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1.1   Εισαγωγή 
 
Μια από τις πιο σηµαντικές ο µάδες ρύπων σχετίζεται µε το θείο. 
Περιλαµβάνει οξείδια του θείου, υδρόθειο και άλλες ενώσεις του θείου, που 
είναι κατά κανόνα δύσοσµες, όπως CS2, OCS, CH3SH, CH3SSCH3, 
CH3SOCH3.  
 
Η κυριότερη πηγή οξειδίων του θείου  είναι οι  καύσεις ορυκτών 
καυσίµων µε µεγάλες περιεκτικότητες σε θείο.  
Το θείο υπάρχει στον άνθρακα και το πετρέλαιο σε οργανικές ενώσεις οι 
οποίες σε συνθήκες καύσης δίνουν SO2.  
Θείο επίσης υπάρχει στα µεταλλεύµατα υπό µορφή σουλφιδίων από όπου 
ελευθερώνεται σαν SO2 κατά την φρύξη των ορυκτών.   
 
Οι µεγαλύτερες εκποµπές SO2 προέρχονται από την καύση άνθρακα στις 
µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τις καύσεις πετρελαίου για 
κίνηση και θέρµανση,  από τις εγκαταστάσεις διύλισης του πετρελαίου και 
από τις µεταλλουργικές βιοµηχανίες.   
Οξείδια του θείου και άλλες ενώσεις του θείου ελευθερώνονται και από τις 
εκρήξεις ηφαιστείων. 
 
Μεγάλο πλήθος βιοµηχανιών εκπέµπουν ποσότητες SO2 κυρίως από τη 
χρήση καυσίµων για παραγωγή ενέργειας και θερµότητας. Πρέπει εποµένως 
να καταβάλλονται προσπάθειες για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας  και 
όπου είναι δυνατό χρήση καθαρότερων καυσίµων.  
 
Τα οξείδια του θείου και άλλες ενώσεις του θείου περιέχεται στον   
κατάλογο που υπάρχει στο Παράρτηµα III της Οδηγίας 96/61/ΕΚ, σχετικά 
µε την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated 
Prevention Pollution Control, IPPC),  και περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες 
ρυπογόνες ουσίες, που πρέπει να λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, για τον 
καθορισµό των οριακών τιµών εκποµπής. 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τη 
σύσταση του πετρελαίου, την αποθείωση του πετρελαίου και τις αρνητικές 
επιπτώσεις των θειούχων ενώσεων.  
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1.2   Σύσταση του πετρελαίου  
 
Το αργό πετρέλαιο είναι µίγµα πολλών χηµικών ενώσεων. Οι περισσότερες 
είναι υδρογονάνθρακες  αλλά σε µικρότερες ποσότητες περιέχονται και 
άλλες ενώσεις,  οι  οποίες είναι ανεπιθύµητες, και χαρακτηρίζονται σαν 
προσµίξεις.  
 
Οι προσµίξεις υπάρχουν είτε σε ίχνη (όπως µέταλλα και τα άλατά τους) ή 
και σε σηµαντικές ποσότητες (όπως το θείο).  
 
Οι προσµίξεις είναι ανεπιθύµητες στα τελικά προϊόντα και προκαλούν 
προβλήµατα στις διεργασίες επεξεργασίας του αργού πετρελαίου όπως 
διαβρώσεις, δηλητηριάσεις καταλυτών κ.λπ. 
 
 

Στοιχειακή σύσταση του αργού πετρελαίου 
   

Στοιχείο Ποσοστό % w/w 
άνθρακας 85-90 
υδρογόνο 10-14 
οξυγόνο 0-1,5 
άζωτο 0,01-0,9 
θείο 0,1-7 
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1.2.1  Υδρογονάνθρακες 
 
Οι κυριότεροι υδρογονάνθρακες του πετρελαίου είναι: 
 
• αλκάνια (παραφίνες)  
 
• κυκλοαλκάνια (ναφθένια)  
 
• αρωµατικοί υδρογονάνθρακες. 
 
Ακόρεστοι υδογονάνθρακες υπάρχουν µόνο σε ίχνη στο αργό πετρέλαιο αλλά 
περιέχονται σε ορισµένα κλάσµατα επειδή προκύπτουν κατά τις διεργασίες 
διύλισης (πυρόλυση, αναµόρφωση κ.α) 
 
Τα αλκάνια (CνΗ2ν+2) που συναντώνται στο πετρέλαιο έχουν από 1 µέχρι 
33 άτοµα άνθρακα στα µόριά τους.  
Σε µεγαλύτερες ποσότητες περιέχονται τα ευθύγραµµης αλυσίδας (n-
αλκάνια). Τα διακλαδισµένα αλκάνια έχουν συνήθως την οµάδα CH3- στο 
δεύτερο άτοµα άνθρακα. 
 
Τα κυκλοαλκάνια (CνΗ2ν)  είναι συνήθως υποκατεστηµένα (κυρίως µε –
CH3) κυκλοπεντάνια και κυκλοεξάνια. 
 
Σε µικρές ποσότητες περιέχονται υδρογονάνθρακες µε  περισσότερους 
δακτυλίους όπως η δεκαλίνη (C10H18). 
 

 
       κυκλοπεντάνιο                 κυκλοεξάνιο                          δεκαλίνη 
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Οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες είναι το βενζόλιο, µεθυλοβενζόλιο         
(τολουόλιο), αιθυλοβενζόλιο, προπυλοβενζόλιο, ισοπροπυλοβενζόλιο,     
1,3-διµεθυλοβενζόλιο (ξυλόλιο), 1,2,4- τριµεθυλοβενζόλιο.  
 
 
 
 
       
 
 
 βενζόλιο           µεθυλοβενζόλιο     αιθυλοβενζόλιο      προπυλοβενζόλιο 
    
  
 
 
 
 
 
 ισοπροπυλοβενζόλιο      1,3-διµεθυλοβενζόλιο       1,2,4-τριµεθυλοβενζόλιο  
 
Σε µικρές ποσότητες περιέχουν  ναφθαλίνιο,  1-µεθυλοναφθαλίνιο και       
2-µεθυλοναφθαλίνιο.   
 
 
 
    
 
   ναφθαλίνιο               1-µεθυλοναφθαλίνιο          2-µεθυλοναφθαλίνιο                                                
 
Σε βαριά  κλάσµατα  πετρελαίου περιέχονται πολυπυρηνικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες όπως ανθρακένιο και 1,2- βενζανθρακένιο. 
 
                  
             
 
 
                          ανθρακένιο                             1,2-βενζαθρακένιο 
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1.2.2  Προσµίξεις   
 
Οι κυριότερες προσµίξεις που περιέχονται στο πετρέλαιο είναι: 
 
• το νερό και οι ενώσεις των αλογόνων 
• ενώσεις του αζώτου 
• ενώσεις του οξυγόνου 
• οργανοµεταλλικές ενώσεις 
• ενώσεις του θείου 
 
Νερό µε διαλυµένα άλατα (Cl-, Br-, I-, SO4

2-, Na+, Mg2+, Ca2+) υπάρχει 
πάντα στα κοιτάσµατα πετρελαίου. Το νερό µπορεί να αιωρείται µέσα στο 
πετρέλαιο ή να σχηµατίζει γαλάκτωµα. Η αφυδάτωση και αφαλάτωση 
πραγµατοποιείται κατά τις διεργασίες διύλισης.   
 
Το άζωτο περιέχεται στο πετρέλαιο σε ποσοστό 0,1-0,2% w/w αλλά σε 
ορισµένα πετρέλαια φτάνει µέχρι και 1% w/w. Οι συνηθέστερες ενώσεις 
του αζώτου είναι η πυριδίνη, κινολίνη, πυρρόλη, ινδόλη, καρβαζόλη και τα 
παράγωγά τους. 

 
         πυριδίνη                            κινολίνη                              πυρρόλη    

  
                       ινδόλη                                                   καρβαζόλη 
                     
 
 

N N
N
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N
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Το οξυγόνο περιέχεται στο πετρέλαιο σε ποσοστού µέχρι και 1,5% w/w. Οι 
συνηθέστερες ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο είναι λιπαρά και ναφθενικά  
καρβοξυλικά οξέα αλλά απαντώνται και φαινολικά παράγωγα και ενώσεις 
µε αιθερική οµάδα.  
 
Το µεγαλύτερο µέρος του οξυγόνου βρίσκεται στα οξέα. Τα λιπαρά οξέα 
περιέχουν µέχρι και εννέα άτοµα άνθρακα ενώ τα ναφθενικά οξέα είναι 
παράγωγα του κυκλοπεντανίου και σπάνια του κυκλοεξανίου.  
Τα οξέα αποµακρύνονται υπό µορφή αλάτων µε εκχύλιση µε NaOH. 

                    x = 2-5                                                              2,2,6-τριµέθυλο- 
    µονοκυκλικά                           δικυκλικά                           κυκλοεξανικό οξύ 
 
Οι οργανοµεταλλικές ενώσεις ανήκουν συνήθως σε παράγωγα της 
πορφίνης και τα µέταλλα που περιέχουν είναι Si, Fe, Al, Ca, Mg, Ni, Na, V.  
 
Η περιεκτικότητα του αργού πετρελαίου σε µέταλλα είναι µικρή και µπορεί 
να φτάσει µέχρι 0,05% w/w. 
 
 
                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                     πορφίνη                                        βαναδιο-πορφυρίνη 
 

(CH2)x COOH (CH2)x COOH
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1.2.3   Θειούχες ενώσεις 
 
Οι ενώσεις του θείου αποτελούν την µεγαλύτερη οµάδα προσµίξεων. 
 
Το ποσοστό του θείου στο πετρέλαιο κυµαίνεται από 0,1 µέχρι και 7%. 
Φτωχά σε θείο πετρέλαια  (περιεκτικότητα µέχρι 1%) είναι της Αυστρίας, 
Βόρειας Αφρικής και Νιγηρίας. Του Μεξικού περιέχουν 5% ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά, µέχρι 7%, παρατηρούνται στα πετρέλαια του Ιράκ. 
 
Οι πιο συνηθισµένες ενώσεις του θείου είναι: 
 
• οι µερκαπτάνες ή θειοαλκοόλες RSH 
• οι θειοαιθέρες ή µονοσουλφίδια R-S-R 
• τα δισουλφίδια R-SS-R 
• το θειο-κυκλοπεντάνιο, το θειοφαίνιο και τα παράγωγά του 
 

      θειο-κυκλοπεντάνιο                                 θειοφαίνιο    
                                     
• τα βενζοθειοφαίνιο, διβενζοθειοφαίνιο  και τα παράγωγά τους    
 

 
          βενζοθειοφαίνιο                                διβενζοθειοφαίνιο 
 
 
Σπάνια υπάρχει στο πετρέλαιο θείο σε στοιχειακή µορφή µπορεί όµως σε 
ορισµένα κοιτάσµατα να περιέχεται σε ποσοστό µέχρι και 1%. 
 

