
N2(g) +3H2(g)      2NH3(g)

2HgO(s)      2Hg(l) + O2(g)        αποσύνθεση
2KClO3(s)      2KCl(s) + 3O2(g) διάσπαση

Na+H2O    NaOH+1/2H2γ) Μ+xHOH     M(OH)x +x/2H2

Α. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις

Β. Μεταθετικές αντιδράσεις

Εκτύπωση: ΕΚΦΕ Ευόσμου Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Αθανάσιος 1ο ΓΕΛ Ευόσμου - Πουλιόπουλος Πούλιος 2ο ΓΕΛ Ευόσμου - Χατζημπαλάση Θεοδώρα 3ο ΓΕΛ Ευόσμου 

2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης και διάσπασης 

3) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Cu+2AgNO3    Cu(NO3)2+2Agα) Μ + άλας     άλας + Μ΄

M+M΄Χ    ΜΧ+ Μ΄ ,   Α+ΨΑ΄    ΨΑ+Α΄ Μ=Μέταλλο, Α=Αμέταλλο
 

Σειρά δραστικότητας αμετάλλων: F2,Cl2,Br2,O2,I2,S . Κάθε προηγούμενο στοιχείο αντικαθιστά το επόμενο

 Για να γίνει μια αντίδραση απλής αντικατάστασης πρέπει το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄και το Α δραστικότερο του Α΄
 Σειρά δραστικότητας μετάλλων :  K,Ba,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au

Zn+2HCl     ZnCl2+H2 β) Μ + οξύ     άλας + H2
 

β1. Αντιδράσεις εξουδετέρωσης 

β2. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης 

1) οξύ+βάση     άλας + νερό  

2) όξινο οξείδιο+βάση     άλας+νερό

3) οξύ+βασικό οξείδιο     άλας+νερό

4) όξινο οξείδιο+βασικό οξείδιο    άλας

1) οξύ1+άλας1     οξύ2+άλας2

2) βάση1+άλας1      βάση2+άλας2

3) άλας1+άλας2     άλας3+άλας4

H2SO4+2NaOH    Na2SO4+2H2O

SO3+Ca(OH)2     CaSO4+H2O

2H3PO4+3CaO     Ca3(PO4)2+3H2O

N2O5+Na2O     2NaNO3

HCl+HCOONa     HCOOH+NaCl

NaOH+NH4Cl    NH3  +H2O+NaCl

2NaI+Pb(NO3)2    2NaNO3+PbI2

Εξουδετέρωση ονομάζεται η αντίδραση ενός οξέος
με μία βάση. Κατά την αντίδραση αυτή τα κατιόντα
υδρογόνου (Η+) που προέρχονται από το οξύ 
ενώνονται με τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που 
προέρχονται από τη βάση και δίνουν νερό.

H  + OH        HOH ή H2O+ -

Αέρια: HF,HCl,HBr,HI,H2S,HCN,SO2,SO3,CO2,NH3.
Ιζήματα: AgCl,AgBr,AgI,BaSO4,CaSO4,PbSO4
Όλα τα ανθρακικά άλατα εκτός από K2CO3,Na2CO3,
(NH4)2CO3.
Όλα τα θειούχα άλατα εκτός από K2S,Na2S,(NH4)2S.
Όλα τα υδροξείδια των μετάλλων εκτός από KOH,
NaOH,Ca(OH)2.

Το ανθρακικό οξύ (H2CO3)  και το θειώδες οξύ (H2SO3)
είναι ασταθείς ενώσεις, ενώ το υδροξείδιο του αμμωνίου
(NH4OH) είναι μόριο υποθετικό. Για αυτό στη θέση των 
προιόντων γράφουμε:
CO2   +  H2O   αντί   H2CO3
SO2   +  H2O   αντί   H2SO3
NH3   +  H2O   αντί   NH4OH

Προσοχή !!!

Α Β + Γ Δ        Α Δ + Γ Β + +++ -- - -

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης ονομάζονται οι 
αντιδράσεις μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών σε υδατικά
διαλύματα, κατά τις οποίες οι ηλεκτρολύτες 
ανταλλάσσουν ιόντα σύμφωνα με το σχήμα

Μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης γίνεται εφόσον
ένα από τα προιόντα της αντίδρασης:
1.καταβυθίζεται ως ίζημα
2.εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα
3.είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση

( Όπου Μ=K,Ba,Ca,Na )

1) Αντιδράσεις σύνθεσης

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μια εξαίρεση: Στις αντιδράσεις της NH3 με οξέα και 
στις αντιδράσεις μεταξύ όξινων και βασικών οξειδίων 
δεν έχουμε παραγωγή νερού.    NH3+HCl     NH4Cl
Επίσης στις μεταθετικές αντιδράσεις ανήκουν και οι:
α)όξινο οξείδιο+H2O    οξύ        SO3+H2O      H2SO4
β)βασικό οξείδιο+H2O    βάση  Na2O+H2O    2NaOH

(Στις αντικαταστάσεις μετάλλων το Μ στα προιόντα έχει το μικρότερο Α.Ο. εκτός του Cu)  


