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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 
Τα αέρια που συµµετέχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό  στη σύσταση της ατµόσφαιρας είναι το 
οξυγόνο (20%v/v) και το άζωτο (80%v/v). Το όζον αποτελεί ένα από τα συστατικά της γήινης 
ατµόσφαιρας και παρόλο που συνιστά µικρό µόνο ποσοστό των συστατικών της, αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη. Οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις όζοντος στον αέρα παρατηρούνται στη στρατόσφαιρα (10 ppm), σε ύψος 20-25 
Km (1/100.000), ενώ στην τροπόσφαιρα η συγκέντρωσή του είναι 0,03-0,04 ppm.   
Το όζον είναι µια αλλοτροπική µορφή του στοιχείου οξυγόνου. Στην πιο σταθερή του µορφή το 
στοιχείο οξυγόνο απαντά ως διατοµικό µόριο (Ο2). Τα µόρια του όζοντος περιέχουν τρία άτοµα 
οξυγόνου (Ο3) και είναι ασταθή σε σχέση µε το Ο2. Το όζον είναι ένα πολύ δραστικό αέριο και 
ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις θεωρείται ερεθιστικό και τοξικό.  
Με φυσικό τρόπο και µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (αστραπές) παράγεται σε µικρές 
ποσότητες στην ανώτερη γήινη ατµόσφαιρα και στον αέρα της χαµηλότερης ατµόσφαιρας. 
Σε θερµοκρασία δωµατίου το όζον είναι ένα ελαφρώς γαλάζιο αέριο µε µια χαρακτηριστική, 
έντονη οσµή που µπορούµε να την αισθανθούµε στον εισπνεόµενο αέρα µετά από µια καταιγίδα 
ή πλησιάζοντας φωτοτυπικά µηχανήµατα σε λειτουργία. 
Υγροποιείται προς σκούρο µπλε υγρό στους -112˚C και στερεοποιείται στους -193˚C. Το Ο 3 
είναι πολύ πιο δραστικό απ’ ότι το Ο2. Είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό αντιδραστήριο, το δεύτερο 
ισχυρότερο οξειδωτικό µετά το φθόριο (F2).  
Στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας το Ο3 µπορεί να σχηµατιστεί όταν µίγµα Ο2 και ΝΟ2 
εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία. Τέτοια µίγµατα εµφανίζονται στο ρυπασµένο αέρα µεγάλων 
αστικών κέντρων. Η συγκέντρωση του ΝΟ2 στον αέρα είναι συνήθως πολύ χαµηλή, επειδή το 
Ν2 και το Ο 2 δεν αντιδρούν υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο µέσα στους κυλίνδρους των 
µηχανών εσωτερικής καύσης, όπου αναπτύσσονται µεγάλες θερµοκρασίες, µπορούν να 
αντιδράσουν σύµφωνα µε την εξίσωση:    

Ν2(g) + Ο2(g)  → 2ΝΟ(g) 
Στη συνέχεια το ΝΟ οξειδώνεται από το Ο2 του αέρα σύµφωνα µε την αντίδραση:  

2ΝΟ(g) + Ο2(g)  → 2ΝΟ2(g) 
Το ΝΟ2 είναι ένα ερυθροκαστανό αέριο, το οποίο διασπάται µε την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας σύµφωνα µε την αντίδραση: 

ΝΟ2(g) + UV Light→ ΝΟ(g) +Ο•(g) 
Το άτοµο του οξυγόνου που σχηµατίζεται από την παραπάνω αντίδραση είναι ε ξαιρετικά 
δραστικό και αντιδρά εύκολα µε το Ο2 της ατµόσφαιρας σχηµατίζοντας όζον σύµφωνα µε την 
αντίδραση:  

Ο•(g)  + Ο2(g)  → Ο3(g) 



