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 (Χημεία Α’ και Β’κατεύθυνσης Λυκείου) 
ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Ένα μέταλλο μπορεί να αντικαθιστά από τις ενώσεις του ένα άλλο μέταλλο λιγότερο 
δραστικό. Την ιδιότητα αυτή μπορούμε να την αξιοποιήσουμε πειραματικά για να 
συγκρίνουμε τη δραστικότητα των μετάλλων και να τα κατατάξουμε κατά σειρά 
δραστικότητας. 
 

• Να μελετήσουν οι μαθητές τις αντιδράσεις μετάλλων με διαλύματα αλάτων 
τους.    

Διδακτικοί Σκοποί – Στόχοι  

• Τα κατατάξουν τα μέταλλα κατά σειρά δραστικότητας. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Απαραίτητα όργανα Αντιδραστήρια 
Κατάλληλη εκτύπωση αντιδρώντων 
Διαφάνεια 
 

Μέταλλα: Έλασμα Zn  
                 Κομματάκι Cu 
                 Σιδερένιες Fe πρόκες 
Διαλύματα: HCl (aq)      1M 
                    AgNO3 (aq)    0,1M  
                    CuSO4 (aq)     0,1M                        
                    FeCl3 (aq) 0,1M 
 

 

Τα οξέα "καίνε", "καταστρέφουν", "λιώνουν" τα πάντα (άρα και τα μέταλλα). 
Πιθανές παρανοήσεις των μαθητών  

Τα μέταλλα δέχονται παθητικά την επίδραση των οξέων. 
Δύο μέταλλα δε μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 
 
Ανάκληση γνώσεων-προαπαιτούμενες γνώσεις
 

 (ιδιότητες οξέων - 1ο κεφ.) 

ορισμένα οξέα αντιδρούν με μέταλλα: 
τα οξέα στα υδατικά τους διαλύματα δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+) 
 
 

Στη διαφάνεια καθορίζουμε τις θέσεις των αντιδραστηρίων. Στις οριζόντιες σειρές τα 
μέταλλα και στις κάθετες τα διαλύματα. Τοποθετούμε από ένα κομμάτι χαλκού, 
ψευδαργύρου και σιδερένιου καρφιού στις αντίστοιχες οριζόντιες θέσεις. 
Προσθέτουμε από δύο σταγόνες των αντίστοιχων διαλυμάτων στις κάθετες στήλες. 
Μετά από πέντε λεπτά παρατηρούμε κατακόρυφα τις αλλαγές και καταγράφουμε τις 
παρατηρήσεις μας (αλλαγές χρώματος, φυσαλίδες).  

Πειραματική Διαδικασία 

 
 
 
 
 
 
 
 

οξύ + μέταλλο → …… + Η2↑    
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Διαφάνεια πειράματος 
 

 

 
 
 
 

 HCl(aq) AgNO3(aq) CuSO4(aq) FeCl3 (aq) 

Cu(s)     

Zn(s)     

Fe(s)     
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
Ονοματεπώνυμο:……………………..Ομάδα εργασίας:……………………..Ημερομηνία :………………………… 
 

 
Πως επηρέασε το υδροχλωρικό οξύ καθένα από τα μέταλλα; Κατέταξε εάν τα  Cu, Zn, Fe είναι δραστικότερα του Η2 (ξεκινώντας από το 
δραστικότερο προς το  αδρανέστερο)………………………………………………….. Η2………………………………………………….. 
Αντέδρασε καθένας από τα μέταλλα με το νιτρικό άργυρο; Κατέταξε την δραστικότητα τους (ξεκινώντας από το δραστικότερο προς το  
αδρανέστερο)……………………………………………………………………………Ag………….……………………………………… 
Συμφωνούν τα συμπεράσματα σου με την επίδραση του θειϊκού χαλκού στα μέταλλα; Γράψε ξανά την σειρά κατάταξης(ξεκινώντας από το 
δραστικότερο προς το  αδρανέστερο)…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αν δεν έχεις συμπεράνει ποιο από τα Zn, Fe είναι δραστικότερο η επίδραση του χλωριούχου σιδήρου (III) θα στο αποκαλύψει. 
Τελική σειρά κατάταξης                H2         
(ξεκινώντας από το δραστικότερο προς το  αδρανέστερο) 
 
Με βάση τις παρατηρήσεις σας να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται 

Αντιδραστήρια Αντίδραση 

  
  
  
  
  
  
  
  

 HCl(aq) AgNO3(aq) CuSO4(aq) FeCl3 (aq) 
Cu(s)     

Zn(s)     
Fe(s)     
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Η σειρά που προκύπτει ονομάζεται σειρά δραστικότητας (ή ηλεκτροχημική σειρά) των μετάλλων. Με βάση τη σειρά δραστικότητας μπορούμε 
να προβλέψουμε τη συμπεριφορά μεταξύ δύο οποιονδήποτε μετάλλων. 
 

1. Θα χρησιμοποιούσατε ένα μαγειρικό σκεύος από σίδηρο για να μαγειρέψετε λεμονάτο ή κοκκινιστό κρέας; Γιατί; Υπενθυμίζεται ότι η 
τομάτα και το λεμόνι έχουν όξινο pH. Τι σκεύος θα προτιμούσατε; ……………………………………………. 

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

 
2. Ο ψευδάργυρος Zn χρησιμοποιείται για να προστατεύσει το σίδηρο Fe από τη διάβρωση. Να δώσετε μια εξήγηση αξιοποιώντας τα 

πειραματικά δεδομένα. …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Να προτείνετε έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να διαπιστώσετε αν ένα κόσμημα είναι από άργυρο ή ψευδάργυρο. 

Χρησιμοποιήστε όποιο αντιδραστήριο θέλετε. ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Το Al είναι δραστικότερο του Cu. Μπορείτε να προβλέψετε τι θα συμβεί αν σε διάλυμα CuSO4 (γαλαζόπετρα) βυθίσουμε ένα φύλλο 

αλουμινίου; ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Αν σε διάλυμα Al(NO3)3 βυθίσουμε ένα σύρμα Cu;……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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