
Χημικό στοιχείο 
ΜΟΛΥΒΔΟΣ 

(Χημικό ςτοιχείο) 

Εργαςία Χημείασ 
Παπαγερίδου Εβιάννα Α'2 



 Σύμβολο: Pb 
 Αηομικόρ απιθμόρ: 82 

 Σχεηική αηομική μάζα:207,19 
Απιθμόρ οξείδωζηρ: +2 +4 

Ιδιόηηηεο: καιαθό θαη εύθακπην  

πιηθό 

Χπώμα: γθξίδν-κπιε 

Σημείο ηίξηρ: 330°C 

Σημείο βπαζμού: 1500νC-1700°C 
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Κροκοΐτησ, PbCrO4   

Γαληνίτησ (PbS) 

Κερρουςίτησ (PbCO3
) 

Αγγλεςίτησ (PbSO4 )  

Ορυκτά 
μολφβδου: 



Παγκοζμίφς 
παράγομηαι περίποσ 
3,5 εκαηομ. ηόμοι 

μολύβδοσ ηομ τρόμο 
(ζηοιτεία 2007). 

Κσριόηερες 
παραγφγοί τώρες: 
Κίμα, Ασζηραλία, 

ΗΠΑ, Περού. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lead_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg


Χρήςεισ μολφβδου 



 μπαταρίεσ 
  χρϊματα  
 κράματα 

  ακτινοπροςταςία   
 καταςκευή ςωλήνων  
  κάλυψη καλωδίων  

 καταςκευή βλημάτων και ςκαγιϊν  
 μπαταρίεσ αυτοκινήτων  

 ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλιςμό  
 προςταςία από τη ραδιενζργεια 

 μονϊςεισ  



Μόλυβδος και ρύπανση του 

περιβάλλοντος  



Τα ζφμαηίδια ηοσ Pb 
«κολλάμε» πάμφ ζηα 
ζφμαηίδια ηης ζκόμης 

Μεηαθέρομηαι μέζφ 
ηης ζκόμης και ηοσ 
αέρα ζε μακριμές 

αποζηάζεις  

Η μολσβδούτα πλέομ ζκόμη επικάθεηαι ζηο έδαθος και παραμέμει 
εκεί για πολλά τρόμια 

Οι συηλές βροτοπηώζεις προκαλούμ ηη μεηαθορά ηοσ 
επικαθημέμοσ ζηο έδαθος Pb μέζα ζηο σπέδαθος, προκαλώμηας 

μόλσμζη ηφμ σπόγειφμ σδάηφμ. 



Ρυπασμένος αέρας από: 

 
Φυσικές πηγές 

Ρυπασμένες πηγές 

Ανθρώπινες δραστηριότητες 

Φουγάρα φούρνων 

Εθνικές οδούς 



Ρυπασμένο έδαφος από: 
 

Βροχοπτώσεις 

Μεταλλεύματα  

Καύση βενζίνης 

Χρήση χρωμάτων 



Ρυπασμένο νερό από: 

 

Μολύβδινες σωλήνες 

Μολύβδινες βρύσες 

Μπρούτζινα σκεύη  

Κολλήσεις σωλήνων 



Μόλυβδος και υγεία  



Οι εμώζειπ ηξρ 
μξλύβδξρ είμαι 
ηξνικέπ και 
έςξρμ ηάζη 

ζρζζώοερζηπ 
ζηξμ ξογαμιζμό. 



Ο μεηαβξλιζμόπ ηξρ μξλύβδξρ είμαι 
πξλύπλξκξπ και εναοηάηαι από ηημ 

ηλικία ηξρ αμθοώπξρ. Ο 
ξογαμιζμόπ μαπ μπξοεί μα 

επηοεαζηεί από ηη ςοόμια ή ηημ 
ξνεία έκθεζη ζηξ Pb. Τα παιδιά 

είμαι πεοιζζόηεοξ εράλωηα. 



Η πρόζληψη ηοσ Pb από ηον 

οργανιζμό γίνεηαι: 
 

 Με εηζπλνή 

 Με θαηάπνζε 

 Από ην δέξκα 

 

 



Σε 

πεξίπηωζε 

πνπ ν Pb 

εηζέιζεη ζηνλ 

νξγαληζκό 

από 

θαηάπνζε … 



Ο Pb ζα θζάζεη 

ζην αίκα θαη ζα 

κεηαθεξζεί κε ηα 

εξπζξά 

αηκνζθαίξηα ζε 

όιν ην ζώκα 

Απνζεθεύεηαη:  

~ ζηα νζηά 

~ ζην ήπαξ 

~ ζηνπο 

λεθξνύο 

Απνβάιιεηαη: 

~ από ηα λεθξά 

(νύξα) 

~ από ην ζπθώηη 

(ρνιή, θόπξαλα) 

~ από ηνλ 

ηδξώηα, ηα λύρηα 

θηι 



Μνιπβδίωζε νλνκάδεηαη ε 

ρξόληα δειεηεξίαζε από Pb. 

Είλαη ηζηνξηθά ε πξώηε 

επαγγεικαηηθή αζζέλεηα πνπ 

θαηαγξάθηεθε θαη 

αλαγλωξίζηεθε. 



Ο μόλσβδος επιδρά 

αρνηηικά: 
 

1. Σην αηκνπνηεηηθό 

ζύζηεκα 

2. Σην λεπξηθό ζύζηεκα 

(ιδιαίτερα των παιδιών) 

3. Σην νπξνπνηεηηθό 

ζύζηεκα 

4. Σην αλαπαξαγωγηθό 

ζύζηεκα 



Η ΕΕ ιόγω ηωλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεωλ ηνπ κνιύβδνπ ηόζν 

ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό όζν 

θαη ζην πεξηβάιινλ έρεη επηιέμεη 

λα απαγνξεύζεη ή λα πεξηνξίζεη 

ηε ρξήζε κνιύβδνπ ζε πνιινύο 

ηνκείο: ζην πεηξέιαην, ηα 

ρξώκαηα, ηα ηξόθηκα, ηα 

παηρλίδηα, ηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηνλ ειεθηξνληθό 

εμνπιηζκό θιπ. 



1)  Διαδραστικά σχολικά βιβλία  

2) Φωτόδεντρο 

3) Βιβλίο Χημείας Α’ Λυκείου 

4) Διαδίκτυο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


