
ΒΣ2    Σαπούνια-
Απορρυπαντικά 



Λίγη     Ιστορία
• Βαβυλώνα 2800 π.Χ.

• Ελλάδα 

• Η Γερμανία έφτιαξε το 1ο συνθετικό απορρυπαντικό 
το 1916

• Η.Π.Α. 1930



Στη χημεία σαπούνι (αρχ. ελλ. σάπων) ονομάζεται το άλας ενός 

λιπαρού οξέος, κορεσμένου ή ακόρεστου.Ειναι φυσικό 

απορρυπαντικό.

Το σαπούνι χρησιμοποιείται κυρίως για το πλύσιμο, το ατομικό 

μπάνιο και τον καθαρισμό. 

Σαπούνια χρησιμοποιούνται επίσης σε 

κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια νηματουργίας ενώ είναι και 

σημαντικά συστατικά των λιπαντικών. 

Τα λίπη και τα έλαια, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη 

παρασκευής, αποτελούνται από τριγλυκερίδια (τρία μόρια 

λιπαρών οξέων που συνδέονται με ένα μόριο γλυκερίνης). Το 

αλκαλικό διάλυμα, που συχνά αποκαλείται "αλυσίβα", αντιδρά με 

τα τριγλυκερίδια σε μια αντίδραση η οποία είναι γνωστή 

ως σαπωνοποίηση. 

Η γλυκερίνη απελευθερώνεται είτε ως υπόλειμμα είτε κατά την 

έκπλυση του προϊόντος και είναι δυνατό να ανακτηθεί ως 

ιδιαίτερα χρήσιμο παραπροϊόν ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη 

διαδικασία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7


Παρασκευή
Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα καυστικό άλκαλι 

(υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου). Το τελικό προϊόν είναι η 

γλυκερίνη και το σαπούνι, όπως δείχνει η αντίδραση:

Η πιο πάνω αντίδραση είναι σχηματική, καθώς στην πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός 

τριγλυκερίδια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μίγμα από καυστικό νάτριο και 

καυστικό κάλιο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και υπάρχουν δύο 

τύποι: Η εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. Το παραπροϊόν 

της σαπωνοποίησης, η γλυκερίνη, απομακρύνεται κατά τη βιομηχανική παρασκευή και αποτελεί 

σημαντική πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF


Ο μηχανισμός καθαρισμού

Όταν χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, το σαπούνι 

δρα ως επιφανειοδραστική ουσία σε συνδυασμό με 

το νερό. Ο καθαρισμός δράσης αυτού του μείγματος 

οφείλεται στη δράση των μικκυλίων, μικροσκοπικών 

"σφαιρών" με την εξωτερική επιφάνειά τους 

καλυμμένη από πολικές υδρόφιλες ομάδες, που 

περισφίγγουν μια λιπόφιλη ομάδα σε μορφή θύλακα 

και μπορούν να περιβάλλουν τα σωματίδια λίπους, 

που αποτελούν τον ρύπο, προκαλώντας τη διάλυσή 

τους στο νερό. Η λιπόφιλη ομάδα αποτελείται από 

την μακρά αλυσίδα του λιπαρού οξέος. Με άλλα 

λόγια, ενώ κανονικά λάδι και το νερό δεν 

αναμιγνύονται, η προσθήκη του σαπουνιού 

επιτρέπει στις λιπαρής σύστασης ενώσεις να 

διαλυθούν στο νερό και να απομακρυνθούν από την 

επιφάνεια που έχουν ρυπάνει. Τα συνθετικά 

απορρυπαντικά λειτουργούν με παρόμοιους 

μηχανισμούς με τα σαπούνια.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


μηχανισμός καθαρισμού

• Μείωση επιφανειακής τάσης 

• Γαλακτωματοποίηση 

• Σχηματισμός μικυλλίων 



Τα συνθετικά απορρυπαντικά παρουσιάζουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των 
σαπώνων
- και αυτό πέρα από το γεγονός ότι αυτά παρασκευάζονται από μη βρώσιμες ύλες -.

Λειτουργούν το ίδιο καλά και σε "σκληρό" νερό, το οποίο έχει μεγάλη 
περιεκτικότητα σε ιόντα Ca2+, Mg2+. Αυτό συμβαίνει διότι τα άλατα των 
αλκυλοσουλφονικών και όξινων θειικών αλκυλίων με Ca, Mg και Fe είναι διαλυτά 
στο νερό και συνεπώς τα συνθετικά απορρυπαντικά παραμένουν ενεργά και σε 
τέτοιο περιβάλλον. 

Αντίθετα, τα αντίστοιχα άλατα των λιπαρών οξέων σχηματίζουν ιζήματα - τις 
γνωστές αποθέσεις στα είδη υγιεινής και κουζίνας - και συνεπώς απενεργοποιούνται 
στο σκληρό νερό.

