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1)Περίληψη 

Η Χημεία των ενώσεων συναρμογής παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες θεαματική 

ανάπτυξη καθώς, πολλές νέες σύμπλοκες ενώσεις παρασκευάζονται και 

ανακαλύπτονται πλήθος εφαρμογών τους. Η μαγνητική συμπεριφορά των 

ετεροπυρηνικών συμπλόκων είναι ένας λόγος για τη σύνθεση και τη μελέτη τους. Με 

τα παραπάνω δεδομένα, για την παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ως 

σύστημα αντιδράσεων το Cr(III)/Ln(III) με βάσεις Schiff, για την προσπάθεια 

σύνθεσης, απομόμωσης και χαρακτηρισμού ετεροπυρηνικών ενώσεων. Από το 

σύστημα αυτό, οδηγηθήκαμε στην απομόνωση και τον χαρακτηρισμό του 

πολυμερούς {[Cr2La(L)4(MeOH)5](NO3)∙2MeOH}n. 
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2)Θεωρητικό μέρος 

2.1)Το στοιχείο του χρωμίου 

Ταυτότητα του στοιχείου 

Όνομα, σύμβολο Χρώμιο (Cr) 

Ατομικός αριθμός (Ζ) 24 

Κατηγορία Μέταλλα  

ομάδα, περίοδος, 

τομέας 

6 ,4, d 

Σχετική ατομική 

μάζα (Ar) 

51,9961(6) 

Ηλεκτρονική 

διαμόρφωση 

[ Ar ] 3d5 4s1 

2 8 13 1 

Αριθμός CAS  7440-47-3 

Ατομικές ιδιότητες 

Ατομική ακτίνα  128 pm 

Ομοιοπολική ακτίνα 139±5 pm 

Ηλεκτραρνητικότητα  1,66 

Κυριότεροι αριθμοί 

οξείδωσης 

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, 

−2 

Ενέργειες ιονισμού  1η: 652,9 kJ/mol 

2η: 1.590,6 kJ/mol 

3η: 2.987,0 kJ/mol 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Κρυσταλλικό 

σύστημα 

Κυβικό 

Σημείο τήξης 1.907 °C (2.180 K) 

Σημείο βρασμού 2.671 °C (2.944 K) 

Πυκνότητα  7.190 kg/m³ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_CAS
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Ενθαλπίατήξης  21,0 kJ/mol 

Ενθαλπίαεξάτμισης 347 kJ/mol 

Ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση 

125 nΩ·m (στους 20 

°C) 

Ειδική θερμική 

αγωγιμότητα 

93,9 W/(m·K) 

Σκληρότητα Vickers 1.060 MPa 

Σκληρότητα Brinell 687-6.500 MPa 

Μέτρο ελαστικότητας 

(Young's modulus) 

4,9 GPa 

Λόγος Poison 0,21 

Ταχύτητα του ήχου 5.940 m/s (στους 20 

°C) 

λεπτή ράβδος 

Πίνακας 1: Φυσικές και Χημικές ιδιότητες Cr 

 

Γενικά για το Cr 

Το χρώμιο είναι το 22ο σε αφθονία χημικό στοιχείο στο φλοιό της Γης, με μέση 

συγκέντρωση της τάξης των 100 ppm. Ενώσεις του χρωμίου βρίσκονται στο 

περιβάλλον, χάρη στη διάβρωση των χρωμιούχων πετρωμάτων, αλλά και των 

ηφαιστειακών εκρήξεων. Η συγκέντρωση του χρωμίου στο έδαφος ποικίλλει από 1 

ως 300 mg/kg. Στο δε θαλάσσιο νερό από 5 ως 800 μg/lit. Στα ποτάμια και τις λίμνες 

κυμαίνεται μεταξύ 26 μg/lit και 5,2 mg/lit. Το χρώμιο εξορρύσεται ως χρωμίτης 

(FeCr2O4). Περίπου τo 40% του ορυκτού χρωμίτη παράγεται στη Νότια Αφρική, ενώ 

στη λίστα των σημαντικών χρωμιτοπαραγωγικών χωρών περιλαμβάνονται (κατά 

σειρά) η Ινδία, το Καζακστάν, η Τουρκία, το Ομάν, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Φινλανδία, 

η Ζιμπάμπουε, το Πακιστάν, η Αυστραλία, η Αλβανία, η Κίνα, το Ιράν, η 

Μαδαγασκάρη, το Βιετνάμ, τα ΗΑΕ, το Σουδάν, η Κούβα, οι Φιλιππίνες, το 

Αφγανιστάν και η Ελλάδα. Τα αναξιοποίητα κοιτάσματα χρωμίτη είναι (σχετικά) 

άφθονα, αλλά γεωγραφικά συγκεντρώνονται (περισσότερο) στο Καζακστάν και στη 

Νότια Αφρική. 

Είναι σκληρό, αργυρόχρωμο μέταλλο (Eικόνα 1) με ελαφριά κυανή απόχρωση, 

σταθερό ως προς το οξυγόνο και το νερό. Ανακαλύφθηκε από τον N.-L. Vanquelin 

(Γαλλία, 1780). Η ονομασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη "χρώμα" εξαιτίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/Ppm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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της μεγάλης χρωματικής ποικιλίας που παρουσιάζουν τα άλατά του σε στερεή μορφή 

ή σε διάλυμα. 

 

Εικόνα 1. Μεταλλικό Χρώμιο.  

Η τοξικότητα του μετάλλου και των ανόργανων ενώσεών του είναι σημαντική. 

Ιδιαίτερα τοξικές θεωρούνται οι ενώσεις του Cr(VI), δηλαδή το χρωμικό οξύ και τα 

παράγωγά του, τα οποία επίσης θεωρούνται ως πιθανές καρκινογόνες ουσίες. 

Κύριο ορυκτό από το οποίο εξάγεται το μέταλλο είναι ο χρωμίτης, FeCr2O4 , όπου το 

χρώμιο βρίσκεται στη σταθερή του οξειδωτική κατάσταση Cr(III). Υπάρχει αριθμός 

σπανιότερων ορυκτών όπου το χρώμιο βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση Cr(VI) 

και τα οποία είναι χρωμικά άλατα, με αντιπροσωπευτικότερο από αυτά τον κροκοΐτη, 

PbCrO4 . 

Παγκοσμίως παράγονται περίπου 20 εκατομμύρια τόννοι μετάλλου τον χρόνο 

(στοιχεία 2007). Κυριότερες παραγωγοί χώρες: Νότια Αφρική, Καζακστάν, Ινδία. 

Εφαρμογές: κράμματα με σίδηρο, όπως ο χρωμιοχάλυβας, ο οποίος με Cr μέχρι 

3,5% χρησιμοποιείται στη βιομηχανία αυτοκινήτων και με Cr μέχρι 12% στην 

κατασκευή επιτραπέζιων σκευών και ανοξείδωτων χημικών συσκευών. Γενικά, η 

παρουσία Cr σε σιδηρούχα και μη κράματα προσδίδει σ' αυτά μια χημική 

ανθεκτικότητα έναντι της δράσης οξέων και οξειδωτικών ουσιών. Οι ενώσεις του 

χρησιμοποιούνται για ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις (επιχρωμιώσεις), στην 

παρασκευή χρωμάτων και στη βυρσοδεψία. 

Φυσική παρουσία 

 

 

Παρόλο που είναι σπάνια, κοιτάσματα φυσικού (μεταλλικού) χρωμίου υπάρχουν. Το 

Udachnaya Pipe στη Ρωσία παράγει δείγματα φυσικού μετάλλου. Το ορυχείο αυτό 

είναι πλούσιο σε διαμάντια και το αναγωγικό περιβάλλον του βοηθά στην παραγωγή 

στοιχειακού χρωμίου και διαμαντιών. 

Η σχέση μεταξύ του CrIII και του CrVI εξαρτάται πολύ από το pH και την παρουσία 

οξειδωτικών στοιχείων στην περιβάλλουσα περιοχή, αλλά στις περισσότερες 

Εικόνα 2. Κροκοΐτης (PbCrO4) 

από την Τασμανία. 

