OΞΙΝΗ ΒΡΟΧH
Μάθημα: Εργαςία ςτο μάθημα τησ Χημείασ
Σμήμα:

B4

ΓΕΝΙΚΟY

ΛΤΚΕΊΟΤ

ΝEΩΝ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ

Ονόματα Μαθητών:
1. Μπουραντϊ Νύκη
2. Μουτςϊκη Μαρύα-Ειρόνη
3. Νοικοκύρησ τϋλιοσ
4. Ντόντςιου Μερςύνη
5. Παπαδόπουλοσ Γιώργοσ

Ειςαγωγή
Βριςκόμαςτε ςε μια εποχό που η βιομηχανικό δραςτηριότητα εξαπλώνεται ςε

όλο και περιςςότερα ςημεύα ςτον πλανότη. Καθημερινϊ απελευθερώνονται
χιλιϊδεσ τόνοι αποβλότων ςε αϋρα, ςτεριϊ και θϊλαςςα, μολύνοντασ, την ζωό.
την ουηδύα, την δεκαετύα του 1970, βρϋθηκαν 18.000 λύμνεσ ςτισ οπούεσ η
οξύτητα εύχε ξεπερϊςει τα φυςικϊ όρια και ςτισ μιςϋσ από αυτϋσ, ο πληθυςμόσ
των ψαριών εύχε μειωθεύ δραματικϊ. Σο 1982 ςτισ Η.Π.Α. 3.000 λύμνεσ και 25.000
μύλια ποταμών εύχαν προςβληθεύ από όξινα νερϊ. Η αιτύα αυτών των ςυμβϊντων
εύναι η Όξινη Βροχή..

Σι είναι η Όξινη Βροχή;
Όξινη βροχό ονομϊζεται το φαινόμενο των αςυνόθιςτα όξινων μετεωρολογικών
κατακρημνιςμϊτων, όπωσ: βροχό, χαλϊζι, χιόνι, ομύχλη, πϊχνη, ωσ και ξηρό ςκόνη.
Σο επύθετο «αςυνόθιςτα» χρηςιμοποιεύται γιατύ ςυνόθωσ και η γόινη βροχό ϋχει
όξινο χαρακτόρα, λόγω τησ διϊλυςησ ςε αυτόν αερύων ςυςτατικών τησ με όξινη
ςυμπεριφορϊ, όπωσ: το διοξεύδιο του ϊνθρακα(CO2).O όροσ όξινη βροχό
αναφϋρεται ςτην παρουςύα αυτόν των όξινων διαλυμϋνων ρύπων, δηλαδό
ουςιών που δεν αποτελούν φυςιολογικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ καθαρόσ
ατμόςφαιρασ, αλλϊ εύναι προώόντα ανθρώπινησ δραςτηριότητασ ό ϊλλων
ρυπογόνων αιτιών. Επειδό τα διϊφορα καυςαϋρια ορυκτών καυςύμων, όπωσ το
πετρϋλαιο και οι γαιϊνθρακεσ, περιϋχουν ςυχνϊ οξεύδια του θεύου και του αζώτου,
μεταξύ ϊλλων, παρϊγεται όξινη βροχό που περιϋχει ςε διϊλυςη τα αντύςτοιχα
οξϋα. H όξινη βροχό επιφϋρει καταςτροφικϊ αποτελϋςματα ςε οικοςύςτηματα,
καλλιϋργειεσ, πολιτιςτικϊ μνημεύα και περιουςιακϊ ςτοιχεύα των πολιτών. Οι
βαριϋσ επιπτώςεισ του φαινομϋνου ανϊγκαςαν, τα τελευταύα χρόνια, πολλϋσ
κυβερνόςεισ να επιβϊλλουν νόμουσ και ϊλλα μϋτρα με ςκοπό τη μεύωςη,
τουλϊχιςτον, του φαινομϋνου και ϊρα των επιπτώςεών του. Αξύζει να ςημειωθεύ
ότι το πρόβλημα τησ όξινησ βροχόσ ϊρχιςε να γύνεται ιδιαύτερα ϋντονο από τη
δεκαετύα του 1970 και μετϊ.

