Δρεσνηηική Δργαζία ( PROJECT ): Σο νερό. Από ηοσς ωκεανούς ζηα
μόρια
Θέκα: Ηγθινχ σο θαηνηθία
Γηαηί ν πάγνο επηπιέεη;
Θεξκνρσξεηηθφηεηα λεξνχ:
Δθθξάζεηο πεξηεθηηθφηεηαο:
Δπί ηνηο εθαηφ βάξνο θαηά βάξνο (% w/w ή % θ.β.)
Δπί ηνηο εθαηφ βάξνο θαη' φγθν (% w/v ή % θ.φ.)
Δπί ηνηο εθαηφ φγθν θαη' φγθν (% v/v ή % θ.φ. ή % vol ή αιθννιηθνί βαζκνί (°)
Ηφληα πνπ πεξηέρνληαη ζην εκθηαισκέλν λεξφ:
Ση είλαη ν δεζκφο πδξνγφλνπ;
Γεζκνί πδξνγφλνπ(εηθφλα):
Πνηνη δεζκνί ζπλαληψληαη ζηα καθξνκφξηα;(πξσηεΐλεο)
Ζ δηπιή έιηθα ηνπ DNA:
Φπζηθνρεµηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζαξνχ λεξνχ:
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ

Θέμα: Ιγκλού ως καηοικία
κοπός μας είναι:
-λα εξεπλήζνπκε, γηαηί δνπλ κέζα ζε ζπίηηα ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα απφ πάγν
-λα δνχκε πσο κπνξνχλ λα δνπλ αξκνληθά κε ην πάγν πνπ ηνπο πεξηηξηγπξίδεη θαη αλ
ηνπο δπζθνιεχεη ή ηνπο δηεπθνιχλεη
-λα εξεπλήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ πνπ ην θάλνπλ ηδηαίηεξν, φπσο:
1) ε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηά ηνπ (π.ρ. γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαινξηθέξ αληί γηα
ιάδη) ή
2) γηαηί δελ παγψλνπλ νη ιίκλεο κέρξη ην βπζφ ηνπο.
3) γηαηί ν πάγνο (ζηεξεφ λεξφ) επηπιέεη, ζε αληίζεζε κε άιια πιηθά.

ΔΙΑΓΩΓΗ:
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2011-2012, εκείο νη καζεηέο ηεο Α΄Λπθείνπ, θαη
νκάδαο 1,πινπνηήζακε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία “Νεξφ. Απφ ηνπο σθεαλνχο ζηα κφξηα”
κε ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο, Γηάλλε Παπαδάθε θαη Βαζίιε Βαξζάκε, πνπ έιαβε
ρψξν ζην 1ν ηππνθξάηεην Λχθεην Κσ. ηελ αξρή απηήο ηεο εξγαζίαο ζέζακε 10
επηκέξνπο ζέκαηα θαη δηαιέμακε απηά ηα νπνία καο ελδηέθεξαλ, ηα νπνία ήηαλ ηέζζεξα
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γηα ηηο νκάδεο θαη έλα ην νπνίν ην δνπιέςακε φινη καδί. Απηφ πνπ δνπιέςακε φινη καδί
είρε ζέκα ηηο παιηέο πεγέο ηεο Κσ θαη ηα πδξαγσγεία θαη γηα λα αληιήζνπκε
πιεξνθνξίεο πήξακε ζπλεληεχμεηο, θάζε νκάδα μερσξηζηά, θαη έπεηηα
πξαγκαηνπνηήζακε κία επίζθεςε ζηηο πεγέο ηηο νπνίεο καο αλέθεξαλ. Σέινο ζα ζέιακε
λα επραξηζηήζνπκε ηνπο θαζεγεηέο καο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο καο
βνήζεζαλ ζηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ.