 
Τις ηλιόλουστες µέρες, όπου η ρύπανση σε ΝΟ2 είναι υψηλή λόγω κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, η συγκέντρωση του Ο 3 στον αέρα µπορεί να φτάσει σε επίπεδα που είναι 
επικίνδυνα για τα φυτά και τα ζώα. 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 
Το τροποσφαιρικό όζον έχει πολλαπλή σηµασία για την ατµόσφαιρα της γης. Κατέχει κεντρικό 
ρόλο στην χηµεία της τροπόσφαιρας καθώς αποτελεί την βασική πηγή του πιο σηµαντικού 
οξειδωτικού µέσου στην τροπόσφαιρα, της ρίζας του υδροξυλίου (ΟΗ).  Η σηµασία του έγκειται 
όµως και στις συνέπειες που έχει τόσο στον άνθρωπο όσο και στο φυτικό βασίλειο και τα 
διάφορα υλικά. Όσον αναφορά στις επιπτώσεις του όζοντος στον άνθρωπο, η συνεχής έκθεση 
του ανθρώπου σε υψηλές τιµές όζοντος µπορεί να του προκαλέσει µόνιµη βλάβη στους 
πνεύµονες. Ακόµα και όταν το όζον είναι σε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις η εισπνοή του 
µπορεί να προκαλέσει µια σειρά από προβλήµατα υγείας όπως πόνους στο στήθος, βήχα, 
ερεθισµό του λαιµού, συµφόρηση, και να επιδεινώσει καρδιακά προβλήµατα, βρογχίτιδα, 
εµφύσηµα και άσθµα. Το όζον είναι από µόνο του ένα οξειδωτικό µέσο και είναι φυτο-τοξικό 
στοιχείο που σηµαίνει ότι όταν βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις γίνεται επικίνδυνο για τα 
φυτά και δάση καθώς επηρεάζει την ικανότητα τους να παράγουν και να αποθηκεύουν τροφή 
κάνοντας τα έτσι πιο ευάλωτα στις αρρώστιες, τα έντοµα και τις άσχηµες καιρικές συνθήκες.  Το 
όζον ως οξειδωτικό µέσον επιδρά και σ ε διάφορα οργανικά υλικά, όπως: α) σε φυσικές και 
συνθετικές οργανικές χρωστικές που χρησιµοποιούνται στην ζωγραφική, στις εξωτερικές 
ζωγραφισµένες διακοσµήσεις κτιρίων, ή σε βαφή υφασµάτων,  β) στο φυσικό καουτσούκ, γ) στα 
συνθετικά ελαστικά υλικά, δ) σε υλικά από κυτταρίνη όπως το χαρτί, ο  πάπυρος, ε) σε λινά 
υφάσµατα, λινές κλωστές, στ) σε µέταλλα. Εποµένως η ρύπανση του όζοντος συνδέεται άµεσα 
και µε προβλήµατα υποβιβασµού της ποιότητας ζωής καθώς και της  πολιτισµικής  κληρονοµιάς 
παγκοσµίως.  
Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι η αυξηµένη συγκέντρωση όζοντος µέσα σε µουσειακούς 
χώρους πόλεων που έχουν πρόβληµα φωτοχηµικής ρύπανσης. προκαλεί ζηµιές σε οργανικά 
υλικά και ιδιαίτερα στις φυσικές οργανικές χρωστικές που χρησιµοποιήθηκαν σε παραδοσιακά 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (µουσεία λαϊκής τέχνης), σε έργα ζωγραφικής, σε κειµήλια, 
πάπυρους, (συλλογές µουσείων), κ.α. Μιαν τέτοια µελέτη που έγινε στο Getty Conservation 
Institute, στην Αµερική,  βασίστηκε στην έκθεση, αντικειµένων που επεξεργάστηκαν µε µεγάλο 
αριθµό φυσικών χρωστικών, σε ποικίλες συγκεντρώσεις όζοντος για ποικίλα χρονικά 
διαστήµατα. Σκοπός των µελετών ήταν η εύρεση των επικίνδυνων ορίων συγκέντρωσης όζοντος 
στην ατµόσφαιρα των µουσείων, έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας και 
συντήρησης των έργων τέχνης.  Οι χρησιµοποιούµενες χρωστικές ήταν φυσικές δεδοµένου ότι 
τα έργα της τέχνης  προηγούνται χρονικά της ανάπτυξης των σύγχρονων συνθετικών χρωστικών 
ουσιών. Η εύρεση άλλωστε των πιο ευάλωτων φυσικών χρωστικών σε ρ υπογόνες 
συγκεντρώσεις όζοντος ήταν καθοριστικής σηµασίας για τις τεχνικές συντήρησης. Η σχετική 
ευαισθησία των φυσικών χρωστικών ουσιών στο όζον καθορίστηκε µε βάση το ποσοστό και την 
δριµύτητα των αλλαγών χρώµατος που εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια έκθεσης στο όζον.  
Τα αποτελέσµατα της µελέτης απέδειξαν ότι οι  πιο ευαίσθητες στο όζον, φυσικές χρωστικές 
ουσίες, ήταν οι: Kουρκουµίνη (Curcumin), Aλιζαρίνη (Madder Lake), Ινδικό (Indigo), Αίµα του 
Δράκου (Dragon’s Blood) και µία τριφαινυλοµεθανική χρωστική η Violet 14.Περαιτέρω µελέτες 
για τον τρόπο δράσης του όζοντος σε αυτά τα οργανικά µόρια απέδειξαν ότι το όζον επιτίθεται 
πιο γρήγορα στους διπλούς δεσµούς άνθρακα-άνθρακα άκυκλων ολεφινικών ενώσεων και  πιο 
αργά στις αρωµατικές ενώσεις (κυκλικές µε βενζολικό δακτύλιο).  

