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DENEYĐN ADI:

LĐMONDAN PĐL ELDESĐ



DENEYDENEYĐĐN AMACI:N AMACI:

LLĐĐMON KULLANARAK BASMON KULLANARAK BASĐĐT BT BĐĐR PR PĐĐL           L           
YAPMAKYAPMAK



PillerPiller

Pil, bilim ve teknolojide kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir 
forma dönüştürülebilmesi için kullanılan bir aygıttır. Piller, bir veya daha fazla 
elektrokimyasal hücre, yakıt hücreleri veya akış hücreleri gibi, elektrokimyasal 
aygıtlardan oluşur 

Pil çeşitleri

Çinko-karbon pil - Düşük maliyetli - az enerji gerektiren uygulamalar için. 
Çinko-klorid – Çinko–karbon pilden biraz daha uzun ömürlüdür. 
Alkalin pil - Alkaline/manganez "uzun ömürlü" pillerdir , daha fazla güç
ihtiyacı gerekriren uygulamalarda da kullanılabilir. 
Gümüş-oksit pil – Genelde işitme cihazlarında kullanılır. 
Lityum (Lithium) pil – Genelde dijital kameralarda kullanılır. Saat ve 
bilgisayar saatlerinde de kullanıldığı görülür.Çok uzun ömürlüdür, fakat 
pahalıdır. 
Merküri pil – Genelde dijital saatlerde kullanılır. 
Çinko-hava pil – Genel olarak işitme cihazlarında kullanılır. 
Isıl (Termal) pil – Yüksek sıcaklık depolar. Askeri uygulamalarda önem 
taşır. 



LLĐĐMONDAN PMONDAN PĐĐL NASIL YAPILIR?L NASIL YAPILIR?

Limondan ya da asit içerikli başka 
meyvelerden basit piller yapmak 
mümkündür. Bu tip pillere, kimyasal 
enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürmeleri nedeniyle “voltaik
piller” adı verilir. Piller, asidik bir 
çözelti içerisine iki farklı metalin 
yerleştirilmesi mantığıyla yapılır ve 
buna göre, limona örneğin çinkoyla 
kaplanmış bir çivi ve bakır bir madeni 
para batırdığımızda, limon suyu gerekli 
asit çözeltisini oluşturur ve elektrik 
üretebilmeyi sağlar.Elde edilen 
elektrik akımı oldukça zayıftır fakat 
bir LED’de hafif bir ışıma sağlamaya 
yeterlidir.



Limonun yapLimonun yapııssıında sitrik asit nda sitrik asit 
bulunur.Ayrbulunur.Ayrııca limonun bir ca limonun bir 
taraftarafıına na ççinko inko şşerit,dierit,diğğer er 
taraftarafıına bakna bakıır r şşerit erit 
yerleyerleşştirditirdiğğimizde limonun imizde limonun 
yapyapııssıındaki Hndaki H+ + iyonlariyonlarıı
elektrik akelektrik akışıışına yardna yardıımcmcıı
olarak (uygun asit olarak (uygun asit çöçözeltisi) zeltisi) 
limonun pil glimonun pil göörevi grevi göörmesini rmesini 
sasağğlar. lar. 



LĐMONDAN PĐL ELDESĐ

� Gerekli Materyaller:

� 1. Limon

� 2. Bakır şerit

� 3. Çinko şerit

� 4. Đletken levha

� 5. Đletken tel

� 6. Voltmetre



�� Limondan basit bir pil yapLimondan basit bir pil yapıımmıı iiççin in ööncelikle,limonun bir ncelikle,limonun bir 
taraftarafıına na ççinko levha,diinko levha,diğğer tarafer tarafıına ise bakna ise bakıır levha r levha 
batbatıırrııllıır.Daha sonra voltmetrenin r.Daha sonra voltmetrenin ççalalışıışıp p ççalalışışmadmadığıığı
kontrol edilir.Voltmetrenin iki ucunun birisini kontrol edilir.Voltmetrenin iki ucunun birisini 
bakbakııra,dira,diğğerini ise erini ise ççinkoya dokundurduinkoya dokundurduğğumuzda umuzda 
voltmetrede sapma gvoltmetrede sapma göözlenir. zlenir. 



Voltmetredeki bu sapma limondan elektrik elde Voltmetredeki bu sapma limondan elektrik elde 
ettiettiğğimizi gimizi göösterir.sterir.



�� Daha fazla limonu birbirlerine iletken teller yardDaha fazla limonu birbirlerine iletken teller yardıımmııyla yla 
babağğlayarak voltmetredeki sapma delayarak voltmetredeki sapma değğerini erini 
yyüükseltebiliriz.Bkseltebiliriz.Bööylece daha kuvvetli bir akylece daha kuvvetli bir akıım elde m elde 
etmietmişş oluruz.oluruz.

�� Bu dBu düüzenezeneğği kurulurken limon pari kurulurken limon parççalaralarıındaki her bir ndaki her bir 
ççinkoyu iletken tellerle bakinkoyu iletken tellerle bakııra,her bakra,her bakıır parr parççasasıınnıı da da 
didiğğer bir iletken telle er bir iletken telle ççinkoya bainkoya bağğlanlanıır. r. 



LimonlarLimonlarıın n ĐĐletken Tellerle Birbirine Baletken Tellerle Birbirine Bağğlanlanışıışı





Daha sonra,iletken tellerin boDaha sonra,iletken tellerin boşş uuççlarlarıına voltmetrenin iki na voltmetrenin iki 
ucu deucu değğdirilerek voltmetredeki dedirilerek voltmetredeki değğer okunur ve istenen er okunur ve istenen 
ddüüzenek elde edilmizenek elde edilmişş olur.olur.



Bakır ve çinko elektrotlar batırıldıktan sonra çözelti limon suyudur.
Limon içinde asit yani H+ bulunur.Deneyde bakır katot,çinko ise 
anottur.
Katot bakır elektrot olduğu halde katotta
gerçekleşen olay: 2H+ + 2e- → H2 olayıdır.Katot farklı bir elektrot
iken katotta gerçekleşen olayda başka bir madde indirgenebilir.
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