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1.1 Εισαγωγή

Τα χηµικά λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία είναι ευρέως γνωστό ότι 

επιβαρύνουν το περιβάλλον και ιδιαίτερα τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά 

προκαλώντας το φαινόµενο του ευτροφισµού και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. 

Αυτό είναι αποτέλεσµα της αδυναµίας των εδαφών να συγκρατούν τα λιπάσµατα στη 

µάζα τους είτε λόγω των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων τους (σύσταση, δοµή κ.τ.λ) τους 

είτε λόγω της διάβρωσης τους.  

Μια καλή λύση για το παραπάνω πρόβληµα είναι η συγκράτηση ή η ενθυλάκωση 

του λιπάσµατος σε ένα πολυµερές υλικό το οποίο θα επιτρέπει τη σταδιακή 

απελευθέρωση των ενεργών συστατικών του. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται και η 

αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων, αφού γίνεται καλύτερη και µεγαλύτερη 

απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά.  

Το όφελος είναι διπλό όταν γίνει χρήση βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών.  

Τα πολυµερή αυτά διασπώνται, µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, στα µόρια 

από τα οποία αποτελούνται µε φυσικές διαδικασίες (συχνά µικροβιακή πέψη, 

φωτοδιάσπαση, οξείδωση, υδρόλυση κ.λ.π.). Φυσικά ο ι µεταβολίτες που 

απελευθερώνονται από την αποικοδόµηση δεν πρέπει να είναι τοξικοί στο 

περιβάλλον και να ανακατανέµονται µέσω των κύκλων άνθρακα, αζώτου και θείου. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται σύνθεση του βιοαποικοδοµήσιµου πολυµερούς της 

πολυκαπρολακτόνης (Polycaprolactone / PCL) και µελέτη της συγκράτησης του 

χλωριούχου καλίου, KCl και του νιτρικού αµµωνίου, NH4NO3 (βασικά συστατικά 

λιπασµάτων) τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε σύστηµα ελεγχόµενης απελευθέρωσης 

που αποτελείται από πολυκαπρολακτόνη PCL και χαρτί (κυτταρίνη). Η χρήση του 

χαρτιού προσδίδει στο σύστηµα µια υδρόφιλη συµπεριφορά και πόρους (πορώδες 

υλικό). 

Η πολυκαπρολακτόνη (Polycaprolactone / PCL) επιλέχθηκε όχι µόνο επειδή είναι 

βιοαποικοδοµήσιµο υλικό αλλά επειδή δ ιέπεται και κατά η σύνθεση της από τις 

Αρχές της Πράσινης Χηµείας.  

Η σύνθεση της πολυκαπρολακτόνης (PCL) γίνεται µε πολυµερισµό διάνοιξης 

δακτυλίου της καπρολακτόνης (CL) µε καταλύτη τον µη τοξικό οκτανοϊκό κασσίτερο 

(stannous octanoate) και τη χρήση φούρνου µικροκυµάτων (ακτινοβόληση για µόνο 

2min). Κατά τη σύνθεση αυτή δεν γίνεται χρήση οργανικών διαλυτών, ακραίων 

συνθηκών θερµοκρασίας και πίεσης και το προϊόν που προκύπτει µετά το τέλος της 



 2 

εφαρµογής του δεν παραµένει στο περιβάλλον και αποικοδοµείται σ ε αβλαβή 

προϊόντα. Για τον καθαρισµό του πολυµερούς γίνεται διαλυτοποίηση µε 

διχλωροµεθάνιο (CH2Cl2) και επανακαταβάθηση µε αιθανόλη (EtOH). Και οι  δύο 

διαλύτες είναι µη τοξικοί όπως προκύπτει από τα φύλλα δεδοµένων ασφαλείας τους 

(MSDS).   

 

1.2 Λιπάσµατα 
Ως λίπασµα χαρακτηρίζεται κάθε υλικό οργανικό ή ανόργανο, φυσικό ή συνθετικό 

που εφοδιάζει τα φυτά µε ένα ή περισσότερα χηµικά στοιχεία τα οποία είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξη 

του. Από τα 103 γνωστά 

στοιχεία, η χηµική ανάλυση 

έδειξε ότι περίπου 25 στοιχεία 

συµµετέχουν στη σύσταση της 

ξηρής ουσίας των φυτών. 

Ανάλογα µε την ποσοτική 

αναλογία τους, τα θρεπτικά 

στοιχεία που λαµβάνονται από 

τα φυτά για την ανάπτυξη τους 

χωρίζονται σε µακροστοιχεία 

(µακροθρεπτικά) και µικροστοιχεία (µικροθρεπτικά). Ο άνθρακας, το οξυγόνο και το 

υδρογόνο παρέχονται στο φυτό από τον αέρα και το νερό και έτσι δεν απαιτείτε να 

γίνουν διαθέσιµα στο φυτό και κατά την λίπανση. Ο κύριος σκοπός της εφαρµογής 

των λιπασµάτων είναι για να εξασφαλίσουν στο φυτό τα κύρια και δευτερεύοντα 

θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση και την πρόοδοo 

του. 

Τα κύρια θρεπτικά συστατικά είναι το άζωτο, ο  φωσφόρος και το κάλλιο. Οι 

συγκεντρώσεις αυτών στα χηµικά λιπάσµατα εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού 

αζώτου (Ν), ποσοστό του διαθέσιµου φωσφόρου (P2O5) και ποσοστό του διαλυτού 

καλίου (Κ2Ο).  

Τα διαδεδοµένα λιπάσµατα είναι διαφόρων µορφών αζωτούχα, φωσφορικά, 

καλιούχα και ιχνοστοιχείων (Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, Cl). Βέβαια κατά την εκτέλεση 

των λιπάνσεων επιδιώκουµε µε λιγότερες εφαρµογές να προσθέτουµε περισσότερα 
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στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα λιπάσµατα σε ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από 

ένα θρεπτικά στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε να 

διαµορφώνεται µετά την ανάµειξη η ποικιλία των τύπων των λιπασµάτων που 

συναντά κανείς σήµερα στο εµπόριο. 

 Τα λιπάσµατα φέρονται στο εµπόριο µε τρεις αριθµούς, π.χ. 18-12-10, που 

σηµαίνουν την περιεκτικότητά τους σε άζωτο, φωσφόρο και κάλιο, µε αυτή τη σειρά.  

Παρακάτω δίνονται κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τα πιο σηµαντικά θρεπτικά 

στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών. 

² Το Άζωτο 

     Τα αζωτούχα λιπάσµατα είναι στην πραγµατικότητα απαραίτητα σε 

µεγαλύτερες ποσότητες από τα φωσφορικά, επειδή τα φυτά χρειάζονται περισσότερο 

άζωτο από φωσφόρο για να συνθέσουν τις πρωτεΐνες τους, που περιέχουν άζωτο σε 

αναλογία 15%. Στο έδαφος δεν υπάρχουν αζωτούχα ορυκτά, αλλά βρίσκεται 

αποθηκευµένο αρκετό άζωτο, δεσµευµένο στο χούµο. Ένα µέρος αυτού του αζώτου 

µετατρέπεται µε βραδείς ρυθµούς σε νιτρικά άλατα, τα οποία αξιοποιούν τα φυτά. 

Αυτές οι  ποσότητες θα ήταν ανεπαρκείς, αν δεν υπήρχαν δύο ακόµη οδοί 

εµπλουτισµού του εδάφους σε άζωτο, που προέρχεται από την ατµόσφαιρα. Η µια 

οδός είναι γενική, αν και η συµβολή της είναι σχετικά µικρή: κατ’ αυτήν, από τις 

ηλεκτρικές εκκενώσεις και τις καύσεις που λαµβάνουν χώρα στην ατµόσφαιρα 

σχηµατίζονται οξείδια του αζώτου, τα οποία µε το νερό µετατρέπονται σε νιτρικό 

οξύ. Η άλλη οδός περιορίζεται στα αζωτολόγα βακτήρια, που συµβιώνουν µε τα 

ψυχανθή στις ρίζες τους: τα βακτήρια αυτά έχουν την ικανότητα να σχηµατίζουν 

αµµωνία, την οποία παραλαµβάνουν οι ξενιστές (παρ.σελ.91)  τους. (Αυτοί οι τρόποι 

αξιοποίησης του ατµοσφαιρικού αζώτου ήταν εµπειρικά γνωστοί στους γεωργούς, γι’ 

αυτό τα χωράφια έπρεπε να «αναπαύονται» για έναν χρόνο ή να εναλλάσσονται οι 

καλλιέργειες δηµητριακών µε ψυχανθή, κυρίως όσπρια). 

Στα σηµερινά λιπάσµατα η αµµωνία φέρεται ως άλας µε θειικό οξύ. Εναλλακτικά, 

ένα µέρος της αµµωνίας οξειδώνεται προς νιτρικό οξύ, το οποίο χρησιµοποιείται µε 

τη µορφή νιτρικής αµµωνίας, η οποία αξιοποιείται καλύτερα από τα φυτά. Η 

πρόσληψη του αζώτου από τα φυτά γίνεται πάντα από την αµµωνία, οπότε όταν το 

λίπασµα είναι νιτρικό χρειάζεται η επέµβαση βακτηρίων που έχουν την ικανότητα να 

µετατρέπουν τα νιτρικά σε αµµωνία. 

    Σε αντίθεση µε τα φωσφορικά, τα αζωτούχα λιπάσµατα δεν συγκρατούνται από 

το έδαφος. Επειδή τόσο τα νιτρικά όσο και τα αµµωνιακά είναι ευδιάλυτα στο νερό, 
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παρασύρονται εύκολα και καταλήγουν όχι µόνο σε θάλασσες και λίµνες, αλλά επίσης 

και στα υπόγεια νερά. Είναι λοιπόν ενδεχόµενο, το νερό από αρτεσιανά πηγάδια που 

βρίσκονται κοντά σε καλλιέργειες ή κάποιο µαντρί να περιέχει νιτρικά κυρίως άλατα, 

αφού τα αµµωνιακά άλατα  οξειδώνονται από βακτήρια αρχικά προς νιτρώδη και στη 

συνέχεια προς νιτρικά. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να γίνονται σε τακτά διαστήµατα 

αναλύσεις του πόσιµου νερού για νιτρικά και νιτρώδη, που είναι επικίνδυνα για την 

υγεία. 

² Ο Φωσφόρος 

    Η πρόσληψη του φυσικού διαθέσιµου φωσφόρου από τα φυτά γίνεται µε έναν 

ανάλογο µε τον παραπάνω τρόπο: οργανικά οξέα που εκκρίνονται από τις ρίζες των 

φυτών, όπως το κιτρικό οξύ, µετατρέπουν τον φωσφόρο στην πιο ευδιάλυτη µορφή 

του, προσφέροντας τα απαραίτητα όξινα υδρογόνα, όπως συµβαίνει µε το θειικό οξύ 

στη βιοµηχανία. Όταν η καλλιέργεια δεν είναι εντατική, τα φυτά ικανοποιούν τις 

ανάγκες τους µε αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς, είναι φανερό ότι επιβάλλεται η λίπανση, 

ιδιαίτερα για καλλιέργειες απαιτητικές σε φωσφόρο, όπως είναι τα όσπρια. 

Πραγµατικά, τα φασόλια κι οι  πατάτες αφαιρούν από κάθε στρέµµα 1 περίπου κιλό 

φωσφόρου, το σιτάρι 700 γραµµάρια, ενώ το χορτάρι και τα δέντρα µόνο 150 

γραµµάρια. 

² Το Κάλιο 

Ένα τρίτο στοιχείο, απαραίτητο σε αρκετά µεγάλες ποσότητες για την ανάπτυξη 

των φυτών, είναι το κάλιο. Ο ρόλος του δεν είναι επακριβώς γνωστός, φαίνεται όµως 

ότι χρειάζεται για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος. Το κάλιο συγκεντρώνεται 

κυρίως στον κορµό και στους βλαστούς των φυτών. 

    Τα βιοµηχανικά λιπάσµατα του καλίου παρασκευάζονται από διάφορα ορυκτά, 

κυρίως το διπλό χλωριούχο άλας καλίου-µαγνησίου. Το κάλιο φέρεται µε τη µορφή 

του θειϊκού του άλατος, το οποίο πλεονεκτεί σε σχέση µε το ανθρακικό, επειδή 

βελτιώνει την οξύτητα του εδάφους, βοηθώντας στην απελευθέρωση του φωσφόρου. 

Παράλληλα, ένα µέρος του θείου παραλαµβάνεται από τα φυτά, τα οποία το 

αξιοποιούν για να συνθέσουν τα θειούχα αµινοξέα των πρωτεϊνών τους. Σε µερικά 

φυτά, όπως το σκόρδο, το κρεµµύδι και το πράσο, το θείο χρησιµοποιείται επίσης για 

να φτιάξουν τις πτητικές τους ενώσεις µε τη χαρακτηριστική µυρωδιά. 

² Τα Ιχνοστοιχείa.  

Τα φυτά χρειάζονται τουλάχιστον άλλα δέκα στοιχεία για τη σωστή τους ανάπτυξη, 

όπως τα γνωστά και πανταχού παρόντα νάτριο, ασβέστιο και µαγνήσιο, καθώς και 
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άλλα λιγότερο οικεία, όπως το βόριο, το σελήνιο και το µολυβδαίνιο. Επειδή οι 

απαιτούµενες ποσότητες είναι ελάχιστες, τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως 

ιχνοστοιχεία ή, ορθότερα, ως µικροθρεπτικά συστατικά, όρος που έχει επεκταθεί και 

στις τροφές. Κανονικά, όλα τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται στο έδαφος σε αφοµοιώσιµη 

µορφή, αλλά µερικές φορές παρατηρείται κάποια έλλειψη. Τότε, εκδηλώνεται 

καχεξία ή ασθένεια του φυτού, που ονοµάζεται τροφοπενία ως προς το συγκεκριµένο 

στοιχείο, π.χ. σιδηροπενία.  

Τα λιπάσµατα εποµένως προστιθέµενα στο χώµα ή σε άλλο µέσο, παρέχουν τις 

θρεπτικές ουσίες στα φυτά τις οποίες  έχουν χάσει µε φυσικό τρόπο ή που έχει 

αφαιρεθεί  µε  τη συγκοµιδή  ή  τη βοσκή ή  µε φυσικές  διαδικασίες όπως  τη 

διύλιση  ή  τη διάβρωση.  

