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ΑΣΚΗΣΗ 8 

Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO4 

 

Συσκευές: 
Ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, ένα αμπερόμετρο, ένα χρονόμετρο 

και ένα βολτάμετρο. 
Το βολτάμετρο ή κουλομβόμετρο αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο 

που περιέχει ένα υδατικό διάλυμα ενός ηλεκτρολύτη και δυο μεταλλικά 
ελάσματα κατασκευασμένα από το ίδιο μέταλλο (στην περίπτωσή μας 
χάλκινα). Εξ' αυτών το ένα συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής και 
ονομάζεται κάθοδος το άλλο με τον θετικό πόλο ονομάζεται άνοδος.  

 
Θεωρητική εισαγωγή: 
 

Τα σώματα των οποίων τα υδατικά διαλύματα παρουσιάζουν 
ηλεκτρική αγωγιμότητα που συνοδεύεται από χημικές αντιδράσεις 
ονομάζονται ηλεκτρολύτες. 

Ηλεκτρολύτες είναι τα οξέα, οι βάσεις, τα άλατα και τα τήγματα των 
αλάτων και των βάσεων. 

Η αγωγιμότητα των ηλεκτρολυτών οφείλεται στην μετακίνηση ιόντων, 
ερμηνεύεται δε από την θεωρία του ARRENIUS. Σύμφωνα με την θεωρία τον 
ARRENIUS, όταν ένας ηλεκτρολύτης διαλυθεί στο νερό, το μεγαλύτερο μέρος 
των μορίων του διίσταται σε ιόντα ίσου και αντιθέτου φορτίου π.χ. CuSO4  
Cu++ + SΟ4

- - 
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Έτσι σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα υπάρχουν θετικά και αρνητικά 
ιόντα που εκτελούν άτακτη κίνηση Brown. 

Εάν εφαρμόσουμε μια διαφορά δυναμικού στα άκρα των ηλεκτροδίων, 
τα υπάρχοντα ιόντα προσανατολίζονται με την επίδραση του εξωτερικού 
πεδίου και πηγαίνουν τα μεν θετικά στην κάθοδο τα δε αρνητικά στην άνοδο. 

Στην κάθοδο τα κατιόντα (δηλαδή τα θετικά φορτισμένα ιόντα) 
προσλαμβάνουν απ' αυτήν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια και γίνονται 
ουδέτερα π.χ. 

C u++ + 2 e  C u 
Στην άνοδο τα αρνητικά ιόντα αποδίδουν ηλεκτρόνια και γίνονται 

ουδέτερα σωμάτια. Τα σωμάτια αυτά ή είναι σταθερά ή μετατρέπονται σε 
σταθερά με χημική αντίδραση. Έτσι εξηγούνται οι χημικές μεταβολές που 
συμβαίνουν στους ηλεκτρολύτες κατά την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η λ ε κ τ ρ ό λ υ σ η  CuSO4 (θειϊκού χαλκού). Η πορεία της 
ηλεκτρόλυσης εξαρτάται από την σύσταση του ηλεκτρολύτη και την φύση των 
ηλεκτροδίων. Στο πείραμά μας τα ηλεκτρόδια είναι από χαλκό. Για την 
ηλεκτρόλυση του CuSO4 που χρησιμοποιούμε στο πείραμά μας έχουμε την 
παρακάτω πορεία: 

Ο CuSO4, διίσταται σε δισθενή θετικά ιόντα Cu++ (χαλκού) και την 
δισθενή αρνητική ρίζα SΟ4

- -  (θειϊκή ρίζα) 

δηλ. CuSO4  Cu++ + SΟ4
- - 

Με την επίδραση της διαφοράς δυναμικού που εφαρμόζουμε στα 
ηλεκτρόδια, τα θετικά ιόντα του χαλκού πηγαίνουν στην χάλκινη κάθοδο όπου 
παίρνουν δύο ηλεκτρόνια μετατρέπονται σε ουδέτερα άτομα χαλκού και 
επιχαλκώνονται (δηλαδή επικάθονται στην κάθοδο αυξάνοντάς της τη μάζα). 

Τα αρνητικά ιόντα SΟ4
- - πηγαίνουν στην άνοδο όπου αποβάλλουν δύο 

ηλεκτρόνια και γίνονται ουδέτερα. Στη συνέχεια αντιδρούν με τον χαλκό της 
ανόδου και ξανασχηματίζουν θεϊκό χαλκό, σύμφωνα με την αντίδραση: 

SΟ4 + Cu  CuSO4 

οποίος στην συνέχεια διασπάται ξανά σε ιόντα Cu++ και  SΟ4
- - 

Έτσι κατά την πορεία της ηλεκτρόλυσης γίνεται ηλεκτρολυτική διάλυση 
της ανόδου και εναπόθεση μετάλλου στην κάθοδο χωρίς να μεταβάλλεται η 
συγκέντρωση του διαλύματος σε ιόντα. 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε επιχαλκώσεις αντικειμένων και στο 
ραφινάρισμα του χαλκού. 

