Σηµειώσεις του καθηγητή

Θα έπρεπε να κάνουµε περισσότερα
για να σώσουµε τα πολιτιστικά µνηµεία
από τη διάβρωση;
Φύλλο εργασίας µαθητή 1
Αντίδραση χαλκού και σιδήρου (και ψευδαργύρου)
∆ιαδικασία:
1. Παρασκευάστε 200 mL διαλύµατος άγαρ-άγαρ. Μετρήστε µια µάζα 2.0 g άγαρ-άγαρ σε
σκόνη. Θερµάνετε 200 mL νερού µέχρι βρασµού. Αποµακρύνετε το νερό από τη
θέρµανση και προσθέστε αργά τη σκόνη άγαρ-άγαρ ενώ ανακατεύετε διαρκώς. Όταν το
άγαρ διαλυθεί, προσθέστε 5 σταγόνες διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης ή 5 σταγόνες µπλε
της βρωµοθυµόλης.
2. Πάρτε δύο καρφιά (ή ράβδους καθαρού σιδήρου) και τυλίξτε τα µε λωρίδες µετάλλων. Το
ένα καρφί πρέπει να τυλιχτεί µε µέταλλο ψευδαργύρου, ενώ το άλλο µε µέταλλο χαλκού.
Τοποθετήστε τα δύο τυλιγµένα καρφιά σε ένα δισκίο Petri. Σιγουρευτείτε ότι τα καρφιά δεν
ακουµπούν µεταξύ τους. (Τα µέταλλα του ψευδαργύρου και του χαλκού πρέπει να
τριφτούν γερά και να καθαριστούν µε γυαλόχαρτο πριν να τυλίξουν τα καρφιά.)
Σιγουρευτείτε ότι τα καρφιά δεν είναι γαλβανισµένα ή ότι δεν έχουν κάποιο άλλο τύπο
επικάλυψης. Η ιδέα είναι να χρησιµοποιηθεί σίδηρος.
3. Ρίξτε αργά το διάλυµα άγαρ-άγαρ στο δισκίο Petri σε βάθος περίπου 0,5 cm πάνω από
τα καρφιά και τα µέταλλα.
4. Αφήστε το δισκίο Petri σε ηρεµία για µία ή δύο µέρες. Κατά καιρούς παρατηρήστε το. Στο
τέλος της επόµενης µέρας και στο τέλος της δεύτερης µέρας κάντε και καταγράψτε τις
παρατηρήσεις σας.
Ερωτήσεις:
2. Τι αλλαγές παρατηρήσατε στο δισκίο Petri; Γιατί οι αλλαγές χρώµατος συνέβησαν εκεί
που συνέβησαν;
3. Σε ποιο καρφί ο σίδηρος του καρφιού διαβρώθηκε;
4. Γιατί ο σίδηρος του καρφιού διαβρώθηκε στην µία κατάσταση και όχι στην άλλη;
5. Εξηγήστε τη "διάβρωση" ή τη "σκουριά" από ηλεκτροχηµική άποψη.
6. Τι υποδηλώνει το "ροζ" χρώµα (αν χρησιµοποιήθηκε φαινολοφθαλεΐνη);
7. Τι είναι η κάθοδος και τι η άνοδος;
8. Τι είναι η οξείδωση;
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Σηµειώσεις του καθηγητή
Υλικά:
•
•
•
•
•
•

Σιδερένια καρφιά
∆ισκίο Petri
διάλυµα άγαρ-άγαρ
διάλυµα φαινολοφθαλεΐνης
Λωρίδες των µετάλλων ψευδαργύρου και χαλκού
Γυαλόχαρτο

Εικόνα 1. Χρήση φαινολοφθαλεΐνης ως
δείκτη. Ο σίδηρος που είναι τυλιγµένος µε
ψευδάργυρο είναι στα αριστερά και ο
σίδηρος που είναι τυλιγµένος µε χαλκό στα
δεξιά.