Τα οργανικά λιπάσµατα περιλαµβάνουν τη ζωική και την πράσινη (χλωρή) 

κοπριά, χοντρό αλεύρι ψαριών και κοκάλων (fish and bone meal) και τα λίπασµα από 

τα φύλλα. Οι µικροοργανισµοί στο χώµα αποσυνθέτουν το οργανικό υλικό, 

καθιστώντας τα στοιχεία του διαθέσιµα προς χρήση στα φυτά.  

Ανόργανα ή τεχνητά λιπάσµατα (γνωστά και ως 

χηµικά ή ορυκτά λιπάσµατα) κατασκευάζονται στις 

κατάλληλες συγκεντρώσεις και µε τους 

κατάλληλους συνδυασµούς  για τις διάφορες  

καλλιέργειες και συνθήκες ανάπτυξης. Τα πιο 

γνωστά ανόργανα λιπάσµατα περιλαµβάνουν: 

άνυδρη  αµµωνία, ένα  αέριο  που  περιέχει κατά 

82% άζωτο, ουρία,  µια  στερεά  ένωση το υπερφωσφορικό άλας που περιέχει 46% 

άζωτο και φωσφορικό άλας  διαµµωνίου (diammonium phosphate), που περιέχει 18% 

άζωτο  και 46% φωσφορικό άλας (phosphate).  

Τα στερεά λιπάσµατα διανέµονται µε µηχανές διαφόρων τύπων (φυγόκεντρες 

κ.λ.π). για τα υγρά λιπάσµατα οι λιπασµατοδιανοµείς είναι εφοδιασµένοι µε ειδικούς 

εκτοξευτήρες ή εγχυτήρες.  

Όσον αφορά την τοποθέτηση του λιπάσµατος στο έδαφος αυτή µπορεί να γίνει 

κατά διάφορους τρόπους:  

 Στα πεταχτά 

Πριν από το όργωµα το λίπασµα διασπείρεται  σε όλη την επιφάνεια του εδάφους 

και το όργωµα που ακολουθεί ενσωµατώνει το λίπασµα στο έδαφος. Οδηγεί σε 
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εφαρµογή µεγάλων δόσεων και εξυπηρετεί κυρίως καλλιέργειες πυκνών σπόρων, 

γιατί εφοδιάζει µε λίπασµα όλη την επιφάνεια του εδάφους. 

 Κατά γραµµές 

Με τον τρόπο αυτό λιπαίνονται οι  γραµµές σποράς από τη µία ή και τις δύο 

πλευρές της γραµµής σποράς. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή ρύθµιση του 

λιπασµατοδιανοµέα ώστε να τοποθετήσει κατάλληλα το λίπασµα σε σχέση µε τη 

θέση του σπόρου (δίπλα και κάτω) προς αποφυγή τοξικής επιδράσεως. 

 Σπορά και λίπανση 

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα του λιπάσµατος, διότι το λίπασµα 

που είναι σε στενή επαφή µε το νεαρό φυτάριο, µπορεί να έχει τοξική επίδραση. 

 Επιφανειακή λίπανση 

Εφαρµόζεται κατά τη φάση της εξέλιξης της καλλιέργειας σε περίοδο αιχµής των 

αναγκών της σε θρεπτικά συστατικά. Επιλέγονται διαλυτά και µε µεγάλη 

κινητικότητα λιπάσµατα. 

 Υδρολίπανση 

Συνδυασµένη εφαρµογή λίπανσης και άρδευσης σε τακτά χρονικά χρονικά 

διαστήµατα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας. 

 
 
 

1.3 Λίγα λόγια για το έδαφος 

 
 1.3.1 Δοµή & υγρασία του εδάφους 

 
Η δοµή διαµορφώνει τις συνθήκες του εδάφους ώστε συγχρόνως µε τη στερέωση και 

συγκρότηση των φυτών να διευκολύνεται η εξάπλωση και ανάπτυξη του ριζικού 

συστήµατος, η παρουσία του αναγκαίου πορώδους και η κυκλοφορία του αέρα και 

της υγρασίας στο έδαφος.  

Η δηµιουργία κοκκώδους συσσωµάτωσης διασφαλίζει µια ικανοποιητική κατανοµή 

σε µικρούς και µεγάλους πόρους των οποίων το ρόλο χρειάζονται τα φυτά. Κοκκώδη 

συσσωµατώµατα διαστάσεων 0.5 – 5 mm δηµιουργούν άριστη δοµή. Το είδος του 

συσσωµατώµατος του εδάφους αξιολογείται συνήθως µε εξέταση της µορφολογίας 

της δοµής. Διακρίνουµε δοµή πεπλατυσµένη, πρισµατική, κυβική και κοκκώδη. Η 

κατάσταση της δοµής του εδάφους αφορά ιδιότητες του εδάφους που επιδρούν στην 
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παραγωγή και στη λίπανση. Οι κυριότερες από αυτές τις ιδιότητες είναι το πορώδες, 

η συνεκτικότητα και η υδατοικανότητα . 

 

Πεπλατυσµένη 

(φυλλώδης) 

• Χαρακτηρίζει τα εδάφη που 

αποτελούνται από υλικά του µητρικού 

πετρώµατος 

• Μπορεί να συναντάται σε όλα τα 

βάθη του εδαφικού προφίλ 

Πρισµατική 

(στήλες) 

Χαρακτηρίζει υποεπιφανειακές στρώσεις: 

• Ξηρά εδάφη 

• Νατριωµένα εδάφη 

Κυβική µε στρογγυλευµένες 

γωνίες 

Χαρακτηρίζει υποεπιφανειακές στρώσεις: 

• Ειδικότερα υγρών περιοχών 

Κοκκώδης 

(πορώδης) 

• Συσσωµατώµατα < 2,5 cm 

• Συναντάται σε επιφανειακές 

στρώσεις πλούσιες σε οργανική ουσία που 

ευνοούν τη συσσωµάτωση. 

 

Συνήθως στα  εδάφη  συναντώνται  πόροι  όλων  των  κατηγοριών  µεγέθους. Τα 

χονδρόκοκκα εδάφη  (αµµώδη) χαρακτηρίζονται  από  αυξηµένο  αριθµό  µεγάλων 

πόρων και  συνεπώς  περιορισµένη  εµφάνιση  τριχοειδών φαινόµενων. Το  αντίθετο 

ισχύει για  τα  λεπτόκοκκα  εδάφη  (αργιλώδη). Αυτός  ο  χαρακτήρας  συνεπάγεται 

και µια σειρά  από  αντίστοιχες  ιδιότητες . Έτσι  στα  χονδρόκοκκα  εδάφη  το  νερό 

της βροχής  και  άρδευσης  διηθείται  ταχύτατα , αντίθετα  τα  λεπτόκοκκα  εδάφη  µε 

τους τριχοειδείς πόρους ευνοούν τη συγκράτηση της υγρασίας. 

 

1.3.2 Πως τα λιπάσµατα µπορούν να εισαχθούν στα 
επιφανειακά και στα υπόγεια νερά; 
 
Όταν τα   λιπάσµατα εισαχθούν στο  νερό  είτε  διατρέχουν  την  επιφάνεια  του 

εδάφους, είτε  απορροφούνται  εξαιτίας  της  διάβρωσης. Τα  νερά  που  ρέουν  κατά 

µήκος της επιφάνειας του εδάφους είτε προέρχονται από βροχόπτωση, είτε από το 

πότισµα (άρδευση), είτε από λιωµένα χιόνια  ή  άλλες  πηγές  και  πάντα  ρέουν  µε 
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φορά προς  τα  κάτω  µέχρι να συναντήσουν κάποιο φράγµα , κάποιο  άλλο  ρ εύµα 

νερού (οπότε και  ενώνονται ) ή  να  αρχίσουν  να  απορροφώνται  από  το  έδαφος. 

Όταν τα λιπάσµατα εισαχθούν  στα επιφανειακά νερά διατρέχουν µαζί µε το νερό 

την επιφάνεια του εδάφους. 

 

1.3.3 Υποβάθµιση των εδαφών 

Η εδαφολογική υποβάθµιση είναι ένα έντονο  κα ι ποσοτικά  προσδιορίσιµο 

φαινόµενο. Το  χώµα  υποβιβάζεται  ως  αποτέλεσµα 

των διαδικασιών  που  µειώνουν την  παραγωγικότητά 

του. Τέτοιες  διαδικασίες  προκύπτουν  συνήθως  από 

τη φτωχή  διαχείριση  των  εδαφών . Τα  χώµατα 

υποβιβάζονται πρώτιστα  από  τη  διάβρωση , την 

απώλεια οργανικής  ουσίας , την  αλατότητα   και  τον 

οξύνιση Οι  πρώτες  δύο  διαδικασίες  είναι  αλληλένδετες . Η  οξύνιση  δεν  είναι  ένα 

σηµαντικό πρόβληµα  εκτός  από  στις  περιοχές  όπου  η  καλλιέργεια  έχει  επεκταθεί 

στις προηγουµένως δασικές περιοχές. Η αλατότητα είναι πιο επικρατούσα.   

  

 1.3.4 Εδαφολογική διάβρωση 

Ο αέρας  και  το  νερό  µπορούν να  διαβρώσουν  το  έδαφος. Η εδαφολογική 

διάβρωση µειώνει την  εδαφολογική  παραγωγικότητα 

µέσω των  απωλειών  θρεπτικών  ουσιών , ικανότητας 

αποθήκευσης ύδατος  και  οργανικής  ουσίας . Οι 

απώλειες από  την  άποψη  της  παραγωγικής 

ικανότητας είναι  σηµαντικές  και  προς  το  παρόν 

επισκιάζονται από την εφαρµογή των λιπασµάτων.  

 

 

1.4 Ευτροφισµός – Άνθηση του νερού 

Είναι γνωστό  ότι  οι  αυτότροφοι  οργανισµοί  (παραγωγοί) µετατρέπουν απ λές 

ανόργανες ενώσεις  όπως CO2, NO3
-και PO3

-3 σε διάφορες  οργανικές  ενώσεις  π.χ. 
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πρωτεΐνες. χαρακτηριστικοί  αυτότροφοι  οργανισµοί  είναι  τα  άλγη  που  υπάρχουν 

στα νερά (φυτοπλαγκτόν, φύκη κ.ά.). 

Οι ετερότροφοι οργανισµοί (καταναλωτές) καταναλώνουν οργανικές ουσίες που 

παράγουν οι  αυτότροφοι  και  παράγουν  δικές  τους  πολύπλοκες  ενώσεις  που 

αποτελούν τη βιοµάζα τους (ζωοπλαγκτόν, µικρά ψάρια κ.ά.).  

Οι αποσυνθετές είναι υποδιαίρεση ετερότροφων οργανισµών που αποσυνθέτουν 

πολύπλοκες ενώσεις σε απλές ανόργανες ενώσεις. 

 Οι οργανισµοί  αυτοί  (βακτήρια και  µύκητες) παίζουν  και  το  ρόλο  του  φυσικού 

καθαριστή των νερών. 

Η παραγωγικότητα  της  παραπάνω  τροφικής  αλυσίδας  ρυθµίζεται  από  τα 

θρεπτικά συστατικά (ενώσεις του C, N, P, S κ.ά.). Ανάµεσα  σ` αυτά καθοριστικό 

ρόλο παίζ ουν τα  άλατα  του  αζώτου  και  του  φωσφόρου  µιας και  βρίσκονται  σε 

µικρές ποσότητες στα νερά. 

Ο εµπλουτισµός  των  νερών  σε  θρεπτικά  συστατικά  αζώτου  και  φωσφόρου 

ανατρέπει τη  φυσιολογική  ροή  της  τροφικής  αλυσίδας  και  δηµιουργεί  εκρηκτική 

αύξηση των  αλγών . Το  φ αινόµενο αυτό  ονοµάζεται  ευτροφισµός . Τα  είδη  των 

αλγών (κυανοφύκη) που  κατά  κανόνα  σχηµατίζονται  είναι  ακατάλληλα  ως  τροφή 

του ζωοπλαγκτού και παράλληλα καταπνίγουν την ανάπτυξη άλλων οργανισµών. 

Η εµφάνιση  του  νερού  είναι  θολή , φαιοπράσινη  και  γενικά  δίν ει την  εικόνα 

βρώµικου. Τα  νεκρά  φύκη  κατατάσσονται  στον  πυθµένα , όπου  αποικοδοµούνται 

και προκαλούν ελάττωση του διαλυµένου οξυγόνου. Αυτό έχει ως άµεση συνέπεια 

την επικράτηση  των  αναερόβιων  διασπάσεων  που  οδηγούν  στη  δηµιουργία  

δυσοσµίας (µυρωδιά H2S).  

Η απότοµη  αύξηση  των  φυτικών  οργανισµών  σε  µια λίµνη , λόγω  µεγάλης 

προσφοράς θρεπτικών συστατικών, ονοµάζεται και άνθηση του νερού. 

Ο ευτροφισµός εµφανίζεται συχνότερα σε στάσιµα νερά, όπως οι λίµνες, και όχι 

σε κινούµενα  (ποτάµια και  εκβολές ). Στα  νερά των ποταµών  και  λιµνών 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα άλατα του φωσφόρου. Αντίθετα, στη θάλασσα, 

ως περιοριστικός παράγοντας θεωρούνται οι ενώσεις του αζώτου. 

 Ανάλογα µε τη  συγκέντρωση  των  θρεπτικών  συστατικών  οι  λίµνες 

κατατάσσονται σε 4 βαθµίδες τροφισµού. 

i)  Ολιγοτροφικές: Είναι καθαρές λίµνες, φτωχές σε θρεπτικά συστατικά και 

ελάχιστη παραγωγή φυτοπλαγκτού. Στο τέλος της θερµικής στρωµατοποίησης ο 

βαθµός κορεσµού του διαλυµένου Ο2 στον πυθµένα ανέρχεται στο 70%. 
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ii)  Μεσοτροφικές:  Είναι λίµνες µε µικρή προσφορά σε θρεπτικά συστατικά και 

µέτρια παραγωγή φυτοπλαγκτού. Ο βαθµός κορεσµού του διαλυµένου Ο2 κυµαίνεται 

µεταξύ 30-70%. 

iii) Ευτροφικές:  Είναι λίµνες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Η παραγωγή του 

φυτοπλαγκτού είναι µεγάλη και η ορατότητα µικρή. Ο βαθµός κορεσµού του 

διαλυµένου Ο2 στον πυθµένα κυµαίνεται από 0-30%. 

