
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