 



 

 

 

Μηχανισµός οζονόλυσης 

Οζονίδιο 

 

Αυτή η αντίδραση διάσπασης του διπλού δεσµού οξειδώνει το οργανικό µόριο, διασπώντας 
τελικά τις ανθρακικές αλυσίδες. Δεδοµένου ότι αυτοί οι  διπλοί δεσµοί αποτελούν συχνά µέρος 
των χρωµοφόρων οµάδων των χρωστικών, η καταστροφή τους από την αντίδραση µε το όζον 
οδηγεί σε απώλεια του χρώµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αντίδραση αυτή είναι µια περίπλοκη διαδικασία  που εξαρτάται:  
• από τη συγκέντρωση του όζοντος  
• το χρονικό διάστηµα έκθεσης της χρωστικής στο όζον 
• τη µοριακή δοµή της χρωστικής (κυκλική-άκυκλη ένωση, αριθµός πολλαπλών δεσµών, 
τύπος πολλαπλών δεσµών, µέγεθος µορίου χρωστικής) 

• τη συγκέντρωση της χρωστικής 
Παρ’ όλα αυτά η συµπεριφορά µιας συγκεκριµένης χρωστικής ουσίας απέναντι στην έκθεση στο 
όζον µπορεί να αλλάξει ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής της (π.χ. διαφορετική συµπεριφορά 
ανάλογα µε το είδος του προστύµµατος), καθώς και ανάλογα µε τη φύση και την προετοιµασία 
του υποστρώµατος πάνω στο οποίο θα επιδράσει. 
 
Από την άλλη πλευρά όµως, το όζον µπορεί να αντικαταστήσει πολύ πιο αποτελεσµατικά και 
ακίνδυνα σχεδόν όλα τα χηµικά, που χρησιµοποιούνται σήµερα κατά κόρον σε εφαρµογές 
καθαρισµού, απολύµανσης, απόσµησης και συντήρησης, τα οποία και προκαλούν ένα πλήθος 
προβληµάτων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Το όζον είναι 10 έως 100 φορές πιο ισχυρό 
από το υποχλωριώδες οξύ και έχει 3.125 φορές ταχύτερη δράση από τις χλωριούχες ενώσεις που 
χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως στην επεξεργασία του νερού, αλλά και σε άλλες 
απολυµαντικές εφαρµογές. Αυτό που κάνει το όζον τόσο αποτελεσµατικό απολυµαντικό είναι το 
εξαιρετικά υψηλό δυναµικό οξειδοαναγωγής του (2,07 V). Υπάρχει µόνο ένα στοιχείο µε 
υψηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής από το όζον κι αυτό είναι το φθόριο. 
 
ΠΩΣ ΔΡΑ ΤΟ ΟΖΟΝ 
Το όζον δρα οξειδώνοντας και καταστρέφοντας τις οργανικές και ανόργανες ενώσεις µε τις 
οποίες έρχεται σε επαφή (ιούς, βακτηρίδια, µύκητες, µορφές σιδήρου και µαγγανίου, αρσενικό, 
και πολλά άλλα µέταλλα και οργανικές ουσίες). Ο ασθενής δεσµός του τρίτου ατόµου οξυγόνου 
λύεται (γίνεται ελεύθερη ρίζα) και το άτοµο αυτό ενώνεται µε την οξειδούµενη ουσία 



αλλάζοντας τη δοµή της. Το µόνο που αποµένει από αυτή τη δράση είναι καθαρό οξυγόνο και τα 
υπολείµµατα της οξειδωµένης ουσίας. Το όζον προκαλεί:  
 
1. Καταστροφή ιών και βακτηριδίων 
Το όζον καταστρέφει τους µικροοργανισµούς. Η έκταση αυτής της απολύµανσης εξαρτάται από 
το βαθµό πυκνότητας του όζοντος και το χρόνο επαφής του µε τον µικροοργανισµό. Τα 
βακτηρίδια είναι τα πιο ευάλωτα στο όζον. Π.χ., το κολοβακτηρίδιο καταστρέφεται από 
συγκεντρώσεις όζοντος µόλις 0,01 mg/L και σε χρόνο επαφής 15 δευτερόλεπτα στους 25oC. Ο 
στρεπτόκοκκος καταστρέφεται ακόµα πιο εύκολα. Οι ιοί  είναι ανθεκτικότεροι από τα 
βακτηρίδια, αλλά και αυτοί πάλι οξειδώνονται µέσα σε σύντοµο χρόνο και µε σχετικά χαµηλές 
συγκεντρώσεις όζοντος. Π.χ., ο  ιός  της πολιοµυελίτιδας εξουδετερώνεται µε έκθεση σε 
συγκεντρώσεις διαλυµένου όζοντος 0,4 mg/L µέσα σε τέσσερα λεπτά. 
 