 

iv) Πολυτροφικές:  Είναι λίµνες µε πολύ µεγάλη και συνεχή προσφορά σε θρεπτικά 

συστατικά. Το καλοκαίρι παρατηρείται παντελής έλλειψη Ο 2 και κατά διαστήµατα 

εκλύεται Η2S ή άλλες δύσοσµες ουσίες. Η ορατότητα είναι ελάχιστη. 

 
1.4.1 Αιτία - Πηγές θρεπτικών συστατικών 

Οι κυριότερες  αιτίες  του  συνεχώς  αυξανόµενου  εµπλουτισµού  των  νερών  σε 

θρεπτικά συστατικά  αζώτου  και  φωσφόρου  είναι  οι  αγροτικές , οι  βιοµηχανικές 

δραστηριότητες και  τα  οικιακά  απόβλητα . Πι ο συγκεκριµένα , ο  ευτροφισµός 

επιταχύνεται από  τη  χρήση  λιπασµάτων  και  απορρυπαντικών  και  ακόµη  τη 

διάθεση λυµάτων  και  αποβλήτων  που  περιέχουν  µεγάλες ποσότητες  νιτρικών  και 

φωσφορικών αλάτων. Αναλυτικότερα: 

Μπορούµε να κάνουµε τη διάκριση µεταξύ 
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² σηµειακών και 

² µη σηµειακών πηγών 

Συγκεκριµένα, το  φορτίο  του  φωσφόρου  έχει  σχεδόν  διπλασιαστεί  σαν 

αποτέλεσµα της  χρήσης  απορρυπαντικών  πλούσιων  σε  φωσφορικά  άλατα. 

Επιπλέον, αυξήθηκε  το  περιεχόµενο  σε  φωσφόρο  των  φυτικών  και  ζωικών 

τροφών, προερχόµενο  από  τα  υψηλά  επίπεδα λίπανσης , καθώς  επίσης  λόγω  της 

χρήσης ενώσεων του φωσφόρου στην επεξεργασία των τροφών. 

Η αναστροφή  αυτής  της  τάσης  µπορεί να  επιτευχθεί  µε τη  χρήση 

απορρυπαντικών ελευθέρων  σε  φωσφορικά  άλατα . Παράλληλα , αν  εφαρµοστεί 

σωστά η  εδαφική  επεξεργασία  των λυµάτων  µπορεί να  συνεισφέρει  στην 

αποµάκρυνση των  φωσφορικών . Μεγάλη  συνεισφορά  στην  ελάττωση  του 

φωσφόρου µπορεί να δοθεί από τη γεωργία µε τη µείωση της υπερβολικής χρήσης 

φωσφορικών λιπασµάτων . Ακόµη , ταυτόχρονα  µε τη  χρήση  προηγµένης 

τεχνολογίας στην επεξεργασία των βιοµηχανικών αποβλήτων, πρέπει να εξεταστεί 

η χρήση του φωσφόρου από το ευρύ κοινό. 

Ως τώρα , οι  σηµαντικότερες  εισαγωγές  φωσφόρου  προέρχονται  από  σηµειακές 

πηγές. Έτσι , µια στρατηγική  µείωσης του  θα  πρέπει  να  στοχεύει  στην 

ελαχιστοποίηση των εισαγωγών από σηµειακές πηγές. 

Οι εισαγωγές  αζώτου  προέρχονται  σε  µεγάλο βαθµό  από  µη σηµειακές  πηγές 

και είναι αποτέλεσµα της συνεχώς αυξανόµενης χρήσης νιτρικών λιπασµάτων στη 

γεωργία. Η  προσθήκη NO-
3 στο έδαφος  σε  συνδυασµό  µε ικανοποιητικά  επίπεδα 

θερµοκρασίας, υγρασίας  και  υψηλά  επίπεδα  βροχοπτώσεων  ή  αρδευτικού  νερού 

αυξάνουν σηµαντικά  τη  συγκέντρωση NO-
3 στα υπόγεια  νερά  και  την  απορροή 

του εδάφους που καταλήγει στις λίµνες. 

 

1.4.2 Συνέπειες του ευτροφισµού  

Διακρίνονται σε  δύο  κατηγορίες , τις  οικολογικές και  τις  οικονοµικές . Οι 

οικολογικές  συνέπειες στους υδρόβιους οργανισµούς είναι οι εξής: 

§ Αυξηµένη πρωτογενής παραγωγικότητα φυτοπλαγκτού. 

§ Αυξηµένη δευτερογενής παραγωγικότητα οργανισµών, που χρησιµοποιούνται ως 

τροφή για τα ψάρια σε περιπτώσεις χαµηλών επιπέδων ευτροφισµού και µια 

ταυτόχρονη µείωση των πιο σπανίων ειδών ψαριών. 

§ Εµποδίζεται η εξάλειψη των επιβλαβών ουσιών λόγω βιοσυσσώρευσης και 
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µεταφοράς τους στον πυθµένα. 

§ Αύξηση των βακτηρίων. 

§ Μείωση διαπερατότητας και συνθήκες ελλειπούς φωτισµού λόγω εκρηκτικής 

αύξησης των αλγών. 

§ Ελάττωση του διαλυµένου Ο2 και ανάπτυξη αναερόβιων ζωνών και παραγωγή Η2S 

στο νερό και τον πυθµένα. Εµφανίζονται θάνατοι ψαριών. 

§ Μείωση του χώρου ανάπτυξης των ψαριών και των οργανισµών που 

χρησιµοποιούνται για την τροφή τους. 

§ Τα είδη των αλγών (κυανοφύκη0 που αναπτύσσονται είναι ακατάλληλα ως τροφή 

του ζωοπλαγκτού και παράλληλα καταπνίγουν την ανάπτυξη άλλων οργανισµών. 

§ Εξαφανίζονται πολλά είδη άγριων πουλιών. 

 

Οι οικονοµικές συνέπειες είναι οι ακόλουθες. 

§ Το νερό είναι ακατάλληλο για πόση, παρασκευή ποτών και ψάρεµα. 

§ Η κατανάλωση νερού πλούσιου σε ΝΟ3 προκαλεί καρκίνο και έλκος. 

§ Αύξηση των δαπανών για τον καθαρισµό της πλούσιας σε άλγη επιφάνειας του 

νερού ώστε να γίνει πόσιµο. 

§ Το νερό γίνεται ακατάλληλο για µπάνιο λ όγω 

θολερότητας, φυκιών που επιπλέουν και ανάπτυξης 

µικροοργανισµών και καλµιών. Παράλληλα, 

δηµιουργούνται προβλήµατα υγείας αλλεργικής φύσης 

ενώ η εικόνα που παρουσιάζει το νερό είναι πλέον χαµηλής αισθητικής 

§ Μείωση παραγωγής ψαριών. 

§ Εµπόδια στη ροή των αρδευτικών και αποχετευτικών καναλιών. 

§ Αυξηµένος κίνδυνος καταστροφών από πληµµύρες λόγω υπερχείλισης. 

§ Εµποδίζεται η ναυσιπλοΐα. 

§ Απώλεια νερού λόγω αυξηµένης εξάτµισης. 

§ Προβλήµατα στις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Εάν ο ευτροφισµός δεν διακοπεί, είναι δυνατό µετά από πολλά χρόνια µια λίµνη 

να µετατραπεί σε έλος και στη συνέχεια  σε στεριά.  
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1.5 Βασικές Έννοιες του Πολυµερισµού 

  

 Ο Πολυµερισµός είναι η χηµική αντίδραση κατά την οποία από τα µονοµερή 

που είναι  απλά  µόρια λαµβάνονται  τ α πολυµερή  ή  αλλιώς  µακροµόρια µε 

πολλαπλάσιο µοριακό βάρος και τα οποία σχηµατίζονται από την επανάληψη 

µιας σχετικά απλής δοµικής µονάδας. 

 

Πολυµερή: Μόρια µεγάλου µοριακού βάρους (ΜΒ) 

 
² µικρά πολυµερή: ΜΒ = 1000 – 20 000 g mol–1 

² µεγάλα πολυµερή: ΜΒ = 20 000 – 107 g mol–1 

 

Μονοµερή: Μόρια που µπορούν να µετατραπούν σε πολυµερή 

Ολιγοµερή (διµερή, τριµερή κλπ): Πρώτα προϊόντα πολυµερισµού µονοµερών 

 

1.5.1 Οι αντιδράσεις πολυµερισµού (ή πιο απλά ο 
πολυµερισµός) µε βάση το µηχανισµό και την κινητική τους 
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 

² Σταδιακός πολυµερισµός ή αλλιώς πολυµερισµός συµπύκνωσης 

² Αλυσιδωτός πολυµερισµός ή αλλιώς πολυµερισµός ελευθέρων ριζών.  

² Πολυµερισµούς διάνοιξης δακτυλίου. 

 

Ως σταδιακός χαρακτηρίζεται ο πολυµερισµός εκείνος στον οποίο το µοριακό 

βάρος των µακροµορίων αυξάνεται αργά και σταθερά µε το πέρασµα του χρόνου. 

Το µονοµερές εξαντλείται  σχεδόν  µόλις αρχίσει  ο  πολυµερισµός  µε σύγχρονο 

σχηµατισµό διµερών , τριµερών , τετραµερών  και  ούτω  κάθε  εξής  προϊόντων  που 

συνεχίζουν να  αντιδρούν  µεταξύ τους  µε αποτέλεσµα  η  αύξηση  του  µεγέθους 

όλων των µακροµορίων να είναι σχεδόν ταυτόχρονη. 
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Ως αλυσιδωτός πολυµερισµός χαρακτηρίζεται ο πολυµερισµός, ο οποίος για να 

ξεκινήσει χρειάζεται  απαραίτητα  την  παρουσία  ενός  εκκινητή , που  µπορεί να 

είναι µία ελεύθερη ρίζα , ένα  κατιόν  ή  µια σύµπλοκη  ένωση . Χαρακτηριστικό 

γνώρισµα αυτού  του  πολυµερισµού  είναι  η  δηµιουργία  µακροµορίων µεγάλου 

µοριακού βάρους αµέσως µετά την έναρξη του πολυµερισµού, ενώ ακόµα δεν έχει 

αντιδράσει το  µεγαλύτερο µέρος του  µονοµερούς. Σε αντίθεση  µε το  σταδιακό 

πολυµερισµό, µπορούν να υπάρχουν µονοµερή µέχρι το τέλος του πολυµερισµού. 

Ο πολυµερισµός  διάνοιξης  δακτυλίου  αποτελεί µια αρκετή  συνήθη  µέθοδο 

παρασκευής αλειφατικών  πολυεστέρων . Σε  αυτές  το  άκρο  της  αναπτυσσόµενης 

αλυσίδας δρα  ως ενεργό  κέντρο  για  τα  άλλα  µονοµερή τα  οποία  θα 

συµπληρώσουν την  αλυσίδα . Στον  πολυµερισµό  διάνοιξης  δακτυλίου  τα 

µονοµερή είναι κυκλικές ενώσεις.  

Ο πολυµερισµός  διάνοιξης  δακτυλίου  µπορεί να  είναι  ανιονικός  ή  κατιονικός  ή 

να βασίζεται στη µετάθεση ολεφινών οπότε να χρησιµοποιείται καταλύτης. 

 

1.5.2 Αρχιτεκτονική των πολυµερών 

Τα πολυµερή  ή  µακροµόρια που  λαµβάνονται  µε τον  πολυµερισµό  από  ένα 

µονοµερές στοιχείο διακρίνονται σε τρία είδη : 

(α)  Γραµµικά πολυµερή (linear polymers). 

(β)  Τα διακλαδωµένα (branched polymers). 

(γ)  Τα διασταυρωµένα (crosslinked polymers). 
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1.5.3 Χαρακτηρισµός πολυµερών 

Μετά την  σύνθεση  ενός  πολυµερούς , ένα  πολύ  σηµαντικό  στάδιο  είναι  ο 

χαρακτηρισµός τους . Αυτός  αποσκοπεί  όχι  µόνο στην  ταυτοποίηση  του  τελικού  

προϊόντος αλλά  και  στην  µελέτη ορισµένων  χαρακτηριστικών  ιδιοτήτων  των 

πολυµερών.  

Ο χαρακτηρισµός  των  πολυµερών  παρουσιάζει  ορισµένα  προβλήµατα  σε  σχέση 

µε τις  απλές  οργανικές  ή  ανόργανες  κρυσταλλικές  χηµικές  ενώσεις  εξαιτίας του 

µεγάλου µοριακού βάρους των µακροµορίων και  της  διαφορετικής  τιµής  αυτού 

από µόριο σε  µόριο. Για  το  λόγο  αυτό  για  τον  χαρακτηρισµό  των  πολυµερών 

χρησιµοποιούνται πολλές τεχνικές, που είναι από τις πιο βασικές όπως στοιχειακή 

ανάλυση, προσδιορισµός µοριακού βάρους και των µηχανικών αντοχών µέχρι και 

τη δοµή µορφολογία των πολυµερών. 

