Η απόλαυση της
συλλογής στοιχείων
ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΩ στοιχεία το 2002, πιστεύοντας ότι σε 30 χρόνια
θα είχα συγκεντρώσει τα περισσότερα. Σε μεγάλο βαθμό χάρις στο eBay —και
την προσωπική μου τρέλα— το 2009 είχα μαζέψει κάπου 2300 αντικείμενα
που αντιπροσωπεύουν κάθε στοιχείο του οποίου η κατοχή δεν απαγορεύεται
από τους φυσικούς ή τους ανθρώπινους νόμους. Σε αυτό το βιβλίο είδατε πολλά από αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα.
Όπως λένε και οι ABBA, «What a joy, what a life, what a chance!». Σύμφωνοι, η ζωή ενός ποπ σταρ παγκόσμιας εμβέλειας ίσως να είναι πιο συναρπαστική από αυτή ενός συλλέκτη στοιχείων, αλλά και η δεύτερη έχει τις χαρές της.
Ένα πράγμα που απολαμβάνω ιδιαίτερα είναι να βρίσκω παράξενα στοιχεία σε αναπάντεχα μέρη. Ποιος θα το περίμενε ότι μπορεί να βρει πολύ καθαρό νιόβιο (41) σε πολύ βρώμικα καταστήματα για πίρσινγκ — από αυτά που
σου δημιουργούν την ανάγκη να χρησιμοποιήσεις απολυμαντικό όταν φεύγεις. Ή ότι στα καταστήματα Wal-Mart πωλούνται απλά παραλληλόγραμμα
κομμάτια καθαρού μεταλλικού μαγνησίου (12), με μοναδικό σκοπό να μπορεί
κανείς να επιδεικνύει πόσο εύφλεκτο μέταλλο είναι το μαγνήσιο. (Τα πουλάνε
στο τμήμα με τα είδη κάμπινγκ. Αν ξύσει κανείς λίγο το μαγνήσιο με ένα κυνηγετικό μαχαίρι, μπορεί χρησιμοποιώντας την τσακμακόπετρα που υπάρχει στη
συσκευασία να αναφλέξει τα ξέσματα και να ανάψει φωτιά.)
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να τα χαρεί κανείς σε μεγάλες ποσότητες, όπως
η σιδερένια (26) μπάλα 60 κιλών που διατηρώ στο γραφείο μου για να σκοντάφτουν οι επισκέπτες. Άλλα τα απολαμβάνει κανείς καλύτερα με υπεύθυνη
αυτοσυγκράτηση — αν έχει μεγάλη ποσότητα ουρανίου (92) στο γραφείο του
θα αρχίσουν κάποιοι να του κάνουν ερωτήσεις (αν έχει πάνω από 7 κιλά θα
ενδιαφερθούν και κάποιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες).
Η συλλογή στοιχείων δεν είναι διαδεδομένο χόμπυ. Σε σύγκριση με το
πόσοι συλλέγουν χημικές ενώσεις (ορυκτά), πολυμερή (κουκλάκια Beanie
Babies) ή τα ίδια παλιομέταλλα συνέχεια (κέρματα), εμείς οι παλαβοί με τα
στοιχεία είμαστε λίγοι. Ένας από τους λόγους γι’ αυτό είναι ότι και μόνο για να
αποθηκεύσει κανείς τη συλλογή του με ασφάλεια θα πρέπει να έχει αρκετές
γνώσεις χημείας. Νάτριο + υγρό υπόγειο = μπαμ. Αλλά αν θέλετε να μάθετε
τα μυστικά καθενός μοναδικού στοιχείου, η συλλογή τους μπορεί να είναι μια
απίστευτα ικανοποιητική εμπειρία.
Τα λέμε στο periodictable.com, όπου εγώ εκθέτω τη συλλογή μου κι εσείς
μπορείτε να συμμετέχετε στη διασκέδαση!
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cΟ συγγραφέας στο(α) στοιχείο(α) του.
Πάνω στο παγκοσμίου φήμης ξύλινο
τραπέζι-Περιοδικό Πίνακα φαίνονται λίγα
από τα σχεδόν 2300 δείγματα στοιχείων και
εφαρμογών που κατέχει ο συγγραφέας.
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Τιτάνιο

