτηριστικά όσον  αφορά  τη  θέρµανση , 

µπορούν να  χρησιµοποιηθούν ως το µόνο υλικό που  α πορροφά σηµ αντικά τη 

µικροκυµατική ακτινοβολία για αντιδράσεις σε στερεά κατάσταση. 
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2.8.3.10. Παραγωγή ραδιενεργά επισηµασµένων φαρµακευτικών  

              προϊόντων 

 
Η οργανική σύνθεση υποβοηθούµενη από µικροκύµατα σε υψηλές πιέσεις έχει 

χρησιµοποιηθεί στη φαρµ ακευτική βιοµηχανία για την παρασκευή χηµικών 

ραδιενεργά επισηµασµένων σκευασµ άτων. Ραδιενεργά φαρµ ακευτικά είναι µία 

κατηγορία χηµ ικών ουσιών που  έχουν  ένα  ραδιοϊσότοπο κάποιου στοιχείου και 

αυτό χρησιµοποιείται κατά  την  παραγωγή του  φαρµάκου . Κατά τη διάρκεια 

προκλινικών µελετών αυτά  τα  ραδιενεργά χρησιµοποιούνται ως ιχνηλάτες για να 

παράγουν µία εικόνα του  εσωτερικού του  ανθρωπίνου σώµατος, µε τη  βοήθεια 

πυρηνικής ακτινοβολίας. Η τοµ ογραφία εκποµπής  ποζιτρονίων είναι µία 

συνηθισµένη τεχνική που χρησιµοποιείται για  την  παραγωγή εικόνων του 

εσωτερικού του  ανθρώπινου σώµατος που  βασίζονται στην πυρηνική 

ακτινοβολία. Το πιο σηµαντικό κριτήριο που σχετίζεται µε αυτά τα ραδιοϊσότοπα 

είναι ο χρόνος αποσύνθεσης. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι χρόνοι αποσύνθεσης των 

πιο συχνά χρησιµοποιούµενων ραδιοϊσοτόπων: 

 

Πίνακας 5: Χρόνος ηµιζωής µερικών κοινών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στα     
                  ραδιενεργά επισηµασµένα φαρµακευτικά προϊόντα  
                  (Πηγή: Microwave Applications in Radiolabelling with Short-lived Positron-Emitting   
                               Radionuclides, http://www.resonanceinstruments.com/JLCR_MwaveRev.pdf)  
 
Στοιχείο Χρόνος ηµιζωής (σε λεπτά) 

Οξυγόνο-15 2 

Άζωτο-13 10 

Άνθρακας-11 20 

Φθόριο-18 110 

 

Με τόσο µικρό χρόνο αποσύνθεσης (αποικοδόµησης), οι  φαρµακοποιοί που 

ασχολούνται µε αυτά  τα  ραδιοϊσότοπα ψάχνουν  πολύ  για µεθόδους που  µπορούν 

να συµπιέσουν το  χρόνο  της  παρασκευής  τους . Η µικροκυµατική χηµεία παρέχει 
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µία λύση  σε αυτό το πρόβληµα . Ένας φούρνος µικροκυµάτων πολλαπλών 

χρήσεων χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη δοκιµή αυτού του είδους της σύνθεσης και 

παρατηρήθηκε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης αυξήθηκε σηµαντικά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την  ενίσχυση της  χρήσης  των µικροκυµάτων στην  παραγωγή 

φαρµακευτικών ραδιενεργών υλικών. 

Άλλα πλεονεκτήµατα των µικροκυµάτων περιλαµβάνουν τη µεγάλη απόδοση της 

αντίδρασης. Αυτό µπορεί να  αποδοθεί στο  µικρό χρόνο  ηµ ιζωής των 

αντιδρώντων, για παράδειγµα το  να  κερδίσει κανείς 5 λεπτά  σε  µία σύνθεση  µε 

τον άνθρακα-11 συνεπάγεται µία αύξ ηση της απόδοσης  της παραγωγής της 

τάξεως του 15 %. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι διάφορες αντιδράσεις µπορούν να 

γίνουν µόνον µε τη χρήση µικροκυµάτων. 
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3.1. Χρήση µικροκυµάτων στην επεξεργασία των αποβλήτων [35] 

Μία καινούρια τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και έχει χρησιµοποιηθεί σε µία 

ποικιλία εφαρµογών που  αφορούν τη  διαχείριση των αποβλήτων στα  οποία 

περιλαµβάνεται και η  απόθεση  των άχρηστων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 

(υπολογιστές, τηλεοράσεις, κ.λ.π.). Αυτή η τεχνολογία συνίσταται στη χρήση µίας 

µονάδας µικροκυµάτων η οποία έχει σχεδιαστεί όχι µόνο για να επεξεργάζεται το 

πρωτογενές απόβλητο αλλά επίσης, αν χρειαστεί, και τα αέρια τα οποία εκλύονται 

από αυτή την κατεργασία.  

Έχουµε ένα σύστηµα µικροκυµάτων το οποίο αποτελείται από δύο θαλάµους 

µικροκυµάτων που συνδέονται µεταξύ τους. Πρώτα, ο χαµηλότερος θάλαµος είναι 

ο θάλαµος που γίνεται η διαδικασία και χρησιµοποιείται για την αποτέφρωση ή τη 

µετατροπή σε υαλώδη  µάζα διαφόρων στερεών και υγρών αποβλήτων 

συµπεριλαµβανοµένων και ηλεκτρονικών υλικών και πλακών ηλεκτρονικών 

κυκλωµάτων. Αυτή η  µονάδα µπορεί να  προσαρµ οστεί, ώστε να  φτάνει 

αποτελεσµατικά σε υψηλές θερµοκρασίες που είναι απαραίτητες για τη µετατροπή 

σε υαλώδη µάζα, µε τη χρήση κατάλληλης διάταξης που  επιτρέπει την 

επεξεργασία αποβλήτων που  κανονικά  δεν  µπορούν να  υποστούν θέρ µανση µε 

µικροκύµατα. Αυτό κάνει αυτό το σύστηµα µοναδικό σε σύγκριση µε τις µονάδες 

µικροκυµάτων που  διατίθενται στο εµπόριο. Καθώς τα απόβλητα µειώνονται σε 

όγκο και µετατρέπονται σε  αυτό  το  θάλαµο  σε  υαλώδη και µεταλλικά προϊόντα, 

τα αέρια που εκλύονται περνούν στο θάλαµο µικροκυµάτων (που βρίσκεται από 

πάνω) που περιέχει ειδικές σειρές φίλτρων και στρώµατα υλικών. Καθώς τα αέρια 

περνούν από το θάλαµο µικροκυµάτων, αποσυντίθενται. Η αέρια χρωµατογραφία 

έχει αποδείξει  ότι  η  ποσότητα των βλαβερών συστατικών που  βρίσκονται στα 

αέρια που  αποβάλλονται, µειώνεται σηµ αντικά µε την  κατεργασία µε 

µικροκύµατα.  
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3.2. Εφαρµογές σε διάφορα είδη αποβλήτων [35] 

Α) Αποτελέσµατα της επεξεργασίας µε µικροκύµατα των ηλεκτρονικών 

υλικών και κυκλωµάτων (δηλαδή τα πρωτογενή απόβλητα) [35] 

Παρατίθεται µία σύνοψη των αποτελεσµάτων από τέτοιες µελέτες:  

• Πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών υλικών έχουν µε επιτυχία υποστεί 

επεξεργασία ενός σταδίου µε διαδικασία µικροκυµάτων.  

• Σε όλες τις µελέτες έχει επιτευχθεί σηµαντική µείωση του όγκου.  

• Σε αυτή τη διαδικασία, τα κυκλώµ ατα µετατρέπονται τελείως σε δύο 

µορφές αποβλήτων προϊόντων: η  µία µορφή είναι υαλώδης και η  άλλη 

είναι µεταλλική. Και οι δύο µορφές µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν ή να 

ανακυκλωθούν.  

• Η υαλώδης µορφή εγκλωβίζει τα βλαβερά συστατικά και έτσι υπακούει σε 

σηµαντικές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. Τα  υαλώδη υλικά 

µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν στη βιοµηχανία για παραγωγή άλλων 

προϊόντων και στις περισσότερες περιπτώσεις το υαλώδες υλικό µπορεί να 

παραχθεί χωρίς να χρειάζεται να προστεθούν άλλα πρόσθετα.  

• Η µεταλλική µορφή που παράγεται µπορεί επίσης να αποδώσει πολύτιµα 

και πολύ  χρήσιµα µέταλλα, µεταξύ τ ων οποίων χρυσό και άργυρο. Ο 

διαχωρισµός των υαλωδών από  τα µεταλλικά απόβλητα µπορεί να  είναι 

πολύ αποτελεσµατικός.  

• Ένα καινούριο σύστηµα µικροκυµάτων τυχαίας κατανοµής έχει µε επιτυχία 

επεξεργαστεί και  πρωτογενή και  δευτερογενή  απόβλητα  σε µία 

ολοκληρωµένη µονάδα, δηλαδή  τα αέρια που  εκλύονται υφίστανται 

επεξεργασία συγχρόνως µαζί µε τα στερεά (τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα).  
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• Στα πολλά , µοναδικά πλεονεκτήµατα αυτού του συστήµατος 

συγκαταλέγεται η  ικανότητά του να  επεξεργαστεί εν δυνάµ ει επικίνδυνα 

υλικά µε σηµαντικά ασφαλέστερο τρόπο , σε σύγκριση µε πολλές  άλλες 

διαδικασίες όπως π .χ. µε θερµ ότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να  είναι 

εύκολο να  βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας η  πηγή  των µικροκυµάτων 

καθώς και τα συστήµατα  χειρισµού από  τον  κύριο χώρο της  επεξεργασίας 

µε τα µικροκύµατα, και το σύστηµα αυτό ουσιαστικά δεν περιέχει 

κινούµενα µέρη ούτε  µέρη τα  οποία να  χρειάζονται συντήρηση . Αυτό 

επιτρέπει στο προσωπικό που  τα  χειρίζεται  να  είναι  αποµακρυσµένο από  

τις µονάδες επεξεργασίας κατά  τη διάρκεια της λειτ ουργίας. Αυτό το 

σύστηµα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία υλικών 

επικίνδυνων,  ραδιενεργών,  εκρηκτικών κ.ά . Λειτουργεί επίσης εξίσου 

καλά και µε λιγότερο επικίνδυνα υλικά.  

•  Οι εξειδικευµένες συσκευές µικροκυµάτων έχουν κατοχυρωθεί µε 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και µπορούν να κατασκευαστούν σε µεγαλύτερη 

κλίµακα ή και να είναι κινητές, εάν χρειάζεται. 
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Τα αποτελέσµατα των µελετών της διαδικασίας επεξεργασίας µε 

µικροκύµατα των αερίων που  εκλύονται κατά  την  επεξεργασία των 

αποβλήτων (δηλαδή δευτερογενή απόβλητα) 

Στον πίνακα 6 φαίνονται τα διάφορα αέρια που  εκλύονται από  την επεξεργασία 

αποβλήτων πριν και µετά την κατεργασία.  