Ερμηνεία του οριςμού
Η όξινη βροχό εύναι ϋνασ όροσ ετυμολογικϊ που αναφϋρεται ςε όξινο περιεχόμενο
βροχόσ μόνο. Όμωσ, ακόμη και το αποςταγμϋνο νερό, αν ϋρθει ςε επαφό με τον
ατμοςφαιρικό αϋρα διαλύει διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2), που εύναι από τα
φυςικϊ ςυςτατικϊ τησ ατμόςφαιρασ τησ Γησ, με αποτϋλεςμα το ςχηματιςμό
ανθρακικού οξϋοσ (H2CO3), το οπούο, ωσ αςθενϋσ οξύ, κϊνει όξινο το διϊλυμα που
προκύπτει:
'' CO2 + H2O → H2CO3 ''
Άρα και η βροχό ςχεδόν πϊντα δύνει όξινη αντύδραςη, γιατύ περνώντασ μϋςα από
τον ατμοςφαιρικό αϋρα απορροφϊ τουλϊχιςτον διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2), που
εύναι από τα φυςικϊ ςυςτατικϊ τησ ατμόςφαιρασ τησ Γησ. Η μικρό, ςχετικϊ, αυτό
οξύτητα από ϋνα αραιό και αςθενϋσ οξύ δεν ϋχει ορατϋσ ςυνϋπειεσ ςτο φυςικό και
οικιςτικό περιβϊλλον. Ωςτόςο, ο όροσ όξινη βροχό δεν αναφϋρεται ς' αυτό το

φυςικό επύπεδο οξύτητασ, που φτϊνει τιμϋσ του pH μϋχρι pH \simeq 5,2. Ίςωσ θα
όταν ακριβϋςτεροσ ο όροσ όξινη ρυποφόρα κατακρόμνιςη, αλλϊ διεθνώσ ϋχει
επικρατόςει ο όροσ όξινη βροχό (acid rain). Σο πρόβλημα δηλαδό εύναι η
παρουςύα ςτη βροχό ρύπων με ϋντονη όξινη αντύδραςη. Σϋτοιοι ρύποι εύναι τα
προερχόμενα, ςυνόθωσ από καυςαϋρια, οξεύδια του αζώτου και του θεύου, τα
οπούα διαλυόμενα δύνουν ιςχυρϊ όξινα και οξειδωτικϊ διαλύματα με προφανεύσ
και καταςτρεπτικϋσ ςυνϋπειεσ ςτα φυςικϊ οικοςυςτόματα, αλλϊ και ςτα
οικιςτικϊ. Οι ςυνϋπειεσ τησ όξινησ βροχόσ εύναι καταςτροφικϋσ για τον ϊνθρωπο
και το περιβϊλλον.

Προέλευςη των ρύπων που ςχηματίζουν την όξινη βροχή

Κύρια αιτύα για το ςχηματιςμό τησ όξινησ βροχόσ εύναι το διοξεύδιο του θεύου
(SΟ2), που εκλύεται από βιομηχανύεσ που χρηςιμοποιούν ορυκτϊ καύςιμα, καθώσ
και τα οξεύδια του αζώτου (ΝΟx), που περιϋχονται κυρύωσ ςτα καυςαϋρια των
αυτοκινότων. Οι ενώςεισ αυτϋσ αντιδρούν με το οξυγόνο και τουσ υδρατμούσ τησ
ατμόςφαιρασ και ςχηματύζουν αντύςτοιχα θειικό (Η2SΟ4) και νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3),
τα οπούα ςτη ςυνϋχεια, διαλυμϋνα ςτο νερό τησ βροχόσ ό ςτα ςταγονύδια τησ
ομύχλησ κ.λπ., προςβϊλλουν το ϋδαφοσ, το νερό, τα φυτϊ, τα ζώα και τα κτύςματα.
Σο SΟ2 και τα ΝΟx μπορούν να μεταφερθούν ςε μεγϊλεσ αποςτϊςεισ με τη
βοόθεια των ανϋμων και να δημιουργόςουν όξινη βροχό χιλιόμετρα μακριϊ από
τον τόπο εκπομπόσ τουσ. Σο νερό τησ βροχόσ φυςιολογικϊ ϋχει ρΗ 6,5 ϋωσ 5,6. Σο
ρΗ εύναι το μϋγεθοσ που δηλώνει αν ϋνα διϊλυμα εύναι ουδϋτερο (ΡΗ = 7), όξινο
(ρΗ μικρότερο του 7) ό αλκαλικό (ρΗ μεγαλύτερο του 7). Σο ρΗ τησ όξινησ βροχόσ
κυμαύνεται ςυνόθωσ μεταξύ 4,6 και 4, ενώ κατϊ καιρούσ μετριούνται και πιο
ακραύεσ τιμϋσ του ρΗ (ϋωσ και 2,4). ύμφωνα με ϋρευνεσ των επιςτημόνων κατϊ

τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1980, αποδεύχτηκε ότι η ομύχλη, λόγω των πολλών
μικρών ςταγονιδύων από τα οπούα αποτελεύται, προςφϋρει τελικϊ μεγαλύτερη
επιφϊνεια προςρόφηςησ ςτα SΟ2 και ΝΟx και γι' αυτό περιϋχει ςυνόθωσ
πολλαπλϊςιεσ ποςότητεσ θειικού και νιτρικού οξϋοσ από ότι ϊλλεσ μορφϋσ όξινησ
κατακρόμνιςησ. Σα αϋρια αυτϊ προϋρχονται από τισ ακόλουθεσ κύριεσ πηγϋσ:



Καύςη ορυκτών καυςίμων: Τπολογύζεται ότι η ατμόςφαιρα τησ
Γησ επιβαρύνεται ετηςύωσ κατϊ μϋςο όρο κατϊ 70 kT S, με τη μορφό SO2.



Ηφαιςτειακή δραςτηριότητα: Τπολογύζεται ότι η ατμόςφαιρα
τησ Γησ επιβαρύνεται ετηςύωσ κατϊ μϋςο όρο κατϊ 7,5 kT S, με τη μορφό
SO2.



Πυρκαγιέσ: Τπολογύζεται ότι η ατμόςφαιρα τησ Γησ επιβαρύνεται
ετηςύωσ κατϊ μϋςο όρο κατϊ 2,8 kT S, με τη μορφό SO2.



Βιολογικέσ δραςτηριότητεσ: Μια ςειρϊ βιοχημικών διεργαςιών
παρϊγει διμεθυλοςουλφύδιο (CH3SCH3), που τελικϊ οξειδώνεται προσ SO2.
και CO2.



Σήξη όξινου πάγου: Μϋροσ των παγοκαλυμμϊτων που τόκονται
λόγω του φαινόμενου του θερμοκηπύου περιεύχαν διαλυμϋνα όξινα αϋρια,
προερχόμενα κυρύωσ από την εντονότερη ηφαιςτειακό δραςτηριότητα
τησ εποχόσ που δημιουργόθηκαν.
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Επιπτώςεισ που προκαλούνται είναι οι εξήσ:
Η όξινη βροχό ϋχει ϋντονεσ επιπτώςεισ ςτα φυςικϊ οικοςυςτόματα όπωσ εύναι τα
δϊςη, οι υδροβιότοποι, το ϋδαφοσ, ςκοτώνοντασ ϊμεςα ό ϋμμεςα διϊφορεσ
μορφϋσ ζωόσ, αλλϊ και ςτα οικιςτικϊ οικοςυςτόματα, διαβρώνοντασ ιςτορικϊ
μνημεύα, προκαλώντασ ζημύεσ ςε κτύρια και οχόματα, αλλϊ και βλϊπτοντασ ϊμεςα
την ανθρώπινη υγεύα.


Επιφανειακά ύδατα και υδρόβια ζωή: Η πτώςη του pH ςτα
επιφανειακϊ ύδατα από την όξινη βροχό ϋχει δραματικϋσ επιπτώςεισ ςε
πολλϊ υδρόβια εύδη ζωόσ και ιδιαύτερα ςτα αυγϊ ό τα νεογνϊ τουσ, που
ςυνόθωσ εύναι πιο ευαύςθητα.



