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Đến năm 2030, mọi người nên được tiếp cận với các dịch vụ năng lượng hiện đại, 
đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Năng lượng điện là một thành phần rất quan 
trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như chúng ta đã biết, một số nơi 
trên thế giới phải đối mặt với việc thiếu điện, và rất tốn kém khi xây dựng một cơ 
sở sản xuất điện. Đó là nguyên nhân dẫn tới nhiều vấn đề như không có khả năng 
cung cấp điện cho các trường học, vì vậy ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 
Chính vì thế, nhiều quốc gia đang tìm kiếm những cách thức độc đáo và sáng tạo 
hơn để tạo ra điện. 

Bạn có biết rằng một số loại trái cây có thể sản xuất điện? Quá trình này xảy ra 
bằng cách chuyển đổi năng lượng hóa học từ thực phẩm để tạo ra dòng điện. Một 
trong những ví dụ phổ biến của thực phẩm được sử dụng là chanh và khoai tây. 
Trong thí nghiệm này, học sinh sẽ đi tìm hiểu trái cây tạo ra điện như thế nào khi 
tiếp xúc với kim loại. Họ sẽ nghiên cứu tỉ mỉ mối quan hệ giữa pH và dòng điện 
được tạo ra, và số lượng trái cây cần thiết để thắp sáng một đèn LED màu đỏ. Với 
ý tưởng này, các học sinh sẽ trình bày một giải pháp để cung cấp điện giá cả phải 
chăng cho các trường học và xung quanh khu vực nhà ở của họ. 

Giới thiệu

Mục tiêu chính

Xác định các loại trái cây phù hợp nhất để sản xuất điện.

Xác định mối quan hệ giữa độ pH của trái cây và độ dẫn điện.

1/5Thí nghiệm

Pin trái cây

MÔN HỌC

Dễ

Hóa học

Trình bày một ý tưởng tạo ra điện giá cả phải chăng 
hơn để cung cấp năng lượng cho các trường học / nhà 
ở bằng cách sử dụng ý tưởng thu được từ thí nghiệm. 

Nguyên vật liệu
Dây đồng

CÁC CHỦ ĐỀ 

Phản ứng hóa học môi trường năng lượng
dung dịch và chất điện giải Nghiên cứu khoa học

TỪ KHÓA

Nguồn năng lượng phản ứng hóa họcphản ứng hóa học
năng lượng điện

hóa học
Sự chuyển hoá năng lượng

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dây điện

Kẹp cá sấu

Dụng cụ đo 
độ pH
Đinh kẽm

Quả chanh

Củ khoai tây

Ampe kế

Dao



Các chỉ dẫn an toàn
Hãy cẩn thận không nuốt bất kỳ nguyên vật liệu nào. Một số vật liệu có tính ăn mòn. 

Hãy cẩn thận với các chai thủy tinh.

Câu hỏi định 

Những loại trái cây nào phù hợp 
nhất để sản xuất điện? 

Cần số lượng là bao nhiêu trái cây để 
thắp sáng 1 đèn LED màu đỏ?

Nếu có bất kỳ sự cố tràn hoặc phản ứng (kích ứng) 
trên da, nhanh chóng rửa sạch bằng nước và báo 
cho giáo viên.

Mối quan hệ giữa chỉ số pH và độ dẫn điện là gì?

Ý tưởng này có thể được điều chỉnh như thế nào để 
cung cấp điện cho các trường học và nhà ở nông thôn?

Thí nghiệm A 
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CHANH
với một sợi dây đồng và một cái đinh sắt tráng kẽm, kết nối với dụng cụ đo để đo điện áp.

Set 1

Thí nghiệm

Pin trái cây

MÔN HỌC

Dễ

Hóa học

CÁC CHỦ ĐỀ 

Phản ứng hóa học môi trường năng lượng
dung dịch và chất điện giải Nghiên cứu khoa học

TỪ KHÓA

Nguồn năng lượng phản ứng hóa họcphản ứng hóa học
năng lượng điện

hóa học
Sự chuyển hoá năng lượng



Cắm đinh kẽm vào một điểm trong quả chanh cách 
dây đồng khoảng 0,6 cm. Phải đảm bảo đinh không 
chạm vào dây đồng. Kết nối dây âm của ampe kế 
với đinh kẽm và dây dương với dây đồng để xác 
định điện áp được tạo ra bởi một quả chanh. Ghi lại 
dữ liệu vào bảng kết quả dưới đây. 

5Nhẹ nhàng lăn chanh trên bàn để phá vỡ thành tế 
bào và nới lỏng nước ở bên trong. Các loại nước 
chua rất cần thiết cho các phản ứng hóa học xảy 
ra. 