Εξηγήσεις:
1. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η ράβδος σιδήρου που είναι τυλιγµένη µε χαλκό
διαβρώθηκε. Το ροζ χρώµα βρίσκεται γύρω από τη λωρίδα του χαλκού και ο σίδηρος
φαίνεται να παίρνει πορτοκαλί-κίτρινο χρώµα. Αυτό παρατηρείται µόλις µετά από 5
ώρες. Μετά από µέρες θα διακρίνεται µεγαλύτερη διάβρωση. Η δεύτερη ράβδος
σιδήρου δεν έχει διαβρωθεί. Το ροζ χρώµα παρατηρείται στον σίδηρο και καθόλου
γύρω από τη λωρίδα ψευδαργύρου. Οι αλλαγές χρώµατος πραγµατοποιήθηκαν,
όπου πραγµατοποιήθηκαν, ως αποτέλεσµα της διάβρωσης.
2. Στη ράβδο σιδήρου που είναι τυλιγµένη µε χαλκό, ο σίδηρος διαβρώθηκε. Το µέταλλο
του σιδήρου οξειδώνεται πιο γρήγορα ή πιο εύκολα σε σχέση µε αυτό του χαλκού.
Λέµε ότι ο σίδηρος οξειδώνεται και ο χαλκός ανάγεται. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι ο
σίδηρος χάνει ηλεκτρόνια και ο χαλκός κερδίζει ηλεκτρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, ο
χαλκός θεωρείται η κάθοδος και ο σίδηρος η άνοδος. Το µέταλλο του σιδήρου χάνει
ηλεκτρόνια και µετατρέπεται σε ιόν σιδήρου σύµφωνα µε την εξίσωση :

Fe(s) → Fe2+(aq) +2e-

Εξίσωση 1.1

Αυτά τα δύο ηλεκτρόνια ταξιδεύουν µέσω του µετάλλου του σιδήρου στον χαλκό.
Στην πλευρά του χαλκού υπάρχει νερό και οξυγόνο τα οποία παίρνουν τα δύο
ηλεκτρόνια και τα χρησιµοποιούν για να σχηµατίσουν ιόντα υδροξειδίου όπως
φαίνεται στην εξίσωση 1.2 :

½ O2 (g) + H2O (l) + 2e- →2OH- (aq)

Εξίσωση 1.2

-

Αυτή η περίσσεια των OH που παράγονται προκαλεί το ροζ χρώµα του διαλύµατος
δίπλα από τον χαλκό. Τα ιόντα υδροξειδίου (OH ) κάνουν το διάλυµα βασικό, το
οποίο γίνεται ροζ µε την παρουσία της φαινολοφθαλεΐνης. Αυτό που τελικά συµβαίνει
στην περίπτωση του µετάλλου του σιδήρου που είναι τυλιγµένο µε χαλκό είναι ότι το
µέταλλο του σιδήρου χάνει δύο ηλεκτρόνια τα οποία χρησιµοποιούνται από το νερό
και το οξυγόνο για να σχηµατίσουν ιόντα υδροξειδίου. Είναι προφανές ότι τα ιόντα
υδροξειδίου σχηµατίζονται στην επιφάνεια του χαλκού, όπως συµπεραίνεται από το
ροζ χρώµατ που υπάρχει γύρω από τον χαλκό. Τα ιόντα σιδήρου που σχηµατίζονται
αντιδρούν µε οξυγόνο και νερό και σχηµατίζουν "σκουριά", όπως φαίνεται στην
εξίσωση 1.3:

Fe2+ (aq) + ½ O2 (g) + H2O (l) → Fe(OH)2 (s)

Εξίσωση 1.3

Αυτό το Fe(OH)2 (s) ενώνεται µε ένα δεύτερο µόριο Fe(OH)2 (s) µε την
παρουσία οξυγόνου και σχηµατίζεται οξείδιο του σιδήρου (III) (η πιο συχνή µορφή
σκουριάς ) και νερό:

2 Fe (OH)2 (s) + ½ O2 (g) →Fe2O3 (s) + 2H2O (l)

Εξίσωση 1.4

Έτσι ο σίδηρος "σκουριάζει" και ο χαλκός δεν αντιδρά µε τίποτα.
Στην άλλη κατάσταση στην οποία ο σίδηρος τυλίγεται µε ψευδάργυρο συµβαίνει το
αντίθετο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ψευδάργυρος οξειδώνεται γρηγορότερα ή πιο
εύκολα σε σχέση µε τον σίδηρο και εποµένως υφίσταται παρόµοια αντίδραση µε τον
σίδηρο στο προηγούµενο παράδειγµα. Εδώ ο ψευδάργυρος χάνει δύο ηλεκτρόνια και
2+
σχηµατίζει το ιόν Zn . Στην επιφάνεια του σιδήρου συµβαίνει η ίδια αντίδραση που
συνέβη στον χαλκό. Το νερό και το οξυγόνο ενώνονται µε τα δύο ηλεκτρόνια για να
σχηµατίσουν ιόντα υδροξειδίου, τα οποία δίνουν το ροζ χρώµα στο διάλυµα κοντά
στην επιφάνεια του σιδήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ψευδάργυρος θεωρείται η
άνοδος και ο σίδηρος θεωρείται η κάθοδος.
3.
4.
5.
6.

