
vidusara gedara vidyagaraya 

විදුසර ගෙදර විද්යාොරය විගේෂාාංගේ පලවන ලිපි වැඩිදුරටත් කියවන්න.  

gedaravidyagaraya.blogspot.com  

විද්යුත් ගලෝහාගේපනය 

 

විද්යුත් ල ෝහාලේපනය අපි කවුරුත් පාසලේදී ඉලෙනෙන්න ලද්යයක්.පාසලේදී නම් 

ඊට අවශ්ය රසායන ද්රවය විද්යයාොරලයන්  බා ෙන්න පුළුවන්.එලහත් ඒ රසායන 

ද්රවය ලෙද්යරදී ලහායා ෙන්න අමාරුයි.ඒ නිසා අද්ය ලෙද්යර විද්යයාොරලයන් ඉදිරිපත් 

කරන්ලන් අපට පහසුලවන් ලසායා ෙත හැකි රසායන ද්රවය උපලයෝගී කරලෙන 

ල ෝහාලේපනය ලෙද්යරදීම කරන ආකාරයයි.ලම් ක්රියාවලිය අතරතුර නිපලද්යන 

කියුප්රික් ඇසිලේේ Cu(CH3COO)2  විෂ සහිතයි.ඒ හින්ද්ය වැඩිහිටිලයකුලේ 

සහලයෝෙය  බා ෙැනීම ඉතාමත් වැද්යෙත් වනවා. 
 

  
 

 

විද්යුත් ල ෝහාලේපනය 

 

විද්යුත් ල ෝහාලේපනය යනු ද්රාවණයක දිය වී ඇති ල ෝහ ධන අයන විද්යුත් ධාරාවක් ආධාරලයන් එක 

ඉල ක්ලරෝඩයක තැන්පත් වීමට සැ ැස්වවීමයි.ඍණ අග්රයට සම්බන්ධ ල ෝහයට ධන අයන ආකර්ෂණය 

වීම නිසා එයට ල ෝහය ආලේප වන අතර ධන අග්රයට සම්බන්ධ ල ෝහලයන් ල ෝහ අයන ගැ වී යාම 

නිසා එය විඛාද්යනය වීමත් සිදුලේ.  

   

 

අවශ්ය ද්රවය 

1.විනාකිරි ලකෝප්පයක් පමණ 

2.හයිඩ්රජන් ලපලරාක්සයිඩ් ලකෝප්පයක් පමණ (ෆාමසියකින් ගන්න පුළුවන්) 

 3.වයර් මීටර 3ක් පමණ (flexible wire) 

4.9V බැටරි 2ක් 

http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/
http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/
http://gedaravidyagaraya.blogspot.com/2016/02/blog-post_17.html
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https://1.bp.blogspot.com/-YuGRuDN5yOw/VsQkASWO2PI/AAAAAAAAAes/-zizAs7eDPU/s1600/fig%2BA.jpg


5.ඉටි පන්ද්යමක් 

6.ජෑම් ලබෝත යක් 

7.රබර් අත් ආවරණ යුග යක් (Gloves) 

 

පළමුලවන්ම අපි විද්යුත් විච්ලේද්යයය සාද්යා ගනිමු.ඒ සඳහා අත් ආවරණ පළඳින්න අමතක කරන්න එපා. 

1.විනාකිරි හා හයිඩ්රජන් ලපලරාක්සයිඩ් සමාන පරිමා ලගන ජෑම් ලබෝත යට 

ද්යමන්න.(ලබෝත ලයන් ¾ ක් පමණ පිලරන පරිදි) 

2.ඉන්පසු ජෑම් ලබෝත ය ඉටිපන්ද්යම් ද්යේ ට අේ ා තරමක් රත් කර ගන්න.(ලගාඩක් වැඩිලයන් රත් 

කරන්න එපා.) 

 

3.වයර් කැබැේ ක් (මීටර 2ක් පමණ) ලගන එයින් තඹ කම්ි ප්රලේශ්ලමන් ඉවතට ගන්න. 

4.ඉවතට ගත් තඹ කම්ිය ගුලි කර ජෑම් ලබෝත යට ද්යමන්න.ඉන්පසු ජෑම් ලබෝත ය තදින් වසා 

ලබෝත ය ලසමින් ලසා වන්න.එල ස ලසා වන විට ලබෝත ය තු  ඇති විනාකිරි හා හයිඩ්රජන් 

ලපලරාක්සයිඩ් ද්රවණය තද්ය නි  පැහැයකට හැලර්වි. 
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5.අවවාද්යයයි - ලමම නිේ පැහැති කියුප්රික් ඇසිලේේ 

ද්රාවණය ඉතා විෂ සහිත බැවින් ස්පර්ශ් කිරීලමන් 

ව කින්න. 

 

 

ද්යැන් අපි විද්යුත් විච්ලේද්යයය සාද්යාලගන අවසන්.එලහත් ල ෝහාලේපනය කරන්න ඉල ක්ලරෝඩ ලද්යකක් 

අවශ්ය වනවා.එක ඉල ක්ලරෝඩයක් වලන් අපි ල ෝහාලේපනය කිරීමට බ ාලපාලරාත්තු ලවන 

ල ෝහයයි.එය වැලි කඩද්යාසියකින් ලහාඳින් පිරිසිඳු කරගත් කුඩා යතුරක්, හැන්ද්යක්, මුද්ද්යක් වැනි ලද්යයක් 

විය හැකියි.අලනක් ඉල ක්ලරෝඩය තඹ කම්ි වලින්ම සාද්යා ගන්න ලවනවා. 

 

6.ඉතුරු වයර් කැබැේ  ලගන එය රූපලේ පරිදි කූරක් ආකාරයට සකස්ව ලකාට ලක වර තරමක් 

ලගෝ යක් සාද්යා ගන්න.බැටරිය සම්බන්ධ කිරීමට ඉල ක්ලරෝඩ ලද්යකටම කුඩා වයර් කැබැේ  බැගින් 

අමුණා ගන්න. 

 

 

7.ඉන්පසු රූපලේ ආකාරයට බැටරි ලද්යලක් සමාන අග්ර එකිලනක අමුණා ධන අග්රය තඹ කම්ි 

කූරටත්, ඍණ අග්රය ඔබ ල ෝහාලේපනය කිරීමට බ ාලපාලරාත්තු වන ල ෝහ කැබේ ටත් සම්බන්ධ 

කරන්න.(අග්ර සම්බන්ධ කිරීලම්දී වඩාත් සැ කිලිමත් ලවන්න.අග්ර මාරු වුවලහාත් ල ෝහාලේපනය සිදු 

වන්ලන් නැහැ.) 

8.අවසානලේ තඹ කම්ි කූර සහ ල ෝහ කැබැේ  කලින් සකස්ව කරගත් ද්රාවණලේ ගිේවන්න.එල ස 

ගිේවීලම්දී බැටරියට සම්බන්ධ වයර් ද්රාවණලේ ලනාගෑවීමට වග බ ාගන්න. 
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9.ඉන්පසු ල ෝහ කැබැේ  ලහාඳින් තඹ පැහැ වනතුරු තබා අඬුවක් ආධාරලයන් ද්රාවණලයන් ඉවතට 

ගන්න.ල ෝහ කැබැේ  ග ා යන ජ ලයන් ලහාඳින් ලසෝද්යා ගන්න. 
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