
ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΟΡΙΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ-
ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ



ΕΙΔΗΕΙΔΗ ΒΑΡΕΩΝΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΩΝΜΕΤΑΛΩΝ
ΚΑΔΜΙΟΚΑΔΜΙΟ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΜΟΛΥΒΔΟΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΝΙΚΕΛΙΟ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ



ΚΑΔΜΙΟ

Το Κάδμιο είναι χημικό στοιχείο του
περιοδικού πίνακα, με σύμβολο Cd και
ατομικό αριθμό 48. Είναι ένα σχετικά σπάνιο, 
μαλακό στην αφή, ελαφρώς γαλάζιο, τοξικό
μέταλλο. Συναντάται στον ορυκτό ψευδάργυρο
και χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μπαταρίες.



ΜΟΛΥΒΔΟΣ
Το χημικό στοιχείο Μόλυβδος είναι ένα μέταλλο με ατομικό
αριθμό 82 και ατομικό βάρος 207,2 . Έχει θερμοκρασία τήξης
327,5 C° και θερμοκρασία βρασμού 1740 C°. Το χημικό του
σύμβολο είναι Pb.
Ο μόλυβδος εφόσον εκτεθεί στην φύση και έρθει σε επαφή με
τον άνθρωπο, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε νεφρά, 
συκώτι, αίμα, δερματίτιδες - αλεργίες, βλάβη σε πνεύμονες -
μόνιμα αναπνευστικά προβλήματα και καρκινογενέσεις. Γι' 
αυτό τα υλικά τα οποία περιέχουν μόλυβδο, όπως οι
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, επιβάλλεται να
ανακυκλώνονται.



. Γι' αυτό τα υλικά τα οποία περιέχουν μόλυβδο, όπως οι
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, επιβάλλεται να
ανακυκλώνονται.
Ο μόλυβδος εξάγεται από το γαληνίτη. Χρησιμοποιείται σε
μονώσεις, στις μπαταρίες αυτoκινήτων στον ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σε διάφορα κράματα. Θεωρείται
αξιόλογο προστατευτικό απέναντι στη ραδιενέργεια.
Ο μόλυβδος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα.



ΝΙΚΕΛΙΟ
Το χημικό στοιχείο Νικέλιο είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 28 και ατομικό βάρος 58,71, Ειδικό βάρος
8,9 , θερμοκρασία τήξης 1453 C° και θερμοκρασία βρασμού 2732 C°. Χημικό σύμβολο: Ni.
Το σύνηθες νικέλιο είναι μίγμα 5 ισοτόπων των: 58 (66,4%), 60 (26,7%), 61 (1,6%), 62 (3,7%) και 64 (1,6%).

• Ανήκει στη κατηγορία των στοιχείων μετάπτωσης του Περιοδικού πίνακα. 
To Ni είναι αργυρόλευκο και κάτω από τους 385 βαθμούς ελαφρώς μαγνητικό μέταλλο. Είναι σκληρό όπως
ο σίδηρος ή και σκληρότερο. Επίσης είναι ελατό, ανθεκτικότερο του σιδήρου και αμετάβλητο στον αέρα ως
συμπαγές. Στιλβομένο παίρνει λαμπρή όψη. ∆ιαλύεται στο νιτρικό οξύ, ενώ στο υδροχλωρικό οξύ διαλύεται
αργά και "εν βρασμώ". ∆εν αντιδρά με τα αλκάλια. Επειδή διαμοιρασμένο διαλύει 17 φορές τον όγκο του το
υδρογόνο, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως καταλύτης υδρογόνωσης των ελαίων στη παρασκευή λιπών.

Προέλευση
Νικέλιο
Κατ΄ αρχήν το Ni απαντάται ως μεταλλικό μαζί με τον Fe στους μετεωρίτες. Ως ορυκτά νικελίου ενδιαφέρον έχουν ο
νικελίνης ή μιλλερίνης NiS, το αρσενονικέλιο NiAs, το αντιμονονικέλιο NiSb, ο αρσενονικελοπυρίτης (Ni,Fe)AsS, ο
αντιμονονικελοπυρίτης NiSbS, ο χλοανθίτης (Ni,Co,Fe)As2 κ.ά.



Πηγές
Κυριότερες πηγές του νικελίου είναι το ορυκτό γαρνιερίτης, υδατούχο πυριτικό άλας, που απαντάται κυρίως στη Νέα Καληδονία και οι
σιδηροπυρίτες (πετλανδίτες) του Καναδά που περιέχουν 3% νικέλιο. Στην Ελλάδα απαντάται ο γαρνιερίτης με 1-3% νικέλιο στη
περιοχή της Λάρυμνας όπου από το 1953 βρίσκονται εγκαταστάσεις παρασκευής σιδηρονικελίου με ταυτόχρονη εκμετάλλευση και του
σιδηριούχου μεταλλεύματος όπου απαντάται το νικέλιο.

