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Περίληψη 
 

 Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η δηµητριοµετρία ως µέθοδος ποσοτικού 

προσδιορισµού ουσιών φιλικότερη προς το περιβάλλον σε σχέση µε τη 

µαγγανιοµετρία και τη χρωµιοµετρία. Επίσης παρουσιάζεται µε απλό και εποπτικό 

τρόπο η µέτρηση της τοξικότητας διαφόρων οξειδωτικών χηµικών ουσιών µε τη 

διαδικασία εκβλάστησης των σπερµάτων 
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1. Θεωρητικό Μέρος 
1.1 Αρχές της Πράσινης Χηµείας- πράσινη  προσέγγιση  της οξείδωσης 

 

Η Πράσινη  Χηµεία επιδιώκει την βιώσιµη ανάπτυξη δηµιουργώντας χηµικά 

προϊόντα που δεν βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον,  

χρησιµοποιώντας βιοµηχανικές διεργασίες που µειώνουν ή εξαλείφουν επικίνδυνα 

χηµικά και σχεδιάζοντας διεργασίες που ελαχιστοποιούν την παραγωγή αποβλήτων 

και την χρήση ενέργειας. Η Πράσινη Χηµεία συνεπώς προλαµβάνει τη ρύπανση, 

εξοικονοµώντας χρήµατα στην βιοµηχανία χρησιµοποιώντας σαφώς λιγότερη αφ’ 

ενός ενέργεια, και αφ’ ετέρου λιγότερα και ασφαλέστερα χηµικά µε αποτέλεσµα τη 

µείωση του κόστους του ελέγχου της ρύπανσης και της διάθεσης των αποβλήτων. 

Η Πράσινη Χηµεία παρ’ολες τις συνεπαγόµενες δυσκολίες είναι ελκυστική για την 

Χηµική Βιοµηχανία καθόσον τη µείωση των αποβλήτων και η εξάλειψη των τοξικών 

παραπροϊόντων σηµαίνουν οικονοµικό όφελος.  

Η σηµαντική ανάπτυξη της Πράσινης Χηµείας από το 1991 µέχρι σήµερα είχε 

οδηγό την νέα γνώση για το τι είναι επικίνδυνο και τι ακίνδυνο, την συνεχώς 

αυξανόµενη ικανότητα των χηµικών να διαχειρίζονται εκλεκτικά και επιτυχώς τ ις 

χηµικές ενώσεις σε µοριακό επίπεδο και τη συνακόλουθη δηµιουργία καταλλήλων 

µη-τοξικών ενώσεων καθώς επίσης το συνεχώς αυξανόµενο  υψηλ ό κόστος που 

απαιτεί η χρήση και η διάθεση επικινδύνων ουσιών. 

 H παγκόσµια αποδοχή των στόχων και των αρχών  της Πράσινης Χηµείας σαν 

βασικών παραγόντων της Βιώσιµης Ανάπτυξης συνιστά αναγνώριση του γεγονότος 

ότι οι χηµικοί σαν αρχιτέκτονες της ύλης έχουν την δύναµη και την ικανότητα να 

σχεδιάσουν  µη τοξικά προϊόντα αλλά και διεργασίες που δεν δηµιουργούν 

απόβλητα. Το σύνολο αυτής της γνώσης και η εφαρµογή της δεν αφορούν µόνο τους 

Χηµικούς.  

Η Πράσινη  Χηµεία  είναι διεπιστηµονική είναι σκέψη και αντίληψη που 

χρησιµοποιεί ότι ποιο σύγχρονο (Νανοχηµεία Ηχοχηµεία κ.α.). Με  τον  όρο  πράσινη  

προσέγγιση  της οξείδωσης  εννοούµε  τις  µεθόδους  οξείδωσης  που  είναι  

σύµφωνες µε όσες το δυνατό περισσότερες από τις αρχές της «πράσινης χηµείας». 

Οι αρχές της «πράσινης  χηµείας» είναι οι ακόλουθες1: 

 

1. Πρόληψη 
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 Είναι προτιµότερο να προλαµβάνουµε τα απόβλητα από το να 

 κατεργαζόµαστε ή να καθαρίζουµε τα απόβλητα αφού σχηµατιστούν. 

 
2. Οικονοµία Ατόµων 
 Οι µέθοδοι σύνθεσης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα άτοµα των 

 προϊόντων ή όσον το δυνατόν περισσότερα να συµµετέχουν στο τελικό προϊόν 

3. Λιγότερο επικίνδυνες χηµικές συνθέσεις 
 Σχεδιασµός συνθετικών µεθόδων ώστε να χρησιµοποιούν κα να 

 δηµιουργούν ουσίες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου τοξικότητα στον 

 άνθρωπο και το περιβάλλον. Σχεδιασµός συνθετικών µεθόδων ώστε να 

 χρησιµοποιούν κα να δηµιουργούν ουσίες που έχουν ελάχιστη ή καθόλου 

 τοξικότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 
4. Σχεδιασµός ασφαλέστερων χηµικών προϊόντων 
 Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 

 αποτελεσµατικά για τον σκοπό που σχεδιάστηκαν µε ελαχιστοποίηση της 

 τοξικότητάς των. 

 
5. Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά µέσα 
 Η χρήση διαλυτών να αποφεύγεται ή όπου χρησιµοποιούνται να είναι 

 αβλαβείς. 

 
6. Σχεδιασµός για ενεργειακή αποτελεσµατικότητα 
 Μείωση της απαιτούµενης ενέργειας στις διάφορες χηµικές διεργασίες και 

 όπου είναι δυνατόν να γίνονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και 

 ατµοσφαιρική πίεση. 

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

 
8. Μείωση ενδιαµέσων παραγώγων 
 Μη απαραίτητα παράγωγά όπως προστατευτικές οµάδες, προστασία 

 αποπροστασία, προσωρινές τροποποιήσεις φυσικών και / ή  χηµικών 
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 διεργασιών πρέπει να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφεύγονται διότι τα 

 στάδια αυτά απαιτούν επιπλέον αντιδραστήρια και δηµιουργούν απόβλητα. 

 
9. Κατάλυση 
 Καταλυτικά αντιδραστήρια, κατά το δυνατόν εκλεκτικά, υπερέχουν των 

 αντιδραστηρίων που επιβάλλει η στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 

 
10. Σχεδιασµός αποικοδοµήσιµων προϊόντων 
 Προϊόντα που αποικοδοµούνται στο περιβάλλον προς µη τοξικά προϊόντα και 

 δεν διατηρούνται ανέπαφα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

 
11. Ανάλυση πραγµατικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης 
 Ανάπτυξη µεθόδων ανάλυσης πραγµατικού χρόνου που θα επιτρέπουν τον 

 έλεγχο των διεργασιών όσον αφορά το σχηµατισµό επικίνδυνων ουσιών 

 
12. Ασφαλέστερη χηµεία για την πρόληψη ατυχηµάτων 
 Οι χρησιµοποιούµενες και παραγόµενες ουσίες σε µία χηµική διεργασία 

 πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα χηµικών 

 ατυχηµάτων συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών, εκρήξεων και ανάφλεξης 
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2. Οξειδοαναγωγή 
2.1 Γενικά για την οξειδοαναγωγή 
 
 Η οξειδοαναγωγή κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σ πουδαιότητας ως 

χηµικό φαινόµενο στη ζωή του ανθρώπου. Στη βιολογία η αναπνοή των αερόβιων 

οργανισµών, στην τ εχνολογία η καύση, οι βασικές µεταλλουργικές διεργασίες, η 

διάβρωση των µετάλλων, τα γαλβανικά στοιχεία (µπαταρίες) και πολλά άλλα είναι 

στη βάση τους αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 

µπορούµε να πούµε ότι έχουν ως κοινό γνώρισµα τη µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ 

των αντιδρώντων ουσιών, παρ’ όλο που ορισµός της οξειδοαναγωγής έχει διευρυνθεί 

σήµερα, ώστε να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις.  

 Αρχικά και πριν γίνει γνωστή η ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων, είχε δοθεί ο 

εξής ορισµός για την οξείδωση: «Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου µε το 
οξυγόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από µια χηµική ένωση». 

π.χ. ο C οξειδώνεται σε CO2 κατά την αντίδραση:    

 

C + O2 → CO2 

 

Επίσης το HCl οξειδώνεται σε Cl2:   

 

4HCl + O2 → 2Cl2 + 2H2O 

 

Αντίστοιχα, για την αναγωγή δόθηκε ο ορισµός: «Αναγωγή είναι η ένωση ενός 

στοιχείου µε το υδρογόνο ή η αφαίρεση οξυγόνου από µια χηµική ένωση». π.χ. Το 

Br2 ανάγεται σε HBr κατά την αντίδραση: 

 

H2 + Br2 → 2HBr 

 

και το  ZnO ανάγεται σε Zn: 

 

ZnO + C → Zn + CO 

 

Όµως, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις, όπως: 
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C + 2F2 → CF4 

 

2Na + Cl2 → 2NaCl 

 

που µοιάζουν µε τις προηγούµενες και που µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία 

της οξειδοαναγωγής. Έτσι αργότερα, όταν έγινε γνωστή η ηλεκτρονιακή θεωρία για 

τη δοµή του ατόµου και εξηγήθηκαν οι χηµικοί δεσµοί, o ορισµός της οξειδοαναγωγής 

διευρύνθηκε: 

Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων 
Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων 

 

 Με βάση τους τελευταίους ορισµούς γίνεται φανερό ότι για να γίνει οξείδωση 

δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η παρουσία  οξυγόνου, αλλά οποιουδήποτε 

ηλεκτραρνητικού στοιχείου, όπως π.χ. το φθόριο,  που έχει τάση να προσλαµβάνει 

ηλεκτρόνια. Με ανάλογο τρόπο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του υδρογόνου για 

την αναγωγή ενός σώµατος, αλλά ενός οποιοδήποτε ηλεκτροθετικού στοιχείου π.χ. 

Na, που έχει τάση να αποβάλλει ηλεκτρόνια. Υπάρχουν όµως αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής που δεν καλύπτονται από τον προηγούµενο ορισµό: 

 

C + O2 → CO2 

H2 + Br2 → 2HBr 

 
Στις αντιδράσεις αυτές δεν παρατηρείται µεταφορά (αποβολή ή πρόσληψη) 

ηλεκτρονίων, αλλά απλή µετατόπιση φορτίων λόγω των πολωµένων οµοιοπολικών 

δεσµών στις µοριακές ενώσεις που σχηµατίζονται. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να δοθεί 

ένας γενικότερος ορισµός για την οξειδοαναγωγή, ώστε να καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό επινοήθηκε ένας νέος όρος στη χηµεία, ο αριθµός 
οξείδωσης. Έστω, δύο στοιχεία Α  και Β  που σχηµατίζουν οµοιοπολικό δεσµό Α -Β 

(µε παύλα - συµβολίζουµε το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων). Αν θεωρήσουµε ότι το κοινό 

ζεύγος ηλεκτρονίων ανήκει εξ ολοκλήρου στο ηλεκτραρνητικότερο από τ α δύο 

στοιχεία. (ας πούµε στην προκειµένη περίπτωσή το Β ), τότε φαινοµενικά η ένωση 

έχει τη δοµή Α + Β- Το φαινοµενικό αυτό φορτίο των Α  και Β  ονοµάζεται αριθµός 
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οξείδωσης (Α.Ο.). Δηλαδή το Α έχει Α.Ο. = +1 και το Β έχει Α.Ο. = -1. Μετά απ΄ αυτό 

µπορούµε να δώσουµε τον  εξής ορισµό: 

 

Αριθµός οξείδωσης ενός ατόµου σε µια µοριακή (οµοιοπολική) ένωση, ονοµάζεται το 

φαινοµενικό φορτίο που θα αποκτήσει το άτοµο αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων 

αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτοµο. Αντίστοιχα, αριθµός οξείδωσης ενός 

ιόντος σε µια ιοντική είναι το πραγµατικό φορτίο του ιόντος. 

 
Μετά την εισαγωγή του αριθµού οξείδωσης, µπορεί να δοθεί ο παρακάτω ορισµός 

για την οξειδοαναγωγή: 

 

Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθµού οξείδωσης ατόµου ή ιόντος. 

Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθµού οξείδωσης ατόµου ή ιόντος. 

 
Ο ορισµός αυτός καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις που ονοµάζουµε σήµερα 

οξείδωση και αναγωγή. Δηλαδή,  κάθε  αύξηση του αριθµού οξείδωσης ενός 

στοιχείου αντιστοιχεί  σε οξείδωση και αντιστρόφως κάθε φαινόµενο οξείδωσης 

αντιστοιχεί σε κάποια αύξηση του αριθµού οξείδωσης ενός στοιχείου. Με το ίδιο 

σκεπτικό, κάθε ελάττωση του αριθµού οξείδωσης αντιστοιχεί σε αναγωγή και κάθε 

αναγωγή αντιστοιχεί σε κάποια ελάττωση του αριθµού οξείδωσης ενός στοιχείου. Αν 

σε µια αντίδραση σε κάποιο άτοµο ή ιόν έχουµε αύξηση του αριθµού οξείδωσης, 

δηλαδή οξείδωση, πρέπει σε κάποιο άλλο άτοµο να έχουµε ελάττωση του αριθµού 

οξείδωσης, δηλαδή αναγωγή. Παρατηρούµε  λοιπόν ότι µια αντίδραση οξείδωσης 

συνοδεύεται απαραίτητα µε αναγωγή γι’ αυτό και οι αντιδράσεις αυτές ονοµάζεται 

οξειδοαναγωγικές. 

