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H Χημεία είναι παντού…

Η ενγαζία αοηή έγηκε ζηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ project A΄Λοθείμο
με ζέμα:

«Η Υεμεία είκαη πακημύ…»
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Τπεύζοκε θαζεγήηνηα: Αηζαιάθε Γιέκε
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Γηζαγςγή
Η Υεμεία είκαη πακημύ. Σέμκεη θαη ηέμκεηαη από ηηξ άιιεξ επηζηήμεξ.
ομποθκώκεη ηε γκώζε, οπμιμγίδεη γηα ημ ζήμενα, οπμιμγίδεη γηα ημ πζεξ.
Γιέγπεη,

δηαπηζηώκεη

κμζείεξ,

οπμιμγίδεη

ημ

ζάθπανό

,

ημ

Νάηνημ

……,ηεκ

μλύηεηα. Νηύκεη, γνάθεη, θμιιάεη, μαγεηνεύεη, κμηθμθονεύεη, γηαηνεύεη. Καζανίδεη, βάθεη,
θαιιςπίδεη, μεζά. οκηενεί, βαιζαμώκεη, πανάγεη . Σαληδεύεη ζηε γε θαη ζηε ειήκε,
απμζεθεύεη εκένγεηα θαη ηεκ απμδίδεη όπμηε πνεηάδεηαη. Δοκαμηηίδεη. Κνίκεη μάπεξ θαη
πμιέμμοξ.
Η Υεμεία ελεγεί … Γλεγεί ηηξ ελανηήζεηξ μαξ, ηα πάζε μαξ, ηα ειηλίνηα δςήξ. Γλεγεί ημκ
θόζμμ μαξ.Πνμζπαζεί κα ημκ μημεζεί με απώηενμ ζθμπό ηεκ εοθμιία μαξ. Υμνεύεη
θαη γημνηάδεη μαδί μαξ.
ΑΛΛΑ ε Υεμεία μπμνεί κα γίκεη θαη επηθίκδοκε. Η ιάζμξ πνήζε ηεξ θνμηίδαξ, μ ζάκαημξ
από εηζπκμή αενίςκ, μη θαηαπνήζεηξ………
Με ηεκ ενγαζία μαξ αοηή, πνμζπαζήζαμε κα δηενεοκήζμομε πνήζεηξ ηςκ πεμηθώκ
ζημηπείςκ θαη ηςκ εκώζεςκ πμο ζπεμαηίδμοκ θαη κα ζοκδέζμομε ηε πεμεία με ηεκ
θαζεμενηκή μαξ δςή.

Ω θμνςκίδα ηςκ Γπηζηεμώκ, ζαομαημονγή Υεμεία
Πμο μέζα από ηα ζθύβαια ζημιίδηα
βγάδεηξ θαη πεηνάδηα,
Μπμνείξ ηα ηίμηα κα ηα πιάζεηξ από ηεκ αηημία,
Να βνεηξ ενςηηθμύξ παιμμύξ θαη ζηεκ θανδηά ηεκ
άδεηα;
Κςζηήξ Παιαμάξ
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Σμ οδνμγόκμ δεκ οπάνπεη ζηε θύζε με ηε μμνθή θαζανμύ αενίμο.
Υνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ παναζθεοή αμμςκίαξ, μεζακίμο ή
μεζακόιεξ. Οη εκώζεηξ αοηέξ πνεζημμπμημύκηαη ζηε ζοκέπεηα γηα
ηεκ παναζθεοή άιιςκ πνμσόκηςκ, όπςξ εθνεθηηθά, ιηπάζμαηα,
ακηηροθηηθά θηι. ηεκ ηεπκμιμγία ηνμθίμςκ πνεζημμπμηείηαη γηα
ηεκ παναζθεοή οδνμγμκακζνάθςκ, εκώ ζηεκ επηζηήμε ηεξ θοζηθήξ
βνίζθεη εθανμμγή ζηε μειέηε ηςκ ζημηπεηςδώκ ζςμαηηδίςκ. Με ηε μμνθή ογνμύ βνίζθεη
πνήζε ζηε μειέηε ηεξ οπεναγςγημόηεηαξ. Πένα από ηηξ πμιιέξ ημο πνήζεηξ ζηε πεμηθή
βημμεπακία, ημ οδνμγόκμ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ςξ θμνέαξ εκένγεηαξ γηα θαζεμενηκέξ
πνήζεηξ όπςξ ε ειεθηνμδόηεζε θηηνίςκ ή ε θίκεζε ηςκ μεηαθμνηθώκ μαξ μέζςκ.

Η πημ γκςζηή πνήζε ημο ειίμο είκαη ςξ ακορςηηθό, ζηεκ πιήνςζε
αενόπιμηςκ θαη μπαιμκηώκ θαζώξ είκαη ειαθνύηενμ από ημκ αένα. Η
θύνηα πνήζε ημο είκαη γηα ηεκ ρύλε ζε ελαηνεηηθά παμειέξ
ζενμμθναζίεξ δηάθμνςκ μεηάιιςκ ή άιιςκ οιηθώκ. Γπίζεξ,
πνεζημμπμηείηαη ςξ οπμθαηάζηαημ ημο αδώημο ζε ζοζθεοέξ γηα
μεγάια βάζε, γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ ιεγόμεκεξ κόζμο ηςκ δοηώκ.
Υνεζημμπμηείηαη ςξ ροθηηθό ζε μνηζμέκμοξ πονεκηθμύξ
ακηηδναζηήνεξ, ζηεκ αένηα πνςμαημγναθία, γηα ημκ εκημπηζμό ζεμείςκ πηζακήξ δηαννμήξ ζε
βημμεπακηθό ελμπιηζμό, γηα ηε δεμημονγία αδνακμύξ αημόζθαηναξ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία
ζεμακηηθώκ ηζημνηθώκ ακηηθεημέκςκ. Σέιμξ, πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πνμκμιόγεζε μνοθηώκ
πμο έπμοκ μονάκημ.

Σμ ιίζημ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ςξ ροθηηθό ογνό . Οη εκώζεηξ
ημο ιηζίμο δίκμοκ πονμηεπκήμαηα θαη θςημβμιίδεξ ζε θόθθηκμ
πνώμα. Μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ζε μηαξ πνήζεξ
επακαθμνηηδόμεκεξ μπαηανίεξ. Σμ ιίζημ niobate πνεζημμπμηείηαη
ζημ θηκεηό ηειέθςκμ. Υνεζημμπμηείηαη γηα κα απμννμθήζεη ηα
κεηνόκηα ζηεκ πονεκηθή ζύκηελε. Μπμνεί κα ζοκδοαζηεί με άιια
μέηαιια (ζοκήζςξ ανγίιημ, θάδμημ, παιθό ή μαγγάκημ) γηα κα
θαηαζθεοαζημύκ μένε ημο αενμπιάκμο. Γκώζεηξ ημο ιηζίμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ημκ
θαζανηζμό ημο αένα ζηα οπμβνύπηα θαη ζε δηαζηεμόπιμηα. Μία από ηηξ πημ ζεμακηηθέξ
πνήζεηξ ημο ιηζίμο είκαη ζηε ζεναπεία ηεξ δηπμιηθήξ δηαηαναπήξ θαη θαηάζιηρεξ.
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Σμ βενύιιημ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ςξ ζθιενοκηήξ ζε μνηζμέκα
θνάμαηα θαη γηα ηεκ παναγςγή θαιμοπηώκ γηα πιαζηηθέξ ύιεξ.
οκακηάηαη ζηα μπαζημύκηα ημο γθμιθ, ηα ειαηήνηα νμιμγηώκ, ηα
γονμζθόπηα, ζε δηαζηεμηθέξ θαη αενμκαοηηθέξ εθανμμγέξ θαη ζε
ορειμύ θόζημοξ μεγάθςκα. Υνεζημμπμηήζεθε θαη ζημοξ θηκεηήνεξ
γηα ημοξ αγώκεξ ηαπύηεηαξ. Σμ μλείδημ ημο βενοιιίμο
πνεζημμπμηείηαη ζε μεγάιμ βαζμό ζηεκ ειεθηνμκηθή, ζε ηδηαίηενα
ορειή ζοπκόηεηα. Υνεζημεύεη επμμέκςξ, μαδί με ζηιηθόκεξ, ςξ οιηθό ρύλεξ. Από αοηό
θαηαζθεοάδμκηαη ενγαιεία πμο δεκ πνμθαιμύκ ζπηκζήνεξ ακάθιελεξ ζηε βημμεπακία ηςκ
εθνεθηηθώκ.

Σμ άμμνθμ βόνημ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή οιηθώκ γηα
πονμηεπκήμαηα ελαηηίαξ ηεξ παναθηενηζηηθήξ πνάζηκεξ-γαιάδηαξ
θιόγαξ πμο δίκεη. Γπίζεξ, μη ίκεξ βμνίμο πνεζημμπμημύκηαη ςξ
ζοζηαηηθό ειαθνώκ οιηθώκ με εθανμμγή ζηεκ αενμκαοπεγηθή. Οη
ζεμακηηθόηενεξ όμςξ πνήζεηξ ημο αθμνμύκ ηηξ δηάθμνεξ εκώζεηξ
ημο βμνίμο. Αοηέξ πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή: πονίμαπςκ
γοαιηώκ, γοάιηκςκ ηκώκ, απμννοπακηηθώκ, ζαπμοκηώκ, θαιιοκηηθώκ,
ζοκζεηηθώκ θοημθανμάθςκ, εκημμμθηόκςκ θαη ιηπαζμάηςκ. Παιαηόηενα παναζθεοαδόηακ
από ημκ βόναθα ημ οπενβμνηθό κάηνημ πμο πνεζημμπμημύκηακ εονέςξ ςξ ιεοθακηηθό ζηα
απμννοπακηηθά, εκώ ημ βμνηθό μλύ ςξ ζοκηενεηηθό ηνμθίμςκ θαη θονίςξ ζηα ράνηα.
Υνεζημμπμηείηαη εονέςξ επίζεξ ζηα ιηπάζμαηα.

Ο άκζναθαξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ παναζθεοή αενημύπςκ
πμηώκ (ιεμμκάδεξ, πμνημθαιάδεξ θιπ.) με ηε μμνθή CO2 θαη ζηα
ενγμζηάζηα μπίναξ γηα ηε δεμημονγία πίεζεξ γηα ηεκ ακύρςζε
ογνώκ. ηεκ θαηαζθεοή ημο ρςμημύ, ζακ μπέηθηκ πάμοκηεν αιιά
θαη γηα ημ ζβήζημμ ηςκ πονθαγηώκ. ηεκ παναζθεοή ημο
ακζναθηθμύ καηνίμο θαη όληκμο ακζναθηθμύ καηνίμο. Πμιιέξ
θμνέξ πνεζημμπμηείηαη ακηί γηα ηεκ αμμςκία ζακ ροθηηθό μέζμ,
θονίςξ ζηα πιμία. Ο λενόξ πάγμξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηε
δηαηήνεζε ηςκ παγςηώκ θαη άιιςκ ηνμθίμςκ. Με ηε μμνθή δηαμακηημύ πνεζημμπμηείηαη ζε
θμζμήμαηα θαη ελ αηηίαξ ηεξ ζθιενόηεηάξ ημο ζε ενγαιεία θμπήξ. Με ηε μμνθή γναθίηε,
πνεζημμπμηείηαη ζηα μμιύβηα θαη ζηα ειεθηνόδηα.
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Γλαηηίαξ ηεξ αδνάκεηάξ ημο, ημ αένημ άδςημ πνεζημμπμηείηαη
εονέςξ από ηε πεμηθή βημμεπακία ςξ αδνακέξ "θάιομμα" γηα ηεκ
πνμζηαζία μίαξ μοζίαξ από ακεπηζύμεηε επαθή με ημ μλογόκμ
θαη ηεκ ογναζία. Έηζη, πνεζημμπμηείηαη γηα ηε δηαηήνεζε ηνμθώκ,
ςξ αζθαιέξ θάιομμα ογνώκ εθνεθηηθώκ, ζηεκ παναγςγή
μιμθιενςμέκςκ θοθιςμάηςκ θαη ακμλείδςημο πάιοβα, επίζεξ
πνεζημμπμηείηαη γηα ημ θμύζθςμα ηςκ ειαζηηθώκ ηςκ αενμπιάκςκ θαη ηςκ αοημθηκήηςκ.
Η παμειή ζενμμθναζία θαη ε αδνάκεηα ημο αδώημο ζηεκ ογνή θαηάζηαζε, ημ θαζηζηά
θαηάιιειμ ςξ ροθηηθό ζε πμιιέξ πενηπηώζεηξ όπςξ γηα ηε μεηαθμνά ηνμθίμςκ θαη άιιςκ
πνμσόκηςκ, γηα ηα μπμία οπάνπεη θίκδοκμξ αιιμίςζεξ ημοξ, γηα ηε δηαηήνεζε βημιμγηθώκ
δεηγμάηςκ όπςξ ακαπαναγςγηθώκ θοηηάνςκ (ζπένμαημξ θαη ςανίςκ), ζηεκ ένεοκα, θ.ι.π.

Σμ μλογόκμ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ ακαπκμή ημο ακζνώπμο θαη
ηςκ δώςκ. Υνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαύζε ηςκ δηάθμνςκ
θαύζημςκ οιώκ, όπςξ ημο γαηάκζναθα, ημο πεηνειαίμο, ημο
ογναενίμο θ.ά. , γηα ημκ αενηζμό ημο πόζημμο κενμύ, γηα ηε ζήρε
ηςκ δςηθώκ θαη θοηηθώκ οπμιεημμάηςκ. Σμ θαζανό μλογόκμ
πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ επίηεολε μεγάιςκ ζενμμθναζηώκ, με
θαύζε ζε εηδηθέξ ζοζθεοέξ μείγμαημξ μλογόκμο με οδνμγόκμ ή
αθεηοιέκημ αιιά θαη γηα ηεκ θμπή θαη ηήλε ηςκ μεηάιιςκ, γηα ηεκ ηεπκεηή ακαπκμή, ζε
πενηπηώζεηξ πκεομμκίαξ, δειεηενηάζεςκ από μμκμλείδημ ημο άκζναθα, ιηπμζομηώκ, πκηγμμύ
θ.ά. Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ, ζηηξ ακαπκεοζηηθέξ ζοζθεοέξ ηςκ αενμπόνςκ, δοηώκ,
πονμζβεζηώκ, μνεηβαηώκ θ.ά. Σέιμξ , ςξ ακαηζζεηηθό.

