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ΘΕΜΑ:ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

Οι χημικζσ αντιδράςεισ μελετώνται και ταξινομοφνται ωσ εξήσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΙ 
ΕΝΕΡΡΓΕΙΑΚΕ 

ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΠΟΤ ΣΙ 
ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ

ΕΞΩΘΕΡΜΕ

(ελευθερώνεται ενζργεια 
ςτο περιβάλλον)

Η2Ο2+ΚΙ

ΕΝΔΟΘΕΡΜΕ

απορροφάται ενζργεια 
από το περιβάλλον

ΔιάλMMNMυση ΝΗ4Cl

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΗ

( πόςο αποτελεςματική είναι η 
αντίδραςη)

ΠΟΟΣΙΚΗ Ή ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ

(τουλάχιςτον ζνα αντιδρών 
τελειώνει)

ΜΗ ΠΟΟΣΙΚΗ Ή ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ

(παραμζνουν ςε δυναμική 
ιςορροπία αντιδρώντα και 

προϊόντα)

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΠΟΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΕΙΣΑΙ

ΓΡΗΓΟΡΕ

Πυροτζχνημα

ΑΡΓΕ Oξείδωση του Fe



 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΑΝ 
ΜΕΣΑΒΑΛΛΕΣΑΙ Ή ΟΧΙ Ο 

ΑΡΙΘΜΟ ΟΞΕΙΔΩΗ ΣΩΝ 
ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕ

(μεταβάλλεται ο Α.Ο 
οριςμζνων από τα ςτοιχεία 

που ςυμμετζχουν ςτην 
αντίδραςη)KMnO4+ΖΑXAΡΗ

ΤΝΘΕΗ

ΔΙΑΠΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΕΣΑΘΕΣΙΚΕ

(ο Α.Ο όλων των ςτοιχείων 
παραμζνει ςταθερόσ)

HCl +NaOH

ΕΞΟΤΔΕΣΕΡΩΗ

ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
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2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ 

          2Α.  Αντιδράςεισ ςύνθεςησ  
Fe(s)+S(s) → FeS(s)  
Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 
Ύαλoσ ωρολογίου                              ίδθροσ, Fe ςε ςκόνθ 
Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ                     Θείο, S ςε ςκόνθ 
 Λφχνοσ  
Ξφλινθ λαβίδα 
πάτουλα 
Μαγνιτθσ 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Αναμιγνφουμε μικρζσ ποςότθτεσ ςτερεϊν Fe και  S ςε φαλο ωρολογίου. 

 Πλθςιάηουμε το μαγνιτθ ςτο μίγμα. 
Σι παρατθρείτε;………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθ γνϊμθ ςασ χθμικι αντίδραςθ και γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Μεταφζρουμε τισ αρχικζσ ποςότθτεσ Fe και  S ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα και κερμαίνουμε 
προςεκτικά το μίγμα ςτον λφχνο. 

 Πλθςιάηουμε το μαγνιτθ ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα. 
Σι παρατθρείτε;……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Πραγματοποιικθκε χθμικι αντίδραςθ και γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ε ποια κατθγορία χθμικϊν αντιδράςεων ανικει ωσ προσ τθν ενεργειακι μεταβολι που 
παρατθρικθκε;………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφοφ παρατθριςετε τι ουςίεσ αντιδροφν και τι ουςίεσ παράγονται  ςτισ παραπάνω χθμικζσ 
αντιδράςεισ ασ αιτιολογιςουμε τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν «αντιδράςεισ ςφνκεςθσ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ: 
H2(g) +   Cl2(g)   →  …………..                                C(s)   +   O2 (g) →    ………….                                                                                                               
             N2 (g)  +  H2 (g)  →   …………..                                Mg (s)  +  O2 (g)→   ………….    