Γιαηί ο πάγος επιπλέει;
Σν λεξφ είλαη πγξφ, δηαπγέο, άρξσκν ζε ιεπηά ζηξψκαηα, θπαλίδνλ ζε κεγάινπο
φγθνπο. Ζ θαζαξή νπζία είλαη άγεπζηε, ελψ ην θαιφ πφζηκν λεξφ έρεη επράξηζηε γεχζε,
πνπ νθείιεηαη ζηα δηαιπκέλα άιαηα θαη αέξηα. Ζ ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη δηαθνξεηηθή
ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, κε κέγηζηε ζηνπο 4°C.
Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη πσο ην λεξφ ζε ζηεξεή θαηάζηαζε έρεη κηθξφηεξε ππθλφηεηα
απ' φ,ηη ζηελ πγξή. Ο φγθνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο λεξνχ απμάλεηαη θαηά ηελ
ςχμε, γηαηί ε κνξηαθή δνκή ηνπ πάγνπ ζηεξίδεηαη ζηνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ, νη νπνίνη
ζπγθξαηνχλ ηα κφξηα ζε ζέζεηο κε αξθεηά θελά κεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία
γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο: Οη πάγνη επηπιένπλ ζην λεξφ θαη δξνπλ σο κνλσηηθά,
εκπνδίδνληαο ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη απφ θάησ λα παγψζεη, κ' φιεο ηηο επεξγεηηθέο
ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπ πδξφβηνπ θφζκνπ.
ΠΤΚΝΟΣΖΣΔ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΓΟΤ
Θεξκνθξαζία ζε °C
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0(λεξφ)

0,9998

0(πάγνο)

0,9170

Υσξίο ηελ "αλσκαιία" απηή ηεο ππθλφηεηαο ηνπ λεξνχ, ε δσή ζηνλ πιαλήηε καο δε ζα
ππήξρε, ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, εμαηηίαο ηεο βαζκηαίαο ςχμεο ηνπ
λεξνχ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Ζ αλσκαιία απηή δηαξθεί κέρξη ηνπο 4°C πεξίπνπ θαη
έπεηηα ε ζπκπεξηθνξά είλαη ε γλσζηή, φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη, απμάλεηαη θαη ν
φγθνο.

Θερμοτωρηηικόηηηα νερού:
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λεξνχ λα απνζεθεχεη κεγάια πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο επεξεάδνληαο
έηζη ην θιίκα θαη ην κηθξνθιίκα κηαο πεξηνρήο.
Τα κόξηα ηνπ λεξνύ ιόγσ ηνπ δεζκνύ πδξνγόλνπ εκθαλίδνπλ θάπνηνπ είδνπο
ζπλνρή θαη επνκέλσο νη δεζκνί ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνύ δύζθνια ‘απνθόπηνληαη’.
Λόγσ ηεο ζπλεθηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνύ θαη κεηαμύ ηεο επαθήο ηεο
αηκόζθαηξαο κε ηελ πδάηηλε επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη κία επηθάλεηα, ε νπνία
εκπνδίδεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν αληηθεηκέλσλ ζηε ζάιαζζα θαη ην αληίζηξνθν.
Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη επηθαλεηαθή ηάζε.

Λόγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ην έληνκν κπνξεί λα ''πεξπαηάεη'' ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ!

Απνηέιεζκα ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνύ δεκηνπξγείηαη ην ημώδεο.
Ιμώδεο είλαη ε ηδηόηεηα ελόο πιηθνύ πνπ θαζνξίδεη ηε δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα ην
δηαρσξηζκό ησλ κνξίσλ ώζηε λα επηηξαπεί ην ‘’πέξαζκα’’ ελόο αληηθεηκέλνπ κέζσ
απηνύ ηνπ πγξνύ.
Οη επηπηώζεηο ηεο ζεξκόηεηαο ζην λεξό είλαη απηέο πνπ πξνθαινύλ:
Τν λεξό εμαηκίδεηαη θαη απηό γίλεηαη απνξξνθώληαο ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ
γύξσ ηνπ. Όκσο ε ζεξκόηεηα πνπ πξέπεη λα απνξξνθεζεί από ην λεξό είλαη
κεγαιύηεξε ησλ άιισλ πγξώλ. Μέζσ απηήο ηεο ζεξκόηεηαο νη δεζκνί πδξνγόλνπ
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κεηαμύ ησλ κνξίσλ ραιαξώλνπλ κέρξηο όηνπ λα πάςνπλ λα ππάξρνπλ θη έηζη κόξηα
λεξνύ δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα.