Η θονηόηενε βημμεπακηθή εθανμμγή ημο ζημηπεηαθμύ θζμνίμο
είκαη μ εμπιμοηηζμόξ ημο μονακίμο, μ μπμίμξ άνπηζε κα
εθανμόδεηαη θαηά ηε δηάνθεηα ημο Β΄Παγθόζμημο Πμιέμμο. Οη
μνγακηθέξ εκώζεηξ ημο θζμνίμο έπμοκ πμιύ ορειή πεμηθή θαη
ζενμηθή ζηαζενόηεηα. Οη εμπμνηθά ζπμοδαηόηενεξ από ηηξ
μνγακηθέξ εκώζεηξ ημο θζμνίμο είκαη ηα ροθηηθά αένηα, θαη με ηε
μμνθή ημο ηεθιόκ πμο πνεζημμπμηείηαη ζηεκ ειεθηνηθή μόκςζε θαη
ηα μαγεηνηθά ζθεύε. Ανθεηά ζύγπνμκα θάνμαθα πενηέπμοκ θζόνημ. ηεκ Οδμκηηαηνηθή,
άιαηα ημο θζμνίμο πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ μδμκηόθνεμεξ θαη ζηα ζημμαηηθά δηαιύμαηα, εκώ
ζογθεθνημέκε ζεναπεοηηθή πνάλε ηςκ μδμκηηάηνςκ μκμμάδεηαη θζμνίςζε.
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Σμ κέμ έπεη ζανάκηα θμνέξ θαιύηενε ροθηηθή ηθακόηεηα από ημ
ογνό ήιημ θαη ηνεηξ θμνέξ θαιύηενε από αοηή ημο ογνμύ οδνμγόκμο
(Η2). ηηξ πενηζζόηενεξ πνήζεηξ ημο είκαη πημ θζεκό από ημ ήιημ ςξ
ροθηηθό. Σμ αένημ κέμ πνεζημμπμηείηαη ςξ θύνημ ζοζηαηηθό ηςκ
μμώκομςκ ιαμπηήνςκ ορειήξ απμδόζεςξ, ε πνήζε ηςκ μπμίςκ
ζήμενα είκαη ζπεηηθά δηαδεδμμέκε (π.π. αοημθηκεημβημμεπακία).

Σμ κάηνημ είκαη πμιύ δναζηηθό μέηαιιμ γη΄αοηό οπάνπεη με ηε
μμνθή εκώζεώκ ημο. Γκώζεηξ ημο πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ
παναγςγή γοαιημύ . ηεκ οθακημονγία, ελαζθαιίδεη ημ αιθαιηθό
πενηβάιιμκ πμο απαηηείηαη γηα ηεκ επελενγαζία ηςκ οθακηηθώκ
ηκώκ .ηε βημμεπακία ηνμθίμςκ, ημ όληκμ ακζναθηθό κάηνημ είκαη ε
πιέμκ πνεζημμπμημύμεκε μοζία ςξ δημγθςηηθό πνόζζεημ. Σμ
ακζναθηθό κάηνημ πνεζημμπμηείηαη ςξ απμζθιενοκηηθό ημο
κενμύ ηεκ παναγςγή ζαπώκςκ θαη απμννοπακηηθώκ. Γηα ηεκ παναγςγή μαγεηνηθήξ ζόδαξ
θαη ςξ οιηθό πονμζβεζηήνςκ. Μηα παναδμζηαθή θανμαθεοηηθή πνήζε ημο είκαη ςξ
ακηηόληκμ θάνμαθμ. Με ηε μμνθή πιςνημύπμο καηνίμο, πνεζημμπμηείηαη γηα
ηεκ απμπάγςζε ημο μδηθμύ δηθηύμο, ζηε γεςνγία, ζηε βημμεπακία ηνμθίμςκ , γηα δηάθμνεξ
βημμεπακηθέξ πνήζεηξ , ζηεκ επελενγαζία οδάηςκ θ.ι.π.

Σα ηόκηα μαγκεζίμο είκαη ε μεηαιιηθή θανδηά ζημ θέκηνμ
ηεξ πιςνμθύιιεξ, θαη είκαη γη' αοηό μηα πνόζζεηε ύιε γηα ηα
ιηπάζμαηα. Ανθεηέξ εκώζεηξ ημο μαγκεζίμο πνεζημμπμημύκηαη
θαζεμενηκά γηα ηαηνηθμύξ ιόγμοξ π.π. ςξ θαζανηηθά ή
ακηηόληκα (π.π., ημ γάια ηεξ μαγκεζίαξ). Σμ μαγκήζημ είκαη ημ
ηνίημ ζοπκόηενα πνεζημμπμημύμεκμ θαηαζθεοαζηηθό μέηαιιμ,
μεηά ημ πάιοβα θαη ημ αιμομίκημ. Γλαηηίαξ ηεξ μηθνήξ
ημο ποθκόηεηαξ θαη ηςκ θαιώκ μεπακηθώκ θαη ειεθηνηθώκ ηδημηήηςκ ημο, ημ μαγκήζημ
πνεζημμπμηείηαη εονύηαηα ζηεκ θαηαζθεοή θηκεηώκ ηειεθώκςκ, θμνεηώκ
οπμιμγηζηώκ, θςημγναθηθώκ μεπακώκ, θαμενώκ θαη άιιςκ ειεθηνμκηθώκ ζοζθεοώκ. Η
ορειή ζενμμθναζία πμο πανάγεη όηακ θαίγεηαη θάκεη ημ μαγκήζημ ζαομάζημ ενγαιείμ γηα ημ
επείγμκ άκαμμα θςηηάξ ζημ ύπαηζνμ αιιά θαη γηα δηαζθέδαζε. Άιιεξ ζπεηηθέξ εθανμμγέξ
ηεξ ηδηόηεηαξ αοηήξ είκαη ημ θιαξ ζηε θςημγναθία, θςημβμιίδεξ , πονμηεπκήμαηα θαη
πίδαθεξ θςηηάξ γηα εθέ.
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Κνάμαηα αιμομηκίμο πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ αοημθηκεημβημμεπακία, ηε
βημμεπακία αζιεηηθώκ εηδώκ θαη ηε καοπεγηθή. Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ
γηα ηεκ θαηαζθεοή ηςκ θμοηηώκ γηα πμηά, ημο αιμομηκόπανημο θαη
άιιςκ οιηθώκ θαη ενγαιείςκ ηεξ θμοδίκαξ. Πανμοζηάδμοκ ελαηνεηηθέξ
μεπακηθέξ ηδηόηεηεξ θαη πνεζημμπμημύκηαη εονύηαηα ζηεκ
αενμκαοπεγηθή, ιόγς ημο παμειμύ ημοξ βάνμοξ θαη ηεξ ελαηνεηηθήξ
ημοξ ακημπήξ. Σα μλείδηα ημο ανγηιίμο πνεζημμπμημύκηαη επίζεξ ζηεκ οαιμονγία θαη ηεκ
θαηαζθεοή ιέηδεν. Οη ζηοπηενίεξ, θνοζηαιιηθέξ εκώζεηξ (άιαηα) ημο ανγηιίμο ,
πνεζημμπμημύκηαη ςξ ζηοπηηθά θαζώξ θαη ζηε βαθηθή. Γναμμέξ μεηαθμνάξ ειεθηνηθήξ
εκένγεηαξ θαηαζθεοάδμκηαη επίζεξ ζοπκά από αιμομίκημ, θαζώξ έπεη μηθνόηενμ βάνμξ θαη
θόζημξ από ημ παιθό (ακ θαη όπη ηόζμ θαιή ειεθηνηθή αγςγημόηεηα).

Σμ πονίηημ πνεζημμπμηείηαη εονέςξ ζημοξ εμηαγςγμύξ, θαζώξ
παναμέκεη εμηαγςγόξ ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ. Οη εκώζεηξ ημο
πονηηίμο όπςξ μη ζηιηθόκεξ πνεζημμπμημύκηαη ςξ ιηπακηηθά,
ζηεγακμπμηεηηθά, δηειεθηνηθά ογνά, μμκςηηθά έιαηα θαη
εκαιιαθηηθέξ ζενμόηεηαξ. Γπηπιέμκ μνηζμέκα ογνά
πνεζημμπμημύκηαη ςξ οιηθά ακαπιήνςζεξ θαη ζογθνάηεζεξ θαηά ηηξ
πιαζηηθέξ εγπεηνίζεηξ ζημ γοκαηθείμ ζηήζμξ. Σα πονηηηθά άιαηα πνεζημμπμημύκηαη
(ζοκήζςξ) γηα ηεκ παναγςγή ηζημέκημο θαη ζηόθμο, θαη όηακ ζοκδοάδεηαη με άμμμ θαη
παιίθηα, πανάγεηαη μπεηόκ. Πονηηηθά άιαηα πανάγμοκ επίζεξ ιεοθά θεναμηθά, όπςξ
ε πμνζειάκε, θαη ζοκδοαζμόξ άμμμο, ζόδαξ ή θαη αζβέζηε πανάγεη δηάθμνα παναδμζηαθά
είδε γοαιημύ.

Ο θςζθόνμξ πνεζημμπμηείηαη εονέςξ ζηε γεςνγία θαη απμηειεί
βαζηθό ζημηπείμ ηςκ ιηπαζμάηςκ θαη ηςκ δςμηνμθώκ. ε
ζηναηηςηηθέξ επηπεηνήζεηξ πνεζημμπμηείηαη ζε θαπκμγόκα βιήμαηα,
γηα ηεκ θαηαζθεοή ηνμπεημδεηθηηθώκ βιεμάηςκ ιόγς ηεξ έκημκεξ
ιάμρεξ ημο θαη γηα ηεκ πνόθιεζε εμπνεζμώκ, θονίςξ ζε εύθιεθηα
οιηθά, γηαηί μόιηξ έιζεη ζε επαθή με ημκ αένα, θαίγεηαη
αζηαμάηεηα! Ο θώζθμνμξ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζηε βημμεπακία ζπίνηςκ, ζηε βημμεπακία
πεμηθώκ πνμσόκηςκ θονίςξ ςξ μομθηόκμ αιιά θαη ζηε βημμεπακία πνςμάηςκ.

Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου Βάμου, 2015-16

Σελίδα 8

H Χημεία είναι παντού…

Η μεγαιύηενε εμπμνηθή εθανμμγή ημο ζείμο είκαη ε πνήζε ημο γηα
ηεκ παναγςγή ζεηηθώκ θαη θςζθμνηθώκ ιηπαζμάηςκ, γηαηί
ηα θοηά έπμοκ ζπεηηθά μεγάιε ακάγθε γηα ζείμ. Σμ ζεηηθό
μλύ (Η2SO4) είκαη, επίζεξ, έκα θύνημ ζεημύπμ βημμεπακηθό πεμηθό.
Άιιεξ πμιύ γκςζηέξ εθανμμγέξ ημο ζείμο είκαη ζε ζπίνηα,
εκημμμθηόκα θαη δηδακημθηόκα. Σμ οδνόζεημ (H2S) πανάγεηαη από
δςκηακμύξ μνγακηζμμύξ θαη έπεη ηε παναθηενηζηηθή μζμή ηςκ
παιαζμέκςκ αβγώκ θαη άιιςκ βημιμγηθώκ δηενγαζηώκ (ζοκήζςξ απμζύκζεζεξ). Σμ ζείμ
είκαη έκα από ηα απαναίηεηα πεμηθά ζημηπεία γηα όιεξ ηηξ (γκςζηέξ) μμνθέξ δςήξ θαη
πνεζημμπμηείηαη εονύηαηα ζε βημπεμηθέξ δηενγαζίεξ

Σμ πιώνημ πνεζημμπμηείηαη ςξ απμιομακηηθό ζε πηζίκεξ θαη ζηα
ζοζηήμαηα ύδνεοζεξ ηςκ πόιεςκ. Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ ζηε
ιεύθακζε οθαζμάηςκ θαη ημο πανημπμιημύ. οκακηάμε εκώζεηξ ημο
πιςνίμο εονέςξ ζηεκ θαζεμενηκή δςή θονίςξ ζε θαζανηζηηθά. Οη
πιςνμθζμνάκζναθεξ, εκώζεηξ ημο πιςνίμο θαη ημο θζμνίμο με
άκζναθα πνεζημμπμημύκηακ ςξ ροθηηθά, εκώ μνγακηθέξ εκώζεηξ ημο
πιςνίμο, ζηεκ βημμεπακία πμιομενώκ, ζηεκ παναζθεοή δηαθόνςκ εηδώκ θόιιαξ θαη ζηεκ
παναγςγή δηαιοηηθώκ θαη άιιςκ πνμσόκηςκ γηα ηεκ βημμεπακία πνςμάηςκ. ηε
βημμεπακηθή μνγακηθή πεμεία, ηα πιςνμπανάγςγα μνγακηθώκ εκώζεςκ ζοκακημύκηαη πάνα
πμιύ ςξ εκδηάμεζα ζε ζοκζέζεηξ.

Έκα μίγμα από ανγό με 15% άδςημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πιήνςζε
ειεθηνηθώκ ιαμπηήνςκ γηα κα αολήζεη ηε δηάνθεηα δςήξ ημο κήμαημξ .
Γπίζεξ, πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πιήνςζε ζε ιάμπεξ θζμνηζμμύ .
Ακαμηγκύεηαη με ημ κέμκ ζε πηκαθίδεξ κέμκ γηα ηεκ απόθηεζε πμηθηιίαξ
πνςμάηςκ .

Σμ αοημύζημ μέηαιιμ θάιημ, έπεη ειάπηζηεξ βημμεπακηθέξ πνήζεηξ, ζε
μνηζμέκα θνάμαηα. Γθηόξ από ηε πνμκμιόγεζε, θάπμηα ηζόημπα ημο
θαιίμο πνεζημμπμημύκηακ εονέςξ ςξ ακηπκεοηέξ ζε μειέηεξ ημο
θαηνμύ. Γίπακ επίζεξ πνεζημμπμηεζεί γηα μειέηεξ ημο θύθιμο ηςκ
ζνεπηηθώκ μοζηώκ, γηαηί ημ θάιημ είκαη έκα θύνημ ζοζηαηηθό ηεξ
ακάπηολεξ ηςκ θοηώκ, άνα θαη απαναίηεημ γηα ηε δςή. ήμενα
πνεζημμπμημύκηαη εονέςξ εκώζεηξ ημο θαιίμο ςξ ιηπάζμαηα θαη, ζε μηθνόηενεξ πμζόηεηεξ,
ζε θανμαθεοηηθά ζθεοάζμαηα γηα ηε ζεναπεία ηεξ οπμθαιηαημίαξ.
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Σμ αζβέζηημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ παναζθεοή θναμάηςκ (θονίςξ
μαδί με ημ μόιοβδμ), θαζώξ επίζεξ θαη ημο οδνόιηζμο. Με ηε μμνθή
οδνμλεηδίμο ημο αζβεζηίμο, πνεζημμπμηείηαη γηα ημ άζπνηζμα ηςκ
ζηάβιςκ, μπςνμθόνςκ δέκδνςκ θιπ., γηαηί πανμοζηάδεη
βαθηενημθηόκεξ θαη εκημμμθηόκεξ ηδηόηεηεξ. Με ηε μμνθή ακζναθηθμύ
αζβεζηίμο, πνεζημμπμηείηαη ζηεκ μηθμδμμηθή θαη γιοπηηθή
(αζβεζηόιηζμξ, μάνμανμ), ζηεκ παναζθεοή ηεξ αζβέζημο, ημο ηζημέκημο θιπ.
Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ ζηεκ παναζθεοή ημο γοαιημύ, ζακ ζοιιίπαζμα ζηε μεηαιιμονγία θαη
ζακ θημςιία γηα ηε γναθή. Καζανό ακζναθηθό αζβέζηημ βνίζθεη πνήζε ζηεκ θαηαζθεοή
μδμκηόπαζηαξ θαη πμύδναξ.

Σα θνάμαηα ζθάκδημο πνεζημμπμημύκηαη ζε θάπμημ αζιεηηθό
ελμπιηζμό ορειήξ απόδμζεξ. Αοηό πενηιαμβάκεη ηα νόπαια
μπέηδ-μπώι θαη ηα πμδήιαηα αγώκα . To ηςδημύπμ ζθάκδημ
πνεζημμπμηείηαη ζηηξ ιοπκίεξ θςηηζμμύ πμο ιεηημονγμύκ με
αημμύξ οδνανγύνμο θαη θςηίδμοκ μεγάιμοξ ακμηπημύξ αζιεηηθμύξ
πώνμοξ ή πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ ελςηενηθέξ ιήρεηξ ζθεκώκ γηα
ημκ θηκεμαημγνάθμ πανίδμκηαξ μηα ρεοδαίζζεζε ειηαθμύ θςηόξ
Έκα ναδηεκενγό ηζόημπμ ημο ζθακδίμο πνεζημμπμηείηαη ζε ελέδνεξ άκηιεζεξ πεηνειαίμο ςξ
ακηπκεοηήξ γηα κα βμεζήζεη ζηεκ ακάιοζε ημο ανγμύ πεηνειαίμο.

