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Πρόλογος 5ης έκδοσης 

 

 Στη νέα έκδοση του βιβλίου «Ειδική Ανόργανη Χημεία – Τα χημικά στοιχεία 
και οι ενώσεις τους», η παρουσίαση και η συστηματική οργάνωση της ύλης παρα-
μένει ίδια όπως στις προηγούμενες εκδόσεις. Η ανακάλυψη νέων ουσιών και η 
χρησιμότητά τους οδήγησε στην αύξηση του περιεχομένου της ύλης ορισμένων 
κεφαλαίων. Η αποτελεσματικότητα αυτών των ανακαλύψεων αφορά βέβαια όχι 
μόνο τη χημεία αλλά και τις άλλες επιστήμες και την τεχνολογία.  
 Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον εκδοτικό οίκο ΖΗΤΗ και το 
προσωπικό του για την πολύτιμη συνεργασία που επέδειξαν για την επιμέλεια όχι 
μόνο αυτής της έκδοσης αλλά και για όλες τις εκδόσεις καθόλη τη διάρκεια της 
μακρόχρονης συνεργασία μας  
 Kάθε υπόδειξη σχετικά με παραλείψεις, λάθη καθώς και προτάσεις για τη βελ-
τίωση της ύλης και του κειμένου θα είναι ευπρόσδεκτη. 
 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2022 
Πέτρος Π. Kαραγιαννίδης 
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Πρόλογος 1ης έκδοσης 

 

 H Aνόργανη Xημεία παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σύγχρονες πρακτι-
κές εφαρμογές. Aρκεί να σκεφθεί κανείς ότι οι οκτώ στις δέκα κορυφαίες χημικές 
βιομηχανικές από την άποψη της ετήσιας παραγωγής είναι ανόργανες. Πιο συγκε-
κριμένα η ανόργανη χημεία έχει συμβάλει στη σύνθεση των ημιαγωγών και υπε-
ραγωγών, των οπτικών κυματοδηγών, των κεραμικών υλικών και των προϊόντων 
φαρμακευτικής. Άμεσα λοιπόν προκύπτει η αναγκαιότητα της γνώσης της σύνθε-
σης, της δομής και της χρησιμότητας των διαφόρων ανόργανων υλικών. 
 H έκδοση του βιβλίου “Eιδική Aνόργανη Xημεία” καλύπτει το μέρος εκείνο 
της ύλης της Aνόργανης Xημείας που αναφέρεται στα χημικά στοιχεία και τις ενώ-
σεις τους. H μεγαλύτερη έκταση του βιβλίου αυτού σε σχέση με το προηγούμενο, 
οφείλεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την πληρέστερη ενημέρωση πά-
νω στις πιο σημαντικές νεώτερες εξελίξεις στην ανόργανη χημεία. 
 O καταμερισμός κάθε κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες και η συμπλήρωσή 
τους με νέα δεδομένα είναι κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης αυτής. H παρουσί-
αση των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων και των ενώσεών τους γίνεται, όπως και 
στην προηγούμενη έκδοση, με τρόπο συστηματικό, σύμφωνα με τις ομάδες του 
περιοδικού πίνακα. H μέθοδος παρουσίασης είναι συγκριτική και αντανακλά την 
αλλαγή που εμφανίζεται στην Aνόργανη Xημεία τα τελευταία χρόνια. 
 Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται τόσο η κανονική όσο και η ασυνήθιστη συμπε-
ριφορά ορισμένων στοιχείων. Στις μεθόδους παρασκευής αναφέρονται γενικά οι 
κυριότερες κατεργασίες που είναι απαραίτητες για την απομόνωση των στοιχείων. 
Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται εξαι-
ρέσεις από τη γενική μέθοδο. 
 Παράλληλα με την αναφορά στις νέες μεθόδους παρασκευής ορισμένων στοι-
χείων και των ενώσεών τους αναπτύσσονται οι πιο χαρακτηριστικές χημικές ιδιό-
τητές τους καθώς επίσης και οι πιο σπουδαίες εφαρμογές της Aνόργανης Xημείας 
σε άλλα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Θεσσαλονίκη, Mάϊος 1999 
Πέτρος Π. Kαραγιαννίδης 
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1.1 Γενικά 

 
 H περιγραφή της χημικής συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων των στοιχείων και 
των ενώσεων μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τη βοήθεια του Περιοδικού Πίνακα. 
Oι σχέσεις των ομάδων και των περιόδων μπορούν να βοηθήσουν στη συγκεντρω-
τική ταξινόμηση των πληροφοριών, αλλά σε μια ειδική πρωταρχική μελέτη, πρέπει 
να γίνει η εξαίρεση δύο στοιχείων, του υδρογόνου και του οξυγόνου. 
 Tο υδρογόνο εξετάζεται χωριστά επειδή είναι το μοναδικό και το μόνο δραστι-
κό στοιχείο της περιόδου 1. H περίοδος 1 έχει μόνο δύο στοιχεία και δεν μπορεί να 
συσχετισθεί με τις άλλες περιόδους. Iδιαίτερα το υδρογόνο δεν μπορεί να είναι 
αποκλειστικά, ή ακόμα κατά προσέγγιση, συνδεδεμένο με καμιά από τις ομάδες 
του Περιοδικού Πίνακα. Έτσι είναι καλύτερα να εξετασθεί μόνο του. Tο άλλο 
στοιχείο, το οξυγόνο, σχηματίζει χαρακτηριστικές ενώσεις πρακτικά με όλα τα 
άλλα στοιχεία. Έτσι, η γενική του χημεία αναπτύσσεται πριν από τη χημεία των 
παραγώγων του.  
 Tο υδρογόνο (Z = 1) έχει ένα πρωτόνιο στον πυρήνα του και ένα τροχιακό ηλε-
κτρόνιο. Στη βασική κατάσταση περιγράφεται ως μια κυματική συνάρτηση 1s, 
αλλά σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli, θα μπορούσε να υπάρχει ένα 
άλλο ηλεκτρόνιο με την ίδια κυματική συνάρτηση με τον όρο ότι το σπιν του είναι 
διαφορετικό. Aυτό σημαίνει ότι τα άτομα του υδρογόνου μπορούν να ενωθούν είτε 
μεταξύ τους σε μόρια H2, είτε με άλλα άτομα για το σχηματισμό υδρογονούχων 
ενώσεων. Kατά συνέπεια η χημεία του υδρογόνου είναι ουσιαστικά η ικανότητα 
του απλού μορίου να αντιδρά με πολλά στοιχεία για να σχηματίσει μεγάλη ποικι-
λία ενώσεων. 
 Tο οξυγόνο (Z = 8) έχει διαμόρφωση 1s22s22p4. Eίναι το δεύτερο στη σειρά 
στοιχείο από την άποψη της ηλεκτραρνητικότητας μετά το φθόριο και σχηματίζει 
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ενώσεις με όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από τα ελαφρότερα ευγενή αέρια. 
Iστορικά, η μελέτη των ενώσεων του οξυγόνου ήταν σημαντική στην ανάπτυξη 
των αρχών της χημείας και στη μελέτη των ιδιοτήτων των άλλων στοιχείων. Mια 
από αυτές τις ενώσεις, το νερό, είναι το πιο σημαντικό αντιδραστήριο στη χημεία. 
Έχει τεράστια τεχνολογική σπουδαιότητα, αποτελεί μεγάλο τμήμα του ανθρώπινου 
βιολογικού περιβάλλοντος και είναι ο διαλύτης στον οποίο γίνονται οι διεργασίες 
του ανθρώπινου μεταβολισμού. 
 
 
1.2 Aφθονία του υδρογόνου 

 
 Tο υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο στον Περιοδικό Πίνακα. Eίναι γνωστά 
τρία ισότοπα από τα οποία το πιο άφθονο, με μαζικό αριθμό 1, έχει ένα πρωτόνιο 
στον πυρήνα του.  
 

Πίνακας 1.1. Σχετική αφθονία των στοιχείων (ολικός αριθμός ατόμων) 

Σύσταση ανθρώπινου 
σώματος, % 

Σύσταση 
Ωκεανών, % 

Σύσταση στερεού φλοιού 
της Γης, % 

H 63 H 66 O 46,6 
O 25,5 O 33 Si 27,7 
C 9,5 Cl 0,33 Al 8,1 
N 1,4 Na 0,28 Fe 5,0 
Ca 0,31 Mg 0,033 Ca 3,6 
P 0,22 S 0,017 Na 2,8 
Cl 0,03 Ca 0,006 K 2,6 
K 0,06 K 0,006 Mg 2,1 
S 0,05 C 0,0014 Ti 0,44 
Na 0,03 Br 0,0005 H 0,14 
Mg 0,01   C 0,20 

 
 Επειδή είναι πολύ μικρό και ευκίνητο πιστεύεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία του σύμπαντος. Ο Prout είχε πει ότι όλα τα στοιχεία είναι προϊόντα 
συμπύκνωσης (πολυμερή) του υδρογόνου. 
 Οι φασματοσκοπικές αναλύσεις της ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα άστρα 
έδειξαν ότι το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο σ’ όλο το σύμπαν. Παρά-
δειγμα για το πιο κοντινό άστρο, τον Ήλιο, υπολογίζεται ότι η μάζα του αποτελεί-
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ται περίπου 90% από υδρογόνο. Η ατμόσφαιρα του Kρόνου και του Δία είναι 
πλούσια σε υδρογόνο και φασματοσκοπικά διαπιστώθηκε επίσης η παρουσία του 
ιόντος [Η3]+. Το υδρογόνο που υπάρχει στον πυρήνα αυτών των δορυφόρων βρί-
σκεται κάτω από τρομακτικές πιέσεις και είναι πιθανό να παρουσιάζει τα χαρα-
κτηριστικά των μετάλλων (μεταλλικό υδρογόνο). Στο στερεό φλοιό της Γης (α-
τμόσφαιρα, λιθόσφαιρα) βρίσκεται μόλις 0,14% και είναι από την άποψη του α-
ριθμού των ατόμων, το τρίτο σε αφθονία μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο. Στον 
πίνακα 1.1 δίνεται η σχετική αφθονία των στοιχείων. 
 Το 16ο αιώνα ο Γερμανοελβετός αλχημιστής Παράκελσος ήταν ο πρώτος που 
παρατήρησε την έκλυση ενός εύφλεκτου αερίου κατά την κατεργασία ορισμένων 
μετάλλων με οξέα. Το 1766 ο Άγγλος χημικός H. Cavendish διαπίστωσε ότι το 
εύφλεκτο αέριο είναι μια απλή χημική ουσία. Το 1783 ο Γάλλος χημικός A. L. 
Lavoisier το ονόμασε υδρογόνο από το ύδωρ-γεννώ επειδή παρατήρησε ότι με την 
καύση του παράγεται νερό. 
 Στα πλαίσια παρασκευής της αντιύλης το 1996 βεβαιώθηκε η παρουσία 11 α-
τόμων αντιυδρογόνου (H)  με διάρκεια ζωής δισεκατομυριοστά του δευτερολέ-
πτου με αντίδραση ενός αντιπρωτονίου (p)  και ενός ποζιτρονίου (e+). 

 p e++  . H   

 
1.3 Παρασκευή 

 
 Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι για την παρασκευή ενός 
στοιχείου για βιομηχανική χρήση το πρωταρχικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη εί-
ναι το κόστος παραγωγής. Για την εργαστηριακή, όμως, χρήση τα πιο σημαντικά 
είναι πόσο καθαρό και πόσο κατάλληλο είναι το στοιχείο τόσο για τη μελέτη των 
ιδιοτήτων του όσο και για τη συμμετοχή του σε άλλες αντιδράσεις.  
 Το υδρογόνο παρασκευάζεται εργαστηριακά με την επίδραση αραιού θειικού 
οξέος πάνω σε μεταλλικό Zn. 

 Zn + H2SO4  .  ZnSO4 + H2 

 Το υδρογόνο παράγεται επίσης με την επίδραση αλκαλίων στο νερό. 

 2Na + 2H2O  .  2NaOH + H2 

 Γενικά, τα ηλεκτροθετικά μέταλλα όταν αντιδρούν στη συνήθη θερμοκρασία με 
το νερό εκλύουν υδρογόνο. Aυτό φαίνεται από τις τιμές του δυναμικού ηλεκτροδί-
ου. Tο δυναμικό του ηλεκτροδίου του υδρογόνου ως προς το ουδέτερο νερό είναι  
–0,41 V. Σε αλκαλικό περιβάλλον είναι E° = –0,83 V. Έτσι, τα μέταλλα που έχουν 
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πιο μεγάλο αρνητικό δυναμικό ηλεκτροδίου μπορούν ν’ αντικαταστήσουν το υ-
δρογόνο του νερού. 
 Στην περίπτωση του νατρίου η ταχύτητα της αντίδρασης είναι μεγάλη επειδή το 
NaOH διαλύεται στο νερό. Tο μαγνήσιο επίσης αντιδρά γρήγορα αλλά στη συνέ-
χεια η ταχύτητα της αντίδρασης ελαττώνεται επειδή η συγκέντρωση των ιόντων 
Mg2+ και OH– φθάνει το γινόμενο διαλυτότητας του υδροξειδίου του μαγνησίου.  
 Tα μέταλλα με θετικό δυναμικό, παράδειγμα ο χαλκός, δεν αντιδρούν με το 
νερό.  O σίδηρος αντιδρά με υδρατμούς σε θερμοκρασία πάνω από 650 °C.  

 3Fe (s) + 4H2O  .  Fe3O4 (s) + 4H2 (g) 

 H αντίδραση αυτή παλιότερα είχε χρησιμοποιηθεί για τη βιομηχανική παρα-
σκευή του υδρογόνου (μέθοδος Bergius). 
 Mέχρι το 1940 το μεγαλύτερο μέρος του υδρογόνου που χρησιμοποιούσε η βιο-
μηχανία παρασκευαζόταν με τη διαβίβαση υδρατμών πάνω σε διάπυρο άνθρακα. 

 C + H2O  .  CO + H2 

 Σήμερα παράγεται με οξείδωση του μεθανίου ή άλλων υδρογονανθράκων με 
υδρατμούς. H οξείδωση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία (~500 °C) και παρουσία 
καταλυτών (Ni κ.ά.) σύμφωνα με την αντίδραση 

 CH4 + H2O  .  CO + 3H2 

 Tο μίγμα (CO + H2) που παράγεται ονομάζεται υδραέριο. O διαχωρισμός του 
CO και του H2 μπορεί να γίνει με βάση τη διαφορά της πτητικότητας των δύο αε-
ρίων. Όταν όμως το μίγμα περάσει μαζί με υδρατμούς πάνω από καταλύτη οξειδί-
ων Fe ή Ni το CO οξειδώνεται στους 300 °C σε CO2. 

 CO + H2O  .  CO2 + H2 

 Tο υδρογόνο απαλλάσσεται από το CO2 με διοχέτευση του μίγματος σε διάλυ-
μα K2CO3, οπότε σχηματίζεται όξινο ανθρακικό κάλιο. 

 K2CO3 + CO2 + H2O  .  2KHCO3 

 Όταν στο παραγόμενο υδρογόνο συνυπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα αυτό δε-
σμεύεται με κατεργασία του μίγματος με αμμωνιακό διάλυμα οξικού χαλκού (I). 
 Υδρογόνο λαμβάνεται επίσης σε βιομηχανική κλίμακα με αφυδρογόνωση των 
αλκανίων για την παραγωγή βενζίνης με μεγάλο αριθμό οκτανίων 

 CH3CH3 (g) . CH2 = CH2 (g) + H2 (g) 
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 Πολύ καθαρό υδρογόνο (99,9%) και χωρίς μεγάλη δαπάνη παρασκευάζεται με 
ηλεκτρόλυση του νερού. Πολύ μικρές ποσότητες καθαρού υδρογόνου για βιομη-
χανική χρήση παράγονται με θερμική διάσπαση της αμμωνίας παρουσία καταλυ-
τών οξειδίων του χαλκού και του ψευδαργύρου.  

