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ΤΓΚΡΙΗ ΣΗ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΗΡΟΤ – ΥΑΛΚΟΤ 
 
 

Δισαγωγικέρ γνώσειρ  

Έλα κέηαιιν κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζε έλα δηάιπκα: 

 Τα ηόληα ησλ κεηάιισλ πνπ είλαη ιηγόηεξν δξαζηηθά απ’ απηό 

 Τα θαηηόληα πδξνγόλνπ ζε νξηζκέλα δηαιύκαηα νμέσλ, εθόζνλ ην κέηαιιν είλαη 

δξαζηηθόηεξν από ην πδξνγόλν. 

 

       Άιαο κεηάιινπ1 + Μέηαιιν2 →  Άιαο  κεηάιινπ2 + Μέηαιιν1 

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

 

κοποί τος πειπάματορ  

 Να αληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα ρεκηθά θαηλόκελα (Π.ρ. αιιαγή 

ζην ρξώκα)                          

 Να παξηζηάλεη ηα ζπγθεθξηκέλα ρεκηθά θαηλόκελα,  ηα νπνία κειεηάεη,  κε ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο.    

 Να θαηαιάβεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε δηαιπηόηεηα ησλ αιάησλ.  

 Να δηαπηζηώλεη όηη γεληθά,  ην ιηγόηεξν δξαζηηθό ζηνηρείν αληηθαζίζηαηαη ζηηο ελώζεηο ηνπ 

από ην πεξηζζόηεξν δξαζηηθό ζηνηρείν.  

 

Απαιτούμενα όπγανα και οςσίερ  

Πνηήξηα δέζεσο ησλ 250 ml 

Σηεξεόο έλπδξνο ζεηηθόο ραιθόο(Γαιαδόπεηξα)  CuSO4.5H2Ο 

Σηδεξέληα θαξθηά Fe(s) θαη ςηιό ζύξκα θνπδίλαο 

 

Ασυάλεια 

 Σίδεξνο Fe (s) :  (CAS  No: 7439-89-6).  Σηεξεό,  γθξη,  άνζκν.  Γελ είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθό.  

 Έλπδξνο ζεηηθόο ραιθόο (Γαιαδόπεηξα) CuSO4.5H2O (s): (CAS No: 7758-99-8). Μπιε 

ζηεξεό, άνζκν. Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Πνιύ 

ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο 

επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 

Ποπεία τος πειπάματορ  

Σε πνηήξη δέζεσο ησλ 250 mL δηαιύνπκε 5 g   CuSO4.5H2O ζε 150 ml λεξνύ.  Δπεηδή ε 

δηάιπζε αξγεί γηα λα επηηαρύλνπκε ηε δηάιπζε ζεξκαίλνπκε ην δηάιπκα. Δλαιιαθηηθά κπνξνύκε λα 

βάινπκε ηελ γαιαδόπεηξα ζε γνπδί θαη λα ηελ ζπάζνπκε ζε κηθξά θνκκάηηα. Πξνθύπηεη γαιάδην 

δηάιπκα CuSO4. Μνηξάδνπκε ην δηάιπκα ζε δπν πνηήξηα δέζεσο ελώ αθήλνπκε θαη κηθξή 

πνζόηεηα ζην πνηήξη σο κάξηπξα. 

Σην πξώην πνηήξη δέζεο βάδνπκε ην ζηδεξέλην θαξθί έηζη ώζηε έλα κέξνο ηνπ λα κείλεη έμσ 

από ην δηάιπκα.  Μεηά από 1 min  πεξίπνπ βγάδνπκε ην θαξθί θαη παξαηεξνύκε όηη ην ηκήκα πνπ 

ήηαλ βπζηζκέλν ζην δηάιπκα έρεη θαιπθζεί από Cu  γηαηί έρεη ζθνύξν θόθθηλν ρξώκα.  Βάδνπκε 

πάιη ην θαξθί κέζα ζην δηάιπκα θαη ην αθήλνπκε πεξίπνπ γηα 10 min. Παξαηεξνύκε όηη ην θαξθί 

έρεη καδέςεη γύξσ ηνπ αξθεηή πνζόηεηα ραιθνύ, ελώ ην δηάιπκα αξρίδεη θαη γίλεηαη πξαζηλσπό. 

Σπγθξίλνπκε ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ κε ην πξώην δηάιπκα.  

Σην δεύηεξν πνηήξη δέζεο βάδνπκε ςηιό ζύξκα θνπδίλαο θαη παξαηεξνύκε ηηο αιιαγέο ζην 

δηάιπκα θαη ζην ζύξκα. 
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Αξιολόγηση 

1. Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα δηαιύζνπκε πνην εύθνια ηελ γαιαδόπεηξα ζην λεξό: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Τη ρξώκα έρεη αξρηθά ην δηάιπκα ηνπ ζετθνύ ραιθνύ; ……………………………………..… 

 

3. Τη ρξώκα απέθηεζε ην ηκήκα ηνπ θαξθηνύ πνπ ήηαλ βπζηζκέλν κέζα ζην δηάιπκα ηεο 

γαιαδόπεηξαο; ……………………………………………………………………………………. 

 

4. Τη ρξώκα απέθηεζε ην ηειηθό δηάιπκα ηεο γαιαδόπεηξαο πνπ πεξηέρεη θαη ην θαξθί; 

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

 

5. Όηαλ ζην δηάιπκα ηνπ CuSO4 βάινπκε ζύξκα ε αληίδξαζε γίλεηαη πην γξήγνξα ή πην αξγά, 

ζε ζύγθξηζε κε ην θαξθί θαη γηαηί; ………………………………………………………… 

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

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

 

6. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο ζηελ νπνία νθείιεηαη n  αιιαγή ηνπ 

ρξώκαηνο ηνπ δηαιύµαηνο θαη ηνπ ζηδεξέληνπ θαξθηνύ ή ηεο ζπξκάηηλεο κάδαο.   

Fe (s)     +    Cu2+(aq)        —→     ……………     +     …………… 

 

 

 

Βιβλιογπαυία  

Δξγαζηεξηαθόο νδεγόο Χεκεία Γ’ Γπκλαζίνπ (ΟΔΓΒ) 

 

Χεκεία Γ’ Γπκλαζίνπ (ΟΔΓΒ) 

 

http://users.sch.gr/ppoulio/dokimastiko/sect04/page47.html 

 

 

ΔΚΦΔ Ν.Ισλίαο  http://ekfe-n-ionias.att.sch.gr/woshchem.html 

 

 

ΔΚΦΔ Χαιαλδξίνπ 

http://ekfe-n-ionias.att.sch.gr/chemgymnc/SEIRA_DRASTIKOTHTAS_METALVN.pdf 
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