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Κατηγορίες χημικών αντιδράσεων

 Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις:

Στις αντιδράσεις αυτές ο αριθμός οξείδωσης τουλάχιστον ενός  στοιχείου   

που μετέχει σε αυτές μεταβάλλεται.

Π.χ. C(g) + O2(g)  CO2(g) (για C:   AO: 0 +4  αλλαγή ΑΟC)

Xωρίζονται σε:

 Σύνθεσης

 Αποσύνθεσης

 Διάσπασης

 Απλής αντικατάστασης

 Πολύπλοκης μορφής

Οι χημικές αντιδράσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες:



 Μεταθετικές αντιδράσεις:

Στις αντιδράσεις αυτές δεν αλλάζει ο αριθμός οξείδωσης 

των στοιχείων που μετέχουν σε αυτές.

Π.χ.CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) (σταθεροί ΑΟ για Ca, C, O)

Βασική κατηγορία μεταθετικών αντιδράσεων είναι οι αντι-

δράσεις διπλής αντικατάστασης με κύρια υποκατηγορία

τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης.



Αντιδράσεις σύνθεσης:

δύο ή περισσότερα στοιχεία σχηματίζουν μια χημική ένωση.

π.χ. Ν2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)

Αντιδράσεις αποσύνθεσης:

μια χημική ένωση διασπάται στα συστατικά της στοιχεία.

π.χ. 2ΗgO(s)  2Hg(l) + O2(g)

Aντιδράσεις διάσπασης:

μια χημική ένωση διασπάται σε μια απλούστερη ένωση και σε

στοιχείο.

π.χ. 2Η2Ο2(aq)  2H2O(l) + O2(g)



Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

 Πρόκειται για αντιδράσεις στις οποίες ένα στοιχείο αντικαθιστά ένα
άλλο στοιχείο που βρίσκεται σε μια ένωσή του:

 Απλή αντικατάσταση μετάλλου από μέταλλο:

Μ + Μ΄Α → ΜΑ + Μ΄

Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση απλής αντικατάστασης θα
πρέπει το ελεύθερο μέταλλο στα αντιδρώντα να είναι πιο «δυνατό»
του μετάλλου της ένωσης των αντιδρώντων, δηλαδή το Μ να βρί-
σκεται πιο αριστερά σε σχέση με το Μ΄ στην ακόλουθη ηλεκτροχη-
μική σειρά των μετάλλων:

A + BC → B +AC





Υποκατηγορίες αντιδράσεων απλής αντικατάστασης 

 Αντικατάσταση μετάλλου από μέταλλο. Π.χ.

 Αντικατάσταση υδρογόνου οξέος από μέταλλο. Π.χ.



 Αντικατάσταση υδρογόνου νερού από μέταλλο. Π.χ.

 Αντικατάσταση αμετάλλου από αμέταλλο. Π.χ.

F2(g) + 2KI(aq)  2KF(aq) + I2(aq)

I2(s) + KCl(aq) 
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Η απλή αντικατάσταση στο εργαστήριο

Σιδερένιο καρφί βυθίζεται σε διάλυμα
ένυδρου θειικού χαλκού και πραγματο-
ποιείται η αντίδραση:

Fe(s) +Cu 2+(aq)  Fe 2+(aq) +Cu(s)

Το διάλυμα του ένυδρου θειικού χαλκού
(γαλαζόπετρας), περιέχει ιόντα Cu2+, στα
οποία οφείλεται η γαλάζια απόχρωση του.

Το καρφί επιχαλκώνεται
και το διάλυμα αποκτά
πρασινωπό χρώμα το ο-
ποίο οφείλεται στα ιόντα
Fe2+



 Μεθοδολογία γραφής χημικών εξισώσεων για α-
ντιδράσεις απλής αντικατάστασης:
1. Γράφουμε τους χημικούς τύπους των αντιδρώντων με τα

φορτία των ιόντων πάνω και δεξιά. Π.χ.

2. Γράφουμε τους χημικούς τύπους των προϊόντων. Ο τύπος της
χημ. ένωσης των προϊόντων προκύπτει αφού πρώτα σημειώ-
σουμε τα φορτία των ιόντων (πάνω και δεξιά) και στη συνέχεια
πραγματοποιήσουμε το νέο «χιαστί»:

 Προσοχή: Σε ελεύθερη κατάσταση το υδρογόνο είναι διατομικό (Η2) ενώ
τα μέταλλα είναι μονοατομικά Cu, Fe, Zn, κ.ά.). Επιπλέον,
μέταλλο με πολλά φορτία, θα δώσει στα προϊόντα μεταλλικό ιόν
με το μικρό (συνήθως) φορτίο (π.χ. Fe: +2, +3  Fe+2).
Τέλος, το ανιόν δεν αλλάζει φορτίο.

  -11ClH    Al

 

2

-13 H  ClAl HCl    Al
31



3. Ισοσταθμίζουμε ως προς τη μάζα τη χημική εξίσωση
(γραφή στοιχειομετρικών συντελεστών):

Al(s) + HCl(aq)  AlCl3(aq) + H2(g)2 362



Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης



Προσοχή!!! Στα προϊόντα μιας αντίδρασης διπλής αντικατάστασης:







Κατηγορίες αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης

Α. ΑΛΑΤΙ(1) + ΟΞΥ(1)  ΑΛΑΤΙ(2) + ΟΞΥ(2)

Π.χ.  2KCl(aq) + H2SO4(aq)  K2SO4(aq) + 2HCl(g)

3Na2CO3(s) + 2H3PO4(aq)  2Na3PO4(aq) + 3CO2(g) + 3H2O(l)

Β. ΑΛΑΤΙ(1) + BΑΣΗ(1)  ΑΛΑΤΙ(2) + ΒΑΣΗ(2)

Π.χ.  FeBr2(aq) + 2NaOH(aq)  2NaBr(aq) + Fe(OH)2(s)

AlCl3(aq) + 3NH3(aq) + 3H2O(l)  3NH4Cl(aq) + Al(OH)3(s)

Γ. ΑΛΑΤΙ(1) + ΑΛΑΤΙ(2)  ΑΛΑΤΙ(3) + ΑΛΑΤΙ(4)

Π.χ.  ΑgNO3(aq) + NaI(aq)  NaNO3(aq) + ΑgI(s)

Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq)  PbI2(s) + 2KNO3(aq)



Δ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ







Ευχαριστώ !