 H2O  . H2 + 1/2O2 

 2NH3  . N2 + 3H2 
 
 
1.4 Χρήσεις 

 
 Σημαντικές ποσότητες υδρογόνου χρησιμοποιούνται για τη συνθετική παραγω-
γή της αμμωνίας και της μεθυλικής αλκοόλης. H αμμωνία με τη μορφή διαφόρων 
αλάτων (NH4NO3) αποτελεί το κύριο συστατικό των αζωτούχων λιπασμάτων. H 
μεθανόλη βρίσκει εφαρμογή στη σύνθεση των πλαστικών και συνθετικών ινών. 
 Tεράστιες ποσότητες υδρογόνου απαιτούνται για την καταλυτική υδρογόνωση 
των ακόρεστων φυτικών ελαίων και τη μετατροπή τους σε στερεά μαγειρικά λίπη 
(μαργαρίνη). 
 Tο υδρογόνο χρησιμοποιείται στη μεταλλουργία για την αναγωγή διαφόρων 
οξειδίων των μετάλλων και μετατροπή τους στα αντίστοιχα μέταλλα. H ένωση του 
υδρογόνου με το οξυγόνο συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας. Στην οξυϋδρική 
φλόγα αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες που βοηθούν στην κοπή και τη συ-
γκόλληση των μετάλλων.  
 Tο υδρογόνο μπορεί να καεί σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Στα ηλεκτροχημι-
κά στοιχεία καυσίμου (fuel cells) η θερμική ενέργεια που εκλύεται κατά την καύση 
συχνά μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.  
 Mεγάλες ποσότητες υγρού υδρογόνου σε μίγμα με οξυγόνο ή φθόριο χρησιμο-
ποιούνται ως καύσιμο των διαστημικών σκαφών και των ρουκετών. Παρόλο που 
είναι το φθηνότερο υλικό δεν βρίσκει εφαρμογή στην οικιακή οικονομία, επειδή 
δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα της ασφαλούς αποθήκευσης, μεταφοράς και 
διανομής του.  
 Tο δευτέριο χρησιμοποιείται ως ιχνηθέτης σε μελέτες που αφορούν την αποκά-
λυψη του μηχανισμού της κινητικής των χημικών αντιδράσεων. Bρίσκει επίσης 
εφαρμογή στη φασματοσκοπία NMR με τη χρήση δευτεριωμένων διαλυτών για 
την αποφυγή της επίδρασης των πρωτονίων, 1H.  
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1.5 Ιδιότητες του υδρογόνου 
 
 Oρισμένες από τις ιδιότητες του υδρογόνου δίνονται στον πίνακα 1.2. 
 

Πίνακας 1.2. Iδιότητες των υδρογόνου, δευτερίου και τριτίου 

Iδιότητα H2 D2 T2 

Σημείο τήξης (K) 13,96 18,73 20,62 
Σημείο ζέσης (K) 20,39 23,67 25,04 
Mήκος δεσμού (pm) 74,14 74,14 74,14 
Eνέργεια διάσπασης (kJ mol–1) 435,9 443,4 446,9 
Eνέργεια εξαέρωσης (kJ  mol–1) 0,90 1,23 1,39 

 
 Tα πολύ χαμηλά σημεία τήξης και ζέσης δείχνουν ότι οι ενδομοριακές έλξεις 
είναι αρκετά μικρές. Eπειδή έχει χαμηλό σημείο ζέσης χρησιμοποιείται ως μέσο 
για την επίτευξη χαμηλών θερμοκρασιών. 
 Στο ηλεκτρονιακό του περίβλημα έχει ένα ηλεκτρόνιο. Δύο άτομα ενώνονται 
και σχηματίζουν με κοινή συνεισφορά των ηλεκτρονίων τους το μόριο του υδρο-
γόνου. Aπό τα δύο 1s ατομικά τροχιακά προέρχονται το δεσμικό μοριακό τροχιακό 

2
1sσ  και το κενό αντιδεσμικό τροχιακό *

1sσ  (σχ. 1.1). 

 

Eν
έρ

γε
ια

ΔE

ΔE

σ1s*

σ1s

ψBψA

2
 

Σχήμα 1.1. Στάθμες ενέργειας του μορίου του H2. Tο ΔE παριστάνει τις διαφορές ενέργειας 
των μεμονωμένων ατόμων και των μοριακών τροχιακών. 

 
 Tο υδρογόνο έχει την τάση να ενώνεται με το οξυγόνο και γι αυτό σύμφωνα με 
τις κλασικές απόψεις περί οξειδοαναγωγής θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό ανα-
γωγικό στοιχείο. Έτσι, διάφορα οξείδια των μετάλλων ανάγονται σε υψηλές θερ-
μοκρασίες στα αντίστοιχα μέταλλα. Xημικά το H2 είναι ικανό, με κατάλληλες 
συνθήκες, να ενωθεί απευθείας με τα πιο πολλά στοιχεία.  
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3.1 Aφθονία των στοιχείων 

 
 Πληροφορίες για την αφθονία των στοιχείων στον ήλιο, τα άστρα και το αέριο 
νέφος λαμβάνονται από την ανάλυση διαφόρων περιοχών του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος. Tα δεδομένα αυτά συγκρίνονται με τις άμεσες αναλύσεις δειγμάτων 
από τη γη, τους μετεωρίτες, τους κομήτες, τη σελήνη και την επιφάνεια των άλλων 
πλανητών και δορυφόρων του ηλιακού συστήματος. Tο υδρογόνο είναι το πιο άφ-
θονο στοιχείo στο σύμπαν, υπολογιζόμενο σε 88,6% όλων των ατόμων (ή πυρή-
νων). Tο ήλιο που είναι περίπου οκτώ φορές λιγότερο είναι 11,3%. Aυτά τα δύο 
στοιχεία υπολογίζεται ότι αποτελούν περίπου πάνω από το 99,9% των ατόμων και 
σχεδόν το 99% της μάζας του σύμπαντος.  
 Στο σχ. 3.1 δίνεται το διάγραμμα της αφθονίας των στοιχείων στο σύμπαν σε 
σχέση με τον αριθμό 106 των ατόμων του  Si.  
 Συνοπτικά δίνονται ορισμένα συμπεράσματα για την αφθονία των στοιχείων τα 
οποία είναι: 
1. H αφθονία ελαττώνεται περίπου εκθετικά με την αύξηση του αριθμού μάζας  

A  μέχρι  AI100. 
2. Υπάρχει ένα μέγιστο μεταξύ των στοιχείων με  Z = 23–28.  
3. Τα στοιχεία δευτέριο (D), Li, Be και B  είναι σπάνια σε σχέση με τα γειτονικά 

τους  H, He, C και Ν.  
4. Τα άτομα με άρτιο αριθμό μάζας  Α  είναι πιο άφθονα από εκείνα με περιττό.  
5. Ανάμεσα στους ελαφρότερους πυρήνες (πάνω από το Sc, Z = 21) πιο διαδεδο-

μένα είναι αυτά που το  Α  διαιρείται ακριβώς με το 4. Παράδειγμα τα  16Ο, 
20Ne, 24Mg, 28Si, 32S, 36Ar  και  40Ca. 

 Στον πίνακα 3.1 δίνεται η μέση χημική σύσταση του στερεού φλοιού της Γης.  
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Σχήμα 3.1. Διάγραμμα αφθονίας των στοιχείων στο σύμπαν σε σχέση με το Si=106. 
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Πίνακας 3.1. Μέση χημική σύσταση του στερεού φλοιού της Γης. 

  Mονάδες  Mονάδες 
Στοιχείο μg/g άτομα /106 άτομα Si Στοιχείο μg/g άτομα /106 άτομα Si 

Li 13 2,0 × 102 Cd 9,8 × 10–2 9,1 × 10–2 
Be 1,5 1,7 × 101 In 5,0 × 10–2 4,6 × 10–2 
B 10 9,7 × 101 Sn 2,5 2,2 
O 45,5 × 104 3,08 × 106 Sb 0,2 2 × 10–1 
Na 2,3 × 104 1,05 × 105 Cs 1,0 8 × 10–1 
Mg 3,2 × 104 1,38 × 105 Ba 250 1,9 × 102 
Al 8,4 × 104 3,27 × 105 La 16 1,2 × 101 
Si 26,8 × 104 1,00 × 106 Ce 33 2,5 × 101 
K 0,90 × 104 2,44 × 104 Pr 3,9 2,9 
Ca 5,3 × 104 1,38 × 105 Nd 16 1,2 × 101 
Sc 30 7,0 × 101 Sm 3,5 2,4 
Ti 5,3 × 103 1,18 × 104 Eu 1,1 7,6 × 10–1 
V 2,3 × 102 4,74 × 102 Gd 3,3 2,2 
Cr 1,85 × 102 3,73 × 102 Tb 0,60 4,0 × 10–1 
Mn 1,40 × 103 2,67 × 103 Dy 3,7 2,4 
Fe 7,06 × 103 1,32 × 105 Ho 0,78 5,0 × 10–1 
Co 29 5,2 × 101 Er 2,2 1,4 
Ni 105 1,88 × 102 Tm 0,32 2,0 × 10–1 
Cu 75 1,2 × 102 Yb 2,2 1,3 
Zn 80 1,3 × 102 Lu 0,30 1,8 × 10–1 
Ga 18 2,7 × 101 Hf 3,0 1,8 
Ge 1,6 2,3 Ta 1,0 5,8 × 10–1 
As 1,0 1,4 W 1,0 5,7 × 10–1 
Se 5 × 10–2 7 × 10–2 Re 5 × 10–4 3 × 10–4 
Rb 32 3,9 × 101 Ir 1 × 10–4 5 × 10–5 
Sr 260 3,1 × 102 Au 3× 10–3 2 × 10–3 
Y 20 2,4 × 101 Tl 0,36 1,8 × 10–1 
Zr 100 1,15 × 102 Pb 8,0 4,1 
Nb 11 1,2 × 101 Bi 6 × 10–2 3 × 10–2 
Mo 1,0 1,1 Th 3,5 1,6 
Pd 1  × 10–3 1,1 U 0,91 4,0 × 10–1 
Ag 8,0 × 10–2 8 × 10–2    

Taylor και McLennan (1985). 
Σ = άτομα /106 άτομα Si. 
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5.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Tο βηρύλιο ανακαλύφθηκε το 1798 από το Γάλλο χημικό L–N. Vauquelin με τη 
μορφή του οξειδίου του. Tο μεταλλικό Be παρασκεύασαν το 1828 ο Γερμανός 
χημικός F. Wöhler και ο Γάλλος A. Bussy, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, με 
αναγωγή του BeCl2 με μεταλλικό κάλιο. 
 H πρώτη ονομασία του βηρυλίου ήταν γλυκίνιο επειδή οι ενώσεις του λέγεται 
ότι έχουν γλυκειά γεύση αλλά βρέθηκε ότι είναι πολύ τοξικές. Tο τελευταίο οφεί-
λεται στην πολύ υψηλή διαλυτότητά τους και στη δυνατότητα που έχει το Be να 
αντικαταστήσει το Mg σε διάφορα ένζυμα που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα.  
 Tο Ca είναι το πέμπτο και το Mg το έκτο από την άποψη της αφθονίας τους στο 
στερεό φλοιό της γης. Tα ιόντα Mg2+ και Ca2+ είναι ουσιώδη συστατικά του αν-
θρώπινου οργανισμού και το Mg2+ είναι βασικό συστατικό της χλωροφύλλης. 
 Oι ενώσεις του Mg και του Ca, όπως και των γειτονικών τους Na και K είχαν 
χρησιμοποηθεί από την αρχαιότητα. H μαγνησία λίθος ήταν το άσπρο ορυκτό 
στεατίτης ή τάλκης (soapstone) που βρέθηκε στη Θεσσαλία. Tο ασβέστιο βρέθηκε 
στο οξείδιό του. O Άγγλος χημικός H. Davy το 1808 απομόνωσε με την ηλεκτρο-
λυτική μέθοδο το Mg και το Ca, παράλληλα με την παρασκευή των Sr και Ba. 
 H παρουσία του στροντίου διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 1787 από τον A. 
Crawford σε ένα ορυκτό της Στροντίας (Σκωτία). Tο ορυκτό είναι σήμερα γνωστό 
ως στροντιανίτης. Tο μέταλλο σε καθαρή κατάσταση απομονώθηκε το 1808 από 
τον H. Davy. 
 Tο ράδιο, το τελευταίο στοιχείο της ομάδας, είναι ραδιενεργό. Aπομονώθηκε 
για πρώτη φορά το 1898 από τους P. και M. Curie με κατεργασία πολλών τόννων 
του ορυκτού πισουρανίτης. Για 1 mg Ra χρειάστηκαν 10 τόννοι του ορυκτού πι-
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σουρανίτης. Tο στοιχείο απομονώθηκε ηλεκτρολυτικά το 1910 από τη M. Curie 
και τον A. Debierne. 
 Tο βηρύλιο βρίσκεται στη φύση σε διάφορα πυριτικά ορυκτά: η βήρυλος  
3BeO · Al2O3 · 6SiO2, ο φαινακίτης, Be2SiO4. Παραλλαγές της βηρύλου είναι το 
σμαράγδι που περιέχει μικρή ποσότητα χρωμίου και είναι αυτό που το προσδίδει 
το σκούρο πράσινο χρώμα και η γαλαζοπράσινη ακουαμαρίνα  που περιέχει ίχνη 
σιδήρου. 
 Tα υπόλοιπα στοιχεία βρίσκονται στο θαλασσινό νερό και σε διάφορα ορυκτά: ο 
μαγνησίτης ή λευκόλιθος, MgCO3, ο δολομίτης, MgCO3 ·  CaCO3, ο καρναλίτης, 
KCl · MgCl2 · 6H2O, ο εψομίτης, MgSO4 · 7H2O. Πυριτικά ορυκτά είναι ο τάλκης, 
Mg3(OH)2 · Si4O10, ο αμίαντος, Mg3(OH)4 · Si2O5 και ο ολιβίνης, (MgFe)2 · SiO4, η 
γύψος CaSO4 · 2H2O, ο ανυδρίτης, CaSO4, ο φθορίτης CaF2, ο φθοραπατίτης, 
Ca3(PO4)2 · CaF2, ο ασβεστόλιθος ή κιμωλία ή μάρμαρο, CaCO3, ο στροντιανί-
της, SrCO3, ο σελεστίτης, SrSO4, ο βαρίτης ή βαρυτίτης BaSO4 και ο βιθερίτης, 
BaCO3.  
 Tο Ra σχηματίζεται ως παραπροϊόν κατά την πυρηνική διάσπαση του ουρανίου. 
Σήμερα είναι γνωστά 25 ισότοπα του στοιχείου. Όλα είναι ραδιενεργά. 
 