Πίνακας 6 
Μικροκυµατική διαχείριση των αερίων εκποµπών 

που παράγονται από την καύση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 

Στοιχείο Tεστ Sr-8(ng)  Tεστ Sr-9(ng)  

  Πριν Μετά Πριν Μετά 

Βενζόλιο 5839  22  1416  140  

Τολουόλιο  8147  16  4216  159  

Αιθυλοβενζόλιο 1147  nd**  4557  5  

Στυρόλιο 1667  6  20012  38  

Ναφθαλίνιο 356  nd  2404  28  

M/p Ξυλόλιο 2259  nd  511  nd  

1,3,5 - 
Τριµεθυλοβενζόλιο 

1564  nd  379  64  

1,2,4 - 
Τριµεθυλοβενζόλιο  

905  nd  172  nd  

• Χαρακτηρισµένα ως επικίνδυνες ουσίες που ρυπαίνουν τον αέρα στον 
Αµερικανικό Clean Air Act, όπως τροποποιήθηκε το 1990 

** nd σηµαίνει µη ανιχνεύσιµο (< 1ppb) 
• Πηγή: Wicks George G. and Schulz Rebecca L., Microwave Remediation of Hazardous 

and Radioactive Wastes (http://sti.srs.gov/fulltext/ms9900762/ms9900762.html). 
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B. Ιατρικά απόβλητα [35] 

Ιατρικά απόβλητα που παράγονται κάθε έτος, συµπεριλαµβάνουν και 

µολυσµατικά απόβλητα που  απο τελούν πιθανή απειλή για  την υγεία και  την 

ευηµερία του  πληθυσµού. Υπάρχουν δύο  κύρια  µέσα που  χρησιµοποιούνται 

γενικά για την επεξεργασία αυτών των υλικών: καταστροφή  µε αποτέφρωση  και 

διάθεση στη χωµατερή. Και οι δύο  αυτές µέθοδοι έχουν  σηµαντικές επιπτώσεις 

στην οικονοµία, το περιβάλλον και την υγεία.  

Το σύστηµα της διπλής µικροκυµατικής επεξεργασίας παρέχει ένα µοναδικό µέσο 

για να  αδρανοποιηθούν  τα  πρωτογενή και  τα  δευτερογενή  ιατρικά  απόβλητα  και 

ορισµένα από  αυτά  να  ανακυκλωθούν και παρέχει ένα  σύ στηµα που  είναι 

συµπαγές και µπορεί να  είναι και φορητό. Χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς σε 

εργαστηριακή κλί µακα για  την  καταστροφή µίας ποικιλίας  µειγµάτων από 

εξοµοιωµένα ιατρικά  απόβλητα  µε µολυσµατική δράση που  περιέχουν  πλαστικά, 

υφάσµατα και µεταλλικά αντικείµενα, µεταξύ των οποίων και  οξέα  µεταλλικά 

αντικείµενα. Αυτή η  τεχνολογία έχει τη  δυνατότητα  να  καταστρέφει τις 

µολυσµατικές ενώσεις, να  αποστειρώνει και να  ανακυκλώνει τα µεταλλικά 

απόβλητα.   

Γ. Ανακύκλωση των ελαστικών των αυτοκινήτων [35] 

Κάθε χρόνο παράγονται εκατοµµ ύρια άχρηστα  ελαστικά αυτοκινήτων και είναι 

γνωστό ότι  ήδη  υπάρχουν  αποθηκευµένα δισεκατοµµύρια ελαστικά  τα  οποία  δεν 

έχουν καταστραφεί. Αυτά µπορεί να  δηµιουργήσουν µία ποικιλία  προβληµάτων 

µεταξύ των οποίων και σηµ αντικά προβλήµ ατα υγείας και καταστροφής  του 

περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, τα  ελαστικά αυτά  εκεί που  αποτίθενται δεν 

βιοαποσυντίθενται άµεσα. Επίσης, τα υλικά που έχουν αποθηκευτεί µπορούν πολύ 

εύκολα να πιάσουν φωτιά και να συµβάλουν στη ρύπανση του εδάφους, του νερού 

και του αέρα. Επιπλέον, µπορεί να γίνουν εστίες ανάπτυξης εντόµων.  
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Μία ερευνητική οµάδα έχει παραγάγει ένα καινούριο είδος ελαστικού που µπορεί 

να συνδυαστεί µε καινούριο ελαστικό για να  παραχθεί υψηλής  ποιότητας 

ελαστικό αυτοκινήτων που  περιέχει  25 % ή  και  περι σσότερο ακόµα 

ανακυκλωµένο ελαστικό από ό,τι µπορούσε να περιέχεται προηγουµένως. Σε αυτή 

τη διαδικασία χρησιµοποιείται µικροκυµατική ενέργεια για  να  διασπάσει 

επιλεκτικά τους  δισουλφιδικούς δεσµούς και  τους  δεσµούς θείου /άνθρακα στο 

ελαστικό, ενώ αφήνει την κύρια αλυσίδα άνθρακα /άνθρακα σχετικά άθικτη. Με 

αυτό τον  τρόπο  δηλαδή  προκαλεί διαδικασία αντίστροφη του βουλκανισµού αλλά 

όχι αποπολυµερισµό του ελαστικού που πρόκειται να ανακυκλωθεί. Η διαδικασία 

αυτή παράγει επίσης ενεργές  επιφάνειες που  µπορούν να  συνδυαστούν µε 

καινούριο ελαστικό, µε αποτέλεσµα ένα σύνθετο υλικό µε εξαιρετικές ιδιότητες. 

Δ. Υπερουράνια απόβλητα [35] 

Περίπου 40 διαφορετικοί τύποι υλικών και µειγµάτων υλικών έχουν µελετηθεί 

στο σύστηµα των διπλών θαλάµων µικροκυµάτων για καταστροφή και διαχείριση 

ραδιενεργών υπερουρανίων αποβλήτων. Μειώσεις του όγκου  της τάξης του 60-

90% γενικώς µπορεί να  επιτευχθούν και τα  κύρια οργανικά συστατικά που  είναι 

πηγές για παραγωγή αερίων κατά  την  αποθήκευση  έχουν  αποµακρυνθεί µε αυτή 

τη διαδικασία. Τα προϊόντα που  παράγονται είτε είναι τέφρες  είτε υαλοποιηµένα 

υλικά, ανάλογα µε την εφαρµογή.  
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3.3. Η δυναµικότητα των αντιδραστήρων (φούρνων) 

µικροκυµάτων 
 
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες να  ξεπεραστεί ένα από  τα 

µειονεκτήµατα της χηµείας των µικροκυµάτων, δηλαδή η αδυναµία της χρήσης 

των µικροκυµάτων για  µεγάλες ποσότητες αντιδραστηρίων. Δύο κύριες 

προσεγγίσεις έχουν  αναπτυχθεί για να  επιτευχθεί η  αύξηση  του  όγκου  των 

αντιδραστήρων των µικροκυµάτων. 

Η πρώτη προσέγγιση χρησιµοποιεί αντιδραστήρες συνεχούς ροής µονής βαθµίδας 

και η  δεύτερη  προσέγγιση αυξάνει τον  αριθµό των αντιδραστήρων πολλαπλού 

τρόπου. 
 

3.3.1. Ροή µέσα από τον αντιδραστήρα που περιέχει µικροκύµατα [9] 

 
Ροή µέσα από ένα αντιδραστήρα µικροκυµάτων επιτυγχάνει την αύξηση της 

απόδοσης από γραµµ άρια σε  χιλιόγραµµα. Έχει κατατεθεί σχετικό δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας από την CEM Corporation. Πλεονέκτηµα του αντιδραστήρα ροής 

είναι να είναι και αντιδραστήρας διπλού τρόπου για αντιδράσεις µεταξύ υγρής και 

στερεάς φάσεως. Τέτοιοι αντιδραστήρες επιτρέπουν την αύξηση της 

δυναµικότητας από  γραµµ άρια σε  χιλιόγραµµα µε πλήρη  έλεγχο  θερµ οκρασίας 

και πίεσης. Δίνει τη  δυνατότητα  λεπτοµερούς  ελέγχου  και παρακολούθησης  των 

παραµέτρων της διαδικασίας. 

Παρόλο που ο αντιδραστήρας ροής απλού τρόπου που χρησιµοποιεί µικροκύµατα 

έχει γίνει  ένα  απαραίτητο  εργαλείο  για  να  ικανοποιήσει τις  απαιτήσεις των 

χηµικών που  θέλουν  να  κάνουν  αντιδράσεις σε υγρή  φάση, η  συσκευή αυτή  έχει 

ορισµένους περιορισµούς όσον αφορά το χειρισµό των στερεών ουσιών. 
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3.3.2. Ασυνεχείς Αντιδραστήρες [9 ] 

 
Ένας άλλος τρόπος που σχετίζεται µε επιτυχή αύξηση των ποσοτήτων που 

µπορούν να υποστούν επεξεργασία είναι οι αντιδραστήρες πολλαπλού τρόπου. Οι 

ασυνεχείς αντιδραστήρες είναι ικανοί να  δεχτούν  µεγαλύτερους όγκους 

αντιδραστηρίων και να  χρησιµοποιήσουν το  σύστηµα  του  πολλαπλού  τρόπου , µε 

αποτέλεσµα οι αντιδράσεις να έχουν µεγαλύτερες αποδόσεις. 
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3.4. Οδηγίες ασφαλούς χρήσης του φούρνου µικροκυµάτων [38, 50] 

 
Η µικροκυµατική ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι µη ιονίζουσα, αλλά έχει 

σηµαντικές επιδράσεις στον οργανισµό των εµβίων όντων. Συνεπώς η χρήση της 

θα πρέπει να  γίνεται µε  προσοχή  και µόνο όταν  δεν  µπορεί να  αποφευχθεί. 

∆ιεθνώς έχουν οριστεί διάφορα επίπεδα εκθέσεως σε µικροκυµατική ακτινοβολία 

που ποικίλουν από  1000 µW/cm2 (για διάρκεια 20 λεπτών) µέχρι 10 µW/cm2 για 

συνεχή έκθεση.  

Η ισχύς των µικροκυµάτων έχει µετρηθεί και είναι 180-700 µW/cm2 µπροστά στο 

φούρνο και µικρότερη από 1 µW/cm2 σε απόσταση µισού µέτρου.

 
 Βασικοί κανόνες ασφαλείας για τη χρήση του φούρνου µικροκυµάτων 

1. Μη θέτετε σε λειτουργία ένα φούρνο µικροκυµάτων χωρίς επίβλεψη 

2. Μη θέτετε σε λειτουργία το φούρνο µικροκυµάτων για υπερβολικό χρόνο. 

Χρησιµοποιήστε τον για τέσσερα λεπτά, µετά σταµατήστε και 

επανεκκινήστε, αν  χρειάζεται  επιπλέον  χρόνος . Χρησιµοποιήστε τα 

µικροκύµατα για µικρές χρονικές περιόδους, για αρκετές φορές 

προκειµένου να  επιτύχετε την  επιθυµητή θερµ οκρασία. Αρκετές µικρές 

περίοδοι θέρµανσης  πρέπει να  προτιµώνται από  µία µεγάλη περίοδο 

θέρµανσης. Ο φούρνος  πρέπει να  ανοίγεται περιοδικά και το  περιεχόµενό 

του να ανακατεύεται και να ελέγχεται η οµοιογενής του θέρµανση.  

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συνιστώµενες 

διαδικασίες λειτουργίας και τις συνθήκες  ασφαλείας για το µοντέλο του 

φούρνου που έχετε.  

4. Κατά τη λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει η  πόρτα  του 

φούρνου να  κλείνει ερµητικά (αεροστεγώς) και να  µην  έχει ρωγµές. Ποτέ 

µη χρησιµοποιείτε ένα φούρνο µικροκυµάτων αν έχετε λόγους να πιστεύετε 

ότι ο  φούρνος  θα  συνεχίσει να  λειτουργεί µε την  πόρτα  ανοιχτή. 
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Τροποποιήσεις στους φούρνους  µικροκυµάτων δεν επιτρέπονται. Αν η 

πόρτα ενός φούρνου µικροκυµάτων είναι χαλασµένη και δεν κλείνει ή έχει 

διαρροή, ο φούρνος θα πρέπει να αποσυρθεί από τη λειτουργία µέχρις ότου 

επισκευαστεί και είναι σίγουρο ότι είναι ασφαλής. 

5. Είναι συνετό να τηρείται η απόσταση ασφαλείας και να  αποφεύγεται η 

άσκοπη παραµονή µπροστά στο φούρνο µικροκυµάτων.  

6. Μη θέτετε σε λειτουργία ένα φούρνο µικροκυµάτων όταν αυτός είναι 

άδειος.  

