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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι αντιδράσεις µεταξύ ηλεκτρολυτών σε
υδατικά διαλύµατα και πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το γενικό σχήµα:
Α+Β− + Γ+∆− → Α+∆− + Γ+Β−
Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθµοί οξείδωσης όλων των στοιχείων παραµένουν σταθεροί.
Μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πραγµατοποιείται µόνο όταν ένα τουλάχιστον
από τα προϊόντα:
• καταβυθίζεται ως ίζηµα ή
• εκφεύγει ως αέριο ή
• είναι ελάχιστα ιοντιζόµενη ένωση (π.χ. ασθενής ηλεκτρολύτης).
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Οι τρεις κατηγορίες διπλής αντικατάστασης.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ:
1)
2)
3)

ή
ή

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓
Ag + NO3− + Na+ + Cl− → Na+ + NO3− + AgCl (s)
+

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
Ca2+ + CO32− + 2H+ + 2Cl− → Ca2+ + 2Cl− + CO2 (g) + H2O
NH4Cl + KOH → KCl + NH3 + H2O
NH4+ + Cl− + K+ + OH− → K+ + Cl− + NH3 + H2O

Σηµείωση: Με τον ίδιο τρόπο πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις µεταξύ οξέων και βάσεων
(εξουδετερώσεις) π.χ.
HCl + NaOH → NaCl + H2O
ή
H+ + Cl− + Na+ + OH− → Na+ + Cl− + H2O
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1Ο : ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ∆ΥΣ∆ΙΑΛΥΤΟΥ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΞΥ
1ο βήµα: 5 σταγ. δ. CuSO4
10 σταγ. δ. NaOH

2ο βήµα: σταγόνες δ. Η2SO4

1 mL νερό

∆ιαδικασία
Σε δοκιµαστικό σωλήνα
προσθέτουµε διαδοχικά:
1 mL νερό
5 σταγόνες δ. CuSO4
10 σταγόνες δ. NaOH
Στον ίδιο σωλήνα
προσθέτουµε
σταγόνες δ. H2SO4

Χηµική εξίσωση της αντίδρασης

Παρατηρήσεις

ΠΕΙΡΑΜΑ 2Ο : ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ∆ΥΣ∆ΙΑΛΥΤΟΥ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΟΞΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΗ

To Pb(OH)2 είναι επαµφοτερίζον. Έτσι παρουσία οξέος συµπεριφέρεται ως βάση, ενώ
παρουσία βάσης συµπεριφέρεται ως οξύ (H2PbO2, µολυβδώδες οξύ).

2ο βήµα: σταγ. δ. ΗCl

1ο βήµα: 5 σταγ. δ. Pb(NO3)2
10 σταγ. δ. NaOH

1

2

1 mL νερό
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3ο βήµα: δ. NaOH ~2-3 mL
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∆ιαδικασία
Σε δύο δοκιµαστικούς
σωλήνες (1 και 2)
προσθέτουµε στον
καθένα διαδοχικά:
1mL νερό
5 σταγόνες δ. Pb(NO3)2
10 σταγόνες δ. NaOH
Στο δοκιµαστικό σωλήνα 1 προσθέτουµε
µερικές σταγόνες δ. HCl
(µέχρι να προκύψει
διαυγές διάλυµα)
Στο δοκιµαστικό
σωλήνα 2 προσθέτουµε
δ. NaOH µέχρι να
προκύψει διαυγές
διάλυµα (~ 2-3 mL).

Χηµική εξίσωση της αντίδρασης

Παρατηρήσεις

ΠΕΙΡΑΜΑ 3Ο : ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ ∆ΥΣ∆ΙΑΛΥΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

σταγ. δ. Pb(NO3)2

σταγ. δ. Pb(NO3)2

1

2

1 mL δ. ΚΙ

∆ιαδικασία
Σε δοκιµαστικό σωλήνα
1 προσθέτουµε
διαδοχικά
1 mL δ. KI
σταγόνες δ. Pb(NO3)2
Σε δοκιµαστικό σωλήνα
2 προσθέτουµε
διαδοχικά
1 mL δ. H2SO4
σταγόνες δ. Pb(NO3)2

1 mL δ. H2SO4

Χηµική εξίσωση της αντίδρασης

Παρατηρήσεις

Εναλλακτικά µπορείτε, αντί του Pb(NO3)2, να χρησιµοποιήσετε (CH3COO)2Pb (οξικό µόλυβδο) και, αντί του
H2SO4 να χρησιµοποιήσετε Na2SO4 ή CuSO4.
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4Ο : ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΟΞΥ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΟΞΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ

σταγ. δ. HCl

σταγ. δ. HCl

1

1 mL δ. Na2CO3

2

1 mL δ. NaΗCO3

∆ιαδικασία

Χηµική εξίσωση της αντίδρασης

Παρατηρήσεις

Σε δοκιµαστικό σωλήνα
1 προσθέτουµε
διαδοχικά
1 mL δ. Na2CO3
σταγόνες δ. HCl
Σε δοκιµαστικό σωλήνα
2 προσθέτουµε
διαδοχικά
1 mL δ. NaHCO3
σταγόνες δ. HCl .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις για όσες αντιδράσεις πραγµατοποιούνται:
i.
Na2CO3 + CaCl2 →
ii.
BaCl2 + CuSO4 →
iii.
AlCl3 + NH3 + H2O →
NH4OH

iv.
v.
vi.

2.

χλωριούχο βάριο + νιτρικό ασβέστιο →
θειώδες νάτριο + υδροχλωρικό οξύ →
χλωριούχο αµµώνιο + υδροξείδιο του νατρίου →

Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (χηµικές ουσίες και συντελεστές):
i.
AgNO3 + .................... → KNO3 + AgI
ii.
....................+ H2S → PbS + HNO3
iii.
BaCl2 + .................... → Ba(OH)2 + NaCl
iv.
.................... + θειικό οξύ → θειικό νάτριο + CO2 + ....................
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3. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά τις
χηµικές διεργασίες που περιγράφονται παρακάτω:
i.

Σε σωλήνα που περιέχει διάλυµα αµµωνίας προστίθενται σταγόνες διαλύµατος
FeCl3 οπότε σχηµατίζεται καστανέρυθρο ίζηµα υδροξειδίου του σιδήρου (ΙΙΙ). Στη
συνέχεια προστίθενται σταγόνες διαλύµατος HCl και το ίζηµα διαλύεται.

ii.

Σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει υδροχλωρικό οξύ και χλωριούχο νάτριο
προστίθενται σταγόνες διαλύµατος AgNO3 οπότε καταβυθίζεται λευκό ίζηµα.

iii.

Σε διάλυµα που περιέχει θειικό οξύ και θειικό χαλκό (ΙΙ) προστίθενται σταγόνες
διαλύµατος BaCl2 και σχηµατίζεται λευκό ίζηµα.

iv.

Σε δοκιµαστικό σωλήνα που περιέχει στερεό CaCO3 προστίθενται σταγόνες
διαλύµατος HCl και το σχηµατιζόµενο αέριο διαβιβάζεται σε διαυγές διάλυµα
υδροξειδίου του ασβεστίου, οπότε εµφανίζεται λευκό θόλωµα.

v.

Σε δοκιµαστικό σωλήνα περιέχεται διάλυµα K2CrO4 και KCl. Προστίθενται στο
σωλήνα σταγόνες διαλύµατος BaCl2 οπότε εµφανίζεται κίτρινο ίζηµα.

vi.

Σε διάλυµα AlCl3 προσθέτουµε σταγόνες διαλύµατος NaOH οπότε παρατηρούµε
ότι το διάλυµα θολώνει λόγω σχηµατισµού δυσδιάλυτου υδροξειδíου του
αργιλíου. Χωρίζουµε το περιεχόµενο του σωλήνα (διάλυµα – ίζηµα) σε δύο µέρη.
Στο πρώτο µέρος προσθέτουµε σταγόνες διαλύµατος HCl και προκύπτει διαυγές
διάλυµα. Στο δεύτερο µέρος προσθέτουµε σταγόνες διαλύµατος NaOH και
προκύπτει πάλι διαυγές διάλυµα.

vii.

Σε διάλυµα Na2CO3 προστίθενται σταγόνες διαλύµατος Ca(NO3)2 και
σχηµατίζεται λευκό ίζηµα. Στη συνέχεια προστίθενται σταγόνες διαλύµατος HCl
και το ίζηµα εξαφανίζεται.

Για την εκτέλεση των όλων των αντιδράσεων (και όσων αναφέρονται στις ερωτήσεις)
απαιτούνται τα παρακάτω διαλύµατα (µε bold τα διαλύµατα των πειραµάτων):
HCl 1M
NaOH 0,1M
H2SO4 0,5M

Na2CO3 0,5M
NaHCO3 0,5M
KI 0,1M

BaCl2 0,1M
FeCl3 0,1M
AlCl3 0,1M

CuSO4 0,1M
K2CrO4 0,1M

Pb(NO3)2 0,1M
Ca(NO3)2 0,1M
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