 

Εικόνα 3. Ορυκτός χρωμίτης 

(FeCr2O4). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/PH
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromium_crystals_and_1cm3_cube.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocoite_from_Tasmania.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromit_1.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%90%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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περιπτώσεις το CrIII υπερισχύει, παρόλο που σε μερικές περιοχές τα υπόγεια ύδατα 

μπορεί να περιέχουν ως και 39 μg/lit χρωμίου συνολικά, και τα 30 μg/lit από αυτά να 

είναι CrVI. 

 

Ισότοπα 

Το χρώμιο που προκύπτει φυσιολογικά αποτελείται από 3 σταθερά ισότοπα: το 52Cr, 

το 53Cr και το 54Cr με το πρώτο από τα τρία να υπερισχύει σε ποσοστό ύπαρξης από 

τα άλλα δύο (83,789%). Δεκαεννιά ισότοπα του χρωμίου έχουν βρεθεί με πιο 

σταθερά από αυτά τα 50Cr (διάρκεια ημιζωής: παραπάνω από 1,8 · 1017 χρόνια) και 
51Cr (διάρκεια ημιζωής: 27,7 μέρες). Όλα τα υπόλοιπα ισότοπα έχουν διάρκεια 

ημιζωής μικρότερη από 24 ώρες και η πλειοψηφία αυτών έχει διάρκεια ημιζωής 

μικρότερη του ενός λεπτού. 

 

Φυσικές ιδιότητες 

Το χρώμιο είναι λαμπερό, σκληρό μέταλλο που, όταν γυαλίζεται, δίνει μια όμορφη 

μεταλλική λάμψη. Γι' αυτό η βιομηχανία το χρησιμοποιεί για την παρασκευή 

εντυπωσιακών μεταλλικών αντικειμένων. Οι ενώσεις του είναι συνήθως τοξικές. Το 

χρώμιο, επίσης, είναι αξιοσημείωτο για τις μαγνητικές του ιδιότητες: είναι το μόνο 

στερεό στοιχείο που μπορεί, όταν βρίσκεται στη φύση σαν στοιχείο και όχι σε 

ενώσεις, να μην έλκεται μαγνητικά σε θερμοκρασία δωματίου (ή χαμηλότερη). Πάνω 

από τους 38οC έρχεται σε παραμαγνητική κατάσταση. 

 

Βιολογική σημασία 

Το τρισθενές χρώμιο (Cr(III) ή Cr3+) απαιτείται σε ελάχιστες ποσότητες για τη ζάχαρη 

και το μεταβολισμό των λιπιδίων στους ανθρώπους και η απώλειά του μπορεί να 

προκαλέσει αρρώστια ονομαζόμενη “απώλεια χρωμίου”. Αντίθετα το εξασθενές 

χρώμιο (Cr(VI) ή Cr6+) είναι πολύ τοξικό και μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις, όταν 

καταπίνεται. Το Cr(VI) δεν έχει αποδειχθεί ως καρκινογόνο σε διάλυμα, παρόλο που 

μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα εξαιτίας κάποιας αλλεργίας. 

Η χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων με χρώμιο είναι αμφιλεγόμενη εξαιτίας των 

περίπλοκων αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων συμπληρωμάτων. Κάποιες 

περίπλοκες οργανικές ενώσεις του χρωμίου προκαλούν ζημιά στα χρωμοσώματα 

των κυττάρων των χάμστερ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι διατροφικές οδηγίες για την 

ημερήσια κατανάλωση χρωμίου μειώθηκαν από τα 50-200 μg για έναν ενήλικα στα 

35 μg (για τους άντρες) και 25 μg (για τις γυναίκες). Φυσικές πηγές χρωμίου: Θυμάρι, 

σιτάρι, μαγιά μπύρας, λαχανικά, φρούτα, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και 

δημητριακά. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
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Χρήσεις 

Το χρώμιο χρησιμοποιείται στα οδοντοτεχνικά κράματα όπως: CoCr και NiCr. 

Σημαντική εφαρμογή βρίσκει, επίσης, στην κατασκευή χρωμιοχαλύβων, οι οποίοι 

είναι ανοξείδωτοι, αλλά και στην επιχρωμίωση μετάλλων που επιθυμείται η 

προστασία τους από τη διάβρωση. Κράμα χρωμίου-βαναδίου χρησιμοποιείται στην 

κατασκευή κλειδιών. 

 

Μερικές ενώσεις του χρωμίου 

 

 

 

 

Χλωριούχο χρώμιο (ΙΙΙ) (CrCl3)  Οξείδιο του χρωμίου (VI) CrO 

   

Τριοξείδιο του χρωμίου CrO3  Βρωμιούχο χρώμιο CrBr3 

Εικόνα 4. Ενώσεις του Χρωμίου.  

'Ίσως δεν υπάρχει χημικό στοιχείο στο οποίο ταιριάζει τόσο επάξια αυτό το όνομα. 

Τα χρώματα των ενώσεων του χρωμίου και των διαλυμάτων τους ουσιαστικά 

καλύπτουν όλο το ορατό φάσμα: από το ιώδες (άλατα του Cr(ΙIΙ)) έως το βαθύ 

κόκκινο (ορισμένες ενώσεις του Cr(VI)). Είναι γνωστές ενώσεις του χρωμίου με 

αριθμούς οξείδωσης από -1 έως +6, ωστόσο οι πιο συνήθεις είναι οι ενώσεις του 

δισθενούς χρωμίου Cr(II) (ισχυρό αναγωγικό, ασταθές παρουσία οξυγόνου), του 

τρισθενούς χρωμίου Cr(III) (οι πλέον σταθερές ενώσεις του χρωμίου) και του 

εξασθενούς χρωμίου Cr(VI) (χρωμικά και διχρωμικά άλατα: σταθερές ενώσεις αλλά 

και σχετικώς ισχυρά οξειδωτικά). Το χρώμιο βρίσκεται στη φύση κυρίως ως 

τρισθενές, με κυριότερο ορυκτό τον χρωμίτη Fe(Mg)Cr2O4, που αποτελεί το βασικό 

μετάλλευμα χρωμίου. Υπάρχουν και ορισμένα σπάνια ορυκτά όπου το χρώμιο είναι 

εξασθενές από τα οποία το γνωστότερο είναι ο κροκοΐτης, με χημικό τύπο PbCrO4 

(χρωμικός μόλυβδος).  

Ο χρωμίτης Fe(Mg)Cr2O4 είναι κρυσταλλική ένωση χρωμίου και σιδήρου με οξυγόνο. 

Στην Ελλάδα υπάρχει χρωμίτης σε πολλά μέρη. Η εκμετάλλευσή του γίνεται στα 

Φάρσαλα, το Δομοκό, Σουφλί, Χαλκιδική, και Κοζάνη. Είναι η κυριότερη πρώτη ύλη 

για την εξαγωγή του χρωμίου, βρίσκει εφαρμογή επίσης στη βιομηχανία των 

κραμάτων και των ειδικών χαλύβων, καθώς και για την κατασκευή δυσδιαλύτων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxid_chromit%C3%BD.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bromid_chromit%C3%BD.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrom(VI)-oxid.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromium(III)-chloride-purple-anhydrous-sunlight.jpg
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υλικών, επειδή είναι αδιάλυτη στα οξέα. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία 

χρωμάτων.  

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει στο 

υπέδαφος της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρωμίτη. Τα σημαντικότερα 

κοιτάσματα βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης και χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.  

Αν και το χρώμιο αναγνωρίζεται ως θρεπτικά απαραίτητο μεταλλικό στοιχείο, οι 

επιστήμονες δεν είναι ακόμα σίγουροι ακριβώς πώς λειτουργεί στο σώμα. 

Το χρώμιο (ΙΙΙ) είναι η κύρια μορφή στα τρόφιμα, καθώς επίσης και η μορφή που 

χρησιμοποιείται από το σώμα. Η ακριβής δομή της βιολογικά ενεργού μορφής 

χρωμίου δεν είναι γνωστή.  

 

 

 

Εικόνα 5. Ρουμπίνι, στο κόκκινο χρώμα συμβάλλει και το χρώμιο. 