Σα πνώηα πνμσόκηα πμο πανάπζεθακ από ηηηάκημ ήηακ ζύνμαηα,
θύιια θαη νάβδμη. Από ηε δεθαεηία ημο 1950, ε πνώεκ μβηεηηθή
Έκςζε βνήθε ζηναηηςηηθέξ πνήζεηξ γηα ημ ηηηάκημ, πνεζημμπμηώκηαξ
ημ ζηεκ θαηαζθεοή οπμβνοπίςκ. Σεκ ίδηα επμπή, μη Η.Π.Α.
δηαπίζηςζακ επίζεξ ηε πνεζημόηεηα ημο μεηάιιμο εηδηθά ζηεκ
θαηαζθεοή θηκεηήνςκ αενμζθαθώκ. Από ηε δεθαεηία ημο 1960 μη
επηζηήμμκεξ βνήθακ πάνα πμιιέξ πνήζεηξ ημο ηηηακίμο πανόιμ πμο ημ θαζανό μέηαιιμ
ελαθμιμοζεί κα πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζηεκ αενμκαοπεγηθή. Η ακημπή ημο ζηε δηάβνςζε
από ημ ζαιάζζημ κενό θαη ηα πεμηθά ακηηδναζηήνηα επηηνέπεη ηε πνεζημμπμίεζή ημο ζηε
καοπεγηθή θαη ζηεκ θαηαζθεοή μεπακεμάηςκ ηεξ πεμηθήξ βημμεπακίαξ.
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Σμ βακάδημ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή εηδηθώκ θναμάηςκ,
ηδηαίηενα παιύβςκ, θαζώξ απμηειεί ζεμακηηθό πανάγμκηα
ζηαζενμπμίεζεξ. Οη εκώζεηξ ημο έπμοκ πμηθίιεξ πνήζεηξ: Σμ
πεκημλείδηό ημο πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θεναμηθή θαη είκαη από ημοξ
ζεμακηηθόηενμοξ θαηαιύηεξ ηεξ βημμεπακίαξ πνμσόκηςκ πμο
πανάγμκηαη από πεηνέιαημ θαη ζηεκ παναζθεοή ζεηηθμύ μλέμξ.
Ονηζμέκεξ εκώζεηξ ημο πνεζημμπμημύκηαη ςξ ζομπιενώμαηα δηαηνμθήξ γηα ημ "body
building" θαη επεηδή αολάκμοκ ηεκ παναγςγή ηκζμοιίκεξ.

Σμ Υνώμημ πνμζδίδεη ζθιενόηεηα ζηα θνάμαηα πμο ζομμεηέπεη,
όπςξ θαη ακημπή ζηεκ μλείδςζε, δηάβνςζε, πεμηθά ακηηδναζηήνηα,
ορειέξ ζενμμθναζίεξ. Σμ πνώμημ πνεζημμπμηείηαη ζηα θνάμαηα
πμο πνεζημμπμημύκ μη μδμκημηεπκίηεξ. εμακηηθή εθανμμγή
βνίζθεη, επίζεξ, ζηεκ θαηαζθεοή πνςμημπαιύβςκ, μη μπμίμη είκαη
ακμλείδςημη, αιιά θαη ζηεκ επηπνςμίςζε μεηάιιςκ πμο
επηζομείηαη ε πνμζηαζία ημοξ από ηε δηάβνςζε. Κνάμα πνςμίμο-βακαδίμο πνεζημμπμηείηαη
ζηεκ θαηαζθεοή θιεηδηώκ.

Σμ μαγγάκημ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ γηα ηεκ παναζθεοή θναμάηςκ,
πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ζηδενμηνμπώκ. Κνάμα
ημο, πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ακηηζηάζεςκ πμο δε
μεηαβάιιμκηαη πμιύ με ηε ζενμμθναζία. Κνάμαηά ημο με παιθό
ακηέπμοκ πμιύ ζηε δηάβνςζε από ημ ζαιάζζημ κενό. Σμ μαγγάκημ
πνεζημμπμηείηαη επίζεξ ζηε βημμεπακία γοαιημύ, πνςμάηςκ θαη
ζπίνηςκ, γηα ηεκ παναζθεοή μλογόκμο θαη ζακ θαηαιύηεξ. Γκώζεηξ ημο πνεζημμπμημύκηαη
ζηε βημμεπακία θεναμηθήξ θαη πμνζειάκεξ. Σμ οπενμαγγακηθό θάιιημ πνεζημμπμηείηαη ζακ
απμιομακηηθό μλεηδςηηθό θαη γηα μγθμμεηνηθμύξ πνμζδημνηζμμύξ ζηεκ ακαιοηηθή Υεμεία·
ζηε πνςμαημονγία δε ζακ απμπνςζηηθό γηα ηε ιεύθακζε Υνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ πνόιερε
ηεξ μζηεμπόνςζεξ, ζηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ θόπςζεξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ μκήμεξ
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Ο ζίδενμξ, με ηεκ μμνθή πάιοβα θαη δηάθμνςκ θναμάηςκ με
ζπεηηθά μηθνή πενηεθηηθόηεηα ζε άκζναθα πμο πενηέπμοκ θαη
θάπμηα άιια μέηαιια ή θαη ζημηπεία πνεζημμπμημύκηαη πμιύ ζηε
ζύγπνμκε βημμεπακηθή πνήζε. Αοηό μθείιεηαη ζημ μεγάιμ εύνμξ
επηζομεηώκ ηδημηήηςκ, αιιά θαη ηε ζπεηηθή αθζμκία ημο ζηδήνμο,
πμο έπεη κα θάκεη με ημ ζπεηηθά παμειό θόζημξ παναγςγήξ.Ο
ζίδενμξ είκαη αθόμε ημ μέηαιιμ πμο βνίζθεηαη ζημ εκενγό θέκηνμ πμιιώκ ζεμακηηθώκ
μλεηδμακαγςγηθώκ εκδύμςκ πμο αζπμιμύκηαη με ηεκ θοηηανηθή ακαπκμή θαη ηεκ
μλεηδμακαγςγή πμιιώκ βημπεμηθώκ εκώζεςκ ζε θοηά θαη δώα.

Κνάμαηα ημο θμβαιηίμο, πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ μεπακέξ
ημονμπίκςκ αενίςκ θαη αενηςζμύμεκςκ αενμζθαθώκ. Γηδηθά
θνάμαηά ημο πνεζημμπμημύκηαη γηα θάπμηα πνμζζεηηθά μένε όπςξ
μη ακηηθαηαζηάζεηξ γμθώκ θαη γμκάηςκ. Κνάμαηα θμβαιηίμο
πνεζημμπμημύκηαη επίζεξ ζε πνμζζεηηθέξ ζηα δόκηηα, όπμο είκαη
πνήζημα γηα ηεκ απμθογή αιιενγηώκ ζημ κηθέιημ. Μενηθά αηζάιηκα
θνάμαηα πμο πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ επίηεολε ορειώκ
ηαποηήηςκ πνεζημμπμημύκ επίζεξ ημ θμβάιηημ γηα κα αολήζμοκ ηε ζενμόηεηα θαη ηεκ
ακημπή ζηε θζμνά. Γηδηθά θνάμαηά ημο , πνεζημμπμημύκηαη ζημοξ μόκημμοξ μαγκήηεξ. Οη
επακαθμνηηδόμεκεξ μπαηανίεξ ηύπμο Ni-Cd (κηθειίμο-θαδμίμο) πενηέπμοκ επίζεξ
ζεμακηηθέξ πμζόηεηεξ θμβαιηίμο.

ε μηθνέξ πμζόηεηεξ, ημ κηθέιημ πνεζημμπμηείηαη ςξ θαηαιύηε, εκώ
ζε μεγαιύηενεξ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζε θνάμαηα με ημ πάιοβα
(κηθειημπάιοβαξ) γηα ηεκ αύλεζε ηεξ ζθιενόηεηαξ θαη ηεξ
ακζεθηηθόηεηάξ ημο. Έηζη, από αοηό παναζθεοάδμκηαη πονμζςιήκεξ
(πονμβόιςκ όπιςκ) θαη ζςναθίζεηξ ανμάηςκ μάπεξ. Υαναθηενηζηηθή
επίζεξ είκαη θαη ε επηκηθέιςζε δηαθόνςκ οιηθώκ θονίςξ μηθηαθήξ
πνήζεξ γηα πνμζηαζία από ηε δηάβνςζε. Άιιεξ πνήζεηξ ημο είκαη ζηε
θαηαζθεοή δηαθόνςκ ενγαιείςκ, ακηηθεημέκςκ πμιοηειείαξ, πεμηθώκ μνγάκςκ, ζε
ελανηήμαηα ναδημθώκςκ θαη ειεθηνμκηθώκ ζοζθεοώκ, αζονμάηςκ θ.ά. Υνεζημμπμηείηαη,
επίζεξ, γηα ηεκ αζθαιή μεηαθμνά οδνμγόκμο (δηαιύεηαη ζημ κηθέιημ), ηδηαίηενα ζε μπήμαηα
πμο πνεζημμπμημύκ ημ οδνμγόκμ ςξ θαύζημμ.
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Ο παιθόξ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή θαιςδίςκ θαη
ειεθηνμκηθώκ ελανηεμάηςκ. O παιθόξ πανεμπμδίδεη ηεκ ακάπηολε
μηθνμμνγακηζμώκ ζηεκ επηθάκεηά ημο. Λόγς αοηήξ ηεξ ηδηόηεηαξ ημο,
πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ζε πόμμια ζονώκ θαη θίιηνςκ ζε
θιημαηηζηηθά, ηδηαίηενα ζε κμζμθμμεηαθέξ εγθαηαζηάζεηξ. ηεκ
θαηαζθεοή θηηνίςκ πνεζημμπμηείηαη γηα ζηέγεξ θαη ζςιεκώζεηξ. Γίκαη
βαζηθό ζοζηαηηθό ζηεκ θαηαζθεοή κμμηζμάηςκ (θενμάηςκ). Κονηόηενα
θνάμαηά ημο είκαη μ μνείπαιθμξ θαη μ μπνμύκηδμξ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε πμηθίιεξ
θαηαζθεοέξ, όπςξ ενγαιεία, θαηαζθεοή όπιςκ, δεμημονγία αγαιμάηςκ, δηαθμζμεηηθώκ
ζθεοώκ θαη μμοζηθώκ μνγάκςκ.
Ο ρεοδάνγονμξ ζοκήζςξ πνεζημμπμηείηαη ςξ ακηηδηαβνςηηθόξ
πανάγμκηαξ. Υνεζημμπμηείηαη ςξ οιηθό ακόδςκ γηα ηηξ μπαηανίεξ
θαζώξ μ θμκημπμηεμέκμξ ρεοδάνγονμξ πνεζημμπμηείηαη
ζηηξ αιθαιηθέξ μπαηανίεξ .Έκα θνάμα πμο πνεζημμπμηείηαη εονέςξ
θαη πενηέπεη ρεοδάνγονμ είκαη μ μνείπαιθμξ όπμο ακαμηγκύεηαη με
παιθό. Ο μνείπαιθμξ είκαη γεκηθά πημ όιθημμξ θαη ηζπονόηενμξ από
ημ παιθό θαη έπεη ακώηενε ακηίζηαζε ζηε δηάβνςζε. Αοηέξ μη
ηδηόηεηεξ ημκ θαζηζημύκ πνήζημμ ζημκ ελμπιηζμό επηθμηκςκίαξ, ημ
οιηθό μένμξ ημο οπμιμγηζηή (hardware) , ηα μμοζηθά όνγακα, θαη ηηξ βαιβίδεξ κενμύ.

Σμ γάιιημ δηαβνέπεη ημ γοαιί ή ηεκ πμνζειάκε, θαη δηαμμνθώκεη
έκακ ιαμπνό θαζνέθηε όηακ πνςμαηίδεηαη ζημ γοαιί.
Υνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ εκίζποζε θαη παναγςγή ζοζθεοώκ ζηενεάξ
μμνθήξ όπςξ είκαη ημ ηνακδίζημν. Σα ανζεκίδηα ημο Γαιιίμο
μεηαηνέπεη ημκ ειεθηνηζμό ζε ζοκεπέξ θώξ. 90 ηόκμη ημο γαιιίμο (2
ή 3 έηε παγθόζμηαξ παναγςγήξ) πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ ακίπκεοζε
ειηαθώκ κεηνίκςκ. Σμ πμζμζηό, ακ θαη παμειό, θάκεη ημ γάιιημ μμκαδηθό γηα αοηό ημ ζθμπό.