Εμάηκηζε

Οκνίσο ε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα ηήμεο είλαη ε ζεξκόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλα ζηεξεό
(ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ν πάγνο) γηα λα ραιαξώζνπλ νη πνιύ ζηαζεξνί δεζκνί
πδξνγόλνπ κεηαμύ ησλ κνξίσλ λεξνύ θαη λα κεηαηξαπεί έηζη ζε πγξό (λεξό). Η
ζεξκόηεηα πνπ πξέπεη λα απνξξνθεζεί από ην ζηεξεό είλαη πάιη πςειόηεξε από
απηέο άιισλ ζηνηρείσλ.
Σπκπεξαζκαηηθά, ην λεξό έρεη πνιύ πςειή ζεξκνρσξεηηθόηεηα, απηό ζεκαίλεη όηη
ρξεηάδεηαη πνιύ ζεξκόηεηα γηα λα απμεζεί θαηά έλα βαζκό Κειζίνπ ε ζεξκνθξαζία
ηνπ λεξνύ. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ην λεξό ιόγσ ηεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο θαζηζηά πην
ήπην ην θιίκα ηεο Γεο.
Λόγσ ηεο ζρέζεο ζεξκνθξαζίαο - ππθλόηεηαο δεκηνπξγείηαη κία ηδηόηεηα ζην λεξό ε
νπνία είλαη ε εμήο:
Όζν ε ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη ηόζν νη δεζκνί ηνπ λεξνύ (πγξό) έρνπλ πην ηζρπξνύο
δεζκνύο κεηαμύ ηνπο, έηζη θαζώο ςύρεηαη ην λεξό γίλεηαη όιν θαη πην ππθλό κέρξη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ λα θζάζεη ζηνπο 4 βαζκνύο Κειζίνπ (ζηνπο 4 βαζκνύο Κειζίνπ
εκθαλίδεηαη ε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ). Από εθεί θαη κεηά ε ππθλόηεηα
ηνπ κεηώλεηαη θαη ζην ζεκείν πήμεο θαίλεηαη κία ζεκαληηθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο!
Επνκέλσο, ν πάγνο είλαη πην ειαθξύο από ην λεξό! Γη’ απηό ην ιόγν επηπιένπλ ηα
παγόβνπλα ζηηο ζάιαζζεο!
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Ο πάγνο επηπιέεη ζην λεξό επεηδή έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα από απηό!

Ελ ηέιεη ην λεξό είλαη έλαο πνιύ θαιόο δηαιύηεο αθνύ κπνξεί λα δηαιύεη
πεξηζζόηεξεο νπζίεο από θάζε πγξό! Γηα παξάδεηγκα, ην γλσζηό ζε όινπο αιάηη
απνηειείηαη από λάηξην (Na) θαη ριώξην (Cl). Τν κόξην ηνπ ρισξηνύρνπ λαηξίνπ
θαζώο έξρεηαη ζε επαθή κε έλα κόξην ηνπ λεξνύ, ακέζσο δηαζπώληαη νη δεζκνί
κεηαμύ ρισξίνπ θαη λαηξίνπ θαη ην λάηξην ζπλδέεηαη κε ην ην νμπγόλν θαη ην ριώξην
ζπλδέεηαη κε ηα πδξνγόλα!

Δθθξάζεηο πεξηεθηηθφηεηαο:
Δπί ηοις εκαηό βάρος καηά βάρος (% w/w ή % κ.β.)
Ζ έθθξαζε απηή δειψλεη ηα γξακκάξηα κηαο ρεκηθήο νπζίαο πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε 100
g δηαιχκαηνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη θπζηθά φηη ζα δηαζέηνπκε πάληα 100 g δηαιχκαηνο. Αλ φκσο
γίλεη αλαγσγή ηεο πνζφηεηαο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ζε 100 g δηαιχκαηνο, ηφηε ε % w/w
πεξηεθηηθφηεηα ζα είλαη φζε έρεη δεισζεί. Ζ % w/w πεξηεθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε
δηαιχκαηα ζηεξεψλ ζε πγξά ή ζηεξεψλ ζε ζηεξεά (θξάκαηα) επεηδή ηα ζηεξεά πεξηγξάθνληαη
επηηπρέζηεξα κε ηε κάδα ηνπο.
Παξαδείγκαηα :
-Γηάιπκα δάραξεο 5 % w/w ζεκαίλεη φηη ζε 100 g δηαιχκαηνο είλαη δηαιπκέλα 5 g δάραξεο (ηα
ππφινηπα 95 g είλαη λεξφ . Αλ δηαζέηνπκε 300 g δηαιχκαηνο, ηφηε ζ' απηά είλαη δηαιπκέλα 15 g
δάραξεο.
-Αλ παξαζθεπάζνπκε έλα δηάιπκα δηαιχνληαο 10 Kg αιαηηνχ ζε 190 kg λεξνχ, ηφηε ην δηάιπκα
(πνπ έρεη κάδα 190+10=200 kg) ζα έρεη πεξηεθηηθφηεηα : 100 × 10 / 200 = 5 % w/w.
-Γηα λα παξαζθεπάζνπκε έλα δηάιπκα γιπθφδεο 2 % w/w αξθεί λα δηαιχζνπκε 2 g γιπθφδεο ζε
98 g λεξνχ (ή 4 g γιπθφδεο ζε 196 g λεξνχ θιπ.)