S

S

S

S
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Όσο βαρύτερο είναι το κλάσµα του πετρελαίου τόσο περισσότερες 
θειούχες ενώσεις περιέχει:  
                                  
Ø Στην περιοχή βρασµού 50-150 οC κυριαρχούν οι µερκαπτάνες ενώσεις 

µε πολύ δυσάρεστη οσµή.  
 
Ø Στην περιοχή βρασµού 150-250 οC υπάρχουν τα σουλφίδια και το 
θειοφαίνιο.   

 
Ø Σε περιοχή βρασµού πάνω από 250 οC απαντώνται οι  ενώσεις του 
βενζοθειοφαίνιου και σε µικρό ποσοστό άλλες, πολύπλοκης δοµής, 
θειο-κυκλικές ενώσεις. 
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1.3   Αποθείωση του πετρελαίου 
 
Η αποµάκρυνση των ενώσεων του θείου µπορεί να γίνει µε υδρογόνωση 
(υδρογονοθεραπεία).  
 
Η αποθείωση είναι τόσο πιο δύσκολη όσο υψηλότερη είναι η περιοχή 
βρασµού του κλάσµατος. Γι΄ αυτό το βαρύ πετρέλαιο θέρµανσης (µαζούτ) 
συµβάλει περισσότερο στη ρύπανση του περιβάλλοντος µε SO2 ενώ τα 
ελαφρότερα κλάσµατα λιγότερο.  
 
Κατά τις διεργασίες τ ης υδρογόνωσης αποµακρύνεται το θείο από τις 
θειούχες ενώσεις υπό µορφή H2S.  
 
Από τις µερκαπτάνες και τα σουλφίδια, που απαντώνται στα ελαφρότερα 
κλάσµατα, αποσπάται σχετικά εύκολα υδρόθειο:  
 

R-SH   +   H2   →   RH   +   H2S 
 

R-S-S-R΄   +   3H2   →   RH   +   R΄H   +   2H2S 
 
Πιο δύσκολα διασπώνται οι θειοφαινικοί δακτύλιοι και πολύ δύσκολα το 
βενζοθειοφαίνιο και διβενζοθειοφαίνιο που περιέχονται στα βαριά 
κλάσµατα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+   Η2S 
 

+   2Η2       → 
 

S

+   4H2   →  C4H10   +   H2S 
 

S
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Μηχανισµός διάσπασης του θειοφαίνιου  

 
 

 
 
 

 
CH2=CHCH=CH2     +   H2   →   CH3CH=CHCH3 

 
CH3CH=CHCH3   +   H2   →  CH3CH2CH2CH3 

 
Το H2S που παράγεται από την αποθείωση µετατρέπεται στη συνέχεια σε 
στοιχειακό θείο: 
 
Μέρος του H2S καίγεται προς SO2 το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε το 
υπόλοιπο H2S και τελικά παράγεται θείο σε στερεά µορφή. 
 

2H2S   +   SO2   →   (3/x)Sx   +   2H2O 
 
Με την υδρογόνωση, εκτός από την αποµάκρυνση του θείου, επιτυγχάνεται 
η αποµάκρυνση του οξυγόνου και του αζώτου  από τις οξυγονούχες και 
αζωτούχες ενώσεις υπό µορφή Η2Ο και ΝΗ3 αντίστοιχα. 
 
Τα ναφθενικά οξέα διασπώνται και δίνουν υδρογονάνθρακες και νερό ενώ 
οι αζωτούχες ενώσεις  υδρογονάνθρακες και αµµωνία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης πραγµατοποιείται πλήρης υδρογόνωση των ολεφινών και µετατροπή 
των αρωµατικών υδρογονανθράκων σε ναφθενικούς. 
 
 

N

C3H7

→ 
 

+   4Η2       +   NΗ3 
 

+   2H2   →   CH2=CHCH=CH2   +   H2S 
 S
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Οι καταλύτες, που χρησιµοποιούνται για την υδρογόνωση,  αποτελούνται 
από φορέα που έχει εµποτιστεί µε ένα ή περισσότερα µέταλλα τα οποία 
αποτελούν τα ενεργά συστατικά των καταλυτών.  
Ο φορέας είναι συνήθως Al2O3 στο οποίο προστίθενται µικρές ποσότητες 
AlCl3 ή SiO2. Τα  µέταλλα είναι κοβάλτιο (Co), µολυβδαίνιο (Mo), νικέλιο 
(Ni), και σπανιότερα λευκόχρυσος (Pt). 
 
Η αποθείωση ελαφρών κλασµάτων πετρελαίου µε τη µέθοδο της 
υδρογόνωσης είναι σχετικά εύκολη, πραγµατοποιείται σε ήπιες συνθήκες 
και µπορεί να αποµακρύνει µέχρι και το 99,9% της ποσότητας του θείου.  
 
Στα βαριά κλάσµατα ό µως πρέπει να γίνεται σε έντονες συνθήκες και η 
αποτελεσµατικότητά της περιορίζεται στο 70%.  
 
Οι συµπυκνωµένες πολυαρωµατικές ενώσεις (ασφαλτένια) που περιέχονται 
στα βαριά κλάσµατα µπλοκάρουν και απενεργοποιούν την δραστική 
επιφάνεια των καταλυτών οι  οποίοι µπορεί και να δηλητηριάζονται από  
ίχνη µετάλλων που περιέχονται στα κλάσµατα αυτά.  
 
Επιπλέον η διάχυση, µέσω των πόρων του καταλύτη, των µεγάλων µορίων 
πραγµατοποιείται αργά µε αποτέλεσµα η όλη διεργασία να εξελίσσεται µε 
χαµηλή ταχύτητα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, οι  θειούχες ενώσεις που 
περιέχονται στα βαριά κλάµατα (βενζοθειοφαίνιο και διβενζοθειοφαίνιο) 
διασπώνται δύσκολα. 
 
Οι ερευνητές πειραµατίζονται µε µεθόδους αποθείωσης πιο 
αποτελεσµατικές που να πραγµατοποιούνται µε όσο το δυνατόν λιγότερο 
ρυπογόνες διαδικασίες.  
 
Η βιοαποθείωση είναι µία πράσινη διαδικασία κατά την οποία 
χρησιµοποιούνται βακτηρίδια ως καταλύτες.   
Κατά τη διαδικασία αυτή οργανοθειϊκές ενώσεις, όπως διβενζοθειοφαίνιο 
και τα αλκυλοπαράγωγά του, οξειδώνονται από  µικρόβια και το θείο 
αποµακρύνεται υπό µορφή θειούχων αλάτων.   
Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι είναι δαπανηρή, η διαδικασία 
παρουσιάζει ευαισθησία στις συνθήκες περιβάλλοντος και υπάρχουν 
προβλήµατα σχετικά µε  την αναγέννηση των βακτηριδίων. 
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1.4   Αρνητικές επιπτώσεις των 
θειούχων ενώσεων  

 

1.4.1  Επιπτώσεις στις µηχανές 
 
Οι θειούχες ενώσεις που υπάρχουν στα καύσιµα σχηµατίζουν κατά την 
καύση τους SO2 και SO3.  
 
Ποσότητες υδρατµών που παράγονται από την καύση των 
υδρογονανθράκων υγροποιούνται στα κρύα τµήµατα των µηχανών, κυρίως 
κατά την εκκίνησή τους.  
 
Τα σταγονίδια του νερού αντιδρούν µε τα οξείδια του θείου και παράγεται 
θειικό οξύ: 

SO3   +   H2O   D   H2SO4 
 
Ø Το οξύ είναι ισχυρά διαβρωτικό και προκαλεί βλάβες στις µεταλλικές 
επιφάνειες.  

 
Ø Διάβρωση επίσης προκαλεί και το SO2: 
 

SO2   +   2H2O   +3Fe   →   FeS   +   2Fe(OH)2 
 
Ø Οι θειούχες ενώσεις επηρεάζουν την αντικροτικότητα των καυσίµων.  
 
Ø Δηλητηριάζουν τους καταλύτες στις µονάδες επεξεργασίας του 
πετρελαίου. 

 
Για ν α περιορίζονται οι  διαβρωτικές επιπτώσεις και µε δεδοµένο ότι τα 
οξείδια του θείου είναι ισχυρά ρυπογόνα αέρια η Ελληνική νοµοθεσία 
επιτρέπει για το πετρέλαιο κίνησης περιεκτικότητα σε θείο µέχρι 0,3% 
w/w.  
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1.4.2  Επιπτώσεις  στην ανθρώπινη υγεία  
  
Ø Τα οξείδια του θείου δηµιουργούν σοβαρά αναπνευστικά 
προβλήµατα. 

 
Ø Το SO2 έχει δυσάρεστη πνιγηρή οσµή και  προκαλεί ερεθισµό στα 

µάτια. 
 
Ø Το SO2 είναι πολύ διαλυτό, προσροφάται στις υγρές περιοχές του 
αναπνευστικού συστήµατος προκαλώντας έκκριση βλέννας  και 
οιδήµατα, που έχουν σαν αποτέλεσµα την στένωση των αεραγωγών.  

 
Ø Σε µεγάλες συγκεντρώσεις τα οξείδια του θείου είναι τοξικά και 
προκαλούν τον θάνατο.  

 
 

1.4.3  Επιπτώσεις  στο περιβάλλον 
 

Ø Οι θειούχες ενώσεις προσδίδουν δυσάρεστη οσµή στο πετρέλαιο 
(κυρίως οι µερκαπτάνες).  
 
Ø Το SO2 έχει σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στη χλωρίδα.  
 

v Σε περιοχές που λειτουργούν µονάδες φρύξης ορυκτών για 
παραγωγή µετάλλων παράγονται µεγάλες ποσότητες SO2 και η 
βλάστηση καταστρέφεται εντελώς.  

 
Ø Τα οξείδια του θείου συµβάλλουν στη δηµιουργία της όξινης βροχής.  
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1.5   Όξινη βροχή 
 
Είναι η βροχή που µεταφέρει θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, θειικά και νιτρικά  
άλατα υπό µορφή αερολυµάτων (αεροζόλ) και έχει pH<5,6. 
 
Τα οξέα H2SO4 και HNO3 µπορεί να δηµιουργηθούν στην ατµόσφαιρα από 
την αντίδραση οξειδίων του θείου και αζώτου µε το νερό της βροχής.  
 
Η όξινη βροχή παράγεται από τα οξείδια του αζώτου και του θείου:   
 
H2S   +   2/3 O2  →  SO2   +   H2O                    
SO2   +   ½ O2  →  SO3                                                                        NO   +   ½ O2   → NO2 
 
SO3   +   H2O  →   H2SO4                                  4NO2   +   2H2O  +  O2  →   
4HNO3 
 
Τα οξέα µπορεί να αντιδράσουν µε άλλες ουσίες που βρίσκονται στην 
ατµόσφαιρα και να σχηµατίσουν άλατα συνήθως αµµωνιακά NH4NO3, 
(NH4)2SO4, NH4HSO4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πηγές 
εκποµπής 

φυσική 
αµµωνία 

αέρια 
εναπόθεση 

υγρή 
εναπόθεση 

οξείδωση 
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Αποτελέσµατα της όξινης βροχής 
 
Ø Προκαλεί καταστροφές στη βλάστηση και τα δάση.  
 

v Ελαττώνει το pH του εδάφους µε αποτέλεσµα να  
αναστέλλονται λειτουργίες  µικροοργανισµών και να µειώνεται 
η γονιµότητα των εδαφών. 

 
v Το όξινο νερό διαλύει θρεπτικά συστατικά του εδάφους µε 
αποτέλεσµα το έδαφος να γίνεται φτωχότερο και να καθυστερεί 
η ανάπτυξη της βλάστησης. 