Στοιχειώδη

Ατομικό βάρος
47,867

Πυκνότητα
4,507

Ακτίνα ατόμου
176pm

Κρυσταλλική δομή
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 Επίστρωση νιτριδίου
του τιτανίου σε
χρυσαφιά απόχρωση
στις λεπίδες ηλεκτρικής
μηχανής ξυρίσματος.
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7p

 Δαχτυλίδι που
έχει κατασκευάσει
ο συγγραφέας από
μια συμπαγή ράβδο
κρυσταλλικού
τιτανίου καθαρότητας
99,999%.
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του σώματος με τη μορφή τεχνητών αρθρώσεων
ισχίων, οδοντικών εμφυτευμάτων αλλά και κοσμημάτων σώματος (όπως τα σκουλαρίκια γλώσσας, οι
κρίκοι φρυδιών και άλλα τέτοια αντικείμενα που
βλέπουμε συχνά καρφωμένα πάνω σε εφήβους).
Αν και το μεταλλικό τιτάνιο είναι ακριβό, τα
ορυκτά του απαντούν σε αρκετά μεγάλη αφθονία.
Το υψηλό κόστος οφείλεται στη δυσκολία εξευγενισμού του μετάλλου, όχι στη σπανιότητά του.
Το διοξείδιο του τιτανίου βρίσκεται παντού. Είναι
το λευκό στα λευκά οικοδομικά χρώματα, ενώ η
αδιαφάνεια όλων των άλλων χρωμάτων οφείλεται
στο TiO2, το υλικό που δεν μας επιτρέπει να δούμε
ό,τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Ακόμα και
το χαρτί αυτού του βιβλίου περιέχει διοξείδιο του
τιτανίου, ώστε αυτό που έχει εκτυπωθεί στη μία
όψη του να μη φαίνεται στην άλλη.
Το τιτάνιο, λοιπόν, είναι ένας δημοφιλής
«αστέρας», που πρωταγωνιστεί σε αντικείμενα από
πυραύλους μέχρι ξυραφάκια, και σίγουρα πρέπει
να αποτελεί αιτία ζήλιας για το γειτονικό του στοιχείο, το βανάδιο, το οποίο μοχθεί στην αφάνεια μολονότι συμμετέχει στη δημιουργία ενός κράματος
πολύ πιο ανθεκτικού από το τιτάνιο.
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Ατομικό φάσμα εκπομπής

 Δύο μπαστούνια του γκολφ, ένα
από πραγματικό τιτάνιο, το άλλο
ψευδεπίγραφο. Υπόδειξη: το 6061 είναι
ένα τυποποιημένο κράμα αλουμινίου.

1s 2s

 Φτερωτή από τιτάνιο (blisk), από
τον μηχανισμό εισαγωγής ενός μικρού
αεριωθούμενου κινητήρα.

Σειρά συμπλήρωσης ηλεκτρονίων

 Δεξιόστροφα από
πάνω αριστερά: ένα γρανάζι από
ατόφιο τιτάνιο (μορφοποιημένο
με ηλεκτροδιάβρωση με
ηλεκτρόδιο σύρματος),
κώνος ηχείου από τιτάνιο,
δαχτυλίδι και σκουλαρίκι
από τιτάνιο.