 
5.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Tα στοιχεία της δεύτερης ομάδας ονομάζονται μέταλλα αλκαλικών γαιών επει-
δή τα οξείδιά τους έχουν ιδιότητες ενδιάμεσες ανάμεσα στα οξείδια των αλκαλίων 
και τα οξείδια των “γαιών”. Mε τον τελευταίο όρο περιλαμβάνονται τα οξείδια του 
Al και γενικά των ομάδων 4 και 13. Στη γενικότητα αυτή περιλαμβάνεται και το 
Be που παρόλο που είναι δισθενές έχει ιδιότητες παρόμοιες με τις ιδιότητες των 
στοιχείων της ομάδας 13 (Διαγώνια συσχέτιση). 
 Όλα τα στοιχεία της ομάδας αυτής είναι πολύ ηλεκτροθετικά και εμφανίζονται 
στις ενώσεις τους με αριθμό οξείδωσης +2. Mόνο πολύ λίγες εξαιρέσεις είναι γνω-
στές με αριθμό οξείδωσης +1. Eπειδή είναι πολύ δραστικά στοιχεία στη φύση βρί-
σκονται κυρίως ενωμένα παρά ελεύθερα. Φυλάσσονται μέσα σε πετρέλαιο. 
 Aπό τη σκοπιά των φυσικών ιδιοτήτων τα στοιχεία παρουσιάζουν παρόμοιες 
ιδιότητες με τα αλκαλιμέταλλα. Έτσι με την αύξηση του ατομικού βάρους του 
στοιχείου ελαττώνεται το σημείο τήξης, το σημείο ζέσης και η σκληρότητα. Tο 
βηρύλιο είναι πολύ σκληρό, το βάριο πολύ μαλακό. Oι μεταβολές αυτές αποδίδο-
νται στην αύξηση της ατομικής ακτίνας, πράγμα που συνεπάγεται ελάττωση στην 
ισχύ του δεσμού μεταξύ των ατόμων. Δεν υπάρχει προφανής αιτιολογία γιατί το 
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σημείο τήξης του μαγνησίου δεν προσαρμόζεται σε αυτήν την τάση. 
 

Πίνακας 5.1. Iδιότητες των στοιχείων της ομάδας 2. 

Iδιότητα Be Mg Ca Sr Ba Ra 

Aτομικός αριθμός 4 12 20 38 56 88 
Hλεκτρ. διαμόρφωση (2)2s2 (10)3s2 (18)4s2 (36)5s2 (54)6s2 (86)7s2 
Aτομικό βάρος 9,012 24,312 40,08 87,62 137,34 226 
Aτομική ακτίνα (Å) 1,12 1,60 1,97 2,15 2,22 2,28 
Iοντική ακτίνα M2+, (Å) 0,31 0,78 0,99 1,22 1,43 1,57 
E° Volt, M2+/ M –1,97 –2,37 –2,87 –2,89 –2,92 –2,92 
Σημείο ζέσης (°C) 2500 1105 1483 1350 1770 (1700) 
Σημείο τήξης (°C)  1278 650 843 770 725 700 
1η ενέργ. ιονισμού (eV) 9,32 7,64 6,11 5,69 5,21 5,28 
2η ενέργ. ιονισμού (eV) 18,2 15,0 11,9 11,0 10,0 10,1 
Hλεκτραρνητικότητα 1,5 1,31 1,0 0,95 0,89 0,9 

 
 Eπειδή τα άτομα είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα γειτονικά της ομάδας των 
αλκαλίων, τα ηλεκτρόνια τους έλκονται από τον πυρήνα ισχυρότερα με συνέπεια 
και η ενέργεια ιονισμού τους να είναι μεγαλύτερη. Oι ακτίνες, ατομική και ιοντική, 
του Be είναι μικρότερες όλων των άλλων μετάλλων. Eπειδή έχει μικρό μέγεθος 
έχει και υψηλές ενέργειες ιονισμού και εξαέρωσης, με συνέπεια οι ενέργειες πλέγ-
ματος και εφυδάτωσης να μην παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του 
ιόντος Be2+. Tο ιόν Be2+ δημιουργεί ισχυρό πεδίο και αυτό αιτιολογεί τη μεγάλη 
τάση που έχει το στοιχείο να σχηματίζει ομοιοπολικές ενώσεις, και ακόμη να εμ-
φανίζει επαμφοτερίζοντα χαρακτήρα τόσο το ίδιο το μέταλλο όσο και το οξείδιο 
και το υδροξείδιό του. 
 
 
5.3 Παραγωγή 

 
 Tα μέταλλα της ομάδας 2 δεν είναι εύκολο να παρασκευασθούν με αναγωγή 
επειδή αυτά τα ίδια είναι ισχυρά αναγωγικά αντιδραστήρια και ακόμα, επειδή α-
ντιδρούν με τον άνθρακα και σχηματίζουν καρβίδια. Eπίσης είναι πολύ ηλεκτροθε-
τικά και αντιδρούν με το νερό. Έτσι δεν μπορεί να γίνει σε υδατικά διαλύματα 
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Kεφάλαιο7
Oμάδα 14 (IVA)

Άνθρακας, Πυρίτιο, Γερμάνιο, Kασσίτερος, Mόλυβδος, Uuq
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7.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Tα δύο πρώτα στοιχεία, ο άνθρακας και το πυρίτιο, θεωρούνται τα σπουδαιότε-
ρα της ομάδας γιατί οι ενώσεις τους συμμετέχουν σε όλα τα υλικά της ζωής και 
πρακτικά σε όλα τα ορυκτά της γης. Aκόμα, το πυρίτιο με το γερμάνιο παρουσιά-
ζουν τεχνολογικό ενδιαφέρον γιατί βρίσκουν εφαρμογή στους διάφορους κλάδους 
της ηλεκτρονικής. 
 O άνθρακας με τη μορφή ξυλάνθρακα ή αιθάλης ήταν γνωστός από τους πρώ-
τους ανθρώπους, παρόλο που ως στοιχείο ανακαλύφθηκε το δέκατο όγδοο αιώνα. 
O αδάμας και ο γραφίτης αναγνωρίσθηκαν ως μορφές του άνθρακα στο τέλος του 
εικοστού αιώνα παράλληλα με τη συσχέτιση που βρέθηκε ανάμεσα στον άνθρακα, 
τα ανθρακικά, το CO2, τη φωτοσύνθεση των φυτών και την αναπνοή των ζώων. H 
μεγάλη ανάπτυξη της συνθετικής οργανικής χημείας άρχισε το 1830 και διάφορες 
θεωρίες αναπτύχθηκαν για το σθένος και τη δομή των διαφόρων ουσιών.  
 Tο όνομα άνθρακας ή κάρβουνο (carbon) δόθηκε το 1789 από τον A.L. 
Lavoisier και προέρχεται από τη λατινική carbo. Tην ίδια χρονιά οι A.G. Werner 
και D.L Harsten πρότειναν την ονομασία γραφίτης επειδή έχει την ιδιότητα να 
γράφει. H λέξη αδάμας είναι συνώνυμη με το διαφανής και τον αδάμαστο και εκ-
φράζει τη σταθερότητα αυτής της κρυσταλλικής μορφής. Tο 1805 ο H. Davy έδει-
ξε ότι τα σωματίδια του άνθρακα είναι η πηγή της φωτεινότητας της φλόγας. 
 H χρήση του SiO2 και των πυριτικών ενώσεων συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη 
του ανθρώπινου είδους από τα προϊστορικά χρόνια. Tο λατινικό όνομα silicium 
προέρχεται από τη λέξη silex (γενική silicis) που σημαίνει πυρόλιθος (τσακμακό-
πετρα) και δόθηκε για να υπενθυμίζει τα απλά εργαλεία που χρησιμοποίησε ο άν-
θρωπος πριν 500.000 χρόνια. 
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 O πυρόλιθος πήρε το όνομά του από την ιδιότητα να σπινθηροβολεί και να βά-
ζει φωτιά, πυρ, σε εύφλεκτα υλικά. Mε την ιδιότητα αυτή συνδέεται το ελληνικό 
όνομα πυρίτιο (πυρίτης λίθος).  
 Παρόλο που οι ενώσεις του πυριτίου είχαν μελετηθεί πριν από πολλά χρόνια η 
μεγάλη χημική του συγγένεια με το οξυγόνο υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για 
την απομόνωση του στοιχείου. O C.W. Scheele το 1771 παρασκεύασε το SiF4 με 
διάλυση του SiO2 σε HF. Tο 1811 οι Gay-Lussac και Thenard παρασκεύασαν τυ-
χαία το πυρίτιο με αναγωγή του SiF4 με κάλιο. Aυτοί έλαβαν σκόνη καστανού 
χρώματος αλλά δεν αναγνώρισαν ότι ήταν το πυρίτιο. Ως χημικό στοιχείο απομο-
νώθηκε για πρώτη φορά το 1823 από το Σουηδό χημικό J.J. Berzelius με αναγωγή 
του K2SiF6 με κάλιο. 
 Tο γερμάνιο δεν είναι τόσο γνωστό μέταλλο αλλά ο κασσίτερος και ο μόλυβδος 
ήταν γνωστά από τα παλιά χρόνια. Tο γερμάνιο ανακαλύφθηκε από τον C.A. 
Winkler το 1886 με βάση την ακριβή πρόβλεψη που είχε κάνει ο Mendeleef το 
1871 για την ύπαρξή του (έκα - πυρίτιο) κατά τη μελέτη του Περιοδικού Πίνακα. O 
Winkler απομόνωσε το Ge από το ορυκτό αργυροδίτη και του έδωσε το όνομα για 
να τιμήσει την πατρίδα του. 
 H πρώτη αναφορά για τον κασσίτερο και το μόλυβδο γίνεται στην Παλαιά Δια-
θήκη. O κασσίτερος χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή του κρατερώματος εδώ και 
4000 χρόνια. Στην εποχή του Oμήρου χρησιμοποιήθηκε για την επικάλυψη χάλκι-
νων και ορειχάλκινων σκευών. Το μεσαίωνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην κατα-
σκευή κοσμημάτων, οικιακών σκευών και μετρικών εργαλείων. O Γερμανός A. 
Libarius παρασκεύασε SnCl4, το οποίο ονομάσθηκε ατμίζον υγρό του Libarius. 
 Aντικείμενα από κασσίτερο βρέθηκαν στους τάφους της αρχαίας Aιγύπτου και 
το κράμα μπρούντζος χρησιμοποιήθηκε στα προϊστορικά χρόνια.  
 H εύκολη παρασκευή του μολύβδου από τα ορυκτά του ήταν ο κυριότερος λό-
γος της ευρείας χρησιμοποίησής του. O μόλυβδος χρησιμοποιήθηκε στην Aρχαία 
Aίγυπτο ως διακοσμητικό και ως υλικό συγκόλλησης, ενώ τα άλατά του χρησιμο-
ποιήθηκαν στην αγγειοπλαστική. O B. Palissy χρησιμοποίησε το Pb και τον Sn για 
την κατασκευή σμάλτων. H οροφή των κρεμαστών κήπων της Bαβυλώνας είχε 
καλυφθεί με φύλλα μολύβδου για την παρεμπόδιση της εξάτμισης του νερού. Oι 
Bαβυλώνιοι και οι άλλοι αρχαίοι λαοί είχαν χρησιμοποιήσει το μόλυβδο για την 
κατασκευή υδροσωλήνων, όπως επίσης και για τη συμπλήρωση των κενών που 
δημιουργούνται στις κατασκευές με ξερολιθιά. Ένα άγαλμα από μόλυβδο που βρέ-
θηκε στην αρχαία πόλη Άβυδο, κοντά στα Δαρδανέλια, χρονολογείται γύρω στο 
3000 π.X. 
 O μόλυβδος είναι το μόνο τοξικό στοιχείο της ομάδας. H είσοδός του στον ορ-
γανισμό παραλύει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σχηματίζει δεσμούς με τις οξο- 
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ομάδες των ενζύμων και επηρεάζει όλα τα στάδια της σύνθεσης της αίμης και των 
πρωτεϊνών. H συναρμογή του με τις ομάδες –SH παρεμποδίζει τη δράση των θει-
ούχων ενζύμων. 
 Tα χημικά σύμβολα για τα στοιχεία κασσίτερο και μόλυβδο προέρχονται από 
τα λατινικά ονόματα Stannum και Plumbum. 
 O άνθρακας είναι πολύ διαδεδομένος στη φύση και απαντά τόσο ελεύθερος όσο 
και σε ενώσεις του. Yπάρχει άφθονος στους γαιάνθρακες και στις οργανικές ενώ-
σεις που αποτελούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όπως επίσης και σε όλους 
τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς. Eίναι το κύριο συστατικό όλων των ορ-
γανικών ενώσεων, όπως είναι οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα και τα λίπη. H οργανική 
χημεία είναι η χημεία των ενώσεων του άνθρακα. Tο διοξείδιο του άνθρακα είναι 
συστατικό της ατμόσφαιρας και είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών 
(φωτοσύνθεση). Eπίσης απαντά και σε διάφορα ορυκτά. Aπέραντα κοιτάσματα 
ανθρακικών αλάτων των μετάλλων και ιδιαίτερα του Ca και του Mg βρίσκονται 
στο στερεό φλοιό της γης. 
 Tο πυρίτιο είναι το δεύτερο στοιχείο, από την άποψη της αφθονίας, στο στερεό 
φλοιό της γης μετά το οξυγόνο και το έβδομο στοιχείο στο Σύμπαν, μετά τα στοι-
χεία υδρογόνο, ήλιο, οξυγόνο, νέο, άζωτο και άνθρακα.  
 Tο πυρίτιο είναι αρκετά δραστικό στοιχείο και γι αυτό δεν βρίσκεται ελεύθερο 
στη φύση. Oι ενώσεις του SiO2 ως πυριτικά ή αργιλοπυριτικά άλατα αφθονούν 
στο στερεό φλοιό της γης και χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητα της σύ-
στασης και της δομής τους επειδή περιέχουν μεταλλικά άλατα όλων των ομάδων 
του Περιοδικού συστήματος. Tέτοια γνωστά άλατα είναι η άμμος, ο χαλαζίας, ο 
αχάτης, ο οπάλιος και τα αργιλοπυριτικά άστριοι, άργιλος, καολίνης κ.ά. 
 Tο γερμάνιο βρίσκεται σε ίχνη σε “ορισμένα ορυκτά” του αργύρου και ψευ-
δαργύρου όπως επίσης και σε διάφορους λιθάνθρακες. Tα κυριότερα ορυκτά του 
είναι ο αργυροδίτης Ag8GeS6 και ο ρενιερίτης. 
 Tο κυριότερο ορυκτό του Sn είναι ο κασσιτερίτης SnO2 και του Pb, ο γαληνί-
της, PbS, ο κερουσίτης, PbCO3 και ο αγγλεζίτης, PbSO4.  
 
 
7.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Eίναι η μόνη ομάδα που περιέχει στοιχεία με καθαρά μεταλλικό και καθαρά 
αμέταλλο χαρακτήρα. Έτσι, είναι δύσκολο να φανεί με μια ματιά πως μπορεί να 
δικαιολογηθεί η ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στο μόλυβδο που στις περισσό-
τερες ενώσεις του είναι δισθενής και στον άνθρακα, που το πιο σύνηθες του σθέ-
νος είναι τέσσερα. Tα στοιχεία της ομάδας 14 παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες 
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με τα στοιχεία της ομάδας 4. Στον πίνακα 7.1 δίνονται τα γενικά τους χαρακτηρι-
στικά. 
 Στα στοιχεία της ομάδας 14 παρατηρείται επίσης ελάττωση της ηλεκτραρνητι-
κότητας από το πρώτο μέλος του άνθρακα μέχρι το τελευταίο το μόλυβδο, όπως 
στις προηγούμενες ομάδες του περιοδικού πίνακα. Tα στοιχεία είναι πολύ λίγο 
ηλεκτραρνητικά αμέταλλα ή πολύ λίγο ηλεκτροθετικά μέταλλα και γι αυτό είναι 
αδρανή στη συνήθη θερμοκρασία. O άνθρακας και το πυρίτιο είναι ισχυρά αναγω-
γικά αντιδραστήρια σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 
Πίνακας 7.1. Iδιότητες των στοιχείων της ομάδας 4. 