 
Ø Μειώνει την ικανότητα των φυτών και δένδρων να αντιµετωπίζουν 
άλλες περιβαλλοντικές καταπονήσεις όπως ξηρασία, τα έντοµα και 
άλλους ρύπους όπως το όζον. 

 
v Αφαιρεί από τα φύλλα των φυτών  προστατευτικές ουσίες µε 
αποτέλεσµα να ελαττώνεται η άµυνά τους και να καθίστανται 
ευάλωτα σε ασθένειες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Διευκολύνει την διάλυση των µετάλλων που βρίσκονται στο έδαφος, 

µε αποτέλεσµα το πέρασµά τους στις τροφικές αλυσίδες. 
 

v Διαλύει άλατα και προκαλεί ρωγµές στα σκληρά πετρώµατα µε 
αποτέλεσµα να διαλύονται  βαρέα µέταλλα και άλλες τοξικές 
ουσίες του εδάφους  οι οποίες µέσω της τροφικής αλυσίδας 
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φτάνουν τελικά στο άνθρωπο και δηµιουργούν εγκεφαλικές 
βλάβες, κυρίως στα παιδιά. 

Ø Μπορεί να προκαλέσει µείωση του pH των λιµνών µε αποτέλεσµα 
ακόµη και την εξαφάνιση  κάποιων ειδών. 

 
v Νερά χαµηλής οξύτητας δηµιουργούν βλέννα που επικαλύπτει τα 
βράγχια των ψαριών µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η πρόσληψη 
οξυγόνου. 

v Διαταράσσεται το ισοζύγιο ασβεστίου µε αποτέλεσµα να 
προκαλούνται προβλήµατα στην ποιότητα και ανθεκτικότητα του 
κελύφους των αβγών οπότε παρεµποδίζεται η οµαλή διαιώνιση των 
ειδών.  

v Τα νιτρικά και αµµωνιακά που περιέχονται στη όξινη βροχή 
προκαλούν αύξηση του φυτοπλαγκτού µε αποτέλεσµα την µείωση 
του διαλυµένου οξυγόνου. 

 
Στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι στη Σουηδία, Νορβηγία, τις Ανατολικές 
ΗΠΑ και τον Καναδά µεγάλος αριθµός λιµνών έχουν χαµηλή οξύτητα και 
αρκετές από αυτές έχουν νεκρωθεί. 
       
Ø Διαβρώνει και καταστρέφει, ανεπανόρθωτα,  αναντικατάστατα 
αρχαία έργα τέχνης όπως αγάλµατα, µνηµεία και τοιχογραφίες που 
επιβίωσαν εκατοντάδες χρόνια [µετατρέπει το ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCO3) των µαρµάρων σε γύψο (CaSO4.2H2O)].  

 
CaCO3   +   SO3   +   2H2O   →   CaSO4.2H2O   +   CO2 

 
CaCO3   +   H2SO4   →   CaSO4   +   H2O   +   CO2 
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Φθορές στα µαρµάρινα έργα τέχνης προκαλούνται και από το CO2 το 
οποίο παρουσία υγρασίας δίνει  ανθρακικό οξύ. Το ανθρακικό οξύ 
µετατρέπει τον ασβεστόλιθο στο ευδιάλυτο διανθρακικό άλας. 
 

CaCO3   +   CO2   +   H2O    →   Ca(HCO3)2 
 
Ø Διαβρώνει και καταστρέφει βαθµιαία ατσάλινες κατασκευές, καλώδια, 
υφάσµατα, ασβεστόλιθο, οικοδοµικές πέτρες, τσιµέντο, κεραµικά, 
βαφές κ.α.  

 
Τα αποτελέσµατα της όξινης βροχής δεν πρέπει να αγνοούνται και να 
υποβαθµίζονται. Βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα µπορεί να µας 
βλάψουν.  
 
Οι αρνητικές επιπτώσεις της όξινης βροχής τα τελευταία 25 χρόνια είναι 
περισσότερες από αυτές που προκλήθηκαν επί 2500 χρόνια.  
 
Η αποθείωση των ορυκτών καυσίµων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσµατική και όπου είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται καθαρότερα 
καύσιµα. 
 
Ø Σε επίπεδο ατοµικής ευθύνης ο  περιορισµός της χρήσης του ιδιωτικού 
αυτοκινήτου, µε περισσότερο περπάτηµα ή περισσότερη χρήση των 
µέσων µαζικής µεταφοράς, θα απαλλάξει την ατµόσφαιρα από µεγάλες 
ποσότητες οξειδίων του θείου και του αζώτου. 
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 2 Πειραµατικό 
µέρος 
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2.1   Σκοποί των πειραµάτων 
 
 
• Καύση καθαρού στοιχειακού θείου και διαβίβαση των καυσαερίων: 
      α) σε υδατικό διάλυµα NaOH παρουσία δείκτη  φαινολοφθαλεΐνης  
      β) σε υδατικό διάλυµα στο οποίο έχει προστεθεί οξειδοαναγωγικός  
           δείκτης ιωδίου/αµύλου. 
 
• Καύση ντίζελ  και διαβίβαση των καυσαερίων: 
      α) σε υδατικό διάλυµα NaOH παρουσία δείκτη  φαινολοφθαλεΐνης  
      β) σε υδατικό διάλυµα στο οποίο έχει προστεθεί οξειδοαναγωγικός  
          δείκτης ιωδίου/αµύλου. 
 
• Καύση αιθανόλης  και διαβίβαση των καυσαερίων: 
      α) σε υδατικό διάλυµα NaOH παρουσία δείκτη  φαινολοφθαλεΐνης  
      β) σε υδατικό διάλυµα στο οποίο έχει προστεθεί οξειδοαναγωγικός  
          δείκτης ιωδίου/αµύλου. 
 
• Εφαρµογή ειδικής µεθόδου ανίχνευσης του αέριου SO2 που 
στηρίζεται στη µετατροπή πράσινου πολτού Ni(OH)2 σε µαύρο Ni(OH)3 
από αέριο µίγµα SO2 και Ο2. 

 
Αρχικά πραγµατοποιείται καύση στοιχειακού θείου έτσι ώστε να γίνει 
σύγκριση των πειραµατικών παρατηρήσεων µε στόχο τη διαπίστωση ότι και 
κατά την καύση του ντίζελ συµβαίνουν παρόµοια φαινόµενα.   
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2.2   Στόχοι των πειραµάτων 
 
Από την καύση των ορυκτών καυσίµων, εκτός του όξινου CO2, παράγεται 
και SO2. Το SO2 που ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα οξειδώνεται προς 
SO3 το οποίο στη συνέχεια αντιδρά µε το νερό. Το H2SO4 που  
σχηµατίζεται συµβάλλει στο σχηµατισµό της όξινης βροχής.  
 
Το SO2 είναι αναγωγική ουσία οπότε µπορεί να οξειδωθεί από οξειδωτικά 
όπως το KMnO4 και το ιώδιο. 
 
Στα πειράµατα που παρουσιάζονται επιτυγχάνεται  ταυτοποίηση του όξινου 
και του αναγωγικού χαρακτήρα των καυσαερίων που προκύπτουν από την 
καύση ενός συνηθισµένου ορ υκτού καυσίµου όπως το ντίζελ. Επίσης 
καταγράφονται και συσχετίζονται  τα πειραµατικά αποτελέσµατα που 
λαµβάνονται από την καύση της αιθανόλης και την καύση του ντίζελ. 
 
Στόχοι 
 
Ø Κατανόηση του φαινοµένου σχηµατισµού της όξινης βροχής. 
 
Ø Ανάδειξη πλεονεκτηµάτων των καθαρών «πράσινων» καυσίµων όπως 
η βιοαιθανόλη.  

 
Ø Ευαισθητοποίηση για την ανάγκη σωστής συντήρησης των καυστήρων 
ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστες συνθήκες καύσης και να περιορίζεται 
η ρύπανση του περιβάλλοντος, µε ρύπους, όπως η αιθάλη και το 
µονοξείδιο του άνθρακα. 

 
Ø Μελέτη των αντιδράσεων εξουδετέρωσης και οξειδοαναγωγής µε 
βάση καθηµερινά, υπαρκτά φυσικοχηµικά φαινόµενα που 
εξελίσσονται στο περιβάλλον.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη 
σύνδεση της διδασκαλίας της χηµείας µε ζητήµατα της 
καθηµερινότητας.   
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2.3   Η Χηµεία των πειραµάτων 
 
Ø Η παρουσία των όξινων οξειδίων στα καυσαέρια, που προκύπτουν από 
την καύση του ντίζελ, διαπιστώνεται από την αλλαγή του χρώµατος 
του δείκτη φαινολοφθαλεΐνη µετά τη διαβίβαση των καυσαερίων σε 
υδατικό διάλυµα NaOH.  

 
Τα SO2, CO2 που περιέχονται στα καυσαέρια καθώς διαβιβάζονται στο 
υδατικό διάλυµα δίνουν H2SO3 και H2CO3: 

 
SO2   +   H2O   D    H2SO3 

 
CO2   +   H2O   D   H2CO3 

 
Τα SO2, H2SO3, CO2,  H2CO3 εξουδετερώνουν τη βάση µε αποτέλεσµα την 
ελάττωση του pH και αλλαγή του χρώµατος του δείκτη: 

 
SO2   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   H2O 

 
H2SO3   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   2H2O 

 
CO2   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   H2O 

 
 H2CO3   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   2H2O  
 
Ø Η παρουσία των αναγωγικών οξειδίων στα καυσαέρια, που 
προκύπτουν από την καύση του ντίζελ, διαπιστώνεται από την αλλαγή 
του χρώµατος οξειδοαναγωγικού δείκτη ιωδίου/αµύλου µετά τη 
διαβίβαση των καυσαερίων σε διάλυµα που περιέχει τον δείκτη.  

 
Ο οξειδοαναγωγικός δείκτης προκύπτει µε ανάµειξη διαλύµατος ιωδίου, σε 
υδατικό διάλυµα KI, µε διάλυµα αµύλου. Το ιώδιο σχηµατίζει µε το άµυλο 
σύµπλοκο έγκλεισης µε χαρακτηριστικό µπλε χρώµα.   
 