Νόμοι του Faraday 
O Faraday μελετώντας το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης κατέληξε σε 

δύο θεμελιώδεις νόμους: 
1ος Νόμος: Η μάζα της ουσίας που αποτίθεται στο αντίστοιχο 

ηλεκτρόδιο είναι ανάλογη του φορτίου q που περνά από τον ηλεκτρολύτη δηλ. 
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m = Α q 
Η σταθερά Α είναι το ηλεκτροχημικό ισοδύναμο. Ισούται με την μάζα 

που αποτίθεται όταν περάσει φορτίο ίσο με ένα Coulomb.Υπολογίζεται από: 

gr/Cb
96500 x σθένους

αποτίθεται που μάζας της βάρος Ατομικό  

2ος Νόμος: Για να εναποτεθεί ένα γραμμοισοδύναμο οποιασδήποτε 
ουσίας απαιτείται η ίδια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου. Η ποσότητα αυτή 
ισούται με 96.500 Cb και ονομάζεται σταθερά του Faraday. Το 

γραμμοϊσοδύναμο είναι: gr
 σθένους

 βάρος Ατομικό  

Από τους νόμους του Faraday βλέπουμε ότι εάν ζυγίσουμε την μάζα 
που αποτέθηκε πάνω στο ηλεκτρόδιο βρίσκουμε την ποσότητα ηλεκτρικού 
φορτίου που πέρασε από το ηλεκτρολυτικό δοχείο. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
∆ιατηρώντας σταθερή την ένταση Ι του ηλεκτρικού ρεύματος κάνουμε 

ηλεκτρόλυση CuSO4 επί 40 λεπτά της ώρας. 
Βρίσκουμε με ζύγιση την μάζα που εναποτέθηκε στην κάθοδο και με 

τον 1ο νόμο του Faraday υπολογίζουμε το φορτίο q που πέρασε από τον 
ηλεκτρολύτη. Ο λόγος q/t δίνει την ένταση Ι΄ την οποία συγκρίνουμε με την 
ένδειξη Ι του αμπερόμετρου. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1)  Πλένουμε την κάθοδο με απεσταγμένο νερό και μετά με αιθυλική 

αλκοόλη. Την ξηραίνουμε σε ρεύμα θερμού αέρα και τη ζυγίζουμε. 
Καταχωρούμε τη μάζα στον παρακάτω πίνακα. 

2)  Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του σχήματος και ρυθμίζουμε το 

K                           A
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τροφοδοτικό ώστε το ρεύμα να μην ξεπερνά τα 2 A. Προσοχή !!!  Να 
χρησιμοποιηθεί η είσοδος των 10Α. 

∆ίνουμε τάση στο κύκλωμα και ταυτόχρονα θέτουμε σε λειτουργία το 
χρονόμετρο. 

Η ένταση του ρεύματος που δείχνει το αμπερόμετρο είναι: Ι=………..Α. 
3)  Κάνουμε ηλεκτρόλυση περίπου 20 λεπτά της ώρας προσέχοντας 

να διατηρείται σταθερό το ρεύμα που διαρρέει την διάταξη 
4)  Όσο διαρκεί η ηλεκτρόλυση λύνουμε την άσκηση που βρίσκεται στο 

τέλος της σελίδας.  
5)  Μετά το πέρας της ηλεκτρόλυσης πλένουμε την κάθοδο με 

απεσταγμένο νερό και μετά με αιθυλική αλκοόλη. Την ξηραίνουμε σε ρεύμα 
θερμού αέρα και τη ζυγίζουμε. Καταχωρούμε τη μάζα στον πίνακα. 

6)   Υπολογίζουμε το ηλεκτροχημικό ισοδύναμο του χαλκού Αcu από τη 

σχέση:                  gr/Cb
96500  σθένος
Βάρος Ατομικό

u CA
×

=  

Το ατομικό βάρος του χαλκού είναι 63,2 και το σθένος του 2. 
7) Από την διαφορά μάζα ∆m = mτ - mα  υπολογίζουμε το φορτίο q 

A
∆mq =  

όπου Α = το ηλεκτροχημικό ισοδύναμο του Cu. 
 

8) Υπολογίζουμε την ένταση ′ =I
q
t   

 
9)  Υπολογίζουμε την  % διαφορά Χ του ρεύματος Ι' ως προς το Ι 

 

X I I
I

x=
′ − 100  

 
 mα 
g 

 mτ  
g 

∆m 
g 

Αcu   

g/Cb 
q 

Cb 
I' 
A 

I 
A 

t 
sec 

X 
% 

 
 

        

 
 

Άσκηση: 
Υπολογίζουμε θεωρητικά πόσο θα αυξηθεί η μάζα ∆m της καθόδου 

χρησιμοποιώντας όσες από τις μετρήσεις ή τα δοσμένα του πειράματος 
χρειάζονται πριν βέβαια ολοκληρωθεί η ηλεκτρόλυση (δηλαδή δεν γνωρίζουμε 
την τελική μάζα της καθόδου).  
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Ερώτηση: 
Ποια είναι τα θετικά ιόντα που υπάρχουν στο διάλυμα της ηλεκτρόλυσής 

σας; Σε ποιο ηλεκτρόδιο πηγαίνουν κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης και τι 
ακριβώς συμβαίνει στο ηλεκτρόδιο αυτό; 