 

 
2.2 Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά. αντιδράσεις 
 οξειδοαναγωγής 
 
 Παρατηρούµε στην αντίδραση C + O2 → CO2  ότι το Ο2,  το οποίο ανάγεται, 

προκαλεί οξείδωση στον C και ο C, ο οποίος οξειδώνεται, προκαλεί αναγωγή στο Ο2. 
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Στο παράδειγµα αυτό το οξυγόνο  χαρακτηρίζεται ως οξειδωτική ουσία, ενώ ο 

άνθρακας ως αναγωγική ουσία. Για να γίνει όµως οξείδωση δεν είναι οπωσδήποτε 

απαραίτητο το οξυγόνο, αλλά οποιοδήποτε στοιχείο ή ένωση ή ιόν, που έχει άτοµο 

διατεθειµένο να µειώσει τον αριθµό οξείδωσης του.  Γενικεύοντας µπορούµε να 

ορίσουµε: 

 

Οξειδωτικές ουσίες ή απλά οξειδωτικά ονοµάζονται οι ουσίες (στοιχεία, χηµικές 

ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν οξείδωση. 

 
Τα οξειδωτικά περιέχουν άτοµα που µπορούν να αναχθούν, που µπορούν δηλαδή να 

ελαττώσουν  τον αριθµό οξείδωσης τους. Με ανάλογο τρόπο µπορούµε να ορίσουµε  

τα αναγωγικά: 

 

Αναγωγικές ουσίες ή απλά αναγωγικά ονοµάζονται οι ουσίες (στοιχεία, χηµικές 

ενώσεις ή ιόντα) που προκαλούν αναγωγή. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι πιο συνηθισµένες οξειδωτικές και 

αναγωγικές ουσίες. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Στοιχεία 

Μέταλλα 

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn Zn, Cr, Fe, 

Co, Ni, Sn, Pb, H2,Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

 

Ορισµένα αµέταλλα 

C → CO2 +… 

Η2 → Η2O +… 

S →  H2SO4 +…. 

P →  H3PO4 +…. 
 

Οξείδια 

SO2 → H2SO4 + … , 

CO →CO2+… 

 

Οξέα 

2 HX → X2 + …  (X = Cl, Br, I) 

H2S → S0 + … 

Η2 SO3 → Η2SO4 + … 

 

Άλατα 

Na2 SO3 → Na2SO4 + … 

2NaX → X2 + … (X = Cl,Br,I) 

Na2S → S + … 

Fe2+ → Fe3+ + … 

οµοίως Sn2+ → Sn4+ 

 

Αµµωνία 

2NH3 → N2+ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 1. Οι  κυριότερες οξειδωτικές και αναγωγικές ενώσεις 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ 
 

Στοιχεία 
F2, Ο3, Cl2, Br2, Ο2, I2, S 

π.χ. Cl2 + 2 NaBr → 2 NaCl + Br2 

Γενικά 

Χ2 → 2Χ- +…(Χ: F, Cl, Br, I) 

Ο2 → Ο 2- +…. 

Ο3 → Ο2 + Ο 2- +… 

 

 

Οξείδια 

MnO2 + H+ → Mn2+  

PbO2 + H+ → Pb2+ 

CuO → Cu 0 + …  

Ag2O → Ag 0 + …  

SO2  → S0 + … 
 

Οξέα 

H2SO4 (πυκνό) → SO2 +… 

HNO3 (αραιό) → NO +… 

HNO3 (πυκνό) → NO2 + 
 

Άλατα 

KMnO4 + H+ → Mn2+ +  … 

K2Cr2O7 + H+ → 2Cr3+ … 

Ce4+ + H+ → Ce3+... 

Fe3+ → Fe2+ + …   

 Sn4+ → Sn2+ … 

π.χ. KClO3 → KCl + … 

CaOCl2 → CaCl2 + … 



 

 

9 

3. Περιβαλλοντική Συµπεριφορά Οξειδωτικών Ενώσεων 
3.1 Τοξικολογία κυριοτέρων ανοργάνων οξειδωτικών ενώσεων 
 

Το υπερµαγγανικό κάλιο και το διχρωµικό κάλιο αποτελούν τους 

σηµαντικότερους αντιπροσώπους των ανόργανων οξειδωτικών ενώσεων. Το 

υπερµαγγανικό κάλιο  έχει  τιµές  τοξικότητας  LD50 = 1 g/Κg σε  ποντίκια  ενώ το 

διχρωµικό κάλιο έχει αντίστοιχα πολύ υψηλότερη τοξικότητα  25 mg/Κg 2. Η  

διαλυτότητα επίσης είναι  µια  κρίσιµη  παράµετρος  της  βιολογικής  διαθεσιµότητας  

ενός  υλικού  και είναι  συχνά  σηµαντικός και καθοριστικός  παράγοντας  της  

τοξικότητας  του.  Με  δεδοµένη  την  πολύ υψηλή  διαλυτότητα  των  παραπάνω 

ενώσεων  στο  νερό  σε πολύ ευρεία κλίµακα τιµών pH κρίνεται επιτακτική η 

αντικατάστασή τους από άλλες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Γενικά οι ενώσεις 

του δηµητρίου έχει  βρεθεί  ότι  έχουν  χαµηλή  τοξικότητα και δ ίνουν δυσδιάλυτα 

ιζήµατα σε τιµές  pH που επικρατούν στο φυσικό περιβάλλον.  Με  δεδοµένα  τα 

παραπάνω  είναι  φυσικό  κάθε  αντικατάσταση  χρήσης  οξειδωτικών ενώσεων  

µεταβατικών  στοιχείων  από  ενώσεις του δηµητρίου  να  είναι  φιλικότερη  προς  το  

περιβάλλον. 

 

3.2 Συµπεριφορά των κυριοτέρων ανοργάνων οξειδωτικών 
 ενώσεων στο οικοσύστηµα 
 

Μελετώντας τη συµπεριφορά των κυριότερων ανόργανων οξειδωτικών ενώσεων 

στο περιβάλλον θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και  τη συµπεριφορά των αναχθέντων 

παραπροϊόντων τους. Πληθώρα συγκρισίµων δεδοµένων τοξικότητας χηµικών 

ενώσεων υπάρχει για τους  θαλάσσιους οργανισµούς (ψάρια). Έτσι αν κατατάξουµε 

τις κυριότερες οξειδωτικές ενώσεις µε βάση την τοξικότητά τους στους θαλάσσιους 

οργανισµούς (ψάρια) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας αυξανόµενης τοξικότητας 3:  
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Ενώσεις LC50 96h (mg/l) 
Ce2(SO4)3 >500 
Ce(SO4)2 >500 
Cr2(SO4)3 52 
K2Cr2O7 26 
MnSO4 15 
KMnO4 0.75 

Πίνακας 2. Τοξικότητα των κυριοτέρων οξειδωτικών 
ενώσεων στους θαλάσσιους οργανισµούς (ψάρια). 

 

Οι ενώσεις του δηµητρίου στο  χώµα  λόγω  της  χαµηλής  διαλυτότητας  των  

ανθρακικών  και  φωσφορικών  αλάτων  τους  παραµένουν  στον  ίδιο  γεωλογικό  

ορίζοντα  ακόµα  και  σε  ευρεία  περιοχή  τιµών   pH.  Οι  συγκεντρώσεις του  

δηµητρίου στα  υπόγεια  ύδατα  έχει  παρατηρηθεί  ότι  είναι  συνήθως  πολύ  

χαµηλότερες  από  εκείνες  του  χώµατος  µέσω  του  οποίου διέρχεται το  ύδωρ 4.  

Αυτό  συµβαίνει  επειδή  στα  φυσικά  ύδατα  οι  ενώσεις του  δηµητρίου  αντιδρούν  

µε  τα  πυριτικά  άλατα  και  το  χουµικό  υλικό  µετατρεπόµενες σε   ενώσεις  πολύ  

µικρής  διαλυτότητας 5.   
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4. H  Οξείδωση  στη  Χηµεία 
4.1 Η Οξείδωση στη χηµική βιοµηχανία 
 

 Η οξείδωση στη χηµική βιοµηχανία αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες 

χηµικές διεργασίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή χηµικών ενώσεων. Οι 

τρόποι οξείδωσης είναι πολλοί και τα κυριότερα µέσα µεγάλης κλίµακας οξείδωσης 

είναι ο ατµοσφαιρικός αέρας ενώ για µικρή κλίµακα τα διχρωµικά και τα 

υπερµαγγανικά άλατα. Από τα διχρωµικά άλατα χρησιµοποιείται κυρίως το διχρωµικό 

κάλιο. Η  οξείδωση πραγµατοποιείται διαλύοντας το διχρωµικό κάλιο και την 

οργανική ένωση συνήθως σε λουτρό θειικού οξέος. Έτσι παράγονται χρώµατα, 

αλδεΰδες, κινόνες και καρβοξυλικά οξέα. Το υπερµαγγανικό κάλιο χρησιµοποιείται σε 

ακόµα µικρότερη κλίµακα για την οξείδωση π αραγώγων του τολουολίου, του  

ξυλολίου και άλλων ενώσεων προς τα αντίστοιχα καρβοξυλικά παράγωγα. Επίσης το 

διχρωµικό κάλιο χρησιµοποιείται και για τη δέψη των δερµάτων. Τα δέρµατα 

εµβαπτίζονται σε διάλυµα διχρωµικού καλίου για να οξειδωθούν οι πρωτείνες και έτσι 

το τελικό προϊόν αποκτά µοναδική ανθεκτικότητα στα βακτήρια και τη θερµότητα. 

Όµως συνήθως χρησιµοποιείται µεγάλη περίσσεια διχρωµικού καλίου και µετά τη 

δέψη απαιτούνται αρκετές πλύσεις των δερµάτων που δηµιουργούν ανεπανόρθωτη 

καταστροφή του περιβάλλοντος κατά την απόρριψη των εκπλυµάτων στο 

περιβάλλον.  

 Σχετικά πρόσφατα άρχισε να χρησιµοποιείται το τετρασθενές δηµήτριο ως 

οξειδωτικό. Το 1998  παρουσιάσθηκε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας  στο οποίο αναφερόταν 

η χρήση του τετρασθενούς δηµητρίου για την οξείδωση διαφόρων αρωµατικών 

ενώσεων σε βιοµηχανική κλίµακα 6. Ειδικότερα αναφερόταν η επίτευξη 

ηλεκτροχηµικής οξείδωσης του ανηγµένου τρισθενούς δηµητρίου σε τετρασθενές και 

µάλιστα µε ηµισυνεχείς και συνεχείς απλές χηµικές διεργασίες. Το γεγονός αυτό 

επιτρέπει την επίτευξη  οξείδωσης διαφόρων αρωµατικών ενώσεων µε ηµισυνεχείς 

χηµικές διεργασίες µε συνεχή ανακύκλωση του οξειδωτικού πράγµα που είναι πολύ 

δύσκολο µε τη χρήση των διχρωµικών και  των υπερµαγγανικών αλάτων. 

Επιπροσθέτως η συνεχής ανακύκλωση του οξειδωτικού αποτρέπει σε υψηλό βαθµό 

τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε ένα 

διάγραµµα ροής της οξείδωσης του ναφθαλινίου µε δηµήτριο προς ναφθοκινόνη. 
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Διάγραµµα ροής της οξείδωσης του ναφθαλινίου  προς ναφθοκινόνη. 

 

Η αντίδραση που πραγµατοποιείται συνοψίζεται στο σχήµα: 

 

Δηλαδή παρατηρούµε ότι η οξείδωση µε τετρασθενές δηµήτριο αποτελεί µια πολλά 

υποσχόµενη και φιλική προς το περιβάλλον µέθοδο οξείδωσης για τη χηµική 

βιοµηχανία. 

 
 

4.2 Η Οξείδωση µε τετρασθενές δηµήτριο στο χηµικό εργαστήριο 

 
 Στην οργανική χηµεία το τετρασθενές δηµήτριο είναι αναντικατάστατο 

αντιδραστήριο για ορισµένες περιπτώσεις οξείδωσης οργανικών ενώσεων σε 

H2SO4    H2O

O

O

Ce(SO4)2·2(NH4)2(SO4)·2H2O
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εξαιρετικά ήπιες συνθήκες (θερµοκρασία περιβάλλοντος)7. Ειδικότερα  η  οξειδωτική  

αποµεθυλίωση  τ ου  1,4-διµεθοξυναφθαλινίου προς  1,4-ναφθοκινόνη  γίνεται  σε  

θερµοκρασία  περιβάλλοντος  σε  30 min  µε απόδοση 94%  

 

 

Επίσης η  οξείδωση  πλευρικής  αλυσίδας  αρωµατικών υδρογονανθράκων όπως του 

τολουολίου οδηγεί σε  σχηµατισµό βενζυλονιτρικού  εστέρα  σε 2.5 h σε  

θερµοκρασία 40˚C µε  απόδοση  75%. 

