Globálny chemický experiment IYC 2011

Solárny destilátor
Tento dokument obsahuje popis pre aktivitu Solárny destilátor, ktorá je časťou Globálneho chemického
experimentu pri príležitosti Medzinárodného roku chémie 2011 (IYC 2011) .
C ieľom aktivity je zostrojenie solárneho destilátora a skúmanie jeho efektívnosti. Študenti sa naučia ako
možno destiláciou čistiť vodu.
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Požiadavky na výsledky odosielané do databázy

Dátum odberu vzorky:

________________________

Druh vody:

________________________ (vodovodná, riečna, ...)

Názov súboru diagramu:

________________________

Názov súboru obrázku:

________________________

Účinnosť destilá tora:

________________________

Počet zapojených študentov:

_____________

Registračné číslo školy/triedy:

_____________
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Inštrukcie pre experiment
Solárny destilátor je zariadenie, ktoré využíva slnečnú energiu na čistenie vody. Existuje veľa
druhov solárnych destilátorov napr. na odsoľovanie morskej vody, na domáce čistenie vody alebo
ako pomôcka na prežitie v púšti.

(Alternatívna metóda A s využitím laboratórnych pomôcok je uvedená nižšie)

Postup - Časť A – Konštrukcia solárneho destilátora
1.

Do misky nalejte známy objem vody (asi 1
cm).

2.

Pridajte potravinárske farbivo a lyžičku
soli.

3.

Položte misku na slnečné miesto.

4.

Do stredu misku položte pohárik tak, aby
sa doň nedostala voda.

5.

Misku na voľno zakryte fóliou a pripevnite
ju na okrajoch misky.

6.

Do stredu fólie nad pohárikom položte
kamienok.

7.

Nechajte destilátor pracovať aspoň hodinu
(čím dlhšie tým lepšie) a skontrolujte, či sa
v poháriku zhromaždila nejaká voda.

8.

Opatrne vyberte pohárik.

9.

Odmerajte objem vody v poháriku.

10.

Pozorujte farbu vody v poháriku a zistite, či
je slaná.

Pomôcky









veľká kovová alebo plastová miska
malý plytký pohárik
odmerný valec (nádoba)
fólia (širšia ako miska)
kamienok
horúca voda
potravinárske farbivo, soľ
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11.

Vypočítajte percento prečistenej vody:

% prečistenej vody =
12.

objem destilovanej vody
100%
objem vody pridanej do misky

Zamyslite sa nad svojim výsledkom a vysvetlite, čo sa s vodou stalo. Prečo ju nazývame
„prečistená“ voda? Odpoveď zapíšte pod Otázku 1.

Časť B – Zmena dizajnu destilátora
Vašou úlohou je modifikovať destilátor tak, aby bol účinnejší ako destilátor zostrojený v časti A.

13.

Uveďte niekoľko návrhov ako
zdokonaliť destilátor. Napríklad,
môžete použiť rôzne sfarbené
nádoby aby ste zistili, ktorá
farba najviac absorbuje slnečné
svetlo.

14.

Diskutuje nápady s učiteľom.

15.

Vykonajte experiment
a zaznamenajte objem vody
pridanej do destilátora a objem
prečistenej vody.

16.

Vypočítajte % prečistenej vody
a zapíšte do tabuľky.

17.

Ak máte čas, môžete svoj destilátor zdokonaľovať ďalej. Postup konzultujte s učiteľom.

18.

Nakreslite schému najúčinnejšieho destilátora a vysvetlite, prečo je účinnejší ako váš
prvý destilátor. Odfoťte ho ak je to možné.

19.

Odpovedzte na otázky po Tabuľkou výsledkov.

20.

Odovzdajte výsledky učiteľovi, ktorý ich odošle do databázy.
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Tabuľka výsledkov

Objem pridanej
vody (mL)

Objem prečistenej
vody (mL)

% prečistenej
vody

Časť A – základný destilátor
Časť B –

Časť A
1. Vysvetlite vlastnými slovami ako funguje destilátor.

2. Uveďte jeden spôsob, ktorým je možné destilátor zdokonaliť.
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Časť B
3. Popíšte stavbu destilátora, ktorý funguje dokonalejšie ako destilátor zostrojený v časti A.
3. Diskutujte s učiteľom.

4. (Po otestovaní zlepšeného destilátora.)
Nakreslite schému vášho nového destilátora a popíšte ako funguje.

5. Prilepte fotografiu nového destilátora na toto miesto, alebo odošlite mailom.
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Alternatívna metóda na zostavenie solárneho destilátora využitím
laboratórneho vybavenia
Ak máte k dispozícií laboratórne sklo a pomôcky, môžete zostaviť sofistikovanejší destilátor. Tu je
uvedený jeden zo spôsobov, ktoré možno použiť. Zostavený destilátor je možné tiež vylepšovať. Túto
úlohu je možné skombinovať s úlohou Salinita vôd.

Postup

Pomôcky

 Vezmite sklený lievik a upchajte jeho stopku


















zátkou
Rozrežte plastovú hadicu a prilepte ju po
obvode lievika.
Do Petriho misky nalejte známy objem vody.
Zakryte Petriho misku prevráteným lievikom
a nádoby k sebe prilepte páskou.
Položte Petriho misku na čierny papier
a umiestnite na slnko.
Keď sa významne zmení objem vody v Petriho
miske opatrne vyberte lievik a vyberte hadicu.
Odmerajte objem odparenej vody.
Vypočítajte percento prečistenej vody.

Petriho miska, miska s veľkým
povrchom, Ø= 15 cm
Sklený lievik, Ø= 15 cm
Hadička, Ø= 2 cm, dĺžka 50 cm
Čierny papier
Lepiaca páska
Odmerný valec
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