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Τη μκμμάδεηαη  πεμηθή ακηίδναζε;
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Η πεμηθή ακηίδναζε είκαη έκα πεμηθό 
θαηκόμεκμ, μηα μεηαβμιή, θαηά ηεκ μπμία 
από μηα ή πενηζζόηενεξ πεμηθέξ μοζίεξ 
ζπεμαηίδμκηαη μία ή πενηζζόηενεξ κέεξ 

πεμηθέξ μοζίεξ.
Οη πεμηθέξ μοζίεξ πμο οπήνπακ πνηκ από ηεκ 

ακηίδναζε μκμμάδμκηαη ακηηδνώκηα
(ζώμαηα), εκώ μη πεμηθέξ μοζίεξ πμο 

πανάγμκηαη από ηεκ ακηίδναζε μκμμάδμκηαη 
πνμϊόκηα (ζώμαηα).



Τη παζαίκμοκ ηα άημμα ηωκ ακηηδνώκηωκ ζωμάηωκ ζε 
μηα πεμηθή ακηίδναζε;
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Τα άημμα ηωκ ζημηπείωκ ζε μηα πεμηθή ακηίδναζε 
μέκμοκ αμεηάβιεηα. 

Δεκ θαηαζηνέθμκηαη, αιιά μύηε θαη ζπεμαηίδμκηαη 
κέα. 

Απιώξ ακαδηαηάζζμκηαη, δειαδή ζοκδέμκηαη μεηαλύ 
ημοξ με δηαθμνεηηθό ηνόπμ θαη ζπεμαηίδμοκ ηα 

πνμϊόκηα ηεξ ακηίδναζεξ.  
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…ε ακαδηάηαλε ζε θηκμύμεκα ζθίηζα
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…ε ακαδηάηαλε ζε ζθίηζα



Πμηεξ είκαη μη πνμϋπμζέζεηξ γηα κα πναγμαημπμηεζεί ε 
ακηίδναζε μεηαλύ ηωκ ακηηδνώκηωκ ζωμάηωκ;

Η ζεωνία ηωκ ζογθνμύζεωκ

 Τα μόνηα ηωκ ακηηδνώκηωκ πνέπεη κα ζογθνμύμκηαη
μεηαλύ ημοξ.

 Οη ζογθνμύζεηξ κα γίκμοκ με ημκ θαηάιιειμ 
πνμζακαημιηζμό.

 Τα δμμηθά ζωμαηίδηα ηωκ ακηηδνώκηωκ πμο ζογθνμύμκηαη 
κα έπμοκ ηεκ θαηάιιειε ηαπύηεηα.

 Έπεη εθηημεζεί όηη μόκμ έκα πμιύ μηθνό πμζμζηό ηωκ 
ζογθνμύζεωκ ηωκ ακηηδνώκηωκ είκαη απμηειεζμαηηθέξ, 
δειαδή μδεγμύκ ζημ ζπεμαηηζμό πνμϊόκηωκ.
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…θαηάιιειμ πνμζακαημιηζμό…
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Με απμηειεζμαηηθή 
ζύγθνμοζε

Με απμηειεζμαηηθή 
ζύγθνμοζε

Απμηειεζμαηηθή 
ζύγθνμοζε



…θαηάιιειε ηαπύηεηα…
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Τα ζωμαηίδηα πμο ζογθνμύμκηαη πνέπεη κα δηαζέημοκ ηθακή 
εκένγεηα, ώζηε ε ζύγθνμοζε κα μδεγεί ζε απμηέιεζμα. Δειαδή 

θάπμημη πεμηθμί δεζμμί κα δηαζπαζημύκ θαη θάπμημη κέμη κα 
ζπεμαηηζημύκ. Ακ ηα ζωμαηίδηα θαηά ηεκ ζύγθνμοζε ημοξ δεκ 

έπμοκ ηεκ ακαγθαία εκένγεηα, δεκ γίκεηαη ε ακηίδναζε.  

