
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4  ( ώρεσ 2) 

2Δ. Αντιδράςεισ απλήσ αντικατάςταςησ 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Κατά τισ αντιδράςεισ αυτζσ, ζνα ςτοιχείο που βρίςκεται ςε ελεφκερθ κατάςταςθ αντικακιςτά ζνα 

άλλο ςτοιχείο που βρίςκεται ςε μια ζνωςι του. Έτςι ζχουμε: 

Aπλιαντικατάςταςθ  μετάλλων :    

Μ  +  Μ΄Χ→  ΜΧ + Μ΄(1) όπου Μ και Μ΄ μζταλλα και Χ μονοατομικό ι πολυατομικό ανιόν.                                                                                      

Aπλιαντικατάςταςθ  αμετάλλων :                                                                                           

Α + ΜΑ΄  ΜΑ + Α΄ (2) όπου A και Aϋαμζταλλα και  Μ κάποιο μζταλλο.  

◊  Aπαραίτητη προϋπόθεςη για να γίνει η αντίδραςη απλήσ αντικατάςταςησ: 

Θα πρζπει το Μ να είναι δραςτικότερο από το Μ΄ με βάςθ τθ ςειρά δραςτικότθτασ των μετάλλων 

(ςειρά αναγωγικισ ιςχφοσ): 

Li>K>Ba>Ca>Na>Mg>Al>Mn>Zn>Cr>Fe>Co>Ni>Sn>Pb>H2>Bi>Cu>Hg>Ag>Pt>Au                

Και αντίςτοιχα κα πρζπει το Α να είναι δραςτικότερο από το Α΄ με βάςθ τθ ςειρά  δραςτικότθτασ 

των αμετάλλων ( ςειρά οξειδωτικισ ιςχφοσ):                                         

F2> O3> Cl2> Br2> O2> I2> S > P > As > N2> B > C > Si 

ΑΡΑ : Όςο πιο αριςτερά είναι κάποιο μζταλλο M ή αμζταλλο A ςτισ παραπάνω  ςειρζσ, τόςο πιο  

εφκολα μποροφν να αντικαταςτήςουν τα Μ΄καιΑ΄ςτισ ενώςεισ τουσ. 

◊  Oι αρικμοί οξείδωςθσ που εμφανίηουν τα μζταλλα ςτα προϊόντα είναι οι μικρότεροι, εκτόσ 

από τον χαλκό που εμφανίηεται ςαν Cu+2  . 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΩΝ ΑΠΛΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

I. Μ + οξφ → άλασ + Η2  όπου  Μ ιςχυρότερο μζταλλο από το  H2 (εκτόσ του Pb) και οξφ,   

οποιοδήποτε οξφ εκτόσ από τα HNO3 και πυκνό H2SO4  . 

                                                  Al+ 3HCl→  AlCl3+ 3/2H2 

Mg+ 2HCl→  MgCl2+ H2 

Cu + HCl→ 

 

Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 

Δοκιμαςτικοί ςωλινεσ (3)                          Αl ςτερεό 

ΣτατϊMg  ςτερεό 

Cu ζλαςμα    

                                                                        Διάλυμα HCl 2M 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

● Ζυγίηουμε ίςεσ ποςότθτεσ από τα τρία αντιδραςτιρια και τα ειςάγουμε ςτουσ τρείσ 

δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ αρικμϊντασ τουσ.  

● Προςκζτουμε και ςτουσ 3 δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ από 2 ml ΗCl 2M. 

Τι παρατθρείτε;…………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιο από τα μζταλλα που χρθςιμοποιικθκαν είναι δραςτικότερο και πϊσ καταλιξατε ςτο 

ςυμπζραςμά ςασ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EMΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρωκοφν όςεσ από τισ παρακάτω χθμικζσ αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται:  



Zn(s) + 2HCl(aq) →   ……………+......... 

Na(s) + HCl(aq) →    …………… +…….. 

 Ba(s) + HI(aq) →…………  +…….                                                       

 Fe + (αρ) H2SO4(aq)  →……… + ……  

Ag(s) + HBr(aq)→..……… + …….    