 

Πηγές Χρωμίου στα Τρόφιμα 

Η ποσότητα του χρωμίου στα τρόφιμα ποικίλει, κυρίως λόγω στις διαφορές της 

περιεκτικότητας του εδάφους σε μέταλλα και έχει μετρηθεί ακριβώς σε σχετικά λίγα 

τρόφιμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία μεγάλη βάση δεδομένων για την 

περιεκτικότητα των τροφίμων σε χρώμιο. Τα επεξεργασμένα κρέατα, οι ολόκληροι 

σπόροι σιταριού, τα έτοιμα για κατανάλωση δημητριακά πίτουρου, τα πράσινα 

φασόλια, το μπρόκολο και τα καρυκεύματα είναι σχετικά πλούσια σε χρώμιο. Τα 

τρόφιμα με πολλά απλά σάκχαρα, όπως η σακχαρόζη και η φρουκτόζη, είναι όχι 

μόνο χαμηλά σε χρώμιο αλλά έχει βρεθεί ότι προωθούν την απώλεια χρωμίου. Η 

περιεκτικότητα σε χρώμιο στις διαφορετικές παρτίδες ίδιων τροφίμων έχει βρεθεί ότι 

ποικίλλει σημαντικά. Πηγές φυσικού χρωμίου: θυμάρι, σιτάρι, μαγιά μπύρας, 

λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, δημητριακά, κρέας, πράσινα φασόλια, ξηροί 

καρποί, κόκκινα φασόλια, μήλο, φιστίκια, μπρόκολο, μπανάνες, χυμός πορτοκάλι. 

   

Προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη (RDA)  

Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οι ΗΠΑ έχουν θέσει ένα RDA για το γενικό 

πληθυσμό. Η αποδεκτή επαρκής πρόσληψη χρωμίου πρέπει να είναι μεταξύ 25-100 

μg /ημέρα για τους ενηλίκους. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut_Ruby.jpg
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Ανασταλτικές/ Υποκινητικές ουσίες 

Τα ακόλουθα συστατικά τροφίμων έχουν βρεθεί να υποκινούν την απορρόφηση του 

χρωμίου:  

Βιταμίνη C - η λήψη χρωμίου ενισχύεται στα ζώα όταν δίνεται ταυτόχρονα με τη 

βιταμίνη C.  

Τα ακόλουθα συστατικά τροφίμων έχουν βρεθεί να εμποδίζουν την απορρόφηση του 

χρωμίου:  

Υδατάνθρακες - Διατροφές πλούσιες σε απλά σάκχαρα (π.χ., σακχαρόζη) έναντι 

στις διατροφές που είναι υψηλές στους σύνθετους υδατάνθρακες (π.χ., ολόκληρα 

σιτάρια) αυξάνουν την ουρική έκκριση χρωμίου στους ενηλίκους.  

Σίδηρος - το χρώμιο ανταγωνίζεται για μια από τις περιοχές συνδέσεως της 

πρωτεΐνης μεταφοράς σιδήρου, τρανσφερίνης, αλλά πολλές μελέτες είναι 

ανολοκλήρωτες. Η υπεραποθήκευση σιδήρου στην κληρονομική αιμοχρωμάτωση 

μπορεί να παρεμποδίσει τη μεταφορά χρωμίου με το να ανταγωνίζεται για τη 

σύνδεση με την τρανσφερίνη.  

 

Λειτουργία του Χρωμίου στον Οργανισμό 

Το Χρώμιο συνεργάζεται με την ινσουλίνη στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Μια 

βιολογικά ενεργός μορφή χρωμίου συμμετέχει στο μεταβολισμό γλυκόζης με την 

ενίσχυση των αποτελεσμάτων της ινσουλίνης. Ενισχύει τον παράγοντα ανοχής στη 

γλυκόζη, υποστηρίζει έτσι τις λειτουργίες της ινσουλίνης και προλαμβάνει την 

υπογλυκαιμία. Το χρώμιο υποστηρίζει τη δράση ενζύμων που είναι υπεύθυνα για τον 

μεταβολισμό της γλυκόζης για ενέργεια.  Μέσω της αλληλεπίδρασής της με τους 

δέκτες ινσουλίνης, η ινσουλίνη παρέχει στα κύτταρα τη γλυκόζη για την ενέργεια και 

αποτρέπει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα από το να ανυψωθούν. Εκτός από την 

επίδρασή της στο μεταβολισμό των υδατανθράκων (γλυκόζη), η ινσουλίνη επηρεάζει 

επίσης το μεταβολισμό των λιπών και των πρωτεϊνών και βοηθά στην ανάπτυξη.  

 

Έλλειψη Χρωμίου 

Η ανεπάρκεια χρωμίου αναφέρθηκε σε τρεις ασθενείς με μακροπρόθεσμο 

ενδοφλέβιο σιτισμό, του οποίου δεν συμπληρώθηκε χρώμιο στα ενδοφλέβια 

διαλύματα. Αυτοί οι ασθενείς ανέπτυξαν στοιχεία μη ομαλής χρήσης της γλυκόζης και 

αύξησαν τις απαιτήσεις τους σε ινσουλίνη για την συμπλήρωση του χρωμίου. 

Επιπλέον, η εξασθενισμένη ανοχή γλυκόζης στα υποσιτιζόμενα νήπια 

καταπολεμήθηκε με μια στοματική δόση χλωριούχου χρωμίου.  
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Διάφορες μελέτες αρσενικών δρομέων έδειξαν ότι η ουρική απώλεια χρωμίου 

αυξήθηκε με την άσκηση αντοχής, που σημαίνει ότι οι ανάγκες σε χρώμιο μπορούν 

να είναι μεγαλύτερες στα άτομα που ασκούνται τακτικά. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, 

η δυναμική άσκηση (άρση βαρών) βρέθηκε να αυξάνει την ουρική έκκριση του 

χρωμίου στους ηλικιωμένους. Εντούτοις, η απορρόφηση χρωμίου αυξήθηκε επίσης, 

οδηγώντας σε ελάχιστη ή καμία καθαρή απώλεια χρωμίου ως αποτέλεσμα της 

δυναμικής άσκησης.  

Αυτή τη στιγμή, η έρευνα για τα αποτελέσματα της ανεπαρκούς πρόσληψης χρωμίου 

και οι παράγοντες κινδύνου για την ανεπάρκεια χρωμίου περιορίζεται από την 

έλλειψη ευαίσθητων και ακριβών δοκιμών για τον καθορισμό της θρεπτικής αξίας του 

χρωμίου.  

 

Τοξικότητα  

Το χρώμιο και οι ουσίες του μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και γενετικές 

βλάβες. Η εκτεταμένη έκθεση μπορεί να επηρεάσει το πεπτικό σύστημα, τους 

νεφρούς, το συκώτι, τους πνεύμονες, τη μύτη, το δέρμα και τα αγέννητα βρέφη. 

Το εξασθενές χρώμιο ή το χρώμιο (VI) είναι μια αναγνωρισμένη καρκινογόνος ουσία. 

Εισπνοή του εξασθενές χρωμίου φαίνεται ότι επηρεάζει κυρίως το αναπνευστικό 

σύστημα. Η βραχυχρόνια έκθεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αναπνευστικά 

προβλήματα, βήχα και δύσπνοια, ενώ η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να 

προκαλέσει άλλες αναπνευστικές επιπτώσεις όπως βλάβες στη όσφρηση, βρογχίτιδα 

και πνευμονία.  

Η έκθεση στο χρώμιο (VI) σε σκόνη συνδέεται με την αυξανόμενη εμφάνιση του 

καρκίνου πνευμόνων και είναι γνωστό ότι προκαλεί τον ερεθισμό του δέρματος 

(δερματίτιδα). Αντίθετα, υπάρχουν λίγα στοιχεία ότι το τρισθενές χρώμιο ή το χρώμιο 

(ΙΙΙ) είναι τοξικό στους ανθρώπους Κανένα δυσμενές αποτέλεσμα δεν έχει συνδεθεί 

πειστικά με την υπερβολική πρόσληψη χρωμίου (ΙΙΙ) από τα τρόφιμα ή τα 

συμπληρώματα διατροφής.  

