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Να σχετίζεται 
με τη ζωή τους 

Να μπορούν να 
την 

επαναλάβουν 
μόνοι τους 

Να μπορούν να 
τη δείξουν και 

να την 
εξηγήσουν σε 

άλλους 

Να αφήνει 
ερωτήματα 
ανοιχτά για 
διερεύνηση 

Εργαστηριακή Άσκηση: Στόχος τα Κίνητρα 

Μαθητών 



Εργαστηριακή Άσκηση:  

Στόχος οι πρακτικές επιστημονικής έρευνας 

Τι παρατηρείτε; 

Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει; 

Βρείτε τρόπους να οργανώσετε τα στοιχεία σας. Ταξινομήστε.  

Τι θα συμβεί αν …; Διατυπώστε μια υπόθεση. 

Ελέγξτε τις ιδέες σας. Πειραματιστείτε. 

Σκεφτείτε και συζητήστε για ότι έγινε. Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε; 

Μεταφέρετε αυτά που μάθαμε σε μια άλλη κατάσταση.  Μια εφαρμογή αυτών… 
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Εργαστηριακή Άσκηση:  

Στόχος το επιστημονικό περιεχόμενο 

Ιδιότητες 
Πολυμερών και 

Πλαστικών 

Ανακύκλωση 

Ταυτοποίηση 
Πλαστικών 
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• στην κατανάλωση ενέργειας 

• των επικίνδυνων χημικών ουσιών 

• στα απόβλητα 
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Εργαστηριακή  Άσκηση:  

Αειφόρος διαχείριση 



Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο (PETE) 
     “Πολυεστέρας” 

Μήκος αλύσίδας: 4,000 – 8,000 

Ester 
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Πλαστικά  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/SEMexample.jpg


 Υψηλής-Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο 
(HDPE) 

Μήκος αλυσίδας: 10,000 – 100,000 
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Πλαστικά  



PVC – (πολυβίνυλο χλωρίδιο) 

Μήκος αλυσίδας: 4,000 – 5,000 

Περισσότερος πολικός  ισχυρότερος δεσμός 
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Πλαστικά  



Χαμηλής-Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο 
(LDPE) 

Μήκος αλυσίδας: 1000 - 2000 

9/3/2017 ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9 

Πλαστικά  



Εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους 
πολυαιθυλένιο (UHMWPE) 

Κράνος 

Γρανάζια 

Αντικατάσταση  
άρθρωσης 

Μήκος αλυσίδα: 2-6 εκατομμύρια 
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Πλαστικά  



Πολυπροπυλένιο (PP) 
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Πλαστικά  



Πολυστυρένιο (PS) 
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Πλαστικά  



Άλλα… 
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Πλαστικά  



Πολυμερή φάρμακα 

• Αντιόξινο: Γάλα Μαγνησίας 

 

• Αντιόξινο: Gaviscon 
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Mg(OH)2(s) + 2HCl(aq) →MgCl2(aq) + 2H2O(l) 

Φυσικά πολυμερή  
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Αλγινικό Οξύ 

Φυσικός πολυσακχαρίτης που 
αποτελεί το 30 έως 60% του 
ξηρού βάρους των καφέ φυκιών. 
Απομονώθηκε για πρώτη φορά  
το 1883. 

Αποτελείται από δύο ισομερή του ουρονικού οξέος: 
μαννουρονικό οξύ (M) και γουλουρονικού οξέος (G), 
συνδεδεμένα με τρεις τρόπους  

Φυσικά πολυμερή  
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Αλγινικό Οξύ 

Φυσικά πολυμερή  

• Διαφορές στην αναλογία  M/G 

και πολυμερών αλυσίδων 

έχουν ως αποτέλεσμα 

διαφορές στις ιδιότητες, όπως 

στην ικανότητα σχηματισμών 

πηκτών (gel ) και στην ισχύ 

τους.  

• Η M/G αναλογία εξαρτάται 

από το είδος των φυκιών, την 

τοποθεσία και την εποχή 

συγκομιδής.  
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Αλγινικό Οξύ 

Φυσικά πολυμερή  

Αδιάλυτα στο νερό  Διαλυτά στο νερό  
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Πως δρα το Gaviscon 

Φυσικά πολυμερή  

Αδιάλυτο στο νερό  

Διαλυτό στο νερό  

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

NaHCO3(aq) + HCl(aq) →NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
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Συνθετικά πολυμερή  

Ακρυλικό οξύ – Προπενικό οξύ 

Πολυακρυλικό νάτριο 

CH2=CHCOOH 



 
 

Η ανακάλυψη ενός πολυμερούς, του πολυακετυλένιου, το οποίο 
είναι αγώγιμο σχεδόν όπως  ένα μέταλλο.  

 

Αγώγιμα πολυμερή  
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Πως μπορεί ένα πλαστικό να γίνει αγώγιμο; 

Θα πρέπει "μιμείται" ένα μέταλλο - τα ηλεκτρόνια των δεσμών πρέπει να 
κινούνται ελεύθερα.  

Μια προϋπόθεση για αυτό είναι η αλληλουχία απλών και διπλών  δεσμών 
που ονομάζονται συζυγείς δεσμοί. Το πολυακετυλένιο είναι το απλούστερο 
πολυμερές με συζυγία δεσμών.  
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Αγώγιμα πολυμερή  



Η έκπληξη από μια ασημένια επίστρωση... 