Σμ γενμάκημ, είηε ςξ ζημηπεηαθό είηε ςξ μλείδημ, πνεζημμπμηείηαη
ζηεκ θαηαζθεοή ημο πονήκα ηςκ μπηηθώκ ηκώκ, ζημοξ θαθμύξ
οπένοζνςκ θςημγναθηθώκ μεπακώκ, ζε ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ θαη
θςημβμιηασθά θαη ζε άιιεξ εθανμμγέξ ζηε μεηαιιμονγία, ζε
θςζθμνίδμκηα οιηθά θαη ζε ακηηθανθηκηθά θάνμαθα. Γενμάκημ επίζεξ
έπμοκ μη κέμο ηύπμο ακηπκεοηέξ εθνεθηηθώκ θαη άιιςκ επηθίκδοκςκ
ακηηθεημέκςκ πμο ράπκμοκ θάης από ηα νμύπα ηςκ επηβαηώκ.
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Σμ ανζεκηθό πνεζημμπμηείηαη ςξ θνάμα ζηε παναγςγή μμιύβδηκςκ
ζθαηνώκ, ζε μμιύβδηκμοξ ηνηβείξ θαζώξ θαη ζε μπαηανίεξ θαη
πενηθαιύμμαηα θαιςδίςκ, εκώ ζε ορειόηενε θαζανόηεηα
πνεζημμπμηείηαη μαδί με ημ πονίηημ θαη ημ γενμάκημ ζε θαηαζθεοέξ
εμηαγςγώκ. ε ακηίζεζε όμςξ ημο πενημνηζμέκμο μεηαιιηθμύ
ανζεκηθμύ, ζε πηιηάδεξ ηόκμοξ, θαηακαιώκμκηαη εηεζίςξ ζε μμνθέξ
πεμηθώκ εκώζεώκ ημο, θαη ηδίςξ ζηε γεςνγία, ςξ εκημμμθηόκα,
δηδακημθηόκα, λενακηηθά αιιά θαη απμιομακηηθά πνμσόκηα. Γπίζεξ θάπμηα πμζόηεηα
πνεζημμπμηείηαη θαη ςξ θύνηα ύιε βεγγαιηθώκ θαζώξ θαη ζηεκ οαιμονγία γηα θαηαζθεοή
θαθώκ θαη γηα απμπνςμαηηζμό γοαιηώκ.
Οη θύνηεξ ζύγπνμκεξ εμπμνηθέξ εθανμμγέξ ημο ζειεκίμο είκαη
ζηεκ οαιμονγία θαη ζε βαθέξ. Αθόμε ημ ζειήκημ, ςξ έκαξ εμηαγςγόξ,
πνεζημμπμηείηαη ζε θςημθύηηανα. Κάπμηεξ παιαηόηενεξ εθανμμγέξ
ημο ζε ειεθηνμκηθά είδε ήηακ θάπμηε ζεμακηηθέξ, αιιά ζηηξ
πενηζζόηενεξ από αοηέξ ακηηθαηαζηάζεθε, πιέμκ, από ακάιμγεξ
ζοζθεοέξ πμο πενηέπμοκ πονίηημ, ςξ εμηαγςγό, ακηί γηα ζειήκημ.
Απμηειεί ζοζηαηηθό πμιιώκ πμιοβηηαμηκμύπςκ θαη άιιςκ δηαηηεηηθώκ ζομπιενςμάηςκ,
πμο ζομπενηιαμβάκμοκ θαη θάπμηα πμο πνμμνίδμκηαη γηα βνέθε.
Υνώμαηα, πνμζδημνηζμόξ αιιειμοπίαξ DNA, απμζηείνςζε κενμύ
θαη πεμηθά γηα ηε γεςνγία είκαη μη βαζηθμί ημμείξ όπμο
πνεζημμπμηείηαη ημ βνώμημ θαη πάκς απ' όια ζηεκ θαηάζβεζε
πονθαγηώκ. ηηξ Ηκςμέκεξ Πμιηηείεξ επηηνέπεηαη κα μπαίκεη θαη
ζε αιεύνη θαη ζε ακαροθηηθά, αιιά εοηοπώξ εδώ ζηεκ Γονώπε έπεη
απαγμνεοζεί. Όζμη αθόμε αζπμιμύκηαη με ηεκ παιαηά θςημγναθηθή
ηεπκμηνμπία πμο απαηηεί ηεκ ύπανλε θηιμ θαη ηε θςημγναθία κα
πνμθύπηεη με πεμηθά μέζα λένμοκ όηη αοηό γίκεηαη με βνςμημύπμ άνγονμ.
Σμ θνοπηό απμηειεί ημ ζοπκόηενα απακηώμεκμ εογεκέξ αένημ ζηε
θύζε. Λόγς ημο αδνακμύξ ημο παναθηήνα πνεζημμπμηείηαη ςξ
πιενςηηθό μέζμ ζε ιαμπηήνεξ ποναθηώζεςξ θαζώξ θαη ζηε
μεηαιιμονγία. Με ημκ ηνόπμ αοηό επηηογπάκεηαη ε μείςζε ηεξ
μλείδςζεξ θαη ζοκεπώξ ε μαθνμδςία ηςκ πνμσόκηςκ.
Υνεζημμπμηείηαη ζε ιαμπηήνεξ ορειήξ απόδμζεξ ακζναθςνύπςκ.
Κνοπηό- 85 , έκα από ηα ηζόημπα ημο Kr , πνεζημμπμηείηαη ζε
ειεθηνμκηθέξ ιοπκίεξ γηα ηε νύζμηζε ηεξ ηάζεξ θαη γηα δηαννμέξ δμθημώκ. Krypton - 85
επίζεξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηε μέηνεζε ημο πάπμοξ μεηάιιςκ .
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Σμ νμοβίδημ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα ναδημπνμκμιόγεζε
μνηζμέκςκ πεηνςμάηςκ.
Με ηε βμήζεηα ημο νμοβηδίμο θαηαζθεοάζηεθακ θζεκέξ ζπεηηθά
ζοζθεοέξ ιέηδεν, πμο βμήζεζακ ζημ ζηήζημμ δηαθόνςκ
πεηναμάηςκ με ιίγα πνήμαηα εκώ ημ ζημηπείμ αοηό είκαη γκςζηό
θαη από ηε πνήζε ημο ζε αημμηθά νμιόγηα μεγίζηεξ αθνηβείαξ,
θάπςξ ιηγόηενμ αθνηβή από αοηά ημο θαηζίμο. Σμ ηειεοηαίμ πεδίμ ζε ζπέζε με ηηξ πνήζεηξ
ημο νμοβηδίμο είκαη ημ ανθεηά ζεαμαηηθό πεδίμ ηςκ πονμηεπκεμάηςκ, όπμο ημ ζπεηηθά
αθνηβό αοηό οιηθό ημοξ πανίδεη μηα όμμνθε, βαζηά, θόθθηκε ιάμρε.
Σμ ζηνόκηημ-90, ημο μπμίμο ε πανμοζία ηνμμμθνάηεζε ιίγμ μεηά ημ
δοζηύπεμα ημο Σζένκμμπηι μιόθιενε ηεκ Γονώπε, πνεζημμπμηείηαη
θαη ζημ Δηάζηεμα. Σμ βνίζθμομε ζήμενα ζε δηαζηεμηθά ιεςθμνεία,
απμμαθνοζμέκμοξ μεηεςνμιμγηθμύξ ζηαζμμύξ, αθόμε θαη ζε
θάνμοξ ζημοξ πάγμοξ ηεξ Ανθηηθήξ.
Σμ με ναδηεκενγό είκαη πνήζημμ γηα ηεκ ακαθμύθηζε ηεξ
μζηεμπόνςζεξ πμο πνμθύπηεη, ή μάιιμκ εκζθήπηεη, μεηά ηεκ
εμμεκόπαοζε. Μηα άιιε πνήζε ημο ζηνμκηίμο είκαη ζηηξ μδμκηόπαζηεξ, εηδηθά αοηέξ γηα
εοαίζζεηα δόκηηα. Κιείκεη ηηξ μηθνμζθμπηθέξ μπέξ ζηα δόκηηα πμο ηδηαίηενα όηακ
θαηακαιώκμομε πμιύ θνύα ή πμιύ δεζηά πμηά γίκμκηαη αηηία γηα εκμπιεηηθμύξ κεονόπμκμοξ.
Σμ ύηηνημ πνεζημμπμηείηαη ζε ζοζθεοέξ ιέηδεν, ζηηξ γκςζηέξ
YAG, πμο ιεηημονγμύκ δειαδή με ύηηνημ - ανγίιημ θαη έπμοκ γίκεη
ημ βαζηθό ενγαιείμ γηα επεμβάζεηξ αηζζεηηθήξ, απμηνηπώζεηξ θαη
ελαθάκηζε νοηίδςκ θαη εονεηαγγεηώκ. Υνεζημμπμηείηαη ςξ
θαηαιύηεξ γηα ημκ πμιομενηζμό .Υνεζημμπμηείηαη ζε θεναμηθά θαη
ζε γοαιί. Αολάκεη ηεκ δύκαμε ζηα θνάμαηα μεηάιιςκ .

Λόγς ηεξ ορειήξ ακημπήξ ημο ζηε δηάβνςζε θαη ηε ζενμόηεηα, ημ
δηνθόκημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή
εηδηθώκ βαιβίδςκ θαη ακηιηώκ. Γπεηδή, επίζεξ, δεκ
απμννμθά κεηνόκηα, πνεζημμπμηείηαη πάνα πμιύ ζηηξ επεκδύζεηξ θαη
ηηξ ζςιεκώζεηξ ηςκ αημμηθώκ ακηηδναζηήνςκ. Σμ μλείδηό ημο
πνεζημμπμηείηαη ςξ πονίμαπμ οιηθό γηα ηεκ θαηαζθεοή πνμηύπςκ
(θαιμοπηώκ) ποηώκ ακηηθεημέκςκ . Σα μνοθηά ημο θαη ηδηαίηενα
ημ δηνθόκημ είκαη πμιύηημμη ή εμηπμιύηημμη ιίζμη. Υνεζημμπμηείηαη, επίζεξ, γηα ηεκ
παναζθεοή εηδηθώκ θναμάηςκ εκώ πνεζημμπμηείηαη θαη ζημκ θιάδμ ηεξ μδμκηηαηνηθήξ.
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Νηόβημ βνίζθμομε ζε μηθνέξ πμζόηεηεξ κα είκαη ακαμεμεηγμέκμ ζημκ
πάιοβα γηα κα βειηηώκεη ηηξ ηδηόηεηέξ ημο, θονίςξ ακ πνόθεηηαη κα
πνεζημμπμηεζεί ζε ζογθμιιήζεηξ.
Τπάνπεη ζε ζθμοιανίθηα ή άιια ζημιίδηα πμο κα απαηηείηαη ηνύπεμα
ημο δένμαημξ θαη ημο οπμδόνημο ηζημύ. Γθεί είκαη θαιό κα
πνεζημμπμηείηαη κηόβημ δηόηη δεκ δεμημονγεί αιιενγίεξ. Σα θνάμαηά
ημο πνεζημμπμημύκηαη θαη ζηεκ αενμκαοπεγηθή αιιά θαη από θαιιηηέπκεξ. Δηόηη είκαη πμιύ
πημ εύπιαζημ θαη ηείκεη κα ακηηθαηαζηήζεη ημ αθνηβόηενμ θαη ειαθνύηενμ ηηηάκημ.
Σα θύθε πνεζημμπμημύκ μμιοβδαίκημ γηα κα απαιιαγμύκ από ημ
ζεηάθη πμο δηαθεύγεη ζηεκ αημόζθαηνα. Οη γιάνμη πμο ακαδεημύκ
ηνμθή ημ μζμίδμκηαη θαη ζπεύδμοκ. Σα πνώηα ηακθξ πμο
εμθακίζηεθακ ζημκ Α' Παγθόζμημ Πόιεμμ ήηακ αγγιηθά,
ζςναθηζμέκα με πιάθεξ από μαγγάκημ θαη απμδείπζεθε όηη ηα
δηαπενκμύζακ εύθμια ηα βιήμαηα. Σμ πνόβιεμα ιύζεθε με πάιοβα
πμο πενηείπε πνμζμείλεηξ μμιοβδαηκίμο. Γεκηθά ημ μμιοβδαίκημ πανίδεη ζημκ πάιοβα ακημπή
ζε πηέζεηξ, ηάζεηξ θαη ορειέξ ζενμμθναζίεξ, εκώ με ημ ζείμ θηηάπκεηαη έκα μεγάιεξ
απόδμζεξ ιηπακηηθό γηα ηνοπάκηα θαη θμπηηθά ενγαιεία.
Σμ ηεπκήηημ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ ενγαζία ακηπκεοηώκ
(ναδηεκενγμί ακηπκεοηέξ) ζηηξ ηαηνηθέξ απεηθμκίζεηξ. Γκώζεηξ ημο με
ημ αμμώκημ, είκαη εηδηθμί ακαζηαιηηθμί πανάγμκηεξ δηάβνςζεξ γηα ημ
πάιοβα.. Αοηή ε πνμζηαζία δηάβνςζεξ πενημνίδεηαη ζηα θιεηζηά
ζοζηήμαηα, δεδμμέκμο όηη ημ ηεπκήηημ είκαη ναδηεκενγό. Γίκαη
οπεναγςγόξ ζε ζενμμθναζία 11Κ θαη ιηγόηενμ.

Σμ νμοζήκημ πμο πνεηάδεηαη ε βημμεπακία δεκ είκαη πμιύ, όμςξ ε
δήηεζή ημο θαίκεηαη πςξ βνίζθεηαη ζε ακμδηθή πμνεία με ηε
πνεζημμπμίεζή ημο ζηα θςημβαιηασθά.
Γπίζεξ μηα ελεηδηθεομέκε αιιά όπη αμειεηέα βημμεπακηθή εθανμμγή,
όπμο πνεζημμπμηείηαη ημ νμοζήκημ, ζπεηίδεηαη με ηεκ παναγςγή
πιςνίμο θαη θαοζηηθήξ ζόδαξ ζηε ιεγόμεκε θαη πιςναιθαιηθή
δηαδηθαζία. Έκα πάκηςξ από ηα ζεμεία όπμο μπμνείξ κα
ζοκακηήζεηξ ημ νμοζήκημ, είκαη ζηε μύηε εκόξ ζηοιμγνάθμο Parker. Δηόηη αθόμε θαη ακ μη
πέκεξ πμο πνεζημμπμηεί ε εηαηνεία είκαη πνοζέξ, πνμηημμύκ ημ ζεμείμ επαθήξ με ημ πανηί
κα έπεη μηα επίζηνςζε από νμοζήκημ, μηα εγγύεζε γηα ημ άθζανημ ημο θνίζημμο αοημύ
άθνμο.
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Σμ νόδημ πνεζημμπμηείηαη ςξ οιηθό ζε ειεθηνηθέξ επαθέξ ιόγς ηεξ
μεγάιεξ ημο αγςγημόηεηαξ, ηεξ ακημπήξ ημο ζηε δηάβνςζε θαη ζηηξ
ορειέξ ζενμμθναζίεξ. Λόγς ηεξ ελαηνεηηθήξ ημο ζθιενόηεηαξ,
πνεζημμπμηείηαη ζε εοαίζζεηα ελανηήμαηα μπηηθώκ μνγάκςκ πμο δεκ
πνέπεη κα παναμμνθώκμκηαη από ελςηενηθμύξ πανάγμκηεξ. Γπίζεξ,
πνεζημμπμηείηαη ςξ θίιηνμ ζε ζοζηήμαηα μαζημγναθίαξ ιόγς ηςκ
παναθηενηζηηθώκ αθηίκςκ-Υ πμο πανάγεη. Μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ζε ακηπκεοηέξ
βναδέςκ κεηνμκίςκ ηςκ πονεκηθώκ ακηηδναζηήνςκ εζςηενηθήξ ακάθιελεξ γηα ηε μέηνεζε
ηεξ νμήξ κεηνμκίςκ
Σέιμξ, πνεζημμπμηείηαη ζε ορειήξ πμηόηεηαξ πέκεξ ηςκ εηαηνεηώκ ιόγς ηεξ μεγάιεξ
πεμηθήξ θαη μεπακηθήξ ημο ακημπήξ.
Η μεγαιύηενε πνήζε παιιαδίμο ζήμενα ,γίκεηαη ζημοξ θαηαιύηεξ ηςκ
βεκδηκμθηκεηήνςκ ηςκ αοημθηκήηςκ εκώ γίκεηαη πνμζπάζεηα
ακηηθαηάζηαζεξ ζ' αοημύξ ηςκ πμιύ πημ αθνηβώκ νμδίμο θαη
ιεοθόπνοζμο από παιιάδημ. Γπίζεξ, ημ παιιάδημ ζε πμιύ ιεπηό
δηαμενηζμό απμηειεί ελαηνεηηθό θαηαιύηε γηα δηάθμνεξ πεμηθέξ
ακηηδνάζεηξ, όπςξ ε οδνμγόκςζε θαη ε αθοδνμγόκςζε. εμακηηθή είκαη
ε πνήζε ημο ζηεκ θαηαιοηηθή ακαμόνθςζε θιαζμάηςκ πεηνειαίμο θαηά
ηεκ μπμία πανάγεηαη βεκδίκε πμιιώκ μθηακίςκ όπμο ημ παιιάδημ είκαη πνμζνμθεμέκμ ζε
αιμομίκα.
Ο μεηαιιηθόξ άνγονμξ, όπςξ θαη μ πνοζόξ, πνεζημμπμηείηαη ζε ηνία
βαζηθά πεδία : ςξ πνμσόκ απμηαμίεοζεξ θαη πνεμαηηζηενηαθώκ
ζοκαιιαγώκ, ςξ οιηθό θαηαζθεοήξ θμζμεμάηςκ θαη κμμηζμάηςκ θαη ςξ
οιηθό βημμεπακηθώκ-επηζηεμμκηθώκ εθανμμγώκ. Έηζη, μη νάβδμη
ανγύνμο είκαη μέζμ απμηαμίεοζεξ εκώ ημ μέηαιιμ απμηειεί ακηηθείμεκμ
ζοκαιιαγώκ ζηηξ δηεζκείξ πνεμαηαγμνέξ. Από αζήμη θαηαζθεοάδμκηαη
ζήμενα ακαμκεζηηθά μεηάιιηα θαη ηνόπαηα. Xνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή θαηαιοηώκ,
μπαηανηώκ ςξ θνάμα με ρεοδάνγονμ θαη θάδμημ, ειεθηνηθώκ επαθώκ, ειεθηνμζογθμιιήζεςκ,
αγςγώκ θαη μιμθιενςμέκςκ θοθιςμάηςκ ελαηηίαξ ηεξ μεγαιύηενεξ ειεθηνηθήξ
αγςγημόηεηαξ πμο πανμοζηάδεη μεηαλύ όιςκ ηςκ μεηάιιςκ.
Σμ θάδμημ πνεζημμπμηείηαη ζε επακαθμνηηδόμεκεξ μπαηανίεξ
(μπαηανίεξ Ni-Cd), πναζηαηεοηηθέξ επηθαιύρεηξ ζηδενέκηςκ
ακηηθεημέκςκ , ζε εύηεθηα θνάμαηα, θαη ζε πνώμαηα (ημ ζεημύπμ
θάδμημ ζεςνείηαη ςξ έκα από ηα πμιοηημόηενα θίηνηκα πνώμαηα).
Γπίζεξ πνεζημμπμηείηαη ζε πονεκηθμύξ ακηηδναζηήνεξ, θαζώξ μη
νάβδμη αζθαιείαξ με ηηξ μπμίεξ ειέγπεηαη ε πμνεία ηεξ πονεκηθήξ
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ακηίδναζεξ απμηειμύκηαη από θαζανό θάδμημ, ιόγς ηεξ ηδηόηεηάξ ημο κα απμννμθά
κεηνόκηα. Λόγς ηεξ ημληθόηεηάξ ημο γίκεηαη πνμζπάζεηα πενημνηζμμύ ηεξ πνήζεξ ημο ηδίμο
θαη ηςκ εκώζεώκ ημο θαη ακηηθαηάζηαζήξ ημο, όπμο είκαη δοκαηόκ, από με ημληθά μέηαιια
με παναπιήζηεξ ηδηόηεηεξ (όπςξ π.π. μ θαζζίηενμξ)..
Η πνήζε ημο ίκδημο ζηηξ πενηζζόηενεξ αιθαιηθέξ μπαηανίεξ ηηξ
θαζηζηά πημ θηιηθέξ πνμξ ημ πενηβάιιμκ, θαηανγώκηαξ ημκ οδνάνγονμ
θαη πανέπμκηαξ πενηζζόηενε εκένγεηα ακά μπαηανία. Γπεηδή ημ ίκδημ
είκαη πμιύ μαιαθό θαη ειαηό, μπμνεί κα ζομπιενώζεη ηα θεκά μεηαλύ
δύμ επηθακεηώκ ζε επαθή, αθόμε θαη ζε πμιύ παμειέξ ζενμμθναζίεξ.
Υνεζημμπμηείηαη αθόμα ζηηξ ζογθμιιήζεηξ οιηθώκ πμο δε μπμνμύκ κα
θμιιήζμοκ με παναδμζηαθμύξ ηνόπμοξ. όπςξ ηα θεναμηθά, μ παιαδίαξ ή
θνύζηαιια εηδηθώκ πνήζεςκ. Γπίζεξ αλημπμηείηαη ζηε ζογθόιιεζε οιηθώκ με δηαθμνεηηθή
ζενμηθή αγςγημόηεηα γηα κα μεκ λεθμιιάκ με ηηξ αιιαγέξ ηεξ ζενμμθναζίαξ.