Έδαφοσ: Tο ϋδαφοσ βλϊπτεται ςοβαρϊ από την όξινη βροχό. Πολλϋσ
εδαφόβιεσ μορφϋσ ζωόσ δεν αντϋχουν το χαμηλό pH και εξοντώνονται.

Επύςησ τα οξϋα διαλύουν και ενεργοποιούν βαρϋα μϋταλλα και ϊλλεσ
τοξύνεσ με ακόμη χειρότερα αποτελϋςματα. Ωςτόςο, οριςμϋνα αλκαλικϊ
εδϊφη εξουδετερώνουν, εν μϋρει τουλϊχιςτον, το φαινόμενο. Τ
ποβαθμύζεται, γιατύ τα οξϋα που φτϊνουν ς' αυτό ςε μεγϊλη ποςότητα
καταςτρϋφουν τουσ ωφϋλιμουσ μικροοργανιςμούσ, διαλύουν μεγϊλεσ
ποςότητεσ θρεπτικών αλϊτων που κατόπιν απομακρύνονται με το νερό
τησ βροχόσ και απελευθερώνουν τοξικϊ για τα φυτϊ βαρϋα μϋταλλα.


Δάςη και υπόλοιπη χλωρίδα: Σα δυςμενό αποτελϋςματα μπορούν
να αφορούν ϊμεςα την ύδια την όξινη βροχό, ό ϋμμεςα, όπωσ τα
αποτελϋςματα του οξϋοσ ςτο ϋδαφοσ. Σα δϊςη υψηλού ύψουσ εύναι
ιδιαύτερα τρωτϊ όπωσ περιβϊλλονται ςυχνϊ από όξινη ομύχλη που εύναι
πιο όξινη από τη βροχό. Σα υπόλοιπα φυτϊ, καθώσ και οι ανθρώπινεσ
καλλιϋργειεσ επύςησ βλϊπτονται ςοβαρϊ από την όξινη βροχό, αλλϊ οι
ζημιϋσ ςτα τελευταύα μειώνονται με τη χρόςη λιπαςμϊτων, που βοηθούν
τα φυτϊ να επουλώςουν τισ πληγϋσ τουσ, ό μιγμϊτων λιπαςμϊτων με
αςβεςτόλιθο, που εξουδετερώνει τα οξϋα του εδϊφουσ, Έχει αποδειχθεύ
όμωσ ότι η τακτικό αυτό, εκτόσ από πολυϋξοδη, εύναι ςυχνϊ βλαβερό αν
εφαρμοςτεύ ςτα φυςικϊ οικοςυςτόματα. Σα φύλλα ό οι βελόνεσ των
δϋντρων κιτρινύζουν και πϋφτουν, ο μεταβολιςμόσ τουσ διαταρϊςςεται
και το ριζικό ςύςτημα υφύςταται βλϊβεσ, με αποτϋλεςμα να
προςλαμβϊνονται μικρότερεσ ποςότητεσ θρεπτικών αλϊτων και νερού.
ύμφωνα με ϋκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, το 1991 το 22% των
δαςών ςτισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ εύχε προςβληθεύ από την
όξινη βροχό, ενώ αν υπολογιςτούν και οι ανατολικοευρωπαώκϋσ χώρεσ, το
ποςοςτό αυξϊνεται ςε 38%. Οι χώρεσ όπου διαπιςτώθηκαν οι
ςοβαρότερεσ επιπτώςεισ εύναι η Βρετανύα, η Πολωνύα και η Σςεχύα.
Εξύςου ϋντονο εύναι το πρόβλημα και ςε δϊςη των βορειοανατολικών
Η.Π.Α. και του ανατολικού Καναδϊ.



Ανθρώπινη υγεία: Οι επιςτόμονεσ ϋχουν επιβεβαιώςει και ϊμεςεσ
βλϊβεσ ςτην ανθρώπινη υγεύα: Αυξϊνεται η πιθανότητα εμφϊνιςησ
οριςμϋνων μορφών καρκύνου και επιβαρύνεται η αναπνευςτικό
λειτουργύα ςε ανθρώπουσ με προδιϊθεςη ϊςθματοσ.

