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ΠΕΙΡΑΜΑ   

Ηλεκτρόλυση  νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύµατος θειικού 
οξέος µε ηλεκτρόδια λευκοχρύσου (Pt).  

∆ιδακτική εφαρµογή: Το πείραµα της ηλεκτρόλυσης του νερού βασίζεται στη θεωρία 

της Χηµείας Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου και απευθύνεται τόσο σε µαθητές όσο και σε 

φοιτητές. 

 Σκοπός πειράµατος: Να δείξουµε τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης και τη διάσπαση του νερού 

µε αυτήν. 

Σκεύη – Συσκευές – Υλικά: 

1) Συσκευή ηλεκτρόλυσης Hoffman µε ηλεκτρόδια Pt  

2) Μετασχηµατιστής ή µπαταρίες 16V (4X4,5V). 

3) Χωνί διήθησης 

4) Αναπτήρας µε µακρύ λαιµό 

5) 2 καλώδια σύνδεσης µε κροκοδειλάκια 

6) 1 µικρός δοκιµαστικός σωλήνας 

7) Παρασχίδα ανίχνευσης οξυγόνου (Ο2) 

8) Μονωτική ταινία για στερέωση των ηλεκτροδίων  

 

Συσκευή Hoffman  

ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000 



 Αντιδραστήρια: 

∆ιάλυµα θειικού οξέος (H2SO4) 25% w/w  

 Πειραµατική διαδικασία:  

1) Τοποθετούµε τα δύο ηλεκτρόδια της συσκευής Hoffman. Επειδή υπάρχει κίνδυνος να 

αποσυνδεθούν, λόγω της πίεσης που ασκεί το διάλυµα του θειικού οξέος, τα στερεώνουµε στη 

γυάλινη συσκευή Hoffman µε τη βοήθεια µονωτικής ταινίας. 

2) Με το διάλυµα του θειικού οξέος (H2SO4) 25% w/w, γεµίζουµε το βολτάµετρο τύπου Hoffman 

ως εξής: 

• Ανοίγουµε τη µία στρόφιγγα και προσθέτουµε το διάλυµα του οξέος από το µεσαίο 

σωλήνα.  

• Το διάλυµα πρέπει να φτάσει µέχρι τη βάση της στρόφιγγας και όχι µέσα σ’  αυτήν.  

• Κλείνουµε τη στρόφιγγα αυτή και ανοίγουµε την άλλη ώστε να γεµίσει και ο άλλος 

σωλήνας µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  

• Συµπληρώνουµε το µεσαίο σωλήνα µε το διάλυµα του οξέος µέχρι το σηµείο που αρχίζει 

να διευρύνεται.  

3) Συνδέουµε τα ηλεκτρόδια της συσκευής, µε τη βοήθεια των καλωδίων που φέρουν 

κροκοδειλάκια, µε τους πόλους του µετασχηµατιστή, µε τάση περίπου 16V ή µε 4 µπαταρίες των 

4,5 V συνδεµένες σε σειρά. 

4) Μετά τη διέλευση 10-15 λεπτών καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας. 

 

 ∆ιαδικασία ανίχνευσης αερίων προϊόντων της ηλεκτρόλυσης:  

1) Μετά τη διέλευση 10-15 λεπτών παρατηρούµε αλλαγή της στάθµης του διαλύµατος του οξέος 

στους δύο σωλήνες της συσκευής, εξ’ αιτίας της παραγωγής αερίων (Η2, Ο2), µε τη µορφή  

φυσαλίδων, µε αναλογία όγκων 2:1 αντίστοιχα. 



 

 

2) Για την ανίχνευση του Ο2 που παράγεται στην άνοδο (+) κάνουµε το εξής: Πλησιάζουµε 

στο στόµιο του σωλήνα, που περιέχει το αέριο Ο2 (το τµήµα της συσκευής µε τη µικρότερη 

ποσότητα αερίου), µια µισοσβησµένη παρασχίδα και ανοίγουµε σιγά-σιγά τη στρόφιγγα, οπότε 

και παρατηρούµε ανάφλεξη της παρασχίδας. 

 

 

3) Για την ανίχνευση του Η2 που παράγεται στην κάθοδο (-) κάνουµε το εξής: 

Πλησιάζουµε το στόµιο δοκιµαστικού σωλήνα στο σηµείο της στρόφιγγας που αντιστοιχεί στο 

σωλήνα που περιέχει το αέριο Η2 (το τµήµα της συσκευής µε τη µεγαλύτερη ποσότητα αερίου). 

Στη συνέχεια ανοίγουµε τη στρόφιγγα ώστε το αέριο να µπει µέσα στο δοκιµαστικό σωλήνα και 

πολύ γρήγορα, (ώστε να µην προλάβει να διαφύγει το αέριο), πλησιάζουµε στο στόµιο του σωλήνα 

αναµµένο µακρόλαιµο αναπτήρα οπότε και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός κρότος εξ’  αιτίας 

του υδρογόνου: 2Η2(g) + O2(g) → 2H2O(l). Ο κρότος ακούγεται επειδή γίνεται απότοµα, µε την 

ανάφλεξη, ελάττωση του όγκου των αερίων, δηλαδή οι τρεις όγκοι (δύο όγκοι Η2(g) και ένας 

όγκος O2(g), γίνονται δύο όγκοι H2O(l)). 