Ο θαζζίηενμξ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ επηθάιορε δηάθμνςκ
μεηάιιςκ, γηα κα πνμθοιάζζμκηαη αοηά από ηεκ μλείδςζε θαη ηεκ
θαηαζηνμθή. Η επελενγαζία αοηή ηςκ μεηάιιςκ με ημκ θαζζίηενμ
μκμμάδεηαη επηθαζζηηένςζε ή γάκςμα. Γηδηθά ε ιαμανίκα από
ζίδενμ ή πάιοβα με ιεπηή επηθάιορε από θαζζίηενμ
μκμμάδεηαη ιεοθμζίδενμξ, ημ μπμίμ είκαη πμιύ δηαδεδμμέκμ οιηθό γηα
ηεκ θαηαζθεοή μεηαιιηθώκ δμπείςκ ζοζθεοαζίαξ ηνμθίμςκ (θμκζένβεξ) Ο
επηθαζζηηενςμέκμξ πάιοβαξ είκαη επίζεξ γκςζηόξ θαη ςξ ηεκεθέξ. Γπίζεξ
επηθαζζηηενώκμκηαη ηα πάιθηκα μαγεηνηθά ζθεύε, γηα κα απμθεύγμκηαη μη δειεηενηάζεηξ,
θαζώξ μ παιθόξ ακ ένζεη ζε επαθή με όληκα οιηθά με ph θάης από 6.5, πμο μπμνεί κα
πνεζημμπμημύκηαη ζημ μαγείνεμα, μπμνεί κα μμιύκεη ηηξ μαγεηνεμέκεξ ηνμθέξ με ημληθέξ
μοζίεξ. Απμηειεί ημ θύνημ ζοζηαηηθό πμιιώκ θναμάηςκ, όπςξ είκαη μ μπνμύκηδμξ.
Σμ ακηημόκημ πνεζημμπμηήζεθε γηα μαθηγηάδ θαη γηα θανμαθεοηηθμύξ
ζθμπμύξ, αιιά βνίζθεη ηε ζέζε ημο θαη ζημοξ ζύγπνμκμοξ
εμηαγςγμύξ. Βανύκεηαη με ζακάημοξ από δειεηενίαζε, μεηαλύ
άιιςκ θαη ημο Μόηζανη μ ακηημόκημ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζηε
μμνθή ημο ηνημλεηδίμο ημο γηα ηεκ παναγςγή εκώζεςκ
επηβναδοκηηθώκ θιόγαξ. Υνεζημμπμείηαη ζε θνάμαηα θαηά ηεξ
ηνηβήξ, ζε ζθαίνεξ, ζε πνμζηαηεοηηθά πενηβιήμαηα θαιςδίςκ, ζε
μεηαιιηθά ελανηήμαηα εθηοπςηώκ.
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Η βαζηθή πνήζε ημο ηειιμύνημο είκαη ζε θνάμαηα ημο πάιοβα θαη
ημο παιθμύ δηόηη θάκεη αοηά ηα μέηαιια, με μηα πνόζμεηλε μόιηξ
0,04%, πημ εύθμια ζηεκ επελενγαζία ημοξ. Γπίζεξ ζημοξ γκςζημύξ
μαξ δίζθμοξ απμζήθεοζεξ ζημηπείςκ, DVD, CD, Blu-Ray, με ηε
μμνθή οπμλεηδίμο ημο ηειιμονίμο (TeO), μη μπμίμη όπςξ ηζπονίδεηαη
θαη θάπμηα από ηηξ θαηαζθεοάζηνηεξ εηαηνείεξ, ζα ακηέλμοκ γηα 100
πνόκηα . Γπίζεξ ελαηνεηηθέξ επηδόζεηξ ςξ πνμξ ηεκ παναγςγή εκένγεηαξ από ημ ειηαθό θςξ
πανμοζηάδεη ε έκςζή ημο με θάδμημ, όηακ πνεζημμπμηείηαη ζηα θςημβμιηασθά
ζογθνμηήμαηα.
Σμ ηώδημ πνεζημμπμηείηαη ηδηαίηενα ζηε Φανμαθεοηηθή ςξ
απμιομακηηθό θαη ακηηζεπηηθό μέζμ, θονίςξ αοημύζημ είηε με ηε
μμνθή δ/ημξ ζε μηκόπκεομα θαη κενό μαδί με ηςδημύπμ θάιημ (βάμμα
ηςδίμο) .Ραδηεκενγό ημο ηζόημπμ πνεζημμπμηείηαη ςξ ζθηαγναθηθό
μέζμ απεηθόκηζεξ ζηηξ αλμκηθέξ ημμμγναθίεξ. Σμ ηώδημ θαη μη
εκώζεηξ ημο βνίζθμοκ εθηεηαμέκεξ εθανμμγέξ ζηεκ ακαιοηηθή
πεμεία. Ο βαζμόξ αθμνεζηόηεηαξ ηςκ ιηπώκ θαη ηςκ ειαηώκ (ημ
πιήζμξ ηςκ πμιιαπιώκ δεζμώκ C-C ηςκ μμνίςκ ημοξ) πνμζδημνίδεηαη με πνμζζήθε
ζημηπεηαθμύ ηςδίμο. Άιαηα ημο ηςδίμο αλημπμημύκηαη ζηε θςημγναθηθή.
Σμ λέκμκ πνεζημμπμηείηαη ζε θςηεηκέξ επηγναθέξ, ζηηξ ιάμπεξ
λέκμο μη μπμίεξ έπμοκ μεγάιε θςηεηκόηεηα . Πανμοζηάδεη έκημκεξ
ακαηζζεηηθέξ ηδηόηεηεξ θαη μειέηεξ έδεηλακ όηη είκαη πμιύ
απμηειεζμαηηθόηενμ θαη ελίζμο αζθαιέξ ςξ γεκηθό ακαηζζεηηθό ζε
ζπέζε με ημ οπμλείδημ ημο αδώημο (Ν2Ο). Γκδηαθένμοζα εθανμμγή
ημο λέκμο γηα ηε δηαζηεμηθή ηεπκμιμγία βνίζθεηαη ζημοξ πνμςζεηέξ
δηαζηεμμπιμίςκ, όπμο πνεζημμπμηείηαη ςξ πνμςζεηηθό οιηθό.

Μηα ηδηαίηενε πνήζε ημο θαηζίμο είκαη ζηεκ έκςζε μονμεγθηθό θαίζημ,
πμο πνεζημμπμηείηαη ςξ ιηπακηηθό ογνό γηα ηα γεςηνύπακα. Δηόηη
είκαη πμιύ ποθκό, ακηέπεη ηηξ πηέζεηξ πςνίξ κα «ζπάεη» θαη, όπςξ
ιέγεηαη, δεκ νοπαίκεη ημ πενηβάιιμκ. Σμ 1967, μηα ζογθεθνημέκε
ζοπκόηεηα από ημ θάζμα εθπμμπήξ ημο. επηιέπζεθε κα
πνεζημμπμηεζεί ζημκ μνηζμό ημο δεοηενμιέπημο από ημ Δηεζκέξ
ύζηεμα Μμκάδςκ. Από ηόηε ημ θαίζημ πνεζημμπμηείηαη εονέςξ ζε αημμηθά νμιόγηα.
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Σμ βάνημ ζηε βημμεπακία πνεζημμπμηείηαη ζε ακάμεηλε με ημ θαμοηζμύθ
θαη ηηξ πιαζηηθέξ ύιεξ. Σμ ακζναθηθό βάνημ πνεζημμπμηείηαη ζε
ακάμεηλε με ηα ιηπακηηθά ιάδηα ζηα γεςηνύπακα θαη ζηα θεναμηθά
μείγμαηα, εκώ θαζανό βάνημ πνεηάδεηαη ζε ιοπκίεξ θεκμύ. Νηηνηθό
βάνημ έπμομε ζημ πνάζηκμ πνώμα ηςκ πονμηεπκεμάηςκ θαη πιςνημύπμ
βάνημ ςξ μαιαθηηθό ζημ κενό. Σμ βάνημ βνίζθεη πνήζε ζηεκ Αθηηκμιμγία θαη ζογθεθνημέκα
ζηεκ ελέηαζε ημο ζημμάπμο.

Οη εκώζεηξ πμο πενηέπμοκ ιακζάκημ πνεζημμπμημύκηαη ζηηξ
εθανμμγέξ θςηηζμμύ, εηδηθά από ηε βημμεπακία θηκεμαημγναθηθώκ
ηαηκηώκ γηα ημ θςηηζμό θαη ηεκ πνμβμιή ζε ζημύκηημ Βειηηώκεη ηεκ
αιθαιηθή ακηίζηαζε ημο γοαιημύ θαη πνεζημμπμηείηαη ζηεκ
θαηαζθεοή ηςκ πνόζζεηςκ μπηηθώκ γοαιηώκ ε μηθνόηενεξ
πμζόηεηεξ πνεζημμπμηείηαη ςξ πνόζζεηε μοζία γηα κα πανάγεη
ποημζίδενμ .Σα θνάμαηα ζθμογγανηώκ οδνμγόκμο πμο πενηέπμοκ ιακζάκημ ,απμννμθμύκ
μέπνη 400 θμνέξ ημκ όγθμ ημο οδνμγόκμο.

Σμ Δεμήηνημ πνεζημμπμηείηαη ςξ ζοζηαηηθό θνάμαημξ μεηάιιςκ γηα
ηεκ θαηαζθεοή αοημακαθιέλημςκ θναμάηςκ γηα ημοξ ακαπηήνεξ,
θ.ιπ. Σμ μλείδηό ημο ιεηημονγεί ςξ θαηαιύηεξ ζημοξ
«αοημθαζανηδόμεκμοξ» θμύνκμοξ. Σμ ζεηηθό άιαξ πνεζημμπμηείηαη
εθηεηαμέκα ςξ θμνέαξ μλείδςζεξ ζηεκ ακάιοζε. Υνεζημμπμηείηαη
ζηεκ θαηαζθεοή γοαιημύ θαη ςξ ζοζηαηηθό ζημκ απμπνςμαηηζμό . Σμ
μλείδημ πνεζημμπμηείηαη ςξ μέζμ γοαιίζμαημξ ,μηαξ θαη είκαη πημ γνήγμνμ γηα γοάιηζμα
επηθακεηώκ γοαιημύ. Υνεζημμπμηείηαη ζε θςηεηκά ηόλα άκζναθα , εηδηθά ζηεκ θηκεηή εηθόκα
ηςκ βημμεπακηώκ . Υνεζημμπμηείηαη ςξ θαηαιύηεξ ζηεκ δηύιηζε πεηνειαίμο.

Σμ πναζηκμδύμημ πνεζημμπμηείηαη ζακ πονήκαξ ζε θςημειεθηνηθά ηόλα
από ηε βημμεπακία θηκμομέκςκ ζπεδίςκ. Άιαηα ημο πνεζημμπμημύκηαη
γηα κα πνςμαηίζμοκ γοαιηά θαη ζμάιηα. Όηακ ακαμεηγκύεηαη με άιια
οιηθά , ημ πναζηκμδύμημ πανάγεη έκα έκημκμ θίηνηκμ πνώμα Κνάμα
μεηάιιμο πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ακαπηήνςκ, πενηέπεη
πενίπμο 5% μέηαιιμ πναζηκμδομίμο.
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου Βάμου, 2015-16

Σελίδα 20

H Χημεία είναι παντού…

Με βαζηθό ζημηπείμ ημ κεμδύμημ, θαηαζθεοάδμκηαη ηζπονμί μαγκήηεξ
πμο ημοξ βνίζθμομε ζε αοημμαηηζμμύξ θιεηζίμαημξ παναζύνςκ θαη
ζονώκ, ακηιίεξ θαοζίμςκ, ακεμμγεκκήηνηεξ.
Άιιε μηα παναθηενηζηηθή πνήζε έπεη κα θάκεη με ημκ πνςμαηηζμό
ημο γοαιημύ.. Σμ γοαιί πμο έπεη μέζα κεμδύμημ πνεζημμπμηείηαη ζηα
ηδάμηα ηςκ ζαιάμςκ μαονίζμαημξ (solarium).
Γπίζεξ γοαιί με κεμδύμημ ζοκακημύμε ζε ζοζθεοέξ Laser μεγάιεξ
ηζπύμξ. Αοηέξ μη ζοζθεοέξ είκαη πνήζημεξ ζηε πεηνμονγηθή ηςκ μαηηώκ, ηηξ εγπεηνήζεηξ
αηζζεηηθήξ θαη ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ θανθίκςκ ημο δένμαημξ.