=> Η όξινη βροχό μπορεύ επύςησ να προκαλϋςει τη ζημύα ςε οριςμϋνα οικοδομικϊ υλικϊ
και ιδιαύτερα ςε ιςτορικϊ μνημεύα. Αυτό ςυμβαύνει όταν αντιδρϊ χημικϊ το θειικό οξύ τησ
όξινησ βροχόσ με τισ ενώςεισ αςβεςτύου ςτα πετρώματα (αςβεςτόλιθοσ, ψαμμύτησ,
μϊρμαρο και γρανύτησ) για να δημιουργόςει ευδιϊλυτο και εύθρυπτο γύψο:
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

Τα μαρμάρινα ιςτορικά μνημεία είναι το πιο ςυνηθιςμένο θύμα τησ όξινησ
βροχήσ.

Η νέα θεωρία

Ένασ επιςτόμονασ ςτη Νορβηγύα, ο Rosenqvist, εύχε πρόβλημα να πιςτϋψει ότι
μόνο η όξινη βροχό δημιουργούςε επιπτώςεισ ςτισ λύμνεσ κατϊ τϋτοιο θανϊςιμο
τρόπο."Γιατύ κατϊ τη διϊρκεια δυνατόσ βροχόσ, οι ποταμού μπορεύ να εύναι μϋχρι
δεκαπϋντε φορϋσ περιςςότερο όξινοι από την ύδια τη βροχό; Δεν μπορεύ να εύναι η
βροχό μόνο που καταςτρϋφει τισ λύμνεσ". ύντομα οι επιςτόμονεσ αναγκϊςτηκαν
να δεχτούν αυτόν την θεωρύα ελλεύψει καλύτερησ θεωρύασ. Σο θειικό οξύ
αποτελεύται από δύο τμόματα, τα δύο ιόντα. Σο ιόν του υδρογόνου εύναι αυτό που
κϊνει μια ουςύα οξύ. Σο ϊλλο ιόν εύναι θειικό ϊλασ. Όταν υπϊρχουν περιςςότερα
ιόντα υδρογόνου μια ουςύα εύναι πιο όξινη. Όταν η βροχό προκαλεύ υπερχεύλιςη
των ποταμών το νερό περνϊ μϋςω του χώματοσ. Από τη βιομηχανικό επανϊςταςη
ςτη Μεγϊλη Βρετανύα υπϊρχει μια αυξανόμενη ςυνεχώσ ποςότητα θεύου ςτο
χώμα. τον ποταμό δεν υπϊρχει αρκετό θεύο για να ςχηματιςτεύ οξύ ςε μεγϊλεσ
ποςότητεσ. Εντούτοισ ςτο χώμα υπϊρχει μια μεγϊλη ποςότητα θεύου για να
βοηθόςει το ςχηματιςμό του οξϋωσ. Όταν το θεύο ενώνεται με το νερό το pH
γύνεται πολύ μικρότερο. Αυτό το φαινόμενο εύναι η πιο θανϊςιμη επύδραςη τησ
όξινησ βροχόσ ςτο νερό. Σο ύδιο το νερό δεν περιϋχει αρκετό θεύο για να ςκοτώνει
τουσ πληθυςμούσ των ψαριών και των φυτών. Αλλϊ με τη βοόθεια του θεύου ςτο
χώμα μπορεύ να το κϊνει.

υμπέραςμα
Έτςι λοιπόν ςύμφωνα με όλα τα παραπϊνω ςυμπεραύνουμε ότι η όξινη βροχό
εύναι ϋνα μεγϊλο πρόβλημα. Προκαλεύ το θϊνατο των λιμνών μασ, των ποταμών
μασ, τησ ϊγριασ ζωόσ και επιπλϋον βλϊπτει τουσ ανθρώπουσ. Επύςησ προκαλεύ
ϊλλα προβλόματα που εύναι πολύ ςοβαρϊ επύςησ όπωσ η ελευθϋρωςη του
αργιλύου και του μολύβδου ςτισ παροχϋσ του νερού μασ. Τποφϋρουμε δυςτυχώσ
λόγω αυτόσ. Ελπύζουμε η όξινη βροχό ςτο μϋλλον να μειωθεύ με τα μϋτρα που
ϋχουν ληφθεύ.
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