
 

 

 

 

 

 

 

Άνθρακας  



Άνθρακας 

Το πρώτο στοιχείο της 14ης ομάδας του περιοδικού πίνακα. Βρίσκεται 

ελεύθερος στην φύση στους γαιάνθρακες, στο διαμάντι και στον γραφίτη. 

Βρίσκεται στις ενώσεις των ανθρακικών αλάτων επίσης στο DNA, στις 

πρωτεΐνες στα αμινοξέα όπως και στο πετρέλαιο στο φυσικό αέριο και στο 

βιοαέριο. 

Φυσικοί άνθρακες 

A. Σε κρυσταλλική μορφή : Διαμάντι, Γραφίτης 

Διαφορές:   

 Το διαμάντι είναι σκληρό, διαφανές κακός αγωγός της 

θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Χρησιμοποιείται ως 

πολύτιμος λίθος στο κόψιμο γυαλιού και σκληρών πετρωμάτων. 

 

 Ο γραφίτης είναι μαλακός, αδιαφανής καλός αγωγός του 

ηλεκτρισμού και της θερμότητας, χρησιμοποιείται στην 

κατασκευή ηλεκτροδίων και μολυβιών. 

 

Οι διαφορές μεταξύ διαμαντιών και γραφίτη οφείλονται στο 

διαφορετικό τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα άτομα άνθρακα 

μεταξύ τους. 

B. Με διάφορες προσμίξεις : Γαιάνθρακες  

Οι γαιάνθρακες σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια από 

φυτική ύλη που καταπλακώθηκε στο υπέδαφος και με την επίδραση 

υψηλών θερμοκρασιών, πιέσεων και απουσία οξυγόνου, η ύλη 

απανθρακώθηκε. 

 



4 είδη γαιανθράκων 

A. Ανθρακίτης 

B. Λιθάνθρακας 

C. Λιγνίτης 

D. Τύρφη 

Τεχνητοί άνθρακες 

1. Το κοκ χρησιμοποιείται στην μεταλλουργία 

2. Ο Ξυλάνθρακας χρησιμοποιείται ως καύσιμο 

3. Ο Ενεργός Άνθρακας χρησιμοποιείται για την κατασκευή φίλτρων 

4. Ο Ζωικός Άνθρακας έχει μεγάλη προσροφητική ικανότητα 

5. Η Αιθάλη χρησιμοποιείται για την Παρασκευή μελάνης 

Διοξείδιο του Άνθρακα 

 Υπάρχει στον αέρα σε ποσοστό 0,03% 

 Είναι απαραίτητο για την φωτοσύνθεση των φυτών 

 Είναι αέριο του θερμοκηπίου, υπεύθυνο για την υπερθέρμανση 

του πλανήτη. 

 Χρησιμοποιείται:  

1. Στα αναψυκτικά 

2. Στους πυροσβεστήρες 

3. Στην παγοποιία, στην κατάψυξη παγωτών και τροφίμων με 

την μορφή στερεού που αποκαλείται ξηρός πάγος. 

 

  



Ανθρακικά Άλατα 

Ονομάζονται τα άλατα που έχουν το ανθρακικό ιόν CO3
-2  

Π.χ. 

 Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3  (Ασβεστόλιθος - Μάρμαρο) 

 Ανθρακικό Νάτριο Na2CO3   (Σόδα πλυσίματος) 

Τα ανθρακικά άλατα αντιδρούν με οξέα και παράγουν CO2 

Οι ασβεστόλιθοι όταν θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία παράγεται 

ασβέστης και CO2. 

 

 

Τσιμέντο και Σκυρόδεμα 

Κονιάματα ονομάζονται τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές 

για την σύνδεση των οικοδομικών υλικών. 

Αεροπαγή : τα κονιάματα που σκληραίνουν με τον αέρα 

Υδατοπαγή : τα κονιάματα που σκληραίνουν με τον νερό 

 Μείγμα ασβέστη, άμμο και νερό : αεροπαγές κονίαμα 

 Το τσιμέντο (75% ασβεστόλιθοι, 25% αργιλοπυριτικά υλικά) : 

υδατοπαγες κονίαμα. 

 Σκυρόδεμα (beton) : μείγμα τσιμέντου, χαλίκια και νερού. 

 Ενισχυμένο Σκυρόδεμα (beton arme) :τσιμέντο, χαλίκια, νερό και 

σιδηρόβεργες. 

CaCO3      CaO   +    CO2 

 