Σμ πνμμήζεημ εθπέμπεη αθηηκμβμιία-β, δειαδή (ζε αοηή ηεκ
πενίπηςζε) ειεθηνόκηα μεγάιεξ ηαπύηεηαξ πμο μπμνμύκ κα
δώζμοκ αθηίκεξ-Υ, μη μπμίεξ δεκ είκαη θαη ό,ηη θαιύηενμ γηα ημκ
άκζνςπμ όηακ είκαη ακελέιεγθηεξ.
Σμ πνμμήζεημ βνίζθεηαη ζημ θέκηνμ μηαξ ένεοκαξ ζπεηηθά με ηεκ
θαηαζθεοή ζοζζςνεοηώκ μηθνμύ όγθμο θαη μάδαξ αιιά μαθνάξ
δηάνθεηαξ.. Έηζη πνμθύπημοκ μπαηανίεξ με πνόκμ δςήξ
μεγαιύηενμ από πέκηε πνόκηα πμο πνεηάδμκηαη ζε δμνοθόνμοξ, δηαζηεμόπιμηα, , οπμβνύπηα
θαη ζοζθεοέξ πμο μέκμοκ γηα θαηνό ζηα βάζε ηςκ ςθεακώκ. Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ ε
εθπμμπή ηεξ αθηηκμβμιίαξ-β ζηεκ θαηαζθεοή πμιύ εοαίζζεηςκ αηζζεηήνςκ γηα ηε μέηνεζε
ημο πάπμοξ ηςκ παιοβδμθύιιςκ αιιά θαη ημο πανηημύ.

Η θύνηα πνήζε ημο ζαμάνημο είκαη ζηεκ θαηαζθεοή μαγκεηώκ από
θνάμα ζαμανίμο -θμβαιηίμο, πμο είκαη 10.000 θμνέξ πημ ηζπονμί
από ακηίζημηπμοξ θαηαζθεοαζμέκμοξ από ζίδενμ θαη ακηέπμοκ ζε
ζενμμθναζίεξ μεγαιύηενεξ ηςκ 700 βαζμώκ Κειζίμο.
Υνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή πμιύ μηθνώκ ζε δηαζηάζεηξ
μηθνμθώκςκ αιιά θαη αθμοζηηθώκ, αοηώκ πμο μκμμάδμομε
«ρείνεξ», θαη μαξ επηηνέπμοκ κα αθμύμε μμοζηθή μπμοδήπμηε βνεζμύμε. Υνεζημμπμηήζεθακ
επίζεξ πμιύ ζακ μαγκήηεξ-αηζζεηήνεξ ηςκ δμκήζεςκ ζε δηάζεμεξ ειεθηνηθέξ θηζάνεξ
όπςξ μη Fender, εκώ ηώνα πημ πμιύ ημοξ ζοκακηάξ ζε ζοζθεοέξ μηθνμθομάηςκ, εθεί όπμο
ε ζενμμθναζία οπενβαίκεη ημοξ 700 βαζμμύξ.
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Σμ εονώπημ πνεζημμπμηείηαη γηα ημκ έιεγπμ ηςκ πιαζηώκ
πανημκμμηζμάηςκ ζημ εονςπασθό κόμηζμα. Η πνόζπηςζε UV θςηόξ
ζημ πανημκόμηζμα δίκεη θόθθηκμ πνώμα. Σμ μλείδημ ημο έπεη
πνεζημμπμηεζεί ςξ εκενγμπμηεηήξ θςζθόνμο θαη ημ εκενγμπμηεμέκμ
εονώπημ θαη ημ ύηνημ έιαζμα έπεηξ πνεζημμπμηεζεί ζακ ημκ ημ θόθθηκμ
πνώμα ημο θςζθόνμο ζηα πνώμαηα ηςκ αγςγώκ ηεξ ηειεόναζεξ.
Υνεζημμπμηείηαη επίζεξ ςξ εκηζποηήξ ημο πιαζηηθμύ θαη είκαη οιηθό γηα ιέηδεν. Γπίζεξ ζημ
θςηηζμό γηα ελμηθμκόμεζε εκένγεηαξ.

Σμ γαδμιίκημ πανμοζηάδεη ηε μεγαιύηενε ηθακόηεηα από θάζε άιιμ
ζημηπείμ ζημ κα πνμζειθύεη θαη κα θόβεη ηεκ πμνεία ηςκ κεηνμκίςκ.
Έηζη, πνεζημμπμηείηαη ζε όνγακα, όπμο με ηε βμήζεηα δέζμεξ
κεηνμκίςκ δηαπηζηώκμοκ ακ οπάνπμοκ νςγμέξ ή άιια ειαηηώμαηα ζημκ
θιεηζηό ζάιαμμ εκόξ μεπακήμαημξ εκώ αοηό ιεηημονγεί. Γπίζεξ θαη ζε
ζοζθεοέξ ηειεμπηηθέξ μπμνείξ κα ζοκακηήζεηξ γαδμιίκημ. Ωξ έκα μοδέηενμ, άπνςμμ δειαδή
ζημηπείμ ζημ επίπνηζμα ηεξ μζόκεξ, έκα πνήζημμ οπόζηνςμα όπμο ζα βνίζθμκηαη άιια
ζημηπεία με ηεκ ηθακόηεηα κα δίκμοκ έκημκα πνώμαηα.

Σμ άιαξ ηενβίμο με κάηνημ πνεζημμπμηείηαη ςξ ιέηδεν θαη εθπέμπεη
ζοκεπέξ θώξ. Σμ μλείδηό ημο πνεζημμπμηείηαη ζηηξ έγπνςμεξ
μζόκεξ. Υνεζημμπμηείηαη ςξ ζηαζενμπμηεηήξ θνοζηάιιςκ πμο
πνεζημμπμημύκηαη ζε θειηά θαοζίμςκ ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ.
Υνεζημμπμηείηαη γηα ημκ έιεγπμ ηςκ πιαζηώκ πανημκμμηζμάηςκ ζημ
εονςπασθό κόμηζμα. Η πνόζπηςζε UV θςηόξ ζημ πανημκόμηζμα
δίκεη πνάζηκμ πνώμα.
Σμ δοζπνόζημ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ οαιμονγία, ςξ θαηαιύηεξ θαη ζηεκ θαηαζθεοή
ειεθηνμκηθώκ ελανηεμάηςκ. Θεςνείηαη πμιύηημμ γηα ηηξ
μαγκεηηθέξ ημο ηδηόηεηεξ, ηδηαίηενα όηακ ακαμεηγκύεηαη με ημ
ηένβημ θαη ημκ ζίδενμ . Έπεη ηεκ αλεπέναζηε ηθακόηεηα κα
αιιάδεη ζπήμα .Σμ αμενηθακηθό πμιεμηθό έπεη πνεζημμπμηήζεη
θνάμα ημο γηα κα ακαπηύλεη έκακ πνμςζεμέκμ εκενγό
μεηαηνμπέα ζήμαημξ , μ μπμίμξ πανάγεη θαη ζηε ζοκέπεηα
ζοιιαμβάκεη ορειήξ εκένγεηαξ ήπμοξ θάης από ημ κενό. Γπίζεξ
πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο ανκεηηθμύ ειεθηνμδίμο ηςκ μπαηανηώκ.
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Σμ όιμημ ημ βνίζθμομε ακαθαηεμέκμ ζηε θζεκή απμμίμεζε ημο
δηαμακηημύ (δηνθόκ). Γπίζεξ πνεζημμπμηείηαη ζε ιέηδεν ηαηνηθήξ
θαη μδμκηηαηνηθήξ. Υνςμαηίδεη ημ γοαιί θίηνηκμ ή θόθθηκμ, γη'
αοηό πνεζημεύεη γηα ηε βαζμμκόμεζε (θαιημπνάνηζμα) ζηα μπηηθά
θαζμαημθςηόμεηνα. Μεγάιμ επηζηεμμκηθό εκδηαθένμκ έπεη ε
πνεζημμπμίεζή ημο ζηηξ αθηίκεξ ιέηδεν πμο δίκμοκ ηε δοκαηόηεηα
εθηίμεζεξ ηεξ απόζηαζεξ. Αοηό έπεη ακανίζμεηεξ εθανμμγέξ: από
ηεκ εθηίμεζε ηςκ νύπςκ ζηεκ αημόζθαηνα ςξ ημ πόζμ εκημμμθηόκμ πνέπεη κα νίλμοκ ζηηξ
ηενάζηηεξ θαιιηενγμύμεκεξ εθηάζεηξ.
Σμ ένβημ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ πονεκηθή βημμεπακία θαη ζε
μεηαιιμονγηθέξ πνήζεηξ θαζώξ μεηώκεη ηε ζθιενόηεηα θαη αολάκεη ηεκ
ειαζηηθόηεηα ηςκ μεηάιιςκ. Σα μλείδηα ημο ενβίμο είκαη νμδ θαη
βμεζάκε ζηεκ απμπνςμάηηζε ημο γοαιημύ θαη ηεξ πμνζειάκεξ
Υνεζημμπμηείηαη ζημ θςημγναθηθό θίιηνμ.

Σμ ζμύιημ ζοκεηζθένεη ζηεκ ελέιηλε μηαξ κέαξ γεκηάξ ζοζθεοώκ
ιέηδεν γηα επεμβάζεηξ με πενηζζόηενε αθνίβεηα, έηζη ώζηε θαη μη
επηπηώζεηξ ζημκ αζζεκή κα είκαη μηθνόηενεξ, όπςξ γηα
πανάδεηγμα, μη επεμβάζεηξ γηα ημκ πνμζηάηε. Μία αθόμε
ζεμακηηθή πενημπή εθανμμγώκ γηα ημ ζημηπείμ αοηό όηακ έπεη
μεηαηναπεί ζε ναδηεκενγό ηζόημπμ είκαη ε ιεγόμεκε
βναποζεναπεία. Δειαδή όπμο οπάνπμοκ θανθηκηθμί όγθμη πμο
πνέπεη κα αθηηκμβμιεζμύκ από θμκηά θαη με αθνίβεηα πςνίξ κα πνμζβιεζμύκ άιια ογηή
όνγακα ζηεκ πενημπή.

Η πημ θαζηενςμέκε πνήζε ημο οηηένβημο είκαη ζε πνόζμεηλε με ημκ
πάιοβα γηα κα δίκεη θνάμαηα πμο ηζπονμπμημύκ ηεκ ακμλείδςηε εθδμπή
ημο οιηθμύ αοημύ με ηεκ εθηεηαμέκε πνήζε. Βνίζθεη πνήζε ζακ
αηζζεηήναξ γηα μεηαθηκήζεηξ μεγάιςκ όγθςκ ζε πενηπηώζεηξ ζεηζμώκ
θαη πονεκηθώκ δμθημώκ. Γθεί όμςξ πμο έπμομε πναγμαηηθά θμνοθαία
επίδμζε πάνε ζημ οηηένβημ είκαη ζηα αημμηθά νμιόγηα οπεν-αθνηβείαξ.
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Μηα πνήζε ημο ιμοηίηημο είκαη γηα ηεκ ηδηόηεηά ημο κα
εθπέμπεη ζςμαηίδηα-β (ηα ζςμαηίδηα-β είκαη ορειήξ εκένγεηαξ
θαη ηαπύηεηαξ ειεθηνόκηα ή πμδηηνόκηα πμο εθπέμπμκηαη όηακ
οπάνπμοκ μη απαναίηεηεξ ζοκζήθεξ). Σα ζημηπεία πμο
εθπέμπμοκ ακηηκμβμιία-β ηα πνεζημμπμημύκ ζηα δηοιηζηήνηα
γηα κα μεηνμύκ με αθνίβεηα ηε νμή νεοζηώκ. Γπίζεξ ζηεκ
παναγςγή ηςκ πεηνειασθώκ πνμσόκηςκ έπεη ακαθενζεί όηη πνεζημμπμηείηαη θαη ιμοηήηημ ςξ
θαηαιύηεξ. Μία αθόμε πνήζε ημο ζημηπείμο αοημύ έπμομε ζηε ναδημπνμκμιόγεζε
πεηνςμάηςκ όηακ δεκ είκαη εύθμιμ αοηή κα γίκεη με άιιεξ, πημ ζοκεζηζμέκεξ μεζόδμοξ.