 

 

 

και  τέλος  η οξείδωση  πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων σε κινόνες 

όπως του ναφθαλινίου που γίνεται  σε  θερµοκρασία  περιβάλλοντος  σε  6 h µε 

απόδοση 90%  

 

 

 Το τετρασθενές δηµήτριο ως  οξειδωτικό χρησιµοποιείται και στην αναλυτική 

χηµεία σε ογκοµετρικούς προσδιορισµούς διαφόρων ενώσεων. Ειδικότερα 

χρησιµοποιούνται τα άλατα αυτού: Ce(SO4)2·2(NH4)2(SO4)·2H2O  και  

Ce(NO3)4·2(NH4)NO3 ως  οξειδωτικά και η µέθοδος ονοµάζεται δηµητριοµετρία.  

OCH3

OCH3
O

O

CH3CN    H2O

Ce(NO3)4·2(NH4)NO3 

H3C
Ce(NO3)4·2(NH4)NO3 

CH3CN    
O2NO H2C

H2SO4    H2O

O

O

Ce(SO4)2·2(NH4)2(SO4)·2H2O
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5. Δηµητριοµετρία 
5.1 Γενικά για την ογκοµετρική ανάλυση 
 
 Μεταξύ των µεθόδων οι  οποίες χρησιµοποιούνται για  τον  ποσοτικό 

προσδιορισµό των χηµικών ουσιών είναι και η ογκοµετρική ανάλυση. Παρά το 

γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί και  άλλες  µέθοδοι οι  οποίες  χρησιµοπ οιούν 

αναλυτικές συσκευές  µεγάλης ακρίβειας, τα  αποτελέσµατα  της  ογκοµετρικής 

ανάλυσης είναι  εξίσου  µεγάλης ακρίβειας . Με  τη µέθοδο αυτή  προσδιορίζεται 

πειραµατικά ο  όγκος  ενός διαλύµατος  ουσίας  γνωστής συγκέντρωσης ο  οποίος 
απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε την άγνωστη ουσία που περιέχεται σε 

ορισµένο όγκο διαλύµατος. Το  διάλυµα µε τη  γνωστή  συγκέντρωση  ονοµάζεται 

πρότυπο διάλυµα. Το διάλυµα αυτό πρέπει να είναι σταθερό, δηλαδή να µη διασπάται 

από το φως, να µην αλλοιώνεται κατά την παραµονή, να µην οξειδώνεται, να αντιδρά 

ποσοτικά µε την ουσία  η  οποία  πρόκειται  να προσδιορισθεί. Οι αντιδράσεις του 

πρότυπου διαλύµατος µε την ουσία που προσδιορίζεται πρέπει:  

 

• να είναι γνωστής στοιχειοµετρίας  

• να είναι γρήγορες 

 

Οι αντιδράσεις στην ογκοµετρική ανάλυση διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

 

• Στις ιονικές  αντιδράσεις στις  οποίες  δεν παρατηρείται  µεταβολή στον  αριθµό 

 οξείδωσης 

• Στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, στις οποίες γίνεται µεταφορά ηλεκτρονίων 

 

Ως ισοδύναµο σηµείο µιας ογκοµέτρησης ορίζεται το σηµείο εκείνο κατά το οποίο 

η ποσό τητα του  προσδιοριζόµενου  συστατικού  αντιδρά  πλήρως  µε ισοδύναµη 

ποσότητα του  πρότυπου διαλύµατος. Πολλές φορές το τέλος ενός προσδιορισµού, 

δηλαδή το τελικό σηµείο, δε συµπίπτει µε το ισοδύναµο σηµείο. Η διαφορά του όγκου 

του πρότ υπου διαλύµατος  µεταξύ του  τελικού  σηµείου και  του  ισοδύναµου σηµείου 

δίνει το σφάλµα της ογκοµετρικής ανάλυσης. Όσο πιο µικρή είναι η διαφορά, τόσο πιο 
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ακριβής είναι  η  µέθοδος που  χρησιµοποιείται . Στις  περιπτώσεις  που κατά την 

ογκοµέτρηση µια ποσότητα  προ τύπου διαλύµατος  αντιδρά  µε τον  προστιθέµενο 

δείκτη ή µε κάποιο άλλο συστατικό, εκτός της άγνωστης ουσίας, γίνεται ο λεγόµενος 

λευκός προσδιορισµός. Ο προσδιορισµός αυτός είναι ογκοµέτρηση ενός διαλύµατος 

που περιέχει όλα τα συστατικά (Δείκτη, ύδωρ, ρυθµιστικό διάλυµα κτλ.) εκτός από την 

άγνωστη ουσία . Η  ποσότητα  του πρότυπου διαλύµατος, που θα χρησιµοποιηθεί για 

το λευκό προσδιορισµό, είναι πολύ µικρή και αφαιρείται από  την  ποσότητα  του 

πρότυπου διαλύµατος που καταναλώνεται για τον κανονικό προσδιορισµό. 

 

 

5.2 Ογκοµετρικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής 
 

 Η ονοµασία  των  ογκοµετρικών  αναλύσεων  οι  οποίες  βασίζονται  στις 

αντιδράσεις οξειδοαναγωγής σχετίζεται µε εκείνη του πρότυπου διαλύµατος. Έτσι 

όταν το  πρότυπο  διάλυµα είναι  το υπερµαγγανικό κάλιο, ΚΜηΟ4, η  µέθοδος 

ονοµάζεται µαγγανιοµετρία, όταν το πρότυπο διάλυµα είναι το διχρωµικό κάλιο, 

Κ2Cr2Ο7, η  µέθοδος ονοµάζεται χρωµιοµετρία  ενώ όταν το πρότυπο είναι διάλυµα 

τετρασθενούς δηµητρίου  η  µέθοδος ονοµάζεται δηµητριοµετρία . Ορισµένα 

παραδείγµατα ογκοµετρικών προσδιορισµών φαίνονται στις παρακάτω αντιδράσεις: 

 
Ο προσδιορισµός δισθενούς σιδήρου γίνεται κατά την αντίδραση: 
 

Fe2+  +Ce4+  → Fe3+  +Ce3+ 
 
ο προσδιορισµός µονοσθενούς χαλκού: 
 

Cu+  +Ce4+  → Cu2+  +Ce3+ 
 

και ο προσδιορισµός σιδηροκυανιούχων ανιόντων: 
 

Fe(CN)6
4-  +Ce4+  → Fe(CN)6

3-  +Ce3+ 
 
Τα πλεονεκτήµατα  αυτής της µεθόδου έναντι της χρωµιοµετρίας  είναι ότι είναι 

φιλικότερη  προς  το περιβάλλον  για δύο λόγους: 
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• Το χρώµιο είναι πολύ τοξικότερο του τετρασθενούς δηµητρίου 8-14 

• Τα διαλύµατα του τετρασθενούς δηµητρίου σε θειικό οξύ είναι πολύ σταθερότερα 

των  αντιστοίχων του εξασθενούς χρωµίου έτσι δηµιουργούνται πολύ λιγότερα 

απόβλητα  αναλυτικών εργαστηρίων.  

 

 

Δυστυχώς όµως το πολύ υψηλό κόστος του τετρασθενούς δηµητρίου περιορίζει την 

χρήση του µόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και ειδικά σε εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα την έχει καταστήσει σχεδόν ανύπαρκτη. Όµως µε αφορµή τον  φιλικότερο 

προς το περιβάλλον χαρακτήρα του κρίνεται  σκόπιµη και η επιλογή της 

δηµητριοµετρίας ως µεθόδου ογκοµετρικού προσδιορισµού διαφόρων ενώσεων.  

Ένα παράδειγµα µεθόδου ογκοµετρικού προσδιορισµού µε το οποίο θα 

ασχοληθούµε στο πειραµατικό µέρος αποτελεί ο προσδιορισµός του σιδήρου µε 

πρότυπο διάλυµα διένυδρου εναµµώνιου θειικού δηµητρίου (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O, 

σύµφωνα µε την αντίδραση: 

 

Fe2+  +Ce4+  → Fe3+  +Ce3+ 
 
Οι έγχρωµες ουσίες στο σύστηµα  είναι  το τετρασθενές δηµήτριο (κίτρινο) και  ο 

δισθενής σίδηρος (ελαφρό πράσινο)και έχουν ελάχιστη ένταση χρώ µατος, η οποία 

µετά την αντίδραση µειώνεται ακόµα  περισσότερο  µετά την  αναγωγή  τ ου 

τετρασθενούς δηµητρίου σε τρισθενές (άχρωµο) στο ισοδύναµο σηµείο. Επειδή όµως 

ο αποχρωµατισµός αυτός δεν είναι σαφής και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει τον 

ευκρινή εντοπισµό του τελικού σηµείου προστίθεται ως δείκτης  η φερροΐνη και το 

διάλυµα αρχικά χρωµατίζεται κόκκινο. Στο ισοδύναµο σηµείο το χρώµα αυτό 

εξαφανίζεται ή παρατηρείται  ασθενέστατο  κυανό  χρώµα  σε  περιπτώσεις  υψηλής 

συγκέντρωσης σιδήρου. 
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5.3 Δείκτες στην οξειδοαναγωγική ογκοµετρική ανάλυση 
 
 Στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις κατά τις οποίες το οξειδωτικό σώµα είναι 

έγχρωµη ένωση, π.χ . ΚΜηΟ4, δε  χρησιµ οποιούνται δείκτες , επειδή  τα  ίδια  τα 

οξειδωτικά σώµατα είτε αποχρωµατίζονται (ΚΜηΟ4), είτε αλλάζουν χρώµα (Κ2Cr2Ο7) 

κατά την αναγωγή τους . Έτσι  κατά  τον προσδιορισµό  του  Να 2S2Ο3 ή του  Η 2Ο2 µε 

πρότυπο διάλυµα ΚΜηΟ4, στο τελικό σηµείο του προσδιορισµού το άχρωµο διάλυµα 

χρωµατίζεται ελαφρώς  ρόδινο  από  µικρή  περίσσεια  του  ΚΜηΟ4. Επίσης  σε 

ογκοµετρικούς προσδιορισµούς µε πρότυπο διάλυµα Κ2Cr2Ο7, το πορτοκαλί χρώµα 

του Κ2Cr2Ο7, µετατρέπεται σε  ελαφ ρώς πράσινο. Σε ορισµένες αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής στις οποίες τα προϊόντα είναι άχρωµα, όπως στη δηµητριοµετρία η 

παρουσία του δείκτη κρίνεται απαραίτητη. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται συνήθως 

ως δείκτης  η φερροΐνη. Η φερροΐνη είναι σύµπλοκη ένωση δισθενούς σιδήρου και 

1,10-φαινανθρολίνης µε έντονο κόκκινο χρώµα και συντακτικό τύπο: 

 

N

N

Fe

N

N

N N

2+

 
Συντακτικός τύπος φερροΐνης 

 
Η φερροΐνη είναι δείκτης οξειδοαναγωγής και κατά την ογκοµέτρηση συµβαίνει η 

ακόλουθη οξειδοαναγωγική αντίδραση: 

 

 

N

N
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N

N
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N
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  κυανό       ερυθρό 
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6. Πειραµατικό Μέρος 
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6. Πειραµατικό Μέρος 
6.1 Κανόνες ασφάλειας στο χηµικό εργαστήριο 
 
 Οι κανόνες ασφαλείας κατά την ενασχόλησή µας σε χηµικά εργαστήρια 

συνοψίζονται στα ακόλουθα µέτρα: 

 

1 Φοράµε πάντα εργαστηριακή ποδιά και γυαλιά ασφαλείας.  

2 Δεν δοκιµάζουµε αντιδραστήρια µε το στόµα ούτε τα µυρίζουµε. 

3 Δεν τρώµε φαγητό δεν πίνουµε και δεν καπνίζουµε µέσα σε χηµικά 

 εργαστήρια. 

4 Δε θερµαίνουµε σε γυµνή φλόγα εύφλεκτα υγρά. 

5 Όταν θερµαίνουµε υγρά σε οποιοδήποτε σκεύος το ύψος του υγρού δεν 

 πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο του ύψους του σκεύους. 

6 Όταν θερµαίνουµε υγρά σε δοκιµαστικούς σωλήνες φροντίζουµε το  στόµιο του 

 δοκιµαστικού σωλήνα να µην στρέφεται προς το πρόσωπο κανενός. 

7 Η µετάγγιση καυστικών υγρών δεν γίνεται µε αναρρόφηση αέρα µε το 

 στόµα από το σιφώνιο αλλά χρησιµοποιείται ελαστική φούσκα 

 αναρρόφησης. 

8 Η αραίωση πυκνών οξέων γίνεται µε την προσθήκη του οξέος στο νερό και 

 ποτέ αντίστροφα 

9 Πριν χρησιµοποιήσουµε κάποιο αντιδραστήριο διαβάζουµε προσεκτικά την 

 ετικέτα και τα σύµβολα περιγραφής κινδύνου που υπάρχουν σε αυτή για να 

 γνωρίζουµε τις προφυλάξεις που απαιτούνται πριν τη χρήση.  

