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ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 

Καηαιύηεο ζηελ ρεκεία λνείηαη ε νπνηαδήπνηε νπζία ε νπνία έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαβάιιεη ηελ ηαρύηεηα κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ρσξίο 

ε ίδηα λα θαηαλαιώλεηαη .Τα ελδπκα απνηεινύλ θαηαιύηεο θπζηθήο 

πξνέιεπζεο πνπ επζύλνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνύ 

ζεκαληηθώλ ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ .Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζηεξενύο 

θαηαιύηεο είλαη είηε κέηαιια είηε θαηάιιειεο ρεκηθέο ελώζεηο 

κεηαιιηθώλ ή επακθνηεξηδόλησλ 

ρεκηθώλ ζηνηρείσλ .Οη αέξηνη θαη νη 

πγξνί θαηαιύηεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζπλήζσο ππό ρεκηθά θαζαξή κνξθή 

ή ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεινπο 

θνξείο ή δηαιύηεο. Οη ζηεξενί 

θαηαιύηεο ζπρλά δηαζπείξνληαη ζε 

άιια πιηθά ηα νπνία είλαη γλσζηά σο 

ππνζηξώκαηα θαηαιπηώλ .Οη ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη παξνπζία 

θαηαιπηώλ απνηεινύλ ηε βάζε κεγάινπ αξηζκνύ δηεξγαζηώλ ηεο 

ζύγρξνλεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο .Η παξαγσγή θαη ησλ ίδησλ ησλ 

θαηαιπηώλ όκσο απνηειεί ζεκαληηθό θαη ηαρέσο αλαπηπζζόκελν 

βηνκεραληθό θιάδν  

Δίδε θαηαιπηηθώλ επηθαλεηώλ 

Φαξαθηεξίδνληαο ηηο θαηαιπηηθέο επηθάλεηεο κε βάζε ηε θπζηθή ηνπο 

δνκή είλαη δπλαηόλ λα θάλνπκε ηξεηο δηαθξίζεηο. Έηζη νη θαηαιπηηθέο 

επηθάλεηεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Με πνξώδε ζηεξεά, όπσο ε επηθάλεηα ελόο κεηαιιηθνύ θύιινπ. 

 Πνξώδε ζηεξεά, ζηα νπνία θαηαιπηηθά ζπκκεηέρεη θαη ε 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ππζκέλσλ ησλ 

πόξσλ  εθηόο ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 

επηθάλεηαο. Παξάδεηγκα πνξώδνπο 

θαηαιύηε είλαη ν γαηάλζξαθαο. Εδώ 

ζα νξίζνπκε αθόκα έλα κέγεζνο, ηελ 

εηδηθή επηθάλεηα ε νπνία ηζνύηαη κε 

ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαιύηε 

αλά κνλάδα βάξνπο θαηαιύηε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82


Καηαιαβαίλνπκε επνκέλσο πσο όζν πην πνξώδεο είλαη έλαο 

θαηαιύηεο ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε εηδηθή επηθάλεηα ηνπ. 

 Σηεξεά παξαζθεπαδόκελα κε δηαζπνξά κηαο θαηαιπηηθά ελεξγνύ 

θάζεο ζε έλα πνξώδεο πιηθό, ην νπνίν νλνκάδεηαη ππόζηξσκα ή 

θνξέαο . Ο θνξέαο κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθά αδξαλήο κπνξεί 

όκσο θαη όρη. Σηε δεύηεξε απηή πεξίπησζε απηό γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ ην ζύλνιν ηνπ θαηαιύηε λα επηδξά πάλσ ζε δύν 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αληίδξαζεο ηαπηόρξνλα. 

 

ΚΑΤΑΛΥΤΔΣ AYTOKINHTΩΝ 

  Πξηλ δώζνπκε ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαιύηε 

θαιό ζα ήηαλ πξώηα λα ζπκεζνύκε ιίγν ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεσο. Ο 

θαλόλαο ινηπόλ ιέεη όηη : « Καηαιύηεο είλαη ε νπζία πνπ κε ηελ 

παξνπζία ηεο δηεπθνιύλεη κία ρεκηθή αληίδξαζε, ρωξίο όκωο λα 

ιακβάλεη κέξνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ». Σηελ πεξίπησζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ε ρεκηθή αληίδξαζε είλαη ε έλσζε ηνπ νμπγόλνπ κε ηα 