Σμ Άθκημ είκαη έκα ζημηπείμ πμο δίκεη ορειή πμηόηεηα ζηα θνάμαηα
θαη ζηηξ άιιεξ εκώζεηξ έζης θαη ακ ηα πμζμζηά ημο μενηθέξ θμνέξ
είκαη πμιύ θάης αθόμε θαη από ημ 10%. Σμ άθκημ μαδί με άκζναθα,
θηηάπκμοκ μία από ηηξ πημ δύζηεθηεξ μοζίεξ ζημκ πιακήηε, πμο
πνεζημμπμηείηαη ζε επίζηνςζε ηςκ θμύνκςκ ορειώκ ζενμηθώκ
πνμδηαγναθώκ. Γπίζεξ ημ ζοκακημύμε ζηα θηενά ηςκ
ακεμμγεκκεηνηώκ θαη ζηηξ ελαημίζεηξ ηςκ δηαζηεμηθώκ αθάηςκ πμο πνμζεδαθίδμκηαη ζηε
ειήκε ή ζημκ Άνε.
Όηακ είκαη θαζανό, ημ ηακηάιημ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζε
εθανμμγέξ όπμο εμθακίδμκηαη ορειέξ ζενμμθναζίεξ αθμύ ηήθεηαη
θμκηά ζημοξ 3.000 βαζμμύξ Κειζίμο, ζε εμθοηεύμαηα, ζε
ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ θαη εθεί όπμο μη πεμηθέξ μοζίεξ είκαη πμιύ
δηαβνςηηθέξ. Άνα ιεηημονγεί ζακ δηειεθηνηθό οιηθό πμο επηηνέπεη
ηεκ θαηαζθεοή πμιύ μηθνώκ ζε όγθμ ποθκςηώκ. Οη ποθκςηέξ
ηακηαιίμο ζήμενα βνίζθμκηαη θαη ζε θμνεημύξ οπμιμγηζηέξ αιιά θαη ζε θηκεηά ηειέθςκα.
Ολείδηα ημο ηακηαιίμο πμο έπμοκ μεγάιμ δείθηε δηάζιαζεξ, πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ
θαηαζθεοή θαθώκ γηα θςημγναθηθέξ μεπακέξ.
Γηα πμιιά πνόκηα ήηακ γκςζηό όηη ηα κήμαηα μέζα ζηηξ
ζοκεζηζμέκεξ ιάμπεξ πονάθηςζεξ ήηακ από βμιθνάμημ, αθμύ ημ
μέηαιιμ αοηό ιηώκεη ζηεκ ορειόηενε ζενμμθναζία από όια ηα άιια
μεηαιιηθά ζημηπεία. ε μμνθή ζθόκεξ πμο ακηέπεη αθόμε θαη ζε 500
βαζμμύξ Κειζίμο πνεζημμπμηείηαη ςξ ιηπακηηθό γηα ηα γεςηνηθά
μεπακήμαηα. Ακήθεη ζηα πέκηε πημ ακζεθηηθά ζε ζενμμθναζία
μέηαιια πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε θμύνκμοξ ορειώκ ζενμμθναζηώκ.
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Σμ Ρήκημ πνεζημεύεη ζηεκ θαηαζθεοή πηενογίςκ ζε μεπακέξ
αενηώζεζεξ, ζε ζαιάμμοξ θαύζεξ θαη ζε ελαημίζεηξ θηκεηήνςκ
αενμπιάκςκ, πμο θζάκμοκ θαηά ημκ πνόκμ ιεηημονγίαξ ημοξ θαη
ημοξ 1.100 βαζμμύξ Κειζίμο. Ρήκημ βνίζθμομε ζε πιέγμαηα πμο
θζάκμοκ ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ γηα κα δώζμοκ θςξ, όπςξ αοηό
ζομβαίκεη ζε θαζμαημγνάθμοξ μάδαξ θαη ζηηξ ιάμπεξ-θιαξ ηςκ
θςημγναθηθώκ μεπακώκ. Έκα άιιμ πμιύ ζμβανό πεδίμ εθανμμγώκ
γηα ημ νήκημ είκαη μη θαηαιύηεξ. Ιδηαίηενα γηα ηεκ παναγςγή βεκδίκεξ ορειώκ μθηακίςκ. Σμ
30% ηςκ θαηαιοηώκ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε όιμκ ημκ θόζμμ πενηέπεη νήκημ.
Σμ όζμημ πνεζημμπμηήζεθε γηα κα γίκεη άθζανηε ε μύηε ζε αθνηβέξ
πέκεξ γναρίμαημξ θαη παιαηόηενα ζε βειόκεξ γναμμμθώκμο.
Υνεζημμπμηήζεθε με ηε μμνθή ζθόκεξ ζηεκ ακίπκεοζε δαθηοιηθώκ
απμηοπςμάηςκ, δηόηη ακηηδνώκηαξ με ηηξ ιηπανέξ μοζίεξ πμο
αθήκμομε αθμομπώκηαξ δηάθμνα ακηηθείμεκα έθακε ηα ίπκε από ηα
δάπηοια κα θαίκμκηαη ζθμονόπνςμα, αιιά ε ημληθόηεηα θαη ημ θόζημξ
μδήγεζακ ζε άιιεξ μοζίεξ.ήμενα πνεζημμπμηείηαη ζε θνάμαηα μεηάιιςκ, ζηα θαιώδηα ηςκ
εμθοηεομέκςκ ζε θανδημπαζείξ βεμαημδμηώκ θαη θάπμηςκ θανδηαθώκ βαιβίδςκ.
Υνεζημμπμηείηαη αθόμε ζηα ειεθηνμκηθά μηθνμζθόπηα γηα ηεκ παναηήνεζε παναζθεοαζμάηςκ
ζπεηηθώκ με ημοξ ιηπώδεηξ ηζημύξ.
Σμ ηνίδημ είκαη ημ πημ ακζεθηηθό ζε μλεηδώζεηξ μέηαιιμ πμο οπάνπεη
ζηε Γε. Γίπε επηιεγεί γηα κα δεμημονγεζμύκ από αοηό ημ οιηθό ημ
πνόηοπμ μέηνμ θαη ημ πνόηοπμ θηιό μάδαξ πμο θοιαζζόηακ ζημ
Δηεζκέξ Γναθείμ Μέηνςκ θαη ηαζμώκ ζημ Πανίζη. Υνεζημμπμηήζεθε
παιαηόηενα ελαηηίαξ ηεξ ζθιενόηεηάξ ημο ζημ αθνόηαημ θαη πημ
θνίζημμ ζεμείμ μηαξ πέκαξ πμιοηειείαξ αιιά θαη ζήμενα αθόμε είκαη
βαζηθό οιηθό ζε ελανηήμαηα θηκεηήνςκ αενμπιάκςκ. Γπίζεξ ημ βνίζθμομε ζηεκ αηπμή ηςκ
ζπηκζενηζηώκ (μπμοδί) πμιύ θαιήξ θαηαζθεοήξ δίκμκηάξ ημοξ δςή ςξ θαη 150.000
πηιηόμεηνα.
Ο ιεοθόπνοζμξ πνεζημμπμηείηαη θονίςξ ζημοξ θαηαιύηεξ ηςκ
αοημθηκήηςκ θαη ζηεκ θαηαζθεοή θμζμεμάηςκ. ε μηθνόηενα πμζμζηά
πνεζημμπμηείηαη ςξ θαηαιύηεξ ζηε βημμεπακία, ζηεκ θαηαζθεοή
κμμηζμάηςκ, ζε ειεθηνηθέξ ζοζθεοέξ θ.ά.
Υνεζημμπμηείηαη αθόμα γηα ηαηνηθέξ, βημσαηνηθέξ θαη μδμκηηαηνηθέξ
πνήζεηξ αθμύ βεμαημδόηεξ, θαζεηήνεξ, εύθαμπημη ζςιήκεξ πμο
μπμνμύκ κα εηζαπζμύκ ζηηξ ανηενίεξ θαηαζθεοάδμκηαη από Pt επεηδή
είκαη πμιύ ακζεθηηθόξ, ηζημζομβαηόξ,θαη ειεθηνηθά αγώγημμξ . Υνεζημμπμηείηαη αθόμα ζηεκ
πεηνειαημβημμεπακία θαη ζε άιιεξ πνήζεηξ όπςξ θαηαζθεοή μνγάκςκ αθνηβείαξ,
δηαθόζμεζε θιπ
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Μεγάιε είκαη ε αλία ημο πνοζμύ ζηεκ θαηαζθεοή θμζμεμάηςκ Γθεί
ειάπηζηα πνεζημμπμηείηαη θαζανόξ αιιά με πνμζμίλεηξ. Η
θαζανόηεηά ημο μεηνάηαη είηε με θανάηηα (24 θανάηηα είκαη μ
θαζανόξ πνοζόξ) είηε με πηιημζηά (1000 πηιημζηά μ θαζανόξ
πνοζόξ). ηεκ ηαηνηθή, μ πνοζόξ θαη μη εκώζεηξ ημο απμηειμύκ
ζοζηαηηθά θανμάθςκ γηα πμιιέξ παζήζεηξ όπςξ ε νεομαημεηδήξ
ανζνίηηδα, αιιά, θαη πνόζθαηα, θάπμηεξ μμνθέξ θανθίκμο, Γπίζεξ
ζηα stents γηα ηεκ απόθναλε ανηενηώκ θαη ζε εμθοηεομέκεξ ηαηνηθέξ ζοζθεοέξ όπςξ
βεμαημδόηεξ θαη ακηιίεξ ηκζμοιίκεξ.
Ο οδνάνγονμξ πνεζημμπμηείηαη ζηα ζενμόμεηνα, ζηα βανόμεηνα,
ζηα μακόμεηνα, ζημοξ ιαμπηήνεξ θζμνηζμμύ θαη ζε άιιεξ ζοζθεοέξ, ακ
θαη ακεζοπίεξ ζπεηηθά με ηεκ ημληθόηεηα ημο ζημηπείμο έπμοκ μδεγήζεη
ηα ζενμόμεηνα οδνανγύνμο κα θαηανγεζμύκ ζηαδηαθά. Παναμέκεη ζε
πνήζε ζε εθανμμγέξ ζηεκ επηζηεμμκηθή ένεοκα θαη ςξ οιηθό
αμαιγάμαημξ γηα μδμκηηαηνηθή απμθαηάζηαζε ζε μνηζμέκεξ πενημπέξ.

Δηάθμνα θαζεζηώηα αμθηβόιμο εζηθήξ έπμοκ πνμζπαζήζεη κα
απαιιαγμύκ από εζςηενηθμύξ θονίςξ επζνμύξ, θάκμκηαξ πνήζε
ζαιιίμο, όπςξ μ ακηάμ Υμοζεΐκ. Γίκαη ηόζμ ημληθό ώζηε έπμοκ
δειεηενηαζηεί άκζνςπμη πμο ήπηακ γάια από αγειάδεξ μη μπμίεξ
είπακ θάεη μειάζα από δαπανμθάιαμα νακηηζμέκα με ζάιιημ πμο
πνεζημμπμηήζεθε εκάκηηα ζημοξ πμκηηθμύξ ηςκ πςναθηώκ. Γκώζεηξ
ημο με αιμγόκα πνεζημμπμημύκηαη γηα ηεκ θαηαζθεοή θαθώκ θαη πνηζμάηςκ απαναίηεηςκ ζε
όνγακα όπςξ ηα θαζμαηόμεηνα γηα αθηίκεξ πένα από ημ ενοζνό.

Ο μόιοβδμξ πνεζημμπμηείηαη ζε μμκώζεηξ, ζηηξ μπαηανίεξ
αοηoθηκήηςκ, ζημκ ειεθηνηθό θαη ειεθηνμκηθό ελμπιηζμό θαη ζε
δηάθμνα θνάμαηα. Θεςνείηαη αληόιμγμ πνμζηαηεοηηθό απέκακηη
ζηε ναδηεκένγεηα. Λόγς ηεξ ακζεθηηθόηεηάξ ημο ζηε δηάβνςζε,
πνεζημμπμηείηαη εθηεκώξ ζηεκ μηθμδόμεζε θηηνίςκ. Ο μόιοβδμξ
εθόζμκ ένζεη ζε επαθή με ημκ άκζνςπμ, μπμνεί κα πνμθαιέζεη
βιάβεξ ζε κεθνά, ζοθώηη, αίμα θαη θανθηκμγεκέζεηξ. Γη' αοηό ηα
οιηθά ηα μπμία πενηέπμοκ μόιοβδμ, όπςξ μη ειεθηνηθέξ θαη
ειεθηνμκηθέξ ζοζθεοέξ, επηβάιιεηαη κα ακαθοθιώκμκηαη.
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Γκώζεηξ ημο βηζμμύζημο πνεζημμπμημύκηαη ζακ θάνμαθα γηα ηα έιθε
ημο ζημμάπμο, γηα ηε δηάννμηα θαη ηηξ ζημμαπηθέξ δηαηαναπέξ .
Γπεηδή έπεη πμιύ παμειό ζεμείμ ηήλεξ, ημ μπμίμ ζε θνάμα με
μόιοβδμ θαη θαζζίηενμ, παμειώκεη θη άιιμ, πνεζημμπμηήζεθε ζηα
εύηεθηα ζονμαηάθηα ζηηξ παιηέξ αζθάιεηεξ.Με πνόζμεηλε θαδμίμο
πνεζημμπμηείηαη ζημοξ πίδαθεξ κενμύ ηςκ πονμζβεζηηθώκ ζοζθεοώκ
γηα ηηξ πονθαγηέξ ζηα δςμάηηα, με ημ ζεμείμ ηήλεξ κα έπεη πέζεη ζημοξ 70 βαζμμύξ
Κειζίμο. Έκα αθόμε θνάμα ημο βηζμμοζίμο δεμημονγήζεθε από ημ Αμενηθακηθό Ναοηηθό γηα
ηεκ θαηαζθεοή δοκαηώκ μόκημςκ μαγκεηώκ.

Οη πναθηηθέξ εθανμμγέξ ημο πμιώκημο είκαη πενημνηζμέκεξ,
θονίςξ ζε ζοζθεοέξ θαηά ημο ζηαηηθμύ ειεθηνηζμμύ. Άθνςξ
επηθίκδοκμ ζε πενίπηςζε θαηάπμζεξ, εηζπκμήξ ή επαθήξ με
ηναύμαηα. Έκα γναμμάνημ πμιςκίμο μπμνεί ζεςνεηηθά κα
δειεηενηάζεη 20 εθαημμμύνηα ακζνώπμοξ, από ημοξ μπμίμοξ μη
μηζμί ηειηθά ζα οπέθοπηακ. Πενίπμο 250.000 θμνέξ πημ ημληθό
από ημ οδνμθοάκημ, ημ πμιώκημ έγηκε εονέςξ γκςζηό ημ 2006,
όηακ πνεζημμπμηήζεθε γηα ηε δμιμθμκία ημο Αιελάκην Ληηβηκέκθμ, πνώεκ πνάθημνα ηεξ
KGB πμο επέθνηκε ημ Κνεμιίκμ.
Σμ άζηαημ ζεςνείηαη έκημκα ναδηεκενγό, ακ δεκ γίκεηαη ε πνήζε
ημο με ζογθεθνημέκμοξ θακόκεξ αζθαιείαξ, ζεςνείηαη επηθίκδοκμ
γηα ηεκ ακζνώπηκε ογεία. Έπμομε όμςξ θαη πενηπηώζεηξ πμο μη
ενεοκεηέξ πνμζπαζμύκ κα ημ εθμεηαιιεοημύκ. Μηα ηέημηα
πενίπηςζε είκαη ημ ηζόημπμ άζηαημ-211 με πνόκμ εμηδςήξ μόιηξ
7,2 ώνεξ, θάηη πμο ημ θάκεη ειθοζηηθό ζηεκ Ιαηνηθή. Τπήνλε
ιμηπόκ μηα ζθέρε κα πνεζημμπμηεζεί ζηε ζέζε ημο ηςδίμο-131.
Πεηνάμαηα ζε πμκηίθηα θαη πηζήθμοξ όμςξ έδεηλακ όηη ημ ναδηεκενγό αοηό ζημηπείμ, ημ
άζηαημ, πνμλεκεί δεμηέξ μέζα ζημκ ίδημ ημκ ζονεμεηδή.