7. Οι φούρνοι που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία του φαγητού 

πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να προληφθεί η βιολογική µόλυνση, η 

πιθανότητα φωτιάς και η  βλάβη  του  στεγανωτικού υλικού της  πόρτας . Ο 

φούρνος µικροκυµάτων πρέπει να  διατηρείται καθαρός διότι µία 

συσσώρευση υγρασίας µπορεί να  επηρεάσει την αποδοτική χρήση της 

µυκροκυµατικής ενέργειας. Ένας βρώµικος ή  γε µάτος φούρνος θα  ψήνει 

πιο αργά  και όχι οµοιόµορφα. Ο εσωτερικός χώρος του  φούρνου, οι έξω 

άκρες του  χώρου αυτού  και η  πόρτα  πρέπει να  καθαρίζονται µε νερό  και 

ήπιο απορρυπαντικό. Δεν  χρειάζεται ειδικό απορρυπαντικό για φούρνους 

µικροκυµάτων. Δεν πρέπει να  χρησιµοποιείται ξύσιµο µε σπάτουλα, 

συρµάτινα σφουγγαράκια ή άλλα υλικά που προκαλούν απόξεση. Πάντα το 

καλώδιο του φούρνου πρέπει να έχει βγει από την πρίζα όταν πρόκειται να 

γίνει καθαρισµός.  

8. Το τρόφιµο πρέπει να  κρυώσει για 60 δευτερόλεπτα  ή  και περισσότερο 

µέσα στο φούρνο  προτού αποµακρυνθεί από  αυτόν. Τρόφιµο πολύ  ζεστό 

που µπορεί να  προκαλέσει έγκαυµα  µπορεί να  ψηθεί σε  χαµηλότερη 

θερµοκρασία ενώ θα παραµείνει ζεστό ώστε να είναι απολαυστικό. Πρέπει 

να καταβληθεί προσοχή  ό ταν απο µακρύνεται ένα  περιτύλιγµα ή καπάκι 

από ένα θερµό αντικείµενο. Θερµός ατµός που φεύγει από το δοχείο καθώς 

το καπάκι ανασηκώνεται µπορεί να προκαλέσει έγκαυµα.  



 90 

9. Μόνο συσκευές κατάλληλες για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων πρέπει να 

χρησιµοποιούνται. Δεν πρέπει  να  χρησιµοποιούνται πλαστικά καλύµµατα 

στο φούρνο µικροκυµάτων γιατί µπορεί να λιώσουν. 

10. Τα πρόσθετα που  χρησιµοποιούνται για την παραγωγή πλαστικών, 

ειδικότερα εκείνα  που  τα  κάνουν  εύκαµπτα, µπορούν να  µεταναστεύσουν 

στο τρόφιµο, ειδικά σε υψηλές θερµοκρασίες. Πρέπει να χρησιµοποιούνται 

µονάχα πλαστικά δοχεία, ειδικά σχεδιασµένα για χρήση σε φούρνο 

µικροκυµάτων και να  πετιούνται όταν η  επιφάνειά τους παρουσιάζει 

ραγίσµατα. 

11. Οι φούρνοι που έχουν εργαστηριακή χρήση, δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για  την προετοιµασία του φαγητού. Αντίστοιχα, και  οι 

φούρνοι που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία του φαγητού δεν 

πρέπει ποτέ  να  χρησιµοποιούνται για άλλες  εφαρµογές. Οι φούρνοι 

µικροκυµάτων στα εργαστήρια πρέπει να  φέρουν σήµανση  αν  είναι για 

προετοιµασία φαγητού ή όχι.  

12. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σε φούρνο µικροκυµάτων:  

           • Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, διότι µέσα στο φούρνο παράγονται συχνά     

             σπινθήρες που  µπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη,  

          • Μεταλλικά αντικείµενα διότι αλλοιώνουν το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο,  

          • ∆ιαβρωτικά υλικά που µπορεί να καταστρέψουν το προστατευτικό   

            µεταλλικό περίβληµα του φούρνου,  

     • Κλειστά δοχεία χωρίς τις ειδικές βαλβίδες ασφαλείας.  

13. Δεν πρέπει να θερµαίνονται κλειστά σφραγισµένα αντικείµενα διότι 

µπορούν να  εκραγούν προκαλώντας ζηµιά στο φούρνο  και/ ή  στην πόρτα 

του. Να µην θερµαίνονται αυγά µε το  κέλυφός τους ανέπαφο. Πρέπει να 

γίνεται µία οπή  στο  κέλυφος ή  να  σπάνεται  το  αβγό  µέσα σε  ένα  δοχείο. 

Είναι γνωστό ότι δοχεία έχουν  εκραγεί επειδή στερεώθηκε σφιχτά το 

καπάκι τους  ακόµα  και µετά από  την  αποµάκρυνσή  τους  από  το  φούρνο 

µικροκυµάτων.  
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14. Σε περίπτωση που  κάποιος έχει βηµ ατοδότη, πρέπει να  συµ βουλευτεί το 

γιατρό του . Αν και  οι  καινούργιοι  βηµατοδότες προφυλάσσονται από  την 

παρεµβολή, µερικοί παλιότεροι βηµατοδότες  µπορεί να  επηρεαστούν  αν 

βρεθούν κοντά στο φούρνο µικροκυµάτων.  
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4. 

Η εστεροποίηση Fischer κάτω από συνθήκες 
µικροκυµατικής ενεργοποίησης. 

Παρασκευή αρωµάτων φρούτων και λουλουδιών.  

Μία πράσινη εστεροποίηση. 
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4.1. Οι αρωµατικές ουσίες [52] 

 
Οι αρωµατικές ουσίες είτε αποµονώνονται από φυτικές πηγές είτε 

παρασκευάζονται συνθετικά στο  χηµ ικό εργαστήριο. Τα  περισσότερα φυσικά 

αρώµατα παραλαµ βάνονται από  τα  φυτά  υπό  µορφή αιθερίων ελαίων, χυ µών, 

φρούτων ή  εκχυλισµάτων ανθέων. Συνήθως οι αρωµ ατικές ουσίες υπάρχουν 

ελεύθερες σε πολύ  µικρές ποσότητες, ενώ άλλοτε  απαντούν  χηµικά ενωµένες µε 

άλλες ουσίες, γεγονός  που  καθιστά την  αποµ όνωση και τον  καθαρισµό τους 

ιδιαίτερα δύσκολο (ένα mg  αρώµατος γιασεµιού εκχυλίζεται από  πέντε 

εκατοµµύρια άνθη  γιασεµιού). Η περιεκτικότητα  σε αρωµατική ουσία εξαρτάται 

από τις καιρικές συνθήκες  καθώς και  από  πιθανές προσβολές  των φυτών από 

αρρώστιες ή παράσιτα. Η συνθετική παρασκευή τους στο χηµικό εργαστήριο είναι 

µία πολύ  αποτελεσµατική λύση  και αίρει τις προαναφερθείσες δυσκολίες. Η 

πλειονότητα των αρωµατικών ουσιών που  διατίθεται πλέον  στην  αγορά  είναι 

συνθετικές. Από το 1989, το 84% όλων των αρωµατικών ουσιών που 

κυκλοφόρησαν στο  εµπόριο είναι χηµ ικά προϊόντα. Η διαδικασία της  σύνθεσης 

των αρωµάτων αναµφίβολα παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα του πλήρους ελέγχου 

της παραγωγικής διαδικασίας και των µεγαλυτέρων αποδόσεων, αλλά υπάρχει το 

πρόβληµα των προσµ είξεων και της  αποτελεσµ ατικής αποµάκρυνσης  και ιδίως 

όταν πρόκειται για πρόσθετα τροφίµων ή φαρµάκων.   
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4.2. Η θεωρία της εστεροποίησης [22, 25, 60, 61] 

 
Οι εστέρες συγκαταλέγονται ανάµεσα στις ευρύτερα διαδεδοµένες ενώσεις στη 

φύση. Πολλοί απλοί εστέρες είναι υγρά µε ευχάριστη οσµή , στα οποία οφείλεται 

το άρωµα των φρούτων και των λουλουδιών. Για παράδειγµα, ο  βουτανικός 

µεθυλεστέρας απαντά στο αιθέριο έλαιο του ανανά , ενώ ο  οξικός 

ισοπεντυλεστέρας είναι συστατικό του αιθέριου ελαίου της µπανάνας. Εστερικοί 

δεσµοί απαντούν επίσης σε  ζωικά λίπη και σε  πολλά σηµαντικά από   βιολογική 

άποψη µόρια. 

Η χηµική βιοµηχανία χρησιµοποιεί εστέρες για ποικίλους σκοπούς. Ο  οξικός 

αιθυλεστέρας για παράδειγµα, είναι ένας κοινός διαλύτης που αποτελεί συστατικό 

του διαλυτικού των βερνικιών για  τα  νύχια, ενώ οι  φθαλικοί διαλκυλεστέρες 

χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές για να διατηρούν άθραυστα τα πλαστικά. 

Οι εστέρες αποτελούν µια οµάδα οργανικών ενώσεων µε το γενικό τύπο 

RCOOR’.  Σχηµατίζονται κατά τη θέρµανση ενός αλκοολικού διαλύµατος 

κάποιου οξέος  που  περιέχει µικρή ποσότη τα ενός  ισχυρού όξινου καταλύτη 

(Fischer και Speier, 1895). Οι αποδόσεις σε αυτή την αντίδραση εστεροποίησης 

κατά Fischer (Παράρτηµα 6.7.) είναι ικανοποιητικές, αλλά επειδή είναι 

απαραίτητο να  χρησιµοποιείται περίσσεια αλκοόλης  ως διαλύτης, η  µέθοδος 

περιορίζεται πρακτικά στη σύνθεση  µόνο µέθυλο, αίθυλο και πρόπυλο  εστέρων 

που είναι πτητικοί και µπορούν εύκολα να αποµακρυνθούν.  

Η αντίδραση εστεροποίησης κατά Fischer είναι µία αντίδραση πυρηνόφιλης 

ακυλοϋποκατάστασης που πραγµατοποιείται σε όξινες συνθήκες. Τα καρβοξυλικά 

οξέα δεν  είναι αρκετά  δραστικά ώστε να  προσβληθούν  από  ουδέτερες  αλκοόλες , 

αλλά µπορούν να  καταστούν  πολύ  δραστικότερα παρουσία ενός  ισχυρού 

ανόργανου οξέος  όπως το  υδροχλωρικό οξύ  (HCl) ή το θειικό οξύ (H2SO4). Το 

ανόργανο οξύ  πρωτονιώνει το άτο µο οξυγόνου της καρβονυλοµάδας, οπότε  το 

καρβοξυλικό οξύ  αποκτά  θετικό φορτίο και καθίσταται πολύ  δραστικότερο ως 

προς την πυρηνόφιλη προσβολή από µία αλκοόλη. Στη συνέχεια, η απώλεια νερού 
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από την τετραεδρική ενδιάµεση ένωση οδηγεί στο σχηµατισµό του εστερικού 

προϊόντος. 

Τελικό αποτέλεσµα της εστεροποίησης κατά Fischer είναι η υποκατάσταση της 

οµάδας –OH µε την οµάδα –OR΄. Όλα τα στάδια είναι αντιστρεπτά και η 

αντίδραση µπορεί να εξελιχθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, ανάλογα µε τις 

συνθήκες της αντίδρασης που θα χρησιµοποιηθούν. Ο σχηµατισµός του εστέρα 

ευνοείται, όταν χρησιµοποιείται ως διαλύτης µεγάλη περίσσεια αλκοόλης, ενώ ο 

επανασχηµατισµός του καρβοξυλικού οξέος ευνοείται όταν υπάρχει µεγάλη 

περίσσεια ύδατος: 

 

 
Σχήµα 20: Μηχανισµός σύνθεσης εστέρα. 