Οι περισσότερες από τις ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του 

συμπληρώματος του χρωμίου (ΙΙΙ) προκύπτουν από διάφορες μελέτες στην 

κυτταροκαλλιέργεια, επισημαίνοντας ότι το χρώμιο (ΙΙΙ) μπορεί να αυξήσει τη βλάβη 

του DNA. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το χρώμιο (ΙΙΙ) αυξάνει τη 

βλάβη του DNA στους ζωντανούς οργανισμούς. Μερικές ενώσεις του χρωμίου είναι 

τοξικές και καρκινογενείς σε συγκεκριμένα είδη άγριας ζωής. Σε μερικά υδρόβια είδη 

το χρώμιο βιο-συσσωρεύεται, αν και φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει στα ψάρια. Οι 

ουσίες του εξασθενές χρωμίου είναι πιο τοξικές και απορροφούνται πιο εύκολα από 

τα βιολογικά συστήματα απ’ ότι οι ενώσεις του τρισθενές χρωμίου. 

 

 

http://www.ecosmes.net/cm/glossaryTermPreview?ext=1&idterm=78&l=EL
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Νομοθεσία και Διεθνείς Συμφωνίες 

Η Οδηγία 76/464 Ρύπανση του Υδρόβιου Περιβάλλοντος από Επικίνδυνες Ουσίες 

(συν τις θυγατρικές οδηγίες) καλύπτει την απελευθέρωση χρωμίου σε υδρόβια 

περιβάλλοντα. Διεθνώς, η Συνθήκη OSPAR καλύπτει την εκπομπή χρωμίου για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. 

Το προσχέδιο της Οδηγίας Περιορισμού των Επικίνδυνων Ουσιών (ROHS) θα 

σταματήσει τη χρήση του εξασθενές χρωμίου στο νέο ηλεκτρονικό και 

ηλεκτρικό εξοπλισμό από τον Ιούλιο του 2006. Η μόνη εξαίρεση στην Οδηγία που 

καταγράφεται στο Παράρτημα είναι εκεί όπου το εξασθενές χρώμιο χρησιμοποιείται 

ως αντιδιαβρωτικό μέσο στο σύστημα ψύξης ανθρακούχου χάλυβα των ψυγείων που 

λειτουργούν με απορρόφηση. 

 

Εναλλακτικές λύσεις 

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εναλλακτικά του εξασθενές χρωμίου για την ηλεκτρο-

επιμετάλλωση. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση: 

 Επικαλύψεων με βάση τον ψευδάργυρο, όπως ψευδαργυρικό άλας 

 Επικαλύψεων με βάση το νικέλιο, όπως επιμετάλλωση χωρίς ηλεκτρόλυση 

νικελίου και βορίου νικελίου 

 Χαλκού 

 Αργύρου 

 Τροποποιημένου ασταριού ή μπογιάς 

Μπορεί να είναι επίσης κατάλληλο να αντικατασταθεί το τρισθενές χρώμιο ή τα 

κράματα όπως νικέλιο/σίδηρος/κοβάλτιο. 

Το νιτρίδιο του χρωμίου, ο άνθρακας με τη μορφή αδάμαντα, το δισουλφίδιο του 

μολυβδαινίου και το νιτρίδιο του τιτανίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αντιφθορικές επικαλύψεις. Όλα αυτά έχουν διαφορετικές ιδιότητες από το εξασθενές 

χρώμιο και πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά. 

 

Βιολογικός Ρόλος του Χρωμίου 

Όταν μπει στην κυκλοφορία του αίματος, το χρώμιο διανέμεται σε όλα τα μέρη του 

σώματος. Το χρώμιο θα περάσει έπειτα μέσα από τα νεφρά και θα αποβληθεί στα 

ούρα σε μερικές ημέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι φυσιολογικά τρώνε ή πίνουν ένα 

μικρό ποσό χρωμίου καθημερινά. Το μεγαλύτερο μέρος του χρωμίου που κάποιος 

καταπίνει φεύγει από το σώμα μέσα σε μερικές ημέρες μέσω των περιττωμάτων και 

δεν εισάγεται ποτέ στο αίμα. Ένα μικρό ποσό (περίπου 0.4-2.1%) θα περάσει μέσω 

του εσωτερικού των εντέρων και θα εισαχθεί στην κυκλοφορία του αίματος. Το 

χρώμιο (ΙΙΙ) παρόν στα τρόφιμα μπορεί να συνδεθεί με άλλες ενώσεις που 

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/index_en.html
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=2871&l=EL
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διευκολύνουν το χρώμιο να εισαχθεί στην κυκλοφορία του αίματος από το στομάχι 

και τα έντερα. Αυτή η μορφή χρωμίου χρησιμοποιείται από το σώμα για να 

πραγματοποιήσει απαραίτητες λειτουργίες του σώματος. Εάν το δέρμα έρθει σε 

επαφή με το χρώμιο, πολύ ελάχιστο θα εισαχθεί στο σώμα, εκτός αν το δέρμα είναι 

τραυματισμένο.  

 

2.2) Η χημεία του χρωμίου 

Το στοιχείο χρώμιο (Cr, ατομικός αριθμός 24) ανήκει στην πρώτη σειρά των 

μετάλλων μεταπτώσεως, οι ιδιότητες των οποίων χαρακτηρίζονται από μερική 

κατάληψη των 3d τροχιακών τους. Μαζί με τα μολυβδαίνιο (Μο), βολφράμιο (W), και 

ασταθή σιμπόργκιο (Sg), καθιστά την ομάδα 6 του περιοδικού πίνακα. Το χρώμιο 

είναι σχετικά άφθονο, που απαντάται φυσικώς σε διάφορα ορυκτά οξειδίων (κυρίως 

χρωμίτη, FeCr2O4). Λόγω της αντοχής του στην αντίδραση με τον αέρα και το νερό, 

οι λεπτές επικαλύψεις χρωμίου χρησιμοποιούνται για την προστασία άλλων 

μετάλλων κατά της διάβρωσης. Το χρώμιο διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από 

καταστάσεις οξείδωσης, μεταξύ αυτών οι VI +, + ΙΙΙ, και + II είναι πρωταρχικής 

σημασίας. Οι οκταεδρικές ενώσεις συντονισμού του Cr (III) είναι πολύ σταθερές και 

πολυάριθμες, οι οποίες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη της χημείας 

συντονισμού. Το εξασθενές χρώμιο είναι ένα πολύ ισχυρό οξειδωτικό. Έχει 

παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί στην οργανική σύνθεση, αλλά τα αναπόφευκτα 

μεταλλικά απόβλητα έχουν αποθαρρύνει τη χρήση του ως στοιχειομετρικό 

οξειδωτικό. Τέλος, οι ετερογενείς καταλύτες χρωμίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην κατάλυση του πολυμερισμού του αιθυλενίου. 

 

2.2.1) Ανόργανα σύμπλοκα του χρωμίου 

Σχηματισμός συμπλόκων ιόντων 

• Τα ιόντα Cr3+ σε υδατικά διαλύματα υφίστανται ως εφυδατωμένα σύμπλοκα του 

τύπου [Cr(H2O)6]
3+, ιώδους χρώματος. 

• Παρουσία Cl- υφίστανται σε ισορροπία και τα ιόντα [Cr(H2O)5Cl]2+ και [Cr(H2O)4Cl2]
+, 

πράσινου χρώματος. H θέση ισορροπίας επομένως και το χρώμα του διαλύματος 

εξαρτώνται από τη θερμοκρασία (γενικά οι ισορροπίες υποκατάστασης του Cr(III) 

αποκαθίστανται με βραδύ ρυθμό): 

[Cr(H2O)6]
3+ + nCl-    [Cr(H2O)6-nCln]

(3-n)+ + nH2O (n=1,2) 

• Με NH3 δεν σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα και καθιζάνει πρασινότεφρο έως 

κυανότεφρο ίζημα Cr(OH)3.  