 

 

2Β.  Αντιδράςεισ  αποςύνθεςησ   

H2O2(l)→   H2(g) + O2(g) 

Όργανα – Συσκευζς Αντιδραστήρια 

 

            Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ                                     H2O2(l)30%w/v 

            ςπάτουλα  

            παραςχίδα                                                            ΜnO2 

 

 



ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

           ●Ειςάγουμε ποςότθταH2O2(l)30%w/v ςτο δοκιμαςτικό ςωλινα. 

Tι παρατθρείτε; 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

           ● Προςκζτουμε πολφ μικρι ποςότθτα   ΜnO2   μζςα ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα. 

            θμειϊνουμε τισ παρατθριςεισ μασ.             

…………………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ●Πλθςιάηουμε μιςοςβθςμζνθ παραςχίδα ςτο αζριο που εκλφεται. Σι ςυμβαίνει και 

γιατί;            

Πραγματοποιικθκε χθμικι αντίδραςθ ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Για ποιο λόγο πιςτεφετε ότι χρθςιμοποιιςαμετο   ΜnO2;υμμετείχε ςτθν αντίδραςθ ςαν 
αντιδρϊν ςϊμα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hαντίδραςθ που πραγματοποιικθκε ςε ποια κατθγορία χθμικϊν αντιδράςεων ανικει ωσ 
προσ τθν ενεργειακι μεταβολι που παρατθρικθκε; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφοφ παρατθριςετε τι ουςίεσ αντιδροφν και τι ουςίεσ παράγονται  ςτισ παραπάνω χθμικζσ 
αντιδράςεισ ασ αιτιολογιςουμε τον χαρακτθριςμό τουσ ςαν «αντιδράςεισ αποςφνκεςθσ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω αντιδράςεισ: 

 

HgO(s)   → …….  +   ……..                                             

ΗnO(s) →  …..  +   …… 

KCl (s)→  …….+ ……                                                              

HCl(g)→…..+  ….. 

 

            3Γ. Aντιδράςεισδιάςπαςησ 
 
KClO3(s)  →KCl + 3/2 O2(g) 
Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 
           Δοκιμαςτικόσ ωλινασ μεγάλοσ             KClO3ςτερεό 
           Μεταλλικό ςτιριγμα 
           Λφχνοσ  
           Παραςχίδα 
           ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
●το δοκιμαςτικό  ςωλινα που είναι ςτερεωμζνοσ με τθ λαβίδα  ςτον ορκοςτάτθ, ρίχνουμε 
μικρι   ποςότθτα (περίπου 1 g)   KClO3 . 
Περιγράψτε τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του …………………………………………………………… 
        ●Ανάβουμε το λφχνο και κερμαίνουμε το ςωλινα ςε χαμθλι κερμοκραςία  μζχρι να 
λιϊςει το   KClO3. 



Περιγράψτε τϊρα τθ φυςικι κατάςταςθ και το χρϊμα του 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ●Θερμαίνουμε ιςχυρά και με προςοχι το ςωλινα και όταν αρχίςει θ βράςθ, 
απομακρφνουμε το  λφχνο. 
       ●Ρίχνουμε μζςα  ςτο ςωλινα μιςοςβθςμζνθ τθν παραςχίδα του ξφλου. 
   Σι παρατθρείτε ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   Πϊσ εξθγείτε το φαινόμενο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ποια διαφορά παρατθρείτε μεταξφ των αντιδράςεων αποςφνκεςθσ και διάςπαςθσ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
EΜΠΕΔΩΗ 
Θ χθμικι αντίδραςθ: 
CaCO3(s)  →CaO(s) + CO2(g)  
είναι  οξειδοαναγωγικι  αντίδραςθ;  Αιτιολογιςτε:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕ  ΧΗΜΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ 

 
1.ANAKΛΗΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΕΩΝ –ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:  

●Υπενκυμίηουμε τθν ζννοια του Αρικμοφ Οξείδωςθσ και ανακαλοφμε τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

υπολογιςμοφ του.   