 

ΙΙ. Μ+ άλασ→ Μ΄+ άλασ΄ 

Cu(s)  +ΑgNO3(aq) →  2Ag(s)  +Cu(NO)3(aq) 
 
υμπληρώςτε την αντίδραςη:      Fe(s) + CuSO4 (aq)→...….+……… 
 
 
 
Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 
             Ποτιρια ηζςεωσ των 50ml (2)                      Έλαςμα Cu 
                                                                                      Διάλυμα ΑgNO3  

                                                                                       Σφρμα κουηίνασ (Fe) 
                                                                                       Διάλυμα CuSO4 

      ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

     ● Σε κακζνα από τα ποτιρια ηζςεωσ των 100ml ειςάγουμε το ζλαςμα Cu και το ςιδερζνιο  

ςυρματάκι. 

     ● Καλφπτουμε το ζλαςμα με διάλυμα  ΑgNO3 και το ςφρμα με διάλυμα CuSO4. 
         Να καταγράψετε τισ παρατθριςεισ ςασ.                
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EΜΠΕΔΩΗ  

       υμπληρώςτε τισ ακόλουθεσ χημικζσ εξιςώςεισ:                                                               

Al(s) + FeBr2(aq)   →    ……………+ ………  

Zn(s) + CuSO4(aq)  →    ………….+…….. 

       Ca(s) + AgNO3(aq) →    …………+……… 

       Al(s) +  Fe2O3(s)  →      …………+………           

ΙΙΙΑ.    Μ(s)  + H 2O(l)  → υδροξείδιοΜ(aq)  + Η2(g)  όπουΜ=Li, K, Ba,  Ca,  Na  

Na(s)  + HOΗ(l)→………+……. 

Όργανα – ΣυςκευζσΑντιδραςτιρια 

Ποτιρι ηζςεωσ 500ml                                 μεταλλικό νάτριο ( ςτο μζγεκοσ φακισ) 

Γυάλινθ ράβδοσ                                           δείκτθσ φαινολοφκαλεϊνθσ 

                                                                        Νερό 

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ   

● Γεμίηουμε το ποτιρι ηζςεωσ με νερό 

● Προςκζτουμε 5-6 ςταγόνεσ από τον δείκτθ και αναδεφουμε. 

● Προςκζτουμε πολφ προςεκτικά το κομμάτι μεταλλικοφ Na 

Να καταγράψετε τισ παρατθριςεισ ςασ. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αν είναι γνωςτό ότι ο δείκτθσ τθσ φαινολοφκαλεϊνθσ ςε όξινο περιβάλλον είναι άχρωμοσ και ςε 

βαςικό κόκκινοσ αιτιολογιςτε τθν αλλαγι του χρϊματοσ που καταγράψατε. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΙΙΙΒ.    Μ(s)  + H2O(g)  → οξείδιο Μ(s)  + Η2(g)  όπου Μ= μζταλλο πιο αναγωγικό από το Η2 (εκτόσ 

των Li, K, Ba,  Ca,  Na)  ςε κατάςταςθ ατμϊν                                                                                         

Mg(s) +  H2O(g)→ ……………………………… …  

ΕΜΠΕΔΩΗ 

Να ςυμπλθρωκοφν οι παρακάτω αντιδράςεισ: 

Cu(s) +  H2O(g) → ……………………………………..        

   Ba (s) + H 2O(l) ………………………………………                               

 

IV.     A(g) + άλασ → Α΄+ άλασ΄ 

Αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ τθν ςειρά δραςτικότθτασ των αμετάλλων να ςυμπλθρϊςετε όςεσ από τισ 

παρακάτω αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται:  

F2> O3> Cl2> Br2> O2> I2> S > P > As > N2> B > C > Si 
ΕΜΠΕΔΩΗ 
Να ςυμπλθρωκοφν όςεσ αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται: 
Br2 (l) + KI(aq) ………+……. 
Cl2(g) + AlI3(aq)  ………+…….. 
 S(s) + KCl(aq)………+…….. 
F2(g) + 2KBr(aq) ………+……. 