Παρακάτω αναφέρονται µερικές από τις τεχνικές που εφαρµόζονται: 

 

Για τον προσδιορισµό του µοριακού βάρους 

Ä σκέδαση φωτός 

Ä οσµωµετρία 

Ä ιξωδοµετρία 

Ä χρωµατογραφία 

 

Για τον την σύσταση των µακροµορίων των πολυµερών 

Ä φασµατοσκοπία NMR 

Ä στοιχειακή ανάλυση 

 

Για την δοµή-µορφολογία 

Ä ηλεκτρονική µικροσκοπία 

Ä διαφορική θερµιδοµετρία 

(DSC) 

Ä περίθλαση ακτίνων Χ 

Ä σκέδαση SAXS και SANS 

 

 

 



 16 

Για την  µηχανική αντοχή      

Ä καµπύλες δύναµης-επιµήκυνσης 

Ä δοκιµασία κρούσης 

Ä δοκιµασία κάµψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Βιοαποικοδοµήσιµα  πολυµερή  
 

Βιοαποικοδόµηση ορίζεται ως το φαινόµενο το οποίο διαδραµατίζεται µέσω της 

δράσης των ενζύµων ή αλλιώς η χηµική αποσύνθεση που σχετίζεται µε ζωντανούς 

οργανισµούς (βακτήρια, µύκητες κ.τ.λ) και τις εκκρίσεις τους. Είναι επίσης 

απαραίτητο να αναφέρουµε και τις αβιοτικές αντιδράσεις όπως η 

φωτοαποικοδόµηση, η οξείδωση και η υδρόλυση οι  οποίες µπορούν επίσης να 

τροποποιήσουν τα πολυµερή, πριν ή κατά τη διάρκεια της βιοαποικοδόµησης, 

εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Εάν ένα νέο πλαστικό µπορεί να χαρακτηριστεί ως βιοδιασπάσιµο εξαρτάται 

επίσης από το χρονοδιάγραµµα πέρα από το οποίο αποικοδοµήται . Τα ευρωπαϊκά 

προϊόντα πρέπει να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που θέτει το γερµανικό ίδρυµα για 

την τυποποίηση (DIN) ή το ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τα πρότυπα τυποποίησης 

(CEN). Αυτοί εξετάζουν την περιβαλλοντική επίδραση καθώς επίσης και την 
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αποδοτικότητα και τη διάρκεια της υποβάθµισης. Εντούτοις, η βιοδιασπασιµότητα 

των νέων υλικών είναι συχνά ασαφής λόγω της διαφωνίας σχετικά µε τα πρότυπα 

που θεσπίζονται και τα διάφορα τεστ που σχετίζονται µε αυτά.. Οποιοδήποτε και αν 

είναι το σύστηµα ταξινόµησης, οι  επιστήµονες πρέπει ακόµα να παραγάγουν µια 

πλήρως βιοδιασπάσιµη εναλλακτική λύση στα συµβατικά πετροχηµικά παραγόµενα 

πλαστικά, χωρίς συµβιβασµό ως προς τις ιδιότητες και το κόστος..   

 

 

1.6.1 Κατηγορίες βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών 

 

² Φυσικά βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή 

 Τα φυσικά πολυµερή όπως οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα νουκλειϊκά οξέα  

περιέχουν στην κύρια αλυσίδα άτοµα οξυγόνου ή αζώτου.  

 

▪ Πολυσακχαρίτες 

Οι βασικές µονάδες σακχάρων ενωµένες µε γλυκοζιτικούς δεσµούς 

υδρολύονται αβιοτικά και από ένζυµα. 
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Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι είναι το άµυλο, η κυτταρίνη, η ξανθάνη,  το 

υαλουρονικό οξύ κ.τ.λ 

 

▪ Πρωτεΐνες  

Οι πρωτεΐνες είναι φυσικά σχηµατισµένα πολυαµίδια που περιέχουν µονάδες 

αµινοξέων -(-C(R)H-CO-NH-)n  όπου R διαφορετική ο µάδα και µε διαφορετικό 

µήκος αλυσίδας. 

Μερικές χαρακτηριστικές πρωτεΐνες είναι το µαλλί, το µετάξι, το κολλαγόνο κ.τ.λ. 

 

² Συνθετικά Βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή 

Τα φυσικά πολυµερή όπως φαίνεται παραπάνω  περιέχουν στην κύρια αλυσίδα 

άτοµα οξυγόνου ή  αζώτου. Σκεπτόµενοι ότι αν αυτά τα άτοµα υπάρχουν και στα 

συνθετικά πολυµερή είναι πιο εύκολα για αυτά να αποικοδοµηθούν. Ένας διπλός 

δεσµός άνθρακα οξυγόνου C=Ο (καρβονυλική ο µάδα) που απορροφά φωτεινή 

ενέργεια µπορεί να µετατρέψει µια ένωση σε αποικοδοµήσηµη. 

 

Μερικά βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή είναι: 

 ▪  Πολυγλυκίδια (polyglycolide) 

Αυτά έχουν υψηλή ικανότητα κρυστάλλωσης, χαµηλή διαλυτότητα, υψηλή 

ικανότητα αποικοδόµησης 
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▪  Πολυλακτίδια 

Τα πολυλακτίδια έχουν χαµηλή ικανότητα κρυστάλλωσης σε σχέση µε τα 

polyglycolide, υψηλή διαλυτότητα, χαµηλή ικανότητα αποικοδόµησης  

 
 

Το Πολυλακτικό οξύ (Polylactic acid). Είναι ένα πολύπλευρο, αδιάλυτο στο νερό 

βιοαποικοδοµήσιµο πολυµερές (πολυλακτίδιο) το οποίο µπορεί 

να παραχθεί µε παρόµοιο τρόπο µε τα πετροχηµικά πολυµερή 

όπως για παράδειγµα το πολυαιθυλένιο.  

Χρησιµοποιείται για σακούλες απορριµµάτων, ως υλικό 

συσκευασίας, ως υλικό παρασκευής µαγειρικών σκευών  µιας χρήσης και για 

ιατρικές εφαρµογές όπως π,χ τα εσωτερικά ράµµατα. 

 

▪  Πολυκαπρολακτόνη (Polycaprolactone,  PLC)   

Αυτή είναι εν µέρει κρυσταλλικός πολυεστέρας µε 

Τm=63 oC  και Tg=-60oC. 

Χρησιµοποιείται για την ελεγχόµενη απελευθέρωση 

λιπασµάτων, εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων και ως 

υλικό συσκευασίας (συχνά σε συνδυασµό και µε άλλα 

πολυµερή). 
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▪  Πολυδιοξανόνη 

περισσότερο ελαστικό από τη polyglycolide 

 

 
 

▪ Βιοαποικοδοµήσιµοι αλειφατικοί πολυεστέρες  

σχηµατίζονται µε συµπύκνωση, πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου ή σύνθεση  µε 

βακτήρια. 

 

 
 

Πολυδυδροξυβουτυρικό οξύ (Polyhydroxybutyrate, PHB). Ένα πολυµερές από 

την ο µάδα των πολυυδροξυαλκανίων, το οποίο 

χρησιµοποιείται σε ιατρικές εφαρµογές κυρίως για 

µεταφορά δραστικών ουσιών των φαρµάκων. 

 

▪  g - Πολυγλουταµικοί εστέρες (g-Polyglutamate ester ) 
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      ▪  Πολυεστεραµίδια (Polyesteramide) 

 

   

     

     ▪  Πολυεστερουρεθάνες (Polyesterurethane) 

 
 

 

 

1.6.2 Αποικοδόµηση βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών 

1ο Παράδειγµα 
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2ο Παράδειγµα 

 

 

1.6.3  Εφαρµογές βιοαποικοδοµήσιµων πολυµερών 

Τα βιαποικοδοµήσιµα πολυµερή παρουσιάζουν επιστηµονικό και βιοµηχανικό 

ενδιαφέρον και βρίσκουν πολλές εφαρµογές. Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 

πλαστικών όπως προϊόντων συσκευασίας αλλά και διάφορων πλαστικών 

αντικείµενων.  

Βρίσκουν σπουδαίες εφαρµογές στην ιατρική τόσο ως χειρουργικά νήµατα αλλά 

και ως βιοκόλλες και άλλα βιοϊατρικά πολυµερή. Πολύ σηµαντική εφαρµογή στον 

τοµέα της ιατρικής είναι ως συστήµατα ελεγχόµενης απελευθέρωσης των φαρµάκων 

στον οργανισµό (στις κάψουλες φαρµάκων).  

Ένας άλλος τοµέας όπου έχουµε εφαρµογή των υλικών αυτών είναι στην γεωργία. 

Χρησιµοποιούνται όπως και στην περίπτωση των φαρµάκων για τη σταδιακή 

απελευθέρωση των αγροχηµικών όπως εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και 

λιπασµάτων. Επίσης µε τα βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή όπως την 

πολυκαπρολακτόνη φτιάχνονται φιλµ µε τα οποία σκεπάζουν το χώµα γύρω από την 

ρίζα του φυτού ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη των ζιζανίων.  

 

 

Φιλικά προς το περιβάλλον µονωτικά υλικά 

και υλικά συσκευασίας 

(Environmental friendly materials) 
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Βιοκόλλες (Bioadhesive) 

 

 

Βιοϊατρικά πολυµερή  

(Biomedical polymer) 

 

 

Συστήµατα µεταφοράς φαρµάκων 

(Drug delivery system) 

 

 

Συστήµατα ελεγχόµενης απελευθέρωσης  

φαρµάκων  

(Controlled drug release) 

 

 

Συστήµατα ελεγχόµενης απελευθέρωσης  

λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων, εντοµοκτόνων  

(Controlled release of fertilizers, pesticides  

and herbicides) 
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1.1.77    Η πράσινη προσέγγιση...Η πράσινη προσέγγιση...  

  

“Η πράσινη  χηµεία  είναι  η  χηµεία , η  οποία  δηµιουργήθηκε  για  να  µειώσει ή 

να εξαλείψει  τη  χρήση  και  την  παραγωγή  των  επικίνδυνων  ουσιών  στις 

διάφορες χηµικές διεργασίες’’. 

Paul Anastas.3 

 

Η πράσινη  χηµεία  προσπαθεί  να  µειώσει τη  χρήση  τοξικών   ουσιών.  Έχει 

αποκτήσει ισχυρούς  υποστηρικτές  στην  έρευνα  και  στη  διδασκαλία   και  πολύ 

λιγότερο στη  βιοµηχανία  για  ευνόητους  λόγους  (µεγάλο κόστος  αναδιάρθρωση ς 

της βιοµηχανίας) και στα πανεπιστήµια. 

 

1.7.1 Οι Δώδεκα Αρχές  της Πράσινης Χηµείας.  

Ο Ρ. Anastas και ο Warner έχουν αναπτύξει  τις  δώδεκα  αρχές  της  πράσινης 

χηµείας προκειµένου  να  βοηθήσουν  κάποιον  να  µπορεί να  εκτιµήσει  κατά  πόσο 

είναι πράσινη µια  χηµική ουσία, µια  αντίδραση  ή  µια  διαδικασία.   

 

1. Είναι καλύτερο να εµποδίσουµε το σχηµατισµό αποβλήτων παρά να 

προσπαθούµε να τα διαχειριστούµε ή να τα καθαρίσουµε αφότου σχηµατιστούν.(It is 

better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed).  

2. Οι συνθετικές µέθοδοι πρέπει να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο που να 

µειώνεται η συγχώνευση όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία 

προκειµένου να πάρουµε το τελικό προϊόν.(Synthetic methods should be designed to 

maximize the incorporation of all materials used in the process into the final product).  

3. Οπουδήποτε γίνονται προσπάθειες για νέες συνθετικές µεθοδολογίες θα 

πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιµοποιούν και να παράγουν υλικά τα οποία 

έχουν µικρή ή καθόλου τοξικότητα στην υγεία του ανθρώπου και στο 

περιβάλλον.(Wherever practicable, synthetic methodologies should be designed to 

use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the 

environment). 

4. Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο µε τον οποίο να 

διατηρούν την αποτελεσµατικότητα τους ενώ η τοξικότητα τους µειώνεται. 
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(Chemical products should be designed to preserve efficacy of function while 

reducing toxicity).  

5. Η χρήση των βοηθητικών ουσιών (π.χ. διαλύτες, µέσα διαχωρισµού, κ.λ.π.)  

πρέπει να γίνει όσο το δυνατό µη απαραίτητη αλλά και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούνται αβλαβή. (The use of auxiliary substances (e.g. solvents, separation 

agents, etc.) should be made unnecessary whenever possible and, innocuous when 

used).  

6. Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι περιβαλλοντικές και οικονοµικές  επιδράσεις 

των ενεργειακών αναγκών και θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Οι συνθετικές 

µέθοδοι πρέπει να διευθυνθούν στην περιβαλλοντική θερµοκρασία και πίεση.  

(Energy requirements should be recognized for their environmental and economic 

impacts and should be minimized.  Synthetic methods should be conducted at 

ambient temperature and pressure).  

7. Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι ανανεώσιµες παρά την µείωση τους οπότε 

τεχνικά και οικονοµικά είναι π ρακτικές. (A raw material feedstock should be 

renewable rather than depleting whenever technically and economically practical). 

8. Περιττά στάδια παρασκευής (όπως προστασία/ αποπροστασία ο µάδας, 

προσωρινές τροποποιήσεις των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων) θα π ρέπει να 

αποφθεχθούν όπου είναι δυνατόν. (Unnecessary derivatization (blocking group, 

protection/deprotection, temporary modification of physical/chemical processes) 

should be avoided whenever possible). 

9. Τα καταλυτικά αντιδραστήρια (όσο το δυνατόν εκλεκτικότερα) είναι ανώτερα 

από τα στοιχειοµετρικά αντιδραστήρια. (Catalytic reagents (as selective as possible) 

are superior to stoichiometric reagents). 

10. Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε στο τέλος της 

εφαρµογής τους δεν παραµένουν στο περιβάλλον και αποικοδοµούνται σε  αβλαβή 

προϊόντα. (Chemical products should be designed so that at the end of their function 

they do not persist in the environment and break down into innocuous degradation 

products).   

11. Οι αναλυτικές µεθοδολογίες πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ώστε να 

επιτρέπεται σε πραγµατικό χρόνο η παρακολούθηση της διαδικασίας και ο  έλεγχος 

πριν από το σχηµατισµό  των επικίνδυνων ουσιών. (Analytical methodologies need to 

be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to 

the formation of hazardous substances). 
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12. Οι ουσίες και οι  µορφές που χρησιµοποιούνται σε µια χηµική διαδικασία θα 

πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα για χηµικά ατυχήµατα, 

όπως διαρροές, εκρήξεις και φωτιές. (Substances and the form of a substance used in 

a chemical process should chosen so as to minimize the potential for chemical 

accidents, including releases, explosions, and fires). 

 

 

 

1.8 Η ε-καπρολακτόνη (ε-caprolactone ή συντοµογραφικά CL) 

 
Η ε-καπρολακτόνη (C6Η10Ο2) είναι ένας κυκλικός εστέρας, µια λακτόνη µε 

εξαµελή δακτύλιο. Άλλες ονοµασίες της καπρολακτόνης είναι ή 

2-oxepanone ή 6-Hydroxycaproic acid lactone ή συντοµογραφικά 

CL. Ο συντακτικός της τύπος φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο υπέρυθρο η καρβονυλοµάδα της 

παρουσιάζει έντονη απορρόφηση στα 1735cm-1, θέση σχετικά 

υψηλότερη σε σύγκριση µε τις κετόνες και τις αλδεϋδες. 