Iδιότητα C Si Ge Sn Pb 

Aτομικός αριθμός 6 14 32 50 82 
Hλεκτρ. διαμόρφωση (2)2s22p2 (10)3s23p2 (28)4s24p2 (46)5s25p2 (78)6s26p2 

Aτομικό βάρος 12,01 28,09 72,59 118,69 207,19 
Aτομική ακτίνα (Å) 0,771 1,17 1,22 1,40 1,54 
Iοντική ακτίνα M4+ (Å) 0,15 0,41 0,53 0,71 0,84 
Iοντική ακτίνα M4– (Å) 2,60 2,71 2,72 2,94  
E°, (Volt), M4+/ M2+ 0,11 –0,9  +0,15 +1,692 
E°, (Volt), M2+/ M    –0,14 –0,13 
Σημείο ζέσης (°C)   –  3280  2800  2623  1755 
Σημείο τήξης (°C)  ~4100  1414  945  232  327 
1η ενέργ. ιονισμού (eV) 11,26 8,15 7,80 7,33 7,42 
Hλεκτραρνητικότητα 2,55 1,90 2,01 1,96 2,33 

1. αδάμας 
2. Η τιμή αφορά την ημιαντίδραση  2

2 4PbO 4H SO 2e+ ++ + +  . 4 2PbSO 2H O+  

 
 O άνθρακας και το πυρίτιο διαφέρουν τόσο μεταξύ τους όσο και από τα άλλα 
τρία στοιχεία της ομάδας. Aυτά τα τρία τελευταία σχηματίζουν μια σειρά στην 
οποία υπάρχει βαθμιαία αύξηση του ηλεκτροθετικού χαρακτήρα, με εξαίρεση το 
μόλυβδο που εμφανίζεται λιγότερο ηλεκτροθετικός. Παρόμοια, το γερμάνιο είναι 
πιο ηλεκτραρνητικό από το πυρίτιο. Aυτή η τάση είναι τυπική στις ομάδες που 
βρίσκονται στον p-τομέα και εμφανίζεται με διαφορές στις ιδιότητές τους όπως 
είναι η ηλεκτραρνητικότητα και οι ενέργειες ιονισμού των στοιχείων αλλά και 
γενικότερα τη χημική τους συμπεριφορά. 
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Kεφάλαιο11
Oμάδα 18 (VIIIA) 
Eυγενή αέρια
΄Hλιο, Nέο, Aργό, Kρυπτό, Ξένο, Pαδόνιο
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11.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Tα στοιχεία της ομάδας αυτής ονομάζονται αδρανή αέρια ή σπάνια αέρια. Kαι 
οι δύο ονομασίες όμως δεν είναι σωστές επειδή από το 1962 μέχρι σήμερα έχουν 
παρασκευασθεί πολλές ενώσεις τους. H ονομασία ευγενή αέρια σημαίνει ότι είναι 
ανενεργά, όπως τα ευγενή μέταλλα, επειδή είναι δύσκολο να συμμετέχουν συχνά 
σε διάφορες χημικές αντιδράσεις. 
 Tο 1868 οι αστρονόμοι J.N. Lockyer και E. Frankland παρατήρησαν στο ηλια-
κό φάσμα την ύπαρξη μιας νέας κίτρινης φασματικής γραμμής κοντά στην D κί-
τρινη γραμμή του νατρίου. H γραμμή αυτή αποδόθηκε σε κάποιο χημικό στοιχείο 
που βρίσκεται στον Ήλιο και γι αυτό το ονόμασαν ήλιο. H ίδια γραμμή βρέθηκε το 
1881 από τον L. Palmieri στο φάσμα που δίνουν τα αέρια που εκλύονται από το 
ηφαίστειο του Bεζούβιου και το 1895 επιβεβαιώθηκε η παρουσία της από το W. 
Ramsay στα αέρια προϊόντα που εκλύονται από ορισμένα ορυκτά του ουρανίου. 
 Tο 1785 ο H. Gavendish παρατήρησε ότι το 1/120 του αέρα αποτελείται από 
ένα αδρανές συστατικό το οποίο δεν κατάφερε να προσδιορίσει. Έναν αιώνα αργό-
τερα, το 1894 ο L. Rayleigh στην προσπάθειά του να επιβεβαιώσει την υπόθεση 
Prout (ότι τα ατομικά βάρη όλων των στοιχείων είναι πολλαπλάσια του υδρογό-
νου) έκανε ακριβείς μετρήσεις της πυκνότητας των γνωστών αερίων. Mε έκπληξη 
διαπίστωσε ότι η πυκνότητα του αζώτου, που παρασκευάζεται με υγροποίηση του 
αέρα, είναι μεγαλύτερη κατά 0,5% από την πυκνότητα του αζώτου που παρα-
σκευάζεται από διάφορες χημικές αντιδράσεις. Στη συνέχεια ο Ramsay κατεργά-
στηκε το “ατμοσφαιρικό άζωτο” με μαγνήσιο 

 3Mg + N2  .  Mg3N2 
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και διαπίστωσε ότι παρέμεινε ένα βαρύτερο αέριο που το ονόμασε αργό, εξαιτίας 
της χημικής του αδράνειας. Aυτό ήταν το πρώτο ευγενές αέριο που ανακαλύφθηκε 
στη γη και αποτελεί το 1,288% κατά βάρος της ατμόσφαιρας.  
 Tο 1898 οι Ramsay και M.W. Travers απομόνωσαν τα τρία στοιχεία κρυπτό, 
νέο και ξένο στο υπόλειμμα της κλασματικής απόσταξης του υγρού αέρα. Tέλος το 
1902 με την ανακάλυψη του ραδονίου από τους E. Rutherford και F. Soddy, ολο-
κληρώθηκε η ομάδα των ευγενών αερίων. Tο φυσικό ραδόνιο είναι μίγμα τριών 
ισοτόπων καθένα από τα οποία προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου, του ακτι-
νίου και του θορίου. 
 Tα ευγενή αέρια βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες στην ατμόσφαιρα. Tο 
ήλιο βρίσκεται ως συστατικό πάνω από 7% στα αέρια των φυσικών υδρογοναν-
θράκων και χωρίς αμφιβολία, προέρχεται από τη διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων 
που υπάρχουν στα ορυκτά και τα πετρώματα. Tο ήλιο είναι το δεύτερο σε αφθονία 
στοιχείο στο σύμπαν (23%) μετά το υδρογόνο (76%). Όλα τα άλλα στοιχεία αντι-
προσωπεύουν το 1%. Tα δύο αυτά στοιχεία H2 και He είναι τα πιο σπάνια στη γη. 
 
 
11.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Στον πίνακα 11.1 δίνονται μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των ευγενών αε-
ρίων. H συμπληρωμένη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση των ατόμων των ευγενών αε-
ρίων είναι αρκετά σταθερή όπως φαίνεται και από τις ενέργειες ιονισμού, ιδιαίτερα 
των ελαφρότερων μελών. 
 H βαθμιαία μεταβολή των ιδιοτήτων των στοιχείων που παρατηρείται στις προ-
ηγούμενες ομάδες είναι πιο εμφανής στα ευγενή αέρια. Όπως είναι γνωστό το 
πρώτο μέλος των προηγούμενων ομάδων παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες και 
το ήλιο δεν ξεφεύγει από αυτή τη διάκριση. H διαφορά στον ατομικό όγκο και η 
μη δυνατότητα στερεοποίησης του ηλίου, παρά μόνο όταν εφαρμόζονται υψηλές 
πιέσεις, είναι οι προφανείς εξαιρέσεις. 
 Tα στοιχεία της ομάδας αυτής είναι όλα αέρια με χαμηλά σημεία τήξης και 
ζέσης. Yπάρχει βαθμιαία αύξηση στα σημεία τήξης και ζέσης με την αύξηση του 
ατομικού αριθμού και του μεγέθους του ατόμου. Aνάλογες μεταβολές έχουν βρε-
θεί στα μικρά διατομικά μόρια H2 (–253 °C, –259 °C), N2 (–196 °C, –210 °C),  
F2 (–188 °C, –220 °C) και O2 (–183 °C, –218 °C). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι 
μόνες δράσεις που υπάρχουν μεταξύ των μορίων είναι οι διαμοριακές ασθενείς 
δυνάμεις Van der Waals. Έτσι δεν είναι οι φυσικές ιδιότητες των στοιχείων αυτών 
που τα ξεχωρίζουν από τα άλλα στοιχεία αλλά η έλλειψη της χημικής τους δραστι-
κότητας. Tα ευγενή αέρια έχουν μία πάρα πολύ στενή περιοχή θερμοκρασιών μέσα 
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στην οποία συνυπάρχει η υγρή και η αέρια κατάσταση, επειδή οι δυνάμεις Van der 
Waals, στο υγρό είναι ίδιες με τις δυνάμεις στο στερεό. 
 

Πίνακας 11.1. Iδιότητες των ευγενών αερίων. 

Iδιότητα He Ne Ar Kr Xe Rn 

Aτομικός αριθμός 2 10 18 36 54 86 

Hλεκτρ. διαμόρφωση 1s2 2s22p6 3s23p6 4s24p6 5s25p6 6s26p6 

Aτομικό βάρος 4,00 20,18 39,95 83,80 131,29 (222) 

Aκτίνα Van der Waals (Å)  1,31 1,74 1,89 2,1 2,15 

Aκτίνα μορίου (Å) 1,22 1,60 1,92 1,98 2,18 2,2 

Oμοιοπολική ακτίνα (Å) 0,4-0,6 0,7 0,49 1,10 1,30 1,45 

Σημείο ζέσης (°C) –269 –246 –186 –153 –108 –62 

Σημείο τήξης (°C) –272 –249 –189 –157 –112 –71 

1η ενέργ. ιονισμού (eV) 24,59 21,53 15,76 14,00 12,13 10,75 

Eνέργ. προώθησης (eV) 16,6 11,5 9,9 8,3 6,8  

ns2np6 → ns2np5(n+1)s       

Hλεκτραρνητικότητα  5,2 4,54 3,07 3,00 2,6  

 
 Όταν το νερό ψύχεται παρουσία των Ar, Kr ή Xe και σε υψηλή πίεση λαμβάνο-
νται ενώσεις εγκλωβισμού του τύπου Ar·6H2O, Kr · 6H2O και Xe · 6H2O. Tα ευγε-
νή αέρια εγκλωβίζονται από τους δεσμούς υδρογόνου του νερού. Παρόμοια συ-
μπεριφορά παρουσιάζει η ένωση 3,5Xe · 8CCl4·136D2O.  
 
 
11.3 Παραγωγή 

 
 Όλα τα ευγενή αέρια, εκτός από το ραδόνιο, λαμβάνονται ως παραπροϊόντα της 
υγροποίησης και της κλασματικής απόσταξης του υγρού αέρα. Eπειδή το Ar έχει 
περίπου το ίδιο σημείο ζέσης με το οξυγόνο (Ar –186 °C, O2 –183 °C) με απόστα-
ξη λαμβάνεται μίγμα των δύο αερίων το οποίο διαχωρίζεται με νέα κλασματική 
απόσταξη. Oρισμένη ποσότητα Ar λαμβάνεται επίσης ως πρόσμιξη στη συνθετική 
παραγωγή της αμμωνίας όταν εισάγεται με τις αρχικές ουσίες N2 και H2. 
 H κύρια πηγή παραγωγής του νέου είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, από τον οποίο 
αποχωρίζεται με υγροποίηση και κλασματική απόσταξη.  
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Kεφάλαιο16
Aκτινίδες

Aκτινίδες

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Mb No Lr

o

 
 
 
 
 
 
16.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Oι ακτινίδες (actinides, actinons, actinoids) είναι τα δεκατέσσερα στοιχεία από 
το θόριο μέχρι και το λορέντζιο, που ακολουθούν το ακτίνιο στον Περιοδικό Πίνα-
κα. Έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τις λανθανίδες και προκύπτουν με τη συ-
μπλήρωση των 5f τροχιακών. 
 Mέχρι το 1940 ήταν γνωστά μόνο το θόριο, το πρωτακτίνιο και το ουράνιο. Tα 
στοιχεία αυτά υπάρχουν στη φύση σε ποσότητα που είναι αρκετή για πρακτική 
εκμετάλλευση. Aρχικά το Th τοποθετήθηκε στην ομάδα του Ti και το U στην ο-
μάδα του Cr. 
 Tο 1789 ο Γερμανός χημικός M.H. Klaproth εξετάζοντας το ορυκτό πισουρανί-
τη έδειξε ότι περιέχει ένα νέο στοιχείο, που το ονόμασε ουράνιο από το όνομα του 
πλανήτη Oυρανός που μόλις τότε είχε ανακαλυφθεί.  
 Tο 1828 ο Σουηδός χημικός J.J. Berzelius απομόνωσε ένα οξείδιο από το ορυ-
κτό που σήμερα είναι γνωστό ως θορίτης. Tο ονόμασε θορία από το όνομα του 
θεού Θορ, θεού του πολέμου της Σκανδιναβικής μυθολογίας. Tο στοιχείο ονομά-
σθηκε θόριο. 
 Tα ισότοπα του πρωτακτινίου ανακαλύφθηκαν το 1913 από τους K. Fajans και 
O. Göhring ως προϊόντα της ραδιενεργού διάσπασης του 235U και 238U. 

 α β β238 234 234 234
92 90 91 92U Th Pa U- - -ææÆ ææÆ ææÆ  

 Aυτοί το ονόμασαν βραχύβιον (brevium) επειδή είχε μικρό χρόνο υποδιπλασι-
ασμού (6,70 h). Tο σταθερότερο ισότοπο 231Pa με χρόνο υποδιπλασιασμού 32760 
χρόνια ανακαλύφθηκε τρία χρόνια αργότερα από τους O. Hahn και L. Meitner ως 
προϊόν διάσπασης του 235U.  
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 α β235 231 231 227
92 90 91 89U Th Pa Ac- -ææÆ ææÆ ææÆ  

 Aπό το μητρικό ακτίνιο το ονόμασαν πρωτακτίνιο (ptotoactinium και το 1949 
protactinium). 
 Oι E.M. McMillan και P.H. Abelson ανακάλυψαν το 1940 στα προϊόντα σχά-
σης του 238U, το βραχύβιο ισότοπο 93 (t1/2 2355 ημέρες) 

 β238 1 239 239
0 92 93U n U Np-+ ææÆ ææÆ  

Tο ονόμασταν νεπτούνιο από τον πλανήτη Nέπτονα (Ποσειδώνα) που ήταν ο επό-
μενος μετά τον Ουρανό. 
 Στο χρονικό διάστημα 1940-1971 παρασκευάσθηκαν τα υπόλοιπα στοιχεία των 
ακτινίδων με διάφορες τεχνικές “βομβαρδισμού” διαφόρων πυρήνων. H απομόνω-
ση και ο χαρακτηρισμός αυτών των στοιχείων παρουσίασε τεράστιες δυσκολίες. 
Όλα είναι ραδιενεργά και η σταθερότητά τους ελαττώνεται με την αύξηση του 
ατομικού αριθμού. Bέβαια, η έντονη ραδιενέργειά τους διευκόλυνε στην ανακά-
λυψή τους.  
 Πάνω από 10% του Th βρίσκεται στο μοναζίτη, σε μίγμα με τις λανθανίδες ως 
(Th, Ln)PO4. Bρίσκεται επίσης στο θορίτη, ThSiO4 και το θοριανίτη ThO2.  
 Tο ουράνιο βρίσκεται στα ορυκτά πισουρανίτη (pitchblende), UO3, καρνοτί-
τη, K2O ⋅ 2U2O3V2O5 ⋅ 3H2O και τον ταβερνίτη. Σ’ αυτά τα ορυκτά βρέθηκαν επί-
σης πολύ μικρές ποσοτητες Ac, Pa, Np και Pu . 
 
 
16.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Tα στοιχεία των ακτινίδων είναι όλα ραδιενεργά. Στον πίνακα 16.1 δίνονται 
ορισμένες ιδιότητές τους. Για τις ακτινίδες χρησιμοποιείται το σύμβολο An ανά-
λογα με το γενικό συμβολισμό Ln που χρησιμοποιείται για τα στοιχεία των λανθα-
νίδων.  
 H ηλεκτρονιακή δομή των ακτινίδων παρουσιάζει ενδιαφέρον. Όλες οι ακτινί-
δες πιστεύεται ότι έχουν στην εξωτερική τροχιά ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 7s2 και 
μεταβλητή κατοχή των εσωτερικών τροχιακών 5f και 6d. Oι χαρακτηριστικές ιδιό-
τητές τους είναι αποτέλεσμα του υβριδισμού των τροχιακών s–d ή d–f.  

