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රිදී ඔප දමමු 

 

 

රිදී (Ag) හ ෝ රිදී ගල්වන ලද භාණ්ඩ වල දිලිහෙන පෘෂ්ඨයක ක්රමක්රමහයන් කාලයත් ෙමඟ ඔපය අඩු වී 

අඳුරු පැ ැයක් ගනී. හමයට හේතුව රිදී රොයනික ප්රතිකියාවකට භාජනය වීමයි. හමහිදී වාතහේ ඇති 

ෙල්ෆර් (හගන්දගම්) අඩංගු රොයනික ෙංහයෝග ෙමඟ රිදී ප්රතිකියා කරයි. හම් නිො අපට හමම රොයනික 

ප්රතිකියාව ආපස්ෙට සිදුකිරීම මගින් ඔපය අඩුවීම නවත්වා නැවත රිදී ඔප දැමිය  ැක. 

අවශ්ය ද්රව්ය : 

• ඔපය අඩුවු රිදී භාණ්ඩයක් 

• එම භාණ්ඩය ෙම්ුර්ණහයන් බ ාලිය  ැකි භාජනයක් 

• භාජනහේ පතුල වැසීමට  ැකි ප්රමාණහේ ඉතා තුනී ඇලුමිනියම් හලෝ  ත ඩුවක් 

• භාජනය පිරවීමට තරම් අවශ්ය ප්රමාණයට ජලය 

• ජලය උණු කිරීමට හක්තලයක් 

• ආප්පහෙෝඩා (වතුර ගැලුමකට එක් හකෝප්පයක් පමණ) 

 

පරීෂණය 

භාජනය පතුහලහි ඇලුමිනියම් පත්රය එලන්න.  එය මත රිදී භාණ්ඩය තබන්න.  රිදී භාණ්ඩය ඇලුමිනියම් 

ත ඩුහවහි ස්පර්ශවීමට ෙැලැස්වීමට මතක තබාගන්න.  වතුර හක්තලය හ ාඳින් උතුරවන්න.  එය 

උදුහනන් ඉවතට හගන හදවුම් හේෙමක් (සින්ක් එකක්) තුල තබන්න.  දැන් හමයට ආප්පහෙෝඩා එකතු 

කරන්න. (වතුර ගැලුමකට එක් හකෝප්පයක් වන පරිදි) හමහිදී ද්රාවණහයහි හපන නැගී උතුරුවා යෑමට 

ඉඩ ඇති බැවින් ඒ පිලිබඳව කල්පනාකාරී වන්න.  ආප්පහෙෝඩා අඩංගු උණුසුම් ද්රාවණය රිදී භාණ්ඩය 

ෙහිත භාජනයට වත් කරන්න.  එහිදී එම භාණ්ඩහේ ඔපය වැඩි දියුණු වන බව අපට නිරීෂණය කල 

 ැකිහේ. රිදී භාණ්ඩහේ බැඳී ඇති පටලය ඉතා සියුම් නම් විනාඩි කිහිපයකදී ඔප වැටීම සිදුහේ.  නමුත් 

පටලය ඝනකම් නම් ආප්පහෙෝඩා ෙහිත ද්රාවණය නැවත නැවත රත්කර භාණ්ඩය මතට වත් කරන්න. 

 

මමහිදී සිදුවන්මන් කුමක්ද ? 

http://vidunanakirana.vidumanpetha.com/experiments/put%20a%20shine.html
http://vidunanakirana.vidumanpetha.com/experiments/put a shine.html


 
 

භාණ්ඩහේ ඇති රිදී වායුහගෝලහේ ෙල්ෆර් ෙමඟ ප්රතිකියා කර සිල්වර් ෙල්ෆයිඩ් ොදයි. හමය කලු 

පැ ැතිය. සිල්වර් මත හමය තුනී පටලයක් හලෙ තැම්පත් වීම නිො කලු පැ ැ ගැන්වී ඔපය අඩු වී 

යයි. නැවත ඔපය ගැනීමට නම් හමම සිල්වර් ෙල්ෆයිඩ් පටලය ඉවත් කල යුතුය. හමය ආකාර 2කට කල 

 ැක. රොයනික ද්රේයක් භාවිතාකර පිරිමැදීම මගින් ඔප දැමිය  ැක. හමහිදී පටලය සිල්වර් ෙල්ෆයිඩ් 

ආකාරයටම ඉවත්වීම නිො භාජනහේ ඇති සිල්වර් ප්රමාණය අඩුහේ. නමුත් හමම පරීක්ෂණහේ 

ආකාරයට භාජනය නැවත ඔප දැමීහම්දී රිදී ඉවත් වීමක් සිදුහනාහේ. රිදී හමන්ම හබාහ ෝ හලෝ  වර්ග 

ෙල්ෆර් ෙමඟ ක්රියාකර රොයනික ෙංහයෝග හදයි. ෙම ර හලෝ  වල ෙල්ෆර් ෙමඟ ප්රතිකියා කිරීහම් 

 ැකියාව රිදී වලට වඩා වැඩිය. ඇලුමිනියම් හමවැනි හලෝ යකි. හමම පරීක්ෂණහේදී සිල්වර් ෙල්ෆයිඩ් 

ෙමඟ ඇලුමිනියම් ප්රතිකියා කරයි. හමහිදී ෙල්ෆර් අයන රිදී වල සිට ඇලුමිනියම් වලට ගමන් කර සිල්වර් 

හලෝ ය මුදා රී. හමහිදී ඇලුමිනියම් ෙල්ෆයිඩ් ෙෑහද්. 

3Ag2S       +      2Al       →     3Ag      +     Al2S3 

(සිල්වර් ෙල්ෆයිඩ්)     (ඇලුමිනියම්)          (සිල්වර්)    (ඇලුමිනියම්ෙල්ෆයිඩ්) 

හමම ප්රතිකියාව සිදුවන්හන් ආප්පහෙෝඩා ද්රාවණහේදීය. හමහිදී ද්රාවණය ෙල්ෆර් අයන සිල්වර් සිට 

ඇලුමිනියම් කරා රැහගන යයි. හමම ප්රතිකියාව ද්රාවණය උණුසුම්ව ඇතිවිට හේගවත්ව සිදුහේ.  ෙෑහදන 

ඇලුමිනියම් ෙල්ෆයිඩය ඇලුමිනියම් ත ඩුව මත ක  පැ ැතිව දිස්හේ.  හමම ප්රතිකියාව සිදුවීමට 

ඇලුමිනියම් ෙ  සිල්වර් එකිහනක ස්පර්ශව තිබිය යුතුය.  හමම ප්රතිකියාහේදී කුඩා විද්යුත් ධාරාවක් 

හමය තුලින් ගලා යයි.  ඉහලක්්හරෝන ධාරාවක් ෙහිතව සිදුවන හමවැනි 

ක්රියා විද්යුත් රසායනික ප්රතිකියා නම් හේ. හමවැනි ආකාරහේ ප්රතිකියා විදුලි හකෝෂ වල විදුලිය 

නිපදවීමට හයාදාගනී. 

 