2. Οξείδωση οργανικών ουσιών 
Το όζον είναι ένας ισχυρότατος παράγοντας οξείδωσης φυσικών και συνθετικών οργανικών 
ουσιών (π.χ. φυτοφάρµακα, υπολείµµατα φυσικών ζυµώσεων, απορρυπαντικά, εντοµοκτόνα, 
χρωµατισµένα απόβλητα, οργανικές ενώσεις αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων). Μερικές 
οργανικές ουσίες καταστρέφονται σε δευτερόλεπτα (π.χ. φαινόλες και φορµικό οξύ), ενώ άλλες 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο (π.χ. ορισµένα εντοµοκτόνα).  
 
3. Οξείδωση ανόργανων ουσιών 
Το όζον οξειδώνει ταχύτατα και αποτελεσµατικά πολλές ανόργανες ενώσεις παράγοντας αβλαβή 
υποπροϊόντα. Μερικά παραδείγµατα: Στην περίπτωση του σιδήρου, του µαγγανίου και αρκετών 
ενώσεων του αρσενικού, η οξείδωση γίνεται ταχύτατα και αφήνει αδιάλυτες ενώσεις που 
µπορούν να αποµακρυνθούν εύκολα. Τα θειούχα ιόντα οξειδώνονται σε άλατα θειικού οξέος που 
είναι αβλαβή, ενώ εξαφανίζονται και οι όποιες οσµές θείου. Οι νιτρώδεις εστέρες οξειδώνονται 
σε νιτρικά άλατα που είναι σταθερά και αβλαβή. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ 
Το όζον µπορεί να αντικαταστήσει πολύ πιο αποτελεσµατικά και ακίνδυνα σχεδόν όλα τα 
χηµικά που χρησιµοποιούνται σήµερα κατά κόρον σε εφαρµογές καθαρισµού και απολύµανσης 
και προκαλούν ένα πλήθος προβληµάτων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Η περίπτωση του 
χλωρίου είναι χαρακτηριστική. Το χλώριο, που είναι τόσο δηµοφιλές στις εφαρµογές 
απολύµανσης, έχει την ικανότητα να διαλύεται σχεδόν απόλυτα στο νερό και να παραµένει εκεί 
µόνιµα. Αυτή ακριβώς η ικανότητα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αποµάκρυνση του χλωρίου 
µετά τη χρήση του. Έτσι, όταν το χλωριωµένο νερό επιστρέφει στο περιβάλλον, το χλώριο 
συνεχίζει να σκοτώνει τους µικροοργανισµούς στα οικοσυστήµατα και να βιοσυσσωρεύεται στα 
ψάρια και τα θηλαστικά και τελικά στον άνθρωπο. Μάλιστα, το χλώριο και οι 
οργανοχλωριωµένες ενώσεις έχουν κατορθώσει να προσβάλουν ακόµα και τα ζώα των αρκτικών 
περιοχών που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από µονάδες επεξεργασίας νερού µε 
χλώριο! Είναι γεγονός ότι, αν και το χλώριο στη φύση υπάρχει µόνο σε µικρές ποσότητες, έχει 
σήµερα πληµµυρίσει το φυσικό περιβάλλον και οι επιστηµονικές έρευνες έχουν αποδείξει πέρα 
από κάθε αµφιβολία ότι η παρουσία του στο πόσιµο νερό είναι µια από τις σοβαρότερες αιτίες 
καρκίνου. Αντίθετα, το όζον δεν αφήνει κανένα τοξικό κατάλοιπο. Κι αυτό δίνει στο όζον την 
ιδιότητα του πιο φιλικού για το περιβάλλον και τον άνθρωπο απολυµαντικού και οξειδωτικού. 
Το µόνο του συστατικό είναι το καθαρό οξυγόνο και όταν τελειώσει µε την  καταστροφή των 
µικροοργανισµών και την οξείδωση των οργανικών και ανόργανων ουσιών µετατρέπεται πάλι 
σε καθαρό οξυγόνο, σε 22 µόνο λεπτά της ώρας κατά µέσο όρο . Και γι’ αυτό είναι η 
περιβαλλοντικά σωστή, ασφαλής και υπεύθυνη λύση απολύµανσης, απόσµησης και 
συντήρησης. 



Πρακτικά, οι  οξειδωτικές διεργασίες του προσφέρουν  πολύτιµες εφαρµογές: σε µονάδες 
επεξεργασίας νερού, σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων, σε µονάδες παραγωγής γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων όπως θερµοκήπια, χοιροτροφεία τυροκοµεία, πτηνοτροφεία, 
οινοποιεία, µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, σε µονάδες επεξεργασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, σ ε µονάδες επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων, σ ε µονάδες εµφιάλωσης 
νερού, σ ε νοσοκοµειακές µονάδες, σ ε τουριστικές µονάδες όπως ξενοδοχεία, καφέ-µπαρ, 
εστιατόρια, σε κεντρικές εγκαταστάσεις κλιµατισµού, σε κατοικίες, γραφεία κ.λ.π. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Ø Η κατανόηση της διττής φύσης του τροποσφαιρικού όζοντος (Είναι αφενός µεν ένα 
ισχυρό εργαλείο για πράσινες εφαρµογές, αφετέρου δε ένας ρυπογόνος παράγοντας 
υποβάθµισης των έργων τέχνης). 