 Το πάνω μέρος
μιας τεχνητής
άρθρωσης ισχίου από
καθαρό τιτάνιο.
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ΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ από τα πιο γνωστά
ονόματα στοιχείων, τόσο γνωστό που οι έμποροι
το χρησιμοποιούν για χιλιάδες προϊόντα ανεξάρτητα από το αν αυτά περιέχουν πραγματικά
τιτάνιο ή όχι.
Εάν διαθέτετε ένα μπαστούνι του γκολφ με
την ένδειξη «ΤΙΤΑΝΙΟ» χαραγμένη σε εμφανές
σημείο πάνω στο μέταλλό του, μη βιαστείτε να συμπεράνετε ότι είναι πραγματικά κατασκευασμένο
από τιτάνιο. Μερικά είναι, άλλα όχι. Ένας εύκολος
τρόπος για να το ελέγξετε είναι να το βάλετε σε
έναν τροχό λείανσης: εάν δεν δείτε τους χαρακτηριστικούς φωτεινούς λευκούς σπινθήρες του αυθεντικού τιτανίου, δεν θα έχετε καταστρέψει κάποιο
πολύτιμο αντικείμενο.
Το τιτάνιο συμβολίζει την αντοχή, τόσο λόγω
του ονόματός του (που προέρχεται από τους Τιτάνες, θεότητες της ελληνικής μυθολογίας) όσο
και λόγω των πραγματικών ιδιοτήτων του (χρησιμοποιείται σε κινητήρες αεριωθούμενων, σε εργαλεία και σε πυραύλους λόγω της τρομακτικής
αντοχής του). Επιπλέον δεν οξειδώνεται καθόλου
και είναι απόλυτα αντιαλλεργικό, σε τέτοιο βαθμό που χρησιμοποιείται ευρέως στο εσωτερικό

Τιτάνιο
22

 Η διάστικτη από σφαιρίδια τιτανίου επιφάνεια
αυτής της τεχνητής άρθρωσης ισχίου ευνοεί την
ανάπτυξη οστού δια μέσου αυτής.

60

 Τα καταδυτικά μαχαίρια από
καθαρό τιτάνιο δεν σκουριάζουν
ποτέ, και η μικρή πυκνότητά
τους επιτρέπει στους δύτες να
διατηρούν την ισορροπία
δυνάμεων ακόμα και αν
τους φύγει το μαχαίρι
από τα χέρια.

 Οι επιστρώσεις
νιτριδίου του τιτανίου
σε χρυσαφιά απόχρωση
είναι συνηθισμένες σε
τρυπάνια και φρέζες.

 Περιδέραιο από τιτάνιο
που έχει αποκτήσει ένα
όμορφο φάσμα χρωμάτων
μέσω ανοδίωσης.

 Ράβδος κρυσταλλικού
τιτανίου καθαρότητας
99,999%, η οποία
παράχθηκε από αποσύνθεση
ιωδιούχου τιτανίου σε θερμό
σύρμα.

 Αυτοσχέδιο τιτάνιο
που έχει παραχθεί από
αναγωγή διοξειδίου
του τιτανίου με σκόνη
αλουμινίου.

 Το διοξείδιο
του τιτανίου
χρησιμοποιείται
καθολικά ως λευκή
χρωστική ύλη.
 Οδοντικό εμφύτευμα τιτανίου
παρόμοιο με αυτό του συγγραφέα.

 Τα σφυριά τιτανίου είναι περισσότερο
«μόστρα» παρά ουσία. Ο αριθμός 14
δηλώνει τις ουγγιές: τα σφυριά πωλούνται
με βάση το βάρος της κεφαλής τους.

 Ηλεκτρόδιο ηλεκτροεπιμετάλλωσης
επικαλυμμένο με τιτάνιο.
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Βανάδιο

V
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Βανάδιο

Στοιχειώδη

Ατομικό βάρος
50,9415

Πυκνότητα
6,110

Ακτίνα ατόμου
171pm
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 Το ορυκτό
βαναδινίτης Pb5(VO4)3Cl,
από το ορυχείο Απάτσι
στην Αριζόνα.
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 Το λιωμένο καθαρό
βανάδιο δημιουργεί μια
ωραία επιφάνεια.
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 Το πράσινο χρώμα σε πολλά σμαράγδια
οφείλεται σε προσμείξεις βαναδίου.
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 Χαλύβδινα εργαλεία
 χρωμίου-βαναδίου
υπάρχουν σε κάθε
κατάστημα σιδηρικών.

1s 2s

 Αυτό το κομψό γλυπτό βαναδίου είναι στην
πραγματικότητα ένα μικροσκοπικό ρίνισμα από κύλινδρο
βαναδίου κομμένο σε τόρνο.