∆ιαβρώθηκε ο σίδηρος του καρφιού το οποίο είναι τυλιγµένο µε χαλκό.
∆ες τον αριθµό 1.
∆ες τον αριθµό 1.’
Το ροζ χρώµα υποδηλώνει ότι παράγονται ιόντα υδροξειδίου. Αυτό δείχνει ότι έχει
συµβεί χηµική αντίδραση. Η θέση του ροζ χρώµατος δείχνει ότι το µέταλλο που
βρισκόταν πιο κοντά σε αυτό, παρήγαγε τα ιόντα υδροξειδίου και συνεπώς ήταν το
µέταλλο που "κέρδιζε" ηλεκτρόνια. Αυτό το µέταλλο που "κέρδισε" ηλεκτρόνια λέγεται
ότι έχει "αναχθεί", ενώ το µέταλλο το οποίο "έχασε" τα ηλεκτρόνια λέγεται ότι έχει
"οξειδωθεί" ή "σκουριάσει" ή "διαβρωθεί".
7. Η κάθοδος είναι το µέρος του ηλεκτροχηµικού στοιχείου προς το οποίο ταξιδεύουν τα
ηλεκτρόνια.
8. Η άνοδος είναι το µέρος του ηλεκτροχηµικού στοιχείου από όπου προέρχονται τα
ηλεκτρόνια.
9. Οξείδωση είναι η "απώλεια ηλεκτρονίων". Είναι συνήθως ανάλογη µε το
"σκούριασµα" ή τη "διάβρωση" επειδή το µέταλλο χάνει ηλεκτρόνια, µετατρέπεται σε
ιόν και συνεπώς υπάρχουν τριγύρω λιγότερα άτοµα "µετάλλου". Έτσι λέγεται ότι το
µέταλλο έχει διαβρωθεί.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ – Η Μπαταρία Λεµονιού

Υλικά – ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΕ:
-ένα λεµόνι
-µία λωρίδα χαλκού
-µία λωρίδα ψευδαργύρου
-ένα βολτόµετρο
-δύο καλώδια µε οδοντωτά πιαστράκια (clips)
-θερµόµετρο ή ρολόι µε LCD display

1. Κυλήστε το λεµόνι δυνατά µε την παλάµη του χεριού σας πάνω σε ένα
τραπέζι ή σε άλλη σκληρή επιφάνεια για να αποδυναµωθούν κάποιες από
τις µικρές φυτικές ίνες του λεµονιού.
2. Εισαγάγετε τις δύο λωρίδες του µετάλλου βαθιά µέσα στο λεµόνι,
προσέχοντας οι λωρίδες να µην ακουµπούν µεταξύ τους.
3. Χρησιµοποιώντας το βολτόµετρο, µετρήστε την τάση που παράγεται
ανάµεσα στις δύο λωρίδες (εικόνα 3). Θα πρέπει να δείχνει γύρω στο ένα
volt.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι ηλεκτρολύτες είτε είναι οξύ, βάση, ή διάλυµα άλατος.
Η µπαταρία λεµονιού λειτουργεί ικανοποιητικά επειδή ο χυµός λεµονιού είναι όξινος.
∆οκιµάστε να κάνετε το ίδιο και µε άλλους τύπους διαλυµάτων. Όπως µπορεί να γνωρίζετε,
και άλλα φρούτα και λαχανικά περιέχουν χυµούς πλούσιους σε ιόντα και γι’ αυτό είναι καλοί
αγωγοί του ηλεκτρισµού. Έτσι δεν έχετε τον περιορισµό να χρησιµοποιήσετε λεµόνια σε
αυτόν τον τύπο µπαταρίας αλλά µπορείτε να φτιάξετε µπαταρίες από οποιονδήποτε τύπο
φρούτου ή λαχανικού προτιµάτε.
Όπως όλες οι µπαταρίες έτσι και αυτός ο τύπος µπαταρίας έχει περιορισµένο χρόνο ζωής.
Τα ηλεκτρόδια υφίστανται χηµικές αντιδράσεις που παρεµποδίζουν τη ροή του ηλεκτρισµού.
Η ηλεκτρεγερτική δύναµη µειώνεται και η µπαταρία σταµατά να δουλεύει. Συνήθως, συµβαίνει
παραγωγή υδρογόνου στο ηλεκτρόδιο του χαλκού και στο ηλεκτρόδιο του ψευδαργύρου
σχηµατίζονται ιζήµατα οξειδίων που δρουν ως φράγµα ανάµεσα στο µέταλλο και τον
ηλεκτρολύτη. Σε αυτή την περίπτωση λέµε ότι τα ηλεκτρόδια έχουν πολωθεί. Για να
επιτύχουµε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλότερη τάση και ροή ρεύµατος, είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν ηλεκτρολύτες καταλληλότεροι γι΄ αυτόν τον σκοπό. Οι

εµπορικές µπαταρίες, εκτός από τον κανονικό τους ηλεκτρολύτη, περιέχουν χηµικές ουσίες οι
οποίες ενώνονται µε το υδρογόνο πριν αυτό καταφέρει να πολώσει τα ηλεκτρόδια.