I2   +   I-  D   I3
- 
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I3
-   +   άµυλο  →    σύµπλοκο µπλε χρώµατος 

Τα SO2, H2SO3 οξειδώνονται, προκαλώντας αναγωγή του I2, µε 
αποτέλεσµα την καταστροφή του συµπλόκου ιωδίου-αµύλου και τον 
αποχρωµατισµό του διαλύµατος ιωδίου-αµύλου: 

 
SO2   +   I2   +   2H2O  →   H2SO4   +   2HI 

 
H2SO3   +   I2   +   H2O →  H2SO4   +   2HI 

 
Η ταυτοποίηση των SO2, H2SO3 µπορεί πραγµατοποιηθεί και µε 
αποχρωµατισµό διαλύµατος KMnO4: 

5SO2   +   2KMnO4   +   2H2O   →   2H2SO4   +   K2SO4   +   2MnSO4    
5H2SO3   +   2KMnO4    →   2H2SO4   +   K2SO4   +   2MnSO4   +   3H2O 

 
Ø Κατά την διαβίβαση των καυσαερίων που προκύπτουν από την καύση 
της αιθανόλης σε διάλυµα  NaOH/φαινολοφθαλεΐνης παρατηρείται 
αποχρωµατισµός λόγω του CO2 που παράγεται από την καύση. 
Αντίθετα αν διαβιβαστούν τα καυσαέρια σε διάλυµα  ιωδίου/αµύλου 
δεν παρατηρείται αποχρωµατισµός δεδοµένου ότι δεν παράγεται το 
αναγωγικό SO2.  

 
Ø Για την εφαρµογή τ ης ειδικής µεθόδου ανίχνευσης του αέριου SO2 
παρασκευάζουµε πολτό Ni(OH)2 µε διήθηση του διαλύµατος που 
προκύπτει από την ανάµιξη διαλύµατος NiCl2 µε διάλυµα NaOH οπότε 
παράγεται το δυσδιάλυτο Ni(OH)2. 

 
NiCl2   +   2NaOH  →  2NaCl   +   Ni(OH)2 

 
Δηµιουργούµε µία επίστρωση του πολτού Ni(OH)2 σε διηθητικό χαρτί. 
Διαβιβάζουµε τα καυσαέρια από την καύση του ντίζελ σε αποσταγµένο 
νερό και στη συνέχεια κρατάµε αιωρούµενο το διηθητικό χαρτί πάνω από 
το διάλυµα SO2/H2SO3.  
Στην ατµόσφαιρα SO2, O2 ο πράσινος πολτός Ni(OH)2 µετατρέπεται στο 
µαύρο Ni(OH)3. 
 
 
 

SO2, O2, H2O 
Ni(OH)3 Ni(OH)2 
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2.4   Απαιτούµενα σκεύη-όργανα 
 
• Ηλεκτρονικός ζυγός 
• Ποτήρια ζέσεως των 100 mL και 50 mL 
• Κωνικές φιάλες των 100 και 250 mL 
• Σπάτουλα 
• Δοκιµαστικοί σωλήνες 
• Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 
• Λαβίδα 
• Σιφώνια των 5 mL 
• Ογκοµετρικός κύλινδρος των 25 mL 
• Κάψα πορσελάνης 
• Καµινέτο 
• Αναπτήρας ή σπίρτα 
• Χωνιά 
• Διηθητικό χαρτί  
• Λεπτοί γυάλινοι σωλήνας 
• Πώµατα  
• Σφιγκτήρες 
• Κατακόρυφα στηρίγµατα  
 

2.5   Απαιτούµενα αντιδραστήρια 
 
• I2 
• KI 
• Άµυλο 
• NaOH 
• Δείκτης φαινολοφθαλεΐνης  
• NiCl2.6H2O 
• KMnO4 
• Na2SO3 
• Στοιχειακό θείο 
• Ντίζελ 
• Αιθανόλη 
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2.6   Υγιεινή και ασφάλεια 
 
• Φοράµε εργαστηριακή µπλούζα. 
 
• Αποµακρύνουµε από το χώρο του πειράµατος υλικά που αναφλέγονται 
εύκολα. 

 
• Ρυθµίζουµε τη φλόγα ώστε να µη υπερθερµανθούν και σπάσουν 
γυάλινα τµήµατα της διάταξης καύσης και να µη λειώσουν πλαστικά 
µέρη. 

 
• Να µην αγγίζουµε τα τµήµατα της πειραµατικής διάταξης, µέσω των 
οποίων διοχετεύονται τα καυσαέρια, διότι αναπτύσσονται υψηλές 
θερµοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος εγκαυµάτων.  

 
• Αποφεύγουµε να εισπνέουµε τα καυσαέρια ιδίως κατά την καύση του 
στοιχειακού θείου. 

 
• Καθαρίζουµε και πλένουµε καλά µε σαπούνι κάθε σκεύος και 
επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε το ντίζελ γιατί η έντονη δυσάρεστη 
οσµή παραµένει για µακρό χρονικό διάστηµα.  

 
• Κατά τη χρήση των αντιδραστηρίων προσέχουµε να µην έρθουν σε 
επαφή µε το δέρµα µας. 

 
• Είµαστε σε όλοι τη διάρκεια του πειράµατος  προσεκτικοί και 
συγκεντρωµένοι για να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς. 

 
Πληροφορίες για την ασφάλεια των αντιδραστηρίων περιέχονται στα φύλλα 
δεδοµένων ασφαλείας υλικών (Παράρτηµα). 
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2.7  Παρασκευή των απαιτούµενων 
διαλυµάτων 

 
 

2.7.1 Παρασκευή διαλύµατος του  δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνης 0,1% w/v 
 
1.  Τοποθετούµε στον ζυγό ογκοµετρικό κύλινδρο των 50 mL.  
 
2. Μηδενίζουµε τον ζυγό και προσθέτουµε στον κύλινδρο 0,05 g 
φαινολοφθαλεΐνης.  
 
3.  Αποµακρύνουµε τον κύλινδρο από τον ζυγό, προσθέτουµε 35 mL 
αιθανόλης και αποσταγµένο νερό µέχρις ότου προκύψει διάλυµα όγκου 50 
mL. 
 
Παρασκευάζεται  έτσι διάλυµα του δείκτη σε (35.100)/50=70% v/v διάλυµα 
αλκοόλης. H περιεκτικότητα του διαλύµατος του δείκτη είναι: 
 

(100.0,05)/50 = 0,1% w/v 

 
2.7.2 Παρασκευή διαλύµατος I2/KI 1% w/v 
 
1.  Τοποθετούµε στον ζυγό ογκοµετρικό κύλινδρο των 20 mL.  
 
2.  Μηδενίζουµε τον ζυγό και εισάγουµε στον κύλινδρο 0,2 g KI και 0,1g I2.  
 
3. Αποµακρύνουµε τον κύλινδρο από τον ζυγό και  προσθέτουµε 
αποσταγµένο νερό µέχρις ότου προκύψει διάλυµα όγκου 10 mL. 
 
Παρασκευάζεται έτσι υδατικό διάλυµα περιεκτικότητας 2% w/v σε KI και 
1% w/v σε I2.  
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2.7.3  Παρασκευή διαλύµατος αµύλου 
0,1% w/v 
 
1.  Ζυγίζουµε 0,5 g αµύλου.  
 
2.  Σε καθαρό ποτήρι των 100 mL εισάγουµε  50 mL αποσταγµένου νερού.  
 
3.  Θερµαίνουµε το νερό µέχρι βρασµού και στη συνέχεια προσθέτουµε 
σταδιακά το άµυλο υπό συνεχή ανάδευση.  
 
Παρασκευάζεται  έτσι διάλυµα αµύλου περιεκτικότητας: 

 
(100.0,5)/50 = 0,1% w/v 

 

2.7.4  Παρασκευή υδατικού διαλύµατος 
NaOH 0,1 M 
 
1.  Τοποθετούµε στον ζυγό καθαρό στεγνό ποτήρι των 100 mL.  
 
2. Μηδενίζουµε τον ζυγό και προσθέτουµε στο ποτήρι 0,2 g στερεού 
NaOH.  
 
3.  Αποµακρύνουµε το ποτήρι από τον ζυγό και προσθέτουµε αποσταγµένο 
νερό µέχρις ότου προκύψει διάλυµα όγκου 50 mL. 
 
Παρασκευάζεται έτσι διάλυµα συγκέντρωσης: 

 
c = (0,2/40)/0,05 = 0,1 M 
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2.7.5  Παρασκευή πολτού Ni(OH)2 
 
1.  Τοποθετούµε στον ζυγό καθαρό στεγνό ποτήρι των 50 mL.  
 
2.  Μηδενίζουµε τον ζυγό και προσθέτουµε στο ποτήρι 0,238 g (0,001 mol) 
στερεού NiCl2.6H2O.  
 
3.  Αποµακρύνουµε το ποτήρι από τον ζυγό και προσθέτουµε αποσταγµένο 
νερό µέχρις ότου προκύψει διάλυµα όγκου 10 mL. Αναδεύουµε το διάλυµα 
µέχρι να διαλυθεί το άλας. 
 
4.  Τοποθετούµε στον ζυγό καθαρό στεγνό ποτήρι των 50 mL.  
 
5.  Μηδενίζουµε τον ζυγό και προσθέτουµε στο ποτήρι 0,044 g (0,0011 
mol) στερεού NaOH.  
 
6.  Αποµακρύνουµε το ποτήρι από τον ζυγό και προσθέτουµε αποσταγµένο 
νερό µέχρις ότου προκύψει διάλυµα όγκου 10 mL.  
 
7.  Αναµιγνύουµε το διάλυµα της βάσης µε το διάλυµα του άλατος και στη 
συνέχεια διηθούµε το διάλυµα της ανάµιξης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πολτός του Ni(OH)2 που παραµένει στο διηθητικό χαρτί χρησιµοποιείται 
για την εφαρµογή της ειδικής µεθόδου ανίχνευσης του αέριου SO2. 

διάλυµα 
NaOH 

διάλυµα 
NiCl2 

πολτός 
Ni(OH)2 

+ 
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2.8  Συναρµολόγηση πειραµατικής 
διάταξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Με τη βοήθεια µεταλλικού σφιγκτήρα προσαρµόζουµε γυάλινο χωνί 
(ανεστραµµένο) σε κατακόρυφο στήριγµα.  
 
2.  Διαµορφώνουµε λεπτό γυάλινο σωλήνα σε σχήµα Π. Συνδέουµε, µε 
κατάλληλο σύνδεσµο, το ένα άκρο του σωλήνα Π µε το λεπτό άκρο του 
χωνιού. Το άλλο άκρο του σωλήνα Π διαπερνά φελλό µετρίου µεγέθους. 
Διαµορφώνουµε λεπτό γυάλινο σωλήνα σε σχήµα Γ. Το ένα άκρο του 
σωλήνα Γ διαπερνά και αυτό τον φελλό ενώ το άλλο συνδέεται µε αντλία.  
 
3.  Με τη βοήθεια µεταλλικού σφιγκτήρα προσαρµόζουµε, σε κατακόρυφο 
στήριγµα, κωνική ή κυλινδρική φιάλη των 50 mL (φιάλη υποδοχής των 
καυσαερίων).  
 