Κρυσταλλική δομή

Σειρά συμπλήρωσης ηλεκτρονίων

Ο ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ο χάλυβας υψηλής
ταχύτητας συγκροτούν οικογένειες κραμάτων του
σιδήρου (26) που ξεχωρίζουν για τη μεγάλη σκληρότητα, αντοχή και αντίσταση στη φθορά, ιδιότητες
στις οποίες συμβάλλει το βανάδιο που περιέχεται σε
αυτά σε μικρό ποσοστό υπό τη μορφή καρβιδίου του
βαναδίου. Αν και βαρύτερος από το τιτάνιο (22), ο
χάλυβας με βανάδιο είναι επίσης πολύ σκληρότερος.
Επειδή η κύρια εφαρμογή του είναι η ανάμειξή
του σε κράματα χάλυβα, το βανάδιο πωλείται συχνότερα υπό τη μορφή κύριου κράματος σιδηροβαναδίου το οποίο προστίθεται στον χάλυβα πριν τη
χύτευση. Το κράμα αυτό περιέχει βανάδιο σε πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό από το τελικό προϊόν, αλλά
τήκεται εύκολα όταν προστίθεται στον υγρό σίδηρο
— σε αντίθεση με το καθαρό βανάδιο, που έχει πολύ
υψηλότερο σημείο τήξης.
Αν και η λέξη «βανάδιο» δεν είναι τόσο φανταχτερός και δημοφιλής εμπορικός όρος όσο το τιτάνιο, θα
τη βρείτε σταμπαρισμένη σε περίοπτη θέση πάνω σε
πολλά εργαλεία. Σε αντίθεση με πολλές περιπτώσεις
όπου χρησιμοποιείται η σήμανση «τιτάνιο», μπορείτε
να είστε αρκετά βέβαιοι ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία αποτελούνται πραγματικά από χάλυβα που περιέχει βανάδιο. Αν και σήμερα τα κοπτικά εξαρτήματα
από καρβίδιο του βολφραμίου είναι σκληρότερα, ο
χάλυβας υψηλής ταχύτητας με βανάδιο παραμένει
σταθερή και αξιόπιστη λύση στη βιομηχανική κατεργασία και βασικό στοιχείο σε κάθε οικιακό εργαστήριο όπου τον βρίσκουμε σε τρυπάνια και φρέζες, σε
καρυδάκια, σε πένσες κ.ο.κ.
Αν και στην εργασιακή του ζωή το βανάδιο χαρακτηρίζεται από την ισχύ και το σθένος, έχει και την
ντελικάτη πλευρά του: το πράσινο χρώμα σε ορισμένα
σμαράγδια οφείλεται σε μια πρόσμειξη βαναδίου. (Αρκετά κατά τ’ άλλα σκληρά εργαζόμενα στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί η ομορφιά των σμαραγδιών, που είναι κρύσταλλοι ενός αργιλοπυριτικού
ορυκτού του βηρυλλίου, γνωστού ως βήρυλλος.)
Εάν το βανάδιο κάνει πράσινα ορισμένα σμαράγδια, τι συμβαίνει με τα άλλα πράσινα σμαράγδια; Το
χρώμα τους οφείλεται σε έναν κοντινό γείτονα του
βαναδίου, το χρώμιο.

Χρώμιο

Cr
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Χρώμιο

Στοιχειώδη

Ατομικό βάρος
51,9961

Πυκνότητα
7,140

Ακτίνα ατόμου
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 Τα πάντα μπορούν να επιμεταλλωθούν με χρώμιο.
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 Καρυδάκι χρωμίουβαναδίου διαφημίζει με
περηφάνια τη χημική
του σύσταση.
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 Η κρυσταλλική δομή
είναι ορατή σε αυτό
τον στόχο ιοντοβολής
υψηλής καθαρότητας.
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Κρυσταλλική δομή
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Ατομικό φάσμα εκπομπής

 Ο κοινός ανοξείδωτος χάλυβας έχει περιεκτικότητα
περίπου 20 τοις εκατό σε χρώμιο.