πξντόληα ηεο αηεινύο θαύζεο πνπ γίλεηαη ζην ζάιακν θαύζεο ηεο 

κεραλήο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ο θαηαιύηεο ηώξα ζαλ εμάξηεκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ , έρεη δηαζηάζεηο ιίγν κεγαιύηεξεο από έλα ζηιαλζηέ 

εμάηκηζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ 

(εμάηκηζε) θαη αθαηξεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό ηηο βιαβεξέο γηα ηνλ 

άλζξσπν νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα θαπζαέξηα ηνπ απηνθηλήηνπ. Μέζα 

ζηνλ θαηαιύηε ππάξρεη έλα πνξώδεο θεξακηθό πιηθό κε πνιύ κεγάιε 

επηθάλεηα από ηελ νπνία πεξλάλε ηα θαπζαέξηα θαη ελώλνληαη κε ην 

νμπγόλν. Με άιια ιόγηα νμεηδώλνληαη ή αλ ζέιεηε «θαίγνληαη». 

Μηα βελδηλνκεραλή παξάγεη 

βιαβεξά ζηνηρεία κνιύλζεσο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, όπσο Ομείδην ηνπ 

Αδώηνπ (NOx), (CO) Μνλνμείδην 

ηνπ Άλζξαθνο θαη (CmHn) 

Υδξνγνλάλζξαθεο. Με ηελ 

βνήζεηα ελόο θαηαιπηηθνύ 

κεηαηξνπέα απηά κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε αβιαβείο εθπνκπέο 

Αδώηνπ (Ν2), 

Γηνμεηδίνπ ηνπ 

Άλζξαθνο (C02) 

θαη πδξαηκνύο 

(Η20). 

Οη ζύγρξνλνη 



ηξηνδηθνί θαηαιπηηθνί κεηαηξνπείο εκπεξηέρνπλ έλαλ θνξέα θαηαιύηνπ, 

αλαθεξόκελν σο κνλόιηζν. Ο θπζηνινγηθώο ζηξόγγπινο κνλόιηζνο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από θεξακηθό πιηθό. Απηόο ν κνλόιηζνο έρεη ηελ 

πνιύπινθε δνκή κηαο κηθξήο «θπςέιεο» - ζαλ δηαύινπο πνπ ηνλ 

δηαηξέρνπλ θαηά κήθνο, πξνο ηελ δηεύζπλζε ηεο ξνήο ησλ αεξίσλ. 

Ο επελδεδπκέλνο θεξακηθόο κνλόιηζνο ηόηε εθαξκόδεηαη ζε ζήθε 

αλνμείδσηνπ αηζαιηνύ όπνπ αθ' ελόο κελ ζηεξεώλεηαη, αθ' εηέξνπ δε 

πξνζηαηεύεηαη από έλαλ δηαζηειιόκελν ηάπεηα. 

Ο όξνο «ηξηνδηθόο θαηαιύηεο» απιώο ζεκαίλεη όηη ν θαηαιπηηθόο 

κεηαηξνπέαο, ζαλ απηόλ πνπ παξαπάλσ πεξηγξάθζεθε, ζα ελεξγήζεη 

ώζηε ηα ηξία πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κνιύλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο λα 

γίλνπλ αβιαβή: 

To (CO) γίλεηαη (C02) To (CmHn) γίλεηαη (Η20) Τν (ΝΟρ) γίλεηαη 

(Ν2) 

  

Όζο για ηην σγεία μας είναι άραγε επικίνδσνοι οι καηαλύηες ή είναι 
ωθέλιμοι για μας; Σύμθωνα με έρεσνες δεν σπάρτει θέμα σγείας. Ο 
καηαλύηης δεν είναι ζε καμία περίπηωζη θίληρο ώζηε να καηακραηεί βλαβερές 
οσζίες. Απλά μεηαηρέπει ηην ζύνθεζή ηων κασζαερίων από βλαβερά ζε μη 
βλαβερά ζηο μεγαλύηερο ποζοζηό ηοσς (90%).Οι καηαλύηες αποηελούνηαι 
από ρόδιο, παλλάδιο και πλαηίνα .Πρόκειηαι λοιπόν για εσγενή και ακριβά 
μέηαλλα ποσ τρηζιμοποιούνηαι ζηην καηαζκεσή κοζμημάηων, ζηην ιαηρική, 
ζηην θαρμακοβιομητανία , ζηην ηλεκηρονική και ζε πολλές ακόμη εθαρμογές. 
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