Ηλεκτρική Στήλη του Volta

Υλικά - ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΕ:
-έξι λωρίδες ή δίσκους χαλκού
-έξι λωρίδες ή δίσκους ψευδαργύρου
-διηθητικό χαρτί
-έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρολύτες:
-χυµός λεµονιού
-ξίδι
-διάλυµα χλωριούχου νατρίου( αλατούχο νερό)
-διάλυµα θειικού χαλκού
-βολτόµετρο
-θερµόµετρο ή ρολόι µε ενδείξεις LCD
-δύο καλώδια µε οδοντωτά πιαστράκια (clips)

Τοποθετήστε κάθε δίσκο ψευδαργύρου πάνω σε ένα δίσκο χαλκού. Πρέπει να έχετε έξι σετ
από ζευγάρια δίσκων Cu-Zn.
Όπως φαίνεται στην εικόνα, φτιάξτε µία στοίβα ή "στήλη" µε αυτά τα ζευγάρια των δίσκων, µε
ένα δίσκο διηθητικού χαρτιού διαποτισµένο µε ηλεκτρολύτη να διαχωρίζει κάθε ζευγάρι από
τα γειτονικά του. Να προσέξετε το διάλυµα να µην στάζει πλευρικά της στήλης, αφού αυτό
µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ανάµεσα στα στοιχεία της στήλης. Σηµειώστε ότι η
σειρά των στοιχείων είναι η ακόλουθη: Cu, Zn, ηλεκτρολύτης, Cu, Zn, ηλεκτρολύτης, κ.ο.κ.
Όταν στηθεί κατάλληλα η διάταξη µε βάση αυτά που αναφέρονται, µετρήστε την τάση
ανάµεσα στο στοιχείο του Cu που βρίσκεται στο κάτω µέρος της στήλης και το στοιχείο του
Zn που βρίσκεται στην κορυφή της στήλης. Πρέπει να δείτε 6.6 volt ή 1.1 volt για κάθε ζευγάρι
στοιχείων. Η τάση που παράγεται εξαρτάται και από τον ηλεκτρολύτη που χρησιµοποιήθηκε

και την συγκέντρωσή του. Όπως µπορεί να έχετε κάνει µε την µπαταρία λεµονιού,
προσπαθήστε να θέσετε σε εφαρµογή ένα µικρό ηλεκτρονικό µηχανισµό LCD, όπως ένα
ρολόι, ένα ηλεκτρονικό θερµόµετρο ή ακόµα και ένα κοµπιουτεράκι.

Μέτρηση δυναµικού οξειδοαναγωγής
Μία άλλη µέθοδος που εξηγεί τη λειτουργία µιας µπαταρίας βασίζεται στις αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής στα ηλεκτρόδια. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής περιλαµβάνουν τη
µεταφορά ηλεκτρονίων από ένα χηµικό στοιχείο σε ένα άλλο. Η τάση ενός στοιχείου να
παίρνει ή να δίνει ηλεκτρόνια µετριέται ως ηλεκτρικό δυναµικό, συγκρινόµενο µε το πρότυπο
ηλεκτρόδιο υδρογόνου, το οποίο θεωρείται µε σύµβαση ότι έχει ηλεκτρικό δυναµικό µηδέν
στους 25ºC. Σε αυτό το ηλεκτρόδιο, συµβαίνει η ακόλουθη αντίδραση:

2H+ (aq) + 2e- <==> H2 (g)
Για να γίνουν αυτές οι µετρήσεις, γίνεται χρήση ενός στοιχείου που αποτελείται από ένα
ηλεκτρόδιο υδρογόνου και ένα ηλεκτρόδιο από το υλικό που πρόκειται να µετρηθεί. Η τάση
που παράγεται δείχνει το δυναµικό οξειοδαναγωγής του υλικού σε όρους θετικών ή αρνητικών
volt σε σχέση µε το ηλεκτρόδιο υδρογόνου. Χηµικά στοιχεία που έχουν θετικό δυναµικό
αναγωγής τείνουν να ανάγονται, δηλαδή να παίρνουν ηλεκτρόνια, ενώ στοιχεία µε αρνητικό
δυναµικό τείνουν να οξειδώνονται, δηλαδή να χάνουν ηλεκτρόνια.
Σε αυτό το σηµείο, η τάση που παράγεται από µπαταρία µπορεί να µετρηθεί βρίσκοντας την
διαφορά ανάµεσα στα δυναµικά οξειδοαναγωγής των δύο ηµιστοιχείων: ∆E=Ε1-Ε2 όπως
φαίνεται παρακάτω.
ηµιαντίδραση
Ε1
Ε2

2+

-

Cu + 2e = Cu
2+
Zn + 2e = Zn

∆υναµικό οξειδοαναγωγής
(V)
+0.342
-07762

Σε αυτήν την περίπτωση, η τάση που παράγεται θα είναι:

∆Ε= +0,342 – (-0.762) = +1.104 V.