4.  Προσαρµόζουµε τον φελλό στο στόµιο της φιάλης ( θα πρέπει ο φελλός 
να προσαρµόζεται µε το στόµιο της φιάλης αεροστεγώς).  
Στην διάταξη η καύση πραγµατοποιείται κάτω από το άνοιγµα του χωνιού. 
Με τη βοήθεια της αντλίας τα καυσαέρια απάγονται και µέσω του σωλήνα Π 
διοχετεύονται στο διάλυµα υποδοχής που περιέχεται στη φιάλη υποδοχής. 
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Η πειραµατική διάταξη στο εργαστήριο 
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2.9  Πειράµατα επίδειξης   
 
Στα πειράµατα που περιγράφονται εφαρµόζονται αντιδράσεις 
εξουδετέρωσης και οξειδοαναγωγής.  
Δεδοµένου ότι οι  ταυτοποιήσεις στηρίζονται σε χρωµατικές αλλαγές  
πρωτολυτικών και οξειδοαναγωγικών δεικτών, ενδείκνυνται, ως  πειράµατα 
επίδειξης, εξουδετερώσεις οξέων από βάσεις και αναγωγές οξειδωτικών 
από αναγωγικά.  
Προτείνεται τέλος ένα πείραµα στο οποίο να παρατηρούνται οι  αρνητικές 
επιπτώσεις των οξειδίων του θείου. 
 
1.  Εξουδετέρωση διαλύµατος NaOH, στο οποίο έχει προστεθεί δείκτης 
φαινολοφθαλεΐνη, µε ένα διάλυµα οξέος π.χ HCl ή H2SO4. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένο νερό, 3-4 σταγόνες 
διαλύµατος NaOH 0,1M και 2 σταγόνες δείκτη διαλύµατος φαινολαφθαλεΐνης 
0,1 % w/v.  
Εξουδετερώνουµε το διάλυµα της βάσης προσθέτοντας σταγόνες διαλύµατος 
HCl 0,1 Μ µέχρι να αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 
 
2.  Αναγωγή διαλύµατος ιωδίου, στο οποίο έχει προστεθεί άµυλο, µε 
διάλυµα θειοθειικού νατρίου. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένο νερό, 3-4 σταγόνες 
διαλύµατος I2 1% w/v και 2 σταγόνες διαλύµατος αµύλου 0,1 % w/v.  
Προσθέτουµε στο διάλυµα ιωδίου/αµύλου σταγόνες διαλύµατος Na2S2O3 
0,05M µέχρις  ότου αποχρωµατιστεί.    
 
3.  Αναγωγή διαλύµατος υπερµαγγανικού καλίου από διάλυµα θειώδους 
νατρίου. 
 
Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε 3 mL αποσταγµένο νερό και 3-4 σταγόνες 
διαλύµατος KMnO4 0,01M.  
Προσθέτουµε στο διάλυµα του οξειδωτικού σταγόνες διαλύµατος Na2SO3 0,5 
% w/v  µέχρις  ότου αποχρωµατιστεί το KMnO4.    
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4.  Συνίσταται ένα πείραµα επίδειξης που να σχετίζεται µε τις  αρνητικές 
επιπτώσεις του SO2 στη χλωρίδα. Αυτό µπορεί να υλοποιηθεί αν 
εκθέσουµε ένα έγχρωµο λουλούδι σε αέριο SO2.  
 
• Τοποθετούµε το λουλούδι στη φιάλη υποδοχής της πειραµατικής 
διάταξης.  

 
• Σε κάψα πορσελάνης καίµε µικρή ποσότητα θείου, οπότε, στη φιάλη 
υποδοχής διοχετεύεται SO2 (Εικόνα 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Εικόνα 1 
• Καθώς εξελίσσεται το πείραµα παρατηρούµε τις αλλαγές που υφίσταται 
το λουλούδι. (Εικόνες 2,3).  

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Εικόνα  2                                      Εικόνα  3 
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• Τελικά διαπιστώνουµε ότι οι  αλλαγές δεν περιορίζονται µόνο στο 
χρώµα του λουλουδιού αλλά επεκτείνονται και σε άλλα χαρακτηριστικά 
του (Εικόνα  4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
                                                     Εικόνα  4 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πριν 

µετά 
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2.10 Περιγραφή της πειραµατικής 
διαδικασίας    

 

2.10.1  Καύση θείου 
 
Ταυτοποίηση του όξινου χαρακτήρα των καυσαερίων 
 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένο 
νερό, 3 σταγόνες διαλύµατος  NaOH 0,1 Μ και  3 σταγόνες διαλύµατος  
φαινολοφθαλεΐνης 0,1% w/v. 
 
2.  Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
 
3.  Με τη βοήθεια σπάτουλας προσθέτουµε σε κάψα πορσελάνης µικρή 
ποσότητα θείου και προκαλούµε ανάφλεξη (είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιήσουµε φλόγιστρο παρά αναπτήρα).  
 
4.  Τοποθετούµε την κάψα κάτω από το χωνί. Μετά από λίγο παρατηρούµε 
τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος υποδοχής. 
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Ταυτοποίηση του αναγωγικού χαρακτήρα των 
καυσαερίων 

 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένο 
νερό, 3 σταγόνες διαλύµατος  I2 1% w/v και  3 σταγόνες διαλύµατος  
αµύλου 0,1% w/v. 
 
2.  Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
 
3.  Με τη βοήθεια σπάτουλας προσθέτουµε σε κάψα πορσελάνης µικρή 
ποσότητα θείου και προκαλούµε ανάφλεξη.  
 
4.  Τοποθετούµε την κάψα κάτω από το χωνί. Μετά από λίγο παρατηρούµε 
τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος υποδοχής. 
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2.10.2  Καύση ντίζελ 
 

Ταυτοποίηση του όξινου χαρακτήρα των καυσαερίων 
 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένο 
νερό, 3 σταγόνες διαλύµατος  NaOH 0,1 Μ και  3 σταγόνες διαλύµατος  
φαινολοφθαλεΐνης 0,1% w/v. 
 
2.  Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
 
3.  Σε καµινέτο προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα ντίζελ, ανάβουµε το 
φυτίλι, και τοποθετούµε το καµινέτο κάτω από το χωνί.  
 
4.  Παρατηρούµε το διάλυµα υποδοχής και διαπιστώνουµε την σταδιακή 
µεταβολή του χρώµατος και τελικά τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος.  
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Ταυτοποίηση του αναγωγικού χαρακτήρα των 
καυσαερίων 

 
1.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένο 
νερό, 3 σταγόνες διαλύµατος  I2 1% w/v και  3 σταγόνες διαλύµατος  
αµύλου 0,1% w/v. 
 
2.  Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένος στο διάλυµα υποδοχής. 
 
3.  Σε καµινέτο προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα ντίζελ, ανάβουµε το 
φυτίλι, και τοποθετούµε το καµινέτο κάτω από το χωνί.  
 
4.  Παρατηρούµε το διάλυµα υποδοχής και διαπιστώνουµε την σταδιακή 
µεταβολή του χρώµατος και τελικά τον αποχρωµατισµό του διαλύµατος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.3  Καύση της αιθανόλης 
 
Πραγµατοποιούµε τα πειράµατα καύσης της αιθανόλης όπως και του ντίζελ 
χρησιµοποιώντας καµινέτο µε αιθανόλη. 
 
Διαπιστώνουµε ότι αποχρωµατίζεται το διάλυµα NaOH/φαινολοφθαλεΐνης 
ενώ δεν αποχρωµατίζεται το διάλυµα I2/αµύλου. 
Τα αποτελέσµατα είναι τα αναµενόµενα δεδοµένου ότι παράγεται το όξινο 
CO2 αλλά δεν παράγεται το αναγωγικό SO2.  
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Εκτέλεση των πειραµάτων µε πιο σύντοµη 
διαδικασία 

 
Οι ταυτοποιήσεις µπορεί, πιο σύντοµα, να πραγµατοποιηθούν µε τις 
παρακάτω διαδικασίες: 
 
1.  Στη φιάλη υποδοχής εισάγουµε περίπου 20 mL αποσταγµένο νερό.   
 
2. Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
 
3.  Ανάβουµε το καµινέτο µε το ντίζελ, το τοποθετούµε κάτω από το χωνί 
και µετά από δέκα λεπτά περίπου σβήνουµε τη φλόγα. Μετά το τέλος της 
καύσης αποµακρύνουµε τη φιάλη υποδοχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αποσταγµένο νερό 
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4.  Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε: 
 
• περίπου 3 mL αποσταγµένο νερό 
 
• 2 σταγόνες από το διάλυµα του δείκτη φαινολοφθαλεΐνης και 2 
σταγόνες από το διάλυµα NaOH 0,1M οπότε προκύπτει διάλυµα µε το 
χαρακτηριστικό χρώµα του πρωτολυτικού δείκτη  

 
• σταδιακά και υπό ανάδευση προσθέτουµε µικρές ποσότητες από το 
διάλυµα υποδοχής µέχρις ότου αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Ταυτοποίηση των όξινων οξειδίων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 mL νερό 

2 σταγόνες δείκτη   
2 σταγόνες NaOH 0,1M  

διάλυµα 
υποδοχής 
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5.  Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγουµε: 
 
• περίπου 3 mL αποσταγµένο νερό  
 
• 2 σταγόνες από το διάλυµα του I2/KI  
 
• 3 σταγόνες από το διάλυµα αµύλου οπότε προκύπτει διάλυµα µε το 
χαρακτηριστικό χρώµα του οξειδοαναγωγικού δείκτη.  

 
• σταδιακά και υπό ανάδευση προσθέτουµε µικρές ποσότητες από το 
διάλυµα υποδοχής µέχρις ότου αποχρωµατιστεί ο δείκτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ταυτοποίηση των αναγωγικών οξειδίων 
 
Με τον ίδιο τρόπο πραγµατοποιούµε και τα πειράµατα καύσης του θείου 
και της αιθανόλης. 

 
 
 
 
 

3 mL νερό 
2 σταγόνες  
I2 1% 

3 σταγόνες 
 αµύλου 0,1 % 

διάλυµα 
υποδοχής 
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2.10.4  Εφαρµογή ειδικής µεθόδου  
            ανίχνευσης του αέριου SO2 

 
1.  Παρασκευάζουµε πολτό Ni(OH)2 όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.9.5. 
 
2.  Στη φιάλη υποδοχής των καυσαερίων εισάγουµε 20 mL αποσταγµένο 
νερό.  
 
3.  Προσαρµόζουµε καλά το φελλό στο στόµιο της φιάλης υποδοχής και 
θέτουµε σε λειτουργία την αντλία. 
Θα πρέπει το άκρο του σωλήνα, από τον οποίο εξέρχονται τα καυσαέρια, να 
είναι βυθισµένο στο διάλυµα υποδοχής. 
 
4. Σε καµινέτο προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα ντίζελ στο οποίο έχουµε 
προσθέσει CS2 σε ποσοστό 10% v/v. 
 
5.  Ανάβουµε το καµινέτο, το τοποθετούµε κάτω από το χωνί και µετά από 
δέκα λεπτά περίπου σβήνουµε τη φλόγα και αποµακρύνουµε τη φιάλη 
υποδοχής. 