Δπί ηοις εκαηό βάρος καη' όγκο (% w/v ή % κ.ό.)
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Ζ έθθξαζε απηή δειψλεη ηα γξακκάξηα κηαο ρεκηθήο νπζίαο πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε 100 mL
δηαιχκαηνο. Όηαλ δηαιχεηαη κηθξή πνζφηεηα ζηεξεήο νπζίαο ζε έλα δηαιχηε (π.ρ. λεξφ) γηα ηε
δεκηνπξγία αξαηνχ δηαιχκαηνο, ν αξρηθφο φγθνο ηνπ δηαιχηε δε κεηαβάιιεηαη αηζζεηά θαη
δερφκαζηε φηη απηφο ζα είλαη θαη ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη. Αλ ην δηάιπκα φκσο
δελ είλαη πνιχ αξαηφ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ. Ζ % w/v
πεξηεθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάςεη δηαιχκαηα ζηεξεψλ ζε πγξά.
Παξαδείγκαηα :
-Γηάιπκα δάραξεο 5 % w/v ζεκαίλεη φηη ζε 100 mL δηαιχκαηνο είλαη δηαιπκέλα 5 g δάραξεο. Αλ
δηαζέηνπκε 500 mL δηαιχκαηνο, ηφηε ζ' απηά είλαη δηαιπκέλα 25g δάραξεο.
-Αλ παξαζθεπάζνπκε έλα δηάιπκα δηαιχνληαο 3 g αιαηηνχ ζε 300 mL λεξνχ, ηφηε ην δηάιπκα
(πνπ ζα έρεη φγθν 300 mL) ζα έρεη πεξηεθηηθφηεηα : 100 × 3 / 300 = 1 % w/v.
-Γηα λα παξαζθεπάζνπκε έλα δηάιπκα δάραξεο 2 % w/v αξθεί λα δηαιχζνπκε 2 g γιπθφδεο ζε
100 mL λεξνχ (ή 4 g γιπθφδεο ζε 200 mL λεξνχ θιπ.)
Οη εθθξάζεηο (%w/w) θαη (%w/v) ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε ζρέζε : (%w/v) = d (%w/w)
φπνπ d = ππθλφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο (g/mL).

Δπί ηοις εκαηό όγκο καη' όγκο (% v/v ή % κ.ό. ή % vol ή αλκοολικοί
βαθμοί (°)
Ζ έθθξαζε απηή δειψλεη ηα mL κηαο ρεκηθήο νπζίαο, ζπλήζσο πγξήο, πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε
100 mL δηαιχκαηνο. Όηαλ δηαιχεηαη κηα πγξή νπζία ζε έλα δηαιχηε, ν φγθνο ηνπ ηειηθνχ
δηαιχκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ δηαιχηε θαη δηαιπκέλεο παξφιν πνπ πηζαλφλ λα
παξαηεξνχληαη θάπνηεο κηθξνκεηαβνιέο (φπσο π.ρ. ζπζηνιή φγθνπ) ιφγσ δπλάκεσλ πνπ
αζθνχληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηεο δηαιπκέλεο θαη ηνπ δηαιχηε. Ζ % v/v πεξηεθηηθφηεηα
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα αιθννινχρα πνηά, νπφηε αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα δηαιπκέλεο
αηζαλφιεο θαη ζηα αέξηα κίγκαηα.
Παξαδείγκαηα :
-Τδαηηθφ δηάιπκα νηλνπλεχκαηνο 30 % v/v ζεκαίλεη φηη ζε 100 mL δηαιχκαηνο είλαη δηαιπκέλα
30 mL νηλνπλεχκαηνο
-Αλ παξαζθεπάζνπκε έλα δηάιπκα δηαιχνληαο 20 mL κεζαλφιεο ζε 200 mL λεξνχ, ηφηε ην
δηάιπκα (πνπ ζα έρεη φγθν 200 + 20 = 220 mL) ζα έρεη πεξηεθηηθφηεηα : 100 × 20 / 220 = 9,09%
w/v.
-Ο αέξαο έρεη πεξηεθηηθφηεηα πεξίπνπ 78 % v/v ζε άδσην θαη 21 % v/v ζε νμπγφλν.
-Αλ κηα κπχξα έρεη πεξηεθηηθφηεηα 5 % vol, ηφηε ππάξρνπλ 5 mL νηλνπλεχκαηνο ζε 100 mL
κπχξαο.
-Όηαλ έλα νπίζθη είλαη 40°, ηφηε πεξηέρεη 40 mL νηλνπλεχκαηνο ζε 100 mL πνηνχ.
-Γηα λα παξαζθεπάζνπκε έλα πδαηηθφ δηάιπκα 10 % v/v αξθεί λα δηαιχζνπκε 10 mL πγξήο
νπζίαο ζε 90 mL λεξνχ (ή 20 mL νπζίαο ζε 180 mL λεξνχ θιπ.)