Κάκηε θιηθ ζηεκ εηθόκα γηα 
κα δείηε ημ βίκηεμ

http://www.youtube.com/user/kosasihiskandarsjah


Πωξ ζομβμιίδμκηαη μη πεμηθέξ ακηηδνάζεηξ;
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Κάζε πεμηθή ακηίδναζε ζομβμιίδεηαη με μηα πεμηθή ελίζωζε. 
Σηε πεμηθή ελίζωζε δηαθνίκμομε δομ μέιε, πμο ζοκδέμκηαη 
μεηαλύ ημοξ με έκα βέιμξ (      ).
Σημ πνώημ μέιμξ γνάθμομε ηα ζώμαηα πμο έπμομε ανπηθά, 
πνηκ λεθηκήζεη ε ακηίδναζε, πμο μκμμάδμκηαη ακηηδνώκηα, 
εκώ ζημ δεύηενμ μέιμξ γνάθμομε ηα ζώμαηα πμο 
ζπεμαηίδμκηαη θαηά ηεκ ακηίδναζε θαη μκμμάδμκηαη πνμϊόκηα. 

Ακηηδνώκηα Πνμϊόκηα

Γηα κα παναθηενίζμομε ηε θοζηθή θαηάζηαζε ηωκ ζωμάηωκ πμο μεηέπμοκ 
ζηηξ ακηηδνάζεηξ πνεζημμπμημύμε ηα παναθάηω ζύμβμια. 

s (solid=ζηενεό),  l ( liquid=ογνό), g (gas=αένημ), aq (aqua=κενό)



Πωξ γνάθμομε μηα πεμηθή ελίζωζε;
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Βήμα 1μ : ζημ πνώημ μέιμξ γνάθμομε ηα μόνηα ηωκ 
ακηηδνώκηωκ, εκώ ζημ δεύηενμ μέιμξ ηεξ ελίζωζεξ γνάθμομε 
ηα  πνμϊόκηα ηεξ ακηίδναζεξ. 

Η2 + Ν2 ΝΗ3

Βήμα 2μ : ε πεμηθή ελίζωζε δεκ είκαη αθόμα ζωζηά γναμμέκε, 
θαζώξ μ ανηζμόξ ηωκ αηόμωκ θάζε ζημηπείμο ζα πνέπεη κα 
είκαη ό ίδημξ ζηα ακηηδνώκηα θαη ζηα πνμϊόκηα, αθμύ ηα άημμα 
μύηε θζείνμκηαη μύηε δεμημονγμύκηαη (ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ 
μάδαξ) θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ πεμηθήξ ακηίδναζεξ

Βήμα 3μ : γηα κα ηζμζηαζμίζμομε ηε μάδα βάδμομε ημοξ 
θαηάιιειμοξ ζοκηειεζηέξ ζηα δύμ μέιε ηεξ ελίζωζεξ, ώζηε μ 
ανηζμόξ ηωκ αηόμωκ θάζε ζημηπείμο κα είκαη μ ίδημξ ζηα 
ακηηδνώκηα θαη ζηα πνμϊόκηα

Η2 +  Ν2 ΝΗ32   3  

http://www.youtube.com/user/kosasihiskandarsjah
http://www.youtube.com/user/kosasihiskandarsjah


Αξ ελαζθεζμύμε ζηε ζομπιήνωζε ηωκ ζοκηειεζηώκ… 

P4 +    Cl2     PCl3 

CH4 +     O2 CO2 +     H2O

Na   +   FeCl2 NaCl    +     Fe

KClO3 KCl   +     O2

Al   +     HCl              AlCl3 +      H2

Ca(OH)2 +    H3PO4 Ca3(PO4)2 +    H2O

N2O5 +    NaOH              NaNO3 +     H2O
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Γίδε πεμηθώκ ακηηδνάζεωκ
Οη ακηηδνάζεηξ πωνίδμκηαη ζε δύμ μεγάιεξ θαηεγμνίεξ:

 Ολεηδμακαγωγηθέξ 

Σηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ μ ανηζμόξ μλείδωζεξ μνηζμέκωκ από ηα ζημηπεία 
πμο ζομμεηέπμοκ μεηαβάιιεηαη.