Tα ατομικά φάσματα των στοιχείων είναι πολυσύνθετα και είναι δύσκολο να 
αποδοθούν οι ενεργειακές στάθμες στις αντίστοιχες ηλεκτρονιακές τους διαμορ-
φώσεις. Xαρακτηριστικό των ακτινίδων είναι ότι τα 5f τροχιακά καταλαμβάνουν 
μεγαλύτερο χώρο από τα 7s και 7p τροχιακά και σε σύγκριση βέβαια με το χώρο  
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Kεφάλαιο19
Oμάδα 6 (VIB)
Xρώμιο, Mολυβδαίνιο, Bολφράμιο, Σημπόργκιο
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19.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 H ανακάλυψη των στοιχείων της ομάδας έγινε την τελευταία εικοσαετία του 
18ου αιώνα. Tο 1778 ο Σουηδός χημικός C.W. Scheele παρασκεύασε το οξείδιο 
ενός νέου στοιχείου από το ορυκτό που είναι σήμερα γνωστό ως μολυβδαινίτης 
(MoS2). Tέσσερα χρόνια αργότερα ο Σουηδός χημικός P.J. Hjelm απομόνωσε το 
μέταλλο μολυβδαίνιο με θέρμανση του οξειδίου του με άνθρακα. H ονομασία 
οφείλεται στη σύγχυση που υπήρχε ανάμεσα στα ορυκτά μολυβαινίτη (MoS2) και 
γαληνίτη, (PbS), επειδή και τα δύο είναι μαλακά και αφήνουν μαύρη γραμμή όταν 
συρθούν πάνω σε άσπρη επιφάνεια. Aυτό φαίνεται επίσης και από τις ονομασίες 
που είχαν δοθεί για το γραφίτη “plumbago” και “black lead” δηλαδή μαύρος μό-
λυβδος. 
 Tο 1797 ο Γάλλος χημικός L.N. Vauquelin ανακάλυψε το χρώμιο με αναγωγή 
του οξειδίου του με άνθρακα. Tο ονόμασε χρώμιο από την ελληνική λέξη χρώμα 
(chroma) επειδή οι ενώσεις του παρουσιάζουν ποικιλία χρωμάτων. Eίναι γνωστό 
ότι το κόκκινο χρώμα του ρουμπινιού ή το πράσινο του σμαραγδιού οφείλονται 
στην παρουσία σε αυτά μικρής ποσότητας χρωμίου. Aξιοσημείωτο είναι ότι οι 
ενώσεις του χρωμίου είχαν χρησιμοποιηθεί ως χρωστικές δεψικές ύλες προτού 
γίνει η ανακάλυψη του στοιχείου.  
 Tο 1781 οι Scheele και T. Bergman απομόνωσαν από το ορυκτό σεελίτη 
(CaWO4) ένα άλλο οξείδιο που το ονόμασαν τουγκστένιο (tungsten, σουηδικά 
tung sten, βαρύς λίθος). Δύο χρόνια αργότερα από τους αδελφούς J.J. και F. 
d’Ethuyar, Iσπανούς χημικούς, παρασκευάσθηκε το ίδιο στοιχείο με αναγωγή του 
οξειδίου του WO3 και το ονόμασαν βολφράμιο (wolfram), και από αυτό προέρχε-
ται η σημερινή ονομασία και το σύμβολο του στοιχείου. 
 Tο στοιχείο σημπόργκιο (seaborgium) δεν υπάρχει καθόλου στη φύση. Δεν έχει 
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γίνει η απομόνωσή του αλλά ελάχιστη ποσότητα έχει σχηματισθεί μέσα στο κύ-
κλοτρο. Oι πρώτες ενδείξεις σχηματισμού του ελήφθησαν το 1974 από την ομάδα 
του Berkeley με σύντηξη ενός ισοτόπου του καλιφόρνιου, 249Cf, με το οξυγόνο, 
18O,  
 249Cf + 18O  .  263

106Sg  + 41n 

 Ένα από τα ισότοπά του διαπιστώθηκε το 1984 ότι σχηματίζεται ως θυγατρικό 
προϊόν της διάσπασης του στοιχείου χάσιου (Hassium)  

 265Hs  .  261Sg + 4
2He  

 Eίναι γνωστά έξι ισότοπα του στοιχείου από τα οποία το 266Sg, βρέθηκε πρό-
σφατα. Έχει ημιπερίοδο ζωής 10-30 s και δίνει ελπίδες για χημική του μελέτη.  
 Tο χρώμιο είναι το εικοστό πρώτο στοιχείο από την άποψη αφθονίας του στη 
γη. Eίναι τόσο άφθονο όσο το χλώριο και το βανάδιο. Tο μολυβδαίνιο και το βολ-
φράμιο είναι σπάνια. Tο μόνο ορυκτό του χρωμίου που παρουσιάζει εμπορικό εν-
διαφέρον είναι ο χρωμίτης, FeCr2O4 (chromite). Άλλα σπουδαία ορυκτά είναι ο 
κροκοΐτης, PbCrO4 (crocoite), η ώχρα του χρωμίου, Cr2O3 (chrome ochre) και ο 
βωκελινίτης, Pb2Cu(CrO4)PO4(OH) (vauquelinite). 
 Tα σπουδαιότερα ορυκτά του μολυβδαινίου είναι ο μολυβδαινίτης, MoS2 
(molybdenite), ο βουλφενίτης, PbMoO4 (vulfenite) και το MgMoO4.  
 Tο βολφράμιο βρίσκεται με τη μορφή των βολφραμικών, όπως είναι ο βολ-
φραμίτης, FeWO4 ⋅ MnWO4, ο σεελίτης, CaWO4 και ο στολζίτης, PbWO4.  
 
 
19.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Tα μέταλλα της ομάδας αυτής είναι αργυρόλευκα, σκληρά αλλά εύθραυστα. Σε 
συμπαγή μάζα εμφανίζουν στίλβουσα επιφάνεια. Έχουν υψηλά σημεία τήξης και 
χαμηλή πτητικότητα. Tο W είναι το πιο δύστηκτο από όλα τα μέταλλα (σ.τ. 3370 
°C) και είναι δεύτερο μετά τον άνθρακα (αδάμας). Tο χρώμιο ανήκει στα παραμα-
γνητικά υλικά και βρίσκεται σε δύο αλλοτροπικές μορφές. Tο α-Cr που κρυσταλ-
λώνεται στο κυβικό και το β-Cr που κρυσταλλώνεται στο εξαγωνικό. Oρισμένες 
ατομικές και φυσικές ιδιότητες των στοιχείων δίνονται στον πίνακα 19.1.  
 Το φαινόμενο της συστολής των λανθανίδων επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες 
των Mo και W. Τα στοιχεία έχουν ίδιο μέγεθος και παρόμοιες ιδιότητες. Οι διαφο-
ρές στις φυσικές ιδιότητες μεταξύ των δύο στοιχείων είναι μεγαλύτερες σε σχέση 
με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο Zr και το Hf της ομάδας 4 και ανάμε-
σα στο Nb και το Ta της ομάδας 5. 
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20.10 Σύμπλοκες ενώσεις 
 
 Στον πίνακα 20.5 δίνονται η οξειδωτική κατάσταση και η στερεοχημεία των 
στοιχείων της ομάδας 7. 
 
Πίνακας 20.5. Oξειδωτική κατάσταση και στερεοχημεία των στοιχείων της ομάδας 7. 

Aριθμός 
οξείδωσης 

Aριθμός 
συναρμογής Γεωμετρία Παραδείγματα 

 –3, d10 4 Tετράεδρο [Mn(NO)3CO], [Re(CO4]3– 
 –2, d9 4 ή 6 Tετράγωνο [Mn(φθαλοκυανίνη]2– 
 –1, d8 5 Tριγ. διπυραμίδα [M(CO)5]– 
 d7 6 Oκτάεδρο M2(CO)10 
 +1, d6 6 Oκτάεδρο [Mn(CO)5Cl], [Re(CO)5Cl],  

[M(CN)6]5– 
 +2, d5 4 Tετράεδρο  [MnCl4]2– 
  Tετράγωνο  MnSO4·5H2O 
 5 Tριγ. διπυραμίδα [Mn(tren)Me6Br]Br, 

[ReCl(dppe)2]+ 
 6 Oκτάεδρο [Mn(H2O)6]2+ [M(diars)2Cl2] 
 +3, d4 5 Tριγ. διπυραμίδα MnI3(PMe3)2 
  Tετραγ. πυραμίδα [MnCl5]2–, [Re2Cl8]2– 
 6 Oκτάεδρο Mn(acac)3, [Tc(diar)2Cl2]+ 
 +4, d3 6 Oκτάεδρο MnO2, [MnCl6]2–, TcCl4, ReCl4 
 +5, d2 4 Tετράεδρο  [MnO4]3– 
 5 Tετραγ. πυραμίδα [ReOX4]– 
 6 Oκτάεδρο [ReOCl5]2–, [Tc(NCS)6]–, Re2Cl10 
 +6, d1 4 Tετράεδρο [MnO4]2–, [ReO4]2– 
 6 Oκτάεδρο  ReO3, ReF6 
 +7, d0 3 Eπίπεδο [MnO3]+ 
 4 Tετράεδρο [MnO4]–, [ReO4]–, Re2O7, [TcO4]– 
 6 Oκτάεδρο [ReO3Cl3]2– 
 7 Πεντ. διπυραμίδα ReF7 
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Kεφάλαιο21
Oμάδα 8 (VIIIB)
Σίδηρος, Pουθήνιο, Όσμιο, Xάσιο
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21.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Tα στοιχεία της ομάδας VIIIB τοποθετούνται στον Περιοδικό Πίνακα όπως και 
τα άλλα μεταβατικά στοιχεία σε “κάθετες” τριάδες αλλά δεν είναι ασύνηθες, επει-
δή παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, να γίνει η μελέτη των ιδιοτήτων τους 
“οριζόντια”. Στην τελευταία περίπτωση τα στοιχεία Fe, Co και Ni μπορεί να εξε-
ταστούν μαζί, ως μια υποομάδα ενώ τα άλλα έξι στοιχεία Ru, Rh, Pd, Os, Ir και Pt 
αποτελούν μια δεύτερη υποομάδα που παλαιότερα συνοπτικά αναφέρονταν ως 
μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου. Tα έξι τελευταία στοιχεία μαζί με τον Ag 
και το Au αναφέρονται επίσης ως ευγενή μέταλλα επειδή παρουσιάζουν αξιοση-
μείωτη αντοχή στην οξείδωση. Eίναι γνωστά επίσης ως πολύτιμα μέταλλα επειδή 
είναι ακριβά. Στο παρόν σύγγραμμα η εξέταση των ιδιοτήτων των στοιχείων της 
ομάδας VIIIB γίνεται σε κάθετες στήλες ακολουθώντας την αρίθμηση των ομάδων 
του εκτεταμένου Περιοδικού Πίνακα. 
 O σίδηρος είναι το πιο γνωστό στοιχείο της ομάδας. H χρησιμοποίησή του ανά-
γεται στους προϊστορικούς χρόνους, επειδή απαντά ελεύθερος στους μετεωρίτες. H 
“Eποχή του Σιδήρου” (4000 π.X.), αποτελεί τεχνολογικό πολιτισμικό στάδιο που 
ακολούθησε την εποχή του Λίθου και του Xαλκού. Oι Xετταίοι ήταν οι πρώτοι 
που κατασκεύασαν διάφορα εργαλεία και το μυστικό της κατεργασίας του σιδήρου 
διαδόθηκε μετά την πτώση της αυτοκρατορίας τους, το 1200 π.X. Kανένα άλλο 
μέταλλο δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.  
 Aπό βιολογική άποψη ο σίδηρος αποτελεί απαραίτητο συστατικό όλων των 
οργανισμών. Παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη μεταφορά του οξυγόνου που γίνεται 
από την αιμογλοβίνη, όσο και στην αποθήκευσή του που γίνεται από τη μυογλοβί-
νη. H έλλειψή του προκαλεί αναιμία. Tο σύμβολο Fe, προέρχεται από τη λατινική 
λέξη ferrum.  
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 Tο Ru και το Os ανακαλύφθηκαν, ανεξάρτητα, στο αδιάλυτο υπόλειμμα που 
παρέμενε μετά την κατεργασία των μεταλλευμάτων του λευκόχρυσου με το βασι-
λικό νερό. Tο Ru ανακαλύφθηκε το 1844 από το Pώσο χημικό K. Klaus σε ορυκτά 
των Oυραλίων. H ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη Ruthenia, που 
σημαίνει Pωσία.  
 Tο Os ανακαλύφθηκε το 1803 από τον Άγγλο χημικό Sm. Tennant. H ονομασία 
του προέρχεται από τη δυσάρεστη οσμή που έχει το πτητικό οξείδιό του OsO4, που 
είναι ουσία πολύ τοξική.  
 O σίδηρος μαζί με το νικέλιο αποτελούν το κύριο συστατικό του κεντρικού 
πυρήνα της γης. H παρουσία του σε πολλούς μετεωρίτες υποδηλώνει ότι είναι άφ-
θονος στο ηλιακό σύστημα. Στο στερεό φλοιό της γης αποτελεί το τέταρτο στοι-
χείο στη σειρά αφθονίας μετά το οξυγόνο, το πυρίτιο και το αργίλιο. Στο έδαφος 
της σελήνης βρίσκεται σε συγκέντρωση 0,5%. Tα σπουδαιότερα ορυκτά του είναι 
ο αιματίτης, α-Fe2O3, ο λιμονίτης, 2Fe2O3 3H2O, ο μαγνητίτης, Fe3O4, ο σιδη-
ρίτης, FeCO3, ο σιδηροπυρίτης (ψευδοχρυσός), FeS2, ο χαλκοπυρίτης, FeCuS2, 
κ.ά. 
 Tο ρουθήνιο και το όσμιο είναι σπάνια. Bρίσκονται στο στερεό φλοιό της γης 
σε μεταλλική κατάσταση μαζί με τα άλλα μέταλλα της ομαδας του λευκόχρυσου 
και τα μέταλλα της ομάδας 11. H κύρια πηγή των μετάλλων του λευκόχρυσου εί-
ναι τα θειούχα ορυκτά του νικελίου και του χαλκού που βρίσκονται στη Νότια 
Aφρική, τον Kαναδά και τα Oυράλια όρη. 
 Λίγα άτομα του στοιχείου χάσιο (Z = 108) έχουν παρασκευασθεί το 1984 από 
τους P. Armbruster και G. Monzenber στο κέντρο πυρηνικών ερευνών του Darm-
stadt. H ονομασία χάσιο (Hassium) δόθηκε για να τιμήσουν την περιοχή Hessen 
(Λατινικό Hassien) όπου είναι εγκατεστημένο το κέντρο πυρηνικών ερευνών της 
Γερμανίας. Tα πρώτα άτομα σχηματίσθηκαν με πυρηνική σύντηξη του 208Pb με το 
ισότοπο του σιδήρου 58Fe 

 208Pb + 58Fe  .  265Hs +1n 
 
 
21.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Στον πίνακα 21.1 δίνονται οι πιο σημαντικές ιδιότητες των στοιχείων Fe, Ru 
και Os. Tα δύο τελευταία στοιχεία βρίσκονται στη φύση με μεγάλο αριθμό ισοτό-
πων. Tο όσμιο έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα από όλα τα στοιχεία. 
 Tα τρία στοιχεία έχουν το χρώμα του αργύρου και εμφανίζουν μεταλλική λάμ-
ψη. O σίδηρος σε καθαρή κατάσταση είναι μαλακός και ευκατέργαστος, ελατός 
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και όλκιμος, ενώ το Ru και το Os είναι πολύ σκληρά, εύθραυστα και δύσκολα στην 
κατεργασία τους ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. 
 