Υλικά – ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΕ:
-µία λωρίδα χαλκού
-διάφορα υλικά που δοκιµάζονται ως ηλεκτρόδια
-δύο γυάλινα κύπελλα ή κατάλληλα δοχεία
-πλαστικό σωλήνα
-βαµβάκι
-50 g θειικού χαλκού (CuSO4)
-50 g θειικού άλατος του ίδιου µεταλλικού στοιχείου µε το ηλεκτρόδιο που θέλετε να δοκιµάσετε
-5g νιτρικού καλίου (ΚΝΟ3)
-5g χλωριούχου νατρίου (NaCl) ως εναλλακτική επιλογή για το νιτρικό κάλιο
-1/2 λίτρο αποσταγµένο νερό
-ένα βολτόµετρο (είναι καλύτερο να χρησιµοποιήσετε ψηφιακό µοντέλο επειδή η υψηλή εσωτερική
αντίσταση δεν θα επηρεάσει την τάση όσο ένα ανάλογο µοντέλο χαµηλής εσωτερικής αντίστασης.
- ένα καλώδιο µε οδοντωτά πιαστράκια (clips)
-γυαλόχαρτο

Γεµίστε το δοχείο που περιέχει τον χάλκινο αγωγό µε διάλυµα θειικού χαλκού συγκέντρωσης
1Μ. Γεµίστε το άλλο δοχείο µε το κατάλληλο διάλυµα επίσης συγκέντρωσης 1Μ. Συνδέστε τον
αρνητικό πόλο του βολτοµέτρου µε το ηλεκτρόδιο του χαλκού και τον θετικό πόλο στο
ηλεκτρόδιο του υπό εξέταση υλικού και µετρήστε την τάση.
Για να πάρετε έγκυρες µετρήσεις στις δοκιµές, είναι απαραίτητο να έχετε καθαρά ηλεκτρόδια.
Χρησιµοποιήστε το γυαλόχαρτο για να καθαρίσετε τυχόν οξείδια ή άλλες επικαλύψεις ή
ακαθαρσίες, έτσι ώστε οι επιφάνειες των ηλεκτροδίων να είναι καθαρές και λαµπερές. Κάποια
µέταλλα οξειδώνονται πολύ εύκολα, όπως το αλουµίνιο, το τιτάνιο και το µαγνήσιο. Στην
περίπτωση που χρησιµοποιείτε ένα µέταλλο που οξειδώνεται γρήγορα, καθαρίστε το
ηλεκτρόδιο µε γυαλόχαρτο ακριβώς πριν να το τοποθετήσετε στον ηλεκτρολύτη και στη
συνέχεια, κατά τη διάρκεια του πειράµατος, περιµένετε λίγα λεπτά για τη χηµική αντίδραση για
να αποµακρυνθεί η µικρή ποσότητα οξειδίου που σχηµατίστηκε ενώ το καθαρίζατε. Θα δείτε
ότι η τάση θα ανέρχεται µε αργό ρυθµό σε µία µέγιστη τιµή. Σηµειώστε αυτή την τιµή, αφού
δείχνει το δυναµικό οξειοδοαναγωγής του υλικού που εξετάζεται σε σχέση µε τον χαλκό. Αν η
τάση ξεκινά κατευθείαν να πέφτει, χρησιµοποιήστε την υψηλότερη παρατηρούµενη ένδειξη ως
τη µέγιστη τιµή.
Τα δυναµικά που καταγράφετε έχουν σχέση µε τον χαλκό. Για να πάρετε την τιµή σε σχέση µε
το υδρογόνο, που είναι η κανονική τιµή, θα υπολογίζατε την κανονική τιµή του χαλκού
2+
(Cu /Cu). Για παράδειγµα, αν µετρήσετε το δυναµικό ανάµεσα στον ψευδάργυρο και τον

χαλκό µε αυτόν τον τρόπο, θα δείτε την απόδοση -1.10 volt. Προσθέτοντας -1.10 και +0.34 (η
κανονική τιµή για τον χαλκό) βρίσκετε -0.76 volt, το οποίο είναι ακριβώς το δυναµικό
2+/
οξειδοαναγωγής για τον ψευδάργυρο ( Zn Zn) σε σχέση µε το υδρογόνο.