Ø Η κατανόηση της καταστρεπτικής επίδρασης της υψηλής συγκέντρωσης του 
τροποσφαιρικού όζοντος (Ο3) σε έργα της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς, καθώς και σε 
υλικά αντικείµενα καθηµερινής χρήσης όπως πολλών ειδών ελαστικά. 

Ø H ευαισθητοποίηση για την ανάγκη µείωσης των ρύπων που συµβάλλουν στην αύξηση της 
συγκέντρωσης του τροποσφαιρικού όζοντος (π.χ. ΝΟΧ). 

Ø Η κατανόηση ότι η επιλογή του όζοντος, ως οξειδωτικού στην επεξεργασία 
χρωµατισµένων αποβλήτων, πλεονεκτεί σε σχέση µε τη χρήση άλλων οξειδωτικών, για 
διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ότι δεν παράγονται βλαβερά παραπροϊόντα. 

Ø Η κατανόηση σύνδεσης πολύπλοκων οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων µε καθηµερινά, 
υπαρκτά φυσικοχηµικά φαινόµενα που εξελίσσονται στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η σύνδεση της διδασκαλίας της χηµείας µε φαινόµενα καθηµερινότητας.  

Ø Η κατανόηση της δυνατότητας εξαγωγής χρωστικών µέσων (Dyes, Pigments), από φυτικές 
πρώτες ύλες (Ρίζες φυτού Rubia tinctorum). 

Ø Η αναβίωση της χρήσης φυσικών χρωστικών για το χρωµατισµό διαφόρων αντικειµένων 
και η ικανοποίηση που νιώθει κάποιος από τη χρήση αυτή. 

 
ΣΚΟΠΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 Επικεντρώνοντας λοιπόν σε αυτή τη διττή φύση του όζοντος, µε την παρούσα εργασία 
σκοπεύουµε να δείξουµε: 
1. Την καταστροφική επίδραση του όζοντος (Ο3) στις φυσικές χρωστικές των έργων τέχνης 
όπως σε: πίνακες ζωγραφικής, υφαντά, πάπυρους, συγγράµµατα  κ.λ.π. µέσω: 
α) Της επίδρασης του όζοντος (Ο3) σε χαρτί βαµµένο µε λάκα αλιζαρίνης και παρατήρηση 
της µεταβολής του χρώµατος. 
Διαδικασία βαφής σε χαρτί και έκθεσή του σε όζον: 
Κόβουµε µε το ψαλιδάκι διηθητικό χαρτί διαστάσεων 10cm X 2cm. 
Σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml τοποθετούµε µία µικρή ποσότητα διαλύµατος στυπτηρίας και 
εµβαπτίζουµε µέσα τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού έτσι ώστε να εµποτιστεί καλά. 
Στεγνώνουµε τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού µε το σεσουάρ στεγνώµατος. 
Διαβρέχουµε την ίδια λωρίδα µε το διάλυµα επεξεργασίας των ριζών µέσα στο δεύτερο ποτήρι 
ζέσεως, µε τη βοήθεια του σταγονοµετρικού φιαλιδίου που περιέχει το συγκεκριµένο διάλυµα. 
Στεγνώνουµε ξανά τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού µε το σεσουάρ στεγνώµατος. 
Διαβρέχουµε την ίδια λωρίδα µε το κορεσµένο διάλυµα Na2CO3 µέσα στο τρίτο ποτήρι ζέσεως, 
µε τη βοήθεια του σταγονοµετρικού φιαλιδίου που περιέχει το συγκεκριµένο διάλυµα. 
Παρατηρούµε τη βαφή που σχηµατίστηκε στο διηθητικό χαρτί. 
Στεγνώνουµε τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού µε το σεσουάρ στεγνώµατος, προσέχοντας να 
µη ξηρανθεί τελείως. Είναι βασικό το χαρτί να διατηρηθεί ελαφρά υγρό. 