10 Διαβάζουµε τον πίνακα µε τα σύµβολα περιγραφής κινδύνου που υπάρχουν 

 στις ετικέτες των αντιδραστηρίων ώστε να γνωρίζουµε τη σηµασία του κάθε 

 συµβόλου 
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Πίνακας 3.Σύµβολα περιγραφής κινδύνου. 
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6.2 Πειράµατα επίδειξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Προσδιορισµός τοξικότητας ενώσεων του Ce(IV) και Cr(VI). 

• Οξειδωτική δράση του τετρασθενούς δηµητρίου 
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6.2.1 Προσδιορισµός τοξικότητας ενώσεων του Ce(IV) και Cr(VI) 
 
Σκοπός: Ο προσδιορισµός της τοξικότητας του διχρωµικού καλίου, που αποτελεί και 

το συνηθέστερο οξειδωτικό, και σύγκριση της µε τη ν τοξικότητα του τετρασθενούς 

θειικού δηµητρίου που αποτελεί φιλικότερο προς το περιβάλλον οξειδωτικό. 

Στόχος: Αυτή η εργαστηριακή άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους πειραµατιζόµενους: 

 

• Να αντιληφθούν µε τρόπο απλό και εποπτικό την έννοια της 

 τοξικότητας µιας χηµικής ουσίας στο περιβάλλον.  

• Να συγκρίνουν δύο χηµικές ενώσεις ως προς την τοξικότητά τους µε 

 τρόπο απλό και να αποφανθούν ποια προκαλεί τη µεγαλύτερη 

 περιβαλλοντική καταστροφή.  

• Να σχεδιάσουν παρόµοια πειράµατα µε άλλες ουσίες που θεωρούν οι 

 ίδιοι ότι ίσως να έχουν υψηλή τοξικότητα.  

 

 

Δοκιµασία εκβλάστησης σπόρων  

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 
 Είναι γνωστό ότι κατά την εκβλάστηση των σπόρων αναπτύσσονται κύτταρα  

µε µεγάλους ρυθµούς. Συµβαίνουν δ ηλαδή λειτουργίες κυτταρικής διαίρεσης όπου 

γίνεται αντιγραφή του µορίου του DNA σε µεγάλους ρυθµούς. Αν κατά τη φάση  αυτή 

προστεθούν στο περιβάλλον των κυττάρων χηµικές ενώσεις υπάρχει υψηλότερη 

πιθανότητα από κάθε άλλη περίπτωση να αλληλεπιδράσουν µε το γενετικό υλικό των 

κυττάρων και να προκληθούν µεταλλάξεις ε ίτε καταστροφή του γενετικού υλικού. 

Εκµεταλλευόµενοι το γεγονός αυτό προσθέτουµε χηµικές ενώσεις  κατά τη φάση της 

φύτρωσης των σπερµάτων και µετρούµε το% ποσοστό των σπερµάτων που 

φυτρώνουν. Συγκεκριµένα επιλέγονται µικρά σπέρµατα φακής (vicia faba) που 

εκτίθενται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλυµάτων χηµικών ενώσεων. 

Παρατηρούµε το ποσοστό των σπερµάτων που φυτρώνουν σε συνάρτηση µε τη 

συγκέντρωση του εφαρµοζόµενου διαλύµατος και εξάγουµε τα αποτελέσµατά µας 

σχετικά µε την τοξικότητα των ουσιών 15. 
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Πειραµατικό µέρος 
 
Απαιτούµενα αντιδραστήρια: 

 Διχρωµικό κάλιο Κ2Cr2Ο7                                                                

 Εναµµώνιο θειικό δηµήτριο διένυδρο (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O                          

 
 
Απαιτούµενα Όργανα-Συσκευές: 
 Προβολέας διαφανειών 

 Σιφώνιο µετρήσεως 10 mL 

 Ζυγός 

 Τριβλία petri γυάλινα Ø 10 cm (7) 

 Φιαλίδια ζυγίσεως (6) 

 Σπάτουλα 

 Ογκοµετρικές φιάλες των 100 mL 

 Διηθητικό χαρτί 

 Διαφάνεια 

 Σπέρµατα φακής (vicia faba) 

 

 

Τρόπος εργασίας 
 
 Ζυγίζουµε σε τρία φιαλίδια ζυγίσεως 6.320, 0.632 και 0.063 g εναµµώνιου 

θειικού δηµητρίου (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O. Μεταφέρουµε το στερεό από το κάθε ένα 

φιαλίδιο ζυγίσεως ξεχωριστά µε τη βοήθεια σπάτουλας σε µία διαφορετική 

ογκοµετρική φιάλη των 100 mL και προσθέτουµε νερό µέχρι τη χαραγή. Έτσι έχουµε 

παρασκευάσει τρία διαλύµατα εναµµώνιου θειικού δηµητρίου  (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 

µε συγκεντρώσεις 0.1Μ, 0.01Μ και 0.001Μ.  

 Ζυγίζουµε σε τρία φιαλίδια ζυγίσεως 2.940, 0.294 και 0.029 g διχρωµικού 

καλίου Κ2Cr2Ο7. Μεταφέρουµε το στερεό από το κάθε ένα φιαλίδιο ζυγίσεως 

ξεχωριστά µε τη βοήθεια σπάτουλας σε µία διαφορετική ογκοµετρική φιάλη των 100 

mL και προσθέτουµε νερό µέχρι τη χαραγή. Έτσι έχουµε παρασκευάσει τρία 



 

 

24 

διαλύµατα διχρωµικού καλίου µε συγκεντρώσεις 0.1Μ, 0.01Μ και 0.001Μ. Σε κάθε 

ένα από  ε πτά τριβλία  petri τοποθετούµε  ένα κυκλικό  κοµµάτι  διηθητικό  χαρτί 

διαµέτρου ~9 cm και 30 σπέρµατα  φακής. Σε  κάθε  ένα τριβλίο  προσθέτουµε  5 

mL από ένα  διάλυµα που  παρασκευάσαµε  και  σηµειώνουµε  τη συγκέντρωση 

και την ουσία  που  περιέχει . Στο  έβδοµο  τριβλίο  προσθέτουµε 5 mL ύδατος και 

χρησιµεύει ως µάρτυρας της φυτρωτικής ικανότητας των χρησιµοποιηθέντων 

σπερµάτων. Πωµατίζουµε τα  τριβλία  και  τα  αφήνουµε για 24 h σε θερµοκρασία 

30˚C.  

 Παρατηρούµε ότι  σε  κάποια  τριβλία  δεν έχουν  φυτρώσει  καθόλου 

σπέρµατα καταγρά φουµε τα αποτελέσµατα µετρώντας και τον αριθµό των 

σπερµάτων που  φύτρωσαν  σε  σχέση  µε τον  αριθµό  των  τοποθετηθέντων 

σπερµάτων. Κατόπιν  αποχύνεται  το  διάλυµα από  τα  τριβλία,  πωµατίζονται, 

αναποδογυρίζονται ανοίγονται και αφαιρείται το  διηθητικό  χαρτί . Τοποθετούµε 

διαφάνεια πάνω στην τράπεζα του προβολέα διαφανειών στην οποία 

σηµειώνουµε τους  χηµικούς  τύπους  και  τις  συγκεντρώσεις  των 

χρησιµοποιηθέντων διαλυµ άτων. Τα πώµατα  των τριβλίων, που  περιέχουν 

πλέον τα  φυτρωµένα ή  µη σπέρµατα , τοποθετούνται στην αντίστοιχη θέση  της 

διαφάνειας  πάνω στην τ ράπεζα του προβολέα διαφανειών. Έτσι γίνεται 

εποπτικά ορατό σε όλο το ακροατήριο το αποτέλεσµα του πειράµατος. 

 

 

Σχόλια-Προφυλάξεις 
 
 Λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση οι πειραµατιζόµενοι να µην 

έρθουν σε επαφή µε το διάλυµα του διχρωµικού καλίου ή να µην εισπνεύσουν σκόνη 

του ιδίου στερεού 
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Βλάστηση σπερµάτων vicia fava σε 
διαλύµατα Κ2Cr2Ο7 0.001Μ, 
(ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.001Μ και 
µάρτυρα. 
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Βλάστηση σπερµάτων vicia fava σε διάλύµα Κ2Cr2Ο7 0.001Μ 
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Βλάστηση σπερµάτων vicia fava σε διάλύµα (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.001Μ 
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Βλάστηση σπερµάτων vicia fava (µάρτυρας φυτρωτικής ικανότητας) 
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Προτάσεις 
 
 Για τον έλεγχο της τοξικότητας των δύο ουσιών µετρούµε τον αριθµό 

σπερµάτων που φύτρωσαν στα τριβλία: µε το διάλυµα Κ2Cr2Ο7 0.001Μ, το 

(ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.001Μ και στο µάρτυρα. Για να εξαχθεί το αποτέλεσµα της 

σχετικής (%) τοξικότητας διαιρούµε τον αριθµό των σπερµάτων που φύτρωσαν στο 

τριβλίο µε το διάλυµα Κ2Cr2Ο7 0.001Μ µε τον αριθµό των σπερµάτων που φύτρωσαν 

στο τριβλίο µε τον µάρτυρα και πολλαπλασιάζουµε µε το 100 %. Οµοίως διαιρούµε 

τον αριθµό των σπερµάτων που φύτρωσαν στο τριβλίο µε το διάλυµα 

(ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O µε τον αριθµό των σπερµάτων που φύτρωσαν στο τριβλίο µε 

τον µάρτυρα και πολλαπλασιάζουµε µε το 100 %. Έτσι εξάγουµε τα αποτελέσµατά 

της σχετικής τοξικότητας των δύο ουσιών στην ίδια συγκέντρωση διαλύµατος. 
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6.2.2 Οξειδωτική δράση του τετρασθενούς δηµητρίου 

 
Σκοπός: Η παρατήρηση της οξειδωτικής δράσης του τετρασθενούς δ ηµητρίου µε 

απλές αντιδράσεις µε τρόπο εποπτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.  

Στόχος:Αυτή η εργαστηριακή άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους πειραµατιζόµενους : 

 

• Να αντιληφθούν µε τρόπο απλό και εποπτικό την οξειδωτική δράση του 

 τετρασθενούς δηµητρίου. 

• Να εξοικειωθούν µε την αναγραφή του τύπου και την εύρεση των 

 στοιχειοµετρικών συντελεστών των χηµικών αντιδράσεων που φαίνεται η 

 οξειδωτική δράση του τετρασθενούς δηµητρίου.  

• Να εξοικειωθούν µε τα χρώµατα των χρησιµοποιούµενων ενώσεων που η  

 παρατήρησή τους ίσως τους χρειασθεί και σε άλλα παρόµοια πειράµατα.  

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 Σε αυτό το πείραµα θα παρατηρηθεί η οξείδωση: των ιωδιούχων ανιόντων 

προς ιώδιο , του δισθενούς µαγγανίου προς τετρασθενές και του δισθενούς σιδήρου 

προς τρισθενή. Οι αντιδράσεις κα ι οι χρωµατικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 

1 Οξείδωση των ιωδιούχων ανιόντων προς ιώδιο: 

 

I-     +   Ce4+   →    ½I2
0   +         Ce3+ 

άχρωµο  κίτρινο            καστανέρυθρο  άχρωµο 

 

 
2 Οξείδωση του δισθενούς µαγγανίου προς τετρασθενές 

: 

Mn2+   +   2Ce4+   →   Mn4+   +   2Ce3+ 

ρόδινο           κίτρινο           καφέ          άχρωµο 
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Στην περίπτωση της οξείδωσης του δισθενούς µαγγανίου προς τετρασθενές 

παρατηρούµε το σχηµατισµό ιζήµατος. Αυτό οφείλεται στο ότι το κατιόν 

τετρασθενούς µαγγανίου που σχηµατίζεται δεν είναι σταθερό σε υδατικά διαλύµατα 

και αντιδρά µε το νερό προς διοξείδιο του µαγγανίου έτσι η συνολική αντίδραση είναι: 

 

MnCl2+   4Ce4+   +   2H2O   →   MnO2↓  +   Cl2   +   4Ce3+   +  4H+ 

 
3 Οξείδωση του δισθενούς σιδήρου προς τρισθενή  

 

Fe2+   +   Ce4+   →   Fe3+   +   Ce3+ 

αν. πράσινο  κίτρινο             κίτρινο          άχρωµο 

 
Στην περίπτωση της οξείδωσης του δισθενούς σιδήρου προς τρισθενή δεν 

παρατηρούµε κάποια αλλαγή χρώµατος παρόλο που συµβαίνει αντίδραση. Αυτό 

οφείλεται στο ότι το µίγµα των αντιδρώντων και των προϊόντων έχουν το ίδιο χρώµα. 