Ιόνηα ποσ περιέτονηαι ζηο εμθιαλωμένο νερό:
Καηαγξάθνληαο απφ δηάθνξεο εηηθέηεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ βξήθακε πσο πεξηέρνπλ
θαηηφληα:αζβεζηίνπ(Ca++), λαηξίνπ(Na+), θάιην(Κ+), καγλήζην(Mg++), ακκψλην(ΝΖ4+)
θαη αληφληα:ρισξίνπ(Cl-), ζεηίθφ ηφλ(SO4--), ληηξηθφ ηφλ(NO3-), ληηξψδεο ηφλ(ΝΟ2-) θαη
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φμηλν αλζξαθηθφ ηφλ (HCO3-).Οπζίεο φπσο ν θψζθνξνο, ην αζβέζηην ή ην θάιην είλαη
απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ησλ θπζηθψλ λεξψλ θαη νη έξεπλεο δελ έρνπλ δείμεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ πγεία, νχηε ζε πεξηπηψζεηο πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ Έηζη, ην
καγγάλην κπνξεί λα αιινηψλεη ηε γεχζε ηνπ λεξνχ θάλνληαο ηελ δπζάξεζηε, νη έξεπλεο
φκσο δελ αλαθέξνπλ πξφθιεζε πξνβιεκάησλ ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ ην αζβέζηην - πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηα πεηξψκαηα θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε ζπγθεληξψζεηο έσο θαη κεξηθψλ
εθαηνληάδσλ mg/l - παίδεη ξφιν ζηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ, αιιά δελ βιάπηεη ηελ πγεία.
ην λεξφ ζπλαληψληαη φιεο νη ελψζεηο ηνπ θσζθφξνπ, κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ λα
απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ζηνλ επηξνθηζκφ ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ηε
κεγαιχηεξε πνζφηεηα αλφξγαλνπ θσζθφξνπ λα νθείιεηαη ζηα αλζξψπηλα ιχκαηα,
επηπηψζεηο ζηελ πγεία, σζηφζν, δελ έρνπλ αλαθεξζεί. Κάιην ππάξρεη ζε φια ηα θπζηθά
λεξά, κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ πφζηκσλ λα θηάλεη ηα 20 mg/l, ρσξίο λα έρνπλ
αλαθεξζεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ελψ ν ραιθφο δίλεη
ζηππηηθή γεχζε ζην πφζηκν λεξφ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φκσο γηα πξφθιεζε
πξνβιεκάησλ πγείαο. Σέινο, ν ςεπδάξγπξνο, πεγή ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηάβξσζε ησλ
γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ θαη ηα απφβιεηα κεηαιιείσλ θαη επηκεηαιισηεξίσλ, δίλεη
ρξψκα θαη ζηππηηθή γεχζε ζην πφζηκν λεξφ ζε ζπγθεληξψζεηο κεγαιχηεξεο απφ 5 m/g,
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία σζηφζν δελ έρνπλ παξαηεξεζεί.