Η ε-καπρολακτόνη είναι υγρό άχρωµο µε χαρακτηριστική µυρωδιά. Οι χηµικές και 

φυσικές της ιδιότητες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

ε-Caprolactone 

Μοριακό τύπος C6Η10Ο2 

Μοριακό βάρος 114,15g/mol 

Σηµείο τήξεως -1o C 

Flash point 120o C 

Θερµική διάσπαση 

(Thermal decomposition) 

>220o C 

Πυκνότητα 

 

1,07 g/cm3 (20oC) 

Πηγή: Chem Dat, The Merck Chemical Database 

 

Η ε -καπρολακτόνη είναι ερεθιστική ουσία και γενικά µη τοξική. Η θανατηφόρα 

συγκέντρωση LC50 σε ψάρια είναι 280mg/l για παραµονή των ψαριών στο 
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περιβάλλον αυτό για 96ώρες. Επίσης υψηλή τιµή έχει και η θανατηφόρος δόση LD50 

σε ποντίκια 4290mg/ kg. 

Μια απλή µέθοδος σύνθεσης της είναι από υπεροοξικό οξύ και κυκλοεξανόνη. 

Το υπεροξύ σχηµατίζεται µε αναγωγή του οξικού οξέος µε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου (H2O2) σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση: 

 
 

Στη συνέχεια το υπεροοξικό οξύ µε την κυκλοεξανόνη δίνει την ε-καπρολακτόνη. 

 
 

Ο µηχανισµός για την παραπάνω αντίδραση παρουσιάζεται παρακάτω. Το οξικό 

οξύ σχηµατίζεται στο τελευταίο στάδιο της αντίδρασης. 
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Η ε-πολυκαπρολακτόνη χρησιµοποιείται για την σύνθεση ορισµένων ειδών 

πολυεστέρων.  

 

 

1.9 Η Πολυκαπρολακτόνη (polycaprolactone / PCL) 

 

Η πολυκαπρολακτόνη είναι ένα αλειφατικό, θερµοπλαστικό πολυµερές και παρά το 

γεγονός ότι δεν παρασκευάζεται από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, είναι εξαιρετικά 

βιοαποικοδοµήσιµο. 

Είναι ανθεκτικό στο νερό, σ ε έλαια, σε διαλύτες και τη χλωρίνη. Έχει χαµηλό 

σηµείο τήξεως (Tm) γύρω στους 58-60ο C και θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης 

(Τg) γύρω στους -60ο C. Η πυκνότητα του είναι χαµηλή και είναι εύκολο στο 

χειρισµό του. 

H PCL συνήθως παρασκευάζεται µε πολυµερισµό δ ιάνοιξης δακτυλίου (ring-

opening polymerization) της ε-caprolactone (ε-καπρολακτόνης), µε ανιονικό, 

κατιονικό ή ελευθέρων ριζών εκκινητή. Ο πολυµερισµός γίνεται µε πολλούς τρόπους 

όπως µε θέρµανση ή µε χρήση καταλλήλων καταλυτών, χρησιµοποιώντας λιπάσες ή 

κάτω από υψηλή πίεση κ.τ.λ. 

Πολλές οργανοµεταλλικές ενώσεις, όπως οξείδια (oxides), καρβοξύλια 

(carboxilates) και αλκοξείδια (alkoxides), είναι αποτελεσµατικοί εκκινητές για την 

ελεγχόµενη σύνθεση των πολυµερών. Αν και οι πολυµερισµοί µε τέτοιους καταλύτες 

εµφανίζουν υψηλή εκλεκτικότητα µε ελάχιστες πλευρικές αντιδράσεις, έχουν ένα 

σηµαντικό µειονέκτηµα ότι θα πρέπει να εκτελούνται υπό αυστηρές ξηρές συνθήκες, 

χρησιµοποιώντας πολλά στάδια όπως ξήρανση µε φλόγα (flame – drying), απόσταξη 

και καθαρισµό (purging) µε ξηρό άζωτο. Επίσης οι  χηµικές ακαθαρσίες (impurities) 

πρέπει να αποµακρύνονται τελείως, επειδή κάθε ίχνος νερό ή ακαθαρσίας 

απενεργοποιούν δραµατικά τους καταλύτες.  

Από την άλλη το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για την τρέχουσα χηµική έρευνα και 

τη βιοµηχανία συνεχώς αυξάνει. Η πρόκληση για προστασία του περιβάλλοντος 

προϋποθέτει καθαρά στάδια αντιδράσεων στα οποία αποφεύγονται η χρήση 

επικίνδυνων και επιβλαβών οργανικών διαλυτών. Αντιδράσεων στις οποίες δεν 

απαιτείται η κατανάλωση ενεργείας (στις παλιές συνθέσεις απαιτούνταν πολλές ώρες 
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θέρµανσης σε υψηλή θερµοκρασία) και τα προϊόντα τους να είναι 

βιοαποικοδοµήσιµα. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια σύνθεσης του βιαποικοδοµήσιµου 

πολυµερούς PCL µε διαδικασίες στις οποίες δεν χρησιµοποιούνται διαλύτες, είναι 

σύντοµες, µε λίγα στάδια και χωρίς την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.  

 

 
 

Οι Ιάπωνες Yi Wang καιι Masao Kunioka (2005) βρήκαν ότι το aluminum triflate 

(trifluoromethanesulfonate) [Al(OTf)3] µπορεί να πολυµερίσει την ε-καπρολακτόνη, 

προς πολυκαπρολακτόνη, σε χαµηλή θερµοκρασία (40-60ο C) πίεση 1atm, χωρίς 

κανένα διαλύτη, χρησιµοποιώντας µόνο ένα δοκιµαστικό σωλήνα. O πολυµερισµός 

πραγµατοποιείται µέσα σε 6ώρες και µε απόδοση 89%.  

Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν και άλλα metal triflates πριν καταλήξουν στο 

αργίλιο. Τα περισσότερα από τα µεταλλικά triflates που δοκίµασαν εκτός απο του 

νατρίου [Νa(OTf)], του µαγνησίου [(Mg(OTf)2] και του υττέρβιου [Yb(OTf)3] είχαν 

την ικανότητα να πολυµερίζουν την όχι άπολυτα καθαρή καπρολακτόνη (δεν έγινε 

κατεργασία της για την αποµάκρυνση νερού και οξυγόνου).  

Τα µεταλλικά triflate του λανθάνιου [La(OTf)3] και του σαµάριου [Sm(OTf)3] 

καταλύουν τη µετατροπή του µονοµερούς σε ολιγοµερή. 

Τα µεταλλικά triflate του ύττριου [Y(OTf)3] και του αργύρου [Ag(OTf)] 

χρειαζόταν 48 και 240 ώρες αντίστοιχα για να δώσουν την πολυκαπρολακτόνη σε 

πολύ χαµηλή απόδοση (περίπου 50%). 

Αυτοί τελικά  κατέληξαν  στα  µεταλλικά triflates του χαλκού  [Cu(OTf)2] του 

σκανδίου [Sc(OTf)3] και αργιλίου  [Al(OTf)3]. Αυτά παρουσιάζουν την καλύτερη  

καταλυτική ικανότητα . Συγκρίνοντας  τα  µεταξύ τους  βρέθηκε  ότι  το Al(OTf)3 

είναι το πιο αποτελεσµατικό επειδή στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί αυτό σαν 

καταλύτης ο πολυµερισµός έχει µεγαλύτερη απόδοση σε µικρότερο χρόνο. 
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Μια άλλη  σπουδαία  µέθοδο σύνθεσης της πολυκαπρολακτόνης  η  οποία  διέπεται 

από τις  δώδεκα αρχές  της  πράσινης  χηµείας  πρότειναν  οι Balint Koroskenyi και 

Stephen P.McCarthy (2004). 

  Αυτοί συνέθεσαν την πολυκαπρολακτόνη µε πολυµερισµό διάνοιξης δακτυλίου 

της ε -καπρολακτόνης, περουσία καταλύτη οκτανοϊκό κασσίτερο  (stannous 

octoate) σε µόνο 6λεπτά. Αυτό που  έκανε  τη  διαφορά  σε  αυτό  τον  πολυµερισµό 

και µείωσε τόσο πολύ το χρόνο πολυµερισµού είναι ότι χρησιµοποιήθηκε ως πηγή 

ενέργειας η ακτινοβολία µικροκυµάτων.  

Θεωρητικά στις περισσότερες αντιδράσεις στις  οποίες η πηγή της απαιτούµενης 

ενέργειας για  να  πραγµατοποιηθούνε  ήταν  συµβατικές  πηγές  θ έρµανσης όπως  

λύχνοι και φούρν οι/ πυριατήρια και και  άλλες  θερµαντικές  πηγές , µπορούν να 

γίνουν µε ακτινοβόληση σε φούρνο µικροκυµάτων. 

O πολυµερισµός της καπρολακτόνης πραγµατοποιείται γρήγορα ακόµη και σε 

χαµηλής ισχύος ενέργεια µικροκυµάτων (350-520Watt) παρουσία του καταλύτη 

οκτανοϊκού κασσίτερου(stannous octoate). Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται πλήρη 

µετατροπή των µονοµερών και υψηλού µοριακού βάρους πολυµερές σε λιγότερο από 

6 λεπτά σε µη ισοθερµικές συνθήκες. 

Στην παρούσα  εργασία  γίνεται  σύνθεση  πολυκαπρολακτόνης  µε πολυµερισµό 

διάνοιξης δακτυλίου  της  ε -καπρολακτόνης (CL), παρουσία  καταλύτη 2-αίθυλο 

εξανοΐκό δισθενή   κασσίτερο  (Tin(II) 2-ethylhexanoate) και ακτινοβόληση  στα 

µικροκύµατα για 2 λεπτά στα 800Watt.  

Ο µηχανισµός δράσης  των καταλυτών στον πολυµερισµό  διάνοιξης  δακτυλίου 

δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές µελέτες προς 

την κατεύθυνση αυτή.  

Παρακάτω δίνεται  µια σ χηµατική παράσταση  των  σταδίων  του  πολυµερισµού 

διάνοιξης δακτυλίου. 
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Η πολυκαπρολακτόνη  χρησιµοποιείται συνήθως σαν πρόσθετο  σε  ρητίνες  και 

πολυουρεθάνες προκειµένου  να  βελτιώσουν  τις  ιδιότητες  τους . Τα  υλικά  αυτά 

χρησιµοποιούνται κυρίως  για  την  επικάλυ ψη επιφανειών , ως  κόλλες , συνθετικά 

δέρµατα και κλωστές. Γενικά  είναι συµβατό µε µια ποικιλία από υλικά.  

Μπορεί να αναµιχθεί µε άµυλο για να χαµηλώσει το κόστος του και να αυξηθεί 

η βιοαποικοδοµησιµότητα του. Στην Κορέα το µίγµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί µε 

επιτυχία από τη Yokong Company για την παραγωγή σακουλών απορριµµάτων.  

Επίσης η  πολυκαπρολακτόνη  προστίθεται  ως  πολυµερικός  πλαστικοποιητής 

(polymer plasticizer) στο PVC.  

Η πολυκαπρολακτόνη έχει σπουδαίες εφαρµογές τόσο στην ιατρική όσο και στις 

αγροτικές καλλιέργειες . Στον  τοµέα  της  ιατρικής  χρησιµοποιείται  ως  χειρουργικό 
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νήµα (για ράµµατα ), σε  εµφυτεύµατα  και  στα  φάρµακα  ως  κάλυµµα  (στις 

κάψουλες) για την σταδιακή απελευθέρωση του φαρµάκου στον οργανισµό. 

Στον αγροτικό τοµέα χρησιµοποιείται ως συστήµατα σταδιακής απελευθέρωσης 

αγροχηµικών όπως  λιπάσµατα , εντοµοκτόνα  και  ζιζανιοκτόνα . Στις  καλλιέργειες 

επίσης χρησιµοποιείται  µε τη  µορφή µεµβράνης ως  κάλυµµα  των  ριζών  των 

φυτών σε  χωράφια  µε καλλιέργειες  λαχανικών  προκειµένου  να  τα  προστατέψουν 

και να  σ ταµατήσουν την  ανάπτυξη  των  ζιζανίων . Μάλιστα  δεδοµένου  ότι  είναι 

πολύ δύσκολο  να  ανακτήσεις  τις  µη-αποικοδοµήσιµες µεµβράνες – καλύµµατα 

των λαχανικών στα χωράφια και να γίνει η διαχείριση τους ως απορρίµµατα µετά 

τη χρήση  τους , τα  βιοαποικοδοµήσιµα  υλικά  γίνονται απαραίτητα . Τα  τελευταία 

δεν χρειάζεται να ανακτηθούν και έτσι έχουν χαµηλότερο κόστος.   

 

 

2.1 Θέρµανση µε µικροκύµατα 
 

2.1.1 Μια σύντοµη ιστορική αναδρο µή 

Όπως πολλά  από  τα  σηµερινά  τεχνολογικά 

επιτεύγµατα, ο  φούρνος  µικροκυµάτων προέκυψε   κατά 

την µελέτη ενός  άλλου  προϊόντος . Κατά  την  διάρκεια 

του προγράµµατος   σχετικού  µε την  παραγωγή  ραντάρ 

γύρω στο  1946 ο  Δρ. Percy Le Spencer, ένας 

αυτοδίδακτος µηχανικός της  εταιρία Raytheon, 

παρατήρησε κάτι  ασυνήθιστο . Καθώς  εξέταζε  ένα  νέο 

για την  εποχή  σωλήνα  κενού  που  ονοµαζόταν  µάγνετρον, ανακάλυψε  ότι  η 

καραµέλα που  είχε  στην  τσέπη  του  έλιωσε . Το  γεγονός  αυτό  του   προκάλεσε  την 

περιέργεια και  έκανε  και  άλλο  πείραµα . Τοποθέτησε  µερικούς σπόρους  ποπ-κόρν 

κοντά στον  σωλήνα  και  αφού  κάθ ισε λίγο  πιο  µακριά από  την  σωλήνα 

παρατήρησε έκπληκτος  ότι  οι  σπόροι  διογκώθηκαν , άνοιξαν  και  γέµισε  όλο  το 

εργαστήριο ποπ-κόρν.   