Πίνακας 21.1. Iδιότητες των στοιχείων Fe, Ru και Os. 

Iδιότητα Fe Ru Os 
Aτομικός αριθμός 26 44 76 
Hλεκτρ. διαμόρφωση (18)3d64s2 (36)4d75s1 (54)5d66s2 
Aτομικό βάρος 55,85 101,07 190,23 
Aτομική ακτίνα (Å) 1,26 1,34 1,35 
Iοντική ακτίνα M2+ (Å) 0,80 0,85 0,89 
Iοντική ακτίνα M3+ (Å) 0,64 0,77 0,81 
E° (Volt), M2+/ Μ –0,44 +0,8 +0,9 
Σημείο ζέσης (°C) 2750 4050 ~5025 
Σημείο τήξης (°C) 1535 2282 3045 
1η ενέργ. ιονισμού (eV) 7,90 7,5 8,7 
Hλεκτραρνητικότητα 1,83 2,2 2,2 

 
 Oι ενώσεις του σιδήρου είναι αντιπροσωπευτικές για ένα τύπο φασματοσκοπίας 
πυρηνικού συντονισμού, που είναι γνωστός ως φασματοσκοπία Mössbauer 
(Mössbauer effect). Παρόλο που το φαινόμενο Mössbauer έχει παρατηρηθεί περί-
που στο ένα τρίτο των χημικών στοιχείων μόνο για το σίδηρο και σε μικρότερη 
έκταση για τον κασσίτερο έχουν γίνει έρευνες από τους χημικούς.  
 
 
20.3 Παραγωγή του σιδήρου. Xάλυβες 

 
 Tο πρώτο στάδιο της μετατροπής των ορυκτών του σιδήρου σε χυτοσίδηρο 
γίνεται στην υψικάμινο (σχ. 21.1). H υψικάμινος κατασκευάζεται από χαλύβδινο 
μανδύα που εσωτερικά έχει επένδυση από πυρίμαχα τούβλα (πυρόλιθοι) που αντέ-
χουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Tο ύψος της υψικαμίνου εξαρτάται από το είδος 
του άνθρακα που χρησιμοποιείται. Oι σύγχρονες υψικάμινοι έχουν ύψος περίπου 
30 μ. H αναγωγή του σιδηρομεταλλεύματος γίνεται με άνθρακα (κωκ) με προσθή-
κη και μικρής ποσότητας ασβεστόλιθου (συλλίπασμα) που συντελεί στην απομά-
κρυνση των προσμίξεων με τη μορφή “σκουριάς”. 
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Σκουριά
Χυτοσίδηρος

Λιωμένος σίδηρος

Λιωμένη σκουριά

Θερμός αέρας και οξυγόνο

Zώνη Δ
3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO  3FeO + CO2

CaCO3  CaO + CO2

FeO + CO  Fe + CO2

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2

CO2 +C  2CO
C + O2  CO2

Zώνη Γ

Zώνη B

Zώνη A

CO, CO2, NO2
έξοδος αερίων

200 °C

800 °C

1000 °C

1500 °C

2000 °C

Tροφοδοσία ορυκτού
C + CaCO3

 

Σχήμα 21.1. Yψικάμινος παραγωγής χυτοσιδήρου.  
 
 Oι υψικάμινοι τροφοδοτούνται από την κορυφή με εναλλασσόμενα στρώματα 
από το σιδηρούχο ορυκτό, τον άνθρακα (κωκ) και τον ασβεστόλιθο (CaCO3). Aπό 
τη βάση της υψικαμίνου διοχετεύεται θερμαινόμενος αέρας. O άνθρακας καίγεται 
παράγοντας θερμότητα και CO. H θερμοκρασία στην υψικάμινο είναι σχεδόν 
2000 °C στο σημείο που γίνεται η κύρια αντίδραση αλλά είναι περίπου 1500 °C 
στον πυθμένα και 200 °C στην κορυφή. Tο οξείδιο του σιδήρου ανάγεται κυρίως 
από το CO ενώ ένα μέρος ανάγεται από τον άνθρακα (κωκ). 

 Fe2O3 + 3CO  . 2Fe + 3CO2 

 Fe2O3 + 3C  . 4Fe + 3CO2 

 H ποσότητα του CaCO3 εξαρτάται από τη συγκέντρωση του πυριτίου που υ-
πάρχει στο σιδηρούχο ορυκτό. Στην υψηλή θερμοκρασία το CaCO3 διασπάται σε 
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Oμάδα 10 (VIIIB)
Nικέλιο, Παλλάδιο, Λευκόχρυσος, Uun 
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23.1 Eισαγωγή. Aφθονία των στοιχείων 

 
 Tο νικέλιο χρησιμοποιήθηκε με τη μορφή κράματος σχεδόν 2000 χρόνια πριν 
από την αναγνώρισή του ως χημικού στοιχείου. Ήδη από το 200 π.X. οι Kινέζοι 
παρασκεύαζαν με ανάμιξη ψευδαργύρου και ενός μεταλλεύματος χαλκού και 
νικελίου, σε μεγάλες ποσότητες, λευκό κράμα που είχε σπουδαίες πρακτικές ε-
φαρμογές.  
 Aργότερα, στο τέλος του 17ου αιώνα, στη Σαξονία χρησιμοποιούσαν ένα βαρύ 
καστανοκόκκινο μετάλλευμα, τον νικολίτη (NiAs), για να χρωματίσουν πράσινο 
το γυαλί. Oι Σάξονες μεταλλωρύχοι πίστευαν ότι αυτό ήταν το ορυκτό του χαλκού 
κυπρίτης, Cu2O, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να απομονώσουν το χαλκό. Aπό την 
επεξεργασία του μεταλλεύματος προέκυπτε πάντοτε ένα εύθραυστο μέταλλο. Έτσι, 
το θεώρησαν μαγεμένο και το συνέδεσαν με το θρύλο του Γέρο-Nικ γι αυτό το 
ονόμασαν Kupfernickel δηλαδή χαλκό του Γέρο-Nικ. Aπό αυτό το μετάλλευμα το 
1751 απομονώθηκε από το Σουηδό χημικό A.F. Cronstedt ένα ακάθαρτο μέταλλο 
που δεν έμοιαζε με το χαλκό και το ονόμασε νικέλιο (nickel). Πολύ καθαρό νικέ-
λιο παρασκευάστηκε το 1775 από τον Bergmann και το 1804 ο J.R. Richter περιέ-
γραψε τις φυσικές του ιδιότητες. 
 O λευκόχρυσος και το παλλάδιο βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες στη φύ-
ση αλλά είναι πιο άφθονα από τα υπόλοιπα μέταλλα της όγδοης ομάδας. O λευκό-
χρυσος χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Aιγύπτιους ως υποκατάστατο του 
αργύρου. Oι Iνδιάνοι του Iσημερινού το χρησιμοποίησαν στην κοσμηματοποιία. 
 Tο 1736, ο Iσπανός αστρονόμος A. de Ulloa παρατήρησε σε ορυχεία χρυσού 
την παρουσία ενός μετάλλου, που έμοιαζε με τον άργυρο και γι αυτό το ονόμασε 
πλατίνα (στα Iσπανικά plata σημαίνει άργυρος). Λίγο αργότερα, το 1741, ο A. de 
Ulloa και ο Άγγλος ερευνητής C. Wood έφεραν στην Eυρώπη τα πρώτα δείγματα 
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καθαρού μεταλλικού λευκόχρυσου. 
 H πλατίνα αρχικά ήταν γνωστή με την ονομασία λευκός χρυσός, όρος που 
χρησιμοποιείται σήμερα για το κράμα Au-Pd. Oνομάσθηκε επίσης όγδοο μέταλλο 
επειδή ήταν το όγδοο στη σειρά της ανακάλυψής του. Mέχρι εκείνη την εποχή ή-
ταν γνωστά μόνο τα επτά μέταλλα Au, Ag, Hg, Cu, Fe, Sn και Pb. Eπειδή έχει υ-
ψηλό σ.τ. υπήρξαν δυσκολίες για την παρασκευή και τη μελέτη των ιδιοτήτων του 
στοιχείου και μόνο όταν κατασκευάστηκαν ειδικοί φούρνοι που αντέχουν σε υψη-
λές θερμοκρασίες παρασκεύασαν το λευκόχρυσο σε σημαντικές ποσότητες. 
 Tο παλλάδιο απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1803 από τον Άγγλο χημικό W. 
Wollaston ως συστατικό του ακατέργαστου λευκοχρύσου. H ονομασία δόθηκε για 
να θυμίσει τον πλανήτη Παλλάς που είχε ανακαλυφθεί ένα χρόνο νωρίτερα.  
 Tο νικέλιο είναι το εικοστό δεύτερο στοιχείο στη σειρά αφθονίας στο στερεό 
φλοιό της γης. Σε ελεύθερη κατάσταση βρίσκεται στους μετεωρίτες. Συνυπάρχει 
μαζί με το σίδηρο και το χαλκό σε διάφορα θειούχα ορυκτά που παρουσιάζουν ση-
μαντικό εμπορικό ενδιαφέρον. Aυτά είναι ο μιλερίτης, NiS, ο νικελίνης, NiAsS, ο 
αμοιβίτης, Ni2S2As και ο πεντλαντίτης (Fe, Ni)9S8. 
 Σημαντικά αποθέματα νικελίου βρίσκονται σε διάφορα πυριτικά ορυκτά όπως 
είναι ο γαρνιερίτης, (Ni, Mg)6Si4O10(OH)8 και ο νικελιούχος λιμονίτης, (Fe, 
Ni)O(OH)(H2O)n όπως επίσης και τα αρσενικούχα, ο νικολίτης (ή Kupfernickel), 
NiAs, και ο σμαλτίτης (Ni, Co Fe)As2.  
 H συνήθης μορφή που απαντά ελεύθερος ο λευκόχρυσος στη φύση ονομάζεται 
πολύξενος και είναι περιεκτικότητας 80-90% σε καθαρό μέταλλο, 3-11% σε σίδη-
ρο και μικρές ποσότητες από τα υπόλοιπα μέταλλα της ομάδας.  
 Bρίσκεται επίσης στο κράμα ιριδιολευκόχρυσος, όπως επίσης και ενωμένος με 
το αρσενικό στο ορυκτό αρσφερύλιθος, PtAs2 και με το θείο στο ορυκτό κουπε-
ρίτης, PtS.  
 Tο παλλάδιο αποτελεί συστατικό διαφόρων φυσικών κραμάτων των ευγενών 
μετάλλων. Bρίσκεται επίσης με τη μορφή κραμάτων στα ορυκτά των μετάλλων 
χρυσού, αργύρου, χαλκού και νικελίου. 
 
 
23.2 Γενικά χαρακτηριστικά 

 
 Στον πίνακα 23.1 δίνονται ορισμένες ιδιότητες των τριών στοιχείων. Tα μέταλλα 
είναι αργυρόλευκα με μεταλλική λάμψη, συνεκτικά, ελατά, όλκιμα και ευκατέργα-
στα. Oι δυσκολίες παρασκευής προϊόντων υψηλής καθαρότητας είχε ως συνέπεια 
στην ευρεία διασπορά των τιμών των φυσικών τους σταθερών. O Pt είναι δύστη-
κτος και παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τις χημικές προσβολές. 
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θερμοί υπεραγωγοί 395 
θερμοκηπίου φαινόμενο 178 
θερμοχρωμία 275, 363 
θιξοτροπικά χρώματα 441 
θορία 407 
θοριανίτης 408 
θόριο 407 
 αλογονούχα 417 
 γενικά χαρακτηριστικά 408 
 παραγωγή 416 

θόριο, σύμπλοκες ενώσεις 419 
 χημική συμπεριφορά 414, 416 
 χρήσεις 412 
θορίτης 407 
θορτβεϊτίτης 378 
θούλιο 389 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 χημική συμπεριφορά 398 
 
I 
ιλαρυντικό αέριο 227 
ιλμενίτης 422 
Invar 565 
ίνδιο 101 
 αλογονούχα 118 
 γενικά χαρακτηριστικά 103 

οξείδιο 115 
 παραγωγή 107 
 χημική συμπεριφορά 110 
 χρήσεις 108 
ίνες άνθρακα 159 
ιόντα Zintl 163 
ιοντικά καρβίδια 189 
ιοντικά νιτρίδια 245 
ιρίδιο 541 
 αλογονούχα 548 
 γενικά χαρακτηριστικά 542 
 οξείδια 548 
 παραγωγή 543, 519, 521 
 σύμπλοκες ενώσεις 550 
 χημική συμπεριφορά 545 
 χρήσεις 544 
ιριδιολευκόχρυσος 562 
ιριδιόσμιο 542 
ισοπολυοξέα 479 
ισορροπία HgI – HgII 367 
ισότοπα υδρογόνου 7 
ιωδαζίδιο 225 
ιωδικό νάτριο 279 
ιώδιο 277 
 γενικά χαρακτηριστικά 279 
 οξέα 289 
 οξείδια 298 
 παραγωγή 282 
 πολυαλογονούχα 303 
 υδρογονούχες ενώσεις 291, 296 
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ιώδιο, χημική συμπεριφορά 286 
 χρήσεις 284 
 
K 
καδμία 354 
κάδμιο 353 
 αλογονούχες ενώσεις 364 
 γενικά χαρακτηριστικά 355 
 θειούχες ενώσεις 370 
 οξείδιο 362 
 παραγωγή 357 
 σύμπλοκες ενώσεις 372 
 χημική συμπεριφορά 362 
 χρήσεις 359 
καισίδιο 79 
καίσιο 59 
 γενικά χαρακτηριστικά 60 
 κορωνειδή σύμπλοκα 76 
 οξείδια 67 
 σύμπλοκες ενώσεις 74 
 χημική συμπεριφορά 65 
 χρήσεις 63 
καλαβερίτης 248, 324 
καλάι 155 
κάλιο 59 
 αλογονούχα 69 
 ανθρακικά 70 
 γενικά χαρακτηριστικά 60 
 οξείδιο 67 
 παραγωγή 62 
 υδροξείδιο 68 
 χημική συμπεριφορά 65 
 χρήσεις 63 
καλιφόρνιο 408 
καμίνευση 48 
κανόνας αντι-Mαρκόβνικωφ 122 
κανονικά οξείδια 26 
καράτι 330 
 μετρικό 579 
καρβίδια 188 
 ιοντικά 189 
 μεταλλικά 189 
 ομοιοπολικά 189 
 παρεμβολής 189 
καρβίδιο βολφραμίου 469 
καρβίνη 158 

καρβονυλο-αλογονούχα 194 
καρβοπλατίνη 176 
καρβοράνια 244 
καρδιολίτης 511 
καρναλίτης 60, 279 
καρνοτίτης 84, 408, 444 
κασσιτερίτης 147 
κασσίτερος 145 
 αλλοτροπία 161 
 γενικά χαρακτηριστικά 147 
 κραυγή 150 
 λέπρα 161 

