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ყურადღება! უსაფრთხოება :
ექსპერიმენტი უსაფრთხოა

განხორციელება
ქილას დავახუროთ გადაჭრილი საჰაერო ბუშტისგან მიღებული აპკი და
დავამგროთ ის რეზინის რკალით და წებოვანი ლენტით. აპკს მივაწებოთ გრძელი
ჩხირი ისე რომ, მისი 2/3 ქილის კიდეს სცდებოდეს. ეს ჩხირი ბარომეტრის ისარი
იქნება.
დავხაზოთ მუყაოზე საორიენტაციო სკალა. მისი მეშვეობით შენ გეცოდინება დღის
განმავლობაში წნევა იზრდებოდა თუ ეცემოდა. სკალა სახაზავის მსგავსად უნდა
დამზადდეს - აღვნიშნოთ თითოეული მილიმეტრი პატარა ხაზით და დავიტანოთ
მასზე პირობითი სიდიდეები (ეს შეიძლება იყოს ციფრები: 1, 2, 3...). მუყაო, ქილის

გვერდით ისე უნდა მოვათავსოთ, რომ ისარი მიუთითებდეს სკალაზე აღნიშნულ
რომელიმე სიდიდეზე.
აწარმოე დაკვირვება ბარომეტრის ისარზე. გააკეთე ეს ყოველდღიურად და
ჩაიწერე მონაცემები.

განმარტება
sacdeli WurWlis gaxureba wyalSi NaOH-is gaxsnisas, procesis
egzoTermulobaze miuTiTebs. koncentrirebul hidroqsidebis
xsnarebTan pirvel rigSi arametalebi da maTi naerTebi reagireben.
roca liToni reagirebs tutesTan, is amfoterul xasiaTs avlens (anu
mJava areSi es liToni reagirebs rogorc liToni, xolo tute
garemoSi rogorc araliToni).
zemoT aRweril cdaSi reaqcia mimdinareobs aseTi gantolebiT:
2Al + 2NaOH + 6H2O 2Na[Al(OH)4] + 3H2 (roca NaOH arasakmarisia)
2Al + 2OH- + 6H2O 2 [Al(OH)4]- + 3H2 
2Al + 6NaOH + 6H2O 2Na3[Al(OH)6] + 3H2 (roca NaOH Warbia)
2Al + 6OH- + 6H2O 2 [Al(OH)6]3- + 3H2 
2Na[Al(OH)4] - natriumis aluminatia
airi, romelic reaqciis dros gamoiyofa - wyalbadia. is
adviladaalebadia. radgan is haerze msubuqia, SeuZlebelia misi
boTlSi `gaCereba~, magram Tu mas movaTavsebT wyalSi gaxsnili
WurWlis sarecxi saSualebiT warmoqmnil buStukSi - maSin veRar
gafrindeba.

განმარტება
ატმოსფერული წნევის ცვლილების შესაბამისად ისარი სკალაზე სხვადასხვა
სიდიდეს აჩვენებს. ქილის შიგნით წნევა უცვლელი რჩება - რეზინის აპკმა
მჭიდროდ ჩაკეტა ჰაერი ქილაში და შეუძლებელი გახადა ქილის გარე და შიგა არეს
შორის ჰაერის გაცვლის შესაძლებლობა. ამავდროულად, ატმოსფერული წნევის
ზრდასთან ერთად, რეზინის აპკი ჩაიზნიქება ქილის შიგნით, ისარი კი ზემოთ
აიწევს. როდესაც ეცემა წნევა, აპკზე წარმოიქმნება ამოზნექილობა, ისარი კი
ქვემოთ დაიწევს.

ალტერნატიული ვარიანტები
წნევის

ცვლილებაზე

დაკვირვების

გარდა,

ჰაერის

ტემპერატურასა

და

ტენიანობაზე დაკვირვებაც შეიძლება აწარმოო. ამ მონაცემების ერთობლიობა
შექმნის დღის მეტეოროლოგიურ სურათს.
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