Το επόµενο πρωί, αποφάσισε να βάλει ένα αυγό κοντά στον σωλήνα. Ο Spencer 

µαζί µε έναν  συνάδελφο  γεµάτοι  περιέργεια  παρατήρησαν ότι  το  αυγό  άρχισε  να 

τρέµει και  να  τραντάζεται . Η  απότοµη  αύξηση  της  θερµοκρασίας  στο  εσωτερικό 

του αυγού  του  προκαλούσε  µεγάλη εσωτερική  πίεση . Καθώς  ο  περίεργος 
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συνάδερφος του  Δρ. Spencer πλησίασε το  αυγό  αυτό  εξερράγη  και  τον  πιτσίλισε 

στο πρόσωπο  µε κίτρινο  κρόκο . Ο  Δρ. Spencer κατέληξε στο  επιστηµονικό 

συµπέρασµα: η  λιωµένη  καραµέλα , το  ποπ-κόρν και  το  αυγό  που  εξερράγη , ήταν 

αποτελέσµατα της  έκθεσής  τους  στη  χαµηλής  πυκνότητας  ενέργεια  των 

µικροκυµάτων. Εποµένως εφόσον ένα αυγό µπορεί να βράσει τόσο γρήγορα γιατί 

να µην µπορεί αυτό  να  συµβεί  και  µε άλλα  φαγητά ; Έτσι  ξεκίνησαν  τα 

πειράµατα…. 

Ο Δρ. Spencer κατασκεύασε ένα  µεταλλικό κουτί  µε ένα  πορτάκι  το  οποίο  το 

τροφοδότησε µε ενέργεια µικροκυµάτων. Η ενέργεια που διοχετευόταν  στο κουτί 

δεν µπορούσε να  διαφύγει , έτσι  δηµιουργούσε  ένα  ηλεκτροµαγνητικό  πεδίο 

υψηλότερης πυκνότητας . Όταν  τοποθετούσε  κάποιο 

τρόφιµο στο  κουτί  και  το  τροφοδοτούσε  µε ενέργεια 

µικροκυµάτων, η θερµοκρασία του τροφίµου ανέβαινε  

γρήγορα. Ο  Δρ. Spencer είχε ανακαλύψει  κάτι 

επαναστατικό για  το  µαγείρεµα: τον  φούρνο 

µικροκυµάτων. Το  ονόµασε  ¨Radarange¨ και  οι  πρώτοι  φούρνοι  µικροκυµάτων 

κόστιζαν από  2000 έως  3000 $. Ο  πρώτος  φούρνος  µικροκυµάτων για  οικιακή 

χρήση κατασκευάστηκε  ανάµεσα  στο  1952-55 και  κόστιζε  1295$.  Μετά  το  1967 

κατασκευάστηκαν οικιακοί   φούρνοι  µικροκυµάτων πιο  µικροί , ασφαλέστεροι 

και πιο εύχρηστοι από τα προηγούµενα µοντέλα. 

 
 
2.1.2 Με ποιο τρόπο όµως λειτουργεί ο φούρνος 

µικροκυµάτων; 
 

Ο φούρνος  µικροκυµάτων χρησιµοποιεί  ένα  σωλήνα  κενού  αέρος , το 

ονοµαζόµενο Magnetron, για  να  δηµιουργήσει  έντονα  µικροκύµατα στον  θάλαµο 

µαγειρέµατος. Αυτά  τα  µικροκύµατα είναι  ηλεκτροµαγνητικά  κύµατα  µε 

συχνότητα 2.45 GHz, ή  2,45*109 Ηz (κύκλους ανά  δευτερόλεπτο ). 

Είναι όµοια  µε τα  ραδιοφωνικά  κύµατα , εκτός  του  ότι  έχουν  µεγαλύτερη 

συχνότητα. Εξαιτίας  αυτών  των  µικροκυµάτων, το  ηλεκτρικό  πεδίο  σε 

οποιοδήποτε σηµείο  µέσα στον  θάλαµο  µαγειρέµατος, δονείται  µπρος και  πίσω 

2,45 *109 φορές το  δευτερόλεπτο . Αυτό  σηµαίνει  ότι  τα  ηλεκτρικά  φορτισµένα 
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σωµατίδια σε οποιοδήποτε σηµείο στον θάλαµο µαγειρικής θα δονούνται και αυτά 

µε την σειρά τους µπρος και πίσω 2,45*109φορές το δευτερόλεπτο. 

Τα µόρια του  νερού  δεν  είναι  ηλεκτρικά  φορτισµένα  συνολικά , έχουν  όµως 

ηλεκτρικά φορτισµένες  άκρες . Η  µία άκρη  είναι  θετικά  φορτισµένη  και  η  άλλη 

αρνητικά. 

Με την  παρουσία  της  ακτινοβολίας  των  µικροκυµάτων, αυτά  τα  µόρια νερού 

βρίσκουν τους 

εαυτούς τους  να 

στριφογυρίζουν 

µπροστά και  πίσω 

αστραπιαία. Καθώς 

στριφογυρίζουν, 

τρίβονται µεταξύ 

τους και  η  τριβή 

αυτή τα  θερµαίνει. 

Το νερό  γίνεται 

θερµό και  τ ο θερµό  νερό  µε την  σειρά  του  µαγειρεύει τις  τροφές.  

Τροφές οι  οποίες  δεν  περιέχουν  νερό  δεν  ζεσταίνονται . Επίσης  δεν  ζεσταίνονται 

και τροφές  στις  οποίες  τα  µόρια νερού  δεν  δονούνται , όπως  ο  πάγος  ή  οι 

κατεψυγµένες τροφές.  

Γι' αυτόν  τον  λόγο  είναι  δύσκολο να ξεπαγώσουµε  κατεψυγµένες  τροφές  στον 

φούρνο µικροκυµάτων. 

Δύσκολο αλλά  όχι 

ακατόρθωτο, γιατί 

τα µόρια του  νερού 

στις κατεψυγµένες 

τροφές, δεν 

περιβάλλονται όλα 

τέλεια µέσα σε 

κρυστάλλους πάγου. 

Όσο υπάρχουν  λίγα 

σχετικά ευκίνητα  µόρια νερού , ακόµα  και  ο ι κατεψυγµένες  τροφές  τελικά  θα 

απορροφήσουν αρκετή  ενέργεια  µέχρι να  λιώσουν.  

Όταν αυτό  συµβεί , οι  τροφές  µπορούν να  µαγειρευτούν εύκολα . Φυσικά , η 
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διαδικασία τήξης  είναι  συχνά  πολύ  ανοµοιόµορφη , έτσι  ώστε  όταν  βγάλουµε 

αυτές τις  τροφές  από  τον  φούρνο , είναι πολύ  πιθανό  να  έχουν  θερµές  και  ψυχρές 

περιοχές. Σε  γενικές  γραµµές , το  να  µαγειρεύουµε κατεψυγµένες  τροφές  στον 

φούρνο µικροκυµάτων, δεν είναι αρκετά καλή ιδέα, γιατί τα αποτελέσµατα δεν θα 

είναι τόσο ικανοποιητικά. 

 Η χρήση των φούρνων µικροκυµάτων γ ια την υποβοήθηση των χηµικών 

αντιδράσεων ή  “Χηµεία MORE” (MicrowaveOven _ induced Reaction 

Enhancement) που παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα αλλά και ορισµένα 

µειονεκτήµατα συγκριτικά µε του συνηθισµένους τρόπος θέρµανσης. Συγκεκριµένα: 

ü Μειώνει τη διάρκεια θέρµανσης (στις αντιδράσεις πολυµερισµού έχει 

διαπιστωθεί συντόµευση της διάρκειας της αντιδράσεως κατά εβδοµήντα φορές) 

ü Αυξάνει την απόδοση των αντιδράσεων (70-90% του θεωρητικού µεγίστου) 

ü Προσφέρει ο µογενή θέρµανση όλης της µάζας των αντιδρώντων (η 

θερµότητας δεν µεταφέρεται από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αλλά 

κατανέµεται οµογενώς και τα εξωτερικά στρώµατα του υλικού δεν κινδυνεύουν 

να αλλοιωθούν λόγω υπερθερµάνσεως) 

ü  Εξοικονοµούν ενέργεια (λόγω της  φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας και της 

µειώσεις της διάρκειας θερµάνσεως) 

ü Βελτιώνουν την απόδοση ορισµένων αντιδράσεων (εκλεκτικότητα) 

ü Δίνουν καθαρά προϊόντα, κυρίως λόγω της µειωµένης θερµικής διασπάσεως 

και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες    διαδικασίες καθαρισµού 

ü Απαιτούν µικρές ποσότητες διαλυτών έως και καθόλου µε αποτέλεσµα τη 

µείωση του κόστους των προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος 

Ενώ ταυτόχρονα 

ü Είναι κατάλληλες για τη θέρµανση µόνο πολικών ουσιών 

ü Οι απλές οικιακές συσκευές παρουσιάζουν ορισµένα προβλήµατα ασφάλειας 

ü Μπορεί να προκαλούν τον αποπολυµερισµό ορισµένων πολυµερών 

προϊόντων µε παρατεταµένη θέρµανση. 
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2.1.3 Οδηγίες ασφαλούς χρήσεως του φούρνου 
µικροκυµάτων  
 
Η µικροκυµατική ηλεκρτοµαγνητική  ακτινοβολία  είναι  µη ιονίζουσα  αλλά  έχει 

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

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

Διεθνώς έχουν  οριστεί  διάφορα  επίπεδα  έκθεσης   σε  µικροκυµατική ακτινοβολία 

που ποικίλουν  από  100µW/cm2 (για διάρκεια  20 λεπτών ) µέχρι 10 µW/cm2  για 

συνεχή έκθεση. 

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

και µικρότερη από  1 100µW/cm2  σε απόσταση  µισού µέτρου. Συνεπώς  είναι 

συνετό να  τηρείται  αυτή  η  απόσταση  ασφαλείας  και  να  αποφεύγεται  η  άσκοπη 

παραµονή µπροστά στο φούρνο µικροκυµάτων. 

Κατά τη λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει η πόρτα του φούρνου να 

κλείνει ερµητικά 

(αεροστεγώς) και να µην έχει 

ρωγµές. Η  έκθεση  σε 

µικροκυµατική ακτινοβολία 

µπορεί να  προκαλέσει 

εγκαύµατα, των  οποίων  η 

έκταση εξαρτάται  από  την 

απόσταση από  την  πηγή , τη 

διάρκεια της έκθεσης και την 

ονοµαστική ισχύ  της  πηγής. 

Για λόγους ασφαλείας, οι φούρνοι µικροκυµάτων είναι κατασκευασµένοι ώστε να 

διακόπτεται η λειτουργία της πηγής µικροκυµάτων όταν ανοίγει η πόρτα. 

 

 Τέλος δεν πρέπει να τοποθετούµε σε φούρνο µικροκυµάτων:  

ü Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, διότι µέσα στον φούρνο παράγονται συχνά 

σπινθήρες που µπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη 

ü Μεταλλικά αντικείµενα διότι αλλοιώνουν το µαγνητικό πεδίο 

ü Διαβρωτικά υλικά που µπορεί να καταστρέψουν το προστατευτικό µεταλλικό 

περίβληµα του φούρνου 

ü Κλειστά δοχεία χωρίς τις ειδικές βαλβίδες ασφαλείας. 
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3. Πειραµατικό µέρος 
 

3.1 Πειράµατα επίδειξης 
Σκοπός  

O σκοπός των δύο πρώτων πειραµάτων επίδειξης  είναι  να  εξοικειωθούν οι 

µαθητές – φοιτητές µε τις  µεθόδους ποιοτικού  προσδιορισµού  των  ιόντων 

αµµωνίου και  χλωρίου  στις  οποίες  βασίζονται  τα  πειράµατα  που  θα 

ακολουθήσουν. Ενώ στο τρίτο πείραµα γίνεται επίδειξη για να δει το ακροατήριο 

ότι όλα  τα  εδάφη  δεν  παρουσιάζουν  την  ίδια  ικανότητα  να  συγκρατούν νερό  και 

κατά συνέπεια και τις διαλυτοποιηµένες ουσίες σε αυτό, στη µάζα τους.  

 

Απαιτούµενα όργανα  

ü Ηλεκτρονικός ζυγός 

ü Οικιακός φούρνος µικροκυµάτων 

ü Ποτήρια ζέσεως 50 mL 

ü Σπάτουλα 

ü Σιφώνιο 

ü Πιπέτα 

ü Ογκοµετρικός κύλινδρος 

ü πεχαµετρικό χαρτί 

ü σφαιρική φιάλη 

ü υδρόλουτρο 

ü θερµόµετρο 

 

Αντιδραστήρια 

ü νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3)  

ü υδατικού διαλύµατος καυστικού νατρίου (NaOH)  0,1 Ν 

ü υδατικού διαλύµατος χλωριούχου καλίου (KCl) 0,1 Ν 

ü νιτρικό αργύρο (AgNO3). 
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3.1.1 Ποιοτικός προσδιορισµός ιόντων αµµωνίου (ΝΗ4
+) 

Αρχικά φ τιάχνουµε διάλυµα  νιτρικού  αµµωνίου  1% βάρος κατ ’ όγκον  (w/v). 

Ζυγίζουµε σε  ζυγό 0,1gr νιτρικό αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3) και τα προσθέτουµε σε 10ml 

απιονισµένο νερό.  

Στη συνέχεια  µεταφέρουµε το  διάλυµα των 10ml του νιτρικού  αµµων ίου σε 

σφαιρική φιάλη  την οποία τοποθετούµε σε  υδρόλουτρο , µε θερµοκρασία  περίπου 

40οC. Αµέσως µετά π ροσθέτουµε 5mL υδατικού διαλύµατος καυστικού νατρίου 

(NaOH)  0,1 Ν  και ενώ την  ανακινούµε, κρατάµε πάνω  από  το  στόµιο  της  ένα 

κοµµάτι πεχαµετρικό χαρτί το οποίο έχουµε διαβρέξει προηγουµένως, ελαφρώς µε 

απιονισµένο νερό.  

Μετά από λίγα λεπτά παρατηρούµε την αλλαγή του χρώµατος του πεχαµετρικού 

χαρτιού. Το pH είναι γύρω  στο  8-9 επειδή  µε την προσθήκη NaOH και τη 

θέρµανση παράγεται αέρια αµµωνία (NH3), οπότε  το  περιβάλλον  πάνω  από  τη 

φιάλη γίνεται βασικό . Η  παραγοµένη  αέρια  αµµωνία  και η αύξηση  της  τιµής  του 

pH είναι µέτρο (ποιοτικά) της  ύπαρξης  αµµωνιακών  ιόντων  µέσα στη  σφαιρική 

φιάλη.  

