
ΕΝΟΤΗΤΑ: Ηλεκτροχημεία

ΠΕΙΡΑΜΑ (ΗΛ.4): Κατασκευάστε ένα ρολόι που θρέφεται με φρούτα. 

(Δείτε το   video  )  
Σκοπός: Να κατασκευασθεί ένα ζευγάρι  των γαλβανικών στοιχείων και μία πολύ πρωτότυπη  
εφαρμογή τους.

                                      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Από ένα απλό ψηφιακό ρολόι (ή αριθμομηχανή) 

αφαιρούμε την μπαταρία.  

 Στο σημείο που έκανε επαφή ο θετικός πόλος της 

πηγής συνδέουμε ένα καλώδιο στο άκρο του οποίου 

κολλάμε ένα έλασμα Χαλκού. Στο σημείο που έκανε 

επαφή ο αρνητικός πόλος της πηγής συνδέουμε ένα 

άλλο καλώδιο στο άκρο του οποίου κολλάμε ένα έλασμα Ψευδαργύρου ή Αλουμινίου.

                                       
 Στα  άκρα  ενός  ακόμη  καλωδίου  κολλάμε  ένα  έλασμα  Χαλκού  και  ένα  Αλουμινίου.  (Τα 

ελάσματα τα κόβουμε με ψαλίδι από Χαλκό Χαλκογραφίας και από ένα κουτάκι αναψυκτικού)

  Κόβουμε ένα πορτοκάλι στη μέση (ή στα τέσσερα 

αν  έχουμε  2  ακόμη  ανεξάρτητα  καλώδια  με 

ελάσματα Χαλκού και Αλουμινίου στα άκρα τους) . 

Τα  κομμάτια  τα  τοποθετούμε  σε  πιάτο,  στο  οποίο 

προηγουμένως  έχουμε  απλώσει  χαρτοπετσέτα  ή 

χαρτί κουζίνας , για να εμποδίσει το χυμό να απλωθεί 

στο πιάτο. 

 Στη σάρκα του μισού  πορτοκαλιού βυθίζουμε το 

έλασμα Χαλκού που συνδέεται με το ρολόι και σε 

ένα  εκατοστό  απόσταση  από  αυτό  και  παράλληλα 

βυθίζουμε  το  έλασμα  του  Αλουμινίου  του 

ανεξάρτητου καλωδίου.

file:///C:/Webpages/chemview.gr/?????/CHEM VIEW/????????????????/????????????? ?????? ?????????? ???????/???????????, ????????? ????????/??.4 ???????????? ??? ????? ??? ???????? ?? ??????.wmv


 Στο υπόλοιπο πορτοκάλι βυθίζουμε με τον ίδιο τρόπο το έλασμα του χαλκού του ανεξάρτητου 

καλωδίου και το έλασμα του Αλουμινίου που καταλήγει  στο ρολόι .  Το ρολόι μας πρέπει  να 

λειτουργεί και θα λειτουργεί για πολλές ημέρες μέχρι να σαπίσουν τα φρούτα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο εμπόριο και σε ειδικά καταστήματα 

και  εταιρείες  επιστημονικού  εξοπλισμού  μπορείτε  να 

βρείτε έτοιμα τέτοια ρολόγια όπως το εικονιζόμενο στη 

διπλανή φωτογραφία.

ΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΕΞΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧΕΙΑ
  Τα διάφορα μέταλλα δεν έχουν όλα την ίδια τάση να 
αποβάλλουν  ηλεκτρόνια.  Όσο  μεγαλύτερη  τάση 
αποβολής  ηλεκτρονίων  έχει  ένα  μέταλλο,  τόσο 
ηλεκτροθετικότερο  ,  άρα  δραστικότερο,  είναι. 

Συνδέοντας μέσω ηλεκτρολυτικού αγωγού – το ρόλο αυτό στο πείραμά μας τον έχει το πορτοκάλι 
με τους ηλεκτρολύτες που περιέχει-  δύο διαφορετικής δραστικότητας μέταλλα π.χ. Χαλκό και 
Αλουμίνιο, ηλεκτρόνια θα αποβληθούν από το ηλεκτροθετικότερο  Αλουμίνιο και θα  οδεύσουν 
προς τον λιγότερο δραστικό Χαλκό δημιουργώντας ρεύμα στο στοιχείο αυτό. Ουσιαστικά κάθε 
ζευγάρι Χαλκού-Αλουμινίου αποτελεί μια μπαταρία και οι  μπαταρίες αυτές  συνδεδεμένες σε 
σειρά αποδίδουν το ρεύμα που απαιτείται για την λειτουργία του ρολογιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Το Γαλβανικό στοιχείο είναι μια ηλεκτροχημική διάταξη 

που δημιουργεί τάση, αξιοποιώντας την διαφορετική αναγωγική ικανότητα δύο 

διαφορετικών μετάλλων .

Διδακτική αξιοποίηση:   Δ, Γ, Λ , (Οξειδοαναγωγή, Ηλεκτρολύτες).
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