Να υπολογίςετε τουσ αρικμοφσ οξείδωςθσ του Cl ςτα παρακάτω μόρια ι ιόντα: 

Cl2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

HCl ……………………………………………………………………………………………………………………… 

HClO3 …………………………………………………………………………………………………………………… 

ClO- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

●ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ λζγεται θ  αντίδραςθ, ςτθν οποία  μεταβάλλονται οι ΑΟ τουλάχιςτον δφο 

ατόμων, από τα άτομα που ςυμμετζχουν ςτθν αντίδραςθ.                                                                                            

●Η μεταβολι του αρικμοφ οξείδωςθσ γίνεται με πρόςλθψθ ι αποβολι θλεκτρονίων. 

ΟΞΕΙΔΩΗ είναι : θ αποβολι ηλεκτρονίων ή ηαφξηςηΑΟ  και  

ΑΝΑΓΩΓΗ είναι : θ πρόςλθψθ ηλεκτρονίων ι ηελάττωςη ΑΟ  

Επειδι  δεν μπορεί να υπάρξει οξείδωςθ χωρίσ  αναγωγι, αναφερόμαςτε ςε  αντιδράςεισ  

οξειδοαναγωγισ ( αρχι διατιρθςθσ του φορτίου). 

●Όταν λοιπόν ζνα άτομο οξειδϊνεται, αυτό ςθμαίνει ότι κάποιο άλλο άτομο κα ανάγεται. Έτςι, το 

άτομο που οξειδϊνεται κα προκαλεί τθν αναγωγι ενόσ άλλου ατόμου. Το άτομο που οξειδώνεται, 

είναι ζνα αναγωγικό άτομο  

Τι πακαίνει ζνα οξειδωτικό άτομο; Οξείδωςθ ι αναγωγι; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                               

Οι ουςίεσ(ςτοιχεία ή χημικζσ ενώςεισ) που περιζχουν οξειδωτικά ι αναγωγικά άτομα, 

ονομάηονται  οξειδωτικζσ ι αναγωγικζσ αντίςτοιχα. 

ΕΜΠΕΔΩΗ  

● Στθν παρακάτω χθμικι εξίςωςθ να υπολογίςετε τουσ αρικμοφσ οξείδωςθσ όλων των ςτοιχείων 

ςτθν χθμικι εξίςωςθ και ςτθ ςυνζχεια βρείτε το ςτοιχείο που οξειδϊνεται και το ςτοιχείο που 

ανάγεται: 

H2 + ½ O2 → H2 O 

Ποια ουςία είναι οξειδωτικι και ποια αναγωγικι; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

●Ποιεσ από τισ παρακάτω χθμικζσ αντιδράςεισ είναι οξειδοαναγωγικζσ; 

Na(s) + Cl2 (g) → NaCl (s) 

BaCl2 (aq)+ AgNO3(aq)→Ba(NO3 )2(aq)+ AgCl(aq) 

Ca(s) + AgNO3(aq)→Ca(NO3)2 (aq) + Ag(s) 
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2Δ. Αντιδράςεισ απλήσ αντικατάςταςησ 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Κατά τισ αντιδράςεισ αυτζσ, ζνα ςτοιχείο που βρίςκεται ςε ελεφκερθ κατάςταςθ αντικακιςτά ζνα 

άλλο ςτοιχείο που βρίςκεται ςε μια ζνωςι του. Έτςι ζχουμε: 

Aπλιαντικατάςταςθ  μετάλλων :    

Μ  +  Μ΄Χ→  ΜΧ + Μ΄(1) όπου Μ και Μ΄ μζταλλα και Χ μονοατομικό ι πολυατομικό ανιόν.                                                                                      

Aπλιαντικατάςταςθ  αμετάλλων :                                                                                           

Α + ΜΑ΄  ΜΑ + Α΄ (2) όπου A και Aϋαμζταλλα και  Μ κάποιο μζταλλο.  