• Με ισχυρές βάσεις αρχικά καθιζάνει Cr(OH)3, το οποίο ως τυπικό επαμφοτερίζον 

υδροξείδιο, διαλύεται σε περίσσεια ισχυρής βάσης παρέχοντας ανιοντικά σωματίδια 

ως το υδροξυσύμπλοκο [Cr(OH)4]
- που βρίσκεται σε ισορροπία με το ανιόν, CrO2

-.  
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• Τα χρωμιώδη ανιόντα [Cr(OH)4]
- είναι λιγότερο σταθερά σε σχέση με τα αργιλικά 

ανιόντα [Al(OH)4]
- και με βρασμό των διαλυμάτων τους επαναδιασπώνται προς 

Cr(OH)3 το οποίο επανακαθιζάνει. 

[Cr(OH)4]
-    Cr(OH)3 + OH- 

 

Εικόνα 6. Τα διαλύματα (από αριστερά προς τα δεξιά) περιέχουν: K2Cr2O7, K2CrO4, 

CrCl3 και Cr(NO3)3. 

 

2.2.2) Οξειδωτικές καταστάσεις  

Το χρώμιο είναι μέλος των μετάλλων μετάπτωσης, στην ομάδα 6. Το χρώμιο (0) έχει 

ηλεκτρονική διαμόρφωση 4s13d5, λόγω της χαμηλότερης ενέργειας της διαμόρφωσης 

high spin. Το χρώμιο παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα πιθανών καταστάσεων 

οξείδωσης, όπου η +3 είναι πιο σταθερή ενεργειακά. Οι +3 και +6 καταστάσεις 

παρατηρούνται πιο συχνά σε ενώσεις του χρωμίου, ενώ οι +1, +4 και +5 καταστάσεις 

είναι σπάνιες. 

Το παρακάτω είναιτο διάγραμμαPourbaixγια το χρώμιοσε καθαρόνερό, υπερχλωρικό 

οξύήυδροξείδιοτου νατρίου. 

 

Εικόνα 7. ΔιάγραμμαPourbaixγια το χρώμιο 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromium_in_water_pourbiax_diagram.png
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 Χρώμιο (III) 

 

Εικόνα 8. Εξαένυδρο τριχλωριούχο χρώμιο ([CrCl2(H2O)4]Cl·2H2O) 

 

Εικόνα 9. Άνυδρο τριχλωριούχο χρώμιο (CrCl3) 

Ένας μεγάλος αριθμός από ενώσεις χρωμίου(III) είναι γνωστός. Το χρώμιο(III) 

μπορεί να ληφθεί με διάλυση στοιχειακού χρωμίου σε οξέα όπως το υδροχλωρικό 

οξύ ή θειικό οξύ. Το ιόν Cr3+έχει παρόμοια ακτίνα (63pm) με το ιόν Al3+ 

(ακτίνα 50pm), άρα μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο σε ορισμένες 

ενώσεις. Όταν μια ιχνοποσότητα Cr3+ αντικαθιστά το Al3+ 

στο οξείδιο του αργιλίου,Al2O3, σχηματίζεται το κόκκινο ρουμπίνι χρώμα. 

Τα ιόντα χρώμιου(III) τείνουν να σχηματίσουν οκταεδρικά σύμπλοκα. Τα χρώματα 

αυτών των συμπλοκών καθορίζονται από τους ligants που συναρμόζονται με το 

κεντρικό Cr. Το ένυδρο χλωριούχο εμπορικά διαθέσιμο χρώμιο(III) είναι το σκούρο 

πράσινο σύμπλοκο [CrCl2(H2O)4]Cl. Στενά συνδεδεμένες ενώσεις έχουν διαφορετικά 

χρώματα: ανοιχτό πράσινο το [CrCl(H2O)5] Cl2 ενώ βιολετί το [Cr(H2O)6]Cl3. Το 

άνυδρο πράσινο χλωριούχο χρώμιο(III) διαλύεται σε νερό και μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα το πράσινο διάλυμα γίνεται ιώδες, λόγω της αντικατάστασης 

τουH2O από Cl στην εσωτερική σφαίρα συναρμογής.Αυτό το είδος της αντίδρασης 

παρατηρείται επίσης σε άλλα υδατοδιαλυτά άλατα χρωμίου(III). 

Το υδροξείδιο του  χρώμιου (III)(Cr(OH)3) είναιεπαμφοτερίζον, διαλύεται σεόξινα 

διαλύματαγια να σχηματίσει[Cr(H2O)6]
3+, καισε αλκαλικά διαλύματαγια να 

σχηματίσει[Cr(OH)6]
3-.Αφυδατώνεταιμε θέρμανσηγια να σχηματίσει τοπράσινοοξείδιο 

του  χρωμίου (III) (Cr2O3), το οποίο είναισταθερόοξείδιομε κρυσταλλική δομή. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chlorid_chromit%C3%BD.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromium(III)-chloride-purple-anhydrous-sunlight.jpg
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 Χρώμιο (VI) 

   

Εικόνα 10. Oξείδιο του χρωμίου (VI)  Εικόνα 11.Χρωμικό νάτριο (Na2CrO4) 

Οι ενώσεις του χρωμίου(VI)είναιισχυράοξειδωτικέςσε χαμηλάήουδέτερα pΗ. Τα πιο 

σημαντικάείναι το χρωμικόανιόν(CrO4
-2) και το διχρωμικό ανιόν (Cr2O7

2-), τα οποία 

υπάρχουνσε ισορροπία:  

2[CrO4] 
2-+2H[Cr2O7] 

2- +H2O 

Τα αλογονίδια του χρώμιου(VI) είναι επίσης γνωστά, και περιλαμβάνουν 

τοεξαφθοριούχο CrF6και χλωριούχοχρωμύλιο(CO2Cl2). 

Το χρωμικόνάτριοπαράγεταιβιομηχανικά απότην οξειδωτικήθέρμανσημεταλλεύματος 

χρωμίτημεασβέστιοήανθρακικό νάτριο. Το κυρίαρχοείδος καθορίζεται ως εκ τούτου, 

από το νόμοδιατήρησης της μάζας, από τοpΗ του διαλύματος. Η αλλαγή 

στηνισορροπίαείναι ορατήαπό την αλλαγήαπό κίτρινο(χρωμικό) προς 

πορτοκαλί(διχρωμικό), όπως όταν ένα οξύπροστίθεται σε 

έναουδέτεροδιάλυμαχρωμικούκαλίου.Σεακόμηχαμηλότερες τιμές pΗ, είναι δυνατή 

περαιτέρωσυμπύκνωσησε πιο πολύπλοκαοξυανιόντατουχρωμίου. 

Τόσο ταχρωμικά όσο και τα διχρωμικάανιόνταείναι ισχυράοξειδωτικάαντιδραστήριασε 

χαμηλόpH. 

Cr2O7
2−+ 14 H3O

++ 6 e− → 2 Cr3++ 21 H2O  (E0 = 1.33 V) 

Είναι, ωστόσο, μετρίωςοξειδωτικόσε υψηλό pΗ 

CrO4
2− + 4 H2O + 3 e− → Cr(OH)3 + 5 OH−(E0 = −0.13 V) 

Σε διάλυμαοι ενώσεις του χρωμίου(VI) μπορεί να ανιχνευθούνμε την προσθήκη 

ενόςόξινου διαλύματοςυπεροξειδίου του υδρογόνου. Έτσι, σχηματίζεται το 

ασταθέςσκούρο μπλευπεροξείδιο του χρωμίου(VI)(CrO5), το οποίομπορεί να 

σταθεροποιηθείως προϊόν προσθήκης αιθέρα. 

