
1 

 

Γιάννης Μίχας, υπεύθυνος  ΕΚΦΕ Εύβοιας                        2-5-2013                             

 

ΕΚΦΕ Εύβοιας 

 

Φτιάξε μια μπαταρία από λεμόνια 

Στ  Δημοτικού - Γ γυμνασίου 

Δείτε το βίντεο: http://www.chemicum.com/?video=95&lan=EN 

 

http://demonstrations.wolfram.com/LemonBatteries/ 

 

Θα χρειαστούμε: 

• 3 λεμόνια 

• 6 καρφιά γαλβανιζέ (ή κομμάτια από 

τσίγκινη λαμαρίνα)  
• 6 κέρματα των 5 λεπτών (ή κομμάτια 

από χάλκινο σύρμα γυμνό στις άκρες 

του) 

• Καλώδια σύνδεσης (7 κομμάτια) 

• Λαμπάκι LED ή ψηφιακό ρολόι ή άλλη 

συσκευή μικρής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 

• Προαιρετικά: βολτόμετρο – 

αμπερόμετρο 
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Κόβουμε τα λεμόνια στη μέση και βάζουμε μέσα στο κάθε μισό λεμόνι, ένα καρφί 

και ένα κέρμα. Συνδέουμε το κέρμα του ενός λεμονιού με το καρφί του άλλου 

λεμονιού, με ένα καλώδιο, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

Κάθε επιπλέον μισό  λεμόνι  που συνδέουμε στο κύκλωμα ανεβάζει τα Volt της 

μπαταρίας μας κατά 0,6 Volt. Στο παραπάνω σχήμα τα Volt είναι  4 x 0,6 = 2,4. Στη θέση 

του βολτόμετρου του σχήματος εμείς βάζουμε το λαμπάκι.  

Το λαμπάκι δεν ανάβει γιατί τα Ampere που δίνει το λεμόνι – μπαταρία είναι πολύ 

λίγα (<1mA).  Όταν έχουμε ένα μόνο μισό λεμόνι (0,6 Volt) το λαμπάκι δεν ανάβει . 

Όταν βάλουμε κι άλλα μισά λεμόνια, αρχίζει να ανάβει όλο κα πιο δυνατά. Το καρφί 

είναι ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας (άνοδος) και το κέρμα ο θετικός (κάθοδος). 

Όταν συνδέουμε προσέχουμε να συνδέσουμε το θετικό πόλο, από το ένα λεμόνι, με τον 

αρνητικό πόλο στο άλλο λεμόνι (εν σειρά συνδεσμολογία). Αν έχουμε βολτόμετρο αυτό 

συνδέεται παράλληλα, ενώ το αμπερόμετρο εν σειρά. Τότε μπορούμε να 

συμπληρώσουμε το πίνακα: 

Μισά λεµόνια Ανάβει; Volt Ampere Volt/Ampere 
1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Αν διαιρέσουμε Volt/Ampere παίρνουμε πάντα το ίδιο πηλίκο (νόμος του Ohm). 

 

Εξήγηση 

Πάνω στο καρφί γίνεται μια χημική αντίδραση: ο ψευδάργυρος, με το οποίο είναι 

καλυμμένο το καρφί (γαλβανιζέ), σκουριάζει και γίνεται αλάτι ψευδαργύρου που 

διαλύεται στο χυμό του λεμονιού. Το καρφί σιγά-σιγά λεπταίνει. 

 

Το κιτρικό οξύ που περιέχεται στο χυμό του λεμονιού, δίνει αέριο υδρογόνο 

(φυσαλίδες), πάνω στο κέρμα (Η
+ 

→ Η2). 

 Η πρώτη αντίδραση ελευθερώνει ηλεκτρόνια, ενώ η δεύτερη τα καταναλώνει. Για να 

φτάσουν τα ηλεκτρόνια από το καρφί στο κέρμα, ακολουθούν το καλώδιο.  

Παρεμβάλλοντας εμείς ένα λαμπάκι, το κάνουμε να ανάβει, αν τα Volt και τα Ampere  

είναι αρκετά για να το πυρακτώσουν.  

Επιπλέον διερεύνηση 

Ελέγχουμε πως αλλάζουν τα παραγόμενα Volt και Ampere, μετά τις ακόλουθες αλλαγές: 

• Συνδέουμε τα λεμόνια παράλληλα μεταξύ τους στο λαμπάκι. 

• Ελέγχουμε τους παράγοντες εμβαδόν ηλεκτροδίου που είναι βυθισμένο 

μέσα στο λεμόνι.  

• Απόσταση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους 

• Ξύδι αντί για λεμόνι. 

• Έλεγχος pH 

• Μαγνήσιο αντί για ψευδάργυρο. 

Ελέγχουμε επίσης πόσο βάρυνε το καρφί και πόσο ελάφρυνε το λεμόνι σε συνάρτηση με το 

χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. 
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Βιβλιογραφία 

http://www.youtube.com/watch?gl=CA&v=AY9qcDCFeVI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery 

 

 