Αν προστεθεί σε ελάχιστη ποσότητα 1,10-φαινανθρολίνη τότε η παραπάνω 

αντίδραση παίρνει την ακόλουθη µορφή λόγω σχηµατισµού συµπλόκων ενώσεων:  

 

 

 

N
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+Ce4+

                    

N
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+Ce3+

 

βαθύ ερυθρό    κίτρινο    ανοικτό κυανό άχρωµο 

 

 

Έτσι γίνονται ορατές οι έντονες χρωµατικές αλλαγές κατά την οξειδοαναγωγή. 
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Απαιτούµενα όργανα:  
 
 Ογκοµετρικές φιάλες των 250 mL µε εσµυρισµένο πώµα (2) 

 Ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL 

 Σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL 

 Ποτήρια ζέσεως των 50 mL (2) 

 Μικρή υάλινη ράβδο 

 Υάλινο χωνί 

 Θερµοδιαφάνεια 

 Τριβλία Petri ø 5cm (4) 

 Προβολέα διαφανειών 

 
 
Απαιτούµενα αντιδραστήρια: 
 
 Απεσταγµένο ύδωρ  

 Πυκνό θειικό οξύ 96 %                                                                    

 Διένυδρο εναµµώνιο θειικό δηµήτριο  98 %  (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O          

 Άλας του Mohr (ΝΗ4)2Fe(SO4)2                                                                       

 Ιωδιούχο κάλιο KI                                                                                            

 Τετραένυδρο χλωριούχο µαγγάνιο MnCl24·Η2Ο                                             

 1,10-φαινανθρολίνη                                                                             
 
 
Πειραµατική διαδικασία: 
 
Παρασκευή διαλύµατος ιωδιούχου καλίου 0.1 Ν: 
 
 Σε ποτήρι ζέσεως των 50 mL, που το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 40 g, 

ζυγίζουµε 0.166 g ιωδιούχου καλίου. Προσθέτουµε 10 mL απεσταγµένου ύδατος 

µετρηµένα µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL. Αναδεύουµε µε µικρή υάλινη ράβδο 

µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα του στερεού. 
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Παρασκευή διαλύµατος χλωριούχου µαγγανίου 0.1 Ν: 
 
 Σε ποτήρι ζέσεως των 50 mL, που το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 40 g, 

ζυγίζουµε 0.100 g τετραένυδρου χλωριούχου µαγγανίου. Προσθέτουµε 10 mL 

απεσταγµένου ύδατος µετρηµένα µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL. Αναδεύουµε µε 

µικρή υάλινη ράβδο µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα του στερεού. 

 

 

Παρασκευή διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν: 
 
 Σε ογκοµετρική φιάλη των 250 mL προσθέτουµε 100 mL απεσταγµένου 

ύδατος µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL. Τοποθετούµε υάλινο χωνί 

στο στόµιο της ογκοµετρικής φιάλη των 250 mL και προσθέτουµε πολύ αργά και 

διαδοχικά, µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL, 3.8 mL και 10 mL πυκνού θειικού 

οξέος. Αφαιρούµε το χωνί από την ογκοµετρική φιάλη. Ανακινούµε µε περιστροφή τη 

φιάλη. Ψύχουµε τα εξωτερικά τοιχώµατα της φιάλης µε ελαφριά ανακίνηση της σε 

συνεχή ροή ύδατος βρύσης. Προσθέτουµε ακόµα 100 mL απεσταγµένου ύδατος 

µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL και ανακινούµε τη φιάλη. Ψύχουµε 

πάλι τα εξωτερικά τοιχώµατα της φιάλης µε ελαφριά ανακίνηση της σε συνεχή ροή 

ύδατος βρύσης. Προσθέτουµε απεσταγµένο ύδωρ µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε µε 

το εσµυρισµένο πώµα και α νακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή και µε αναστροφή. 

Ελέγχουµε µετά την ανακίνηση της φιάλης το ύψος του υγρού και αν αυτό κατέβηκε 

συµπληρώνουµε µε απεσταγµένο ύδωρ µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε την 

ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και ανακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή 

και µε αναστροφή. 

 

 

Παρασκευή διαλύµατος εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 0.1 Ν: 

 

 Σε ποτήρι ζέσεως των 50 mL, που το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 40 g, 

ζυγίζουµε 15.814 g διένυδρου εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Προσθέτουµε στο 

ποτήρι 20 mL διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν, µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 

100 mL, και αναδεύουµε αργά µε υάλινη ράβδο για 5 min µέχρι να διαλυθεί η µέγιστη 

δυνατή ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Το υπερκείµενο διάλυµα 
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µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 mL µε τη βοήθεια υάλινου χωνιού. 

Προσθέτουµε στο ποτήρι πάλι 20 mL διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν, µετρηµένα µε 

ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL, και αναδεύουµε αργά µε υάλινη ράβδο για 5 min 

µέχρι να διαλυθεί η µέγιστη δυνατή ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Το 

υπερκείµενο διάλυµα µεταγγίζεται στην ίδια ογκοµετρική φιάλη των 250 mL που 

µεταγγίσθηκε και η προηγούµενη ποσότητα µε τη βοήθεια του ιδίου υάλινου χωνιού. 

Η διαδικασία διάλυσης του άλατος επαναλαµβάνεται έως και δέκα φορές µέχρι να 

διαλυθεί όλη η ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου και τρεις φορές χωρίς 

την ύπαρξη ορατής ποσότητας στερεού στο ποτήρι. Αυτό γίνεται για την επίτευξη 

ποσοτικής µεταφοράς του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου στην  ογκοµετρική φιάλη 

των 250 mL. Προσθέτουµε διάλυµα θειικού οξέος 1 Ν µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε 

την ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και ανακινούµε τη φιάλη µε 

περιστροφή και µε αναστροφή. Ελέγχουµε µετά την ανακίνηση της φιάλης το ύψος 

του υγρού και αν αυτό κατέβηκε συµπληρώνουµε µε διάλυµα θειικού οξέος 1 Ν µέχρι 

τη χαραγή πωµατίζουµε την ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και 

ανακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή και µε αναστροφή. 

 

 

Διαδικασία εκτέλεσης του πειράµατος: 
 
 Πάνω στην τράπεζα του προβολέα διαφανειών τοποθετούµε µία 

θερµοδιαφάνεια. Πάνω στη θερµοδιαφάνεια τοποθετούµε τέσσερα τριβλία Petri. Στο 

πρώτο τριβλίο Petri βάζουµε 10 mL διαλύµατος ιωδιούχου καλίου 0.1 Ν. Στο δεύτερο 

τριβλίο Petri βάζουµε 10 mL διαλύµατος χλωριούχου µαγγανίου 0.1 Ν. Στο τρίτο 

τριβλίο Petri ζυγίζουµε 0.100 g άλατος του Mohr και 0.010 g 1,10-φαινανθρολίνης και 

το επανατοποθετούµε στην τράπεζα του προβολέα διαφανειών. Στο τέταρτο τριβλίο 

Petri βάζουµε 10 mL διαλύµατος εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 0.1 Ν. Σηµειώνουµε 

το περιεχόµενο των τεσσάρων τριβλίων Petri στη θερµοδιαφάνεια µε µαρκαδόρο και 

προσθέτουµε στο κάθε ένα τριβλίο 10 mL διαλύµατος εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 

0.1 Ν µετρηµένα µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL. Παρατηρούµε τις αλλαγές που 

συµβαίνουν. Στο τέταρτο τριβλίο δεν γίνεται καµία αντίδραση απλά αποτελεί 

χρωµατικό µάρτυρα. 
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Σχόλια-Προφυλάξεις 
 
 Λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση οι πειραµατιζόµενοι να µην 

έρθουν σε επαφή µε το διάλυµα της 1,10-φαινανθρολίνης σε περίπτωση επαφής µε 

αυτό απαιτείται παρατεταµένη πλύση µε νερό. Το διάλυµα τ ου θειικού οξέος είναι 

ιδιαίτερα καυστικό σε περίπτωση επαφής µε αυτό απαιτείται παρατεταµένη πλύση µε 

διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (τυχαίας συγκέντρωσης) και κατόπιν µε νερό. Σε 

περίπτωση επαφής του διαλύµατος του θειικού οξέος µε τους οφθαλµούς απαιτείται 

παρατεταµένη πλύση µε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου 1% και κατόπιν µε νερό. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αρκεί παρατεταµένη πλύση µε 

νερό. 

 

 

Προτάσεις 
 
 Για την καλύτερη κατανόηση της οξειδωτικής δράσης του τετρασθενούς 

δηµητρίου συµπληρώσατε αναλυτικά τις παραπάνω αντιδράσεις (όχι σε ιονική 

µορφή) καθώς και όλα τα παρατηρούµενα χρώµατα της κάθε χηµικής ένωσης 

ξεχωριστά. 
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6.3 Πειράµατα για Μαθητές - Φοιτητές 
 

 
 
 
 
 
 
• Δηµητριοµετρικός προσδιορισµός σιδήρου  

• Ανάκτηση του δηµητρίου  
 



 

 

37 

6.3.1 Δηµητριοµετρικός προσδιορισµός σιδήρου 
 
Σκοπός: Ο ογκοµετρικός προσδιορισµός σιδήρου σε άγνωστο δείγµα µε µια µέθοδο 

φιλικότερη προς το περιβάλλον σε σχέση µε τη µαγγανιοµετρία και τη χρωµιοµετρία. 

Στόχοι:  

• Να πληροφορηθούν οι µαθητές για την ύπαρξη της δηµητριοµετρίας ως 

 ογκοµετρικής µεθόδου.  

• Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε την αναγραφή οξειδοαναγωγικών χηµικών 

 αντιδράσεων µε το σχετικά σπάνιο και άγνωστο σε αυτούς στοιχείο το 

 δηµήτριο.  

• Να πληροφορηθούν ο ι µαθητές για µια ογκοµετρική µέθοδο φιλικότερη προς 

 το περιβάλλον από τη µαγγανιοµετρία και τη χρωµιοµετρία.  

• Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε υπολογισµούς οξειδοαναγωγικών χηµικών 

 αντιδράσεων.  

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 
 Σε αυτό το πείραµα θα πραγµατοποιηθεί ο ογκοµετρικός προσδιορισµός 

σιδήρου σε άγνωστο δείγµα µε τη δηµητριοµετρία. Η αντίδραση οξειδοαναγωγής που 

πραγµατοποιείται συνοψίζεται παρακάτω: 

 

 

Fe2+   +   Ce4+   →   Fe3+   +   Ce3+ 

αν. πράσινο  κίτρινο             κίτρινο          άχρωµο 

 

 
Ως οξειδωτικό θα χρησιµοποιηθεί διάλυµα εναµµώνιου θειικού δηµητρίου 0.1 Ν 

δηλαδή ένα διάλυµα που περιέχει 0.1 mole Ce4+ ανά λίτρο. 
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Από την παραπάνω αντίδραση παρατηρούµε ότι: 

 

1 mole Ce4+ αντιδρά µε 1 mole Fe2+ 

0.1 mole Ce4+ αντιδρά µε 0.1 mole Fe2+ 

1L διαλύµατος (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.1 Ν αντιδρά µε 0.1 mole Fe2+ 

1L διαλύµατος (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.1 Ν αντιδρά µε 5.585 g Fe2+ 

1mL διαλύµατος (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 0.1 Ν αντιδρά µε 5.585 mg Fe2+ 

 
Όµως επειδή η παραπάνω αντίδραση δεν συνοδεύεται από σηµαντική χρωµατική 

αλλαγή χρησιµοποιείται συνήθως ως δείκτης  η φερροΐνη. Η φερροΐνη είναι 

σύµπλοκη ένωση δισθενούς σιδήρου και 1,10-φαινανθρολίνης µε έντονο κόκκινο 

χρώµα και συντακτικό τύπο: 

 

N

N

Fe

N

N

N N

2+

 
Συντακτικός τύπος φερροΐνης 

 

Η φερροΐνη είναι δείκτης οξειδοαναγωγής και κατά την ογκοµέτρηση συµβαίνει η 

ακόλουθη οξειδοαναγωγική αντίδραση:  

 

 

N

N

Fe

N

N

N N

2+

 

+Ce4+

                    

N

N

Fe

N

N

N N

3+

 

+Ce3+

 

ερυθρό    ανοικτό κυανό ή άχρωµο 

 

Έτσι κατά την ογκοµέτρηση παρατηρείται πλέον παρατηρήσιµη αλλαγή χρώµατος 

από  κόκκινο σε ανοικτό γαλάζιο ή άχρωµο 
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Απαιτούµενα όργανα: 
 
 Ογκοµετρικές φιάλες των 250 mL µε εσµυρισµένο πώµα (2) 

 Ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL 

 Υάλινο χωνί 

 Στήριγµα για χωνί  

 Σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL 

 Ποτήρια ζέσεως των 50 mL (2) 

 Ποτήρια ζέσεως του 1 L (2) 

 Υάλινη ράβδο 

 Σταγονοµετρικό φιαλίδιο των 20 mL 

 Κωνική φιάλη των 250 mL 

 Προχοΐδα των 50 mL 

 Μεταλλικό στήριγµα 

 Διηθητικό χαρτί 

 Μεταλλική λαβίδα κατάλληλη για προχοΐδα 

 
 
Απαιτούµενα αντιδραστήρια: 
 
 Προσφάτως απεσταγµένο ύδωρ  

 Πυκνό θειικό οξύ 96 % Αναλυτικής καθαρότητας..                                    
 Διένυδρο εναµµώνιο θειικό δηµήτριο (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O 

 καθαρότητας 99.99%                                                                                      

 Μονοϋδρίτη της 1,10-φαινανθρολίνης                                                  

 Άλας του Mohr (ΝΗ4)2Fe(SO4)2 (Άγνωστο άλας)                                             
 

 

Πειραµατική διαδικασία: 
 
Παρασκευή διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν: 
 
 Σε ογκοµετρική φιάλη των 250 mL προσθέτουµε 100 mL απεσταγµένου 

ύδατος µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL. Τοποθετούµε υάλινο χωνί 

στο στόµιο της ογκοµετρικής φιάλη των 250 mL και προσθέτουµε πολύ αργά και 
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διαδοχικά, µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL, 3.8 mL και 10 mL πυκνού θειικού 

οξέος. Αφαιρούµε το χωνί από την ογκοµετρική φιάλη. Ανακινούµε µε περιστροφή τη 

φιάλη. Ψύχουµε τα εξωτερικά τοιχώµατα της φιάλης µε ελαφριά ανακίνηση της σε 

συνεχή ροή ύδατος βρύσης. Προσθέτουµε ακόµα 100 mL α πεσταγµένου ύδατος 

µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL και ανακινούµε τη φιάλη. Ψύχουµε 

πάλι τα εξωτερικά τοιχώµατα της φιάλης µε ελαφριά ανακίνηση της σε συνεχή ροή 

ύδατος βρύσης. Προσθέτουµε απεσταγµένο ύδωρ µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε µε 

το εσµυρισµένο πώµα και ανακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή και µε αναστροφή. 