Χωνίδμκηαη ζε:

 ζοκζέζεηξ

 απμζοκζέζεηξ

 δηαζπάζεηξ

 ακηηδνάζεηξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ

 Μεηαζεηηθέξ

Σηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ μη ανηζμμί μλείδωζεξ όιωκ ηωκ ζημηπείωκ πμο 
μεηέπμοκ ζηε ακηίδναζε παναμέκμοκ ζηαζενμί.

Χωνίδμκηαη ζε:

 ακηηδνάζεηξ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ

 ελμοδεηένωζε
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http://www.youtube.com/watch?v=tE4668aarck


Ακηηδνάζεηξ ζύκζεζεξ
Καηά ηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ ακηηδνμύκ δύμ ε 
πενηζζόηενα ζημηπεία γηα κα ζπεμαηίζμοκ μηα πεμηθή 
έκωζε.                Ν2 +3Η2 2ΝΗ3

2Mg + O2  2MgO   
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Ακηηδνάζεηξ απμζύκζεζεξ

Καηά ηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ μηα πεμηθή έκωζε δηαζπάηαη 
ζηα ζημηπεία ηεξ.

2HgO        2Hg + O2

Ακηηδνάζεηξ δηάζπαζεξ
Καηά ηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ μία πεμηθή έκωζε δηαζπάηαη ζε 
δύμ ε πενηζζόηενεξ απιμύζηενεξ πεμηθέξ μοζίεξ.

2KClO3  2KCl + 3O2

Ολεηδμακαγωγηθέξ



Ακηηδνάζεηξ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ

Καηά ηηξ ακηηδνάζεηξ αοηέξ έκα ζημηπείμ πμο βνίζθεηαη ζε 
ειεύζενε θαηάζηαζε ακηηθαζηζηά έκα άιιμ ζημηπείμ πμο 
βνίζθεηαη ζε μία έκωζε ημο. Έηζη έκα μέηαιιμ Μ
ακηηθαζηζηά έκα μέηαιιμ Μ΄ ή ημ οδνμγόκμ, εκώ έκα 
αμέηαιιμ Α ακηηθαζηζηά έκα αμέηαιιμ Α΄. Απαναίηεηε 
πνμϋπόζεζε γηα κα γίκεη ε ακηίδναζε απιήξ 
ακηηθαηάζηαζεξ είκαη ημ Μ κα είκαη δναζηηθόηενμ ημο Μ΄ 
θαη ημ Α δναζηηθόηενμ ημο Α΄.
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Σεηνά δναζηηθόηεηαξ μεηάιιωκ
Κ, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Αύλεζε δναζηηθόηεηαξ

Σεηνά δναζηηθόηεηαξ αμεηάιιωκ
F2, Cl2, Br2, O2, I2, S

Ολεηδμακαγωγηθέξ



Παναδείγμαηα ακηηδνάζεωκ απιήξ ακηηθαηάζηαζεξ
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Μέηαιιμ + άιαξ          άιαξ + μέηαιιμ

Fe(s) + CuSO4(aq) FeSO4(aq) + Cu(s)

Μέηαιιμ + μλύ          άιαξ + Η2

Zn(s) + HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g)

Μέηαιιμ + κενό              Μ(ΟΗ)π ή Μ2Οπ + Η2 

2Na(s) + H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g)

Τα πημ δναζηηθά μέηαιια: Κ, Ba, Ca, Na

Τα οπόιμηπα πημ δναζηηθά  από ημ οδνμγόκμ …

Mg(s) + H2O(l) MgO(s) + H2(g)