Κόβουµε τη λωρίδα του διηθητικού χαρτιού στη µέση µε το ψαλιδάκι.  
Κρατάµε το µισό κοµµάτι για δείγµα αναφοράς και βάζουµε το άλλο µέσα στη συσκευή 
συλλογής του όζοντος. 
Συνδέουµε το θετικό πόλο της πηγής µε το ηλεκτρόδιο Pt (άνοδος) και τον αρνητικό πόλο της 
πηγής µε το ηλεκτρόδιο C (κάθοδος). Παρατηρούµε την έκλυση όζοντος που προωθείται στη 
συσκευή συλλογής όζοντος όπου και τοποθετήσαµε το δείγµα µας. 
Μέσα σε 10 min περίπου φαίνεται ο αποχρωµατισµός του δείγµατος. 
Αποσυνδέουµε τα ηλεκτρόδια και αφαιρούµε το δείγµα από τη συσκευή συλλογής του όζοντος. 
Συγκρίνουµε το δείγµα χαρτιού που εκτέθηκε στο όζον µε το δείγµα αναφοράς και παρατηρούµε 
τη διαφορά στο χρώµα. 
 
β) Της επίδρασης του όζοντος (Ο3) σε µαλλί βαµµένο µε λάκα αλιζαρίνης και παρατήρηση 
µεταβολής χρώµατος. 
Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία και για το µάλλινο ύφασµα. 
 
γ) Η οξειδωτική δράση του όζοντος σε συνθετικό ελαστικό υλικό-rubber (υλικό από 
ελαστικό γάντι µιας χρήσεως). 
Συναρµολογούµε τη συσκευή του όζοντος. 
Κόβουµε κοµµάτια από το ελαστικό γάντι. 
Κατασκευάζουµε 2 αυτοσχέδια συρµάτινα τ ελάρα για την προσαρµογή των ελαστικών 
κοµµατιών. 
Προσαρµόζουµε τα κοµµάτια του ελαστικού γαντιού πάνω στα τελάρα µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι σχετικά τεντωµένα. 
Κρατάµε το ένα συρµάτινο τελάρο ως δείγµα αναφοράς και για µέτρο σύγκρισης. 
Τοποθετούµε το άλλο συρµάτινο τελάρο µέσα στο δοχείο συλλογής του όζοντος. 
Συνδέουµε τα ηλεκτρόδια της συσκευής µε τους πόλους της µπαταρίας, ώστε να αρχίσει η 
παραγωγή και διοχέτευση του όζοντος µέσα στο δοχείο συλλογής. 
Μετά τη διέλευση µισής ώρας αποσυνδέουµε τη συσκευή από την µπαταρία, βγάζουµε το 
συρµάτινο τελάρο και συγκρίνουµε την κατάσταση του ελαστικού κοµµατιού του µε αυτό του 
δείγµατος αναφοράς. Παρατηρούµε την εµφανή καταστρεπτική επίδραση του όζοντος στο 
ελαστικό υλικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προηγήθηκε η παρασκευή της χρωστικής ουσίας (Pigment) λάκας αλιζαρίνης από τις ρίζες 
του φυτού Rubia tinctorum ως εξής: 
Μεταφέρουµε από το πλαστικό φιαλίδιο 25 mL διαλύµατος ριζών µέσα σε ποτήρι των 100 mL. 
Προσθέτουµε  12,5 mL διαλύµατος στυπτηρίας 0,021Μ, µε τη βοήθεια ογκοµετρικού 
κυλίνδρου. 
Βράζουµε το παραπάνω µίγµα για 5 min περίπου και το κρυώνουµε σε υδατόλουτρο πάγου. 
Προσθέτουµε στο άλλο ποτήρι ζέσεως 12,5 mL κορεσµένου διαλύµατος Na2CO3, µε τη βοήθεια 
ογκοµετρικού κυλίνδρου και το κρυώνουµε σε υδατόλουτρο πάγου. 
Προσθέτουµε στο µίγµα το κρύο διάλυµα του Na2CO3. 
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	  Αλιζαρίνη  

Στη συνέχεια διηθούµε το µίγµα σε πτυχωτό ηθµό. 
Αφήνουµε το υλικό που παρέµεινε στο διηθητικό χαρτί να στεγνώσει στον αέρα. Το υλικό αυτό 
αποτελεί τη λάκα αλιζαρίνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η χηµεία του πειράµατος:  
 
Αλιζαρίνη: Χηµική ένωση µε Mr = 240 και Μ.Τ: C14H8O4. Βρίσκεται στις ρίζες του φυτού 
Rubia tinctorum, οι  οποίες αποτελούν πηγές και άλλων φυσικών χρωστικών υλικών, µε τη 
µορφή ενός γλυκοσιδίου του λεγόµενου ρουµπεριθρικού οξέος. Τα είδη των ανθρακινονών που 
απαντούν στις ρίζες του φυτού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι το κύριο χρωστικό υλικό (Dye) για την παραγωγή της 
οργανικής χρωστικής ουσίας (pigment)  λάκας αλιζαρίνης. 
Ονοµάζεται 1,2-διυδροξυανθρακινόνη και είναι µια τρικυκλική 
αρωµατική δικετόνη µε δύο υδροξυλικές ο µάδες απ’ευθείας 
ενωµένες στον αρωµατικό δακτύλιο. 
 