Εαγφξη

Βαζηιεηάδε
:226

: 4,8

: 35,3
: 15,6

: 0,0

: 4,4

: 12,5

: <0,05

(N): 1,9

Λπηηφο

Βίθνο

: 28,3
: 200,5
: 9,8
: 6,3

: 248,0

Ήβε Λνπηξάθη
: 288

: 39,2

: 7,8

:0

: 8.3
: 6,7
: <0,05

: 0,1

: 372
: 6,7
: 7,2
: <0.05
: 22,0

Αληφληα ➚
Καηηφληα ➘
: 78

: 55,0

: 58,7

: 97,0

: 0,9
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: 3,3
: 0,0
: 3,2
: 0,9

: 25,3
: 1.5
: 22.9

: 8,3

: 3,4

: 14,7

: 2,8

: 0,7

: 0,4
: <0,26

: 16,3
: 1,2
: 74,4
: 0,26
: <0,01
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Σι είναι ο δεζμός σδρογόνοσ;
ηε ρεκεία, δεζμός σδρογόνοσ νλνκάδεηαη έλα είδνο ειθηηθήο δηακνξηαθήο δχλακεο
πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δχν κεξηθψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ αληίζεηεο πνιηθφηεηαο,
ιφγσ αληζνκεξνχο θαηαλνκήο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ησλ κνξίσλ. Αλ θαη είλαη
ηζρπξφηεξνο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο δηακνξηαθέο δπλάκεηο, έλαο ηππηθφο δεζκφο
πδξνγφλνπ είλαη αζζελέζηεξνο ηφζν ηνπ ηνληηθνχ φζν θαη ηνπ νκνηνπνιηθνχ δεζκνχ.
Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα "δεζκφο πδξνγφλνπ", έλα κέινο ηνπ δεζκνχ πεξηιακβάλεη
έλα άηνκν πδξνγφλνπ. Σν άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε έλα απφ ηα
ζηνηρεία νμπγφλν, άδσην ή θζφξην, πνπ είλαη φια ηνπο ηζρπξά ειεθηξαξλεηηθά ζηνηρεία.
Απηά ηα ζηνηρεία είλαη γλσζηά σο νη δότες ηνπ δεζκνχ πδξνγφλνπ. Σν ειεθηξαξλεηηθφ
ζηνηρείν πξνζειθχεη ην ειεθηξνληθφ λέθνο απφ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ
αηφκνπ πδξνγφλνπ θαη, εθηξέπνληαο ην λέθνο απφ ην θέληξν, αθήλεη ην άηνκν κε ζεηηθφ
κεξηθφ θνξηίν. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ πδξνγφλνπ ζε ζρέζε κε άιια άηνκα θαη
κφξηα, ην πξνθχπηνλ θνξηίν, αλ θαη κφλν κεξηθφ, ελ ηνχηνηο αληηπξνζσπεχεη κηα
ζεκαληηθή ππθλφηεηα θνξηίνπ. Έλαο δεζκφο πδξνγφλνπ πξνθχπηεη φηαλ απηή ε ηζρπξή
ζεηηθή θαηαλνκή θνξηίνπ πξνζειθχεη έλα αζχδεπθην δεχγνο ειεθηξνλίσλ ελφο άιινπ
αηφκνπ, πνπ γίλεηαη ν δέκτης ηνπ δεζκνχ πδξνγφλνπ.
Ο Γεζκφο πδξνγφλνπ είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο δηακνξηαθήο δχλακεο. πγθεθξηκέλα
ζπλδέεη κφξηα φπσο εθείλα ηνπ λεξνχ ζηνλ πάγν. Σα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ελφο κνξίνπ
λεξνχ πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ εθείλνπ ηνπ νμπγφλνπ έιθνληαη απφ άηνκα νμπγφλνπ
δχν γεηηνληθψλ κνξίσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πιένλ ηξηζδηάζηαηεο
κνξηαθέο ελψζεηο. Απηή αθξηβψο ε έιμε είλαη εθείλε πνπ θάλεη ζηεξεφ ην λεξφ, δειαδή
πάγν.

