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Ειζαγωγή:  

Σην δηάιπκα  H2SO4  γίλνληαη νη εμήο αληηδξάζεηο: 

α) Αληηδξάζεηο ηνληηζκνύ ηνπ δηαιύκαηνο ηνπ H2SO4:  

H2SO4(aq) → H
+
(aq) + HSO4-(aq) 

HSO4
-
(aq)  H

+
(aq) + SO4

2-
(aq)  

β) Αληίδξαζε ηνληηζκνύ ηνπ λεξνύ: 

H2O(l)  H
+
(aq) + OH

-
(aq) 

Επνκέλωο ζην δηάιπκα εκθαλίδνληαη ηα εμήο : 

SO4
2-

, HSO4
-
 , H

+
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-
 ελώ ππάξρνπλ θαη κόξηα H2O πνπ δελ έρνπλ ηνληηζηεί 

Αν υπάρχουν ηλεκηρόδια ζηο διάλυμα ζηελ θάζνδν ζα πξνηηκεζεί ε αληίδξαζε:   

2Η
+
(aq) + 2e

-
  Η2(g) 

ηελ άλνδν ζα θηλεζνύλ ηα αξλεηηθά ηόληα θαη ην H2O. Μεηαμύ απηώλ ζηε ζεηξά 

εθθόξηηζεο πξνεγνύληαη ηα Η2Ο. Σηελ άλνδν ζα πξνηηκεζεί ε αληίδξαζε αληίδξαζε: 

Η2Ο(l)  2Η
+
(aq) + ½Ο2(g) + 2e- 

Σπλνιηθό απνηέιεζκα ηεο ειεθηξόιπζεο είλαη ηειηθά:    Η2Ο(l)  Η2(g) + ½Ο2(g)    

 

Απαιηούμενα όργανα και ανηιδραζηήρια 

Σπζθεπή ειεθηξόιπζεο Hoffman κε 

ειεθηξόδηα Pt   

Η2SO4 20% 

Μεηαζρεκαηηζηήο 16V   

Χωλί δηήζεζεο  

Λεθάλε γπάιηλε  

2 θαιώδηα ζύλδεζεο κε θξνθνδεηιάθηα  

1 δνθηκαζηηθόο ζωιήλαο  

Παξαζρίδα αλίρλεπζεο νμπγόλνπ  

Αλαπηήξαο  
 

Πειραμαηική διαδικαζία 

1.   Τνπνζεηνύκε ηα δύν ειεθηξόδηα ηεο ζπζθεπήο 

Hoffman. Γηα αζθάιεηα θάηω από ηα ειεθηξόδηα 

ηνπνζεηνύκε ηελ γπάιηλε ιεθάλε.  Με ην 

δηάιπκα H2SO4 20% w/w, γεκίδνπκε ην 

βνιηάκεηξν ωο εμήο: α) Αλνίγνπκε ηε κία 

ζηξόθηγγα θαη πξνζζέηνπκε ην δηάιπκα ηνπ 

νμένο από ην κεζαίν ζωιήλα. Τν δηάιπκα πξέπεη 

λα θηάζεη κέρξη ηε βάζε ηεο ζηξόθηγγαο θαη όρη 

κέζα ζ’  απηήλ. β) Κιείλνπκε ηε ζηξόθηγγα απηή 

θαη αλνίγνπκε ηελ άιιε ώζηε λα γεκίζεη θαη ν 

άιινο ζωιήλαο κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν. γ) 

Σπκπιεξώλνπκε ην κεζαίν ζωιήλα κε ην 



δηάιπκα ηνπ νμένο κέρξη ην ζεκείν πνπ αξρίδεη λα δηεπξύλεηαη.  

2.  Σπλδένπκε ηα ειεθηξόδηα ηεο ζπζθεπήο, κε ηε βνήζεηα ηωλ θαιωδίωλ πνπ 

θέξνπλ θξνθνδεηιάθηα, κε ηνπο πόινπο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, κε ηάζε πεξίπνπ 

16V  

3. Μεηά ηε δηέιεπζε 10-15 ιεπηώλ θαηαγξάθνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

4. Ανίχνευζη ηου Ο2 που παράγεηαι ζηην άνοδο: Πιεζηάδνπκε ζην ζηόκην ηνπ 

ζωιήλα, κηα κηζνζβεζκέλε παξαζρίδα θαη αλνίγνπκε ζηγά-ζηγά ηε ζηξόθηγγα, 

νπόηε θαη παξαηεξνύκε αλάθιεμε ηεο παξαζρίδαο. 

5. Ανίχνευζη ηου Η2 που παράγεηαι ζηην κάθοδο: Πιεζηάδνπκε ην ζηόκην 

δνθηκαζηηθνύ ζωιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε ηε ζηξόθηγγα ώζηε ην αέξην 

λα κπεη κέζα ζην δνθηκαζηηθό ζωιήλα.  Πιεζηάδνπκε ζην ζηόκην ηνπ ζωιήλα 

αλακκέλν καθξόιαηκν αλαπηήξα νπόηε θαη αθνύγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθόο 

θξόηνο. 

  

 