Χρήση διαλύµατος HCl: Επειδή η αλιζαρίνη είναι εγκλωβισµένη στις ρίζες του φυτού Rubia 
tinctorum µε τη µορφή ενός γλυκοσιδίου του λεγόµενου ρουµπεριθρικού οξέος (Ruberythric 

  

Δοµές ανθρακινονών 

 
Άγλυκο µέρος ανθρακινονών  Υδατανθρακικό µέρος 

γλυκοσιδίου 
R5= -O-αγλυκόνη 

Α/Α Ονοµασία R1 R2 R3 R4 
1 Ρουµπεριθρικό οξύ ΟΗ Ο-δισακχαρίτης H H 
2 1,2,3-Τριυδροξυανθρακινόνη ΟΗ ΟΗ OH H 
3 Λουσιδίνη ΟΗ CH2OH OH H 
4 2-Υδροξυανθρακινόνη Η OH H H 
5 Αλιζαρίνη ΟΗ OH H H 
6 Πουρπουρίνη ΟΗ OH H OH 
7 Ξανθοπουρπουρίνη ΟΗ H OH H 
8 Ρουβιαδίνη ΟΗ CH3 OH H 

 



acid), απαιτείται η υδρόλυση του γλυκοσιδίου αυτού µε τη βοήθεια HCl για την απελευθέρωση 
του άγλυκου τµήµατος του γλυκοσιδίου, δηλαδή της αλιζαρίνης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αντίδραση της υδρόλυσης του ρουµπεριθρικού οξέος παρουσία HCl είναι η εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήση διαλύµατος στυπτηρίας Καλίου-Αργιλίου: Πρόκειται για ένυδρο µεικτό θειικό άλας 
καλίου-αργιλίου µε Mr = 474  και Μ.Τ: KAl(SO4)2.12H2O.  
Ο ρόλος της στυπτηρίας είναι να δηµιουργήσει σύµπλοκη ένωση µε την αλιζαρίνη, δυσδιάλυτη 
στο νερό (Pigment), σύµφωνα µε την αντίδραση: 
 
Al3+

(aq) + 2 C14H8O4(aq) → Al(C14H8O4)2
3+

(aq) 
 

 

 

Γλυκοσίδιο: Ruberithrinic or Ruberythric acid 
 

6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranoside 

 

Αλιζαρίνη 
1,2-διυδροξυανθρακινόνη 

 

 

 

 
 

HCl 

  

+ H2O 

Ρουµπεριθρικό οξύ 

Αλιζαρίνη 
Δισακχαρίτης αποτελούµενος από τα 
µονοσάκχαρα  D- γλυκόζη και D- ξυλόζη 

+ 

 



Επίσης συµβάλλει στην σταθεροποίηση του χρωστικού υλικού πάνω στην επιφάνεια βαφής 
µέσω δεσµών των υδροξυλικών οµάδων της λάκας µε την επιφάνεια βαφής (χαρτί, ύφασµα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήση διαλύµατος Na2CO3: Ο ρόλος του διαλύµατος του Na2CO3 είναι ο  διαχωρισµός του 
συµπλόκου αλιζαρίνης-Αl (λάκα αλιζαρίνης) από το υπόλοιπο διάλυµα σύµφωνα µε την 
αντίδραση: 
 
2Al(C14H8O4)2

3+
(aq) + 3Na2CO3(aq) + 3Η2Ο(l) → 2Al(OH)3(s) + 4C14H8O4(s) +          

3CO2(g) + 6Na+
(aq) 

 
 
Λάκα αλιζαρίνης: Σύµπλοκο της αλιζαρίνης µε Al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Τη χρήση του όζοντος (Ο3) ως πλεονεκτικότερου οξειδωτικού για την επεξεργασία 
χρωµατισµένων βιοµηχανικών αποβλήτων µέσω: 
α) τ ης επίδρασης του όζοντος (Ο3) σε διάλυµα ηλιανθίνης και σε διάλυµα κυανού του 
µεθυλενίου και παρατήρηση της µεταβολής χρώµατος. 
Σε µικρό δοκιµαστικό σωλήνα ρίχνουµε 3 σταγόνες διαλύµατος ηλιανθίνης µε τη βοήθεια του 
σταγονοµετρικού φιαλιδίου που περιέχει το διάλυµα της ηλιανθίνης. 
Προσθέτουµε 3 mL απεσταγµένου νερού µε τη βοήθεια του ογκοµετρικού κυλίνδρου. 
Μεταφέρουµε τη µισή ποσότητα του παραπάνω διαλύµατος σε άλλο µικρό δοκιµαστικό σωλήνα 
για να αποτελέσει το δείγµα αναφοράς στη σύγκριση του χρώµατος. 
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Ύφασμα