 
6.  Δηµιουργούµε µία επίστρωση του πολτού Ni(OH)2 σε διηθητικό χαρτί.  
 
 
 
7.  Κρατούµε αιωρούµενο το διηθητικό χαρτί πάνω από το διάλυµα 
υποδοχής.  
 
 
 
 
 
 
 
Στην ατµόσφαιρα SO2, O2 ο πράσινος πολτός Ni(OH)2 µετατρέπεται στο 
µαύρο Ni(OH)3. 
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2.11  Διάθεση αποβλήτων των 
πειραµάτων 

 
• Τα διαλύµατα που έχουν παρασκευασθεί φυλάσσονται στο εργαστήριο 
διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλα πειράµατα. 

 
• Τα διήθηµα που προέκυψε κατά την παρασκευή του Ni(OH)2 περιέχει 

µόνο µικρή ποσότητα NaCl και εποµένως µπορεί να αποβληθεί στο 
νεροχύτη. 

 
• Η πλεονάζουσα ποσότητα του Ni(OH)2 φυλάσσεται στο εργαστήριο. 
 
• Τα διαλύµατα που προέκυψαν µετά τις ταυτοποιήσεις περιέχουν µικρές 
ποσότητες θειούχων και ιωδιούχων αλάτων και µπορεί να αποβληθούν 
στο νεροχύτη. 

 

2.12  Συµπεράσµατα 
 
Ø Η καύση  των ορυκτών καυσίµων επιβαρύνει το περιβάλλον µε όξινα 
οξείδια CO2, SO2. 

 
Ø Επιβάλλεται η συχνή και σωστή συντήρηση των καυστήρων ώστε να 
εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες καύσης για να περιορίζεται 
παραγωγή ρύπων όπως η αιθάλη και το CO.  

 
Ø Τα «καθαρά» καύσιµα όπως η βιο-αιθανόλη επιβαρύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον και εποµένως συµβάλλουν στον περιορισµό της ρύπανσης. 

 
Ø Με την παρουσίαση των πειραµάτων στο σχολικό εργαστήριο 
επιτυγχάνεται η µελέτη των αντιδράσεων εξουδετέρωσης και 
οξειδοαναγωγής µε βάση υπαρκτά φυσικοχηµικά φαινόµενα που 
εξελίσσονται στο περιβάλλον.  
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3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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3.1  Εργαστηριακή αναφορά 
 

Επώνυµο: 
Όνοµα: 
Τµήµα: 
Ηµεροµηνία: 

 

3.1.1  Προεργαστηριακές ερωτήσεις 
 
1. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης π λήρους καύσεως ενός 
αλκανίου (CvH2v+2) . 
                                   .……………………………………………………….. 
2. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως ενός 
αλκανίου (CxHy). 
                                   .……………………………………………………….. 
3. Πιστεύετε ό τι οι  παραπάνω αντιδράσεις είναι τα µοναδικά χηµικά 
φαινόµενα που πραγµατοποιούνται κατά την καύση του ντίζελ;  
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
4. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως της 
αιθανόλης. 
                                   .……………………………………………………….. 
 
5.  Γιατί η καύση της αιθανόλης επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον από ότι 
η καύση του ντίζελ; 
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
6. Υποδείξτε ένα τρόπο µε βάση τον οποίο θα µπορούσατε να διαπιστώσετε, 
πειραµατικά, την εξουδετέρωση ενός διαλύµατος οξέος από ένα διάλυµα 
βάσης. 
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. 
7.  Στην παρακάτω χηµική εξίσωση ποίο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο 
ανάγεται;                 C2H6   +   7/2O2  →  2CO2  +   3H2O 
……………………………………………………………………………….. 
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3.1.2  Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 
 
1. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
ερµηνεύεται ο  αποχρωµατισµός του διαλύµατος NaOH/φαινολοφθαλεΐνης 
στο 5ο βήµα του πειράµατος καύσεως του ντίζελ.  
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
2. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
ερµηνεύεται ο αποχρωµατισµός του διαλύµατος ιωδίου/αµύλου στο 6ο βήµα 
του πειράµατος καύσεως του ντίζελ. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
3.  Ποια διαφορά παρατηρείτε κατά την προσθήκη του διαλύµατος 
υποδοχής στο διάλυµα ιωδίου/αµύλου στο πείραµα καύσεως του ντίζελ και 
στο πείραµα καύσεως της αιθανόλης;  
Πως ερµηνεύεται την παρατηρούµενη διαφορά; 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
4.  Για ποιο λόγο η βιο-αιθανόλη χαρακτηρίζεται «πράσινο» καύσιµο; 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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3.2  Απαντήσεις  των ερωτήσεων  
 

3.2.1  Προεργαστηριακές ερωτήσεις 
 
1. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως ενός 

αλκανίου (CvH2v+2) . Απάντηση: CvH2v+2 + 
2
13 +v O2→ vCO2 + (v+1)H2O 

2. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως ενός 

αλκανίου (CxHy).      Απάντηση: CxHy + 
4

4 yx + O2   →  xCO2 + 
2
y  H2O 

 
3. Πιστεύετε ότι οι  παραπάνω αντιδράσεις είναι τα µοναδικά χηµικά 
φαινόµενα που πραγµατοποιούνται κατά την καύση του ντίζελ;  
Απάντηση: Πρακτικά η καύση δεν είναι πλήρης οπότε παράγεται αιθάλη 
και CO σε ποσότητες που εξαρτώνται από την ποιότητα του καυστήρα. 
Επιπλέον, εκτός από τους υδρογονάνθρακες, το ντίζελ περιέχει προσµίξεις, 
κυρίως θειούχες ενώσεις, από τις οποίες παράγονται οξείδια του θείου.  
 
4. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους καύσεως της 
αιθανόλης.         Απάντηση:    C2H5OH   +   3O2  →   2CO2   +   3H2O 
 
5.  Γιατί η καύση της αιθανόλης επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον από ότι 
η καύση του ντίζελ; 
Απάντηση: Κατά την καύση της η αιθανόλη µετατρέπεται σχεδόν 
αποκλειστικά σε CO2 και υδρατµούς. Έτσι στα καυσαέρια δεν περιέχονται 
ρύποι όπως αιθάλη, µονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του θείου και 
άκαυστοι υδρογονάνθρακες. 
 
6. Υποδείξτε ένα τρόπο µε βάση τον οποίο θα µπορούσατε να διαπιστώσετε, 
πειραµατικά, την εξουδετέρωση ενός διαλύµατος οξέος από ένα διάλυµα 
βάσης. Απάντηση:  Με χρωµατική αλλαγή κατάλληλου δείκτη. 
 
7.  Στην παρακάτω χηµική εξίσωση ποίο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο 
ανάγεται;                 C2H6   +   7/2O2  →  2CO2  +   3H2O 
Απάντηση:  Ο άνθρακας οξειδώνεται (Α.Ο. -3 →  +4) ενώ το οξυγόνο 
ανάγεται (Α.Ο. 0→ -2). 
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3.2.2  Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις 
 
1. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
ερµηνεύεται ο  αποχρωµατισµός του διαλύµατος NaOH/φαινολοφθαλεΐνης 
στο πείραµα καύσεως του ντίζελ.  
 
Απάντηση:               SO2   +   H2O   D    H2SO3 

SO2   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   H2O 
H2SO3   +   2NaOH   →   Na2SO3   +   2H2O 

 
                                  CO2   +   H2O   D   H2CO3 

CO2   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   H2O 
H2CO3   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   2H2O 

 
2. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
ερµηνεύεται ο  αποχρωµατισµός του διαλύµατος ιωδίου/αµύλου στο  
πείραµα καύσεως του ντίζελ. 
 
Απάντηση:                    SO2   +   H2O   D    H2SO3 

SO2   +   I2   +   2H2O  →   H2SO4   +   2HI 
H2SO3   +   I2   +   H2O →  H2SO4   +   2HI 

 
3.  Ποια διαφορά παρατηρείτε κατά την προσθήκη του διαλύµατος 
υποδοχής στο διάλυµα ιωδίου/αµύλου στο πείραµα καύσεως του ντίζελ και 
στο πείραµα καύσεως της αιθανόλης; Πως ερµηνεύεται την παρατηρούµενη 
διαφορά; 
Απάντηση:  Στην περίπτωση του ντίζελ παρατηρείται αποχρωµατισµός ενώ 
στην περίπτωση της αιθανόλης όχι.  
Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότ ι κατά την καύση της αλκοόλης δεν 
παράγεται SO2 οπότε δεν ανάγεται το I2. 
 
4.  Για ποιο λόγο η βιο-αιθανόλη χαρακτηρίζεται «πράσινο» καύσιµο; 
Απάντηση: Από την καύση της αιθανόλης προκαλείται πολύ λιγότερη 
ρύπανση του περιβάλλοντος σε σχέση µε το ντίζελ. Ε πιπλέον είναι 
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας δεδοµένου ότι µπορεί να παράγεται από 
καλλιέργειες «ενεργειακών φυτών». 
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3.3  Σκεπτικό επιλογής των 
πειραµάτων  

 
Η αρχική ιδέα ήταν η πραγµατοποίηση πειραµάτων σχετικά µε την 
ταυτοποίηση ρύπων που παράγονται από τις δ ραστηριότητες της 
βιοµηχανίας. 
Καταλήξαµε στα καύσιµα µε το σκεπτικό ότι το σύνολο σχεδόν των 
βιοµηχανιών καταναλώνουν ορυκτά καύσιµα. Επιπλέον µεγάλες ποσότητες 
καυσίµων χρησιµοποιούνται για κίνηση των οχηµάτων και για θέρµανση 
χώρων. 
 
Οι χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται κατά τις ταυτοποιήσεις 
διδάσκονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οπότε εξυπηρετείται και ο 
στόχος σύνδεσης της διδασκαλίας της χηµείας µε την καθηµερινότητα. 
Επιπλέον τα πειράµατα συµβάλλουν στην κατανόηση του φαινοµένου 
σχηµατισµού της όξινης βροχής και των συνεπειών της. 
 
Η χρήση ορυκτών και «καθαρών» καυσίµων κατά την υλοποίηση των 
πειραµάτων αναδεικνύει την αξία της «πράσινης» άποψης για την 
αρµονικότερη συµβίωση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του. 
 