Συνθετικά  απορρυπαντικά



Σύσταση SHAMPOO

Τασιενεργά
Νερό
Διαφορα συστατικά περιποίησης
Πηκτική ουσία
Αρωμα
Μέσο συντήρησης
Χρωστική ουσία



Σύσταση στερεών απορρυπαντικών

• Τασιενεργά

• Λευκαντικά 

• Αποσκληρυντικά 

• Ένζυμα
• Πρωτεάσες 

• Λιπάσες 

• Αμυλάσες 



Ανιονικά απορρυπαντικά

Τυπικά ανιονικά απορρυπαντικά είναι τα αλκυλοβενζοσουλφονικά. Το αλκυλοβενζολικό τμήμα αυτών 

των ανιόντων είναι λιπόφιλο και το σουλφονικό είναι υδρόφιλο. Δυο διαφορετικά είδη έχουν διαδοθεί, 

αυτά με διακλαδισμένες αλκυλομάδες και αυτά με γραμμικές αλκυλομάδες. Το πρώτο είδος έχει κατά 

πολύ εξαλειφθεί στις οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, επειδή είναι ανεπαρκώς βιοδιασπώμενο.

Κατιονικά απορρυπαντικά

Τα κατιονικά απορρυπαντικά είναι παρόμοια με τα ανιονικά απορρυπαντικά, με ένα υδρόφοβο 

συστατικό, αλλά, αντί για την ανιονική σουλφονική ομάδα, τα κατιονικά επιφανειοδραστικά έχουν 

τεταρτοταγές αμμώνιο ως πολικό άκρο.

Μη ιονικά και αμφιτεριονικά απορρυπαντικά

Τα μη ιονικά απορρυπαντικά χαρακτηρίζονται από την αφόρτιστες, υδρόφιλες κύριες ομάδες. 

Τυπικά μη ιονικά απορρυπαντικά βασίζονται στο πολυοξυαιθυλένιο ή σε έναν γλυκοζίτη. 

Συνηθισμένα παραδείγματα του πρώτου περιλαμβάνουν τα πολυσορβικά, Triton X-100 και τις 

σειρές Brij

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD


Απορρυπαντικά πλυντηρίου

Μια από τις πιο συχνές εφαρμογές 
απορρυπαντικών είναι για πλύσιμο ρούχων. 
Οι συνθέσεις είναι περίπλοκες και 
αντανακλούν τις διαφορετικές απαιτήσεις 
και την πολύ ανταγωνιστική αγορά. Γενικά, 
τα απορρυπαντικά πλυντηρίου περιέχουν 
αποσκληρυντικά νερού, επιφανειοδραστικά, 
λευκαντικά, ένζυμα, αρώματα και πολλά 
άλλα συστατικά. Η σύνθεση επηρεάζεται 
έντονα από τη θερμοκρασία του νερού και 
ποικίλει από χώρα σε χώρα.



Τα απορρυπαντικά γενικής χρήσης είναι διαθέσιμα και στις τρεις μορφές, υγρά, στερεά και 
σκόνες.

Τα υγρά απορρυπαντικά είναι πιο αποτελεσματικά με τους λιπαρούς λεκέδες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα πρόπλυσης.

Τα απορρυπαντικά σε σκόνη είναι πιο οικονομικά αλλά, λόγω σύστασης, είναι πιο 
αποτελεσματικά σε ανόργανους λεκέδες όπως το χώμα.
Οι σκόνες δεν είναι πολύ αποτελεσματικές στο κρύο νερό και δεν διαλύονται εύκολα. Οι 
στερεές κάψουλες είναι οι πιο εύκολες στη χρήση αλλά είναι και οι πιο ακριβές, πολύ 
περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι μπορεί να χρειαστούν δύο κάψουλες αν πλύση. Αυτό 
συμβαίνει διότι το περιεχόμενο της κάψουλας του απορρυπαντικού έχει υπολογιστεί για 
δεδομένη ποσότητα χώματος και βρωμιάς.

Και οι τρεις κατηγορίες απορρυπαντικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες 
θερμοκρασίες, κυρίως όμως από τους 10 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Ιδανικά πάνω από τους 
30 βαθμούς. Επίσης όλα τα απορρυπαντικά έρχονται σε συμπυκνωμένες μορφές και γι’ αυτό 
πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



Περιβαλλοντικές επιδράσεις
Ευτροφισμός

Υπέρμετρη αύξηση της 
συγκέντρωσης θρεπτικών 
συστατικών όπως: 

-Νιτρικά ιόντα

-Φωσφορικά ιόντα

Υπέρμετρη ανάπτυξη βακτηρίων 
και αλγών που καταναλώνουν το 
διαθέσιμο οξυγόνο. 

Βιοαποικοδόμηση
Διάσπαση χημικών ουσιών από 
βακτήρια με προϊόντα απλές 
ενώσεις που δεν συσσωρεύονται 
στο περιβάλλον. 