Ελέγχουµε µετά την ανακίνηση της φιάλης το ύψος του υγρού και αν αυτό κατέβηκε 

συµπληρώνουµε µε απεσταγµένο ύδωρ µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε την 

ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και ανακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή 

και µε αναστροφή. 

 

 

Παρασκευή προτύπου διαλύµατος εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 0.1000 Ν: 
 
 Σε ποτήρι ζέσεως των 50 mL, που το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 40 g, 

ζυγίζουµε 15.8145 g διένυδρου εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Προσθέτουµε στο 

ποτήρι 20 mL διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν, µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 

100 mL, και αναδεύουµε αργά µε υάλινη ράβδο για 5 min µέχρι να διαλυθεί η µέγιστη 

δυνατή ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Το υπερκείµενο διάλυµα 

µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 mL µε τη βοήθεια υάλινου χωνιού. 

Προσθέτουµε στο ποτήρι πάλι 20 mL διαλύµατος θειικού οξέος 1 Ν, µετρηµένα µε 

ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL, και αναδεύουµε αργά µε υάλινη ράβδο για 5 min 

µέχρι να διαλυθεί η µέγιστη δυνατή ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου. Το 

υπερκείµενο διάλυµα µεταγγίζεται στην ίδια ογκοµετρική φιάλη των 250 mL που 

µεταγγίσθηκε και η προηγούµενη ποσότητα µε τη βοήθεια του ιδίου υάλινου χωνιού. 

Η διαδικασία διάλυσης του άλατος επαναλαµβάνεται έως και δέκα φορές µέχρι να 

διαλυθεί όλη η ποσότητα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου και τρεις φορές χωρίς 

την ύπαρξη ορατής ποσότητας στερεού στο ποτήρι. Αυτό γίνεται για την επίτευξη 

ποσοτικής µεταφοράς του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου στην  ογκοµετρική φιάλη 

των 250 mL. Προσθέτουµε διάλυµα θειικού οξέος 1 Ν µέχρι τη χαραγή πωµατίζουµε 

την ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και ανακινούµε τη φιάλη µε 

περιστροφή και µε αναστροφή. Ελέγχουµε µετά την ανακίνηση της φιάλης το ύψος 
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του υγρού και αν αυτό κατέβηκε συµπληρώνουµε µε διάλυµα θειικού οξέος 1 Ν µέχρι 

τη χαραγή πωµατίζουµε την ογκοµετρική φιάλη µε το εσµυρισµένο πώµα και 

ανακινούµε τη φιάλη µε περιστροφή και µε αναστροφή. 

 

 

Παρασκευή διαλύµατος οξειδοαναγωγικού δείκτη φερροΐνης 1.5%w/v: 
 

 Σε πο τήρι ζέσεως των 50 mL ζυγίζουµε 0.149 g µονοϋδρίτη της 1,10-

φαινανθρολίνης. Σε άλλο ποτήρι ζέσεως των 50 mL ζυγίζουµε 0.100 g 

(ΝΗ4)2Fe(SO4)2·6H2O. Κατόπιν προσθέτουµε 10 mL απεσταγµένου ύδατος 

µετρηµένα µε σιφώνιο µετρήσεως των 10 mL και αναδεύουµε µε µικρή υάλινη ράβδο 

µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα του άλατος του σιδήρου. Το διάλυµα του σιδήρου 

προστίθεται στο ποτήρι ζέσεως µε την 1,10-φαινανθρολίνη και αναδεύουµε 5 min µε 

µικρή υάλινη ράβδο µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα της 1,10-φαινανθρολίνης. Το 

διάλυµα του οξειδοαναγωγικού δείκτη φυλάσσεται σε σταγονοµετρικό φιαλίδιο των 20 

mL.  

 

 

Διαδικασία προσδιορισµού σιδήρου σε άγνωστο δείγµα: 
 
 Σε ποτήρι ζέσεως των 50 mL, που το βάρος του δεν υπερβαίνει τα 40 g, 

ζυγίζουµε επακριβώς ποσότητα 0.3000-0.5000 g α γνώστου υδατοδιαλυτού άλατος 

δισθενούς σιδήρου. Κατόπιν προσθέτουµε περίπου 10 mL απεσταγµένου ύδατος, 

µετρηµένα µε την ένδειξη του ποτηριού, και αναδεύουµε µε περιστροφή και 

ανακίνηση µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα του άλατος του σιδήρου. Μεταφέρουµε 

το διάλυµα σε κωνική φιάλη των 250 mL και ξεπλένουµε το ποτήρι τρεις φορές µε 10 

mL απεσταγµένου ύδατος συγκεντρώνοντας τα υγρά της έκπλυσης στην κωνική 

φιάλη των 250 mL. Προσθέτουµε στην κωνική φιάλη 90 mL διαλύµατος θειικού οξέος 

1 Ν, µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL, και δύο σταγόνες διαλύµατος 

δείκτη φερροΐνης 1.5%w/v. Το διάλυµα µετά την προσθήκη του δείκτη έχει ερυθρό 

χρώµα. Στερεώνουµε κατακόρυφα προχοΐδα των 50 mL σε µεταλλικό στήριγµα στο 

οποίο έχει προσαρτηθεί µεταλλική λαβίδα κατάλληλη για προχοΐδα. Φροντίζουµε 

ώστε το κάτω άκρο εκροής της στρόφιγγας της προχοΐδας να έχει ύψος από το 

επίπεδο εργασίας ίσο µε το ύψος της κωνικής φιάλης µειωµένο κατά ένα εκατοστό. 
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Γεµίζουµε την προχοΐδα µε το πρότυπο διάλυµα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 

0.1000 Ν.  

 
Προχοΐδα 

 

 Σηµειώνουµε την αρχική ένδειξη της προχοΐδας. Τοποθετούµε την κωνική 

φιάλη κάτω από το κάτω άκρο εκροής της στρόφιγγας της προχοΐδας. Με το 

αριστερό χέρι κρατάµε την κωνική φιάλη περιστρέφοντας την συνέχεια και µε το δεξί 

χέρι ανοίγουµε αργά και κρατάµε συνέχεια την στρόφιγγα της προχοΐδας ώστε να 

εκρέει το διάλυµα του εναµµωνίου θειικού δηµητρίου αρχικά µε συνεχή ροή. Όταν 

παρατηρήσουµε τοπική αλλαγή χρώµατος µέσα στην κωνική φιάλη ο ρυθµός εκροής 

µειώνεται σε µια σταγόνα ανά δευτερόλεπτο. Πρακτικά ο ρυθµός αυτός επιτυγχάνεται 

όταν µπορούµε να µετρούµε τις εξερχόµενες σταγόνες χωρίς δυσκολία. Όταν το 

διάλυµα αποκτήσει ασθενές κυανό χρώµα ή βαθύ κυανό ή γίνει άχρωµο κλείνουµε 

την στρόφιγγα της προχοΐδας. Σηµειώνουµε την τελική ένδειξη της προχοΐδας. Από 

την αφαίρεση των δύο ενδείξεων προκύπτει ο όγκος του διαλύµατος εναµµωνίου 

θειικού δηµητρίου που καταναλώθηκε. Είναι σηµαντικό τα µάτια και η προσοχή του 

πειραµατιζόµενου να εστιασθούν µόνο την αλλαγή χρώµατος στην κωνική φιάλη κατά 

τη διάρκεια της ογκοµέτρησης ώστε τάχιστα να κλεισθεί η στρόφιγγα της προχοΐδας. 

Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ογκοµέτρησης ο πειραµατιζόµενος δεν έχει κανένα λόγο 

να παρατηρεί τις ενδείξεις της προχοΐδας. Επίσης κατά την ανάγνωση των ενδείξεων 

της προχοΐδας παρατηρούµε ότι η αύξηση των τιµών όγκου γίνεται κατά την κίνηση 

του υγρού από τα πάνω προς τα κάτω πράγµα που είναι ασυνήθιστο για κάποιον 
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που δεν χρησιµοποίησε ποτέ προχοΐδα και είναι συχνά αιτία σηµαντικού σφάλµατος 

(π. χ. 8.1 όχι 9.9 mL). 

 
 

 Η διαδικασία του προσδιορισµού επαναλαµβάνεται τρεις φορές.  

 

 

Προτάσεις 
 
 Για τον υπολογισµό της % περιεκτικότητας του αγνώστου δείγµατος σε 

σίδηρο: 

 

• Σηµειώνουµε την τελική ένδειξη της προχοΐδας. Από την αφαίρεση των δύο 

 ενδείξεων προκύπτει ο όγκος του διαλύµατος εναµµωνίου θειικού δηµητρίου 

 που καταναλώθηκε σε κάθε ένα πείραµα ξεχωριστά.  

• Από αυτή την τιµή υπολογίζουµε την περιεκτικότητα %  σε δισθενή σίδηρο του 

 αγνώστου δείγµατος.  

• Εξάγουµε το µέσο όρο των τριών τιµών.  

 

Σχόλια-Προφυλάξεις 
 
 Λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση οι πειραµατιζόµενοι να µην 

έρθουν σε επαφή µε το διάλυµα της 1,10-φαινανθρολίνης σε περίπτωση επαφής µε 

αυτό απαιτείται παρατεταµένη πλύση µε νερό. Το διάλυµα του θειικού οξέος είναι 

ιδιαίτερα καυστικό σε περίπτωση επαφής µε αυτό απαιτείται παρατεταµένη πλύση µε 

διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου (τυχαίας συγκέντρωσης) και κατόπιν µε νερό. Σε 

περίπτωση επαφής του διαλύµατος του θειικού οξέος µε τους οφθαλµούς απαιτείται 

παρατεταµένη πλύση µε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου 1% και κατόπιν µε νερό. 
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Σε περίπτωση επαφής µε τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αρκεί παρατεταµένη πλύση µε 

νερό. 

 

 

6.3.2 Ανάκτηση του δηµητρίου 
 
Σκοπός: Η ανάκτηση του δηµητρίου από τα υγρά απόβλητα της εργαστηριακής 

άσκησης του δηµητριοµετρικού προσδιορισµού σιδήρου.  

Στόχοι:  

• Να αντιληφθούν οι µαθητές την ανάγκη ανάκτησης των βαρέων µετάλλων από 

 κάθε µορφής υγρά απόβλητα ακόµα και εργαστηριακά.  

• Να αποκτήσουν οι µαθητές περιβαλλοντική συνείδηση  

• Να αντιληφθούν οι µαθητές ότι η ανάκτηση των βαρέων µετάλλων από κάθε 

 µορφής υγρά απόβλητα γίνεται συχνά µε πολύ απλές και οικονοµικώς 

 συµφέρουσες µεθόδους.  

•  Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε αντιδράσεις αναλυτικής χηµείας και των 

 σπανίων γαιών.  

 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 
 
 Γενικά οι οξειδωτικές ενώσεις όπως το υπερµαγγανικό κάλιο και το διχρωµικό 

κάλιο έχουν υψηλές τιµές τοξικότητας και η ανάγκη αντικατάστασής τους από το 

τετρασθενές δηµήτριο είναι γνωστή. Με δεδοµένη όµως  την έλλειψη επαρκών 

δεδοµένων τοξικότητας για το τετρασθενές δηµήτριο κρίνεται απαραίτητη η ανάκτηση 

του από κά θε µορφής υγρά απόβλητα. Η ανάκτηση του τετρασθενούς και του 

τρισθενούς δηµητρίου γίνεται µε προσθήκη φθοριούχου νατρίου σύµφωνα µε τις 

παρακάτω αντιδράσεις που οδηγούν στο σχηµατισµό αδιάλυτων ιζηµάτων που 

παραλαµβάνονται µε διήθηση: 

 

Ce4+   +   4F-→   CeF4↓ 
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Ce3+   +   3F-→   CeF3↓ 

 

Ο τρισθενής σίδηρος που υπάρχει δεν καταβυθίζεται λόγω σχηµατισµού ευδιάλυτου 

συµπλόκου ιόντος µε τα φθοριούχα ανιόντα κατά την ισορροπία: 

 

Fe3+   +   nF-          [FeFn]3-n  
n =1-6 

 
Αν όµως ακολουθήσει αραίωση και προσθήκη καυστικών αλκαλίων στο διάλυµα 

καταστρέφονται τα παραπάνω σύµπλοκα ιόντα και σχηµατίζεται υδροξειδίου του 

τρισθενούς σιδήρου κατά την αντίδραση: 

 

[FeFn]3-n   +   3ΟΗ-          Fe(ΟΗ)3↓   +   nF- 

 
Έτσι επιτυγχάνεται η αποµάκρυνση όλων των βαρέων µετάλλων από τα υγρά 

απόβλητα. 