2p

 Κρύσταλλοι χρωμίου υπερυψηλής
καθαρότητας που έχουν παραχθεί με
εναπόθεση ατμών.
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 Το πράσινο
οξείδιο του
χρωμίου είναι μια
συνήθης χρωστική
ύλη σε χρώματα και
εφυαλώματα.
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 Αυτές οι φολίδες δείχνουν το αποτέλεσμα της ηλεκτροαπόθεσης
χρωμίου μέχρι να σχηματιστεί μια παχιά πλάκα. Με τη διαδικασία
αυτή, που ονομάζεται ηλεκτρανάκτηση, παραλαμβάνεται χρώμιο
υψηλής καθαρότητας από διαλύματα.

166pm

Σειρά συμπλήρωσης ηλεκτρονίων

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ πέρασε τη φάση
του χρωμίου τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν
τα αυτοκίνητα ντύνονταν με τεράστιες επιφάνειες
εκτυφλωτικού χρωμίου από τον μπροστινό μέχρι
τον πίσω προφυλακτήρα (κυριολεκτικά, αφού στους
προφυλακτήρες βρισκόταν το μεγαλύτερο μέρος του
χρωμίου). Αυτό το είδος χρωμίου, όπως και όλο σχεδόν το καθαρό χρώμιο που θα συναντήσουμε στην
καθημερινή ζωή μας, είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα
μεταλλικού χρωμίου το οποίο έχει εναποτεθεί (με
ηλεκτροεπιμετάλλωση) πάνω σε ένα παχύ στρώμα
νικελίου (28), που με τη σειρά του έχει εναποτεθεί με
τον ίδιο τρόπο πάνω σε μια βάση σιδήρου (26), ψευδαργύρου (30), ορείχαλκου ή ακόμα και πλαστικού.
Αν και το μόνο που βλέπει κανείς συνήθως από
αυτό το στοιχείο σε καθαρή μορφή είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα, αναμεμειγμένο σε κράματα με τον σίδηρο
και το νικέλιο, το χρώμιο είναι ένα βασικό συστατικό
στον ανοξείδωτο χάλυβα, αποτελώντας μέχρι και το
ένα τέταρτο του βάρους ορισμένων ανοξείδωτων κραμάτων. Το χρώμιο χρησιμοποιείται επίσης πολύ συχνά
με το γειτονικό του στοιχείο, το βανάδιο (23), στον
χάλυβα χρωμίου-βαναδίου. Επισκεφτείτε οποιοδήποτε
κατάστημα σιδηρικών και δεν θα αργήσετε να βρείτε
ένα γαλλικό κλειδί, ένα σετ βιδώματος ή κάποιο άλλο
εργαλείο με επιγραφή «Cr-V».
Αν και εξαιρετικά στιλπνό, άκρως ανθεκτικό στη
διάβρωση και όμορφο από πολλές απόψεις, το χρώμιο
δεν χρησιμοποιείται για επιμετάλλωση κοσμημάτων
αντί του αργύρου (47) γιατί απλά είναι πολύ φτηνό
για να το πάρει κανείς στα σοβαρά. Ωστόσο, έχει
εκτοπίσει τον άργυρο στα «ασημικά»: στις μέρες μας
σε όλα τα σετ μαχαιροπίρουνων —εκτός από τα πιο
εξεζητημένα— τα μαχαιροπίρουνα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με βάση το χρώμιο.
Το χρώμιο εκτιμάται από τους καλλιτέχνες γιατί
σχηματίζει μια πλούσια πράσινη χρωστική, γνωστή ως
πράσινο οξείδιο του χρωμίου για προφανείς λόγους.
(Δεν πρέπει να συγχέεται με το πράσινο του Παρισιού,
το οποίο δημιουργείται με το αρσενικό, το στοιχείο 33.)
Ωστόσο, μία από τις πρώτες χρωστικές ουσίες, η
οποία έχει βρεθεί σε σπηλαιογραφίες ηλικίας δεκάδων
χιλιάδων ετών, δεν φτιαχνόταν από χρώμιο αλλά από
μαγγάνιο.