Το χρωμικό οξύέχει τονυποθετικότύποH2CrO4. Είναι ένααόρισταπεριγραφόμενο 

χημικό, παρά τα πολλάκαλά καθορισμέναχρωμικάκαιδιχρωμικάανιόντα. Το σκούρο 

κόκκινοοξείδιο του χρωμίου(VI)CrO3, ο όξινος  ανυδρίτης χρωμικού οξέος, 

πωλείταιβιομηχανικώςως«χρωμικό οξύ».  Μπορεί να παραχθείμε ανάμιξηθειικού 

οξέοςμε διχρωμικό, και είναι έναςισχυρόςοξειδωτικός παράγοντας. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chrom(VI)-oxid.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chroman_sodn%C3%BD.JPG


18 
 

 Χρώμιο (V) και χρώμιο (IV) 

Η κατάστασηοξείδωσης+5εμφανίζεταιμόνο σελίγεςενώσεις, αλλά είναι ενδιάμεσοσε 

πολλέςαντιδράσεις που περιλαμβάνουνοξειδώσειςαπόχρωμικό. Η 

μόνηδυαδικήένωση είναι τοπτητικό φθοριούχοχρώμιο(V) (CrF5). Αυτό το 

κόκκινοστερεό έχεισημείο τήξεως30 °C καισημείο ζέσεως117 °C. Μπορείνα 

συντεθείμε κατεργασίαμεταλλικού χρωμίουμεφθόριοστους 400 °C καιπίεση 

200bar.Τοπερόξο χρωμικό(V) είναι ένα άλλοπαράδειγματης οξειδωτικής 

κατάστασης+5. Τοπερόξο χρωμικό του καλίου (Κ3[Cr(Ο2)4]) κατασκευάζεται με 

αντίδρασηχρωμικού κάλιουμε υπεροξείδιο του υδρογόνουσε χαμηλές 

θερμοκρασίες.Αυτή η κόκκινηκαφέένωση είναι σταθερήσε θερμοκρασία δωματίου 

αλλάαποσυντίθεταιαυθόρμηταστους150-170°C. 

Οι ενώσεις τουχρωμίου (IV) είναι ελαφρώςπιο κοινέςαπό αυτές του 

χρωμίου(V).Τατετρααλογονίδια, CrF4, CrCl4, καιCrBr4, μπορούν να παραχθούνμε 

κατεργασία τωντριαλογονιδίων(CrX3) με τα  αντίστοιχα  αλογόνα σε αυξημένες 

θερμοκρασίες. Τέτοιες ενώσειςείναι επιρρεπείς σεαντιδράσεις καιδενείναι σταθερές 

στο νερό. 

 Χρώμιο (II) 

Πολλέςενώσειςχρωμίου(II) είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένου της  σταθερής στο 

νερό CrCl2, η οποίαμπορεί να γίνει μεαναγωγή του χλωριούχου χρωμίου(III) 

μεψευδάργυρο.Τοφωτεινό μπλεδιάλυμα είναι σταθερόμόνοσε ουδέτεροpH.  Πολλά 

χρωμο-καρβοξυλικά είναιεπίσης γνωστά, όπωςτο κόκκινοοξικό 

χρώμιο[Cr2(O2CCH3)4], το οποίο διαθέτειένα τετραπλόδεσμό. 

 Χρώμιο (I) 

Οι  περισσότερεςενώσεις Cr(Ι)  λαμβάνονται μεοξείδωσητωνηλεκτρονικάπλούσιων 

οκταεδρικών συμπλόκων Cr (0). Άλλα σύμπλοκα  Cr(Ι) 

περιέχουνκυκλοπενταδιενυλικούς ligands. Όπωςεπιβεβαιώνεται απόπερίθλαση 

ακτίνων Χ, έναςπενταπλός δεσμόςCr-Cr (μήκους 183,51pm)έχει επίσης περιγραφεί.  

Εξαιρετικάογκώδεις μονοδοντικοί υποκαταστάτες σταθεροποιούν αυτή την ένωση, 

προστατεύοντας τον πενταπλό δεσμό από περαιτέρω αντιδράσεις (Eικόνα 12). 

Πειραματικά προσδιορίστηκεότιοι ενώσεις χρωμίουμπορεί να 

περιέχουνπενταπλούςδεσμούςCr-Cr 
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Εικόνα 12.  Ένωση χρωμίου με κυκλοπενταδιενυλικούς ligands. 

 Χρώμιο (0) 

Πολλέςενώσεις χρωμίου(0) είναι γνωστές. Οι περισσότερες είναιπαράγωγα 

τουεξακαρβονυλο -χρωμίουήδις(βενζολο)- χρωμίου. 

  

2.2.3)Διαλυτοποίηση του μετάλλου 

• Το Cr διαλύεται αργά σε HCl ή αραιό H2SO4, με παραγωγή ιόντων Cr2+, που 

παρουσία O2 οξειδώνονται ταχύτατα προς τα σταθερά ιόντα Cr3+.  

Cr + 2H+    Cr2+ + H2  

4Cr2+ + O2 + 4H+    4Cr3+ + 2H2O 

• Δεν προσβάλλεται από το ΗΝΟ3 και το π.H2SO4, διότι σχηματίζεται επιφανειακό 

στρώμα Cr2O3, που το προστατεύει από περαιτέρω επίδραση του οξέος. 

• Το Cr δεν προσβάλλεται από διαλύματα ισχυρών βάσεων. 

 

 

Εικόνα 13. Τυπικό άλας 

Cr(III): CrCl3·6H2O 

 

 

Εικόνα 14. Τυπικό άλας 

Cr(III): Cr(NO3)3·9H2O 

 

 

Εικόνα 15. Κρύσταλλος 

στυπτηρίας Cr-K:  

K2SO4·Cr2(SO4)3·24H2O 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:5-fold_chromium.png
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2.2.4)Σταθερότητα των διαλυμάτων του μετάλλου 

• Τα διαλύματα των αλάτων του Cr(III) είναι ελαφρώς όξινα λόγω μερικής υδρόλυσης 

των ιόντων Cr3+ και είναι απαραίτητη η οξίνιση των διαλυμάτων του για να 

περιοριστεί η υδρόλυσή τους. Τα στερεά άλατα και τα διαλύματα των ιόντων Cr3+ 

έχουν πράσινο έως ιώδες χρώμα που εξαρτάται από το ανιόν, εφόσον μπορεί να 

υπεισέλθει ως υποκαταστάτης στη σφαίρα σύνταξης του κατιόντος. 

• Σε αλκαλικά διαλύματα σχηματίζεται αρχικά κυανοπράσινο δυσδιάλυτο Cr(OH)3, το 

οποίο, ως επαμφοτερίζον υδροξείδιο, διαλύεται εύκολα σε περίσσεια βάσης 

σχηματίζοντας το υδροξυσύμπλοκα [Cr(OH)4]
- (χρωμιώδη ανιόντα): 

 

Cr3+ + 3 OH-    Cr(OH)3 

Cr(OH)3 + OH-    [Cr(OH)4]
- 

• Το Cr(VI) εμφανίζεται στα διαλύματα μόνο υπό τη μορφή των κίτρινων χρωμικών 

ιόντων, CrO4
2-, σε ουδέτερα ή αλκαλικά διαλύματα, ή των πορτοκαλόχρωμων 

διχρωμικών ιόντων, Cr2O7
2-, σε όξινα διαλύματα, δεδομένης της ισορροπίας: 

2CrO4
2- + 2Η+    Cr2O7

2- + H2O 

• Τα διαλύματα των ιόντων CrO4
2- και Cr2O7

2-, απουσία αναγωγικών ουσιών, είναι 

σταθερά. Τυπικές ενώσεις εξασθενούς χρωμίου δείχνονται παρακάτω: 

 

 

 

Εικόνα 16. Οξείδιο Cr(VI) 

(ανυδρίτης χρωμικού οξεός, CrO3) 

Εικόνα 17. Στερεό χρωμικό 

κάλιο (Κ2CrO4) 

Εικόνα 18.Στερεό διχρωμικό 

κάλιο (Κ2Cr2O7) 

 

2.2.5)Ειδικά χαρακτηριστικά 

• Δεν σχηματίζει θειούχο άλας με άμεση αντίδραση ιόντων Cr3+ και S2- σε υδατικά 

διαλύματα. Το Cr2S3 μπορεί να παρασκευαστεί με θέρμανση Cr και S στην 

προβλεπόμενη στοιχειομετρική αναλογία, υδρολύεται αμέσως μόλις έρθει σε επαφή 

με το νερό με έκλυση H2S (τα ίδια ισχύουν και για το Al2S3): 