οξείδια 184 
 παραγωγή 151 
 χημική συμπεριφορά 162 
 χρήσεις 153 
κατιερίτης 542 
καυστική ποτάσα 69 
 σόδα 69 
καυστικό αέριο 247 
κεραργυρίτης 324 
κερμεσίτης 207 
κερνίτης 103 
κερουσίτης 147 
κιμωλία 84 
κιννάβαρι 354 
κιούριο 408 
κισπλατίνη 575 
κίτρινη σανδαράχη 207 
κλοζο-ανιόντα 126 
 βοράνια 126 
κλοσχαλίτης 248 
κοβαλαμίνη 554 
κοβάλτιο 541 
 αλογονούχες ενώσεις 548 
 γενικά χαρακτηριστικά 542 
 οξείδια 547 
 παραγωγή 543 
 σύμπλοκες ενώσεις 550 
 χημική συμπεριφορά 545 
 χρήσεις 544 
κοβαλτίτης 542 
κόκκινο θείο 248 
κολεμανίτης 103 
κολομβίτης 444 
κορούνδιο 103, 114, 579 
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κορωνοειδή σύμπλοκα 76 
κουβάνια 345 
κουπερίτης 562 
κράματα 56 
 Alcomax 565 
 Alnico 565 
 διαμεταλλικές ενώσεις 
 ετερογενή 58 
 ηλεκτροχημική κατεργασία 56 
 Invar 565 
μηχανική κατεργασία 56 
 Monel 565 
 μπρούντζοι 329 
 νεάργυροι 329 
 ορείχαλκοι 329 
 σιδηροβανάδιο 446 
 σιδηρομαγγάνιο 494 
 σιδηροχρώμιο 466 
 στερεά διαλύματα 57 
 υπερταχείας κοπής 544 
κρατερώματα 155, 329 
κροκοΐτης 464 
κρυπτάτες 76, 77 
κρυπτό 307 
 γενικά χαρακτηριστικά 308 
 παραγωγή 309 
 χημική συμπεριφορά 321 
 χρήσεις 310 
κρυπτόλιθος 378 
κρυσταλλική δομή 52 
κρυσταλλικό νερό 38 
 κατιονικό 38 
 ανιονικό 39 
 πλέγματος 39 
 ζεολιθικό 39 
 εγκλωβισμού 39 
κυανά οξείδια 480 
κυανικά άλατα 191 
κυανικό οξύ 192 
κυάνιο 190 
κυανιούχα άλατα 191 
κυανό 480 
 Bερολίνου 537 
 βολφράμιο 480 
 μολυβδαίνιο 480 
 Πρωσίας 537 

κυανό Turnbull 537 
κυβική συμπαγή δομή 52 
κυκλικά πυριτικά 183 
κυκλοεξαθείο 255 
κυκλοοκταθείο 254 
κυπέλωση 327 
κυπρίτης 324 
κωκ 156 
 
Λ 
λάκα 480 
λανθανία 389 
λανθανίδες 387 
 αλογονούχες ενώσεις 401 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 θερμοί υπεραγωγοί 395 
 οξείδια 400 
 παραγωγή 393 
 σύμπλοκες ενώσεις 402 
 χημική αυμπεριφορά 398, 399 
 χρήσεις 394 
 χρώμα 391 
λανθάνιο 377 
 αλογονούχα 384 
 γενικά χαρακτηριστικά 379 
 παραγωγή 380 
 οξείδια 383 
 σύμπλοκες ενώσεις 385 
 υδρογονούχες ενώσεις 383 
 χημική συμπεριφορά 382 
 χρήσεις 380 
λειμωνίτης νικελιούχος 562 
λευκόλιθος 84 
λευκοσίδηρος 155 
λευκός μόλυβδος 430 
λευκός χρυσός 562 
λευκόχρυσος 561 
 αλογονούχες ενώσεις 568 
 γενικά χαρακτηριστικά 562 
 διοξείδιο 568 
 παραγωγή 518, 521 
 σύμπλοκες ενώσεις 571 
 χημική συμπεριφορά 566 
 χρήσεις 565 
λιγνίτης 156 
λιθάνθρακας 156 
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λιθάργυρος 185 
λίθιο 59 
 γενικά χαρακτηριστικά 60 
 διαγώνια ομοιότητα με Mg 80 
 παραγωγή 62 
 σύμπλοκες ενώσεις 74 
 χημική συμπεριφορά 65 

 χρήσεις 63 
λίθοι ημιπολύτιμοι 579 
 πολύτιμοι 579 
λιθοπόνιο 370 
λίθος φιλοσοφική 205, 324 
λιθόσφαιρα 44 
λιμονίτης 514 
λιναιίτης 542 
λορέντζιο 404 
λονσταλεΐτης 156 
λουτέτσιο 389 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 χημική συμπεριφορά 398 
 
M 
μαγγανικά ιόντα 503 
μαγγάνιο 491 
 αλογονούχες ενώσεις 505 
 γενικά χαρακτηριστικά 492 
 μαγγανικά ιόντα 503 
 οξείδια 499 
 οξοανιόντα 502 
 παραγωγή 493 
 σαπούνι υαλουργών 500 
 σύμπλοκες ενώσεις 507 
 συσσωματώματα 492 
 χημική συμπεριφορά 496 
 χρήσεις 495 
μαγικό οξύ 244 
μαγνησία 92 
 λίθος 83 
μαγνησίας γάλα 92 
μαγνήσιο 83 
 γενικά χαρακτηριστικά 84 
 οξείδια 91 
 παραγωγή 85 
 σύμπλοκες ενώσεις 96 
 χημική συμπεριφορά 88 
 χρήσεις 86 

μαγνησίτης 84 
μαγνήτες ψευδομοριακοί 539 
μαγνητική τομογραφία 397 
μαγνητικός διαχωρισμός 47 
μαγνητίτης 514 
μαλαχίτης 324 
μαντέμι 517 
μαρκασίτης 206, 248 
marine acid 278 
μασσικότ 185 
μαύρη πυρίτιδα 301 
μεθανίδια 189 
μέθοδος αμαλγαμάτωσης 47 
 αργιλιοθερμική 91, 111 
 βασική οξυγονούχος 518 
 Bergius 3 
 Deakon 282 
 Downs 62 
 εκλεκτική οξείδωση 393 
 εκχύλισης 49, 521 
 επίπλευσης 47 
 εξευγενισμού ζώνης 151 
 Frash 251 
 Kroll 424 
 κυπέλωσης 519 
 μέθοδος CVD 152 
 Mond 563 
 ξηράς οδού 357 
 Ostwald 220 
 Pidgeon 86 
 Rochow 198 
 συρόμενου κρυστάλλου 151 
 υγράς οδού 357 
 Van Arkel 106, 446 
 Winkler 266 
μεϊτνέριο 541 
μελιτικό οξύ 172 
μεντελέβιο 543 
μεταβαναδικά 451 
μεταβορικό οξύ 116 
μέταλλα 41, 51 
 βαφή 56 
 βοτρυοειδή 55 
 διάδοση 44 
 εξαγωγή 46 
 εξευγενισμός 50 
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 κράματα 56 
 κρυσταλλική δομή 52 
 μορφοποίηση 56 

νομισμάτων 323 
 ομάδα του λευκόχρυσου 513 
 χημικές ιδιότητες 54 
μεταλλεύματα 44 
 αναγωγή 46 
 εμπλουτισμός 47 
 μαγνητικός διαχωρισμός 47 
μεταλλικός χαρακτήρας 51 
μεταλλοειδή 53 
μεταλλοκαρβονύλια 174 
 δεσμός 174 
 φάσμα 175 
μέταλλο προβληματικό 248 
μεταλλουργία 41 
μετάξι τεχνητό 187 
μεταφορές ηλεκτρονίων 532 
μεταφορές οξυγόνου 532 
μεταϋπεριωδικό οξύ 303 
μεταφωσφορικό οξύ 239 
μήτρα στερεού αζώτου 300 
μιλερίτης 562 
μίνιο 155 
μιξομέταλλο 394 
μολυβδαινικά 479 
μολυβδαίνιο 463 
 αλογονούχες ενώσεις 473 
 γενικά χαρακτηριστικά 464 
 κυανό 480 
 μπρούντζοι 481 
 οξείδια 470 
 παραγωγή 466 
 σύμπλοκες ενώσεις 482 
 χημική συμπεριφορά 469 
 χρήσεις 463 
μολυβδαινίτης 248, 464 
μόλυβδος 145 
 γενικά χαρακτηριστικά 147 
 ερυθρός 186 
 μολυβδαινικός 464 
 οξείδια 185 
 παραγωγή 151 
 σύμπλοκες ενώσεις 201 
 χρήσεις 153 

μοναζίτης 207, 378 
Mοnel κράμα 565 
μόνιμη σκληρότητα νερού 94 
μονοκλινές θείο 255 
μονοξείδιο άνθρακα 172 
μονοξείδιο αζώτου 227 
 άνθρακα 172 
 τετραζώτου 231 
μονοσιλάνιο 169 
μονωτές 54 
μοργανίτης 579 
μπενιτοΐτης 422 
μπερκέλιο 407 
μπόριουμ 492 
 παραγωγή 494 
μπρούντζοι 329 
 αργιλίου 108 
 βηρυλίου 87 
 βολφραμίου 481 
 μαγγανιούχοι 329 
 μολυβδαινίου 481 
 τιτανίου 432 
 φωσφορούχοι 211 
μυριατικό οξύ 278 
 
N 
νατράσβεστος 68 
νατρίδιο 78 
νάτριο 59 
 διαλυτότητα αλάτων 35 
 κρυπτάτες 76 
 κορωνοειδή 76  
 οξείδια 67 
 παραγωγή 62  
 χημική συμπεριφορά 65 
 χρήσεις 63 
νάϋλον-6 224 
 -66 238 
νεάργυροι 329, 565 
Νέο 307  
 γενικά χαρακτηριστικά 308 
 παραγωγή 309 
 χρήσεις 310 
νεοδύμιο 395 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 

παραγωγή 393 
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νεοδύμιο, χημική συμπεριφορά 398 
 χρήσεις 393 
νεπτούνιο 413 
νερό 33 
 ανιονικό 39 
 εγκλωβισμού 39 
 ζεολιθικό 39 
 κατιονικό 38 
 πλέγματος 39 
νικελίνης 562 
νικέλιο 561 
 αλογονούχες ενώσεις 568 
 γενικά χαρακτηριστικά 569 
 κράματα 565 
 οξείδια 568 
 παραγωγή 563 
 σύμπλοκες ενώσεις 571 
 χημική συμπεριφορά 566 
 χρήσεις 565 
νικελιούχος λιμονίτης 562 
νικολίτης 562 
νιντο-βοράνια 128 
νιοβικό οξύ 451 
νιόβιο 443 
 αλογονούχες ενώσεις 452 
 γενικά χαρακτηριστικά 444 
 οξείδια 449 
 παραγωγή 445 
 σύμπλοκες ενώσεις 457 
 χημική συμπεριφορά 448 
 χρήσεις 447 
νιτρίδια 245 
 ιοντικά 245 
 κασσίτερου 192 
 ομοιοπολικά 246 
 παρεμβολής 246 
 πυριτίου 192 
νιτρικό οξείδιο 227 
 οξύ ατμίζον 235, 236 
νιτροζυλο-σύμπλοκα 228 
νιτροζώνιο 229 
νίτρο Iνδίας 207 
 Xιλής 207 
νιτροπρωσσικό νάτριο 228 
νιτρώδες οξύ 234 
νιτρώνιο 238, 230 

νίτρωσης οξύ 237 
νομπέλιο 408 
 
Ξ 
ξένο 307 
 αλογονούχες ενώσεις 317 
 γενικά χαρακτηριστικά 308 
 οξυγονούχες ενώσεις 315, 319 
 παραγωγή 309  
 χημική συμπεριφορά 311, 314 
 χρήσεις 310 
ξενότιμος 378 
ξηρός πάγος 176 
 
O 
όγδοο μέταλλο 562 
όζον 24 
οζονίδια 29 
οζονόσφαιρα 24 
οκταφθοροϊσοβουτυλένιο 194 
ολιβίνης 84 
ολική σκληρότητα 94 
όλμιο 397 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 παραγωγή 393 
 χημική συμπεριφορά 398 
 χρήσεις 397 
ομάδα του λευκόχρυσου 513 
 διαχωρισμός-εκχύλιση 521 
 διαχωρισμός κλασική 518 
οξείδια 26 
 κανονικά 26 
 οζονίδια 29 
 σουπεροξείδια 28 
 υπεροξείδια 27 
οξείδιο γραφίτη 171 
οξειδωτική προσθήκη 202 
οξοκυανιούχο 305 
οξυγόνο 19 
 αλλοτροπία 24 
 αφθονία 19 

ενεργοποιημένο 23 
 ενώσεις 26 
 ιδιότητες 21 
 μεταφορά 30 
 παρασκευή 19 
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οξυγόνο, σύμπλοκα 30 
 χημική συμπεριφορά 21 
 χρήσεις 20 
οξυγόνωση 30 
οξύ Caro 269 
οξύ νίτρωσης 237 
οξύλιθος 67 
οπάλιος 180 
οπές κρυσταλλικού πλέγματος 194 
οργανοπυριτικές ενώσεις 198 
ορείχαλκοι 329 
ορθο-βαναδικά 451 
 βορικό 116 
 νιτρικό 236 
 πυριτικά 183 
 υδρογόνο 8 
 φωσφορικό 239 
ορυκτά 44 
ορυκτό άλας 60, 279 
όσμιο 513 
 αλογονούχες ενώσεις 530 
 γενικά χαρακτηριστικά 514 
 οξείδια 527 
 παραγωγή 518, 522 
 σύμπλοκες ενώσεις 531 
 χημική συμπεριφορά 523 
 χρήσεις 522 
οσμιρίδιο 542 
ουλεξίτης 103 
ουνούμπιουμ 359 
ουνουνέξιουμ 252 
ουνουνίλιουμ 564 
ουνουνκουάντιουμ- 167 
ουνουνούνιουμ 328 
ουνουνπέντιουμ 207 
ουνουντρίουμ 102 
ουράνιο 413 
 ιδιότητες 415 
 παραγωγή 412 

οξείδια 417 
 χημική συμπεριφορά 414 
 χρήσεις 412 
 αλογονούχα 417 
 σύμπλοκες ενώσεις 419 
 απεμπλουτισμένο 413 
ουσία-X 278 

οψορνίτης 422 
 
Π 
πάγος ξηρός 153 
παθητική κατάσταση 237 
παλλάδιο 520 
 αλογονούχες ενώσεις 568 
 γενικά χαρακτηριστικά 562 
 οξείδιο 568 
 παραγωγή 563 
 σύμπλοκες ενώσεις 571 
 χημική συμπεριφορά 566 
 χρήσεις 565 
παράδοξος χρυσός 248 
παρακυάνιο 191 
παρα-υδρογόνο 8 
παραϋπεριωδικό οξύ 303 
παροδική σκληρότητα νερού 94 
πατρονίτης 444 
πεντλαντίτης 562 
περοβσκίτης 422 
πέτρα που καίει 247 
πετράδια 114, 579 
 συνθετικά 114 
πετρώματα 44 
πιεζοηλεκτρισμός 180 
πισσουρανίτης 408 
πλαστικό θείο 255 
πλατίνα 561 
πλουμπάνιο 171 
πλουτώνιο 413 
πνιγμογόνοα 207 
πνικτίδια 207 
πολουκίτης 60 
πολυεδρική κορυφή 104 
πολυθειαζύλιο 276 
πολυξένος 562 
πολυοξέα 452 
 6-πολυοξέα 452 
 12-πολυοξέα 452 
πολυσουλφίδια 260 
πολυ-τετραφθοροαιθυλένιο 194 
πολύτιμοι λίθοι 579 
πολώνιο 247 
 αλογονούχα 272 
 γενικά χαρακτηριστικά 249 
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πολώνιο, παραγωγή 252 
 υδρογονούχα 258 
πορφυρούν Casins 330 
ποτάσα 72 
πουχερίτης 444 
πρασεοδύμιο 395 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 παραγωγή 393 
 χημική συμπεριφορά 398 
 χρήσεις 395 
πράσινο Bερολίνου 537 
πρασινοκίτης 354 
προμήθειο 396 
 γενικά χαρακτηριστικά 389 
 χρήσεις 396 
πρωτακτίνιο 407 
 αλογονούχα 417 
 γενικά χαρακτηριστικά 408 
 οξείδια 417 
 παραγωγή 412 
 σύμπλοκες ενώσεις 419 
 χημική συμπεριφορά 414 
πυρηνόφιλα 164 
πυρίμαχα υλικά 108 
πυριτία 179 
πυριτίδια 197 
πυριτικά 147 
 άλατα 181 
 αλυσίδας 183 
 κυκλικά 183 
πυρίτιο 145 
 αλλοτροπία 161 
 αλογονούχα 196 
 γέλη 181 
 γενικά χαρακτηριστικά 147 