Μαγγάνιο

Mn 25
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Μαγγάνιο

Στοιχειώδη

Ατομικό βάρος
54,938049

Πυκνότητα
7,470

Ακτίνα ατόμου
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 Αυτά τα
εφυαλωμένα
πλακίδια εποχής
μαρτυρούν τη
χρήση του οξειδίου
του μαγγανίου ως
μαύρης χρωστικής
ύλης.
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 Ο χάλυβας με μαγγάνιο
θεωρείται πολύτιμος γιατί μπορεί
να πάρει τη μορφή αιχμηρής
λεπίδας, όπως σε αυτό το ξυράφι.
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4p
4s
3d
3p
3s
2p

 Ένας αυθεντικός, αν και άνευ
αξίας, κόνδυλος μαγγανίου που έχει
συλλεγεί από τα βάθη του ωκεανού.

1s 2s

 Αυτά τα αδρομερή κομμάτια δημιουργούνται με
ηλεκτροεπιμετάλλωση μαγγανίου από ένα διάλυμα έως ότου
δημιουργηθεί αρκετή ποσότητα μετάλλου για να αποκολληθεί.
Η τραχιά επιφάνεια προκύπτει με φυσικό τρόπο καθώς το
ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκει τη διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση.
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4d

2000

4f

 Ο συγγραφέας έδωσε σε έναν έμπορο ορυκτών αρκετές
εκατοντάδες υποδεέστερα ορυκτά για να αποκτήσει αυτόν τον
εκπληκτικό κρύσταλλο ροδοχρωσίτη (ανθρακικό μαγγάνιο).

λους. Η CIA γνώριζε καλά πως οποιαδήποτε θαλάσσια έρευνα σε μεγάλα βάθη σε εκείνη την περιοχή
του ωκεανού θα προκαλούσε αμέσως υποψίες, εκτός
εάν είχε για «βιτρίνα» μια πολύ καλά στημένη ιστορία τέτοιου εύρους και λεπτομέρειας που κανείς σώφρων άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι
πρόκειται για συγκάλυψη. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν.
Ναι, υπάρχουν κόνδυλοι μαγγανίου στον πυθμένα του ωκεανού, αλλά κανείς δεν έβγαλε ποτέ
λεφτά από αυτούς, και το πιθανότερο είναι ότι κανείς ποτέ δεν θα βγάλει. Ούτε και η CIA, όμως, κέρδισε το έπαθλό της: το τμήμα του υποβρυχίου που
έκρυβε τα βιβλία με τους κωδικούς έσπασε κατά
την ανέλκυση, και το μόνο που ανέκτησαν τελικά
ήταν μερικές τορπίλες και τα πτώματα έξι μελών
του πληρώματος, τα οποία θάφτηκαν στη θάλασσα
με στρατιωτικές τιμές.
Θα πρέπει πάντως να αναφέρουμε πως το μαγγάνιο είναι στην πραγματικότητα αρκετά χρήσιμο,
με την κύρια εφαρμογή του να είναι η προσθήκη του
σε κράματα αποτελούμενα κυρίως από το επόμενο
στοιχείο μας, τον σίδηρο.

5s

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, οι μαύρες χρωστικές του οξειδίου του μαγγανίου συγκαταλέγονται στις παλαιότερες γνωστές
χρωστικές, έχοντας βρεθεί σε σπηλαιογραφίες ηλικίας τουλάχιστον 17.000 ετών. Αλλά το πιο ενδιαφέρον επεισόδιο στην ιστορία του μαγγανίου είναι
πολύ πιο πρόσφατο.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, επικρατούσε
μεγάλος ενθουσιασμός για τα κέρδη που θα μπορούσε να αποκομίσει κανείς συλλέγοντας κονδύλους μαγγανίου από τα βάθη του ωκεανού. Ο
εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος Χάουαρντ Χιουζ
προκάλεσε μια φρενίτιδα αναζήτησης μαγγανίου
ενοικιάζοντας ένα ειδικό πλοίο, το Hughes Glomar
Explorer, για να εξερευνήσει τον πυθμένα του ωκεανού βορειοδυτικά της Χαβάης και να συλλέξει τον
θησαυρό των κονδύλων μαγγανίου.
Η όλη υπόθεση ήταν ένα σκέτο ψέμα. Ο Χιουζ
είχε προσληφθεί από την CIA για να συμμετάσχει
σε ένα καλοστημένο κόλπο του Ψυχρού Πολέμου.
Ο πραγματικός σκοπός του Glomar Explorer ήταν
η ανέλκυση του Κ-129, ενός βυθισμένου ρωσικού
υποβρυχίου το οποίο έφερε βαλλιστικούς πυραύ-