Γεζμοί σδρογόνοσ(εικόνα):
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Ποιοι δεζμοί ζσνανηώνηαι ζηα μακρομόρια;(πρωηεΐνες)
Σα δνκηθά κφξηα(κνλνκεξή) ησλ καθξνκνξίσλ ζπλδένληαη κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο
πνπ ράξε ζηε ζηαζεξφηεηά ηνπο είλαη νη πην δηαδεδνκέλνη ζηελ έκβηα χιε. Όκσο,ζηε
δηάηαμε ησλ κα-θξνκνξίσλ ζην ρψξν(ρσξνδηάηαμε) επηδξνχλ θπξίσλ κε νκνηνπνιηθνί
δεζκνί φπσο:
Γεζκφο Τδξνγφλνπ:
αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ελφο αηφκνπ Τδξνγφλνπ (Ζ) θαη ελφο πην ειεθηξαξλεηηθνχ
αηφκνπ, π.ρ. Φζφξην (F), Ομπγφλν (Ο), Άδσην (Ν).
Γπλάκεηο Van der Waals:
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ πνπ ιφγσ κεηαηφπηζεο ηνπ ειεθηξνληαθνχ λέθνπο ηνπο,
κεηαηξέπνληαη παξνδηθά ζε δίπνια.
Τδξφθνβνη δεζκνί:
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ νκάδσλ αδηάιπησλ ζην λεξφ (πδξφθνβσλ) πνπ φηαλ βξεζνχλ
κέζα ζην λεξφ αλαγθάδνληαη λα πιεζηάζνπλ.

Η διπλή έλικα ηοσ DNA:
Tν 1953 νη Σδέηκο Γνπάηζνλ (J. Watson), θαη Φξάλζηο Κξηθ, (F. Crick), δχν εξεπλεηέο
πνπ εξγάδνληαλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Καίκπξηηδ παξνπζίαζαλ έλα "κνληέιν" ηεο
δνκήο ηνπ DNA, πνπ νλνκάζζεθε "κνληέιν ηεο δηπιήο έιηθαο". χκθσλα κε ην κνληέιν
απηφ ην κφξην ηνπ DNA πξνπζηάδεηαη κε ηα αθφινπζα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Απνηειείηαη απφ δχν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο ζε κνξθή δχν αληηηαθηψλ θιψλσλ
πνπ ζρεκαηίδνπλ δεμηφζηξνθε δηπιή έιηθα.
Οη αδσηνχρεο βάζεηο (ή πξσηετληθέο) θάζε θιψλνπ είλαη θάζεηεο σο πξνο ηνλ άμνλα
ηνπ κνξίνπ θαη πξνεμέρνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζπζηξνθήο.
Οη δχν δεκηνπξγνχκελνη θιψλνη ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο πδξνγφλνπ. Σα
δε δεπγάξηα ησλ αδσηνχρσλ βάζεσλ φπνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο δεζκνί
πδξνγφλνπ είλαη θαζνξηζκέλα: ε αδελίλε κε ηε ζπκίλε θαη ε γνπαλίλε κε ηελ θπηνζίλε.
Μεηαμχ ηεο αδελίλεο θαη ηεο ζπκίλεο ζρεκαηίδνληαη δχν δεζκνί πδξνγφλνπ , ελψ κεηαμχ
ηεο γνπαλίλεο θαη ηεο θπηνζίλεο ηξεηο δεζκνί πδξνγφλνπ