◊  Aπαραίτητη προϋπόθεςη για να γίνει η αντίδραςη απλήσ αντικατάςταςησ: 

Θα πρζπει το Μ να είναι δραςτικότερο από το Μ΄ με βάςθ τθ ςειρά δραςτικότθτασ των μετάλλων 

(ςειρά αναγωγικισ ιςχφοσ): 

Li>K>Ba>Ca>Na>Mg>Al>Mn>Zn>Cr>Fe>Co>Ni>Sn>Pb>H2>Bi>Cu>Hg>Ag>Pt>Au                

Και αντίςτοιχα κα πρζπει το Α να είναι δραςτικότερο από το Α΄ με βάςθ τθ ςειρά  δραςτικότθτασ 

των αμετάλλων ( ςειρά οξειδωτικισ ιςχφοσ):                                         

F2> O3> Cl2> Br2> O2> I2> S > P > As > N2> B > C > Si 

ΑΡΑ : Όςο πιο αριςτερά είναι κάποιο μζταλλο M ή αμζταλλο A ςτισ παραπάνω  ςειρζσ, τόςο πιο  

εφκολα μποροφν να αντικαταςτήςουν τα Μ΄καιΑ΄ςτισ ενώςεισ τουσ. 

◊  Oι αρικμοί οξείδωςθσ που εμφανίηουν τα μζταλλα ςτα προϊόντα είναι οι μικρότεροι, εκτόσ 

από τον χαλκό που εμφανίηεται ςαν Cu+2  . 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

I. Μ + οξφ → άλασ + Η2  όπου  Μ ιςχυρότερο μζταλλο από το  H2 (εκτόσ του Pb) και οξφ,   

οποιοδήποτε οξφ εκτόσ από τα HNO3 και πυκνό H2SO4  . 

                                                  Al+ 3HCl→  AlCl3+ 3/2H2 

Mg+ 2HCl→  MgCl2+ H2 

Cu + HCl→ 

 

Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 

Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ (3)                          Αl ςτερεό 

ΣτατϊMg  ςτερεό 

Cu ζλαςμα    

                                                                        Διάλυμα HCl 2M 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

● Ζυγίηουμε ίςεσ ποςότθτεσ από τα τρία αντιδραςτιρια και τα ειςάγουμε ςτουσ τρείσ 

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ αρικμϊντασ τουσ.  

● Προςκζτουμε και ςτουσ 3 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ από 2 ml ΗCl 2M. 

Τι παρατθρείτε;…………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιο από τα μζταλλα που χρθςιμοποιικθκαν είναι δραςτικότερο και πϊσ καταλιξατε ςτο 

ςυμπζραςμά ςασ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρωκοφν όςεσ από τισ παρακάτω χθμικζσ αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται:  



Zn(s) + 2HCl(aq) →   ……………+......... 

Na(s) + HCl(aq) →    …………… +…….. 

 Ba(s) + HI(aq) →…………  +…….                                                       

 Fe + (αρ) H2SO4(aq)  →……… + ……  

Ag(s) + HBr(aq)→..……… + …….    

 

ΙΙ. Μ+ άλασ→ Μ΄+ άλασ΄ 

Cu(s)  +ΑgNO3(aq) →  2Ag(s)  +Cu(NO)3(aq) 
 
υμπληρώςτε την αντίδραςη:      Fe(s) + CuSO4 (aq)→...….+……… 
 
 
 
Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 
             Ποτιρια ηζςεωσ των 50ml (2)                      Έλαςμα Cu 
                                                                                      Διάλυμα ΑgNO3  

                                                                                       Σφρμα κουηίνασ (Fe) 
                                                                                       Διάλυμα CuSO4 

      ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

     ● Σε κακζνα από τα ποτιρια ηζςεωσ των 100ml ειςάγουμε το ζλαςμα Cu και το ςιδερζνιο  

ςυρματάκι. 

     ● Καλφπτουμε το ζλαςμα με διάλυμα  ΑgNO3 και το ςφρμα με διάλυμα CuSO4. 
         Να καταγράψετε τισ παρατθριςεισ ςασ.                
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EΜΠΕΔΩΗ  

       υμπληρώςτε τισ ακόλουθεσ χημικζσ εξιςώςεισ:                                                               

Al(s) + FeBr2(aq)   →    ……………+ ………  

Zn(s) + CuSO4(aq)  →    ………….+…….. 