Όσο µεγαλύτερο pH µετράµε µε το  πεχαµετρικό  χαρτί , τόσο  περισσότερη 

αµµωνία σχηµατίζεται , οπότε  τόσο  περισσότερα αµµωνιακά  ιόντα  υπάρχουν  στο 

διάλυµα. 

 

Παρατηρήσεις. Κατά την  εκτέλεση  του  πειράµατος  π ρέπει να  είµαστε 

προσεκτικοί ώστε  να  µην διαφύγουν  οι  ατµοί  της  αµµωνίας από το  στόµιο  της 

σφαιρικής φιάλης πριν να τοποθετήσουµε το πεχαµετρικό χαρτί. Επίσης θα πρέπει 

να προσέξουµε  να µην ακουµπήσει  το  πεχαµετρικό  χαρτί  στα  τοιχώµατα  της 

φιάλης ή µέσα στο διάλυµα. 
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3.1.2 Ποιοτικός προσδιορισµός χλωριούχων ιόντων µε AgNO3  

Τοποθετούµε σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα 10 mL υδατικού διαλύµατος χλωριούχου 

καλίου (KCl) 0,1 Ν . Παρατηρούµε ότι το 

διάλυµα είναι άχρωµο και διαυγές.  

Στη συνέχεια προσθέτουµε στο διάλυµα του 

χλωριούχου καλίου µερικές σταγόνες 

νιτρικού αργύρου(AgNO3). Παρατηρούµε τον 

σχηµατισµό λευκού ιζήµατος AgCl. 

 

 

Στην πραγµατικότητα το πείραµα αυτό γ ίνεται για να προσδιορίσουµε έµµεσα τα 

ιόντα καλίου. Το χλωριούχο κάλιο διίσταται κατά τη διάλυση του σε νερό και δίνει 

ένα ιόν καλίου και ένα ανιόν χλωρίου.  

Εποµένως όσο περισσότερο ίζηµα χλωριούχου αργύρου σχηµατίζεται, τόσο 

περισσότερα ιόντα χλωρίου υπάρχουν στο διάλυµα και κατά αντιστοιχία ιόντα 

καλίου. 

 

 

3.1.3 Παρατήρηση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν 
νερό 
 
Η γονιµότητα του εδάφους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  
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Ένας από αυτούς είναι η ικανότητά του να συγκρατεί την υγρασία.  

Σ’ αυτό  το  πείραµα  επίδειξης  παρατηρείται  η  διαφορετικοί  τύποι  εδαφών, 

παρουσιάζουν διαφορετική ικανότητα να συγκρατούν υγρασία στη µάζα τους. 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Σε δύο  χωνιά  διήθησης  τοποθετούνται  κοµµάτια  από  βαµβάκι . Στο  ένα  χωνί 

προστίθεται άµµος και στο  άλλο  χώµα  κήπου . Δύο  ογκοµετρικοί  κύλινδροι 

τοποθετούνται κάτω από τα χωνιά. 

Στη συνέχεια προστίθενται 50ml νερό σε κάθε χωνί. Η ποσότητα του νερού που 

δεν απορροφάτε από την  άµµο  ή  το  χώµα  συλλέγετε  και  συγκρατείται. 

Παρατηρούµε ότι  ο  πρώτος  κύλιν δρος (κάτω από  το  χωνί  µε την  άµµο ) έχει 

περισσότερα ml νερό από  το  δεύτερο . Εποµένως  γίνεται  φανερό  ότι  η  άµµος  έχει 

µικρότερη ικανότητα να συγκρατεί το νερό σε σχέση µε το χώµα κήπου. 

 

 

3.2 Πειράµατα για µαθητές/ φοιτητές 

 

3.2.1 Σύνθεση Πολυκαπρολακτόνης (PLC)  

Απαιτούµενα όργανα  

ü Ηλεκτρονικός ζυγός 

ü Οικιακός φούρνος µικροκυµάτων 

ü Ποτήρια ζέσεως 50 mL 

ü Σπάτουλα 

ü Σιφώνιο 
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ü Πιπέτα 

ü Ογκοµετρικός κύλινδρος 

 

Αντιδραστήρια 

 

ü ε - Καπρολακτόνη (CL) (99%) 

ü 2-αίθυλο εξανοΐκό  δισθενή   κασσίτερο 

(Tin(II) 2-ethylhexanoate/ stannous octanoate)  

 

 

Πειραµατική διαδικασία 

 Σε ένα  ποτήρι  ζέσεως  των  50 mL βάζουµε 2 mL ε-καπρολακτόνης (CL) 

µετρηµένα µε σιφώνιο  και  στη  συνέχεια 

προσθέτουµε 2 σταγόνες  (περίπου 0,1 mL) 2-

αίθυλο εξανοΐκό δισθενή  κασσίτερο (Tin(II) 2-

ethylhexanoate). Αν αδεύουµε ελαφρώς  και 

παρατηρούµε ότι  προκύπτει  ένα  διάφανο 

διάλυµα. Στη  συνέχεια  τοποθετούµε  το  ποτήρι 

ζέσεως σε  φούρνο  µικροκυµάτων, ρυθµισµένο 

στα 800 Watt και το ακτινοβολούµε για 2 λεπτά.. Μετά το πέρας των δύο λεπτών 

αποµακρύνουµε το  ποτήρι  από  τον  φο ύρνο (µε τη  βοήθεια  λαβίδας ) και  το 

µεταφέρουµε στον  απαγωγό  µέχρι να 

κρυώσει και  να  αποµακρυνθούν  οι  ατµοί  που 

σχηµατίζονται. Τελικά  το  προκύπτει  λευκό 

στερεό που  είναι  το  πολυµερές  δηλαδή  η 

πολυκαπρολακτόνη. 

Στη συνέχεια , αν  θέλουµε  να  παραλάβουµε 

καθαρό το  πολυµερές  της 

πολυκαπρολακτόνης το διαλυτοποιούµε µε 20 mL διµεθυλοχλωρίδιο (CH2Cl2) και 

στη συνέχεια  καταβυθίζουµε  το  ίζηµα  µε 1mL αιθανόλης (CH3CH2OH). Τελικά 

προκύπτει λευκό αφράτο ίζηµα καθαρής πολυκαπρολακτόνης. 
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3.2.2 Πειράµατα για µαθητές-φοιτητές 

Παρασκευή συστήµατος συγκράτησης ενεργών συστατικών λιπασµάτων από 

βιοαποικοδοµήσιµη πολυκαπρολακτόνη και χαρτί (κυτταρίνη) και µελέτη της 

αποτελεσµατικότητας του.  

 

Σκοπός των πειραµάτων 

Σκοπός του  πειράµατος  είναι  κατανόηση  της  ιδιότητας  του  πολυµερ ούς 

πολυκαπρολακτόνη να  συγκρατεί  το  χλωριούχο  κάλιο (ΚCl) και το  νιτρικό 

αµµώνιο (ΝΗ4ΝΟ3) που αποτελούν βασικά συστατικά λιπασµάτων.  

Στα πειράµατα  που  ακολουθούν γίνεται  αρχικά  συγκράτηση  των  αλάτων  (KCl 

και ΝΗ4ΝΟ3 ) σε  χαρτί . Το  χαρτί  χρησιµοποιείται  για να  προσοµοιάσουµε  κάπως 

καλύτερα τις  συνθήκες  στον  αγρό . Σηµαντικός  παράγοντας  για  το  βαθµό 

συγκράτησης των ενεργών συστατικών  είναι το χώµα. Η σύσταση και η ποιότητα 

του χώµατος. Το χαρτί εποµένως προσδίδει στο σύστηµα υδρόφιλο χαρακτήρα και 

πορώδες. 

 

 

3.2.3 Μελέτη της ικανότητας του συστήµατος συγκράτησης 

πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να  συγκρατούν  το 

χλωριούχο κάλιο. 

 Η ικανότητα του συστήµατος πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να 

συγκρατούν το χλωριούχο κάλιο βασίζεται στην  ανίχνευση ιόντων χλωρίου Cl- σε 

έκλπυµα κοµµατιού διηθητικού  χαρτιού , διαποτισµένου  µε κορεσµένο  διάλυµα 

χλωριούχου καλίου (ΚCl) πριν και µετά τον πολυµερισµό. 

 

Απαιτούµενα όργανα  

ü Ηλεκτρονικός ζυγός 

ü Οικιακός φούρνος µικροκυµάτων 

ü Ποτήρια ζέσεως 50 mL 

ü Σπάτουλα 

ü Σιφώνιο 

ü Πιπέτα 
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ü Ογκοµετρικός κύλινδρος 

ü Πιστολάκι θέρµανσης 

 

Αντιδραστήρια 

ü Καπρολακτόνη (99%) 

ü 2-αίθυλο εξανοΐκό δισθενή κασσίτερο 

        (Tin(II) 2-ethylhexanoate)  

ü κορεσµένο διάλυµα ΚCl 

ü νιτρικό αργύρο (AgNO3). 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Αρχικά κόβουµε 3 στρογγυλά κοµµάτια διηθητικού χαρτιού  διαµέτρου  2,5 cm. 

Έπειτα παρασκευάζουµε κορεσµένο  διάλυµα  ΚCl σε αιθανόλη  και εµβαπτίζουµε 

µέσα σε  αυτό  τα 3 κοµµάτια  χαρτιού , τα οποία στη  συνέχεια στεγνώνουµε µε τη 

βοήθεια ενός σεσουάρ (¨πιστολάκι¨).  

Παίρνουµε 4 ποτήρια ζέσεως των 50 mL, στο πρώτο τοποθετούµε το ένα από τα 

χαρτιά και το  ξεπλένουµε  µε 3 mL απιονισµένου νερού . Μεταφέρουµε  το 

έκπλυµα σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε σταγόνες AgNO3. 

 Παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται λευκό ίζηµα που είναι το AgCl. Η εµφάνιση του 

ιζήµατος είναι  ενδεικτικό  της  ύπαρξης  ιόντων  χλωρίου  στο  έκπλυµα . Αυτό 

σηµαίνει ότι  το  χαρτί  δεν  συγκρατεί  το  Κ Cl στη µάζα του  και  µε το  νερό 

µπορούµε να το αποµακρύνουµε από αυτό. 

Στο δεύτερο  ποτήρι  τοποθετούµε  2 mL καπρολακτόνης µετρηµένα µε σιφώνιο 

και στη  συνέχεια  προσθέτουµε  2 σταγόνες  (περίπου 0,1 mL) 2-αίθυλο εξανοΐκό 

δισθενή  κασσίτερο  (Tin(II) 2-ethylhexanoate). Στο διάλυµα  αυτό  εµβαπτίζουµε 

το δεύτερο  χαρτί. Στη  συνέχεια  το  χαρτί  αυτό  ξεπλένεται µέσα στο  τρίτο  ποτήρι 

ζέσεως µε 3 mL απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε  το έκπλυµα σε ένα 

δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτουµε µερικές σταγόνες AgNO3.  

Παρατηρούµε χρωµατισµό  του  διαλύµατος , γίνεται  καστανέρυθρο  και  θόλωµα.  

Ο χρωµατισµός µπορεί να οφείλεται στο σχηµατισµό κάποιου συµπλόκου. 

Τέλος εµβαπτίζουµε και το τρίτο χαρτάκι στο διάλυµα της ε-καπρολακτόνης µε 

τον καταλύτη  (µέσα στο  2ο ποτήρι ζέσεως).  Στη συνέχεια το χαρτί  αυτό 

τοποθετείται σε φούρνο µικροκυµάτων, ο οποίος είναι ρυθµίζµένος στα 800 Watt 

και  ακολουθεί ακτινοβόληση για 2 λεπτά. Μετά το πέρας των 2 λεπτών αφήνουµε 
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το πολυµερισµένο  χαρτ ί να κρυώσει και το  ξεπλένουµε όπως και  τα  δύο 

προηγούµενα µε 3 mL απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα του σε ένα 

δοκιµαστικό σωλήνα  και  προσθέτουµε  σταγόνες AgNO3  οπότε παρατηρείται οτι 

δεν σχηµατίζεται θόλωµα. Από  αυτό  προκύπτει το συµπέρασµα ότι  το πολυµερές 

συγκράτησε την δραστική ουσία δηλαδή το KCl. 

 

  
 

 

2.2 Μελέτη της ικανότητας του συστήµατος συγκράτησης 
πολυκαπρολακτόνης-κυτταρίνης (χαρτιού) να  συγκρατούν  το 
νιτρικό αµµώνιο (πηγή αζώτου για τα φυτά). 

 

Η ικανότητα  του  συστήµατος  πολυκαπρολακτόνης -κυτταρίνης (χαρτιού) να 

συγκρατούν το  άζωτο  που  προσφέρεται  µε το  νιτρικό  αµµώνιο  βασίζεται  στην 

ανίχνευση ιόντων NH4
+ σε έκλπυµα  κοµµατιού  διηθητικού  χαρτιού, 

διαποτισµένου µε κορεσµένο  διάλυµα  νιτρικού  αµµωνίου (ΝΗ4ΝΟ3)  πριν  και 

µετά τον πολυµερισµό. 

Απαιτούµενα όργανα  

ü Ηλεκτρονικός ζυγός 

ü Οικιακός φούρνος µικροκυµάτων 

ü Ποτήρια ζέσεως 50 mL 

ü Σπάτουλα 

ü Σιφώνιο 

ü Πιπέτα 

ü Ογκοµετρικός κύλινδρος 

ü Σφαιρική φιάλη 



 45 

ü Πεχαµετρικό χαρτί 

ü Υδρόλουτρο 

ü Πιστολάκι θέρµανσης 

 

Αντιδραστήρια 

ü Καπρολακτόνη (99%) 

ü 2-αίθυλο εξανοΐκό δισθενή  κασσίτερο (Tin(II) 2-ethylhexanoate)  

ü νιτρικό αµµωνίο (ΝΗ4ΝΟ3) 

ü υδατικό διαλύµα NaOH  0,1 Ν 

 

Πειραµατική διαδικασία 

Κόβουµε 3 στρόγγυλα κοµµάτια διηθητικού χαρτιού  διαµέτρου  2,5 cm. 