 

Το R αντιπροσωπεύει αλκύλια όπως το µεθύλιο, το αιθύλιο ή το προπύλιο. Οι 

εστέρες ονοµάζονται από τις ουσίες από τις οποίες προέρχονται. Το πρώτο µέρος 

του ονόµατος προέρχεται από το όνοµα του οξέος και το δεύτερο από την 
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αλκοόλη µε την  κατάληξη  ¨εστέρας¨. Έτσι για  παράδειγµα, όταν  η αιθυλική 

αλκοόλη (αιθανόλη) ενώνεται µε το  οξικό οξύ  ο  εστέρας  που  προκύπτει 

ονοµάζεται οξικός αιθυλεστέρας. Η σύνθεση  ενός  εστέρα  πρέπει να  γίνει 

παρουσία ενός οξέος για να οδηγήσει την αντίδραση πιο κοντά στην ολοκλήρωση. 

Η φορά της αντίδρασης αντιστρέφεται µε την παρουσία µιας ισχυρής βάσης όπως 

το καυστικό NaOH (σαπωνοποίηση). 
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αντίδραση συµπυκνώσεως: 
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4.3. Στόχοι και σκοποί του πειράµατος [62] 
 
Μετά το τέλος του πειράµατος οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν ποιες ουσίες ονοµάζονται εστέρες 

2. Να γνωρίζουν πώς σχηµατίζονται οι εστέρες 

3. Να γράφουν µία αντίδραση εστεροποίησης 

4. Να γράφουν τις χηµικές εξισώσεις του σχηµατισµού του κάθε εστέρα 

5. Να ονοµάζουν τους εστέρες 

6. Να προσδιορίζουν το άρωµα του κάθε εστέρα που παρασκευάστηκε 

 
 
4.4. Απαιτούµενα σκεύη και όργανα 
 
 

 

 
 

                    
           Κωνικές φιάλες                                                         Ζυγός ακριβείας                                                   
 

Οικιακός φούρνος µικροκυµάτων (800 Watt) 

Γυάλινες κωνικές φιάλες των 25 ml µε γυάλινο πώµα 

Σιφώνιο των 5 mL 

Σιφώνιο του 1 mL 

Πιπέτα Pasteur 

Ζυγός ακριβείας τρίτου δεκαδικού ψηφίου 
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4.5. Απαιτούµενα αντιδραστήρια 
 

Απαιτούµενα Αντιδραστήρια 
Οξέα Αλκοόλες 

Οξικό οξύ 

Προπιονικό οξύ 

Βουτυρικό οξύ 

Βαλερικό οξύ 

Σαλικυλικό οξύ 

Ανθρανιλικό οξύ 

Μεθανόλη 

Αιθανόλη 

1- Προπανόλη 

1- Οκτανόλη 

2- Φαινυλαιθανόλη 

Ισοαµυλική αλκοόλη 

Ισοβουτυλική αλκοόλη 

 
 
Καταλύτης: Θειικό οξύ (H2SO4) 
Απεσταγµένο νερό 
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4.6. Πειραµατική διαδικασία [13, 60, 61] 
 
Σε κωνική φι άλη των 25 mL τοποθετείται οξύ και  αλκοόλη (οι ποσότητες 

αναγράφονται σε  συγκεντρωτικό πίνακα, πίνακας 7) καθώς επίσης και τρεις 

σταγόνες θειικού οξέος (H2SO4). Η φιάλη πωµατίζεται και τοποθετείται στην 

περιστρεφόµενη βάση του φούρνου µικροκυµάτων για έξι (6) χρονικά διαστήµατα 

των 10 δευτερολέπτων το  καθένα , µεταξύ των οποίων µεσολαβεί ένα  χρονικό 

διάστηµα 10-15 λεπτών αρκετό  για να  κρυώσει το  δείγµα. Οι ενδιάµεσες ψύξεις 

είναι απαραίτητες , διότι  σε προκαταρκτικά  πειρά µατα µε χρόνους  συνεχούς 

παραµονής στο  φούρνο µικροκυµάτων µεγαλύτερους των 10 δευτερολέπτων, 

εκτινάσσεται το πώµα της κωνικής φιάλης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µικροκυµατικής θέρµανσης, η κωνική 

φιάλη αποµακρύνεται από το φούρνο  και παραµένει πωµατισµένη µέχρι να 

αποκτήσει θερµοκρασ ία δωµατίου (απαιτούµενος χρόνος 10-15 λεπτά ). Στη 

συνέχεια αναδεύουµε το προϊόν της αντίδρασης και το µυρίζουµε. Ακολουθεί 

αραίωση µε νερό σε αναλογία 1:2 και επαναλαµβάνουµε τη δοκιµή της οσµής. Η 

αραίωση µε νερό  και η  ανάδευση  των προϊόντων της  αντίδρασης µπορούν να 

ενισχύουν την οσµή [63]. Οι παρατηρήσεις µας καταγράφονται στον πίνακα 9). Η 

αραίωση µε νερό  έχει διττό σκοπό : αφενός  τα  οξέα  και οι αλκοόλες  τα  οποία  

λειτουργούν ως παρεµ ποδιστές της  οσµής  του  εστέρα  διαλύονται στο  νερό  και 

αποµακρύνονται, αφετέρου οι εστέρες , που  έχουν  ειδικό βάρος  µικρότερο του 

νερού επιπλέουν και καθώς εξατµίζονται παρέχουν καλύτερα ανιχνευόµενη οσµή. 

Στην περίπτωση της εστεροποίησης της ισοαµυλικής αλκοόλης, τα οξέα 

διαλύονται στο νερό και αποµακρύνονται, διευκολύνοντας έτσι το τεστ της οσµής,  

οπότε αποµένουν µόνο οι εστέρες και η αδιάλυτη στο νερό ισοαµυλική αλκοόλη. 

Το τεστ της οσµ ής είναι σαφέστερο τότε διότι απουσιάζουν τα οξέα τα οποία 

δρούν ως παρεµποδιστές. 

Επίσης, γίνεται σύγκριση της οσµ ής µε αυθεντικά δείγµατα φρούτων και 

λουλουδιών.  
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Πίνακας 7: Οι ποσότητες των οξέων και των αλκοολών που χρησιµοποιήθηκαν και οι  
                   εστέρες που παρήχθησαν. 
 

Α/Α Οξύ         –         gr οξέος Αλκοόλη   -  mL αλκοόλ. Εστέρας 

1 Ανθρανιλικό      1.010 gr 

                   (0,0074 mol) 

Μεθανόλη               4 mL 

                    (0,0988 mol) 

Ανθρανιλικός 

Μεθυλεστέρας 

2 Προπιονικό              1 gr 

                   (0,0135 mol) 

Ισοβουτυλική          1 mL 

                  (0,01983 mol) 

Προπιονικός 

ισοβουτυλεστέρας 

3 Βουτυρικό                1 gr 

                   (0,0114 mol) 

Αιθανόλη                1 mL 

                    (0,0171 mol) 

Βουτυρικός 

Αιθυλεστέρας 

4 Βουτυρικό                1 gr 

                   (0,0114 mol) 

Ισοαµυλική             1 mL Βουτυρικός 

Ισαµυλεστέρας 

5 Σαλικυλικό          1.15 gr 

                   (0,0083 mol) 

Μεθανόλη               4 mL 

                    (0,0988 mol) 

Σαλικυλικός 

µεθυλεστέρας 

6 Οξικό                  1.05 gr 

                   (0,0175 mol) 

1-Οκτανόλη            1 mL 

                    (0,0064 mol) 

Οξικός οκτυλεστέρας 

7 Οξικό                  1.05 gr 

                   (0,0175 mol) 

2-Φαινυλαιθανόλη  1 mL 

                    (0,0084 mol) 

Οξικός 

φαινυλαιθυλεστέρας 

8 Οξικό                  1.05 gr 

                   (0,0175 mol) 

Ισοαµυλική             1 mL Οξικός 

ισαµυλεστέρας 

 
 

Κάθε εστέρας παρασκευάζεται µόνος του, δηλαδή, δεν τοποθετούµε στο φούρνο 

µικροκυµάτων περισσότερο από  ένα δείγµα τη φορά . Το  αισθητήριο όργανο για 

την οσµή, δηλαδή η µύτη µας, χρειάζεται έ να διάλειµµα για κάποιο χρονικό 

διάστηµα ώστε να  «ξεκουραστεί», για να  µπορεί να  αντιλαµβάνεται τις 

διαφορετικές οσµές . Αν κανείς αισθανθεί ότι η  αίσθηση της οσµής  του έχει 

µειωθεί, ίσως χρειάζεται να  φύγει από  το εργαστήριο και να  βγει στον καθαρό 

αέρα για µερικά λεπτά. 
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Επίσης, πρέπει να  αναφερθεί ότι ποτέ δε µυρίζουµε χηµικά αντιδραστήρια. Σε 

περίπτωση που χρειαστεί να µυρίσουµε, τότε κρατάµε µακριά από τη µύτη µας τη 

φιάλη ή  το δοχείο µε το αντιδραστήριο και µε το χέρι µας «σπρώχνουµε» τους 

ατµούς προς τη µύτη µας. 

Πρέπει ακόµα να αναφερθεί ότι το βουτυρικό οξύ, το οξικό οξύ και το προπιονικό 

οξύ έχουν πολύ ισχυρές οσµές. Για το λόγο αυτό, τα δοχεία στα οποία βρίσκονται 

πρέπει να ανοίγονται όσο το δυνατόν λιγότερο και πάντα µέσα σε απαγωγό.  

Τα περισσότερα οργανικά οξέα και πολλές αλκοόλες ερεθίζουν το δέρµα, για αυτό 

πρέπει να αποφεύγεται η επαφή τους µε αυτό. Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά 

πέσει στο δέρµα, το σηµείο εκείνο πρέπει να πλυθεί µε µεγάλες ποσότητες νερού. 

Το πυκνό  θειικό οξύ (H2SO4) είναι ε ξαιρετικά διαβρωτικό για  το  δέρ µα και 

προκαλεί µόνιµη καταστροφή στα ρούχα. 

 

Παρατήρηση: Πριν από την έναρξη της εστεροποίησης σκόπιµο είναι να 

µυρίζουµε την αλκοοόλη  και το καρβοξυλικό οξύ που  θα  χρησιµοποιηθούν σαν 

αντιδραστήρια. Έτσι θα  µπορούµε να  διαγνώσουµε τη  µεταβολή της  οσµής , άρα 

και την παρουσία του εστέρα που σχηµατίστηκε. Σηµειώνουµε ότι δεν έχουν όλα 

τα οξέα και οι αλκοόλες χαρακτηριστική οσµή και ορισµένες φορές είναι τελείως 

άοσµα. 

 



 103 

 
 
 
 
Σχήµα 21: Οι εστέρες που συνθέσαµε [62]. 
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Πίνακας 8: Οξέα και αλκοόλες που χρησιµοποιήθηκαν για να παραχθούν οι εστέρες   
                   καθώς και οι τύποι και τα αρώµατα των εστέρων που παράχθηκαν. 
(Πηγή: Experiment 10.  Fischer esterification: An ester from a carboxylic acid and an alcohol, 
http://science.pc.athabascau.ca/chem360.nsf/f8ba9a4e31825f6f87256b6700619e85/$FILE/360Ex
p10-02.doc) 
 
 
 

Οξύ Αλκοόλη Εστέρας Τύπος Άρωµα 
Οξικό οξύ 2-φαινυλαιθανόλη Οξικός 

φαινυλαιθυλεστέρας 
(σ.ζ. 232οC, d=1,038) 

CH3CO2CH2CH2C6H5 Τριαντάφυλλο 

Οξικό οξύ Ισοαµυλική 
αλκοόλη 

Οξικός ισαµυλεστέρας 
(σ.ζ. 142oC, d=0,867) 

CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2 Μπανάνα 

Οξικό οξύ 1-οκτανόλη Οξικός οκτυλεστέρας 
(σ.ζ. 210oC, d=0,885) 

CH3CO2CH2(CH2)6CH3 Πορτοκάλι 

Ανθρανιλικό 
οξύ 

µεθανόλη Ανθρανιλικός 
Μεθυλεστέρας 
(σ.ζ. 256oC, d=1,17) 

H2NC6H4CO2CH3 Σταφύλι 

Προπιονικό οξύ Ισοβουτυλική 
αλκοόλη 

Προπιονικός 
ισοβουτυλεστέρας 
(σ.ζ. 136,8oC, d=0,888) 

CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2 Ρούµι 

Βουτυρικό οξύ Αιθανόλη Βουτυρικός 
αιθυλεστέρας 
(σ.ζ.120oC, d=0,878) 

CH3CH2CH2CO2CH2CH3 Ανανάς 

Βουτυρικό οξύ Ισοαµυλική 
αλκοόλη 

Βουτυρικός 
ισαµυλεστέρας 
(σ.ζ. 178,5oC, d=0,882) 

CH3CH2CH2CO2(CH2)2CH(CH3)2 Βερίκοκο 

Βαλερικό οξύ Ισοαµυλική 
αλκοόλη 

Βαλερικός 
ισαµυλεστέρας 
(σ.ζ. 