 
 
Απαιτούµενα όργανα: 
 Ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL 

 Υάλινο χωνί 

 Στήριγµα για χωνί  

 Ποτήρια ζέσεως του 1 L (2) 

 Υάλινη ράβδο 

 Ψαλίδι 

 Χαρτί δείκτη Universal 

 Διηθητικό χαρτί 

 

 

Απαιτούµενα αντιδραστήρια: 

 Υγρά απόβλητα ογκοµέτρησης προηγούµενου πειράµατος           

 Διάλυµα καυστικού νατρίου ΝαΟΗ, (1Μ)                                                   

 Διάλυµα φθοριούχου νατρίου ΝαF, (0.3Μ)                                                      
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Διαδικασία αποµάκρυνσης των βαρέων µετάλλων από  υγρά απόβλητα: 
 
 Συγκεντρώνουµε όλα τα υγρά απόβλητα από τις κωνικές φιάλες όλων των 

πειραµατιζόµενων σε ποτήρι ζέσεως του 1L. Προσθέτουµε ίσο όγκο διαλύµατος 

φθοριούχου νατρίου 0.3Μ (µετρηµένα µε ογκοµετρικό κύλινδρο των 100 mL). 

Αναδεύουµε µε υάλινη ράβδο. Σχηµατίζεται ποσότητα λευκού ιζήµατος CeF3. Σε ένα 

στήριγµα χωνιών διήθησης τοποθετούµε ένα υάλινο χωνί διήθησης. Κατασκευάζουµε 

ένα χάρτινο πτυχωτό ηθµό µε διαδοχική αναδίπλωση τετράγωνου κοµµατιού 

διηθητικού χάρτη στις διευθύνσεις των διαγωνίων του τετραγώνου, τον διαβρέχουµε 

και τον τοποθετούµε στο υάλινο χωνί διήθησης. Τοποθετούµε ποτήρι ζέσεως του 1L 

κάτω από τον ηθµό για το διήθηµα. Το ποτήρι ζέσης µε το αιώρηµα του CeF3 

µεταφέρεται µε τη βοήθεια υάλινης ράβδου στον ηθµό. To ίζηµα κατακρατείται στο 

χάρτινο ηθµό, ξηραίνεται στην ατµόσφαιρα και φυλάσσεται για την ανάκτηση της 

λανθανίδας. Στο διήθηµα προστίθεται ποσότητα διαλύµατος καυστικού νατρίου 1Μ 

µέχρι αλκαλικού pH. Το pH µετράται µε χ αρτί δείκτη Universal. Αναδεύουµε και  

παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται ποσότητα ιζήµατος Fe(OH)3. Σε ένα στήριγµα χωνιών 

διήθησης τοποθετούµε ένα υάλινο χωνί διήθησης. Κατασκευάζουµε ένα χάρτινο ηθµό 

µε διαδοχική αναδίπλωση τετράγωνου κοµµατιού διηθητικού χάρτη στις διευθύνσεις 

των διαγωνίων του τετραγώνου, τον διαβρέχουµε και τον τοποθετούµε στο υάλινο 

χωνί διήθησης. Τοποθετούµε ποτήρι ζέσεως του 1L κάτω από τον ηθµό για το 

διήθηµα. Το ποτήρι ζέσης µε το αιώρηµα του Fe(OH)3 µεταφέρεται µε τη βοήθεια 

υάλινης ράβδου στον ηθµό. To ίζηµα κατακρατείται στο χ άρτινο ηθµό, ξηραίνεται 

στην ατµόσφαιρα και φυλάσσεται για την ανάκτηση του σιδήρου. Το διήθηµα 

απορρίπτεται στο σύστηµα αποχέτευσης απαλλαγµένο πλέον από κάθε βαρύ 

µέταλλο. 

 

 

Σχόλια-Προφυλάξεις 
 
 Λαµβάνεται µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση οι πειραµατιζόµενοι να  µην 

έρθουν σε επαφή µε τα υγρά απόβλητα της ογκοµέτρησης σε περίπτωση επαφής µε 

αυτά απαιτείται παρατεταµένη πλύση µε νερό. Σε περίπτωση επαφής των υγρών 

αποβλήτων της ογκοµέτρησης µε τους οφθαλµούς απαιτείται παρατεταµένη πλύση 

µε διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου 1% και κατόπιν µε νερό. Σε περίπτωση 
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επαφής του διαλύµατος του καυστικού νατρίου µε τους οφθαλµούς απαιτείται 

παρατεταµένη πλύση µε διάλυµα βορικού οξέος 1% και κατόπιν µε νερό. Σε 

περίπτωση επαφής µε τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αρκεί παρατεταµένη πλύση µε 

νερό. 
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7. Παράρτηµα 
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7. Παράρτηµα 
 
7.1 Προεργαστηριακές ερωτήσεις 

7.2 Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

7.3 Απαντήσεις στις προεργαστηριακές ερωτήσεις 

7.4 Απαντήσεις στις µεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

7.5 Ανάλυση επικινδυνότητας αντιδραστηρίων 

7.6 Εργαστηριακή Αναφορά 

7.7 LC50 

7.8 LD50 

7.9 Οικοτοξικολογία 

 

 



 

 

50 

7.1 Προεργαστηριακές ερωτήσεις 

 
1. Γράψτε τρεις διαφορετικούς ορισµούς της οξείδωσης 

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

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

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

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

2. Γράψτε τρεις διαφορετικούς ορισµούς της αναγωγής 

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

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

3. Ποιο σώµα χαρακτηρίζεται αναγωγικό; 

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

4. Ποιο σώµα χαρακτηρίζεται οξειδωτικό; 

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

5. Γράψτε τους χηµικούς τύπους δύο χηµικών ενώσεων που να εµφανίζουν οξειδωτική δράση 

 καθώς και τις χηµικές αντιδράσεις που να αποδεικνύουν την οξειδωτική δράση τους 

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

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

6. Μπορεί µία χηµική ένωση να δράσει και ως οξειδωτικό και ως αναγωγικό στην ίδια χηµική 

 αντίδραση; Αν ναι δώστε ένα παράδειγµα. 

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

7. Ποιο στοιχείο κατά τη γνώµη σας  εµφανίζει τη µεγαλύτερη οξειδωτική δράση και ποιο τη 

 µεγαλύτερη αναγωγική δράση;. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Πως θα αντιδρούσαν τα 

δύο  αυτά στοιχεία µεταξύ τους; Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε διαθέσιµες ποσότητες ώστε να 

µπορέσει  να εκτελεστεί η δοκιµή αυτή; Αν όχι προτείνατε το αµέσως επόµενο στοιχείο που 

υπάρχει διαθέσιµο  ώστε να µπορέσει να εκτελεστεί η δοκιµή αυτή. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Γράψτε τους χηµικούς τύπους µιας χηµικής ένωσης που να εµφανίζει οξειδωτική δράση και να 

είναι  φιλική προς το περιβάλλον. Αιτιολογήστε γιατί είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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7.2 Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

 
1 Γράψτε τη χηµική αντίδραση του δηµητριοµετρικού προσδιορισµού σιδήρου 
................................................................................................................................................................... 
 
2 Γράψτε τα χρώµατα των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται κατά την ογκοµέτρηση. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
3 Τι είναι οι οξειδοαναγωγικοί δείκτες; 
................................................................................................................................................................... 
 
4 Εξηγήστε την ανάγκη παρουσίας δείκτη στο δηµητριοµετρικό προσδιορισµό σιδήρου 
................................................................................................................................................................... 
 
5 Γράψτε τη χηµική αντίδραση αλλαγής χρώµατος του δείκτη του δηµητριοµετρικού 
 προσδιορισµού σιδήρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
6 Τι θα συµβεί αν αντί για µία σταγόνα δείκτη προσθέσουµε 1 mL;  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
7 Ποια βαρέα µέταλλα χρησιµοποιήθηκαν στην εργαστηριακή άσκηση αυτή 
................................................................................................................................................................... 
 
8 Γιατί κρίνεται απαραίτητη η ανάκτηση του δηµητρίου από τα υγρά απόβλητα των 
εργαστηριακών  ασκήσεων δηµητριοµετρίας παρόλο που είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον από 
άλλα οξειδωτικά. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
10 Γράψτε τις αντιδράσεις ανάκτησης του δηµητρίου από τα υγρά απόβλητα των εργαστηριακών 
 ασκήσεων δηµητριοµετρίας. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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7.3 Απαντήσεις στις προεργαστηριακές ερωτήσεις 

1. Γράψτε τρεις διαφορετικούς ορισµούς της οξείδωσης χηµικού στοιχείου ή χηµικής ουσίας 

Οξείδωση είναι η ένωση του χηµικού στοιχείου ή της  χηµικής ουσίας µε το οξυγόνο 

Οξείδωση είναι η αποµάκρυνση ηλεκτρονίων από τη χηµική ουσία ή το στοιχείο 

Οξείδωση είναι η αλγεβρική αύξηση του αριθµού οξείδωσης του στοιχείου ελευθέρου είτε 

περιεχοµένου σε χηµική ουσία 

 

2. Γράψτε τρεις διαφορετικούς ορισµούς της αναγωγής 

Αναγωγή είναι η ένωση του χηµικού στοιχείου ή της  χηµικής ουσίας µε το υδρογόνο 

Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων από τη χηµική ουσία ή το στοιχείο 

Αναγωγή  είναι η αλγεβρική µείωση του αριθµού οξείδωσης του στοιχείου ελευθέρου είτε 

περιεχοµένου σε χηµική ουσία 

 

3. Ποιο σώµα χαρακτηρίζεται αναγωγικό; 

Το σώµα που έχει την τάση να προκαλεί την αναγωγή άλλων στοιχείων ή χηµικών ενώσεων 

 

4. Ποιο σώµα χαρακτηρίζεται οξειδωτικό; 

Το σώµα που έχει την τάση να προκαλεί την οξείδωση άλλων στοιχείων ή χηµικών ενώσεων 

 

5. Γράψτε τους χηµικούς τύπους δύο χηµικών ενώσεων που να εµφανίζουν οξειδωτική δράση 

 καθώς και τις χηµικές αντιδράσεις που να αποδεικνύουν την οξειδωτική δράση τους 

Το χλώριο και το φθόριο:   C + 2F2 → CF4            2Na + Cl2 → 2NaCl 

 

6. Μπορεί µία χηµική ένωση να δράσει και ως οξειδωτικό και ως αναγωγικό στην ίδια χηµική 

 αντίδραση; Αν ναι δώστε ένα παράδειγµα. 

Ναι το χλώριο 2NaΟΗ + Cl2 →NaCl + NaClΟ + Η2Ο 

 

7. Ποιο στοιχείο κατά τη γνώµη σας  εµφανίζει τη µεγαλύτερη ο ξειδωτική δράση και ποιο τη 

 µεγαλύτερη αναγωγική δράση;. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Πως θα αντιδρούσαν τα 

δύο αυτά στοιχεία µεταξύ τους; Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε διαθέσιµες ποσότητες ώστε να 

µπορέσει να εκτελεστεί η  δοκιµή αυτή; Αν όχι προτείνατε το αµέσως επόµενο στοιχείο που υπάρχει 

διαθέσιµο ώστε να µπορέσει να εκτελεστεί η δοκιµή αυτή. 

Το φθόριο είναι το ισχυρότερο οξειδωτικό σώµα και το φράγκιο το ισχυρότερο αναγωγικό. Το φθόριο 

έχει τη µικρότερη ακτίνα και έτσι έχει τη µεγαλύτερη τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων. Το φράγκιο έχει τη 

µεγαλύτερη ακτίνα και έτσι έχει τη µεγαλύτερη τάση αποβολής ηλεκτρονίων δηλαδή είναι το 

ισχυρότερο αναγωγικό. Θα αντιδρούσαν εξόχως εκρηκτικά όµως φράγκιο υπάρχει σε όλη τη µάζα της 

γης σε ποσότητα λιγότερη των 30 γραµµαρίων. Έτσι το επόµενο ισχυρότερο αναγωγικό είναι το 

καίσιο. 
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8. Γράψτε τους χηµικούς τύπους µιας χηµικής ένωσης που να εµφανίζει οξειδωτική δράση και να 

είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αιτιολογήστε γιατί είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

Το διένυδρο εναµµώνιο θειικό δηµήτριο (ΝΗ4)4Ce(SO4)4·2H2O. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον γιατί 

υπάρχει η δυνατότητα  ηλεκτροχηµικής ανακύκλωσης του. 