Φσζικοτηµικά ταρακηηριζηικά ηοσ καθαρού νερού:
Σν λεξφ απνηειεί µηα µνλαδηθή ρεµηθή έλσζε ζηνλ πιαλήηε πνχ βξίζθεηαη ζε αθζνλία
θαη απαληάηαη ζηε θχζε ζηηο ηξεηο µνξθέο ηεο χιεο, δειαδή ζε ζηεξεά, ζε πγξή θαη ζε
αέξηα. Οη ηδηφηεηεο ηνπ απηέο, µαδί µε ηελ εθπιεθηηθά µεγάιε δηαιπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα,
ην θάλνπλ λα είλαη ην ζεµαληηθφηεξν πιηθφ πνπ έρεη θαζνξίζεη ηηο πεξηζζφηεξεο
δηεξγαζίεο ζηνλ ζηεξεφ θινηφ ηεο γεο, απφ ην θιίµα, ηε δηάβξσζε θαη ηε µεηαθνξά, σο
ηε δεµηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο δσήο. Οη θπζηθνρεµηθέο ηδηφηεηέο ηνπ,
πξνζδίδνληαη απφ απηή ηελ ίδηα ηε ρεµηθή ηνπ ζχλζεζε, πνπ είλαη δχν άηνµα
πδξνγφλνπ ζπλδεδεµέλα µε γσλία 105ν
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(ζρήµα) µε έλα άηνµν νμπγφλνπ. Ζ δηάηαμε απηή δεµηνπξγεί µηα αζπµµεηξία ζην µφξην
ηνπ
λεξνχ ην νπνίν εµθαλίδεη µηα ζεηηθή θαη µηα αξλεηηθή πιεπξά. Σν άηνµν ηνπ νμπγφλνπ
είλαη ειαθξά ζεηηθά θνξηηζµέλν θαη ηα άηνµα ηνπ πδξνγφλνπ αξλεηηθά. Ζ µνξηαθή
πνιηθφηεηα θάλεη ηα µφξηα ηνπ λεξνχ λα ζπλδένληαη µεηαμχ ηνπο ραιαξά, µε δεζµνχο
πδξνγφλνπ θαη λα
ζρεµαηίδνπλ αιπζίδεο. Απηή είλαη θαη ε αηηία πνπ ην λεξφ έρεη αζπλήζεηο ηδηφηεηεο ζε
ζρέζε µε ζπγγελείο ηνπ ρεµηθέο ελψζεηο.
Οη δεζµνί πδξνγφλνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζεξµηθή θαηάζηαζε θαη έηζη ζε θάζε
ζεξµνθξαζία ζρεµαηίδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο ησλ µνξίσλ µε ηάζε λα
ζρεµαηίδνπλ εμαγσληθέο αιπζίδεο (ζρήµα 4.2). Σα µφξηα ηνπ λεξνχ, βξίζθνληαη θάησ
απφ ηελ επήξεηα ηφζν ηεο ζεξµηθήο ζπζηνιήο-δηαζηνιήο φζν θαη ηεο ηάζεο λα
ζρεµαηίδνπλ αιπζίδεο µε δεζµνχο πδξνγφλνπ. Ζ ζηαηηζηηθή θαηαλνµή ησλ ειεχζεξσλ
µνξίσλ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμαγσληθέο αιπζίδεο, θαζνξίδεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ
λεξνχ.
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Ζ εµθάληζε ηνπ µέγηζηνπ ηεο ππθλφηεηαο ζηνπο 4νC, είλαη απνηέιεζµα µηαο ζηαηηζηηθήο
θαηαλνµήο αιπζίδσλ θαη ειεχζεξσλ µνξίσλ, ηέηνηα ψζηε αλά µνλάδα φγθνπ λα
πεξηέρεηαη ν µέγηζηνο αξηζµφο µνξίσλ λεξνχ. Ζ πιήξεο ηαμηλφµεζε ζε εμαγσληθή
δηάηαμε θαηαιαµβάλεη ην µέγηζην φγθν. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπµβαίλεη φηαλ ην λεξφ
παγψλεη. Ζ µεγάιε αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο φµσο, θάλεη ηε ζεξµηθή δηαζηνιή λα
ππεξηζρχζεη ησλ δεζµψλ πδξνγφλνπ. Μεγάια πνζά ζεξµφηεηαο δεζµεχνληαη ή
απνδεζµεχνληαη θαηά ηε ζχλδεζε θαη ηελ απνζχλδεζε απηψλ ησλ αιπζίδσλ.
Έηζη εμεγνχληαη ε µεγάιε ιαλζάλνπζα ζεξµφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα παγψζεη, αιιά
θαη λα εμαηµηζηεί ην λεξφ, θαζψο επίζεο θαη ε µεγάιε ζεξµνρσξεηηθφηεηα πνπ είλαη
θαζνξηζηηθή ζηνλ επεξεαζµφ ηνπ θιίµαηνο παξάθηησλ πεξηνρψλ.
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σμπεράζμαηα:
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάιακε είλαη πσο
ην λεξφ είλαη ε θπξηφηεξε πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη δσή.
Σν λεξφ απνηειείηαη απφ δεζκνχο πδξνγφλνπ νη νπνίνη θάλνπλ
ηνλ πάγν, ν νπνίνο ζπληζηάηαη απφ λεξφ, λα επηπιέεη θαη ηνλ
θάλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν δηαιχηε. Δπηπιένληαο ην λεξφ, ην νπνίν
έρεη παγψζεη, πάλσ απφ κία ιίκλε θξαηάεη ηελ ζεξκνθξαζία θάησ
απφ ην λεξφ ζηαζεξή, ελψ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ κπνξεί
θαη λα ρηνλίδεη! Αθφκε, νη δεζκνί πδξνγφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθνί
θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή φπσο ζηηο πξσηεΐλεο θαη ζην DNA.
Δπίζεο, ζην λεξφ ππάξρνπλ πνιιά άιαηα ηα νπνία επζχλνληαη
γηα ηελ γεχζε ηνπ λεξνχ.
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