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ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
«Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» 

 
Στόχος του πειράµατος: 
1.Θα µελετήσουµε τον αναγωγικό χαρακτήρα των µετάλλων: Cu, Fe, Mg και Al. 
2.Θα «ανακαλύψουµε» τη σειρά δραστικότητας αυτών των µετάλλων. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
1.Ογκοµετρικός κύλινδρος των 10 ml 

2.Μεγάλους δοκιµαστικούς σωλήνες (8) 

3.Μικρά ποτηράκια ζέσεως (2) 

4.∆ιάλυµα CuSO4 0,1M 

5.∆ιάλυµα AlCl3 0,1M 

6.Σύρµα Cu (από καλώδιο) 

7.Σύρµα Mg περίπου 20 cm 

8.Σύρµα κουζίνας (Fe) 

9.Αλουµινόχαρτο (Al) 

10.∆ιάλυµα HCl («κεζάπ»του εµπορίου 7-10%w/w) 

 
Εκτελούµε 3 πειράµατα: 
 
ΠΕΙΡΑΜΑ 1 

(α) Τυλίγουµε το σύρµα Mg γύρω από ένα στυλό, ώστε να γίνει σπειροειδές. 

(β) Κόβουµε µία ταινία αλουµινόχαρτο µε πλάτος λίγο µικρότερο από τη 

διάµετρο ενός µεγάλου δοκιµαστικού σωλήνα. 

(γ) Κόβουµε ένα κοµµάτι σύρµα κουζίνας. (δεν το συµπιέζουµε). 

(δ) Βάζουµε σε τρεις σωλήνες από 10ml διαλύµατος CuSO4,τοποθετούµε τα 

µέταλλα και παρατηρούµε τις µεταβολές. 

-Το Mg αντιδρά σχεδόν αµέσως. Μικρά µαύρα κοµµατάκια εισέρχονται στο 

διάλυµα, µεταβάλλοντας το χρώµα του. 

- Στην επιφάνεια του αλουµινόχαρτου δηµιουργούνται µικρές τρύπες, καθώς το 

Al µεταφέρεται στο διάλυµα. Θα χρειαστεί να περιµένουµε 5 µε 10 λεπτά. 

- Στην επιφάνεια του σύρµατος Fe δηµιουργείται λεπτό στρώµα χαλκού που 

µοιάζει µε σκουριά. (αν αραιώσουµε λίγο το διάλυµα του CuSO4 στο σωλήνα 

πριν βάλουµε το σύρµα, αυτό σε 10 λεπτά περίπου, πρασινίζει εξ αιτίας των 

ιόντων σιδήρου που µεταφέρονται σ’ αυτό από το σύρµα). 

Συµπέρασµα 1: Το Mg, το Al και ο Fe είναι δραστικότερα από το Cu. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ 2 

Σε δύο µικρά ποτηράκια ζέσεως προσθέτουµε από 20ml διαλύµατος AlCl3. 

Στο ένα µισοβυθίζουµε σύρµα Mg και στο άλλο ένα κοµµατάκι σύρµα Fe. 

-Το βυθισµένο τµήµα του ασπρίζει (υπάρχει εµφανής διαφορά στο χρώµα µε το 

τµήµα του σύρµατος που είναι εκτός διαλύµατος). 

-Στο δεύτερο δεν παρατηρείται καµία µεταβολή. 

Συµπέρασµα  2: Το Mg είναι δραστικότερο από το Al και το Al είναι    

δραστικότερο από τον Fe. 

Από τα δύο παρά πάνω συµπεράσµατα, προκύπτει ότι η σειρά δραστικότητας των 

µετάλλων, είναι: Mg , Al , Fe , Cu 

Aν θέλουµε να διαπιστώσουµε τη σχετική θέση των µετάλλων ως προς το Η, 

εκτελούµε τo πείραµα 3. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑ 3 

Σε τέσσερις σωλήνες προσθέτουµε από 10ml κεζάπ. Στον πρώτο βυθίζουµε 

σύρµα Mg, στο δεύτερο σύρµα Fe, στον τρίτο λίγα κοµµατάκια αλουµινόχαρτο 

και στον τέταρτο το σύρµα του Cu. 

-Το Mg αντιδρά αµέσως. Παρατηρούµε πολύ ζωηρή έκλυση υδρογόνου. 

-Στην επιφάνεια του σύρµατος Fe σχηµατίζoνται φυσαλίδες υδρογόνου. 

-Το Al αργεί αρκετά να αντιδράσει (περίπου 15 λεπτά). Όταν όµως ξεκινήσει η 

αντίδραση, αυτή είναι πολύ ζωηρή και το διάλυµα χρωµατίζεται µαύρο. 

Μπορούµε να συντοµεύσουµε το χρόνο, αν χρησιµοποιήσουµε διάλυµα HCl 

πυκνότερο από το κεζάπ. 

-Στο σωλήνα µε το Cu δεν παρατηρείται καµία µεταβολή. 

Συµπέρασµα  3: Τα µέταλλα Mg, Al, Fe είναι δραστικότερα από το 

υδρογόνο ενώ ο Cu, όχι. 

Τελικά από τα συµπεράσµατα 1,2 και 3, προκύπτει ότι η ηλεκτροχηµική σειρά 

των µετάλλων που εξετάσαµε, είναι: 

Mg , Al , Fe , H , Cu 

Εναλλακτικά στη θέση των Al και AlCl3 µπορεί να χρησιµοποιηθούν έλασµα ή 

κοµµατάκια Zn και διάλυµα ZnSO4 

Στην περίπτωση αυτή το έλασµα µαυρίζει επιφανειακά όταν βυθιστεί στο διάλυµα 

του CuSO4 ενώ τµήµατα της ταινίας Mg µεταφέρονται στο διάλυµα του ZnSO4 

όταν βυθίζεται σ’ αυτό. 



Ε.Κ.Φ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ    http://ekfe.ser.sch.gr/  Θανασούλιας Αλέξης, Χηµικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Να συµπληρώσεις στον παρακάτω πίνακα τις µεταβολές που παρατήρησες στο 
πείραµα 1 

 

 ∆ιάλυµα CuSO4 

Mg  

Al  

Fe  

 
2. Να διατυπώσεις ένα συµπέρασµα, αναφορικά µε τη σχετική δραστικότητα των 
µετάλλων: Mg, Al, Fe, Cu. 
 
Συµπέρασµα 1: ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 
3.Να συµπληρώσεις στον παρακάτω πίνακα τις µεταβολές που παρατήρησες στο 
πείραµα 2  
 

 ∆ιάλυµα AlCl3 

Mg  

Fe  

    
4.Να διατυπώσεις ένα συµπέρασµα, αναφορικά µε τη σχετική δραστικότητα των 
µετάλλων: Mg, Al, Fe. 

 
Συµπέρασµα 2: ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 6 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       
ΤΑΞΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
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5. Να συµπληρώσεις στον παρακάτω πίνακα τις µεταβολές που παρατήρησες στο 
πείραµα 3  
 

 ∆ιάλυµα  HCl 

Cu  

Mg  

Al  

Fe  

 
6. Να διατυπώσεις ένα συµπέρασµα, αναφορικά µε τη σχετική δραστικότητα των 
µετάλλων: Mg, Al, Fe και Cu ως προς το υδρογόνο. 

 
Συµπέρασµα 3: ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
7. Συνδυάζοντας τα συµπεράσµατα 1, 2, 3 να γράψεις τη σειρά δραστικότητας 
των µετάλλων που εξετάσαµε. 

 
 

 