CH3(CH2)3CO2(CH2)2CH(CH3)2 Μήλο 

Σαλικυλικό οξύ Μεθανόλη Σαλικυλικός 
µεθυλεστέρας 
(σ.ζ. 223,3oC, d=1,174) 

HOC6H4CO2CH3 Βωλθερία 
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4.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στον πίνακα 9: 

 
Πίνακας 9: Η ένταση της µυρωδιάς πριν και µετά την αραίωση. 
Εστέρας Άρωµα Ένταση µυρωδιάς 

µετά την παρασκευή 

Ένταση µυρωδιάς 

µετά την αραίωση 

Οξικός 

φαινυλαιθυλεστέρας 

Τριαντάφυλλο Έντονη  Πολύ έντονη 

Σαλικυλικός 

Μεθυλεστέρας 

Βωλθερία Έντονη Πολύ έντονη 

Βουτυρικός 

Αιθυλεστέρας 

Ανανάς Έντονη Έντονη 

Οξικός 

ισαµυλεστέρας 

Μπανάνα Μέτρια Έντονη 

Βαλερικός 

ισαµυλεστέρας 

Μήλο Μέτρια Μέτρια 

Βουτυρικός 

ισαµυλεστέρας 

Βερίκοκο Μέτρια Μέτρια 

Οξικός 

οκτανυλεστέρας 

Πορτοκάλι Αδύνατη  Μέτρια 

Ανθρανιλικός 

µεθυλεστέρας 

Σταφύλι Αδύνατη Αδύνατη 

Προπιονικός 

ισοβουτυλεστέρας 

Ρούµι Αδύνατη Αδύνατη 

 
Οι εστέρες που συνθέσαµε δεν αποµονώθηκαν. Έγινε µόνο οργανοληπτική 

ανίχνευση λόγω της  χαρακτηριστικής τους  οσµής . Το  πείραµα αυτό  είναι 

κατάλληλο για µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου, ενώ το ίδιο πείραµα, προτεινόµενο 
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για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα πρέπει να περιλαµβάνει αποµόνωση των 

εστέρων και  στη συνέχεια σαπωνοποίησή τους , ενώ παράλληλα  απαιτείται 

βαθύτερο θεωρητικό υπόβαθρο (µηχανισµοί αντιδράσεων κ.ά.). 

 
4.8. Διαφορές ανάµεσα στη µικροκυµατική και την κλασική   

       εστεροποίηση 
 

• Μέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα 60 δευτερολέπτων (ενός λεπτού) 

θέρµανσης σε  φούρνο  µικροκυµάτων παρασκευάστηκαν  εστέρες  που  υπό 

συµβατικές συνθήκες θα  χρειάζονταν αρκετό χρόνο θέρµανσης (∼60 

λεπτά) σε  σφαιρική φιάλη µε ψυκτήρα επαν αρροής. Δηλαδή, στη 

µικροκυµατική εστεροποίηση έχουµε µικρούς χρόνους θέρµανσης και 

συνεπώς οικονοµία ενέργειας. 

• Στην κλασική εστεροποίηση χρησιµοποιούµε µεγάλες ποσότητες 

αλκοόλης, ενώ στη  µικροκυµατική ενεργοποίηση χρησιµοποιήσαµε πολύ 

µικρές ποσότητες (δεν είχαµε περίσσεια) και συνεπώς δεν  είχαµε 

απόβλητα. 

 

4.9. Διάθεση χηµικών αποβλήτων. 
 
Στα πειράµατα που εκτελέσαµε πριν πετάξουµε στο νεροχύτη τόσο το µείγµα των 

αντιδραστηρίων όσο και το προϊόν, εξουδετερώνουµε τα υπολείµµατα των οξέων 

που δεν  αντέδρασ αν µε NaOH, ενώ η τυχόν περίσσεια των αλκοολών είναι 

ασήµαντη. 

Οι παραγόµενοι εστέρες δεν είναι τοξικοί, για αυτό και χρησιµοποιούνται σε 

τρόφιµα, φάρµακα κ.α ., και  οι  ποσότητες είναι  εξαιρετικά µικρές οπότε 

αποχύνονται άφοβα στο νεροχύτη του εργαστηρίου. 
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 4.10. Εργαστηριακή αναφορά 

 
Όνοµα: 

Επώνυµο: 

Τµήµα: 

 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Ποιες χηµικές ενώσεις πρέπει να αντιδράσουν για να σχηµατίσουν εστέρα; 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. Ποια αντίδραση ονοµάζεται εστεροποίηση. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση 
µιας αντίδρασης εστεροποίησης στην οποία τα αντιδρώντα να  είναι 
οργανικές ενώσεις. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. Ποιο είναι το όνοµα του εστέρα που σχηµατίζεται από µεθυλική αλκοόλη 
(µεθανόλη) και οξικό οξύ;   
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. Ποιον από τους παρακάτω τέσσερις συντακτικούς τύπους έχει ο εστέρας 
που παράγεται κατά την αντίδραση του οξικού οξέος µε την αιθανόλη ; 

 
           α.	  CH3COCH2CH3	  γ.	  CH3CH2COOCH3	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  β.	  CH3COOCH2CH3	  δ.	  CH3CH2COCH3	  
	  	  	  	  	  

5. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτιθέµεθα όταν δουλεύουµε µε 
θειικό οξύ  (H2SO4) ; 

     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
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6. Γιατί όταν αραιώνουµε το θειικό οξύ πρέπει να προσθέτουµε το οξύ στο   

           νερό και όχι αντίστροφα; 
           ____________________________________________________________ 
           ____________________________________________________________ 
 
 
ΜΕΤΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Τι θα γίνει αν δεν χρησιµοποιήσουµε θειικό οξύ στην εστεροποίηση; 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

     
2. Τι θα γίνει αν αντί για θειικό οξύ βάλουµε µία βάση (π.χ. NaOH); 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

    
3. Τι θα γίνει αν θερµάνουµε έναν εστέρα µε NaOH; 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4. Ποια είναι η συµβατική εργαστηριακή συσκευή για την παρασκευή των  
εστέρων; 

     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
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4.11. Απαντήσεις στο φύλλο εργαστηριακής αναφοράς 
 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Ένα οξύ µε µία αλκοόλη 
 
2. Η αντίδραση µεταξύ µίας αλκοόλης και ενός οξέος ονοµάζεται 
εστεροποίηση. 
CH3COOH + CH3CH2OH → CH3COOCH2CH3 

 
3. Οξικός µεθυλεστέρας  
 
4. Η σωστή απάντηση είναι το β. 

 
5. Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και προκαλεί µόνιµες βλάβες στα ρούχα.  

 
6. Γιατί αν ρίξουµε το νερό στο οξύ, στο σηµείο που θα έρθουν σε επαφή θα 

δηµιουργηθεί τοπικά µεγάλη θερµ ότητα, µε αποτέλεσµα να  βράσει 

απότοµα το νερό και να πεταχτούν σταγόνες που θα περιέχουν οξύ. 

 
ΜΕΤΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Η εστεροποίηση θα αργήσει πάρα πολύ να πραγµατοποιηθεί. 
 
2. Δεν θα γίνει εστεροποίηση, γιατί η εστεροποίηση θέλει όξινο περιβάλλον. 

 
3. Αν θερµάνουµε έναν εστέρα µε NaOH τότε αυτός θα διασπαστεί σε άλας 
του οξέος και σε αλκοόλη.  

 
4. Η συµβατική εργαστηριακή συσκευή για την παρασκευή των εστέρων 
είναι µία σφαιρική φιάλη σε θερµαντικό σώµα, πάνω στην οποία 
προσαρµόζεται ψυκτήρας επαναρροής.  
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6. Παράρτηµα  
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6.1. Η ταυτοποίηση των χηµικών κινδύνων 
 
Η χηµεία και η εργασία µε χηµικές ουσίες είναι γοητευτική, αλλά  ενέχει 

κινδύνους ειδικά όταν  από  έλλειψη πληροφόρησης  για τις ιδιότητες των ουσιών 

που χρησιµοποιούνται, αυτές δεν χρησιµοποιούνται σωστά. 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της εργασίας στο εργαστήριο 

είναι να  ενηµερωθούν οι  σπουδαστές (µαθητές ή  φοιτητές) για  τα  συστήµατα 

ασφαλείας. Τότε, πριν αρχίσει η πρακτική εργασία, πρέπει να εξοικειωθούν µε τις 

ιδιότητες των ουσιών και άλλων υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. 

Πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη ότι όλα τα  χηµ ικά είναι τοξικά σε  κάποια 

δόση και µπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα σε ανάλογη έκθεση των σπουδαστών 

σε αυτά. Έτσι, αξίζει να  αναφερθεί το ρητό του Emil Mark, ο οποίος είπε ότι: 

”Δεν υπάρχουν ακίνδυνες ουσίες, αλλά µόνο ακίνδυνοι τρόποι για να χρησιµοποιείς 

διάφορες ουσίες”. 
 
 
 
 

«Όλα τα πράγµατα είναι δηλητήρια και τίποτα δεν είναι δίχως δηλητηριώδεις 
ιδιότητες. Μόνο η δόση είναι αυτό που κάνει ένα πράγµα να µην είναι δηλητήριο». 

 
Paracelsus 
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6.2. Γενικές πληροφορίες για τη διάθεση των χηµικών αποβλήτων  
 
Τα χηµικά απόβλητα που  παράγονται στο σχολικό εργαστήριο θα  πρέπει να 

υφίστανται διαχείριση σύµ φωνα µε τις ίδιες διαδικασίες που  ισχύουν για την 

αποθήκευση των χηµ ικών. Σε  ένα  σύγχρονο  Ευρωπαϊκό σχολείο, η  συλλογή , η 

αποθήκευση και η  διάθεση των αποβλήτων πρέπει να  γίνεται µε τρόπο 

περιβαλλοντολογικά φιλικό. Οι διαδικασίες της απόθεσης των αποβλήτων πρέπει 

επίσης να συµφωνούν µε την τοπική περιβαλλοντολογική νοµοθεσία καθώς και τη 

νοµοθεσία των κανόνων υγιεινής. 

• Πρακτικώς οτιδήποτε χρησιµοποιείται στο εργαστήριο (δείγµατα, 

αντιδραστήρια, φίλτρα, ιζήµατα, διαλύτες, χηµ ικά, γυαλικά, άδειες 

συσκευασίες ή  σπασµ ένα θερµόµετρα) µπορούν να  θεωρηθούν ως 

απόβλητο. 

• Απαγορεύεται να χύνονται επικίνδυνα απόβλητα του εργαστηρίου 

κατευθείαν στο  νεροχύτη  ή  στον  κά λαθο των αχρήστων κατευθείαν τα 

στερεά απόβλητα. 