Σμ ναδόκημ είκαη έκα ναδηεκενγό αένημ πμο δεκ πνεζημμπμηείηαη
θάπμο. Απειεοζενώκεηαη από ηεκ ναδηεκενγό δηάζπαζε ημο
μονακίμο, πμο βνίζθεηαη ζηα πεηνώμαηα θαη ζημ έδαθμξ θαη
εηζένπεηαη ζηεκ αημόζθαηνα. Σμ πνόβιεμα με ημ ναδόκημ, είκαη
γκςζηό εδώ θαη πμιιέξ δεθαεηίεξ ζημ ελςηενηθό. .50.000 άημμα
πενίπμο πεζαίκμοκ θάζε πνόκμ ζημκ πιακήηε μαξ από θανθίκμ
ελαηηίαξ ημο ναδμκίμο. ύμθςκα με ένεοκεξ, 12 ζεμεία ημο
Γιιεκηθμύ πώνμο λεπενκμύκ θαηά πμιύ ηα όνηα αζθαιείαξ θαη 25 ηα όνηα θηκδύκμο.
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Τπμιμγίδεηαη πςξ ακά πάζα ζηηγμή ζηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ δεκ
οπάνπμοκ, θαη αοηά δηάζπανηα, πενηζζόηενα από 30 γναμμάνηα
από ημ Φνάγθημ.
Παν' όιμ ημκ μηθνό πνόκμ πμο επηδεί, όπςξ ηζπονίδμκηαη μη
ενεοκεηέξ, μπμνμύκ θαη θάκμοκ θάπμηα πεηνάμαηα με αοηό. Γπεηδή
είκαη έκαξ ηζπονόξ πμμπόξ αθηηκμβμιίαξ-β, επηηνέπεη ηε μειέηε
θαη ηεκ θαηακόεζε αοηήξ ηεξ αθηηκμβμιίαξ. Πάκηςξ δεκ θάκμοκ
πεηνάμαηα ζπεηηθά με ηε πνήζε ημο ζημηπείμο αοημύ γηα ηε ζεναπεία ημο θανθίκμο.
Γλαηηίαξ ηεξ αζηάζεηαξ θαη ηεξ ζπακηόηεηάξ ημο, δεκ οπάνπμοκ εμπμνηθέξ εθανμμγέξ γηα
ημ Φνάγθημ.
Σμ Ράδημ ακαθαιύθηεθε ημ 1898 από ημ δεύγμξ Κημονί, ημ μπμίμ
παναηήνεζε όηη ημ κέμ ζημηπείμ, πςνίξ θαμία ελςηενηθή
επίδναζε, εθπέμπεη αθηηκμβμιία πμιύ ηζπονόηενε από ημο
μονακίμο. Σμ κέμ ζημηπείμ ημ μκόμαζακ νάδημ, θαη ημ θαηκόμεκμ
θοζηθή ναδηεκένγεηα.
Υνεζημμπμηείηαη ζηεκ ηαηνηθή ςξ πεγή ναδηεκένγεηαξ γηα ηεκ
θαηαπμιέμεζε ημο θανθίκμο. Με ηε μμνθή ηςκ αιάηςκ ημο πνεζημμπμηείηαη ζηεκ θαηαζθεοή
θζμνηδμοζώκ πιαθώκ νμιμγηώκ. ήμενα έπεη ακηηθαηαζηαζεί από ημ θζεκόηενμ ναδηεκενγό
θμβάιηημ. Καηά ηεκ δεθαεηία ημο 1930 ε άγκμηα ηςκ θηκδύκςκ από ηε ναδηεκένγεηα μδήγεζε
ζε πμιιέξ "ζεναπεοηηθέξ" εθανμμγέξ ημο.
Σμ αθηίκημ πανάγεηαη πημ πμιύ μέζα ζε ακηηδναζηήνεξ θαη όζμη
ένπμκηαη ζε επαθή μαδί ημο πνέπεη κα θμνμύκ ηα θαηάιιεια
πνμζηαηεοηηθά νμύπα, κα ημ πεηνίδμκηαη μέζα ζε εηδηθμύξ
γοάιηκμοξ θιςβμύξ πμο έπμοκ εκζςμαηςμέκα γάκηηα γηα κα
πενκάξ ηα πένηα ζμο μέζα εθεί θαη κα ημ μεηαθένμοκ ζε εηδηθά
δμπεία. Λόγς ηεξ ζπακηόηεηαξ ημο, ηεξ ορειήξ ηημήξ θαη ηεξ
ναδηεκένγεηαξ, ημ αθηίκημ δεκ έπεη θαμηά ζεμακηηθή βημμεπακηθή
πνεζημόηεηα. Οη πνήζεηξ ημο πενηιαμβάκμοκ ηεκ πεγή κεηνμκίςκ θαη ημκ ζοκηειεζηή ζηηξ
ζεναπείεξ μέζς αθηηκμβμιίαξ ζημπεύμκηαξ θανθηκηθά θύηηανα ζημ ζώμα.

Από ημ 1920, έδηκακ ζε αοημύξ πμο ήηακ κα θάκμοκ ελέηαζε έκα
δηάιομα ζμνίμο, γηα κα θαίκμκηαη θαιύηενα, όπςξ έιεγακ, δηάθμνα
όνγακα ημο ζώμαημξ θαη ε θοθιμθμνία ημο αίμαημξ. Σμ 1954
δηαθόπεθε ε πμνήγεζε ζθεοαζμάηςκ με ζόνημ, όηακ πηιηάδεξ
άημμα πανμοζίαζακ ιεοπαημία, θανθίκμ ηςκ μζηώκ θαη αιιμηςμέκα
πνςμμζώμαηα. Μόκμ πμο ηα ζομπηώμαηα έθακακ θάπμο 30 πνόκηα
κα θακμύκ. Πνηκ από ημκ Β' Παγθόζμημ Πόιεμμ οπήνλε θαη
μδμκηόπαζηα με ζόνημ. Υνεζημμπμηήζεθε παιαηόηενα ςξ πεγή θςηόξ ζε ιάμπεξ θςηηζμμύ
Ερευνητική Εργασία Α΄ Λυκείου Βάμου, 2015-16

Σελίδα 28

H Χημεία είναι παντού…

θαη ςξ οιηθό γηα θνάμαηα με άιια μέηαιια, αιιά αοηέξ μη εθανμμγέξ ζηαμάηεζακ όηακ
ακαπηύπζεθακ ακεζοπίεξ γηα ηε ναδηεκένγεηά ημο. Μπμνεί κα ακηηθαηαζηήζεη ημ μονάκημ
ζημοξ πονεκηθμύξ ακηηδναζηήνεξ γηα παναγςγή κεηνμκίςκ πμο ζοκηενμύκ ηεκ αιοζςηή
ακηίδναζε.
Σμ πνςηαθηίκημ, ιόγς ηεξ ζπακηόηεηαξ, ορειήξ ναδηεκένγεηαξ θαη
ορειήξ ημληθόηεηαξ, δεκ πνεζημμπμηείηαη ζηεκ επηζηεμμκηθή ένεοκα.
Ωξ επί ημ πιείζημκ πνμένπμκηαη από ακαιςμέκα πονεκηθά θαύζημα.
Ακάιοζε ζογθεκηνώζεςκ δηαθόνςκ ηζμηόπςκ μονακίμο, ζμνίμο θαη
πνςηαθηίκημ ζημ κενό, πνεζημμπμημύκηαη ζε ναδημμεηνηθή
πνμκμιόγεζε ηςκ ηδεμάηςκ ηα μπμία είκαη έςξ θαη 175.000 πνόκηα
παιαηά θαη ζηε μμκηειμπμίεζε ηςκ δηαθόνςκ γεςιμγηθώκ
δηαδηθαζηώκ. Σμ πνςηαθηίκημ (με πνόκμ εμηδςήξ 32.800 πνόκηα) ζε ζοκδοαζμό με ημ ζόνημ
(75.400 πνόκηα) έπεη βμεζήζεη ημοξ παιαημςθεακμιόγμοξ ζηε πανημγνάθεζε ηςκ θηκήζεςκ
ημο ςθεάκημο όγθμο κενμύ ζημκ Βόνεημ Αηιακηηθό θαη αιιμύ από ημκ θαηνό ηςκ παγεηώκςκ.
Σμ μονάκημ πνεζημμπμηείηαη ςξ "θαύζημμ" ζε πονεκηθμύξ
ακηηδναζηήνεξ θαη ςξ ζπάζημμ οιηθό ζε πονεκηθά όπια. Σμ
απεμπιμοηηζμέκμ μονάκημ πνεζημμπμηείηαη ζε εμπνεζηηθά
βιήμαηα. Υνεζημμπμηείηαη δεοηενεοόκηςξ ζηεκ θαηαζθεοή
εηδηθώκ ηύπςκ γοαιημύ. Κύνηα πνήζε ημο είκαη ε ειεγπόμεκε
δηάζπαζή ημο ζε ενγμζηάζηα παναγςγήξ εκένγεηαξ (γη' αοηό θαη
απμθαιείηαη "θαύζημμ", πςνίξ, θοζηθά, κα θαίγεηαη) ζε εηδηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, ημοξ
πονεκηθμύξ ακηηδναζηήνεξ. ε με ειεγπόμεκε δηάζπαζε (ειεύζενε δηάζπαζε)
απειεοζενώκεη πμιύ μεγάια πμζά εκένγεηαξ ζε πμιύ μηθνό πνόκμ θαη πνεζημμπμηήζεθε
ζηεκ θαηαζθεοή ηεξ αημμηθήξ βόμβαξ μονακίμο.
Σμ πμζεηδώκημ είκαη πμιύ ναδηεκενγό θαη εύθιεθημ. Τπάνπμοκ
ζήμενα ίπκε ημο ζηε θύζε αιιά θαη ζε θάπμημοξ θιεηζημύξ πώνμοξ
ζημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα έπμομε βνεζεί. Δηόηη μη ακηπκεοηέξ
θαπκμύ, πενηέπμοκ ναδηεκενγό αμενίθημ-241 πμο θαηαιήγεη ζε
πμζεηδώκημ-237. Με αθηηκμβόιεζε ημο πμζεηδςκίμο έπεη
παναπζεί πιμοηώκημ πμο πνεζημμπμηείηαη ςξ πεγή εκένγεηαξ γηα
ηεκ πνμώζεζε δηαζηεμηθώκ μπεμάηςκ («Voyager», αοημθίκεημ
ζημκ Άνε θ.η.ι.).
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Σμ πιμοηώκημ πανάγεηαη ζε πονεκηθμύξ ακηηδναζηήνεξ με πνώηε ύιε
ημ μονάκημ πμο πνεζημμπμηείηαη ςξ θαύζημε ύιε. Υνεζημμπμηείηαη
ζημοξ ακηηδναζηήνεξ θαη ζηεκ θαηαζθεοή πονεκηθώκ όπιςκ ζπάζεξ.
Γίκαη θαηάιιειμ γηα ηεκ παναγςγή ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζε ζοζθεοέξ
πμο πνέπεη κα ιεηημονγήζμοκ πςνίξ άμεζε ζοκηήνεζε γηα πνμκηθά
δηαζηήμαηα πμο πνμζεγγίδμοκ ηεκ δηάνθεηα μηαξ ακζνώπηκεξ δςήξ. Σα
δύμ δηαζηεμηθά ζθάθε Voyager πμο εθημλεύηεθακ ημ 1977, πενηείπακ ημ θαζέκα πεγή
ζένμακζεξ πιμοηςκίμο 500 Watt. Έπεη επίζεξ πνεζημμπμηεζεί επηηοπώξ γηα κα
ηνμθμδμηήζεη ηεπκεημύξ βεμαημδόηεξ, ώζηε κα μεηςζεί μ θίκδοκμξ επακαιαμβακόμεκεξ
πεηνμονγηθήξ επέμβαζεξ.

Σμ αμενίθημ είκαη πεγή αθηηκμβμιίαξ ζε ηαηνηθέξ δηαγκςζηηθέξ
ζοζθεοέξ θαη αηζζεηήνεξ πνόηοπεξ μέηνεζεξ ποθκόηεηαξ εκόξ
οιηθμύ, ογνμύ ή ζηενεμύ. Γπίζεξ θαη ςξ πεγή αθηηκώκ γ είκαη
πνήζημμ, δηόηη μη αθηίκεξ αοηέξ είκαη ανθεηά δηαπεναζηηθέξ, μπόηε
μπμνείξ, γηα πανάδεηγμα, κα ζηείιεηξ έκα ηέημημ οιηθό μέζα ζε έκακ
πεηνειαηαγςγό θαη κα ακηπκεύζεηξ ζε πμημ ζεμείμ μπμνεί κα
οθίζηαηαη δηαννμή. Βέβαηα ε μεγάιε «επηηοπία» γηα ημ αμενίθημ
είκαη μη ακηπκεοηέξ θαπκμύ. ε μηα ηέημηα ζοζθεοή έπμομε ςξ πεγή αθηηκμβμιίαξ
εθαημμμονημζηά ημο γναμμανίμο μλείδημ ημο ζημηπείμο αοημύ.

Σμ Κημύνημ πνεζίμεοζε ςξ ε πεγή α- άιθα ζςμαηηδίςκ ζηα
θαζμαηόμεηνα αθηηκώκ X πμο εγθαηαζηάζεθακ ζημκ Άνε, γηα κα
μειεηήζμοκ ηε ζύκζεζε θαη ηε δμμή ηςκ βνάπςκ ζηεκ επηθάκεηα ημο
Άνε θαη ημο θεγγανημύ. Έκα ηέημημ θαζμαηόμεηνμ ζα
πνεζημμπμηεζεί επίζεξ γηα κα ελεηάζεη ηεκ επηθάκεηα ημο θμμήηε
67P/Churyumov-Gerasimenko.

Σμ Μπενθέιημ ηείκεη κα ζοζζςνεύεηαη ζημ ζθειεηηθό ζύζηεμα, αιιά
ελαηηίαξ ηεξ ζπακηόηεηάξ ημο δεκ έπεη θαμία εμπμνηθή ή ηεπκμιμγηθή
πνήζε.
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Υνήζημμ, επηθίκδοκμ θαη ζπάκημ είκαη μη ηνεηξ ιέλεηξ πμο
παναθηενίδμοκ ημ Καιηθόνκημ.
Από ημ 1972 όμςξ απμδείπζεθε πμιύ πνήζημμ ζηεκ θαηαπμιέμεζε
ημο θανθίκμο ζημκ εγθέθαιμ, αιιά αθόμε πενηζζόηενμ ζηε μήηνα.
Θεςνείηαη πςξ είκαη μηα ελαηνεηηθή πεγή γηα ζςμαηίδηα α θαη
πνεζημμπμηείηαη γηα ημ λεθίκεμα ζημοξ πονεκηθμύξ ακηηδναζηήνεξ
αιιά θαη γηα ηεκ ακίπκεοζε νςγμώκ, θαθώκ θμιιήζεςκ ή άιιςκ
αζέαηςκ πνμβιεμάηςκ ζηηξ αηνάθημοξ ηςκ αενμπιάκςκ.
Γθεί όπμο πνεζημμπμηείηαη ανθεηά είκαη ζηεκ ακίπκεοζε οπόγεηςκ πεγώκ κενμύ, αιιά θαη
ζηηξ ένεοκεξ γηα πεηνέιαημ πάνε ζηεκ αθηηκμβμιία-γ πμο μπμνεί κα δίκεη πιενμθμνίεξ θαη
γηα ηεκ πμηόηεηα ημο θμηηάζμαημξ.
Σo ασκζηαΐκημ ακαθαιύθζεθε ζηα οπμιείμμαηα θαηά ηε δμθημή ηεξ
πνώηεξ πονεκηθήξ βόμβαξ οδνμγόκμο ημ 1952. Λόγς ηςκ μηθνώκ
πμζμηήηςκ ημο ζημηπείμο πμο ζοκζέημκηαη θαη ηεξ μηθνήξ
ημο εμηδςήξ, δεκ οπάνπμοκ αθόμε άιιεξ πναθηηθέξ εθανμμγέξ, εθηόξ
από ηε βαζηθή επηζηεμμκηθή ένεοκα. Πημ ζογθεθνημέκα, ημ ασκζηαΐκημ
πνεζημμπμηήζεθε ημ 1955 γηα ηε ζύκζεζε, γηα πνώηε θμνά, 17
αηόμςκ μεκηειεβίμο.

Σα ζημηπεία με αημμηθό ανηζμό 100 έςξ 117,είηε ιόγς ηεξ μεγάιεξ αζηάζεηαξ πμο
έπμοκ είηε επεηδή ακαθαιύθζεθακ πνόζθαηα θαη ζε μηθνέξ πμζόηεηεξ, δεκ έπμοκ
εθανμμγέξ πανά μόκμ ζηε βαζηθή επηζηεμμκηθή ένεοκα.
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ΠΗΓΓ – ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ
https://el.wikipedia.org
http://www.texnologosgeoponos.gr/2013/07/h_21.html
http://tolmwnnika.blogspot.gr/2014/10/blog-post_6.html
http://www.eemmo.gr/PLHROFORIES_GIA_ASTHENEIS/16.php
http://www.hspd.gr/Parents/10
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=650867
https://www.alfavita.gr
www.chemview.gr
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