Σε ότι αφορά την επιλογή της πειραµατικής διαδικασίας, παρά το ότι στη 
βιβλιογραφία αναπτύσσονται πολλές πειραµατικές µέθοδοι παραγωγής 
οξειδίων του θείου και ταυτοποίησής τους, καταλήξαµε στο σχεδιασµό µιας 
πειραµατικής διάταξης κατάλληλης για καύση ενός ευρέως 
χρησιµοποιούµενου καυσίµου και ταυτοποίηση των ρύπων στα καυσαέρια 
που παράγονται. Κατά τον τρόπο αυτό πραγµατοποιούµε στο εργαστήριο 
διεργασίες αντίστοιχες µε αυτές που συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. 
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3.4  Δελτία Δεδοµένων Ασφαλείας 
Υλικών   

 
Υδροξείδιο του νατρίου 

 
 
 
 
 
 
General 
Synonyms: caustic soda, soda lye, lye, white caustic, aetznatron, ascarite, 
Collo-Grillrein, Collo-Tapetta, sodium hydrate, fotofoil etchant, NAOH, 
STCC 4935235, sodium hydroxide pellets, Lewis red devil lye  
Molecular formula: NaOH  
CAS No: 1310-73-2  
EC No: 215-185-5  
Annex I Index No: 011-002-00-6  
Physical data 
Appearance: odourless white solid (often sold as pellets)  
Melting point: 318 C  
Boiling point: 1390 C  
Vapour density:  
Vapour pressure: 1 mm Hg at 739 C  
Specific gravity: 2.12  
Flash point: n/a  
Explosion limits: n/a  
Autoignition temperature:  
Water solubility: High (Note: dissolution in water is highly exothermic)  
Stability 
Stable. Incompatible with a wide variety of materials including many 
metals, ammonium compounds, cyanides, acids, nitro compounds, phenols, 
combustible organics. Heat of solution is very high and may lead to a 
dangerously hot solution if small amounts of water are used.  
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Toxicology 
Very corrosive. Causes severe burns. May cause serious permanent eye 
damage. Very harmful by ingestion. Harmful by skin contact or by 
inhalation of dust. Typical TLV 2 mg m-1.  
Toxicity data  
IPR-MUS LD50 40 mg kg-1  
Irritation data  
EYE-MKY 1%/24h sev  
SKN-RBT 500 mg/24h sev  
EYE-RBT 1% sev  
Risk phrases  
R35. 
Transport information 
UN Major hazard class 8.0. Packing group II. UN No 1823. EMS No 8.0-
06.  
Personal protection 
Safety glasses, adequate ventilation, Neoprene or PVC gloves.  
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Φαινολοφθαλεΐνη 
General 
Synonyms: 2-(bis-(4-hydroxyphenyl)methyl)benzoic acid, 3,3-bis(p-
hydroxyphenyl)phthalide, 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-
isobenzofuranone, NCI-C55798, feen-a-mint gum  
Use: Indicator, veterinary cathartic, laxative  
Molecular formula: C20H14O4  
CAS No: 77-09-8  
EC No:  
Physical data 
Appearance: odourless white to cream powder  
Melting point: 260 C  
Boiling point:  
Vapour density: 11 (air = 1)  
Vapour pressure:  
Density (g cm-3): 1.29  
Flash point:  
Explosion limits:  
Autoignition temperature:  
Water solubility: negligible  
 Stability 
Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, alkalies.  
Toxicology 
May act as a skin, eye or respiratory irritant. Animal experiments indicate a 
theoretical risk that this material may be carcinogenic in humans if ingested 
at high levels over a long period.  
Toxicity data  
IPR-RAT LDLO 500 mg kg-1  
Risk phrases  
R36 R37 R38.  
Transport information 
Non-hazardous for air, sea and road freight.  
Personal protection 
Avoid exposure to dust.  
Safety phrases  
S26.  
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Χλωριούχο νικέλιο (II) 
 
 
 
 
General  
Synonyms: nickel chloride, nickelous chloride, nickel dichloride  
Molecular formula: NiCl2  
CAS No: 7718-54-9  
EC No: 231-743-0  
Physical data 
Appearance: orange powder  
Melting point:  
Boiling point:  
Vapour density:  
Vapour pressure:  
Specific gravity: 3.55  
Flash point:  
Explosion limits:  
Autoignition temperature:  
Stability 
Stable. Incompatible with peroxides.  
Toxicology 
Toxic - may cause cancer. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed 
through the skin. Respiratory, eye and skin irritant. May cause dermatitis or 
allergic respiratory reaction.  
Toxicity data  
ORL-RAT LD50 681 mg kg-1  
Risk phrases  
R23 R24 R25 R36 R37 R38 R42 R43 R45.  
Transport information 
UN Major hazard class: 6.1. Packing group: III  
Personal protection 
Safety glasses, gloves, good ventilation. 
Safety phrases  
S26 S27 S28 S36 S37 S39.  
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Ιώδιο 
 
Product Identification 
Distributor's Name & Address: 
J.Crow Company  
PO Box 172  
New Ipswich NH 03071  
603 878 1965 (FAX or Phone) 
Product Name: Lugol's Iodine 
Product Code: EX103 
Product Description: A aqueous solution of iodine and potassium iodide in 
water. 
Health:  2 
Flammability:  0 
Reactivity:  1 
Physical Hazard:  None 
Section 1 - Shipping Data 
DOT Shipping Name:* Not applicable  
DOT Hazard Class: Not applicable  
DOT Identification: Unregulated 
Tel. # for information: (603) 878 1965 
Prepared by: J.C. 
Section 2 - Hazardous Ingredients / Identity Information 
 
CHEMICAL 
COMPONENTS 

CAS# % OSHA PEL ACGIH 
TLV 

iodine 7553-56-2 5.0% w/v 1.0 mg/m3 
TWA ceiling 

1.0 mg/m3 
TWA ceiling 

potassium iodide  7681-11-0 10.0% w/v ------ ------ 
 
Section 3 - Physical / Chemical Characteristics 
Boiling Point: 101° C 
Vapor Pressure (mm Hg and Temperature): 18 @ 20° C 
Vapor Density (AIR=1): 0.6 
Specific Gravity (H20 = 1): 1.1 
Evaporation Rate ( n-butyl alcohol= 1): 1 
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Solubility in Water: 100% 
Appearance and Odor: An opaque purple solution with the characteristic 
odor of iodine. 
Section 4 - Fire and Explosion Hazard Data 
Flash Point (Method Used): Not applicable 
Extinguishing Media: Not applicable 
Special Fire Fighting Procedures: Not applicable 
Unusual Fire and Explosive Hazards: Pyrolysis will release corrosive 
iodine vapor.  
Flammability Limits: Not applicable 
Section 5 - Reactivity Data 
Stability: Stable 
Conditions to Avoid:Heat 
Incompatibility (Materials to Avoid): Nothing unusual. 
Precautions to be taken in Handling and Storage: Store at room 
temperature. 
Section 6 - Health Hazard Data 
Routes of Entry 
Inhalation? yes 
Skin Absorption? yes 
Ingestion? yes 
Carcinogenicity? no 
NTP? no 
IARC Monographs? no 
OSHA Regulated? No 
 
Health Hazards  (Acute and Chronic): Large doses of iodine cause sever 
vomiting, diarrhea, abdominal pain, thirst, shock, fever, delirium, stupor and 
death. Prolonged exposure to iodine compounds may produce iodism and 
deficiency of thyroid hormone. 
 
Signs and Symptoms of Exposure: May cause contact dermatitis. 
Repeated, excessive exposure to iodine compounds may cause rash, 
swelling of the vocal cords, severe generalized allergic reaction, joint pain 
and swelling. Iodine is absorbed through intact skin.  
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Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure:Individuals with 
thyroid, lung or kidney disease may wish to consult a physician before 
working with iodine compounds. 
 
Emergency and First Aid Procedures:  
Seek medical assistance for further treatment, observation and support if 
necessary.  
Eye Contact:  Flush with water at least 15 minutes and get medical 
attention if irritation persists.   
Skin contact:   If exposed to more than five drops, remove contaminated 
clothing and flush with water. Get medical attention if irritation persists.   
Ingestion:        If four drops or more are ingested at one time, immediate 
steps should be taken. Do not induce vomiting if patient is unconscious or 
extremely drowsy. Otherwise administer 2 glasses of water and induce 
vomiting. Get immediate medical attention even if symptoms improve.  
Section 7 - Precautions For Safe Handling and Use 
Steps to be Taken In Case of Spill Or Release: Absorb with a suitable 
absorbent (such as a paper towel) and dispose. 
Waste Disposal Methods: Usually not restricted, but local ordinances vary. 
Iodine may often be neutralized with thiosulfate and flushed down drain 
with excess water. Insure compliance with all government regulations.  
Section 8- Control Measures 
Respiratory Protection (Specify Type): Not required. 
Ventilation: General ventilation is usually sufficient. 
Protective Gloves: Not required. 
Eye Protection: Not required but laboratory safety goggles or similar 
products are recommended as part of good laboratory practice. 
Other Protective Clothing And Equipment: Not required. 
Hygienic Work Practices: Wash well after handling, especially before 
eating and smoking. 
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Διοξείδιο του θείου 
 