• Όλα τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται σε περιέκτες που τοποθετούνται 

σε συγκεκριµένο ειδικά για αυτό το σκοπό  µέρος στο εργαστήριο. Το   

µέρος αυτό φέρει σαφή και ευδιάκριτη σήµανση.  

• Απόβλητα που έχουν συλλεγεί πρέπει  να  µαρκαριστούν και  να 

καταχωρισθούν σύµφωνα µε τον τύπο τους. Η οµ αδοποίηση όλων των 

χηµικών αποβλήτων πρέπει να βασίζεται στις χηµικές τους ασυµβατότητες. 

Έτσι, για παράδειγµα, τα εύφλεκτα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε 

χωριστό ντουλάπι µακριά από τα οξέα, τις βάσεις και τα οξειδωτικά.  

• Επιπροσθέτως, τα οξέα πρέπει να  αποθηκεύονται χωριστά από  τις βάσεις 

και από οξειδωτικά ή αναγωγικά σώµατα.  

• Τα επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να µην αναµειγνύονται. 

Στα σχολεία συχνά χρησιµοποιούνται µικρές ποσότητες χηµικών, που είναι 
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περισσότερο σε  µορφή αραιών διαλυµάτων. Συνεπώς, µπορούν να 

προσπεραστούν κάποιες από  αυτές  τις διαδικασίες της  διάθεσης των 

αποβλήτων αλλά οι ενέργειες θα πρέπει να µην είναι επιπόλαιες. 

 
Για παράδειγµα, οι κατηγορίες των υγρών αποβλήτων µπορούν να  µειωθούν σε 

τρεις από  τις  πολλές  που είχα µε αναφέρει προηγουµένως: οργανικοί διαλύτες, 

εξουδετερωµένα οξέα και βάσεις (pH 6-8), και υπολείµµατα βαρέων µετάλλων. 

Οι προτεινόµενες κατηγορίες των χηµικών αποβλήτων καθώς και ο  τρόπος 

σήµανσής τους δίνονται παρακάτω στην παράγραφο 6.3 

Μερικά πράγµατα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν οργανώνεται η διάθεση 

των χηµικών αποβλήτων στο σχολικό εργαστήριο: 

 
• Τα κουτιά που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των χηµικών αποβλήτων 

πρέπει να  είναι  ανθεκτικά  στις ουσίες που  περιέχουν . Η χρήση φιαλών 

πολυαιθυλενίου ή  γυάλινες είναι κατάλληλες  για τα  περισσότερα 

εργαστηριακά απόβλητα. 

• Αν είµαστε σίγουροι ότι ένα απόβλητο είναι επικίνδυνο, είµαστε 

υποχρεωµένοι  να βάλουµε ετικέτα στο δοχείο που το περιέχει µε τη φράση 

«επικίνδυνο απόβλητο» και  επιπλέον  την ηµεροµηνία της συλλογής, το 

όνοµα του  ανθρώπου που  είναι υπεύθυνος  και τον  τύπο  του  κινδύνου που 

εµφανίζει το υλικό. 

• Αποθηκεύουµε το χηµικό απόβλητο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνει τον 

κίνδυνο της ζηµιάς στον περιέκτη του καθώς και το χύσιµο που µπορεί να 

απελευθερώσει υλικά στο περιβάλλον (επιπλέον προστασία συστήνεται για 

γυάλινους περιέκτες σε περίπτωση που µπορεί να σπάσουν). 

• Πριν αποθηκευτούν τα απόβλητα σε ένα δοχείο συλλογής, αυτά πρέπει να 

απενεργοποιηθούν πλήρως από  χηµ ική άποψη . Η απενεργοποίηση είναι 

υποχρέωση του ανθρώπου που παράγει το απόβλητο. 
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• Μόνο κατάλληλα εφοδιασµένα µέσα µεταφοράς µπορούν να πάρουν 

απόβλητα για περαιτέρω εξωτερική διαχείριση και κατάλληλη απόθεση. 

Μόνο αν εργαζόµαστε µε πολύ  µικρές ποσότητες χη µικών µπορεί να  είναι 

αποδεχτό να  χυθούν  κάποια από  τα  απόβλητα  που  παράγονται κατευθείαν στο 

σύστηµα αποχέτευσης. Λίγα µόνο είδη αποβλήτων µπορούν να  χυθούν 

κατευθείαν στην  αποχέτευση  όπως η  αγαρόζη , η  πηκτή  πυριτίου (silica gel), το 

οξείδιο του  σιδήρου και τα  διάφορα άλατα : ανθρακικά, βορικά, χλωριούχα, του 

νατρίου, του ασβεστίου, του µαγνησίου και του καλίου, η γλυκόζη, το οξείδιο του 

τιτανίου. Τα οικιακά  χηµικά συνήθως απορρίπτονται κατά  αυτόν τον  τρόπο, 

δηλαδή καταλήγουν στην  αποχέτευση . Για άλλα  χηµ ικά, πρέπει να  ελέγχεται το 

δελτίο δεδοµ ένων ασφαλείας, SDS. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι αυτός ο 

τρόπος χειρισµού των αποβλήτων (δηλαδή το  να  τα  ρίξεις στην αποχέτευση) 

πρέπει πάντα  να  θεωρείται ως εξαίρεση στον  κανό να. Γενικώς,  διαχείριση 

σηµαίνει όλες τις προσπάθειες που  γίνονται για να  γίνει ένα απόβλητο λιγότερο 

επικίνδυνο και στη συνέχεια να ακολουθήσει η απόθεσή του.  
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6.3. Οι τύποι των χηµικών αποβλήτων και αναγραφόµενα σύµβολα   
       στους περιέκτες. 
 
Στην περίπτωση που  µειώνεται ο  αριθµός των δοχείων, θα  πρέπει κανείς να  έχει 

υπόψη του ότι το απόβλητο κατηγοριοποιείται ανάλογα µε το περισσότερο τοξικό 

ή πιο επικίνδυνο συστατικό. Υγρά, οργανικά και ελεύθερα αλογόνων σηµαίνονται 

ως “O” 

Υγρά, οργανικά που περιέχουν αλογόνα σηµαίνονται ως “F” 

Τα στερεά σηµαίνονται µε “S” 

Ο υδράργυρος, ανόργανα άλατα υδραργύρου, γυαλί που περιέχει υδράργυρο και 

άλλα απόβλητα βαρέων µετάλλων µπορούν να χαρακτηριστούν ως “M” 
ΆΆλλα επικίνδυνα απόβλητα που δεν ανήκουν στους παραπάνω τύπους 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως “Λοιπά”. 
Ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες (τέτοιες ουσίες πρέπει να  απομακρύνονται 
από τα σχολικά προγράμματα και να μη χρησιμοποιούνται σε πειράματα με 
μαθητές) δεν μπορούν να αποθηκευτούν κατευθείαν σε δοχεία.  
Καρκινογόνες ουσίες, εκρηκτικά ή πολύ εύφλεκτα υλικά, ουσίες ερεθιστικές ή µε 

πολύ άσχηµη  µυρωδιά, και ουσίες που  µπορούν να  αντιδράσουν βίαια µε άλλα 

χηµικά που συλλέγονται µαζί τους, πρέπει να αποφεύγονται ή αν είναι απαραίτητη 

η χρήση   τους, να  γίνεται σε  εξαιρετικά µικρή ποσότητα  και να  αποµακρύνονται 

κάθε φορά µετά το πέρας του πειράµατος. 
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6.4. Μεταφορά χηµικών ουσιών 
 
Πρέπει να χρησιµοποιείται ένα χωνί όταν µεταφέρονται υγρά από ένα µεγάλο 

δοχείο σε  ένα  δοχείο µε µικρό στόµιο. Επαληθεύουµε  πάντα ότι υπάρχει  κενό 

ώστε να αποτρέπεται ο εγκλωβισµός αέρα.  

Τα δοχεία πρέπει να κρατιούνται µακριά από το πρόσωπο όταν χύνονται υγρά. Για 

να αποφευχθεί η ροή σταγόνων του υγρού στους εξωτερικούς τοίχους της φιάλης, 

πρέπει να  χρησιµοποιείται γυάλινη ράβδος  όταν  χύνονται  αντιδραστήρια από  τα 

δοχεία τους.  

Αν τρέξουν σταγόνες χηµικής ουσίας στα εξωτερικά τοιχώµατα, η φιάλη πρέπει 

να καθαριστεί πριν µεταφερθεί σε  άλλο  µέρος. Όλες οι σταγόνες  πρέπει να 

καθαριστούν αµ έσως. Επίσης πρέπει να  δοθεί προσοχή  στα  πώµατα φιαλών 

αντιδραστηρίων. 

Αν τοποθετηθούν τα πώµατα κοντά στις πιτσιλιές ή αν τοποθετηθούν κατόπιν στις 

λάθος φιάλες, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε µη αναµενόµενα και συχνά επικίνδυνα 

αποτελέσµατα. Όταν χύνονται υγρά  από  φιάλες αντιδραστηρίου σε  ένα  µικρό 

δοχείο όπως είναι ο δοκιµαστικός σωλήνας, ο  δοκιµαστικός σωλήνας πρέπει να 

κρατιέται µε το  αριστερό χέρι -για τους  δεξιόχειρες - µεταξύ των δύο  πρώτων 

δακτύλων, του δείκτη και του µέσου και του αντίχειρα. Η φιάλη αντιδραστηρίου 

κρατιέται µε το  δεξί χέρι µε την  ετικέτα προς την παλά µη του χεριού. 

Αποµακρύνουµε το καπάκι της φιάλης, πιάνοντάς το µεταξύ των κάτω δαχτύλων 

του αριστερού χεριού. Το άδειασµα του αντιδραστηρίου µέσα στο δοκιµαστικό 

σωλήνα πρέπει να  γίνει από  την άλλη  µεριά από  αυτήν που  βρίσκεται η  ετικέτα 

της φιάλης.  Στη συνέχεια τοποθετείται  ο  δοκιµαστικός σωλήνας στο στατό των 

δοκιµαστικών σωλήνων και τοποθετείται το πώµα στη φιάλη. 

Για να µεταφερθούν µικρές ποσότητες υγρών µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία απλή 

πιπέτα  Pasteur (γυάλινη ή πλαστική). Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε ως πιπέτα το 
στόμα. Πάντα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας αναρροφητήρας ασφαλείας. 
ΌΌταν εφαρμόζεται ο αναρροφητήρας, πρέπει να κρατιέται η πιπέτα ένα με 
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δύο εκατοστά μακριά  από  το άκρο  στο οποίο θα  προσαρμοστεί ο 
αναρροφητήρας. ΌΌ,τι περισσέψει στην πιπέτα δεν πρέπει να ρίχνεται πίσω 
στη φιάλη των αντιδραστηρίων. 
 

_ Δεν ρίχνουµε το χυµένο υλικό στις αποχετεύσεις  

6.5. Πρώτες Βοήθειες  
 
Σε κάθε εργαστήριο πρέπει να  ορίζεται πρόσωπο  υπεύθυνο σε περίπτωση 

ατυχήµατος. Το πρόσωπο αυτό θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε 

περίπτωση ατυχήµατος  που  περιλαµβάνουν την  παροχή  πρώτων βοηθειών, την 

κλήση ασθενοφόρου αν χρειάζεται, την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων, 

καθώς και τον έλεγχο του εξοπλισµού που απαιτείται για την παροχή των πρώτων 

βοηθειών. 

Οι πρώτες βοήθειες παρέχονται από κατάλληλα καταρτισµένο άτοµο το οποίο 

κατέχει πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών από αναγνωρισµένο οργανισµό. 

Σε κάθε εργαστήριο θα  πρέπει να  υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών καθώς και 

εξοπλισµός φαρµακείου. Ο αναγκαίος εξοπλισµός πρώτων βοηθειών καθορίζεται 

από την  εκτίµηση των κινδύνων και των υφισταµένων αναγκών του  κάθε 

εργαστηρίου. 