Εφαρμογές
Εκτός της χρήσης του ως καταλύτης σε μικροποσότητες, σε μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιείται κυρίως σε κράματα με το χάλυβα
(νικελιοχάλυβα) για επαύξηση σκληρότητας και ανθεκτικότητας. Έτσι εξ αυτού παρασκευάζονται πυροσωλήνες (πυροβόλων όπλων) 
και στη θωράκιση αρμάτων μάχης. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η νικέλωση (ή επινικέλωση) διαφόρων υλικών κυρίως οικιακής
χρήσης για προστασία από τη διάβρωση. Άλλες χρήσεις είναι στη κατασκευή διαφόρων εργαλείων, αντικειμένων πολυτελείας, 
χημικών οργάνων, εξαρτήματα ραδιοφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ασυρμάτων και τέλος στη παραγωγή ειδικών κραμάτων
νικελίου.



Κράματα Νικελίου
Τα κράματα του Νικελίου είναι πολυάριθμα αν και δεν κατασκευάζονται σε ποσότητες. Έκαστο εξ αυτών βρίσκει ευρεία αφαρμογή λόγω

των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους. Πολλά εξ αυτών περιέχουν μικρές ποσότητες πυριτίου, μαγγανίου, άνθρακος και θείου. Των
περισσοτέρων το όνομα προέρχεται από τα στοιχεία που τα συγκροτούν. Σημαντικότερα κράματα Νικελίου είναι:
Χρωμιονικέλιο (Ni+Cr) 
Ινκονέλ (Ni+Fe+Cr). Ανθεκτικό στη θερμότητα και διάβρωση, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις γαλακτοκομίας. 
Περμαλλόυ (Ni+Fe) 
Nichrome (Ni+Fe+Cr) διάφορο του "ινκονέλ". Χρησιμοποιείται στα σύρματα αντιστάσεων. 
Χαστελλόυ (Ni+Fe+Mo). Ανθεκτικό στα οξέα. 
Χιμπερνίκ (Ni+Fe), διάφορο του "περμαλλόυ". 
Κονσταντάν (Ni+Cu). Έχει υψηλή ηλεκτρική ανθεκτικότητα. 
Ινβάρ (Ni+Fe), διάφορο των "περμαλλόυ" και "χιμπερνίκ". Έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής και χρησιμοποιείται στα
πρότυπα μέτρων και σταθμών ως και στους διμεταλλικούς θερμοστάτες. 
Έλινβαρ . Χρησιμοποιείται στη κατασκευή ελατηρίων ρολογιών και οργάνων ακριβείας. 
Θερμοανθεκτικό Ni (Ni+Fe+Cr), διάφορο των "Ινκονέλ" και "Nichrome". 
Χαλκονικέλιο (Ni+Cu), διάφορο του "Κονσταντάν" και τέλος το
Νικέλιο κερμάτων ή "νικέλινα κέρματα" (Ni+Cu). 





ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
Το χημικό στοιχείο Ψευδάργυρος είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 30 και ατομικό βάρος 65,38 . Έχει
θερμοκρασία τήξης 419,58 C° και θερμοκρασία βρασμού 907 C°. Το σύμβολό του είναι Zn.
Βιολογία
Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση κάθε μορφής ζωής. Έχει εκτιμηθεί ότι 3000 από
τις εκατοντάδες χιλιάδες πρωτεΐνες του ανθρώπινου σώματος, περιέχουν ψευδάργυρο. Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν πάνω από 12 τύποι κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα που περιέχουν ιόντα ψευδαργύρου, ο
ρόλος των οποίων, στη φαρμακευτική και την υγεία, μελετάται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Τα
εγκεφαλικά κύτταρα των θηλαστικών περιέχουν ψευδάργυρο, καθώς επίσης οι σιελογόνοι αδένες, ο
προστάτης, το ανοσοποιητικό σύστημα και το έντερο.
∆ιατροφικές πηγές ψευδαργύρου
Ο ψευδάργυρος απαντάται στα οστρακοειδή και σε πολύ μικρότερο βαθμό στις ζωικες πρωτεΐνες, στα
φασόλια, στα καρύδια, στα δημητριακά ολικής αλέσεως, στον πασατέμπο και στους ηλιόσπορους. Φυτικές
ίνες, που βρίσκονται στο ψωμί ολικής αλέσεως, στα δημητριακά, στα λαχανικά και σε άλλα προϊόντα, 
βοηθούν στην καλύτερη απορρόφηση του ψευδαργύρου. Κλινικές μελέτες έχουν ανακαλύψει ότι ο
ψευδάργυρος, σε συνδυασμό με άλλα αντιοξειδωτικά, μπορεί να καθυστερεί τους παράγοντες γήρανσης, 
αλλά η επιρροή είναι πολύ μικρή και όχι κλινικά σημαντική. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η εντατική παροχή
ψευδαργύρου οχυρώνει τον οργανισμό έναντι του ιού της γρίπης. Η συντήρηση εδάφους αναλύει την
βλαστική αναρρόφηση του φυσικού ψευδαργύρου σε πολλούς τύπους εδαφών.