 



Η Χηµεία του πειράµατος:  

Στο διάλυµα γίνονται οι εξής αντιδράσεις: 

α) Αντιδράσεις ιοντισµού του διαλύµατος του H2SO4: 

H2SO4(aq) → H+(aq) + HSO4-(aq) 

HSO4-(aq)  H+(aq) + SO42-(aq)  

β) Αντίδραση ιοντισµού του νερού: 

H2O(l)  H+(aq) + OH-(aq)  

Εποµένως στο διάλυµα εµφανίζονται τα εξής : 

SO42-, HSO4- : Λόγω ιοντισµού του θειικού οξέος 

H+ : Λόγω ιοντισµού του θειικού οξέος και του νερού 

OH- : Λόγω ιοντισµού του νερού 

Η2Ο : Υπάρχουν και µόρια νερού που δεν έχουν ιοντιστεί  

Κάθοδος (-) : Προς την κάθοδο θα κινηθούν τα H+, H2O. Το περιβάλλον στην περιοχή της 

καθόδου είναι όξινο (αφού τα Η+ προέρχονται κυρίως από τον ιοντισµό του H2SO4). Μεταξύ 

αυτών των δύο από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η+. Άρα αυτά θα αναχθούν στην κάθοδο 

σύµφωνα µε την αντίδραση:    

Κάθοδος:  2Η+(aq) + 2e-  Η2(g)  

Άνοδος (+) : Προς την άνοδο θα κινηθούν τα HSO4- , SO42-, OH-, H2O. Στην περιοχή αυτή 

υπάρχουν πολύ λίγα ΟΗ- (αφού αυτά προέρχονται από τον ιοντισµό του Η2Ο) δηλαδή το 

περιβάλλον στην περιοχή της ανόδου δεν είναι βασικό. Άρα ουσιαστικά συναγωνίζονται τα HSO4- 

, SO42- και τα H2O. Μεταξύ αυτών από τη σειρά εκφόρτισης προηγούνται τα Η2Ο. Άρα αυτά θα 

οξειδωθούν στην άνοδο σύµφωνα µε την αντίδραση (οξείδωση του οξυγόνου του Η2Ο) : 

Άνοδος:  Η2Ο(l)  2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e- 

Προσθέτοντας τις δύο αντιδράσεις διαπιστώνουµε ότι το συνολικό αποτέλεσµα της ηλεκτρόλυσης 

του θειικού οξέος ανταποκρίνεται στον ιοντισµό του νερού, για το λόγο αυτό πιο συχνά, η 

ηλεκτρόλυση του θειικού οξέος ονοµάζεται «ηλεκτρόλυση νερού». 

Κάθοδος (-) :                2Η+(aq) + 2e-  Η2(g)  

Άνοδος (+) :                 Η2Ο(l)  2Η+(aq) + ½Ο2(g) + 2e-  

Συνολική αντίδραση:    Η2Ο(l)  Η2(g) + ½Ο2(g)  ή 2Η2Ο(l)  2Η2(g) + Ο2(g)  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Αδρανή ηλεκτρόδια θεωρούνται τα ηλεκτρόδια που δεν αντιδρούν µε τα συστατικά που 

ηλεκτρολύονται και απλώς λειτουργούν σαν αγωγοί ρεύµατος. Συνήθως σαν αδρανή ηλεκτρόδια 

χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια από λευκόχρυσο (Pt) ή από γραφίτη (C). Εάν λοιπόν τα ηλεκτρόδιά 

µας δεν ήταν αδρανή θα είχαµε και δευτερεύουσες αντιδράσεις µεταξύ του υλικού των 

ηλεκτροδίων και των προϊόντων της ηλεκτρόλυσης ή µεταξύ του υλικού των ηλεκτροδίων και του 

διαλύµατος του ηλεκτρολύτη. 

 2. Καθώς γίνεται η διαδικασία της ηλεκτρόλυσης και παράγονται τα αέρια στα δύο σκέλη της 

ηλεκτρολυτικής συσκευής, το διάλυµα του ηλεκτρολύτη στους δύο σωλήνες πιέζεται από τα αέρια 

και υποχωρεί προς τα κάτω προκαλώντας άνοδο της στάθµης του στο µεσαίο σωλήνα, γεγονός 

που θα προκαλούσε υπερχείλιση του υγρού σε αυτόν, εάν τον γεµίζαµε αρχικά µέχρι επάνω. 

 3. Κατά την ανάφλεξη του υδρογόνου παράγεται «κροτούν αέριο» σύµφωνα µε τη χηµική 

εξίσωση: 2Η2(g) + O2(g) → 2H2O(l). Ο κρότος ακούγεται επειδή γίνεται απότοµα, µε την ανάφλεξη, 

ελάττωση του όγκου των αερίων, δηλαδή οι τρεις όγκοι (δύο όγκοι Η2(g) και ένας όγκος O2(g), 

γίνονται δύο όγκοι H2O(l)). 