 Το μαγγάνιο στον ορείχαλκο αυτού του
μπαστουνιού δεν θα σας βοηθήσει να πετύχετε
καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα δεκάδες
άλλα εξωτικά στοιχεία που έχουν δοκιμαστεί στα
μπαστούνια του γκολφ.
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Σίδηρος

Στοιχειώδη

Ατομικό βάρος
55,845

Πυκνότητα
7,874

Ακτίνα ατόμου
156pm
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 Τρυπάνι από
χάλυβα υψηλής
ταχύτητας.

1500

4d

2000

4f

 Αλυσόπλεκτο
γάντι από
ανοξείδωτο χάλυβα
που χρησιμοποιούν
οι κρεοπώλες.

2500

5s
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3000
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3500
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 Οι συνήθεις
σιδερένιοι
πεταλοειδείς
μαγνήτες δεν
είναι τόσο ισχυροί
όσο οι σύγχρονες
εναλλακτικές
εκδοχές.

4000

6s

4500

6p

 Ο σίδηρος είναι στενά συνυφασμένος με τα
εργαλεία, δεν είναι όμως όλα τόσο υπέροχα όσο αυτό
το κινέζικο θαύμα.

 Ένα τμήμα
του χαλύβδινου
καλωδίου του
ανελκυστήρα που
ανεβάζει τους
επισκέπτες στην
Αψίδα της Πύλης,
στο Σαιντ Λιούις.
 Οι λακκούβες σε αυτό το μεσαιωνικό πέταλο
αλόγου οφείλονται στο αργό σκούριασμα αιώνων.

5500

7p

Κρυσταλλική δομή

1s 2s

 Ένα χαριτωμένο
μοντέλο μαντεμένιας
σόμπας κατασκευασμένο
από πραγματικό
χυτοσίδηρο.

σεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Αλλά ο σίδηρος έχει
στα υπέρ του το χαμηλό συνολικό κόστος του και
την ικανότητά του να σχηματίζει ένα εκπληκτικό
εύρος κραμάτων των οποίων οι ιδιότητες μπορούν
να ρυθμιστούν λεπτομερώς — για παράδειγμα,
να είναι εξαιρετικά σκληρά, ή ιδιαίτερα ανθεκτικά
στον εφελκυσμό, ή να αποσβένουν δραστικά τις
δονήσεις. Η ευκολία με την οποία ο σίδηρος μπορεί
να υποστεί συγκόλληση, χύτευση, κατεργασία, σφυρηλάτηση, ψυχρή κατεργασία, βαφή, σκλήρυνση,
ανόπτηση, εφελκυσμό και γενικά να λάβει απίθανα
σχήματα και χρήσεις, είναι απαράμιλλη.
Τόσο σημαντικός είναι ο σίδηρος ως μέταλλο
που ξεχνάμε εύκολα ότι πολλές μορφές ζωής εξαρτώνται καθοριστικά από τα άτομα του σιδήρου,
όπως εκείνα που είναι εγκλωβισμένα στον πυρήνα
της πρωτεΐνης αιμοσφαιρίνης και είναι υπεύθυνα
για τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα μας. Ο
σίδηρος είναι συνεπώς ένα από τα πιο σημαντικά
ελάσσονα συστατικά του ανθρώπινου σώματος.
Ιόντα μετάλλων απαντούν συχνά στον πυρήνα
σημαντικών ενζύμων. Στην αιμοσφαιρίνη υπάρχει
σίδηρος, ενώ στα αρκετά παρόμοια μόρια της χλωροφύλλης των φυτών υπάρχει μαγνήσιο (12), και
στο μπλε αίμα των αραχνών και των καβουριών
υπάρχει χαλκός (29). Στην περίπτωση της βιταμίνης
Β12, το μέταλλο στον πυρήνα είναι το κοβάλτιο.

