
Elektrolys

 ANT_

Katoden beläggs med koppar
Det bildar gas.
Lösningen skiftar färg till mer grönaktig

Cu2+  +  2e- => Cu

Syfte: Vi skulle utföra elektrolys 

Material: 
Grafit stavar som katod och anod
strömlåda
Bägare
Eltrolytlösning med(Cu2+ och S04-2)

Utförande: 
Förberedde oss genom att sätta fram sakerna så man blir redo när man ska göra 
utförandet. Vi tog bägaren med lösningen som innehöll Cu2+ och S04-2 joner och satte i två 
grafit stavar, sen kopplade vi dem till strömlådan och slog på strömmen. Vi hade strömmen 
på ett tag och sedan tog upp stavarna ur lösningen för att se vad som hade hänt. Vi 
testade också med ett mynt kopplat till katod och en grafitstav som anod.

Resultat: 
På grafitstaven som var kopplad till anoden så hade det hänt lite som man kunde se. 
Kopparn hade satt sig på den. På den andra grafitbiten hade det inte hänt någonting. På 
myntet hade det satt sig något svart och koppar. Här hade det inte heller hänt någonting 
på grafitbiten. 
Det kom också bubblor runt båda  polerna.

Slutsats: 
Kopparn kommer på grafiten för att den övergår från jonform till atomform genom att den 
tar 2 elektroner när strömmen i minuspolen(katod) kommer. (Cu2+ + 2e- -> Cu) 
redoxreaktion. 
Runt pluspolen(anoden) så lämnar SO4-2 av sina elektroner till anoden. (SO4-2 -> 2e- + 
SO4) oxidation. Sen sker en annan sak i elektrolysen som man ser i from av bubblor. (2 
H2O -> O2 + 4 H+ + 4 e-) en oxidation och (2 H2O + 2 e- -> H2 + 2 OH-) en reduktion. 
Vattnets bindningar släpper och andra molekyler bildas samt att strömmen 
snor åt sig elektroner. Vattnet blir till vätgas och syrgas samt 
hydroxidjoner.

Föreställ dig att stavarna är gjorda av 
grafit istället. Man kan se på bilden 
att staven blir täckt med koppar.