Ερωτήσεις για τα µπρούτζινα µνηµεία που ο καθηγητής µπορεί να
επιθυµεί να ρωτήσει

1. Το άγαλµα του Μάρκου Αυρήλιου ήταν στην κορυφή του Καπιτωλίου στην
Ρώµη για 2000 χρόνια. Είναι το µοναδικό από πολυάριθµα αγάλµατα
έφιππων ιπποτών που υπάρχουν στις µέρες µας. Κάποια καταστράφηκαν
από τους πρώτους Χριστιανούς. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970
µεταφέρθηκε στο εργαστήριο. Πολλές µπρούντζινες λεπτοµέρειες του
µνηµείου είχαν καταστραφεί και έµοιαζε µε κόσκινο µε πολλές τρύπες. Η
αρχαία επικάλυψη χρυσού υπήρχε µόνο µε τη µορφή µικρών µπαλωµάτων.
Τι πιστεύετε, εκτός από τον χρόνο, προκάλεσε την καταστροφή του
µπρούντζου;
2. Γιατί ο σύγχρονος µπρούντζος που περιέχει Zn είναι λιγότερο σταθερός σε
σχέση µε τον αρχαίο µπρούτζο που περιείχε Sn; Γιατί η επιφάνεια των
αγαλµάτων που κατασκευάστηκαν από µπρούντζο µε πολύ µικρό ποσοστό
Sn είναι καλυµµένη µε λευκές κουκίδες;
3. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το άγαλµα του Κολοσσού της Ρόδου ήταν
κατασκευασµένο από φύλλα µπρούντζου (τα οποία ήταν δεµένα πάνω σε
ανθεκτική σιδερένια κατασκευή), ποιος πιστεύετε ήταν ο λόγος της
καταστροφής του Κολοσσού της Ρόδου;
4. Κάποιες φορές για να προστατεύσουν τα µπρούντζινα γλυπτά, τα καλύπτουν
µε ειδικά φιλµ που αποτελούνται από οξείδια και άλατα µε νερό του χαλκού.
Γιατί τα θειικά και νιτρικά αλλά όχι υδρογονοανθρακικά άλατα του χαλκού (I)
και (II) σχηµατίζονται σε πόλεις µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη βιοµηχανία για την
παραγωγή φιλµ προστασίας;

Πατίνες
Η επιφάνεια κάθε µνηµείου που κατασκευάζεται από µέταλλο έχει φυσικό ή διακοσµητικό
κάλυµµα προστασίας που εµποδίζει την περαιτέρω οξείδωση του µετάλλου. Αυτά
ονοµάζονται πατίνες. Η πατίνα είναι ένα σταθερό ή λιγότερο σταθερό χρωµατιστό φιλµ, που
σχηµατίζεται ως αποτέλεσµα πολύπλοκων αντιδράσεων µε πολλά στάδια, της ανώτερης
στιβάδας του υλικού του µνηµείου µε οξέα, άλατα και αέρια της ατµόσφαιρας.
Τα µη-φυσικά καλύµµατα είναι συνήθως συνδυασµοί µη-φυσικής πατίνας και οργανικών
ενώσεων, όπως οι συνθέσεις από φυσικό και συνθετικό κερί, φυσικό και συνθετικό οργανικό
λάδι, πολυβουτυλοµεθακρυλικό βερνίκι και άλλα. Είναι γνωστό ότι µερικά µνηµεία είχαν
βαφτεί µε οργανικά λάδια και είχαν καλυφτεί µε µαύρη χρωστική (πιγµέντο). Φυσικά σε αυτές
τις περιπτώσεις η επιφάνεια του µνηµείου χάνει τη χαρακτηριστική λάµψη του µπρούντζου και
αποκτά µορφή λούστρου.
Κάποιοι τύποι πατίνας χρησιµοποιούνται για την αναστήλωση µνηµείων ανά τον κόσµο και
κατασκευάζονται από τις ακόλουθες χηµικές συνθέσεις: (α) βασικά οξείδια του χαλκού (I) και
(II) και (β) βασικά θειικά άλατα του χαλκού (I) και (II), Sb(II), Bi(III) (γ) βασικά άλατα του
χαλκού (ανθρακικά, θειικά, νιτρικά, χλωριούχα).