 

 
7.4 Απαντήσεις στις µεταεργαστηριακές ερωτήσεις 

1 Γράψτε τη χηµική αντίδραση του δηµητριοµετρικού προσδιορισµού σιδήρου 
 

Fe2+   +   Ce4+   →   Fe3+   +   Ce3+ 

 

2 Γράψτε τα χρώµατα των αντιδραστηρίων που χρησιµοποιούνται κατά την ογκοµέτρηση. 
 

Fe2+       +           Ce4+   →         Fe3+       +   Ce3+ 

αν. πράσινο  κίτρινο             κίτρινο          άχρωµο 
 
3 Τι είναι οι οξειδοαναγωγικοί δείκτες; 
 
Είναι οι χηµικές ενώσεις που η οξειδωµένη τους µορφή έχει διαφορετικό χρώµα από την ανηγµένη 
 
4 Εξηγήστε την ανάγκη παρουσίας δείκτη στο δηµητριοµετρικό προσδιορισµό σιδήρου 
 
Η αντίδραση δηµητριοµετρικού προσδιορισµού σιδήρου Fe2+ +  Ce4+   →  Fe3+ +  Ce3+  δεν συνοδεύεται από 
αλλαγή χρώµατος έτσι δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός του ισοδυνάµου σηµείου χωρίς τη χρήση δείκτη. 
 
5 Γράψτε τη χηµική αντίδραση αλλαγής χρώµατος του δείκτη του δηµητριοµετρικού 
 προσδιορισµού σιδήρου 
 

Η φερροΐνη είναι δείκτης οξειδοαναγωγής και κατά την ογκοµέτρηση συµβαίνει η ακόλουθη οξειδοαναγωγική 

αντίδραση:  

N

N

Fe

N

N

N N

3+

    

+e
                           

N

N

Fe

N

N

N N

2+

 
κυανό      ερυθρό 

 
6 Τι θα συµβεί αν αντί για µία σταγόνα δείκτη προσθέσουµε 1 mL;  
 
Ο δείκτης περιέχει σίδηρο συνεπώς θα συµπροσδιορισθεί κατά την ογκοµέτρηση και θα οδηγήσει σε 
λανθασµένα αποτελέσµατα 
 
7 Ποια βαρέα µέταλλα χρησιµοποιήθηκαν στην εργαστηριακή άσκηση αυτή 
 
Ο σίδηρος και το δηµήτριο 
 
8 Γιατί κρίνεται απαραίτητη η  ανάκτηση του δη µητρίου από  τα υγρά απόβλητα των εργαστηριακών 
 ασκήσεων δηµητριοµετρίας παρόλο που είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον από άλλα οξειδωτικά. 
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Γιατί δεν υπάρχουν ακόµα επαρκή δεδοµένα για την τοξικότητα αυτού του στοιχείου. 
 
10 Γράψτε τις αντιδράσεις ανάκτησης του δηµητρίου από τα υγρά απόβλητα των εργαστηριακών 
 ασκήσεων δηµητριοµετρίας. 
 

Ce4+   +   4F-→   CeF4↓ 

Ce3+   +   3F-→   CeF3↓ 

Τα σχηµατιζόµενα ιζήµατα παραλαµβάνονται µε διήθηση. 
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7.5 Ανάλυση επικινδυνότητας αντιδραστηρίων 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων:  0210 7793700 

Ελληνικό όνοµα:  Ιωδιούχο κάλιο 
Αγγλικό όνοµα:   Potassium iodide 
M:    166.01 g/mol 
Χηµικός τύπος:   ΚΙ 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Άχρωµο 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
Επαφή µε τα µάτια;  Ερεθιστικό. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα:  Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση:   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό.  
Προσωπικές προφυλάξεις 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας  
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας  

Ελληνικό όνοµα:  Διχλωριούχο µαγγάνιο τετραένυδρο 
Αγγλικό όνοµα:   Manganese(II) chloride tetrahydrate 
M:    197.91 g/mol 
Χηµικός τύπος:   MnCl2 4H2O 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Ροζ 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 
Επαφή µε τα µάτια  Ερεθιστικό. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Προκαλεί υπνηλία. 
Προσωπικές προφυλάξεις 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας  
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας  

Ελληνικό όνοµα:  Εναµµώνιος θειικός δισθενής σίδηρος εξαένυδρος  
Αγγλικό όνοµα:   Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate 
    ή άλας του Mohr 
M:    392.14 g/mol 
Χηµικός τύπος:   (NH4)2Fe(SO4)2 6 H2O 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Ανοικτό πράσινο 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 
Επαφή µε τα µάτια  Ερεθιστικό. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Προκαλεί ναυτία.  
Προσωπικές προφυλάξεις 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν  
    ερµητικά 
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας µε µακριά µανίκια 
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Ελληνικό όνοµα:  Φθοριούχο νάτριο 
Αγγλικό όνοµα:   Sodium Fluoride 
M:    41.99 g/mol 
Χηµικός τύπος:   NαF 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Λευκό 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 

Εκλύονται τοξικά αέρια κατά την ανάµιξη του µε ισχυρά οξέα 
Επαφή µε τα µάτια  Ερεθιστικό. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Προκαλεί   
    ισχυρότατους πόνους στο στοµάχι καλέστε γιατρό 
Προσωπικές προφυλάξεις Αποφύγετε  εισπνοή σκόνης και επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα.  
Αναπνευστική προστασία: Αν εργαστείτε µε σκόνη  χρησιµοποιείστε µάσκα αερίων µε φίλτρο 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν  
    ερµητικά 
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας µε µακριά µανίκια 

Ελληνικό όνοµα:  1,10-φαινανθρολίνη 
Αγγλικό όνοµα:   1,10-Phenanthroline 
M:    180.23 g/mol 
Χηµικός τύπος:   C12H8N2 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Άχρωµο 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 

Πολύ τοξική ουσία µε πιθανή µεταλλαξιογόνο δράση 
Επαφή µε τα µάτια  Ερεθιστικό. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Καλέστε γιατρό 
Προσωπικές προφυλάξεις 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας  
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας  

Ελληνικό όνοµα:  Εναµµώνιο θειικό δηµήτριο διένυδρο 
Αγγλικό όνοµα:   Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate 
M:    632.55 g/mol 
Χηµικός τύπος:   (NH4)4Ce(SO4)42H2O 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Κίτρινο 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 
Επαφή µε τα µάτια  Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό (αν είναι  
    δυνατό, µε σύστηµα έκπλυσης οφθαλµών)  καλέστε αµέσως γιατρό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε πολύ καλά µε σαπούνι και άφθονο νερό - αφαιρέστε  
    αµέσως τον µολυσµένο ρουχισµό. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός του 
    δέρµατος (κοκκινίλα κλπ.), συµβουλευτείτε γιατρό. 
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Καλέστε αµέσως  
    γιατρό  
Προσωπικές προφυλάξεις Αποφύγετε  εισπνοή σκόνης και επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα. 



 

 

57 

 
Ελληνικό όνοµα: Θειικό οξύ 
Αγγλικό όνοµα:   Sulfuric acid 
M:    98.08 g/mol 
Χηµικός τύπος:   H2SO4 
Φυσική κατάσταση:  Υγρό 
Χρώµα:    Άχρωµο 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 

Κίνδυνοι:Προκαλεί  σοβαρότατα εγκαύµατα 
Επαφή µε τα µάτια  Άµεσος κίνδυνος. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε  
    διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου 1% και µετά µε άφθονο νερό 
    (αν είναι δυνατό, µε σύστηµα έκπλυσης οφθαλµών)  καλέστε  
    αµέσως γιατρό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε πολύ καλά µε  άφθονο νερό - αφαιρέστε αµέσως τον  
    µολυσµένο ρουχισµό. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός του δέρµατος  
    (κοκκινίλα κλπ.), συµβουλευτείτε γιατρό. 
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Καλέστε αµέσως  
    γιατρό  
Προσωπικές προφυλάξεις Αποφύγετε  εισπνοή σταγονιδίων και επαφή µε τα µάτια ή το  
    δέρµα. Κίνδυνος ολίσθησης 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια νιτριλίου  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν  
    ερµητικά 
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας µε µακριά µανίκια 

Ελληνικό όνοµα:  διχρωµικό κάλιο, διχρωµάτα (βυρσοδεψεία) 
Αγγλικό όνοµα:   Potassium dichromate 
M:    294.19 g/mol 
Χηµικός τύπος:   Κ2Cr2O7 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Πορτοκαλί 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
 

Ουσία µε πιθανή µεταλλαξιογόνο δράση 
Επαφή µε τα µάτια  Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά 
    λεπτά µε άφθονο νερό. 
Επαφή µε το δέρµα  Επιβλαβής κατά την επαφή µε το δέρµα. Πλύνετε καλά µε νερό  
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Καλέστε γιατρό. 
Προσωπικές προφυλάξεις Αποφύγετε  εισπνοή σκόνης και επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα.  
Αναπνευστική προστασία: Αν εργαστείτε µε σκόνη  χρησιµοποιείστε µάσκα αερίων µε φίλτρο 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια νιτριλίου  
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν  
    ερµητικά 
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας µε µακριά µανίκια 
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Ελληνικό όνοµα: Καυστικό νάτριο 
Αγγλικό όνοµα:   Sodium hydroxide 
M:    40.00 g/mol 
Χηµικός τύπος:   ΝαΟΗ 
Φυσική κατάσταση:  Στερεό 
Χρώµα:    Λευκό 
Οσµή:    Άοσµο 
Σηµείο ανάφλεξης (°C):  δεν αναφλέγεται 
Κίνδυνοι   Προκαλεί εγκαύµατα 
Επαφή µε τα µάτια  Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε διάλυµα βορικού οξέος 1% 
και     µετά µε άφθονο νερό (αν είναι δυνατό, µ ε σύστηµα έκπλυσης 
οφθαλµών)     καλέστε αµέσως γιατρό. 
Επαφή µε το δέρµα  Πλύνετε πολύ καλά µε  άφθονο νερό - αφαιρέστε αµέσως τον 
µολυσµένο    ρουχισµό. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός του δέρµατος (κοκκινίλα κλπ.), 
    συµβουλευτείτε γιατρό. 
Κατάποση   Πλένετε το στόµα πολλές φορές καλά µε νερό. Καλέστε αµέσως 
γιατρό  
 
Προσωπικές προφυλάξεις Αποφύγετε  εισπνοή σκόνης και επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα.  
    Κίνδυνος ολίσθησης 
Αναπνευστική προστασία: Αν εργαστείτε µε σκόνη  χρησιµοποιείστε µάσκα αερίων µε φίλτρο 
Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια νιτριλίου  
    Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέµας χεριών. 
Προστασία των οφθαλµών: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν  
    ερµητικά 
Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας µε µακριά µανίκια 
 
 
 



 

 

59 

7.6 Εργαστηριακή Αναφορά 

 

Τίτλος εργαστηριακής ασκησης:   Δηµητριοµετρικός προσδιορισµός σιδήρου 
Ηµεροµηνία  

Όνοµα  

Επώνυµο  

V δ/τος Ce(IV) 0.1N (mL) 1ης ογκοµέτρησης  

Βάρος αγνώστου δείγµατος 1ο(g)  

V δ/τος Ce(IV) 0.1N (mL) 2ης ογκοµέτρησης  

Βάρος αγνώστου δείγµατος 2ο(g)  

V δ/τος Ce(IV) 0.1N (mL) 3ης ογκοµέτρησης  

Βάρος αγνώστου δείγµατος 3ο(g)  

Περιεκτικότητα σε δισθενή σίδηρο (% w/w)  

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη 
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7.7 LC50 
 

 H  τιµή  LC50  αντιπροσωπεύει  την  ελάχιστη  συγκέντρωση  ουσίας  που  φονεύει  

το  50%  του  αριθµού  των  πειραµατόζωων  που  διαβιούσαν σε διάλυµα της  ουσίας 

αυτής.  Συνήθως  εκφράζεται  σε  mg  ουσίας  ανά   l  διαλύµατος για συγκεκριµένες 

ώρες επίδρασης της. Η χρήση της τιµής LC50 γίνεται στις περιπτώσεις όπου δεν έχει 

νόηµα η χρήση της µέσης θανατηφόρου δόσης LD50 δηλαδή σε περιπτώσεις 

υδρόβιων οργανισµών ή κατά τη µέτρηση της τοξικότητας αέριων ρύπων. 

 

7.8 LD50 

 

 H  τιµή  LD50  αντιπροσωπεύει  την  ελάχιστη  ποσότητα  ουσίας  που  φονεύει  

το  50%  του  αριθµού  των  πειραµατόζωων  που  τους  χορηγήθηκε  η  ουσία.  

Συνήθως  εκφράζεται  σε  mg  ουσίας  ανά   Kg  βάρους  σώµατος  του  

πειραµατόζωου. 

 

7.9 Οικοτοξικολογία 

 

 Οικοτοξικόλογία είναι η µελέτη των επιβλαβών επιδράσεων σε ζωντανούς 

οργανισµούς χηµικών ουσιών που διαφεύγουν στο περιβάλλον. Αναφέρεται µόνο στη 

µελέτη των χηµικών ενώσεων στα διάφορα οικοσυστήµατα και στις µη ανθρώπινες 

παραµέτρους τους. 
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8. Βιβλιογραφία 
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