Ανεπάρκεια ψευδαργύρου
Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου προκύπτει από την ανεπαρκή πρόσληψη ψευδαργύρου ή την ανεπαρκή
απορρόφηση από το σώμα. Ενδείξεις ανεπάρκειας ψευδαργύρου περιλαμβάνουν απώλεια μαλλιών, δερματικές
κακώσεις, διάρροια, αδυνάτισμα των ιστών του σώματος, και, τελικά, θάνατο. Η όραση, η γεύση, η όσφρηση και η
μνήμη συνδέονται επίσης με τον ψευδάργυρο και μια ανεπάρκεια σε ψευδάργυρο μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργίες σε αυτές τις αισθήσεις και στα σχετικά όργανα. Συγγενείς ανωμαλίες οι οποίες προκαλούν
ανεπάρκεια ψευδαργύρου μπορούν να οδηγήσουν σε μια αρρώστια η οποία καλείται Acrodermatitis enteropathica.
Η λήψη επαρκούς ποσότητας ψευδαργύρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και από μικρά παιδιά αποτελεί
πραγματικό πρόβλημα, ειδικά μεταξύ αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα για μια σωστή ποικίλη δίαιτα. Η
εγκεφαλική ανάπτυξη εμποδίζεται από ανεπάρκεια ψευδαργύρου μέσα στην μήτρα και κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης. Τα έφηβα αγόρια χρειάζονται 11 mg ψευδαργύρου.

Τοξικότητα του ψευδαργύρου
Παρ’ όλο που ο ψευδάργυρος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για ένα υγιή οργανισμό, η υπερβολική ποσότητά του
μπορεί να καταστεί επιζήμια. Η υπερβολική απορρόφηση ψευδαργύρου μπορεί, επίσης, να καταστείλει την
απορρόφηση χαλκού και σιδήρου. Από την άλλη, τα ελεύθερα ιόντα ψευδαργύρου σε διάλυμα είναι υψηλής
τοξικότητας για τα φυτά, τα ασπόνδυλα, και ακόμα και για τα σπονδυλωτά ψάρια. Το Μοντέλο ∆ραστηριότητας
Ελεύθερου Ιόντος (Free Ion Activity Model, FIAM), που είναι πολύ καθιερωμένο στη βιβλιογραφία, δείχνει ότι απλές
μικρομοριακές ποσότητες των ελεύθερων ιόντων θανατώνουν μερικούς οργανισμούς. Ένα πρόσφατο παράδειγμα
6 μικρομορίων τα οποία σκοτώνουν 93% όλων των daphnia στο νερό βρίσκεται στο Muyssen et al., (Aquat Toxicol. 
2006).



Το να καταπιεί κάποιος ένα αμερικανικό νόμισμα του ενός cent (98% ψευδάργυρος) μπορεί επίσης να
προκαλέσει βλάβη στη γράμμωση του στομαχιού λόγω της υψηλής διαλυτότητας του ψευδαργύρου στο όξινο
γαστρικο υγρό (Bothwell and Mair, PEDIATRICS 2003).

Ανοσοποιητικό σύστημα

Τα άλατα ψευδαργύρου είναι αποτελεσματικά εναντίον των παθογόνων μικροοργανισμών. Πεπτικές μολύνσεις
είναι επίσης δυνατό να μετριαστούν με την κατάποση ψευδαργύρου. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να υφίσταται λόγω
της άμεσης αντιμικροβιακής δράσης των ιόντων ψευδαργύρου στην πεπτική οδό ή στην απορρόφηση
ψευδαργύρου και την απελευθέρωση του από τα ανοσοποιητικά κύτταρα ή και στα δύο.

Η άμεση επίδραση του ψευδαργύρου στα βακτήρια και στους ιούς είναι επίσης πολύ γνωστή, και έχει
χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον από το 2000 π.Χ., όταν τα άλατα ψευδαργύρου και οι ανακουφιστικές αλοιφές έχουν
καταγραφεί για πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς πως πρέπει να επιδοθούν τα άλατα ψευδαργύρου εναντίον
παθογόνων μικροοργανισμών χωρίς να τραυματιστούν οι ιστοί είναι κάτι το οποίο ερευνάται ακόμη.



ΤΕΛΟΣ
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