Τα φιλµ οξειδίου στην επιφάνεια των µικρών µπρούντζινων αντικειµένων παρατηρούνται µε
θέρµανση σε φλόγα που οδηγεί στον σχηµατισµό µαύρου οξειδίου του χαλκού µε οξείδωση
από την ατµόσφαιρα. Τα µεγαλύτερα αντικείµενα θερµαίνονται σε ειδικούς φούρνους. Η
παρασκευή πατίνας είναι συνηθισµένη εργασία, που πραγµατοποιείται αφού τα γλυπτά έχουν
χυθεί στο µέταλλο. Τα φιλµ που παρασκευάζονται από θείο είναι σταθερά µόνο σε συνθήκες
χαµηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας. Οι µη φυσικές πατίνες που παρασκευάζονται µε βάση τα
βασικά άλατα είναι παρόµοιες µε τις φυσικές πατίνες, αλλά είναι λιγότερο σταθερές µηχανικά.
Ωστόσο η ποιότητα των φιλµ που επηρεάζονται από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, καλυτερεύει
µε τον χρόνο, αν η σύνθεση της πατίνας και ο τρόπος παρασκευής της έχουν επιλεχτεί µε
προσοχή. ∆εν προτείνεται η χρήση µη-φυσικών πατινών που περιέχουν ανθρακικά ιόντα σε
πόλεις που βρίσκονται δίπλα σε ακτές θαλασσών και βιοµηχανικά κέντρα, επειδή τα
ανθρακικά ιόντα µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν µε θειικά ιόντα (που περιέχονται στον
αέρα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν φιλµ που
περιέχουν βασικά θειικά ή νιτρικά άλατα του χαλκού (ισχυρά όξινα άλατα).
Για να προστατευτούν τα µνηµεία σε παράκτιες περιοχές, εισάγονται ιόντα χλωρίου στην
σύνθεση της πατίνας. Επειδή τα ιόντα χλωρίου µπορεί να είναι παράγοντες διάβρωσης,
παρουσία φιλµ νερού (στην επιφάνεια του µπρούντζου), ο χαλκός µε την παρουσία ιόντων
χλωρίου οξειδώνεται στον αέρα και σχηµατίζει ένα λεπτό και πολύ σταθερό ανοιχτό πράσινο
φιλµ που προστατεύει τις εσωτερικές µπρούντζινες στιβάδες από περαιτέρω οξείδωση. Αυτό
το φιλµ (CuCl2. 3Cu(OH)2) λέγεται ατακαµίτης.
Το αέριο διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί µετατροπή του ατακαµίτη στον πράσινο µαλαχίτη
CuCO3. Cu(OH)2. Η πράσινη πατίνα έχει την τάση να δείχνει τη µεγάλη ηλικία του µνηµείου.
Αν στον αέρα βρίσκονται πολλές ενώσεις του θείου, αυτό µπορεί να οδηγήσει στον
σχηµατισµό του πράσινου φιλµ που περιέχει Cu(OH)2.CuSO4. Οι κλιµατικές συνθήκες
επηρεάζουν αρκετά τις φυσικοχηµικές διαδικασίες που συµβαίνουν στην επιφάνεια των
γλυπτών. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι ενώσεις που ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα και η
υγρασία.

Επιπλέον πιθανά θέµατα
ο

1. Τα µπρούτζινα αγάλµατα κατασκευάστηκαν σε αρχαίες εποχές. Τον 19
ο
αιώνα παρουσιάστηκε ο χυτοσίδηρος για την παρασκευή γλυπτών. Στον 20
αιώνα άρχισαν να χρησιµοποιούνται για τα γλυπτά χάλυβας και τιτάνιο. Ποιο
µέταλλο είναι λιγότερο πιθανό να διαβρωθεί;
2. Το διάσηµο µνηµείο του µπρούντζινου ιππότη στην Αγία Πετρούπολη είναι
κατασκευασµένο πάνω σε σιδερένιο τόξο σαν πέταλο, το οποίο συνδέεται µε
το µπρούντζινο γλυπτό µε την βοήθεια µπρούτζινων στύλων. Κατά την
διάρκεια της αναστήλωσης το 1978, ένας ατσάλινος σκελετός δεν ήταν µόνο
πολύ προσεκτικά καθαρισµένος από την σκόνη και την σκουριά αλλά είχε
βαφτεί µε κόκκινο µόλυβδο. Ήταν πολύ δύσκολη η εργασία µέσα στο
γλυπτό. Υπέρυθρες λάµπες χρησιµοποιήθηκαν για να επιταχύνουν την
διαδικασία ξήρανσης της µπογιάς. Ωστόσο αυτοί που έκαναν την
αναστήλωση έβαψαν το εσωτερικό του γλυπτού πολλές φορές.
Γιατί έγινε αυτό;
Απάντηση: είναι απαραίτητο να αποµονωθεί ο σιδερένιος σκελετός
από το µπρούντζινο υλικό του µνηµείου.