Ζυγίζουµε σε   ζυγό  ακριβείας 0,1 gr ΝΗ4ΝΟ3 και τα  τοποθετούµε  σε   ποτήρι 

ζέσεως στο οποίο προσθέτουµε 10 mL απιονισµένο νερό (παρασκευή διαλύµατος 

ΝΗ4ΝΟ3 1% w/v). Εµβαπτίζουµε  στη  συνέχεια  τα τρία χαρτιά  στο  διάλυµα  του 

νιτρικού αµµωνίου  (ΝΗ4ΝΟ3)και τα  στεγνώνουµε   µε τη  βοήθεια ενός  σεσουάρ 

(¨πιστολάκι¨).  

Παίρνουµε 4 ποτήρια ζέσεως  των  50 mL, στο  πρώτο  τοποθετούµε  το πρώτο 

χαρτί και το ξεπλένουµε µε  3 mL απιονισµένου νερού. Μεταφέρουµε το έκπλυµα 

που προκύπτει σε µια σφαιρική  φιάλη και 

την τοποθετούµε σε  υδρόλουτρο , µε 

θερµοκρασία περίπου  40ο  C. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε  5 mL υδατικού διαλύµατος 

NaOH  0,1 Ν  και  ενώ  ανακινούµε  ελαφρώς 

τη φιάλη  µε το  ένα  µας χέρι , µε το  άλλο 

κρατάµε ένα κοµµάτι πεχαµετρικού χαρτιού 

πάνω από  το  στόµιο  της. Με την  προσθήκη 

NaOH και τη  θέρµανση παράγεται αέρια  αµµωνία NH3. Η  παραγώµανη  αµµωνία 

προσδιορίζεται ποιοτικά  µε το πεχαµετρικό χαρτί το οποίο έχουµε προηγουµένως 

διαβρέξει ελαφρώς  µε απιονισµένο  νερό . Παρατηρούµε  ότι  το  πεχαµετρικό  χαρτί 

αλλάζει χρώµα και µετρά pH γύρω στο 8-9.  

 Στο δεύ τερο ποτήρι  τοποθετούµε  2 mL ε-καπρολακτόνης µετρηµένα µε 

σιφώνιο και  στη  συνέχεια  προσθέτουµε  2 σταγόνες  (περίπου 0,1 mL) 2-αίθυλο 

εξανοΐκό δισθενή   κασσίτερο  (Tin(II) 2-ethylhexanoate). Εµβαπτίζουµε  το 
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δεύτερο χαρτί στο διάλυµα και το ξεπλένουµε όπως και το προηγούµενο µε 3 mL 

απιονισµένου νερού . Μεταφέρουµε  το έκπλυµα του  δεύτερου  χαρτιού,  σε µια 

σφαιρική φιάλη  και  την  τοποθετούµε  σ το υδρόλουτρο (40οC).  Στη συνέχεια 

προσθέτουµε 5 mL NaOH  0,1 Ν και αµέσως  τοποθετούµε  στο  στόµιο  της  φιάλη 

το διαβρεγµένο µε νερό  κοµµάτι  του  πεχαµετρικού  χαρτιού . Παρατηρούµε  ότι  το 

πεχαµετρικό χαρτι  µετρά pH περίπου 8. Εποµένως  και  σε  αυτή  την  περίπτωση 

όπως και  στο  πρώτο  χαρτί  µετα την προσθήκη του διαλύµατος NaOH  παράγεται 

αέρια αµµωνία , γεγονός που  αποδεικνύει  ότι  η ε-καπρολακτόνη χωρίς  να 

πολυµεριστεί δεν συγκρατεί NH4
+. 

 Τέλος εµβαπτίζουµε  και  το  τρίτο  χαρτ ί στο διάλυµα  της ε-καπρολακτόνης µε 

τον καταλύτη  και το τοποθετούµε   στο 

φούρνο µικροκυµάτων  τον  οποίο 

ρυθµίζουµε στο  % της  συχνότητάς  του , 800 

Watt  ισχύ και  το ακτινοβολούµε για  2 

λεπτά. Αφού  παραλάβουµε  το 

πολυµερισµένο χαρτάκι  το  αφήνουµε  να 

κρυώσει και το  ξεπλένουµε  µε 3 mL 

απιονισµένου νερού . Μεταφέρουµε  το  

έκπλυµα σε µια σφαιρική  φιάλη και την τοποθετούµε σε  υδρόλουτρο  ( 40οC). 

Προσθέτουµε 5 mL NaOH  0,1 Ν και κρατάµε το πεχαµετρικό χαρτί πάνω από το 

στόµιο της  φιάλης . Το  πεχαµετρικό  χαρτί δεν δείχνει κάποια αλλαγή . Το pH του 

παραµένει ουδέτερο  όπως  του  απιονισµένου  νερού . Άρα  µετά την  προσθήκη 

NaOH  δεν παράγεται  αέρια  αµµωνία , γεγονός που  αποδεικνύει  ότι  η 

πολυκαπρολακτόνη συγκρατεί τα ιόντα NH4
+, εποµένως και το άζωτο (Ν). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Οι ¨δέκα εντολές¨ ασφάλειας στο εργαστήριο 
 

Είναι απαραίτητο  να  προστατεύουµε  τα  µάτια µας, γι ` αυτό  καλό  είναι  να 

φοράµε γυαλιά ασφαλείας. 

Πρέπει, πριν  χρησιµο ποιήσουµε κάποιο  αντιδραστήριο , να  διαβάσουµε 

προσεκτικά την  ετικέτα  που  υπάρχει  στο  δοχείο  ή  στη  φιάλη  όπου  βρίσκεται , για 

να είµαστε σίγουροι ότι είναι αυτό που θέλουµε. 

Ποτέ δεν  δοκιµάζουµε  µε το  στόµα  ουσίες , ούτε  µυρίζουµε χηµικά 

αντιδραστήρια. Στην  π ερίπτωση που  χρειάζεται  να  µυρίσουµε, 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. 

Ποτέ δεν  θερµαίνουµε  σε  γυµνή  φλόγα  υγρά  που  αναφλέγονται  εύκολα , όπως 

αιθέρα, αιθαν όλη, διθειάνθρακα  κ.ά . Ο  λύχνος  δεν  πρέπει  να  µένει αναµµένος 

όταν δεν  τον  χρειαζόµαστε , ιδιαίτερα  όταν  δίπλα  στο  λύχνο  συνεχίζουµε  να 

εκτελούµε άλλα πειράµατα. 

Δεν πρέπει  να  θερµαίνουµε  υγρό  σε  δοκιµαστικό  σωλήνα , όταν  το  ύψος  του 

υπερβαίνει τα  δύο  τρίτα του σωλήνα . Η  θέρµανση  του  υγρού  σε  δοκιµαστικό 

σωλήνα δεν  πρέπει  να  γίνεται  στον  πυθµένα  του  σωλήνα , αλλά  κοντά  στην 

επιφάνεια του υγρού. 

Όταν θερµαίνουµε σε δοκιµαστικό σωλήνα, φροντίζουµε το στόµιο του σωλήνα 

να µην είναι  στραµµένο  προς  το  πρόσωπό  µας ή  προς άλλο  παρευρισκόµενο 

άτοµο. 

Η µετάγγιση καυστικών  υγρών  ή  τοξικών  διαλυµάτων  δεν  πρέπει  να  γίνεται  µε 

αναρρόφηση µε το  σιφώνιο , αλλά  µε τη  βοήθεια  ¨φούσκας¨ (πουάρ, poire) που 

προσαρµόζεται στο σιφώνιο. 

Οι αραιώσεις  των  ισχυρών  οξέων , ιδιαίτερα  του  θε ιικού οξέος , ΠΡΕΠΕΙ  να 

γίνονται µε προσθήκη ΟΞΕΟΣ στο ΝΕΡΟ και ποτέ αντίστροφα. Υπάρχει κίνδυνος 

λόγω της ισχυρής εξώθερµης αντίδρασης, να εκτιναχθούν σταγονίδια οξέος και να 

προκαλέσουν ζηµιές. 

Όταν χυθεί κάπου οξύ, πρώτα το εξουδετερώνουµε µε σόδα φαγητού (βάση) και 

κατόπιν το  πλένουµε  µε άφθονο  νερό . Όταν  χυθεί  αλκαλικό  υγρό , εξουδετέρωση 

γίνεται µε ξίδι ή αραιό οξικό  οξύ. 
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Όταν  πέσει οξύ στο δέρµα µας, το στόµα ή µάτια, τα πλένουµε πρώτα µε αραιό 

διάλυµα σόδας φαγητού, NaHCO3, συγκέντρωσης περίπου 5%w/v και κατόπιν µα 

άφθονο νερό . Αν  πέσει  βάση , πλένουµε  πρώτα  µε αραιό  διάλυµα  βορικού  οξέος, 

Η3ΒΟ3 συγκέντρωσης περίπου 5% w/v και κατόπιν µα άφθονο νερό. 

10.   Μετά  το  τέλος  της  εργαστηριακής  άσκησης  τοποθετούµε  τα  όργανα  που 

χρησιµοποιήσαµε καθαρά  στην  ίδ ια θέση  απ ` όπου  τα  πήραµε  και  πλένουµε 

οπωσδήποτε τα χέρια µας. 
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Προεργαστηριακές ερωτήσεις 

 

1. Τι γνωρίζεται για τα λιπάσµατα. Γράψε ένα φυσικό λίπασµα και ένα τεχνητό. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

2. Ένα λίπασµα γράφει στην ετικέτα του 14-17-23. Τι χαρακτηρίζουν κατά σειρά οι 

αριθµοί αυτοί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

3. Ποια τριάδα αριθµών κατά σειρά θα τοποθετούσες στην επιφάνεια του µικτού 

λιπάσµατος όταν γνωρίζουµε ότι στα 250 kg του λιπάσµατος περιέχονται 8 Kg 

καλίου (ως οξειδίου του καλίου, Κ 2Ο), 25 kg φωσφόρου (ως πεντοξείδιου του 

φωσφόρου, Ρ2Ο5) και 37,5 kg αζώτου;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

4. Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο του ευτροφισµού; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

5. Γράψτε την γενική αντίδραση πολυµερισµού διάνοιξης δακτυλίου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. Τι είναι τα βιοαποικοδοµήσιµα πολυµερή; Δώστε παραδείγµατα φυσικών και 

τεχνητών πολυµερών αυτής της κατηγορίας. 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

 

Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

 
1. Γιατί η  πολυκαπρολακτόνη είναι ¨πράσινο¨ πολυµερές;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

2. Δώστε τις αντιδράσεις ποιοτικού προσδιορισµού των ιόντων χλωρίου και των ιόντων 

αµµωνίου. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του NaOH στο τρίτο πείραµα; Είναι απαραίτητη η θέρµανση; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 



 51 

4. Κατακρατεί η πολυκαπρολακτόνη τα ιόντα Cl- και  NH4
+; Τι εφαρµογές στην 

καθηµερινή ζωή  µπορεί να έχει αυτή η ιδιότητα του πολυµερούς; 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Παράρτηµα 

 

Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα 

Το ορατό φώς, οι ακτίνες Χ, τα µικροκύµατα, τα ραδιοκύµατα κ.λ.π. αποτελούν 

διαφορετικά είδη της ηλεκτροµαγνητικής  ακτινοβολίας . Όλα  µαζί συγκροτούν  το 

ηλεκτοµαγνητικό φάσµα, που αναπαρίσταται στο παρακάτω σχήµα. 

Όπως φαίνεται , το  ηλεκτροµαγνητικό  φάσµα  υποδιαιρείται  αυθαίρετα  σε 

διάφορες περιοχές , από  τις  οποίες  η  περιοχή  του  ορατού  καταλαµβάνει  µικρό 

µόνο µέρος του  συνολικού  φάσµατος , σε  µήκος κύµατος  από  3,8*10-5 cm έως 

7,8*10-5. Η  περιοχή  του  ορατού  περιβάλλεται  από  τις  περιοχές  του  υπεριώδους 

και του υπερύθρου. 

 

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία παρουσιάζει διττή  συµπεριφορά . Σε 

ορισµένες περιπτ ώσεις, παρουσιάζει  ιδιότητες  σωµατιδίου , ενώ  σε  άλλες 

συµπεριφέρεται ως  ενεργειακό  κύµα  που  ταξιδεύει  µε την  ταχύτητα  του  φωτός. 

Όπως όλα  τα  κύµατα , η  ηλεκτροµαγνητική  ακτινοβολία  χαρακτηρίζεται  από 

κάποιο µήκος κύµατος , κάποια  συχνότητα  και  κάποιο  πλάτος.  Το µήκος κύµατος 

λ, είναι  απλώς  η  απόσταση  ανάµεσα  στα  µέγιστα δύο  διαδοχικών  κυµάτων . Η 

συχνότητα ν , είναι  ο  αριθµός  που  εκφράζει  το  πόσα  µέγιστα κυµάτων  διέρχονται 
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από ορισµένο  σηµείο ανά µονάδα χρόνου  και  συνήθως  δίνεται  σε  αντίστροφα 

δευτερόλεπτα (s-1) ή hertz, Hz (1Hz = 1s-1). Πλάτος  είναι  το  ύψος  του  κύµατος, 

µετρούµενο από  το  µέσο σηµείο έως το µέγιστο. Η  ένταση  της  ενέργειας 

ακτινοβολίας, είτε  πρόκειται  για  ασθενή  δέσµη  είτε  για  εκτυφλωτική , είναι 

ανάλογη προς το τετράγωνο του πλάτους του κύµατος. 

Πολλαπλασιάζοντας το  µήκος κύµατος , σε  εκατοστόµετρα  (cm), µε την 

συχνότητα του , σε  αντίστροφα  δευτερόλεπτα  (s-1), υπολογίζουµε  την  ταχύτητα 

του, σε  εκατοστόµετρα  ανα  δευτερόλεπτα  (cm/s). Η  ταχύτητα  κάθε 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  στο  κενό  είναι  σταθερ ή και  αποκαλείται 

«ταχύτητα του φωτός», συντοµογραφικά c. Πρόκειται  για  µια από  τις  φυσικές 

σταθερές που  γνωρίζουµε  µε µεγάλη ακρίβεια . Έχει  αριθµητική  τιµή 

2,99792458*1010 cm/s, που συνήθως στρογγυλοποιείται στα 3,00*1010 cm/s. 

 

 

Μήκος κύµατος    x     Συχνότητα     =        Ταχύτητα 

                     λ(cm)          x                 ν (s-1)          =         c (cm/s) 

 

 

που µπορεί να αναγραφεί και ως: 

 

λ=c/ν    ή ν = c/λ 
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