       Ca(s) + AgNO3(aq) →    …………+……… 

       Al(s) +  Fe2O3(s)  →      …………+………           

ΙΙΙΑ.    Μ(s)  + H 2O(l)  → υδροξείδιοΜ(aq)  + Η2(g)  όπουΜ=Li, K, Ba,  Ca,  Na  

Na(s)  + HOΗ(l)→………+……. 

Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 

Ποτιρι ηζςεωσ 500ml                                 μεταλλικό νάτριο ( ςτο μζγεκοσ φακισ) 

Γυάλινθ ράβδοσ                                           δείκτθσ φαινολοφκαλεϊνθσ 

                                                                        Νερό 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ   

● Γεμίηουμε το ποτιρι ηζςεωσ με νερό 

● Προςκζτουμε 5-6 ςταγόνεσ από τον δείκτθ και αναδεφουμε. 

● Προςκζτουμε πολφ προςεκτικά το κομμάτι μεταλλικοφ Na 

Να καταγράψετε τισ παρατθριςεισ ςασ. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αν είναι γνωςτό ότι ο δείκτθσ τθσ φαινολοφκαλεϊνθσ ςε όξινο περιβάλλον είναι άχρωμοσ και ςε 

βαςικό κόκκινοσ αιτιολογιςτε τθν αλλαγι του χρϊματοσ που καταγράψατε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΙΙΙΒ.    Μ(s)  + H2O(g)  → οξείδιο Μ(s)  + Η2(g)  όπου Μ= μζταλλο πιο αναγωγικό από το Η2 (εκτόσ 

των Li, K, Ba,  Ca,  Na)  ςε κατάςταςθ ατμϊν                                                                                         

Mg(s) +  H2O(g)→ ……………………………… …  

ΕΜΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρωκοφν οι παρακάτω αντιδράςεισ: 

Cu(s) +  H2O(g) → ……………………………………..        

   Ba (s) + H 2O(l) ………………………………………                               

 

IV.     A(g) + άλασ → Α΄+ άλασ΄ 

Αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ τθν ςειρά δραςτικότθτασ των αμετάλλων να ςυμπλθρϊςετε όςεσ από τισ 

παρακάτω αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται:  

F2> O3> Cl2> Br2> O2> I2> S > P > As > N2> B > C > Si 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρωκοφν όςεσ αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται: 
Br2 (l) + KI(aq) ………+……. 
Cl2(g) + AlI3(aq)  ………+…….. 
 S(s) + KCl(aq)………+…….. 
F2(g) + 2KBr(aq) ………+……. 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 ( ώρεσ 2) 

B. ΜΕΣΑΘΕΣΙΚΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ (ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ)                                                

ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

◊ Δείκτεσ είναι ουςίεσ που αλλάηουν το χρώμα τουσ ανάλογα  με το περιβάλλον ςτο οποίο 

προςτίκενται, όξινο ι βαςικό. Χρθςιμοποιοφνται ςτισ αντιδράςεισ εξουδετζρωςθσ, ώςτε να 

πλθροφοροφμαςτε ότι θ αντίδραςθ ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παρατθριςουμε τθν μεταβολι 

ςτο χρώμα του διαλφματοσ.                                                                                                       

◊ Όταν διαλφςουμε ςε νερό  οξφ ι βάςθ ι άλασ, τότε δθμιουργείται ζνα ιοντικό διάλυμα.  