3. Συνήθως τα µπρούντζινα γλυπτά έχουν λεπτά τοιχώµατα (1,5 mm ως
διάφορα χιλιοστόµετρα σε πάχος). Συνήθως τοποθετούνται στο βάθρο του
µνηµείου, µε τη βοήθεια ειδικού σιδερένιου ή ατσάλινου σκελετού.
∆υστυχώς, εξαιτίας της επιρροής του συσσωρευµένου νερού γύρω από το
γλυπτό, ο µπρούτζος καταστρέφεται. Πώς µπορείτε να εξηγήσετε ότι στο

γλυπτό του αλόγου η πιο αξιοπρόσεκτη καταστροφή (ακόµα και τρύπες)
παρατηρείται στο χαµηλότερο µέρος των ποδιών;

Απάντηση:

Ο σιδερένιος σκελετός σκουριάζει. Αυτό γίνεται γρηγορότερα όπου
υπάρχει επαφή µε τον µπρούντζο. Το προϊόν της οξείδωσης (σκουριά)
έχει µεγάλο όγκο σε σχέση µε τον σίδηρο, γι΄ αυτό τα ραγίσµατα
εµφανίζονται στα πολύ στενά µέρη (για παράδειγµα στα χαµηλότερα
µέρη των ποδιών).
4. Τα ραγίσµατα στα µπρούντζινα γλυπτά κλείνουν συχνά µε κράµα µολύβδου
και κασσιτέρου. Τι ιδιότητες αυτών των υλικών τα καθιστούν κατάλληλα για
αυτή τη διαδικασία; Γιατί η χρήση αυτών δεν είναι ο πιο βολικός τρόπος για
την αναστήλωση των µπρούντζινων γλυπτών;

Απάντηση:

Ο µόλυβδος και τα κράµατά του είναι υλικά που τήκονται εύκολα και
έτσι είναι εύκολο να χρησιµοποιηθούν για την επιδιόρθωση των
ραγισµάτων στα µπρούντζινα γλυπτά. Ωστόσο χρησιµοποιώντας τα,
παραβιάζουµε την αρχή τού να µην χρησιµοποιούµε διαφορετικά µέταλλα σε
επαφή και αυτό οδηγεί σε ηλεκτροχηµική διάβρωση.

Το άγαλµα του Μάρκου Αυρήλιου
Κατά το πέρασµα του χρόνου µικρά ραγίσµατα εµφανίστηκαν στην επιχρύσωση. Νερό
συσσωρεύτηκε στα ραγίσµατα. Αυτό το νερό µαζί µε τις ουσίες του αέρα σχηµάτισαν αγώγιµο
µέσο και επέτρεψαν να συµβεί ηλεκτροχηµική δράση ανάµεσα στον χρυσό και τον
µπρούντζο. Ως συνέπεια, το άγαλµα µετατράπηκε σε τεράστια µπαταρία. Το µέταλλο
διαβρώθηκε και µικρές τρύπες έκαναν την εµφάνισή τους.

Τι είναι ο µπρούντζος;
Ο µπρούντζος παρασκευάζεται από την µείξη χαλκού και κασσιτέρου (ή χαλκού και
ψευδαργύρου όπως προτιµάται στις µέρες µας) σε ένα φούρνο, τήκοντας µαζί (συντήκοντας)
τα µέταλλα. Κατά την ψύξη του µείγµατος σχηµατίζονται φύλλα ενός αρκετά µαλακού
µεταλλικού υλικού (κράµατος) που µπορεί να σφυρηλατηθεί και να πάρει µορφές ή να
χαραχτεί µε αιχµηρό αντικείµενο.
Στην επιφάνεια έχει σκούρο καφέ/µαύρο χρώµα αλλά µε το σκάλισµα αποκαλύπτεται ένα
ανοιχτό πορτοκαλί/καφέ χρώµα παρόµοιο µε του χαλκού. Ο µπρούντζος είναι τυπικά 80%
χαλκός.
Η δραστικότητα των µετάλλων εκφράζεται σε πίνακα όπου τα πιο δραστικά µέταλλα είναι
πρώτα. Ένας τέτοιος πίνακας δίνεται παρακάτω:

Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Ag Au
(Τα µέταλλα K και N έχουν παραλειφθεί λόγω του ότι η δραστικότητά τους είναι πολύ µεγάλη
για να ληφθεί υπόψη για τα γλυπτά.)

Αν και δεν είναι µέταλλο, το υδρογόνο περιλαµβάνεται χάριν συγκρίσεως. Με αυτό, ο ίδιος
πίνακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτροχηµική σειρά, όπου τα µέταλλα πάνω από το Η
δίνουν αρνητικό δυναµικό (δυναµικό οξειδοαναγωγής) σε σχέση µε το υδρογόνο και αυτά
κάτω από το Η, θετικό δυναµικό.