Ένας ελάχιστος εξοπλισµός στο κουτί των πρώτων βοηθειών του εργασιακού 

χώρου, όταν δεν έχουν εντοπισθεί ειδικοί κίνδυνοι, περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Σύντοµο οδηγό µε τα απαραίτητα βήµ ατα για την παροχή των πρώτων 

βοηθειών 

• Απορροφητικές αποστειρωµένες γάζες (20) 

• Αποστειρωµένα οφθαλµικά επιθέµατα (2) 

• Τριγωνικούς επιδέσµους (4) 

• Παραµάνες (6) 

• Μεσαίου µεγέθους (12cm x 12cm) αποστειρωµένους επιδέσµους (6) 

• Μεγάλου µεγέθους (18cm x 18cm) αποστειρωµένους επιδέσµους (2) 
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• Γάντια (1 ζεύγος) 

Το κουτί των πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι αδιάβροχο, καλά σφραγισµένο, µε 

την κατάλληλη σήµανση και δεν πρέπει να περιέχει δισκία ή άλλα φάρµακα. 
 

 
 

6.6. Πρώτες Βοήθειες σε Έγκαυµα 
 
(α) Θερµικό έγκαυµα 

• Κατάσβεση της φωτιάς των ενδυµάτων τυλίγοντάς τα µε ένα πανωφόρι ή 

µία κουβέρτα. 

• Ελέγχουµε τις ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή, σφυγµ ός, επαφή µε το 

περιβάλλον) του  εργαζόµενου . Εάν  χρειάζεται παρέχουµε  τεχνητή 

αναπνοή. 

• Βρέχουµε τα ενδύµατα µε άφθονο νερό για πλήρη κατάσβεση και ψύξη του 

δέρµατος. 

• Αφαιρούµε τα υγρά ενδύµατα µόλις αρχίσουν να κρυώνουν. Δεν 

αφαιρούµε τα καµένα και στεγνά ενδύµατα. 

• Αφαιρούµε προσεχτικά τα δαχτυλίδια, το ρολόι, τη ζώνη και άλλα 

ενδύµατα που σφίγγουν την περιοχή. 

• Δεν εφαρµόζουµε λάδια, αλοιφές, πούδρες στην επιφάνεια του εγκαύµατος. 
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• Ελαφρά εγκαύµατα πρώτου και δευτέρου βαθµού περιορισµένης εκτάσεως, 

µετά τον καθαρισµό µε νερό, επαλείφονται µε betadine. Η περιποίηση του 

εγκαύµατος είναι προτιµότερο να γίνεται από γιατρό. 

• Όταν πρόκειται για σοβαρά και εκτεταµένα εγκαύµατα οι παθόντες 

µεταφέρονται αµέσως στο νοσοκοµείο. 

(β) Χηµικό έγκαυµα 

• Δεν πιάνουµε µε γυµνά χέρια το δέρµα ή τα ρούχα του εργαζόµενου. 

• Ελέγχουµε τις ζωτικές λειτουργίες του εργαζόµενου (αναπνοή, σφυγµός , 

επαφή µε το περιβάλλον) και εφαρµόζουµε τεχνητή αναπνοή αν χρειάζεται. 

• Δεν τρίβουµε την περιοχή του εγκαύµατος γιατί το τρίψιµο συντελεί στη 

διείσδυση της χηµικής ουσίας σε µεγαλύτερο βάθος. 

• Αφαιρούµε προσεχτικά τα ρούχα που έχουν διαποτιστεί µε χηµ ική ουσία 

γιατί µπορεί να  προσβάλει  σταδιακά  το  δέρ µα. Εάν  έχουν  κολλήσει  στο 

δέρµα τα κόβουµε  γύρω – γύρω µε ένα  καθαρό  ψαλίδι. Ξεπλένουµε µε 

άφθονο νερό όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα. 

• Προσοχή στο πλύσιµο µε νερό. Οι στερεές ουσίες πρέπει να  αφαιρούνται 

γιατί πολλές από αυτές ενεργοποιούνται όταν αναµειχθούν µε νερό. 

• Προσοχή στην παροχή πρώτων βοηθειών προκειµένου να αποφύγουµε την 

εισπνοή ατ µών της  χη µικής ουσίας που  µπορεί να  είναι  άοσµη. Καλός 

εξαερισµός του  χώρου ή  µεταφορά του  ερ γαζόµενου παθόντος  σε 

εξωτερικό χώρο. 

• Τοποθετούµε στην περιοχή υγρά επιθέµατα (κοµπρέσες). 

• Άτοµα µε σοβαρά και εκτεταµένα εγκαύµατα ή εγκαύµατα που 

προσβάλλουν τα  µάτια ή  προκαλούν  συµ πτώµατα, όπως έντονο  βήχα , 

δύσπνοια, µεταφέρονται άµεσα στο νοσοκοµείο. 
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6.7. Ο Emil Fischer 

Ο Emil Fischer (1852-1919) ήταν Γερµανός επιστήµονας που απέκτησε το διδακτορικό 

του δίπλωµα από το πανεπιστήµιο του Στρασβούργου όπου είχε καθηγητή τον Adolf von 

Baeyer. Δίδαξε στα πανεπιστήµια της Erlangen, του Wurzburg, και του Βερολίνου. Η 

εργασίες του Fischer έθεσαν τα θεµέλια της µοντέρνας βιοχηµείας. Ο Fischer πρώτος 

συνέθεσε τη φαινυλυδραζίνη, που ήταν ένα σηµαντικό αντιδραστήριο στην εργασία του 

προκειµένου να διευκρινίσει τις δοµές των περισσοτέρων υδατανθράκων. Κατά τη 

διάρκεια της τριετούς περιόδου που άρχισε το 1891, ο Fischer έθεσε όχι µόνο τις βασικές 

δοµές αλλά επίσης και τις διαµορφώσεις όλων των γνωστών σακχάρων. Ανέπτυξε µία 

µέθοδο για να απεικονίζει τις τρισδιάστατες µοριακές δοµές σε σχέδια δύο διαστάσεων. 

Αυτές οι δοµές είναι γνωστές ως οι  τύποι προβολής του Fischer. Αυτή η εργασία του 
Fischer οδήγησε άµεσα στην απόδειξη της ύπαρξης του ασύµµετρου ατόµου του 

άνθρακα, µία υπόθεση που είχε προταθεί από τον Van't Hoff και τον Lebel το 1874.  

Εκτός από τη χηµεία των υδρογονανθράκων, ο Fischer έκανε εκτεταµένη εργασία πάνω 

στη χηµεία των πουρινών και των ενώσεων που αποτελούνται από  πουρινικό δακτύλιο. 

Η πουρίνη είναι µία από τις δύο αζωτούχες βάσεις στο DNA.  

Ο Fischer επίσης ασχολήθηκε ενεργά στη χηµεία των πρωτεϊνών. Έδειξε ότι τα αµινοξέα 

είναι τα βασικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται οι  πρωτεΐνες. Επίσης, επινόησε 
µεθόδους για τη σύνθεση πολλών από τα γνωστά αµινοξέα. Πιθανώς η πιο ευφυής 

συνεισφορά του ήταν η υπόθεση του κλειδιού και της κλειδαριάς, η οποία εξηγεί πώς οι 

πρωτεΐνες συνδέονται µε τα υποστρώµατα σε συµπληρωµατικά σχήµατα. Αυτή η 

εργασία τελικά οδήγησε στην αντίληψή µας για το πως δρουν τα ένζυµα τα οποία είναι οι 

καταλύτες των βιοχηµικών αντιδράσεων.  

Ο Emil Fischer θεωρήθηκε ο µεγαλύτερος οργανικός χηµικός της εποχής του και ήταν ο 

δεύτερος χηµικός που έλαβε το βραβείο Nobel το 1902. Ο Fischer αυτοκτόνησε το 1919 

ύστερα από το θάνατο της γυναίκας του και την απώλεια των δύο από τους τρεις γιους 

του.  
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6.8. Γωλθερία   
 
Φυτό του γένους των Ericaceae (ρεικιά). Η επιστηµονική του ονοµασία είναι 

Gaultheria Procumbens. Φύεται κυρίως σε αµµώδεις παράκτιες περιοχές και 

δασικές εκτάσεις της ανατολικής Βορείου Αµερικής. Ανθίζει τον Ιούνιο-Ιούλιο 

και οι καρποί του  εµφανίζονται αργά  το  φθινόπωρο ή  στις αρχές  το υ χειµώνα. 

Φύλλα και καρποί τρώγονται. Τα φύλλα του χρησιµοποιούνταν άλλοτε στη 

φαρµακοποιία των Ηνωµένων Πολιτειών.  

Από την εκχύλιση των φύλλων του αποµονώνεται ένα έλαιο που κατά 99% είναι 

σαλικυλικός µεθυλεστέρας.  

Το έλαιο της γωλθερίας παρασκευάζεται και συνθετικά. Χρησιµοποιείται για να 

δώσει άρωµα σε  καραµέλες , µαστίχες και φάρµακα  (counterpain, 

αντιφλεγµονώδη). Μαζί µε ευκάλυπτο  ή  µέντα χρησιµοποιείται ως άρωµα σε 

οδοντόπαστες.  

 

 
 

OH

OH

O

+ CH3OH OCH3

O

OH  
σαλικυλικό οξύ          µεθανόλη                     σαλικυλικός µεθυλεστέρας
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6.9. Φράσεις κινδύνου (R-) 
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6.10. Φράσεις ασφαλείας (S-) 
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6.11. Σύµβολα επικίνδυνων χηµικών ουσιών. 
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6.12. Οδηγίες για σωστή χρήση των πυροσβεστήρων 
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6.13. Δελτία δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) για τις χηµικές 
ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα 

 
Οξικό οξύ 

Common 
synonyms  Ethanoic acid, glacial acetic acid, vinegar (when diluted)  

Formula  CH3COOH  

Physical 
properties  

Form: White semi-transparent solid, or colourless liquid when pure. Often 
used as a colourless solution in water.  
Stability: Stable  
Melting point: 16.7oC  
Boiling point: 118oC  
Water solubility: miscible in all proportions  
Specific gravity: 1.05  
Flash point: 40oC  

Principal 
hazards  

Contact with the eyes can cause serious long-term damage.  
The pure material and its solutions are corrosive; concentrated solutions can 
cause serious burns.  

Safe handling  Always wear safety glasses. Do not allow the solution to come into contact 
with your skin.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with plenty of water. Continue for at 
least ten minutes and call for immediate medical help.  
Skin contact: Wash off with plenty of water. Remove any contaminated 
clothing. If the skin reddens or appears damaged, call for medical aid.  
If swallowed: Drink plenty of water and call for immediate medical help.  

Disposal  
Small amounts of dilute ethanoic acid can be flushed down a sink with a large 
quantity of water, unless local rules prohibit this. Larger amounts should be 
neutralised before disposal.  

Protective 
equipment  

Always wear safety glasses when handling concentrated or moderately 
concentrated acid solutions. If you need gloves, butyl rubber or neoprene are 
suitable.  

Further 
information  

The molarity of concentrated ethanoic acid is approximately 17.5M. You can 
find the concentrations of other acids and bases by clicking here.  
Ethanoic acid  
Vinegar  
Chemicals in the HSci database  
More extensive safety data  
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Μεθανόλη 

 

Common 
synonyms  Methyl alcohol, wood alcohol, meths  

Formula  CH3OH  

Physical 
properties  

Form: colourless liquid with a characteristic smell  
Stability: Stable, but very flammable  
Melting point: -98oC  
Boiling point: 64.7oC  
Flash point: 11oC  
Explosion limits 6% - 36%  
Water solubility: miscible in all proportions  
Specific gravity: 0.79  

Principal 
hazards  

*** Methanol is toxic. If ingested or inhaled it can cause a wide range of 
harmful effects, from sickness, heart and liver damage to reproductive harm, 
blindess or death.  
*** Methanol is often a component in "bootleg" liquor (illegally brewed and 
distilled alcohol) and there have been numerous cases in the past in which the 
consumption of such a drink has been fatal.  
*** Methanol is very flammable. The pure liquid catches fire easily and aqueous 
solutions containing a significant amount of methanol can also catch fire.  
*** The flame above burning methanol is virtually invisible, so it is not always 
easy to tell whether a methanol flame is still alight.  
*** The explosion limits for methanol (the lower and upper percentage limits of 
methanol in an air-methanol mixture giving a vapour that can explode) are 
unusually wide.  