Cr2S3 + 6H2O   2Cr(OH)3 + 3H2S  
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'Ετσι, με επίδραση περίσσειας ιόντων S2- κατά τον διαχωρισμό των κατιόντων της 

ΙΙΙης ομάδας από τα κατιόντα των άλλων ομάδων, τα ιόντα Cr3+ καθιζάνουν ως 

Cr(OH)3 και όχι ως θειούχο άλας (ανάλογη συμπεριφορά παρουσιάζουν και τα ιόντα 

Al3+): 

Cr3+ + 3S2- + 3Η2Ο   Cr(OH)3 + 3HS- 

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η ευκολία της οξείδωσης των υδροξυσυμπλόκων του 

Cr(III) σε αλκαλικό διάλυμα με σχετικώς ήπια οξειδωτικά αντιδραστήρια όπως το 

H2O2: 

2[Cr(OH)4]
- + 3H2O2 + 2 OH-    2CrO4

2- + 8H2O 

• 'Oξινα διαλύματα ιόντων Cr2O7
2- αντιδρούν με Η2Ο2 παρέχοντας μια βαθυκύανη 

υπεροξειδική ένωση με πιθανό τύπο CrO(O2)2: 

Cr2O7
2- + 4Η2Ο2 + 2H+    2CrO(O2)2 + 5H2O 

• Η ένωση CrO(O2)2, στην οποία παλαιότερα αποδιδόταν ο τύπος H3CrO8 και 

αναφερόταν ως υπερχρωμικό οξύ, σε υδατικό διάλυμα είναι ασταθής και διασπάται 

σε λίγα δευτερόλεπτα προς ιόντα Cr3+ και Ο2: 

4CrO(O2)2 + 12H+    4Cr3+ + 6H2O + 7O2  

Η ένωση CrO(O2)2 εκχυλίζεται εύκολα με αμυλική αλκοόλη (μίγμα πεντανολών, 

C5H11OH) ή και με άλλους οξυγονούχους οργανικούς διαλύτες (π.χ. διαιθυλαιθέρα) 

από υδατικά διαλύματα, χρωματίζοντας βαθυκύανη τη στιβάδα του οργανικού 

διαλύτη, όπου παραμένει επί πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σταθερή.  

• Η ως άνω σειρά αντιδράσεων αξιοποιείται στη δοκιμασία, γνωστή ως δοκιμασία 

υπερχρωμικού οξέος. Η δοκιμασία αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και εκλεκτική 

δοκιμασία, τόσο για την ανίχνευση μικρών συγκεντρώσεων Cr(VI), όσο και H2O2. 

 

2.2.6) Τυπικές αντιδράσεις Cr3+ 

 1. Ιόντα S2- 

Cr3+ + 3S2- + 3Η2Ο    Cr(OH)3 + 3HS- 

Με ιόντα S2- δεν σχηματίζεται θειούχο άλας, το οποίο είναι ασταθές και υδρολύεται 

αμέσως παρέχοντας αδιάλυτο Cr(OH)3. 

2. Iόντα OH- 

Cr3+ + 3 OH-    Cr(OH)3 

Με διάλυμα ισχυρής βάσης καθιζάνει κυανοπράσινο δυσδιάλυτο ζελατινώδες ίζημα 

Cr(OH)3. 
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Cr(OH)3 + OH-    [Cr(OH)4]
- 

Το προιόν διαλύεται εύκολα σε περίσσεια βάσης με σχηματισμό διαλυτών 

υδροξυσυμπλόκων. 

 3. Αμμωνία 

Cr3+ + 3NH3 + 3Η2Ο    Cr(OH)3 + 3NH4
+ 

Με αμμωνία καθιζάνει κυανοπράσινο δυσδιάλυτο ζελατινώδες ίζημα Cr(OH)3, 

αδιάλυτο σε περίσσεια αμμωνίας (χαρακτηριστική διαφορά από τον Zn).  

 

 4. Η2Ο2 

2[Cr(OH)4]
- + 3H2O2 + 2 OH-    2CrO4

2- + 8H2O 

Τα ιόντα Cr3+, σε αλκαλικά διαλύματα (ως υδροξυσύμπλοκα) οξειδώνονται εύκολα με 

H2O2προς κίτρινα χρωμικά ανιόντα. 

2CrO4
2- + 2Η+    Cr2O7

2- + H2O 

Τα προιόντα με προσθήκη περίσσειας οξέος μετατρέπονται σε πορτοκαλόχρωμα 

διχρωμικά ιόντα. 

 5. Δοκιμασία υπερχρωμικού οξέος 

Cr2O7
2- + 4Η2Ο2 + 2H+    2CrO(O2)2 + 5H2O 

Τα διχρωμικά ιόντα σε όξινο διάλυμα αντιδρούν με Η2Ο2 παρέχοντας βαθυκύανη 

ένωση με πιθανό τύπο CrO(O2)2. 

4CrO(O2)2 + 12H+    4Cr3+ + 6H2O + 7O2  

Διασπάται σε λίγα δευτερόλεπτα προς ιόντα Cr3+ και Ο2.  

CrO(O2)2 (ασταθές στο H2O)    CrO(O2)2 (σταθερό στην C5H11OH) 

Εάν η αντίδραση γίνει παρουσία αμυλικής αλκοόλης (C5H11OH), η βαθυκύανη ένωση 

εκχυλίζεται στην οργανική φάση, όπου παραμένει σταθερή για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα.  
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3) Πειραματικό μέρος  

3.1) Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας ήταν η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός ετεροπυρηνικών 

συμπλόκων ενώσεων του χρωμίου με υποκαταστάτες βάσεις Schiff. Πιο ειδικά 

μελετήθηκε η σύνθεση του συμπλόκου με μεταλλικά κέντρα Cr και La 

συναρμοσμένων με βάση Schiff υπό την παρουσία βάσεως σε διάφορους διαλύτες.  

 

3.2) Διαλυτοθερμική σύνθεση 

Η διαλυτοθερμική σύνθεσηείναι μιαμέθοδος παραγωγήςχημικών ενώσεων.Είναι 

πολύπαρόμοια με τηνυδροθερμικήσύνθεση (όπουη σύνθεσηδιεξάγεται σε 

ένααυτόκλειστο δοχείο ανοξείδωτου χάλυβα),με τη μόνη διαφοράότι το πρόδρομο 

διάλυμασυνήθως δεν είναιυδατικό.Χρησιμοποιώντας τη διαλυτοθερμική σύνθεση 

έχουμε τα οφέλη τόσο τηςsol-gelόσο καιυδροθερμικής σύνθεσης.  Έτσιη 

διαλυτοθερμκήσύνθεσηεπιτρέπειτον ακριβήέλεγχο του μεγέθους, τηςδιανομής 

σχήματοςκαιτης κρυσταλλικότηταςτων νανοσωματιδίωνκαινανοδομών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικάμπορούν να τροποποιηθούνμε την αλλαγήορισμένωνπειραματικών 

παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας της αντίδρασης, του χρόνου 

αντίδρασης, τον τύπο διαλύτη,τον τύπο επιφάνειαςκαι τον τύποτης πρόδρομης 

ένωσης. 

Σχηματικό διάγραμμαεγκατάστασηςδιαλυτοθερμικήςσύνθεσης,bomb: 

(1) αυτόκλειστο δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα, 

(2) πρόδρομοδιάλυμα, 

(3) επένδυσηTeflon, 

(4) καπάκιαπό ανοξείδωτο χάλυβα, 

(5) ελατήριo 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Εξωτερικό μέρος βόμβας 
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3.3)Παρασκευή του συμπλόκου[Cr2La(L)4(MeOH)5](NO3) 

Στο Teflon δοχείο τοποθετήθηκαν 0,5 mmolCl3Cr∙6H2O (0,13323 gr), 0,5 

mmolLa(NO3)9∙6H2O (0,21651gr), 0,5 mmolnaphthaldehyde (0,08609gr), 0,5 

mmolaibH (0,05200gr), 1 mmolMeONa (0,05400gr) και τέλος περίπου 20 ml διαλύτη 

MeCN.  