SULFUR DIOXIDE 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
Product Identity: Sulfur Dioxide 
Manufacturer: 
Teck Cominco Metals Ltd. 
Trail Operations 
Trail, British Columbia 
V1R 4L8 
Emergency Telephone: 250-364-4214 
Supplier: 
Teck Cominco American Incorporated 
Industrial Chemicals 
15918 East Euclid Avenue 
P.O. Box 3087 
Spokane, WA 99216-1815 
MSDS Preparer: 
Teck Cominco Metals Ltd. 
600 - 200 Burrard Street 
Vancouver, British Columbia 
V6C 3L9 
Date of Last Revision/Update: November 2, 2004. 
Product Use: Used in the manufacture of chlorine dioxide (a pulp and 
paper bleaching chemical), as a dechlorination agent in the 
pulp and paper industry and waste water treatment plants, in the food 
processing industries as a preservative, as a chemical 
additive in the gold industry cyanide destruction process, in the manufacture 
of sodium bisulfite solution and in the manufacturing 
of sodium hydrosulfite. 
SECTION 2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
Hazardous 
Ingredient 
Approximate 
Percent by Weight 
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C.A.S. 
Number 
Occupational Exposure Limits 
(OELs) 
LD50 / LC50 
Species and Route 
99.9 7446-09-5 OSHA PEL 5 ppm (13 mg/m3) LD50 No Data 
ACGIH TLV 2 ppm (5 mg/m3) LC50 ihl-rat 2520 ppm/1Hr 
Sulfur 
Dioxide 
NIOSH REL 2 ppm (5 mg/m3) LC50 ihl-mouse 3000 ppm/30Min 
LC50 rat 
(calculated) 
1260 ppm/4Hr 
NOTE: OELs for individual jurisdictions may differ from OSHA PELs. 
Check with local authorities for the applicable OELs in your jurisdiction. 
OSHA - Occupational Safety and Health Administration; ACGIH - 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists; NIOSH - 
National 
Institute for Occupational Safety and Health. 
OEL – Occupational Exposure Limit, PEL – Permissible Exposure Limit, 
TLV – Threshold Limit Value, REL – Recommended Exposure Limit 
Trade Names and Synonyms: Sulfurous acid anhydride, sulfurous oxide, 
sulphur dioxide, SO2 
SECTION 3. HAZARDS IDENTIFICATION 
Emergency Overview: A colorless gas with a pungent, irritating odor and 
taste. A compressed gas that does not burn but 
cylinders or tanks may rupture and explode if heated, releasing clouds of 
irritating and toxic SO2 gas. Contact with liquid SO2 can 
cause freezing of tissue and frostbite. Wear full protective clothing and a 
positive pressure full face-piece SCBA in emergency 
situations involving SO2. 
Potential Health Effects: Irritating to the eyes and upper respiratory tract, 
becoming a severe irritant at high concentrations. Most 
inhaled SO2 only penetrates as far as the nose and throat because it 
dissolves so rapidly in the moist tissues of the upper airways. 
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In severe cases at very high concentrations serious respiratory effects have 
been reported. Sulfur dioxide is not listed as a 
carcinogen by OSHA, NTP, IARC, ACGIH or the EU. (see Toxicological 
Information, Section 11) 
Potential Environmental Effects: Sulfur dioxide is a common air 
contaminant in most industrialized areas. Green plants are 
extremely sensitive to atmospheric sulfur dioxide. It is also the precursor of 
acid rain. Release to the environment should be 
avoided if possible or minimized when necessary. (see Ecological 
Information, Section 12) 
EU Risk Phrase(s): R23 - Toxic by inhalation; R36/37 - Irritating to eyes 
and respiratory system. 
November 2, 2004 Sulfur Dioxide Page 2 of 5 
SECTION 4. FIRST AID MEASURES 
Eye Contact: Immediately flush with warm, running water, including under 
the eyelids, for at least 15 minutes. Seek medical 
attention immediately. 
Skin Contact: (Liquid SO2) Immediately remove contaminated clothing 
and footwear under shower and thoroughly flush affected 
area. Seek medical attention immediately. 
Inhalation: Remove victim from exposure area to fresh air immediately. If 
breathing has stopped, give artificial respiration. 
Medical oxygen may be administered, if available, where breathing is 
difficult. Seek medical attention immediately. 
Ingestion: Ingestion is not an applicable route of exposure for gases. 
SECTION 5. FIRE FIGHTING MEASURES 
Fire and Explosion Hazards: Sulfur dioxide is not flammable. However, 
heat from a surrounding fire can rupture vessels causing 
a dangerous explosion and release of toxic sulfur dioxide gas. Cool any 
containers of sulfur dioxide that are exposed to heat or 
flames by the application of water streams until well after the fire has been 
extinguished since pressure will increase rapidly with 
temperature increase. For large fires that threaten tanks or cylinders of SO2 
consider evacuating downwind areas. Use caution in 
applying water to an SO2 leak, as the run-off will be acidic and corrosive to 
other materials as well as harmful to the environment. 
Run-off may require collection and neutralization. 
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Extinguishing Media: Use any fire fighting agent appropriate for 
surrounding fire conditions such as water spray, carbon dioxide, 
dry chemical, or foam. 
Fire Fighting: Toxic fumes of sulfur dioxide may be released during a fire. 
Fire fighters must be fully trained and wear full 
protective clothing including an approved, self-contained breathing 
apparatus which supplies a positive air pressure within a full 
face-piece mask. 
Flashpoint and Method: Not Applicable. 
Upper and Lower Flammable Limit: Not Applicable. 
Autoignition Temperature: Not Applicable. 
SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
Procedures for Cleanup: Isolate hazard area and deny entry to unprotected 
personnel. Properly trained personnel equipped 
with protective clothing and respiratory protection should locate and stop 
release. Can be neutralized with aqueous alkaline 
solutions of lime, caustic or soda ash. Dispose of waste material from 
neutralization process in accordance with applicable 
regulations. Thoroughly ventilate area before permitting re-entry. 
Personal Precautions: Protective clothing, gloves, and respirator 
equipment are recommended for persons responding to an 
accidental release (see also Section 8). Close-fitting safety goggles and face 
shield may be necessary to prevent contact with 
liquid SO2. A positive pressure full face self-contained breathing apparatus 
(SCBA) is required for emergency or planned entry into 
unknown high concentrations of SO2 that may exceed the IDLH level (100 
ppm). 
Environmental Precautions: This product can pose a threat to the 
environment. Contamination of water should be prevented. 
Liquid spills will produce high concentrations of SO2 gas. Such gas clouds 
would be heavier than air and may flow downhill or 
collect in low spots and not be easily dispersed. 
SECTION 7. HANDLING AND STORAGE 
Store in a registered steel pressure vessel, constructed to comply with 
ASME Section 8 Code, at appropriate temperatures. Keep 
containers tightly closed and store outdoors or indoors in a dry, cool, well-
ventilated fireproof area. Protect against physical 
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damage. SO2 gas is heavier than air and leaked gas can accumulate in low 
areas. Do not store below ground. Flooring and 
sumps should be acid-proof and drain to a collection system. Avoid 
exposure to moisture, high temperatures and incompatible 
materials (see Section 10 - Stability and Reactivity). 
EU Safety Phrase(s): S7/9 – Keep container tightly closed and in a well-
ventilated place; S45 – In case of accident or if you feel 
unwell seek medical advice immediately (show the label where possible). 
November 2, 2004 Sulfur Dioxide Page 3 of 5 
SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
Protective Clothing: When handling liquid SO2, gloves and coveralls or 
other protective clothing are recommended to prevent 
the skin from becoming frozen by contact with the liquid or from contact 
with very cold vessels and equipment handling the liquid 
(especially loading and off-loading of trucks and railcars). Face shield and 
close-fitting safety goggles must be worn when handling 
this material in liquid form. An eyewash and quick drench should be 
provided within the immediate work area for emergency use 
where there is any possibility of exposure to liquids that are extremely cold 
or rapidly evaporating. 
Ventilation: Use adequate local or general ventilation to maintain the 
concentration of sulfur dioxide gas in the working 
environment well below recommended occupational exposure limits. 
Respiratory Protection: Where sulfur dioxide gas is generated and cannot 
be controlled to within acceptable levels by 
engineering means, use appropriate NIOSH-approved respiratory protection 
equipment (a chemical cartridge respirator with 
cartridge(s) to protect against sulfur dioxide up to 20 ppm, a full face-piece 
chemical cartridge respirator or half mask PAPR or SAR 
up to 100 ppm). For emergency or planned entry into an unknown 
concentration or IDLH condition, workers must be fully trained 
and wear full protective clothing including a NIOSH-approved, self-
contained breathing apparatus which supplies a positive air 
pressure within a full face-piece mask. 
NOTE: - IDLH = Immediately Dangerous to Life or Health, PAPR = 
Powered Air Purifying Respirator, SAR = Supplied Air Respirator 
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SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
Appearance: 
Colorless Gas or Liquid 
Odor: 
Pungent and Irritating 
Physical State: 
Liquid (liquefied 
compressed gas) 
pH: 
Not Applicable 
Vapor Pressure: 
47.8 PSIG at 68ºF, 20ºC 
Vapor Density: 
2.26 @ 0ºC 
Boiling Point/Range: 
-10 ° C, 14° F 
Freezing/Melting 
Point/Range: 
-76°C, -104°F 
Specific Gravity: 
1.44 at 32°F, 0°C 
Evaporation Rate: 
40.18 g/m2/s at 70°F, 21°C 
Coefficient of Water/Oil 
Distribution: 
Unknown 
Odor Threshold: 
1-3 ppm 
Solubility in Water: 
11.9 % by weight at 60°F, 16°C 
SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY 
Stability & Reactivity: Stable under conditions of normal use. SO2 is 
extremely stable to heat even up to 2000°C. Forms a 
moderately acidic solution (pH<3) on contact with moisture in the 
atmosphere or on the skin. Moist SO2 gas is corrosive to most 
common metals. 
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Incompatibilities: Strong alkalis, ammonia, oxidizing agents, chlorates, 
powdered chromium, manganese or aluminum, halogens 
(fluorine, chlorine) and interhalogens (chlorine trifluoride, etc), metal 
oxides, hydrides, azides and acetylides, sodium carbide and 
acrolein. 
Hazardous Decomposition Products: None. 
SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
General: Sulfur dioxide is a moderate to strong irritant gas and the major 
effects are on the upper respiratory tract. Asthmatics 
may be particularly sensitive to the bronchospastic properties of sulfur 
dioxide. The major route of exposure to the gas is by 
inhalation. Skin and eye contact with liquid SO2 are also serious risks. 
Since sulfur dioxide is a gas at temperatures greater than - 
10 degrees Celsius, ingestion is unlikely to occur. 
Acute: 
Skin/Eye: Contact with liquid sulfur dioxide can cause frostbite and severe 
burns. Eye contact may result in severe burns and 
corneal damage that can result in blindness. High concentrations of SO2 gas 
(>10 ppm) are very irritating to the eyes as well, 
causing smarting, stinging and tearing. The gas will react with moisture on 
the skin and cause irritation. 
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Inhalation: Inhalation of sulfur dioxide gas may cause wheezing, tightness 
of the chest, cough, difficult breathing, nasal irritation 
and discharge and alteration in the sense of taste and smell. Pulmonary 
edema and permanent lung injury have been reported as 
a result of exposure to very high levels of SO2 gas in accident situations. 
Ingestion: Though unlikely to occur, ingestion of liquid sulfur dioxide 
would cause severe burning of the mouth, throat and stomach. 
Chronic: A number of studies of occupationally exposed workers have 
been done, with some studies showing a decrease in lung 
function of workers and other studies showing no measurable effect. Sulfur 
dioxide is not listed as a human carcinogen by the 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the National 
Toxicology Program (NTP), the International Agency for 
Research on Cancer (IARC), the American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) or the European Union (EU). 
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SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION 
Sulfur dioxide is harmful to aquatic life. Keep out of water. Releases as a 
gas may damage green vegetation and be hazardous to 
birds and mammals. 
SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
Do not wash down drain or allow to reach natural watercourses. Dispose of 
neutralized waste consistent with regulatory 
requirements. Good ventilation is required during neutralization because of 
the presence of sulfur dioxide gas. 
SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION 
Proper Shipping Name Transport Canada and U.S. DOT  Sulfur Dioxide 
Transport Canada and U.S. DOT Hazard Classification  Class 2.3 
Transport Canada and U.S. DOT Product Identification Number UN1079 
AdditionalU.S.DOT Hazard Information.Toxic-Inhalation Hazard,Zone C 
Marine Pollutant  No 
IMO Classification  Class 2.3 
SECTION 15. REGULATORY INFORMATION 
U.S. Ingredient Listed on TSCA Inventory Yes 
Hazardous Under Hazard Communication Standard Yes 
CERCLA Section 103 Hazardous Substances No 
EPCRA Section 302 Extremely Hazardous Substance Yes 
Reportable Quantity: 500 lbs. 
Threshold Planning Quantity: 500 lbs. 
EPCRA Section 311/312 Hazard Categories:  Immediate (Acute) Health 
Hazard – Corrosive  Sudden Release of Pressure - Compressed Gas 
EPCRA Section 313 Toxic Release Inventory: Sulfur dioxide is not a 
toxic chemical subject to Toxic Release Inventory reporting requirements. 
CANADIAN: 
Listed on Domestic Substances List Yes 
WHMIS Classification: Controlled Product, Classification A (Compressed 
Gas) and D1A (Very Toxic Material - Poisonous) 
EUROPEAN UNION: 
Listed on the European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances (EINECS) Yes 
EU Classification:  Toxic and an Irritant November 2, 2004 Sulfur Dioxide 
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