Τη δεκαετία του 1970, ο Shirakawa μελετούσε 
τον πολυμερισμό του ακετυλενίου. Στο δοχείο 
αντίδρασης σχηματιζόταν  πολυακετυλένιο με 
μορφή μαύρης σκόνης.  

Μια μέρα, κατά λάθος προστέθηκε χίλιες 
φορές περισσότερος καταλύτης από το 
συνηθισμένο και σχηματίστηκε μια ασημί 
λεπτή στοιβάδα πάνω στην επιφάνεια του 
υγρού.   

Προφανής η ερώτηση για έρευνα: 

«Αφού η λεπτή στοιβάδα πλαστικού έχει 
μεταλλική λάμψη, μπορεί να άγει το 
ηλεκτρικό ρεύμα;» 
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Αγώγιμα πολυμερή  



Δυστυχώς, όμως η λεπτή στοιβάδα πολυακετυλενίου δεν ήταν αγωγός ηλεκτρισμού.  Η 

επόμενη ερώτηση για έρευνα: «Θα μπορούσε με τροποποίηση να γίνει αγώγιμη;» 

Η συνεργασία των Heeger,  MacDiarmid και Shirakawa είχε ως αποτέλεσμα μια 

ανακάλυψη που τους χάρισε το βραβείο Nobel στη Χημεία. 

«Η αντίδραση του πολυμερούς με ατμούς ιωδίου (Ι2 ) οδηγεί σε αύξηση της 

αγωγιμότητας έως και δέκα εκατομμύρια φορές.» 
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Αγώγιμα πολυμερή  

…και ένα Nobel Χημείας (2000) 
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Πως δημιουργείται η κίνηση ηλεκτρονίων; 

Κατά την αντίδραση, το μόριο του ιωδίου Ι2 έλκει ένα ηλεκτρόνιο διπλού 

δεσμού από την αλυσίδα του πολυακετυλενίου και σχηματίζεται I3
- .   

Το μόριο του πολυακετυλενίου αποκτά θετικό φορτίο.  

Το (μοναχικό) ηλεκτρόνιο που απομένει  (από τον πρώην διπλό δεσμό) 

μπορεί να κινηθεί εύκολα και με αυτόν τον τρόπο μετακινούνται οι διπλοί 

δεσμοί κατά μήκος του μορίου.  

Αγώγιμα πολυμερή  

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2000/chempolaron2.gif


…Κανείς δεν είναι τέλειος! 

Ενώ το πολυακετυλένιο μπορεί να εμπλουτιστεί (doping) για να άγει το 

ρεύμα όπως και πολλά μέταλλα, η αγωγιμότητα του μειώνεται γρήγορα 

σε επαφή με τον αέρα. Το γεγονός οδήγησε στην ανάπτυξη πιο 

σταθερών, πολυμερών με συζυγία δεσμών, π.χ. πολυπυρρόλη, 

πολυανιλίνη και πολυ(θειοφαινιο)  
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Αγώγιμα πολυμερή  



Εντατική έρευνα και ανάπτυξη 

Ο συνδυασμός της πλαστικότητας και του χαμηλού βάρους των πλαστικών 

με την αγωγιμότητα των μετάλλων έχει προκαλέσει την εντατική ανάπτυξη 

τους. Με δεδομένο ότι η αγωγιμότητα τους ποικίλει σε ευρεία περιοχή, από 

αυτή των ημιαγωγών μέχρι των μετάλλων, έχουν πολλές εμπορικές χρήσεις 

όπως μπαταρίες, συμπυκνωτές, αντιστατικά υλικά και αντιδιαβρωτικές 

ουσίες  
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Αγώγιμα πολυμερή  



Λαμπρές εφαρμογές 

Δίοδοι Εκπομπής Φωτός 

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη αφορά τα συζυγή 

πολυμερή στην μη-ενισχυμένη, την 

ημιαγώγιμη κατάσταση τους. Και αυτό 

επειδή στα τέλη του 20ου αιώνα 

ανακαλύφθηκε ότι μερικά συζυγή πολυμερή 

εμφανίζουν ηλεκτρο-φωταύγεια, δηλαδή 

φέγγουν όταν εφαρμόζεται μια τάση.  

Τα πλαστικά φωταύγειας έχουν πολλές 

εφαρμογές σε οθόνες φωτός, στα κινητά 

τηλέφωνα και στις πληροφοριακές πινακίδες.  
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Αγώγιμα πολυμερή  



Φωτοβολταϊκά 

Η διαδικασία που οδηγεί σε ηλεκτρο-
φωταύγεια μπορεί να «αντιστραφεί». Η 
απορρόφηση του φωτός δημιουργεί 
θετικά και αρνητικά φορτία που 
συλλέγονται από τα ηλεκτρόδια για την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή είναι 
η αρχή του φωτοβολταϊκού.  

Πλαστικά φωτοβολταϊκά μπορούν να 
απλώνονται πάνω από μεγάλες εκτάσεις 
και να μας δίνουν φιλική προς το 
περιβάλλον ηλεκτρική ενέργεια. 
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Αγώγιμα πολυμερή  

Λαμπρές εφαρμογές 



Φωτογραφικό φίλμ 

«έξυπνα» παράθυρα 
Θωράκιση της οθόνης του 

υπολογιστή από την 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Δίοδοι Εκπομπής Φωτός Ηλιακά στοιχεία 
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