Ολεηδμακαγωγηθέξ



Μεηαζεηηθέξ ακηηδνάζεηξ

Ακηηδνάζεηξ  δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ μκμμάδμκηαη μη 
ακηηδνάζεηξ μεηαλύ δύμ ειεθηνμιοηώκ ζε οδαηηθά δηαιύμαηα , 
θαηά ηηξ  μπμίεξ μη ειεθηνμιύηεξ ακηαιιάζζμοκ ηόκηα , 
ζύμθωκα με ημ ζπήμα: Α+Β- + Γ+Δ- Α+Δ- + Γ+Β-
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Μηα ακηίδναζε δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ γίκεηαη μόκμκ 
εθόζμκ έκα από ηα πνμϊόκηα ηεξ ακηίδναζεξ :
 «πέθηεη» ωξ ίδεμα,
 εθθεύγεη ωξ αένημ από ημ ακηηδνώκ ζύζηεμα,
 είκαη ειάπηζηα ημκηηδόμεκε έκωζε, δειαδή δηίζηαηαη ζε 
πμιύ μηθνό βαζμό (γηα ηεκ ελμοδεηένωζε).



Παναδείγμαηα ακηηδνάζεωκ δηπιήξ ακηηθαηάζηαζεξ
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AgNO3 + NaCl              NaNO3 + AgCl

AgNO3 + KI              KNO3 + AgI

BaCl2 + 2HNO3 Ba(NO3)2 + 2HCl        

Παρατήρηση

aκηί Η2CO3 γνάθμομε   CO2 + H2O

ακηί Η2SO3 γνάθμομε    SO2 + H2O

ακηί ΝΗ4ΟΗ  γνάθμομε    ΝΗ3 + H2O

Μεηαζεηηθέξ ακηηδνάζεηξ



Γλμοδεηένωζε
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Μεηαζεηηθέξ ακηηδνάζεηξ

Γλμοδεηένωζε μκμμάδεηαη ε ακηίδναζε εκόξ μλέμξ με μηα βάζε. Καηά ηεκ 
ακηίδναζε αοηή ηα Η+ πμο πνμένπμκηαη από ημ μλύ εκώκμκηαη με ηα ΟΗ-

πμο πνμένπμκηαη από ηε βάζε, θαη δίκμοκ κενό:     Η+ + ΟΗ- Η2Ο 
Καηά ηεκ ελμοδεηένωζε ημ ακηόκ ημο μλέμξ θαη ημ θαηηόκ ηεξ βάζεξ 
ζπεμαηίδμοκ άιαξ.

Παναδείγμαηα
μλύ +βάζε :

ΗCl (aq) + NaOH (aq)  NaCl (aq) + Η2Ο (l) 

όληκμ μλείδημ + βάζε :
Ν2Ο5 (aq) + 2ΝαΟΗ (aq) 2NaNO3 (aq) + Η2Ο (l)

βαζηθό μλείδημ + μλύ :
CaO (aq) +2HCl (aq) CaCl2 (aq) + Η2Ο (l)

Σηηξ ακηηδνάζεηξ ηεξ ΝΗ3 με μλέα θαη ζηηξ ακηηδνάζεηξ μεηαλύ 
όληκωκ θαη βαζηθώκ μλεηδίωκ δεκ έπμομε παναγωγή κενμύ.

όληκμ μλείδημ + βαζηθό μλείδημ :
3SO3 + Fe2O3 Fe2(SO4)3



Πεγέξ
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Βηβιημγναθία

• Χεμεία Α΄ Λοθείμο (Ο.Γ.Δ.Β), Σ.Λημδάθεξ, Δ.Γάθεξ, 
Δ.Θεμδωνόπμοιμξ, Π.Θεμδωνόπμοιμξ, Α.Κάιιεξ, 

• Χεμεία Α΄ Λοθείμο (Σαββάιαξ), Κ.Παπαδήζε

Videos
• http://www.youtube.com/watch?v=tE4668aarck

• http://www.youtube.com/user/TutorVista#p/search/16/_AWKQQ58lk0
• http://www.youtube.com/user/kosasihiskandarsjah#p/u/88/VbIaK6PLrRM

• http://www.youtube.com/user/kosasihiskandarsjah#p/u/108/dExpJAECSL8

Φωημγναθίεξ
Δηαδίθηομ

ηέιμξ 
πνμβμιήξ
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