Safe 
handling  

Always wear safety glasses.  
Remove any source of ignition from the working area. Don't forget that a hot air 
gun, a hot plate or even a radiator may be sufficiently hot to ignite the vapour.  
You should not breathe in the vapour, so use a fume cupboard if available. If this 
is not possible, ensure that the area in which you work is very well ventilated.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with plenty of water. Continue for 
several minutes and call for medical help.  
Skin contact: A person whose clothes are soaked in methanol will be at serious 
risk from fire, so immediately remove any contaminated clothing and store well 
away from a source of ignition (preferably outside). Wash exposed skin with 
soap and water. If the skin reddens or appears damaged, or if methanol may have 
been swallowed, call for medical aid.  
If swallowed: Call for immediate medical help; if the quantity swallowed is 
significant urgent medical action is vital.  
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Disposal  
Trace amounts of methanol can be flushed down a sink with a large quantity of 
water, unless local rules prohibit this. Larger amounts should be collected in a 
non-chlorinated waste solvent container for disposal.  

Protective 
equipment  Safety glasses. If you need gloves, butyl rubber is a suitable material.  
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1- Οκτανόλη 
 
 

Common 
synonyms  1-octanol, octyl alcohol, octan-1-ol, caprylic alcohol  

Formula  CH3(CH2)7OH  

Physical 
properties  

Form: colourless liquid with a strong and characteristic odour  
Stability: Stable, flammable  
Melting point: -17oC  
Boiling point: 195oC  
Specific gravity: 0.83  
Vapour pressure: 0.1 mm Hg at 20oC  

Principal hazards  *** Octanol is flammable, so presents a fire hazard.  
*** This material may be harmful if swallowed or inhaled.  

Safe handling  Wear safety glasses. Work in a well ventilated area away from flames or 
sources of ignition.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with water. If irritation persists, 
call for medical help.  
Skin contact: Wash off with soap and water.  
If swallowed: If the amount swallowed is substantial call for medical help.  

Disposal  Small amounts may be flushed down the sink unless prohibited by local 
rules.  

Protective 
equipment  Safety glasses.  
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Ισοβουτυλική αλκοόλη 
 

 

General Synonyms: isobutanol, 2-methyl-1-propanol, 
2-methylpropan-1-ol, fermentation butyl 
alcohol, 1-hydroxymethylpropane, 
isopropylcarbinol, 2-methylpropanol, 2-
methyl propyl alcohol  
Molecular formula: (CH3)2CHCH2OH  
CAS No: 78-83-1  
EINECS No:  

Physical data Appearance: colourless oily liquid  
Melting point: -108oC  
Boiling point: 108oC  
Vapour density: 2.5  
Vapour pressure: 9 mm Hg at 20oC  
Density (g cm-3): 0.8  
Flash point: 28oC (closed cup)  
Explosion limits: 1.6 - 10.9%  
Water solubility: moderate  

Stability Stable. Flammable. Incompatible with strong 
oxidizing agents, aluminium. 

Toxicology Harmful by inhalation or ingestion. May 
cause narcosis. Skin, eye and respiratory 
irritant. Typical TLV 50 ppm. Typical STEL 
75 ppm. 

Toxicity data ORL-RAT LD50 2460 mg kg-1  
SKN-RBT LD50 4240 mg kg-1  
IHL-RAT LCLO 8000 ppm/4h  
IVN-MUS LD50 609 mg kg-1  
IVN-CAT LDLO 18 mg kg-1  
ORL-RBT LDLO 4240 mg kg-1  

Risk phrases R10 R20 R22 R36 R37 R38. 
Personal protection Safety glasses, adequate ventilation. 



 143 

Βουτυρικό οξύ  
 
General Synonyms: butanoic acid, butanic acid, n-

butyric acid, ethylacetic acid, propylformic 
acid, 1-propanecarboxylic acid  
Molecular formula: C4H8O2  
CAS No: 107-92-6  
 

Physical data 
Appearance: colourless liquid with the 
extremely unpleasant smell of rancid butter  
Melting point: -5oC  
Boiling point: 164oC  
Vapour density: 3.0 (air = 1)  
Vapour pressure: 0.84 mm Hg at 20oC  
Density (g cm-3): 0.96  
Flash point: 71oC  
Explosion limits: 2.2 - 13.4%  
Water solubility: complete  

Stability Flammable. Incompatible with strong 
oxidizing agents, aluminium and most other 
common metals, alkalies, reducing agents. 

Toxicology 
Harmful if swallowed or inhaled. Corrosive. 
Extremely unpleasant smell may cause 
nausea. Liquid may burn skin and eyes. 
Readily absorbed through the skin. Severe 
skin, eye and respiratory irritant. 

Toxicity data 
ORL-RAT LD50 2940 mg kg-1  
IPR-MUS LD50 3180 mg kg-1  
SKN-RBT LD50 530 mg kg-1  
ORL-MUS LD50 500 mg kg-1  
SCU-MUS LD50 3180 mg kg-1  
IVN-MUS LD50 800 mg kg-1 

Risk phrases 
R20 R21 R22 R34 R36 R37 R38. 

Personal protection Safety glasses, gloves, good ventilation. Very 
unpleasant smell, so do not use in the open 
laboratory!  
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Ισοαµυλική αλκοόλη 
 

General  Synonyms: isopentyl alcohol, 3-methyl-
1-butanol, isoamylol, isobutylcarbinol, 
isopentanol, 2-methyl-4-butanol, 3-
methylbutanol, 3-methylbutan-1-ol  
Molecular formula: 
(CH3)2CHCH2CH2OH  
CAS No: 123-51-3  
EC No: 204-633-5  
Annex I Index No: 603-006-00-7  

Physical data Appearance: colourless liquid  
Melting point: -117oC  
Boiling point: 132oC  
Vapour density: 3.0  
Vapour pressure: 2.0  
Specific gravity: 0.81  
Flash point: 43oC (closed cup)  
Explosion limits: 1.2 - 9.0%  
Autoignition temperature: 340oC  

Stability Stable. Flammable. Incompatible with 
strong oxidizing agents, strong acids, acid 
chlorides, acid anhydrides.  

Toxicology Harmful if inhaled. May be harmful by 
ingestion. Irritant. Readily absorbed through 
the skin. Repeated exposure may cause skin 
dryness or cracking. Typical TLV 100 ppm. 
Typical STEL 125 ppm. 

Toxicity data ORL-RAT LD50 1300 mg kg-1  
SKN-RBT LD50 3210 mg kg-1  
ORL-RBT LD50 3438 mg kg-1  

Risk phrases R10 R20 R37 R66. 
Personal protection Safety glasses, adequate ventilation. 
Safety phrases S46 
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Σαλικυλικό οξύ 
 
General Synonyms: 2-hydroxybenzoic acid, o-

hydroxybenzoic acid, retarder W, SA, SAX, 
Verrugon  
Molecular formula: C7H6O3  
CAS No: 69-72-7  
EC No: 200-712-3  

Physical data 
Appearance: white powder  
Melting point: 161oC  
Boiling point: 211oC at 20 mm Hg  
Specific gravity:  
Vapour pressure: 1 mm Hg at 114oC  
Flash point: 157oC  
Explosion limits:  
Ignition temperature: 545oC  

Stability Stable. Substances to be avoided include 
oxidizing agents, strong bases, iodine, 
fluorine. Combustible. Sensitive to light. 

Toxicology Harmful by inhalation, ingestion and through 
skin absorption. Irritant. Chronic effects: 
laboratory experiments have shown 
mutagenic effects. May cause harm to the 
unborn child. May act as a sensitizer.  
 

Toxicity data 
ORL-RAT LD50 891 mg kg-1  
ORL-MUS LD50 480 mg kg-1  
IHL-MAM LC50 > 300 mg m-3  

Risk phrases  
R22 R36 R37 R38 R41 R61. 

Personal protection 
Safety glasses. Do not breathe dust. 

Safety phrases  
S22 S26 S36 S37 S39. 
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Προπιονικό οξύ  
 

General 
Synonyms: luprosil, metacetonic acid, 
methylacetic acid, propionic acid, 
carboxyethane, hydroacrylic acid, propionic 
acid grain preserver, ethylformic acid, 
ethanecarboxylic acid, Tenox P grain 
preservative, sentry grain preserver  
Molecular formula: C3H6O2  
CAS No: 79-09-4  
EINECS No: 201-176-3  

Physical data 
Appearance: colourless liquid  
Melting point: -20.8oC  
Boiling point: 141.1oC  
Vapour density: 2.56  
Vapour pressure: 10 mm Hg at 20oC  
Density (g cm-3): 0.992  
Flash point: 51oC  
Explosion limits: 2.9 - 12.1 %  

Stability 
Stable. Incompatible with strong oxidizing 
agents. Flammable. 

Toxicology Corrosive - causes burns. Harmful by 
ingestion, inhalation and through skin 
contact. Irritant.  

Toxicity data 
IVN-MUS LD50 625 mg kg-1  
SKN-RBT LD50 500 mg kg-1 

Risk phrases 
R20 R21 R22 R34 R36 R37 R38. 

Personal protection Safety glasses, adequate ventilation. 
Safety phrases S2 S23 S36. 
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Θειικό οξύ 

Common 
synonyms  Sulphuric acid, vitriol, oil of vitriol  

Formula  H2SO4  

Physical 
properties  

Form: Colourless oily liquid when concentrated; colourless liquid when 
diluted  
Stability: Stable, but hygroscopic.  
Melting point: -2 C  
Water solubility: Miscible in all proportions (dissolution is very exothermic)  
Specific gravity: 1.84 (concentrated), close to 1 (dilute)  

Principal 
hazards  

Contact with the eyes or skin can cause serious permanent damage  
Concentrated solutions of acid are extremely corrosive  
When sulfuric acid is dissolved in water enough heat is released to make 
water boil  

Safe 
handling  

Always wear safety glasses. Do not allow the acid or a solution of it to come 
into contact with your skin. Concentrated sulfuric acid acid should not be 
diluted by inexperienced users! When diluting acid always wear eye 
protection, and ALWAYS add acid to water (not the reverse) slowly and with 
great care. Use constant stiring (sulfuric acid is much denser than water, and 
if you do not stir when adding acid to water, a layer of concentrated acid may 
form at the bottom of the beaker, creating a substantial temperature gradient 
where acid and water meet). Note that freshly-prepared solutions will be 
warm or hot, and will as a consequence be more corrosive than a cool 
solution.  

Emergency  

Eye contact: Immediately flush the eye with plenty of water. Continue for at 
least ten minutes and call for immediate medical help.  
Skin contact: Wash off with plenty of water. Remove any contaminated 
clothing. If the skin reddens or appears damaged, call for medical aid.  
If swallowed: Drink plenty of water and call for immediate medical help  

Disposal  
Small amounts of dilute sulfuric acid can be flushed down a sink with a large 
quantity of water, unless local rules prohibit this. Larger amounts should be 
neutralised before disposal. Concentrated acid should not be flushed down a 
sink.  

Protective 
equipment  

ALWAYS wear safety glasses when handling sulfuric acid or its solutions. If 
you need gloves, use neoprene, butyl rubber, natural rubber, polyethylene or 
PVC for handling solutions at concentrations of up to 70%. Use butyl rubber 
or polyethylene for concentrated sulfuric acid.  
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