ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ
«Κ.Μ.ΚΟΥΜΑΣ»
ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΠΑΗ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΔΑ
Λίγα λόγια πριν από ηο πείραμα
Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεθηξνιπηηθήο δηάζπαζεο ηνπ λεξνύ πξνηείλεηαη ζηα πεηξάκαηα θαη
ηεο Β΄ γπκλαζίνπ θαη ηεο Α΄ ιπθείνπ. Πνιύ ζπρλά όκσο ην πείξακα δελ εθηειείηαη κέζα ζηα
ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Πην ζπρλή αηηία είλαη ε
θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη πιένλ ε ζπζθεπή Hoffman ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία
(ζπαζκέλε, θαηεζηξακκέλα ηα ειεθηξόδηα, ηα ιάζηηρα θ.α.). Αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπο πεηξάκαηνο είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ ππθλνύ H2SO4.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξνηείλνπκε απινύζηεξε ζπζθεπή θαη δηαθνξεηηθό αληηδξαζηήξην
γηα ηε δηάζπαζε ηνπ λεξνύ.
Απαιηούμενα όργανα
Κξπζηαιισηήξην ( αλ δελ ππάξρεη θξπζηαιισηήξην αξθεί έλα δηαθαλέο δνρείν
κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ρακεινύ ύςνπο)
2 θαιώδηα κε θξνθνδεηιάθηα ζηηο άθξεο
2 κηθξνί, ίδηνη, γπάιηλνη δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο
1 κπαηαξία 9V
2 θνκκάηηα αηζαιόζπξκα (ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ειεθηξόδηα)
κνλσηηθή ηαηλία
2 κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα κε δύν κεηαιιηθέο ιαβίδεο.
αλαπηήξαο
παξαζρίδεο (μπιάθηα γηα ζνπβιάθηα)
γάληηα
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Απαιηούμενα ανηιδραζηήρια
Γηάιπκα αλζξαθηθνύ λαηξίνπ (Na2CO3) 10%w/w.
Δκηέλεζη πειράμαηος
Λπγίδνπκε ηα δύν θνκκάηηα αηζαιόζπξκα όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ
θσηνγξαθία θαη ηα κνλώλνπκε κε ηελ ηαηλία αθήλνληαο γπκλέο κόλν ηηο άθξεο.
Φξνληίδνπκε ην κεηαιιηθό ηκήκα πνπ ζα αθήζνπκε ειεύζεξν λα είλαη ίζνπ κήθνπο θαη
ζηα δύν θνκκάηηα αηζαιόζπξκα.
Βάδνπκε κηα πνζόηεηα δηαιύκαηνο Na2CO3 ζην θξπζηαιισηήξην, ώζηε λα θζάλεη ζε
ύςνο ιίγσλ εθαηνζηώλ.
Γεκίδνπκε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο κε ην ίδην δηάιπκα έσο πάλσ.
Τνπο ζθεπάδνπκε κε ηνλ αληίρεηξα (θνξώληαο γάληηα), ηνπο αλαζηξέθνπκε, ηνπο
βπζίδνπκε κέζα ζηα δηάιπκα ηνπ θξπζηαιισηεξίνπ.
Σηεξεώλνπκε ηνπο ζσιήλεο ζηηο ιαβίδεο ησλ ζηεξηγκάησλ.
Βάδνπκε κε πξνζνρή ηε κηα ειεύζεξε άθξε ησλ ειεθηξνδίσλ καο (κνλσκέλα
ζύξκαηα) θάησ από ηνπο αλεζηξακκέλνπο ζσιήλεο θαη ζπλδένπκε ηελ άιιε άθξε κε
ηα θξνθνδεηιάθηα καο.
Τέινο ζπλδένπκε ηα θξνθνδεηιάθηα
κε ηελ κπαηαξία καο .Ακέζσο ζα
παξαηεξήζνπκε
θπζαιίδσλ.

ηελ
Οη

έθιπζε
θπζαιίδεο

δεκηνπξγνύληαη ζηα ζεκεία πνπ
έξρεηαη ζε επαθή ην γπκλό ζύξκα
κε ην δηάιπκα. Σην έλα ειεθηξόδην
έρνπκε
αεξίνπ

κεγαιύηεξε
(αέξην

παξαγσγή

πδξνγόλν).

Όζν

πεξλά ε ώξα, ζπγθεληξώλνληαη ηα
παξαγόκελα

αέξηα

ζην

πάλσ

κέξνο ησλ ζσιήλσλ. Η αλαινγία
ησλ

όγθσλ

ησλ

παξαγόκελσλ

αεξίσλ είλαη 2:1.
Αθήλνπκε λα πεξάζνπλ ιίγα ιεπηά
θαη όηαλ έρεη παξαρζεί αξθεηή
πνζόηεηα αεξίσλ, απνζπλδένπκε ηελ κπαηαξία. Με πξνζνρή, ρξεζηκνπνηώληαο θαη
πάιη ηνλ αληίρεηξα, αλαζηξέθνπκε ηνπο ζσιήλεο. Πιεζηάδνπκε ζηνπο ζσιήλεο κηα
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αλακκέλε παξαζρίδα. Σηνλ έλα ζσιήλα ( κε ην πνιύ αέξην) αθνύκε έλαλ κηθξό
θξόην. Δίλαη ην αέξην πδξνγόλν. Σηνλ άιιν ζσιήλα δπλακώλεη ε θιόγα πνπ
πιεζηάδνπκε. Δίλαη ην αέξην νμπγόλν.
Παραηηρήζεις
Τν δπλάκσκα ηεο θιόγαο όηαλ πιεζηάδνπκε ηελ αλακκέλε παξαζρίδα δελ είλαη ηόζν
έληνλν όζν ζηε ζπζθεπή Hoffman.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξόιπζεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη δεπηεξεύνπζεο αληηδξάζεηο
γηαηί ηα ζύξκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε σο ειεθηξόδηα δελ είλαη αδξαλή θαη ην δηάιπκά
καο πεξηέρεη Na2CO3. Τν γεγνλόο όκσο απηό δελ αλαηξεί ηε δηδαθηηθή ρξεζηκόηεηα ηνπ
πεηξάκαηνο, πνπ είλαη αζθαιέο θαη απιό.

Η ύιε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, είλαη ε

δηάζπαζε ηνπ λεξνύ θαη όρη ε ειεθηξόιπζε θαη έηζη δελ πξνθύπηνπλ πξνβιήκαηα από ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ.
Σηε θσηνγξαθία πνπ αθνινπζεί έρνπκε πξνζζέζεη ζην δηάιπκα δείθηε θαηλνινθζαιετλε
γηα λα θαλεί ε αλαινγία 2:1 ζηνπο όγθνπο ησλ παξαγόκελσλ αεξίσλ.
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