οξείδια 179 
 παραγωγή 151 
 υδρογονούχες ενώσεις 169 
 χημική συμπεριφορά 162 
 χρήσεις 153 
πυριτιομαγγανιούχοι χάλυβες 15 
πυροθειικό οξύ 263 
πυρολουσίτης 492 
πυρομεταλλουργία 47 
 εξαέρωση 49 
 καμίνευση 48 

πυρομεταλλουργία, τήξη 48 
 φρύξη 48 
πυροπυριτικά 183 
πυροφωσφορικό οξύ 239 
πυρόχλωρο 444 
 
P 
ραδερφόρδιο 421 
 γενικά χαρακτηριστικά 423 
 παραγωγή 425 
ραδιοανθρακική χρονολόγηση 149 
ράδιο 83 
 γενικά χαρακτηριστικά 84 
 παραγωγή 85 
 χημική συμπεριφορά 88 
 χρήσεις 86 
ραδόνιο 307 
 γενικά χαρακτηριστικά 308 
 παραγωγή 310 
 χημική συμπεριφορά 321 
 χρήσεις 311 
ρενιερίτης 147 
ρευστότητα βορανίων 132 
ρήνιο 491 
 αλογονούχες ενώσεις 505 
 γενικά χαρακτηριστικά 492 
 οξείδια 501 
 οξοανιόντα 502 
 παραγωγή 493 
 σύμπλοκες ενώσεις 507 
 υπερρηνικά 504 
 χημική συμπεριφορά 496 
 χρήσεις 495 
ρόδιο 541 
 αλογονούχες ενώσεις 519, 521, 548 
 γενικά χαρακτηριστικά 542 
 οξείδια 548 
 παραγωγή 543 
 σύμπλοκες ενώσεις 550 
 χημική συμπεριφορά 545 
 χρήσεις 544 
ροδοχρωσίτης 492 
ροσκοελίτης 444 
ρουβίδιο 59 
 γενικά χαρακτηριστικά 60 
 κρυπτάτη 77 
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ρουβίδιο, οξείδια 67 
 παραγωγή 63 
 σύμπλοκα 200 
 χρήσεις 64 
ρουθήνιο 513 
 αλογονούχες ενώσεις 530 
 γενικά χαρακτηριστικά 514 
 οξείδια 527 
 παραγωγή 518, 521 
 σύμπλοκες ενώσεις 531 
 χημική συμπεριφορά 523 
 χρήσεις 522 
ρουμπίνια 579 
ρουτίλιο 422 
 
Σ 
σαμάριο 387 
σανδαράχη 206 
 ερυθρά 207 
 κίτρινη 207 
σαπούνι υαλουργών 500  
σεελίτης 464 
σελεστίτης 84 
σελήνιο 247 
 αλλοτροπία 254 
 αλογονούχα 270 
 άμορφο 255 
 γενικά χαρακτηριστικά 249 
 μεταλλικό 255 
 οξέα 269 
 οξείδια 262 

παραγωγή 251 
 χημική συμπεριφορά 256 
 χρήσεις 252 
σεληνοκυανιούχο 305 
σεμεντίτης 517 
σερία 378, 388 
σέριο ή δημήτριο 377 
σημπόργκιο 463 
 παραγωγή 464, 467 
σιδηρικά άλατα 527 
σιδηρίτης 514 
σιδηροπυρίτης 248, 261, 514 
σίδηρος  
 αλογονούχες ενώσεις 528 
 γενικά χαρακτηριστικά 514 

σίδηρος, οξείδια 525 
 παραγωγή 515 
 σιδηροχρώμιο 466 
 σκωρίαση 525 
 σύμπλοκες ενώσεις 531 
 σφυρήλατος 517 
 χάλυβες 517 
 χημική συμπεριφορά 523 
 χρήσεις 522 
 ώχρα 526 
σιλανόλες 199 
σίλικα 179 
σιλικόνες 199 
σιλοξάνια 199 
σκανδία 378 
σκάνδιο 377 
 αλογονούχες ενώσεις 384 
 γενικά χαρακτηριστικά 379 
 οξείδια 383 
 παραγωγή 380 
 σύμπλοκες ενώσεις 385 
 υδρογονούχες ενώσεις 383 
 χημική συμπεριφορά 382 
 χρήσεις 380 
σκληρότητα νερού 94 
 μόνιμη 94 
 παροδική 94 
σκουριά 49 
 αλκαλική 517 
σκουριά, εύτηκτη 517 
σκουτερουδίτης 542 
σκωρίαση σιδήρου 525 
σμαλτίτης 542, 562 
σμάλτο 547 
σμάλτωση 547 
σμαράγδι 84, 579 
σμιθσονίτης 354 
σμύριδα 103, 114 
σόδα 71 
 φαγητού 71 
σουλφάνια 259 
σουλφίδια 260 
σουλφυρύλιο 274 
 φθοριούχο 274 
 χλωριούχο 274 
σουπεροξείδια 28 
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σπάνιες γαίες 377, 387 
σπινέλιοι 114, 526 
σπίρτο του άλατος 278 
σπονδουμένιος 60 
στελίτες 544 
στερέωσης φωτογραφίας 268 
στολζίτης 464 
στόμωση 56, 518 
στροντιανίτης 84 
στρόντιο 83 
 γενικά χαρακτηριστικά 84 
 οξείδιο 91 
 παραγωγή 85 
 υδροξείδιο 91 
 χημική συμπεριφορά 88 
 χρήσεις 86 
στυπτηρία 116 
συλβανίτης 248, 324 
συλβινίτης 60 
συλβίτης 60, 279 
σύμπλοκα  
 αγκαλιάς 17 
 αλκανίων 202 
 αλκενίων 203 
 βοτρυοειδή 55 
 ενδοεδρικά 160 
 εξωεδρικά 160 

κορωνοειδή 76 
 πολυαιθέρων 76 
σύμπλοκο 
 Vaska 202 
 Zeiss 203 
συσσωματόματα μαγγανίου 492 
συναρμογής ακορεστότητα 202 
σφαλερίτης 248, 354 
σφυρήλατος σίδηρος 517 
 
T 
ταβερνίτης 408 
τάλκης 84 
ταντάλιο 443 
 γενικά χαρακτηριστικά 444 
 οξείδια 449 
 παραγωγή 445 
 σύμπλοκες ενώσεις 457 
 χημική συμπεριφορά 448 

ταντάλιο, χρήσεις 447 
τανταλίτης 444 
τελούριο 247 
 αλογονούχες ενώσεις 270 
 γενικά χαρακτηριστικά 249 
 οξέα 269  
 οξείδια 264 
 παραγωγή 251 
τελουριώδες οξύ 270 
τενεκές 155 
τερβία 389 
τέρβιο 389 
τετραβοράνιο 131 
τετρανιτρίδιο τετραθείου 275 
τετραχλωράνθρακας 192 
τετραχρωμικά 480 
τεφλόν 194 
τεφρόχρους κασσίτερος 161 
τεχνητά χημικά στοιχεία 411 
τεχνήτιο 491 
 αλογοούχα 505 
 γενικά χαρακτηριστικά 492 
 οξείδια 501 
 οξοανιόντα 502 
 παραγωγή 493 

σύμπλοκες ενώσεις 507 
 υπερτεχνικά 504 
 χημική συμπεριφορά 496 
 χρήσεις 495 
τεχνητό μετάξι 187 
τεχνική απομόνωσης μήτρας 300 
 εξευγενισμού ζώνης 151 
τιτανικά άλατα 431 
τιτάνιο 421 
 αλογονούχες ενώσεις 433 
 γενικά χαρακτηριστικά 422 
 οξείδια 429 
 οξοανιόντα 432 
 παραγωγή 424 
 σύμπλοκες ενώσεις 437 
 χημική συμπεριφορά 427 
 χρήσεις 425 
τομογραφία μαγνητική 396 
τοπάζιο 279 
τουρκουάζ 207, 324 
τριανυδρίτης μελιτικού οξέος 172 
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τριδυμίτης 180 
τρίτιο 7 
τριχλωροσιλάνιο 197 
τριχρωμικά 480 
trans-φαινόμενο 575 
τύρφη 156 
 
Y 
υγρό θείο 255 
υγρό Libavius 146 
υγρός χρυσός 351 
υδραέριο 4 
υδραζίνη 223 
υδραζωτικό οξύ 225 
υδράργυρος 353 
 αλογονούχες ενώσεις 364 
 αμαλγάματα 371 
 γενικά χαρακτηριστικά 355 
 θειούχες ενώσεις 370 
 ισορροπία HgI-HgII 367 
 οξείδια 362 
 παραγωγή 357 
 σύμπλοκες ενώσεις 372 

χαμηλότερες οξειδωτικές καταστάσεις 369 
 χημική συμπεριφορά 360, 362 
 χρήσεις 359 
υδράσβεστος 92 
υδρίδια 10 
υδριδομεταφορά 203 
υδρίτες 38 
υδροβορίωση 121 
υδροβρώμιο 296 
υδρογονίδια 10 
υδρογόνο 1 
 ανίχνευση 18 
 ατομικό 9 
 εν τω γεννάσθαι 9 
 ενεργοποίηση 13 
 ιδιότητες 6 
 ισότοπα 7 
 ορθο- 8 
 παρα- 8 
 παρασκευή 3 
 σύμπλοκες ενώσεις 15 
 χρήσεις 5 
υδροϊώδιο 296 

υδροκυάνιο 191 
υδρομεταλουργία 49 
υδροξυλαμίνη 224 
υδροσιλίωση 170 
υδροφθόριο 294 
υδροχλώριο 295 
υδρύαλος 181 
υπεραγωγιμότητα 161 
υπεραγωγοί θερμοί 395 
υπεραγωγοί υψηλών θερμοκρασιών 161 
υπεραλογονικά οξέα 302 
υπερίτης 271 
υπεριωδικό οξύ 303 
υπερμαγγανικά ιόντα 503 
υπερνιτρίδια 246 
υπεροξέα 244 
υπεροξείδια 27 
υπεροξείδιο υδρογόνου 31 
υπεροξο-διθειικό οξύ 269 
 μονοθειικό οξύ 269 
υπεροξοβορικό οξύ 116 
υπεροξονιτρικό οξύ 238 
υπερουράνια στοιχεία 411 
υπερρηνικά ιόντα 504 
υπερτεχνικά ιόντα 504 
υποθειώδες οξύ 265 
υπονιτρώδες οξύ 234 
υποξείδιο αζώτου 227 
 άνθρακα 171 
υποσουλφίτ 265 
υποφωσφορώδες οξύ 238 
υτέρβιο 389 
υτρία 378 
ύτριο 377 
 αλογονούχες ενώσεις 384 
 γενικά χαρακτηριστικά 379 
 παραγωγή 380 
 οξείδια 383 
 σύμπλοκες ενώσεις 385 
 υδρογονούχα 383 
 χρήσεις 380 
υψικάμινος 516 
 
Φ 
φαινακίτης 84 
φαινόμενο θερμοκηπίου 178 
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φαινόμενο Jahn - Teller 346 
 Mössbauer 515 
φάσματα μεταφοράς φορτίου 196 
φερίτες 394 
φέρμιο 411 
φερρίτες 394, 526 
φθοραπατίτης 84, 207, 279 
φθοριάνθρακες 194 
φθόριο 277 

γενικά χαρακτηριστικά 279 
οξείδια 298 
παραγωγή 282 
πολυαλογονούχα 303 
υδρογονούχες ενώσεις 291, 294 
χημική συμπεριφορά 286 
χρήσεις 284 

φθορίτης 84, 279 
φθοροναφθαλίνιο 195 
φιλοσοφική λίθος 205, 324 
φλογοφωτομετρία 81 
φουλερένια 159 
 σύμπλοκα 160 
φουλερίδια 161 
φράγγιο 59 

γενικά χαρακτηριστικά 60 
παραγωγή 63 
χημική συμπεριφορά 65 

φρέον 195 
φρύξη 48 
φυλλοπυριτικά 184 
φωσγένιο 173, 194 
φωσφαζένια 244 
φωσφίνη 221 
φωσφινικό οξύ 238 
φωσφορικό οξύ 239 
φωσφορισμός 205 
φωσφόρος  

α- 217 
αλλοτροπία 216 
αλογονούχες ενώσεις 242 
β- 217 
γενικά χαρακτηριστικά 207 
ερυθρός 217 
καστανός 218 
λευκός 216 
μέλας 217 

φωσφόρος, μεταλλικός 218 
οξέα 238 
οξείδια 231 
παραγωγή 209 
χρήσεις 210 

φωσφορούχος μπρούντζος 211 
φωσφορώδες 239 
φωτογραφία 340 

X 
χαλαζίας 180 
χαλκανθίτης 324, 341 
χαλκηδόνιος 180 
χαλκογόνα 249 
χαλκοπυρίτης 248, 324, 514 
χαλκοσίνης 248,324 
χαλκός 323 

αλογονούχες ενώσεις 337 
γενικά χαρακτηριστικά 324 
θειικός 341 
κράματα 329 
νιτρικός 341 
οξείδια 335 
οξοάλατα 341 
παραγωγή 326 
σύμπλοκες ενώσεις Cu(I) 342 
σύμπλοκες ενώσεις Cu(II) 331 
χημική συμπεριφορά 331 
χρήσεις 328 

χάλυβες 446 
βαναδιούχος 446 
ειδικοί 518 
κοινοί 518 
μολυβδαινίου 464 
πυριτιομαγγανιούχοι 154 
χρωμίου 467 

χαοΐτης 156 
χάσιο 514 
χλωραζίδιο 225 
χλώριο 277 

γενικά χαρακτηριστικά 279 
οξείδια 298 
οξο-οξέα 299 
παραγωγή 282 
πολυαλογονούχα 303 
υδρογονούχες ενώσεις 291, 295 
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χλώριο, χημική συμπεριφορά 286 
χλωροφύλλη 98 
χριστοβαλίτης 180 
χρυσός 323 

αλογονούχες ενώσεις 338 
γενικά χαρακτηριστικά 324 
κολλοειδής 330 
κράματα 327 
λευκός 330 
νιτρικός 342 
οξείδια 336 
παραγωγή 326 
σύμπλοκες ενώσεις 349 
υγρός 351 
χημική συμπεριφορά 382 
χρήσεις 330 

χρώμα 
ακτινίδων 411 
θιξοτροπικό 441 
λανθανίδων 391 

χρωμικά 477 
χρώμιο 463 

αλογονούχες ενώσεις 473 
γενικά χαρακτηριστικά 464 
οξείδια 470 
οξοαλογονούχα 476 
παραγωγή 466 
σύμπλοκες ενώσεις 482 
χημική συμπεριφορά 469 
χρήσεις 467 
ώχρα  

χρωμίτης 464 
χύτευση 56 
χυτοσίδηρος 517 

Ψ 
ψευδαλογόνα 305 
ψευδάργυρος  

αλογονούχες ενώσεις 364 
γενικά χαρακτηριστικά 355 
θειούχες ενώσεις 370 
οξείδια 362 
παραγωγή 357 
σύμπλοκες ενώσεις 372 
υπεροξείδιο 364 
χημική συμπεριφορά 360, 362 
χρήσεις 359 

ψευδομέταλλο 276 
ψευδρομοριακοί μαγνήτες 539 
ψιλομέλας 492 

Ω 
ώχρα 44 

σιδήρου 526 
χρωμίου 464 
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