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3.5 

Χηµικές αντιδράσεις 

(χηµικά φαινόµενα) 

Οι µεταβολές κατά τις οποίες 

από ορισµένες αρχικές ουσίες 

(αντιδρώντα) δηµιουργούνται 

νέες ουσίες (προϊόντα) µε 

διαφορετικές ιδιότητες. 

Συµβολίζονται µε χηµικές 

εξισώσεις. 

Οι αντιδράσεις γίνονται. 

Οι εξισώσεις γράφονται. 

Τα άτοµα µένουν 

αµετάβλητα.  

∆εν καταστρέφονται  

ούτε σχηµατίζονται νέα. 

Απλώς αναδιατάσσονται. 

Νόµος διατήρησης της 

µάζας (Lavoisier) 

Σε κάθε χηµική αντίδραση η 

µάζα των αντιδρώντων είναι 

ίση µε τη µάζα των 

προϊόντων. 

Η ισοστάθµιση της µάζας 

στις χηµικές εξισώσεις γίνεται 

µε κατάλληλους 

συντελεστές (µπροστά από 

τους χηµικούς τύπους). 

Προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση µιας αντίδρασης: 

Τα δοµικά σωµατίδια των αντιδρώντων (άτοµα, µόρια ή ιόντα)  

να συγκρουστούν κατάλληλα (µε κατάλληλη ταχύτητα και ορισµένο προσανατολισµό). 

Αυτές οι συκρούσεις λέγονται αποτελεσµατικές. 

Ταχύτητα µιας αντίδρασης: 

Η µεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα 

αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη µονάδα του 

χρόνου. 

(µεγάλη ταχύτητα αντίδρασης σηµαίνει ότι 

γίνονται πολλές αποτελεσµατικές 

συγκρούσεις) 

Μπορεί να αυξηθεί µε: 

Αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 

Αύξηση της θερµοκρασίας 

Παρουσία καταλυτών 

Αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών 

αντιδρώντων σωµάτων 

Εξώθερµη αντίδραση 

Συνοδεύεται από έκλυση θερµότητας προς το 

περιβάλλον. 

Ενδόθερµη αντίδραση 

Συνοδεύεται από απορρόφηση θερµότητας 

από το περιβάλλον. 

Μονόδροµη αντίδραση 

Γίνεται πλήρως. 

Αµφίδροµη αντίδραση 

Μέρος µόνο των αντιδρώντων µετατρέπεται 

σε προϊόντα. 
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Απόδοση αντίδρασης: 

Ποσότητα προϊόντος που παίρνουµε πρακτικά 

Ποσότητα που θα παίρναµε θεωρητικά (αν ήταν πλήρης) 

 

Μπορεί να αυξηθεί µε µεταβολή: 

Της συγκέντρωσης αντιδρώντων ή προϊόντων 

Της θερµοκρασίας 

Της πίεσης (εφόσον µετέχουν αέρια) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι καταλύτες επηρεάζουν την ταχύτητα και όχι την απόδοση της αντίδρασης. 

Σύµβολα φυσικής κατάστασης: 

(s) στερεό   (l) υγρό   (g) αέριο   (aq) υδατικό διάλυµα 

 

Είδη χηµικών αντ ιδράσεων  

Οξειδοαναγωγικές  αντ ιδράσει ς :    

ο αριθµός οξείδωσης ορισµένων από τα στοιχεία που συµµετέχουν µεταβάλλεται. 

1 .  Σύνθεσης  

Αντιδρούν δύο ή περισσότερα στοιχεία για να σχηµατίσουν µια χηµική ένωση 

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 

2 .  Αποσύνθεσης  

Μια χηµική ένωση διασπάται στα στοιχεία της 

2 HgO(s) → 2 Hg(l) + O2(g) 

3.  ∆ ιάσπασης  

Μια χηµική ένωση διασπάται σε δύο ή περισσότερες απλούστερες ενώσεις 

2 KClO3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2(g) 

4 .  Απλής  αντ ικατάστασης  

Ένα στοιχείο σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο σε µια ένωσή του 

Μ + Μ΄Χ → ΜΧ + Μ΄        (το Μ δραστικότερο του Μ΄) 

Α + ΨΑ΄ → ΨΑ + Α΄         (το Α δραστικότερο του Α΄) 

π.χ. Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)     (Zn δραστικότερο του Cu) 

     F2(g) + 2 NaI(aq) → 2 NaF(aq) + I2(s)        (F2 δραστικότερο του Ι2) 

Σειρά δραστικότητας µετάλλων: 

K >Ba >Ca >Na >Mg >Al >Mn >Zn >Fe >Ni >Sn >Pb >H >Cu >Hg >Ag >Pt >Au 

Σειρά δραστικότητας αµετάλλων: F2 > Cl2 > Br2 > O2 > I2 > S 
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Είδη χηµικών αντ ιδράσεων  

Μεταθετ ικές  αντ ιδράσεις :    

οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που συµµετέχουν µένουν σταθεροί. 

1 .  ∆ ιπλής  αντ ικατάστασης  

Αντιδράσεις µεταξύ δύο ηλεκτρολυτών σε υδατικά διαλύµατα όπου οι ηλεκτρολύτες 

ανταλλάσσουν ιόντα. 

Α+Β- + Γ+∆- → Α+∆- + Γ+Β-      

 πρέπει ένα από τα προϊόντα να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο ή  

           να είναι ελάχιστα ιοντιζόµενη ένωση (περίπτωση εξουδετέρωσης) 

π.χ. Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → 2 NaOH (aq) + CaCO3↓  (το CaCO3 πέφτει ως ίζηµα) 

      2 KCl(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2 HCl ↑              (το HCl αποµακρύνεται ως αέριο) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στα προϊόντα: αντί H2CO3 γράφουµε CO2 ↑ + Η2Ο 

                          αντί H2SO3 γράφουµε SO2 ↑ + Η2Ο  

                          αντί NH4OH γράφουµε NH3 ↑ + Η2Ο 

2 .  Εξουδετέρωση 

Η αντίδραση ενός οξέος µε µια βάση. Τα υδρογονοκατιόντα (Η+) που προέρχονται από το 

οξύ ενώνονται µε τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από τη βάση και δίνουν 

νερό:   Η+ + ΟΗ-  → Η2Ο 

π.χ. NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l) 

       2 ΝΗ3 (aq) + H2SO4 (aq) → (NH4)2SO4 (aq) 

∗ στις αντιδράσεις της ΝΗ3 µε οξέα δεν έχουµε παραγωγή νερού 

Αέρια: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, SO2, CO2, NH3 

Ιζήµατα: AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, CaSO4, PbSO4,  

             τα ανθρακικά άλατα [εκτός Κ2CO3, Na2CO3, (NH4)2CO3] 

             τα θειούχα άλατα [εκτός Κ2S, Na2S, (NH4)2S] 

             τα υδροξείδια των µετάλλων [εκτός ΚΟΗ, NaΟΗ, Ca(OH)2, Ba(OH)2] 
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