Μετακετικζσ, λζμε τισ αντιδράςεισ, που λαμβάνουν χώρα ςε τζτοια διαλφματα μεταξφ των 

παραπάνω ουςιών και ςτισ οποίεσ ςυμβαίνει ανταλλαγι ιόντων, ςφμφωνα με το ςχιμα:                                                                                              

Α+Β-(aq)    +  Γ+Δ-(aq)    → Α+Δ- (aq)  +  Γ+Β-   (aq) 

Οι ΑΟ όλων των ατόμων που λαμβάνουν μζροσ ςτθν  χθμικι εξίςωςθ, παραμζνουν ίδιοι  ςτο 

πρώτο  και ςτο δεφτερο μζλοσ τθσ.                                                

◊ Όταν αναμειγνφουμε ιοντικά διαλφματα δφο τυχαίων ουςιών (από οξζα, βάςεισ ι άλατα),  

πραγματοποιείται αντίδραςθ, όταν δυο τουλάχιςτον  ιόντα  ςυνδυαςτοφν ζτςι, ώςτε  ζνα 

τουλάχιςτον από τα προϊόντα ΑΔ ι ΓΒ ι να μπορεί να απομακρυνκεί από το διάλυμα, ι να 

είναι ουςία, θ οποία δεν ξαναδίνει ιόντα ςτο διάλυμα.   Διακρίνουμε τισ ακόλουκεσ 

περιπτώςεισ: 

1.χθματίηεται Νερό (Η 2Ο) (ι γενικότερα κάποια ουςία που δίνει ελάχιςτα ιόντα).                                                                                    

ε αυτιν τθν περίπτωςθ ανικουν οι  αντιδράςεισ οξζοσ – βάςεωσ ( εξουδετερώςεισ) 

Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 

Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ  (2)                           Διάλυμα HCl 0,1 M 

ταγονόμετρο                                             Διάλυμα ΝaOH 0,1M 

                                                                      Δείκτεσ:θλιανκίνθ, φαινολοφκαλεϊνθ 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

●  τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ ειςάγουμε 2 ml διαλφματοσ HCl. 

● τον πρώτο προςκζτουμε 4-5 ςταγόνεσ από τον δείκτθ τθσ θλιανκίνθσ και ςτον δεφτερο 

ίδια ποςότθτα δείκτθφαινολοφκαλεϊνθσ και αναδεφουμε. 

●ε κακζνα δοκιμαςτικό ςωλινα προςκζτουμε αργά και με ανάδευςθ διάλυμα NaOH. 

●ταματάμε τθν διαδικαςία όταν μονιμοποιθκεί θ αλλαγι χρώματοσ του διαλφματοσ. 

Να ςυμπλθρώςετε τθν χθμικι εξίςωςθτθσ αντίδραςθσ που πραγματοποιικθκε: 

HCl(aq) + NaOH(aq) ……..  + ……….. 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω χθμικζσ εξιςώςεισ: 

HNO3(aq) + ΚOH(aq)  ……………………….…, 

HΒr(aq)+ Ca(OH)2(aq) ……………………………… 

H2SO4(aq)+KOH(aq)  ……………………….…,  

Βa(OH)2(aq)+  H2S(aq) ………………………………  

 

         2.χθματίηεταικάποιοαζριο  :HF, HCl, HBr, HJ, HCN, H2S, CO2 , SO2 , NH3 
Όργανα – Συσκευζς Αντιδραστήρια 
         Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ             Na2CO3 ςτερεό 

MπαλόνιΔιάλυμα  HCl  1Μ 
Γυάλινθ Ράβδοσ Ανάδευςθσ 



 
◊Διάλυμα  HCl 1Μ: 10ml πυκνοφ και αραίωςθ ςτα 100ml 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
●Ειςάγουμε ςτον δοκιμαςτικό ςωλινα ποςότθτα ςτερεοφ Na2CO3. 
●Προςκζτουμε 2ml διαλφματοσ HCl 1 M και αναδεφουμε. 
Παρατιρθςθ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eναλλακτικά: 

      ●Σοποκετοφμε ςτo μπαλόνι 15-20gNa
2
CO

3
. 

