
Yllättävän tehokas vetyraketti 
 

Elektrolyysi on tapahtuma, jossa kemiallinen reaktio saadaan tapahtumaan sähkön avulla. Esimerkki 

tällaisesta on veden elektrolyysi, jossa vettä hajotetaan vedeksi ja hapeksi: 

2 H2O  2 H2 + O2 

Vety ja happi esiintyvät alkuaineena kaksiatomisina molekyyleinä. Tämän vuoksi reaktiotuotteina on H2 ja 

O2 eikä H ja O. 

Puhdas vesi ei johda sähköä. Sähkönjohtavuuden parantamiseksi veteen lisätään natriumhydroksidia. Käytä 

250 ml keitinlasia ja lisää sinne kaksi raetta natriumhydroksidia. Ole varovainen, kun käsittelet rakeita, sillä 

ne ovat vahvaa emästä ja siksi syövyttäviä. Muista käyttää suojalaseja ja työtakkia koko työskentelyn ajan. 

Täytä keitinlasi yli puolilleen. Täytä noin 100 ml tippapullo vedellä ja käännä se ylösalaisin keitinlasiin siten, 

ettei sen sisälle pääse ilmaa.  

Ota kaksi elektrodia ja laita molempien koukkupää pullon suuaukon sisäpuolelle. Pidä huoli, että elektrodin 

toinen pää jää vedenpinnan yläpuolelle. 

Lisää nyt keitinlasiin NaOH-rakeet. Kestää jonkin aikaa, että natriumhydroksidi leviää lasista pullon 

sisäpuolelle. Voit varovasti puristella pulloa ja nopeuttaa natriumhydroksidin leviämistä. 

Kiinnitä molempiin elektrodeihin sähköjohtimet ja laita ne virtalähteen + ja – -napoihin. Katso, että johtimet 

pysyvät vedenpinnan yläpuolella, eivätkä kastu. Pidä huolta siitä, että + ja – elektrodit eivät koske toisiinsa 

pullon suuaukon sisäpuolella. Jos näin käy, syntyy oikosulku. Tällöin virtalähteen sulake laukeaa ja virran 

tulo katkeaa. Jos näin käy, pyydä opettajalta apua. 

  

Tarvittava jännite on 12- 25 V tasajännite (DC). Aloita pienemmällä jännitteellä ja lisää sitä tarpeen mukaan. 



Kun laitat virran päälle ja kasvatat jännitettä, alkaa elektrodien pinnalle muodostua kaasukuplia. Toisella 

elektrodilla syntyy vetyä ja toisella happea. Kaasu nousee ylös pulloon, ja näet sen kertymisen siitä, että se 

syrjäyttää pullosta vettä.  

Kun pullo täyttyy kaasulla, valuu sen sisällä ollut neste keitinlasiin. Jos näyttää siltä, että lasi valuu tämän 

vuoksi yli äyräidensä, voit pipetoida siitä nestettä toiseen astiaan.  

Pullon täyttyminen kaasulla vaikuttaa myös siten, että pullo pyrkii nousemaan ylöspäin. Pidä pullo 

paikallaan painamalla sitä kevyesti alaspäin tarpeen mukaan. 

Pidä huolta, ettei veden pinta laske niin alas, että elektrodien päät osuvat toisiinsa. 

Tällöin niiden välille voi syntyä kipinä, joka sytyttää pulloon kertyneen 

räjähdyskaasun ennenaikaisesti. Kerää viimeiset kaasukuplat pulloon siten, että 

nostat pullon elektrodien yläpuolelle. Kun pullo on täynnä, katkaise virtalähteestä 

virta, ja liikuta pulloa vasta tämän jälkeen.  

Pidä täyden pullon suuaukko veden pinnan alapuolella. Tällöin kaasu ei pääse 

karkaamaan, ja voit toimia ihan rauhassa. Ota statiivi pullon lähelle, pöydälle tai 

lattialle. 

Seuraavaan työvaiheeseen tarvitaan kaksi henkilöä. Ilmoita muulle luokalle, että aiot 

lähettää raketin ja pyydä opettaja seuraamaan laukaisua.  Muista edelleen käyttää 

työtakkia ja suojalaseja! 

Henkilö 1 sytyttää tulitikun ja ottaa siitä kiinni upokaspihdeillä. Tämän jälkeen 

henkilö 2 nostaa pullon vedestä rauhallisesti, suuaukko alaspäin, ja asettaa sen 

statiivin päähän.  

Tämän jälkeen henkilö 2 astuu kauemmaksi ja henkilö 1 vie tulitikun alhaalta päin 

pullon suuaukon lähelle ja lähettää raketin taivaalle (tai kattoon). 

 

 

Varasuunnitelma: Jos vety ei syty toisellakaan tulitikulla, kannattaa kokeilla vielä 

sitä, että asettaa pullon pöydälle, suuntaa sen turvalliseen suuntaan ja sytyttää 

vedyn tästä asennosta.  

 

 

 

 