Σειρά συμπλήρωσης ηλεκτρονίων

Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
που έχει δώσει το όνομά του σε ολόκληρη Εποχή
(οι δύο άλλες Εποχές, του Λίθου και του Ορείχαλκου [στην ελληνική ορολογία: Εποχή του Χαλκού],
έχουν πάρει τις ονομασίες τους από ένα ποικίλο
μείγμα ενώσεων και από ένα κράμα, αντίστοιχα).
Ο σίδηρος αξίζει σίγουρα αυτή την τιμή: εάν θέλει
να ονομάσει κανείς τις διάφορες Εποχές με βάση
το αντίστοιχο βασικό υλικό κατασκευής εργαλείων, τότε ο σίδηρος σίγουρα δεν έχει ανταγωνιστή.
Θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί κανείς ότι
βρισκόμαστε ακόμα στην Εποχή του Σιδήρου.
Όταν λέμε ότι μέταλλα όπως το αλουμίνιο (13)
ή το τιτάνιο (22) είναι ελαφρύτερα, ανθεκτικότερα
ή πιο ανθεκτικά στη διάβρωση, τα συγκρίνουμε
πάντοτε με ένα πράγμα, τον σίδηρο, διότι μέχρι σήμερα, ο σίδηρος στη μορφή του χάλυβα παραμένει
το κατ’ εξοχήν μέταλλο της βιομηχανίας. Όταν τα
πράγματα γίνονται δύσκολα, όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε κάτι πραγματικά μεγάλο ή ανθεκτικό, το υλικό που επιλέγουμε είναι ο σίδηρος (εκτός
εάν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που πετάει· τότε
αυτό που μετράει περισσότερο είναι το βάρος, και
η πλάστιγγα γέρνει προς ακριβότερα, ελαφρύτερα
υλικά).
Το γεγονός ότι ο σίδηρος σκουριάζει τόσο εύκολα είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά προβλήματα της χημείας, υπεύθυνο για άδηλες ζημιές δι-
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 Ένα από τα πολλά σιδερένια βλήματα
διαμέτρου δυόμισι ιντσών που περιείχε η γόμωση
διασποράς της βολής ενός κανονιού στη διάρκεια
του Αμερικανικού Εμφύλιου Πολέμου· τα βλήματα
βρέθηκαν πάνω έναν αιώνα αργότερα σε δάσος
της Πενσυλβάνιας.

70

 Οι σιδηρούχοι μετεωρίτες
συχνά τεμαχίζονται και
στιλβώνονται για να
επιδεικνύεται η εσωτερική δομή
τους.

 Η κεφαλή ενός τεράστιου
σιδερένιου κλειδιού για
παξιμάδια 10 εκατοστών.
 Τα σιδερένια νομίσματα έχουν ένα προφανές πρόβλημα:
σκουριάζουν.
 Αυτό το απολίθωμα αμμωνίτη
σχηματίστηκε από σιδηροπυρίτη
(θειούχο σίδηρο). Το
χρυσαφένιο χρώμα δεν
έχει προστεθεί με
βαφή αλλά είναι
απολύτως
φυσικό.

Πενήντα λίβρες σιδήρου
στη μορφή βαριδίου.

 Τα χειροποίητα σιδερένια
καρφιά ήταν τόσο πολύτιμα
που ανακτώνταν με προσοχή
από τα καμένα κτίρια, αλλά
με τη μαζική παραγωγή
ήρθαν και τα φθηνά,
πανταχού παρόντα
ατσάλινα καρφιά.

 Τα μαγειρικά
σκεύη από
χυτοσίδηρο είναι
βαριά αλλά άφθαρτα.
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