      ●ε  κωνικι φιάλθ τοποκετοφμε 100ml ΗCl  1Μ 
      ●Προςαρμόηουμε το μπαλόνι ςτο ςτόμιο τθσ κωνικισ. 
      ●Αδειάηουμε το μπαλόνι. 
       ●Παρατθροφμε τθ ζκλυςθ CO

2
 από τον όγκο του μπαλονιοφ που φουςκώνει. 

ΕΜΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω χθμικζσ εξιςώςεισ: 

FeS(s) +   HCl(aq)   

BaCl2(aq) + HNO3(aq)  ……………………….…, 

H2SO4(aq)+ AlBr3(aq) ……………………….………..  

υγκεκριμζνα για τα H2CO3 , H2SO3  και NH4OH ιςχφει:   

H2CO3→CO2(g)+H 2O,   

H2SO3 →SO2(g)+H 2 O  

 NH4OH →NH3(g)+H 2O  

Επομζνωσ:  Na2CO3(aq) +HCl(aq)→ ……………+…………..+……….. 

 

3.χθματίηεταικάποιο ίηθμα : πχ ανκρακικά και κειοφχα άλατα, AgCl,  CaSΟ4 

Πάντωσ, αν μία βάςθ ι ζνα άλασ περιζχει κάποιο από τα ιόντα K+, Na+,NH4
+, NO3

-ΔΕΝ ΘΑ 

ΧΗΜΑΣΙΖΕΙ ΙΖΗΜΑ  .                                                                                                 

Όργανα – ΣυσκευζςΑντιδραστήρια 
Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ  (3)ΑgNO

3
 0,1Μ 

ταγονόμετρο                                       Διάλυμα  HClι Διάλυμα NaCl 
 Ποτιρια ηζςεωσ                                  Διάλυμα  KBr 
                                                                 Διάλυμα  KI 
Σα διαλφματα παραςκευάηονται με διάλυςθ 1 κουταλιάσ ςτερεοφ ςε 50mlH

2
O 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
●Αρικμοφμε τουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ και ειςάγουμε 1ml από τα διαλφμα- 
τά μασ:NaCl, KBr και ΚΙ αντίςτοιχα. 
●Ρίχνουμε με το ςταγονόμετρο μικρι ποςότθτα από το διάλυμα του AgNO3. 
Καταγράφουμε τισ παρατθριςεισ μασ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
υμπλθρώνουμε τισ χθμικζσ εξιςώςεισ των αντιδράςεων που πραγματοποιικθκαν. 
ΑgNO3 + ΝaCl → 

ΑgNO3+ KBr → 

ΑgNO
3

 + KI → 



Προτείνατε ζναν τρόπο διαχωριςμοφ του ιηιματοσ από το υπερκείμενο υγρό. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Οι ςυγκεκριμζνεσ αντιδράςεισ αποτελοφν μια μζκοδο με τθν οποία μποροφμε να 
διακρίνουμε τισ ουςίεσ AgCl, AgBrκαι AgI μεταξφ τουσ.Μπορείτε να καταλάβετε γιατί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
EΜΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρώςετε τισ παρακάτω χθμικζσ εξιςώςεισ: 
Ca(ΟΗ)2(aq) +  Na2CΟ3 (aq)……….+……… 

AgNO3(aq) + BaCl2(aq)………… + ……. 

Pb(NO3)2(aq) + Na2S(aq)………+…….. 

Ca(ΟΗ)2(aq) + (NH4)2CO3(aq)…….+…….. 
ε νερό διαλφουμε NaNO3μαηί με H2SO4 . Θα πραγματοποιθκεί μετακετικι αντίδραςθ; 
Αιτιολογιςτε: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 Τελικά ςτισ μεταθετικζσ αντιδράςεισ ιςχφει το ότι ζχεισ ςτο α΄μζλοσ παίρνεισ και ςτο β΄, αν 

εξαιρζςουμε την εξουδετζρωςη, δηλαδή ιςχφουν: 

οξφ1 + άλας1  οξφ2 + άλας 2 

βάση1 + άλας1  βάση2 + άλας2 

άλας1 + άλας2  άλας3 + άλας4 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_nitrate