Βαφή	  με	  αλιζαρίνη	  με	  χρήση	  στυπτυρίας  
 

 

 

 



 

Συνδέουµε τον ένα δοκιµαστικό σωλήνα µε τη συσκευή παραγωγής όζοντος, έτσι ώστε ο 
δοκιµαστικός σωλήνας να αποτελέσει το δοχείο συλλογής του όζοντος. 
Συνδέουµε τα ηλεκτρόδια της συσκευής µε τους πόλους της µπαταρίας, ώστε να αρχίσει η 
παραγωγή και διοχέτευση του όζοντος µέσα στο δοχείο συλλογής (δοκιµαστικός σωλήνας µε το 
διάλυµα της ηλιανθίνης). 
Μετά τη διέλευση 5 min παρατηρούµε τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος που εκτίθεται στο 
όζον. 
Αποσυνδέουµε τη συσκευή από την µπαταρία και αποµονώνουµε το δοκιµαστικό σωλήνα.  
Συγκρίνουµε τους δύο δοκιµαστικούς σωλήνες και παρατηρούµε τον αποχρωµατισµό στον έναν 
από τους δύο. 
 
β) τ ης επίδρασης του όζοντος (Ο3) σε διάλυµα 
επεξεργασίας ριζών της Rubia trinctorum (κοινώς 
ριζάρι ή ερυθρόδανο) και παρατήρηση της 
µεταβολής του χρώµατος. 
Επαναλαµβάνουµε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για 
το διάλυµα του κυανού του µεθυλενίου, καθώς και για 
το διάλυµα επεξεργασίας των ριζών της Rubia 
tinctorum, που περιέχει τη χρωστική αλιζαρίνη.  
Στο διάλυµα της αλιζαρίνης, µετά την προσθήκη του 
απεσταγµένου νερού, προσθέτουµε και 2 σταγόνες 
κορεσµένου διαλύµατος Na2CO3, µε τη βοήθεια του 
σταγονοµετρικού φιαλιδίου που περιέχει το αντίστοιχο 
διάλυµα και µετά µοιράζουµε το διάλυµα σε δύο δοκιµαστικούς σωλήνες. Μετά τη διέλευση 5 
min παρατηρούµε τον αποχρωµατισµό των διαλυµάτων που εκτίθενται στο όζον. 
 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το τροποσφαιρικό  όζον, που βρίσκεται στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας έχει διττή 
φύση: 
1) Αφενός µεν είναι ένας ρύπος, που συνδέεται µε το φωτοχηµικό νέφος σε αστικά κέντρα και 
γύρω από αυτά, όπου µπορεί να προκαλέσει ποικίλα προβλήµατα στον άνθρωπο και την φύση 
όταν ξεπεραστούν κάποιες οριακές τιµές. Για αυτό τον λόγο έχει επικρατήσει να αποκαλούµε το 
τροποσφαιρικό όζον ως το «κακό» όζον. Όταν οι  συγκεντρώσεις του είναι υψηλές προκαλεί 
καταστροφή σε φυσικές χρωστικές, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω καταστροφή έργων της 
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς όπως πίνακες ζωγραφικής, πάπυροι, υφαντά, που έχουν 
κατασκευαστεί µε τη χρήση τέτοιων φυσικών χρωστικών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Επίδραση του όζοντος στους διπλούς δεσµούς 
των χρωµοφόρων οµάδων των χρωστικών 

 



 
Επίσης σε υψηλές συγκεντρώσεις στην τροπόσφαιρα το όζον προκαλεί καταστροφή σε διάφορα 
υλικά καθηµερινής χρήσης, όπως ελαστικά, µέταλλα κ.λ.π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Αφετέρου δε έχει ισχυρές απολυµαντικές, απορρυπαντικές και αποσµητικές ιδιότητες µε 
ποικίλες εφαρµογές σε «πράσινες» διεργασίες, µια και η χρήση του ως  οξειδωτικού πλεονεκτεί 
σε σχέση µε τη χρήση άλλων οξειδωτικών. Τα χρωµοφόρα είναι γενικά οργανικές πολυκυκλικές 
ενώσεις µε εναλλασσόµενους απλούς και διπλούς δεσµούς που µπορούν να χρωµατίσουν τα 
λύµατα. Η επεξεργασία µε όζον διασπά, µε οξείδωση, τους διπλούς δεσµούς µε αποτέλεσµα τη 
διαύγαση του νερού. Το απόβλητο επεξεργάζεται µε όζον µετά την έξοδό του από την 
εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας και η συνήθης δοσολογία ποικίλει από 50-150 mg/L, 
ανάλογα µε την προέλευση του αποβλήτου, τη θερµοκρασία του και το βαθµό της προηγούµενης 
επεξεργασίας.  
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