Η βόμβα κλείστηκε και τοποθετήθηκε σε φούρνο για 12h στους 1200C. Όταν η βόμβα 

είχε θερμοκρασία δωματίου ανοίχτηκε και το διάλυμα διηθήθηκε με χάρτινο ηθμό και 

χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το διάλυμα είχε καφέ χρώμα και ήταν πολύ πυκνό και με 

ακαθαρσίες. Στο κάτω μέρος του δοχείου υπήρχαν πράσινοι κρυσταλλικοί κόκκοι, οι 

οποίοι περισυλλέχθηκαν.  Το ένα μέρος του διαλύματος τοποθετήθηκε σε καθαρό 

vial και αφέθηκε για αργή εξάτμιση σε θερμοκρασία δωματίου ενώ το άλλο 

τοποθετήθηκε σε καθαρό vial όπου προστέθηκε Et2O με τη μέθοδο της αέριας 

διάχυσης. Οι πράσινοι κρύσταλλοι στάλθηκαν για κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ. 
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4) Σύνθεση 

Το σύστημα που μελετήθηκε αρχικά είχε ως πηγή Cr το πιβαλικό οξύ (pivalicacid, 

ΜΒ: 894,7819 gr/mol) και methyl-salicylaldehyde σε συνδυασμό με 

αμινοισοβουτυρικό οξύ παρουσία διάφορων βάσεων (Net3, NMe4OH, MeONa) σε 

διάφορους διαλύτες (EtOH, MeOH, MeCN).Από αυτό το σύστημα δεν απομονώθηκε 

κάποιο κρυσταλλικό προϊόν. Έπειτα αλλάξαμε την πηγή του Cr χρησιμοποιώντας 

άλατα του Cr όπως Cr(acac)3 και  CrNO3, ενώ αργότερα στο σύστημα προστέθηκε 

και ένωση Ni, το NiCl2, αλλά και πάλι δεν απομονώθηκε κάποιο κρυσταλλικό προϊόν.  

Το επόμενο σύστημα που μελετήθηκε είχε ως πηγή Cr το CrCl3∙6H2O και ως πηγή La 

το La(NO3)3∙6H2O, σε συνδυασμό με naphthaldehyde και το τεχνητό αμινοξύ 2-

αμινοισοβουτυρικό οξύ (aibH), παρουσία βάσεων Net3 και MeONa σε διάφορους 

διαλύτες (EtOH, MeOH, MeCN). 

Στα συστήματα που μελετήθηκαν η naphthaldehyde με το τεχνητό αμινοξύ 2-

αμινοισοβουτυρικό οξύ (aibH) σχηματίζουν ένα νέο υποκαταστάτη L, μια βάση Schiff, 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση 
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Ο υποκαταστάτης αυτός έχει άτομα δότες (Ο, Ν) κατάλληλα για συναρμογή με τα 

μέταλλα Cr και La.  

Έτσι, απομονώθηκε κρυσταλλικό προϊόν σύμφωνα με την παρακάτω μη 

στοιχειομετρική αντίδραση: 

CrCl3∙ 6H2O + La(NO3)3∙6H2O + naphth + aibH + MeONa 

 {[Cr2La(L)4(MeOH)5](NO3)∙2MeOH}n 

 

Η ίδια αντίδραση σε MeOH και EtOH δεν έδωσε προϊόντα άρα συμπεραίνουμε ότι η 

παρουσία MeCN έχει ρόλο στο σχηματισμό των κρυστάλλων. 

 

 

MeCN 

H3O
+ 
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5) Περιγραφή δομής  

5.1)Η δομική μονάδα 

Η δομή του συμπλόκου εμφανίζεται στην Εικόνα 20. Στο σύμπλοκο έχουν 

συναρμοστεί τέσσερεις υποκαταστάτες, ενώ επίσης υπάρχει ένα  συγκρυσταλλωμένο 

μόριο νιτρικού ΝΟ3
- που εξισορροπεί το φορτίο του σύμπλοκου κατιόντος  

[Cr2La(L)4(MeOH)5]
+. 

 

Εικόνα 20. Δομή του συμπλόκου 

 

5.2)Αριθμοί οξείδωσης μετάλλων 

Από την εξισορρόπηση των φορτίων και τη μέθοδο BVS βρέθηκαν οι αριθμοί 

οξείδωσης των μετάλλων Cr(1), Cr(2) και La. 

Οι σταθερές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: για το δεσμό Cr-Ο  r0=1,724, για το δεσμό 

Cr-Nr0=1,850 και το b=0,37 

Δεσμός  Απόσταση (Å) BVS 

Cr–O(2B) 2,029 

3,368127 

Cr–O(1A) 2,024 

Cr–O(2A) 1,978 

Cr–O(1B) 1,921 

Cr–N(1A) 2,005 

Cr–N(1B) 1,963 
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Cr-O(1D) 1,913  

 

 

 

 

3,381409 

Cr-O(2C) 2,067 

Cr-O(2D) 1,945 

Cr-O(1C) 1,851 

Cr-N(1D) 1,893 

Cr-N(1C) 1,986 

La-O(3C) 2,344  

 

 

 

 

 

 

 

3,4478732 

La-O(4M) 2,506 

La-O(5M) 2,722 

La-O(2M) 2,525 

La-O(3A) 2,508 

La-O(1M) 2,632 

La-O(3B) 2,487 

La-O(3D) 2,686 

La-O(3M) 2,48 

Πίνακας 2. Υπολογισμός BVS για τον αριθμό οξείδωσης μετάλλων 

Άρα οι αριθμοί οξείδωσης είναι: για το Cr(1): +3, για το Cr(2):+3, για το La:+3. 

 

5.3)Τρόπος ένταξης Υποκαταστατών 

Ο υποκαταστάτης συνδέεται με τα μέταλλα Cr και La με τα άτομα δότες Ο και Ν.  

 

Εικόνα 21. Υποκαταστάτης βάση Schiff 

Ο τρόπος ένταξης του υποκαταστάτη περιγράφεται ως η1:η1:η1:η1:μ. 
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5.4)Τρόπος σύνδεσης δομικών μονάδων 

Στη δομική μονάδα (Εικόνα 22) η ομάδα –COOH του υποκαταστάτη συνδέει το Cr(1) 

και το La με τρόπο syn.anti και περιγράφεται ως η1:η1:μ. Η άλλη ομάδα –COOH του 

υποκαταστάτη συνδέει το Cr(1) με το La μιας άλλης δομικής μονάδας με τρόπο 

syn,anti και περιγράφεται ως η1:η1:μ. Με τον  ίδιο τρόπο σύνδεσης συνδέονται τα 

Cr(2) και La αυτής της δομικής μονάδας καθώς και άλλων.  

 

Εικόνα 22: Η δομική μονάδα. 

 

5.5)Περιγραφή πολυμερούς 

Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται το πολυμερές του συμπλόκου. Σε κάθε δομική 

μονάδα το Cr σχηματίζει οκτάεδρο με τα Ν και Ο γύρω του ενώ το La εμφανίζει 

επιστεγασμένη τετραγωνική αντιπρισματική γεωμετρία (Εικόνα 23). Παρατηρείται ότι 

κάθε δομική μονάδα συνδέεται με την επόμενη, με τα μεταλλικά κέντρα να 

δημιουργούν “ρόμβους” (Εικόνα 24). Συγκεκριμένα, οι ρόμβοι είναι ο ένας κάθετος 

στον άλλο(Εικόνα 25). 
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Εικόνα 23. Γεωμετρίες Cr και La στο πολυμερές. 

 

Εικόνα 24.Τα μεταλλικά κέντρα δημιουργούν ρόμβους. 

 

Εικόνα 25.Οι ρόμβοι είναι σε κάθετη θέση μεταξύ τους. 
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6) Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στην εργασία αυτή μελετήθηκε το σύστημα αντιδράσεων του 

τρισθενούς χρωμίου με τρισθενές λανθάνιοκαι βάσεις Schiff, παρουσία βάσεως σε 

διάφορους διαλύτες. Το κρυσταλλικό προϊόν που συντέθηκε και απομονώθηκε είναι 

το πολυμερές {[Cr2La(L)4(MeOH)5](NO3)∙2MeOH}n.  
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