
CoCl2 το αναποφάσιστο 
 

Το χλωριούχο κοβάλτιο CoCl2 είναι ένα 

συμπαθέστατο αλατάκι, που δεν του 

λείπει τίποτα, έχει και τα θετικά του, 

δηλαδή το Co+2,  αλλά και τα αρνητικά 



του, δηλαδή το Cl- (και μάλιστα δύο απ 

αυτά).  

Βέβαια, όταν λέμε αλατάκι δεν εννοούμε 

αυτό που βάζουμε στο φαγητό! Αυτό 

είναι το χλωριούχο νάτριο NaCl, μην τα 

μπερδεύουμε! Ένα από τα πολλά άλατα 

που υπάρχουν αλλά δεν τρώγονται όλα! 



Λοιπόν, το χλωριούχο κοβάλτιο είναι μια 

χαρά αλάτι αλλά έχει ένα βασικό 

πρόβλημα που το κάνει να διαφέρει από 

πολλές άλλες ουσίες:  

Είναι ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟ, δηλαδή αν το 

ρωτήσει κάποιος τι χρώμα προτιμά να 

είναι και αν του αρέσει ο χειμώνας  



ή το καλοκαίρι, πάει, τα χάνει τελείως 

και μπορεί να συλλογίζεται με τις ώρες 

χωρίς να δίνει απάντηση… 

 

Και να πώς ξεκίνησε αυτό το 

βασανιστήριο: 



Αν το διαλύσουμε στο νερό γίνεται  

ροζ, αν όμως μετά του ρίξουμε λίγο 

πυκνό υδροχλωρικό οξύ HCl τότε 

γίνεται μωβ, ωραιότατο!  



Αυτό συμβαίνει γιατί το HCl το πυκνό 

του δίνει πολλά μα πολλά χλώρια Cl-  

(αφού είναι πυκνό έχει να δώσει 

κουβάδες  Cl-, που λέει ο λόγος) τα 

χλώρια διώχνουν το νερό Η2Ο που έχει 

κάνει δεσμό με το κοβάλτιο,  



παίρνουν τη θέση του νερού κοντά στο 

κοβάλτιο και έτσι το χλωριούχο κοβάλτιο 

αλλάζει χρώμα, από ροζ σε μωβ. 

Επειδή όμως το μωβ είναι πολύ κοντά 

και στο ροζ και στο μπλε, το χλωριούχο 

κοβάλτιο αγαπά και τα δυο αυτά 

χρώματα. Και πώς τα αποκτά;;  



Αυτό είναι εύκολο, διότι αν κάνει ζέστη 

είναι μπλε, ενώ αν κάνει κρύο είναι ροζ!  

Γιατί, μια διώχνει τα πολλά χλώρια από 

κοντά του μόλις κρυώσει, μια διώχνει το 

νερό όταν ζεσταθεί, και έτσι αλλάζει 

χρώματα! Καταλαβαίνετε τώρα το 

πρόβλημά του; !! Για αυτό δε μοιάζει με 



άλλες ουσίες που δεν τους κάνει ούτε 

κρύο, ούτε ζέστη, ό,τι χρώμα πήραν 

αυτό είναι, δεν το αλλάζουν!  


