
Η αντίδραση της απλής αντικατάστασης στην καθημερινή ζωή 
 
          Τα άτομά τους έχουν λίγα ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στοιβάδα, τα οποία 
συγκρατούνται τόσο χαλαρά από τους πυρήνες τους, ώστε να διαφεύγουν και να 
κινούνται ελεύθερα ανάμεσά τους.  Εύκολα τα άτομά τους μετατρέπονται σε θετικά 
ιόντα δίνοντας ένα, δύο ή και τρία ηλεκτρόνια στις χημικές τους αντιδράσεις. 
          Αντίθετα με τα πολύ ευκίνητα ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ, τα κατιόντα τους λόγω 
της συγκριτικά μεγάλης μάζας  δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα κάνοντας μικρές 
κινήσεις γύρω από συγκεκριμένες θέσεις που σχηματίζουν ένα πλέγμα. 
Πρόκειται για τα άτομα των ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Η ιδιότυπη αυτή σύνδεση μεταξύ των 
ατόμων στα μέταλλα ονομάζεται «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ». 
Η ομοιότητα στη δομή των μετάλλων και ο όμοιος τρόπος σύνδεσης των ατόμων 
τους,  δίνουν στα μέταλλα κοινές φυσικές ιδιότητες αλλά και παρόμοιες χημικές. 

 Ποιος παράγοντας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις χημικές ιδιότητες των 
μετάλλων; 

 Πώς μεταβάλλεται η δραστικότητα των μετάλλων στον Περιοδικό Πίνακα; 

 Τι είναι οι αντιδράσεις ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;  

 Με ποιά προϋπόθεση πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής 
αντικατάστασης; 

 
Ερωτήματα όπως… 

 Γιατί τα διαλύματα των οξέων δεν φυλάσσονται σε μεταλλικά δοχεία, αλλά 
προτιμώνται γυάλινα ή πλαστικά; 

 Πώς μπορούμε να επαργυρώσουμε ή να επιχρυσώσουμε ένα αλουμινένιο 
δαχτυλίδι; 

 Γιατί τα παλιά χρόνια, πριν ανακαλυφθούν τα ανοξείδωτα σκεύη, τα 
μαγειρικά σκεύη ήταν κατασκευασμένα από χαλκό και όχι από σίδηρo; 

 Γιατί δεν έπρεπε να διατηρούμε ή να παρασκευάζουμε τρόφιμα σε χάλκινα 
δοχεία αν δεν ήταν καλά επικασσιτερωμένα; 

 
…θα απαντηθούν μέσα από την παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων επίδειξης. 
 

Τα πειράματα που θα παρουσιασθούν είναι: 
 

Αντικατάσταση του μετάλλου μιας χημικής ένωσης από «δραστικότερο μέταλλο». 

 «Το δένδρο της Αφροδίτης»      

 «Ένα κουτάκι κόβεται στα δύο» 

 «Κάνοντας ένα φακό με ... ένα νεροπίστολο» 
                                                                                          

Αντικατάσταση του υδρογόνου ενός οξέος από «δραστικότερο μέταλλο» 

  «...καύση υδρογόνου σε κεκαμμένο σωλήνα» και ανίχνευση της αλαμπούς 
φλόγας υδρογόνου σε συνδυασμό με την πυροχημική ανίχνευση μετάλλων. 

 «κροτούν αέριο», σε κουτί από κονσέρβα» 

 «Αφαιρώντας το μέταλλο από τενεκεδάκι αναψυκτικού»    
 

 



Αντικατάσταση του υδρογόνου μιας βάσης από ορισμένα μέταλλα όπως τον 
ψευδάργυρο, ο γνωστός μας «τσίγκος», το αργίλιο, τον κασσίτερο, και τον μόλυβδο. 

 «Αφρός υδρογόνου»  

 «Εκρηκτική καύση υδρογόνου σε σαπουνόφουσκα» 

 «Ανάφλεξη μπαλονιού με υδρογόνο» 
                                                                                                               
 
Αντικατάσταση του μετάλλου των οξειδίων, από υδρογόνο. 

 «Ανάκτηση μετάλλου από αντίστοιχο οξείδιο, με θέρμανση σε ρεύμα 
υδρογόνου» 

 
Αντικατάσταση του μετάλλου των οξειδίων από «δραστικότερο μέταλλο» 

 «Ανάφλεξη  μίγματος θερμίτη» 
 
 
Αλχημεία:  

 Μετατροπή του χαλκού σε «Ασήμι» και μετά σε «Χρυσό» 


