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 های الکتروشیمیایی های ساده، جالب و کم هزینه در مورد پیل طراحی آزمایش

 2پریا یاردانی سفیدی ،1خدیجه ابوطالبی

 kh.abotalebi@gmail.com  ، دانشگاه تبریز تبریز، ,ایران 1
 p.yardani@yahoo.com  ،دانشگاه تبریز ،تبریزایران,   2

یادگیری مؤثر و پویا در  -ای در فرآیند یاددهی های علمی، جایگاه ویژه شیمی علم تجربی بوده و در نتیجه انجام آزمایش و مشاهده زنده پدیده

های شیمی به خصوص الکتروشیمی دارد. انجام آزمایش، یادگیری را از سطح حفظ کردن به سطوح باالتر برده و سبب رشد و  تمامی زمینه

دهد. همچنین، سبب تقویت روحیه کاوشگری،  شود که دانش آموزان را به سمت مطالعه و تحقیق بیشتر سوق می هایی می هارتگسترش م

کند. بنابراین، طراحی و  گیری هدایت می تر مطالب درسی شده و دانش آموزان را به تفکر خالق و بحث و نتیجه خالقیت و فهم بهتر و عمیق

جالب مرتبط با موضوعات کتاب درسی به طوری که بتوان آنها را در یک فضای نه چندان تخصصی و با حداقل های ساده و  انجام آزمایش

گردد. یکی از مباحث بسیار مهم مطرح در زمینه الکتروشیمی  امکانات و تجهیزات و ایمنی انجام داد، سبب افزایش کیفیت آموزشی می

های الکتروشیمیایی ابزاری  باشد. پیل های الکتروشیمیایی می رود، مبحث پیل ون به کار میدبیرستان که در زندگی روزمره برای مصارف گوناگ

دادی به دو نوع  برای تبدیل انرژی الکتریکی و شیمیایی به یکدیگر از طریق واکنشهای الکتروشیمیایی هستند. پیلهای الکتروشیمیایی بطور قرار

های گالوانیک، هر دو نیم واکنش الکترودی به طور خود به خودی انجام شده و از  شوند. در پیل پیل گالوانیک )ولتایی( و الکترولیتی تقسیم می

های گالوانیک به دو دسته نوع  توان به عنوان منبع تولید الکتریسیته برای مصارف گوناگون استفاده کرد. پیل جریان الکتریکی تولید شده می

های الکترولیتی، با عبور دادن جریان الکتریکی از درون محلول  شوند. در پیل بندی می طبقه اول )غیر قابل شارژ( و نوع دوم )قابل شارژ(

های یونی و مواد یونی  های الکترولیتی در تجزیه محلول شوند. از پیل های الکترودی به طور غیر خود به خودی انجام می الکترولیت واکنش

های الکتروشیمیایی توسط  شود. در این مقاله، به منظور درك بهتر مفهوم پیل ده میسازی فلزها و آبکاری استفا مذاب، استخراج و خالص

هزینه از  های الکتروشیمیایی و کاربردهای روزمره آنها، چند آزمایش ساده، جالب و کم آموزان و همچنین برقراری ارتباط بین انواع پیل دانش

فرنگی، الکترولیز  گوجه فروت(، ساعت سیب زمینی )سیب زمینی پخته و خام(، باتریترش/ شیرین، پرتقال و گریب  ای )لیمو قبیل باتری میوه

ها در الکترولیز با نمایش مسیرهای رنگی روی کاغذ صافی  ها و آنیون نمک با استفاده از دو مداد سیاه ، نمایش مهاجرت کاتیون محلول آب

ها از وسایل ساده از قبیل میخ گالوانیزه، میخ یا سکه  اند. در این آزمایش دهخیس و آبکاری رنگی با استفاده از بادمجان،  طراحی و اجرا  ش

جات و سبزیجات مختلف استفاده شده و  ، ساعت بدون باتری، سیم های اتصال دهنده، مداد سیاه، قطعات آلومینیومی و میوهLEDمسی، المپ 

آنها و کاربرد آنها در زندگی روزمره در قالب رویکردی فعال و پویا و های طراحی شده ، تأثیر عوامل مختلف در راندمان  نحوه عملکرد پیل

 متناسب با محتوای درسی بررسی شده است.

 پیل الکتروشیمیایی، باتری میوه ای، ساعت سیب زمینی، آزمایش ساده و جالب:  کلمات کلیدی
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