1

Lặp lại các bước số 3, số 4 và số 5 bằng cách sử 
dụng khoai tây, củ hành, táo và ghi lại dữ liệu trong 
bảng kết quả.

6

Cắt một phần nhỏ của chanh để đo độ pH bằng 
cách sử dụng một miếng giấy đo pH. 

Cẩn thận dán sợi dây đồng khoảng 2,5 cm vào quả 
chanh. 

Cắm đinh kẽm vào một điểm trong quả chanh cách 
dây đồng khoảng 0,6 cm. Phải đảm bảo đinh không 
chạm vào dây đồng.

2

3

4
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Trái cây

Chanh

Khoai tây

Táo

Củ hành

pH Điện thế (V)

Thí nghiệm B

CHANH 
Làm tương tự như trên với các loại trái cây và rau quả khác.

Set 2

Thí nghiệm

Pin trái cây

MÔN HỌC

Dễ

Hóa học

CÁC CHỦ ĐỀ 

Phản ứng hóa học môi trường năng lượng
dung dịch và chất điện giải Nghiên cứu khoa học

TỪ KHÓA

Nguồn năng lượng phản ứng hóa họcphản ứng hóa học
năng lượng điện

hóa học
Sự chuyển hoá năng lượng
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Set 2

+ -

dây vàng

ống kính nhựa epoxy

Chip
trong khay phản xạ

tấm hỗ trợ

âm cựcdương 

Điốt phát sáng (LED) đòi hỏi một điện áp nhất định 
để phát sáng. Nối dây đồng của quả chanh thứ 
nhất với chiếc đinh sắt tráng kẽm của quả chanh 
thứ hai. Cố gắng làm cho đèn LED màu đỏ sáng 
lên bằng cách kết nối dây đồng của quả chanh 
thứ hai với đầu dây ngắn của đèn LED và đinh sắt 
tráng kẽm của quả chanh thứ hai với đầu dây dài 
của đèn LED đỏ.

Nó sáng chưa? Nếu chưa, hãy kết nối thêm một 
quả chanh thứ ba bằng cách nối dây đồng của quả 
chanh thứ hai với đinh sắt của quả chanh mới. Bây 
giờ kết nối đèn LED với đinh sắt của quả chanh 
đầu tiên và thanh đồng của quả chanh thứ ba. Lặp 
lại việc thêm những quả chanh mới cho đến khi 
đèn LED sáng lên.

2

Bạn có thể tạo ra nhiều dòng điện hơn để cung cấp 
năng lượng cho đèn LED đỏ bằng cách thêm nhiều 
trái cây.

1

Lặp lại bước số 1 bằng cách sử dụng chanh, khoai 
tây, củ hành, táo và ghi lại dữ liệu trong bảng được 
cung cấp. 

3

Nếu cần thiết, hãy kết nối nhiều loại trái
cây với nhau cho tới khi đèn LED sáng. 

4

Trong các nhóm thí nghiệm riêng, các học sinh thảo 
luận và trình bày giải pháp để tăng năng lượng cho 
một trường học hoặc nhà ở ở nông thôn một cách 
sáng tạo, sử dụng các ý tưởng từ thí nghiệm này. 

5

Trái cây

Chanh

Khoai tây

Táo

Củ hành

Số lượng trái cây cần thiết 
để thắp sáng một đèn LED đỏ

Kết luận

Giải thích mối quan hệ giữa chỉ số pH của trái 
cây và điện áp được tạo ra?

6

Làm thế nào để điện thế thay đổi khi bạn 
kết nối một số trái cây trong dãy?

7

Tại sao bạn cần số lượng khác nhau của 
mỗi loại trái cây để làm cho đèn LED sáng?

8

Thí nghiệm

Pin trái cây

MÔN HỌC

Dễ

Hóa học

CÁC CHỦ ĐỀ 

Phản ứng hóa học môi trường năng lượng
dung dịch và chất điện giải Nghiên cứu khoa học

TỪ KHÓA

Nguồn năng lượng phản ứng hóa họcphản ứng hóa học
năng lượng điện

hóa học
Sự chuyển hoá năng lượng
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Đánh giá

Tiêu chí 
đánh giá

Trình tự các bước rõ 
ràng. Mỗi bước được 
đánh số và được viết 
thành câu hoàn chỉnh

Thể hiện sự hiểu biết 
rõ ràng về phản ứng 
giữa các loại trái cây 
và độ dẫn điện của 

chúng

Quy trình được liệt 
kê theo thứ tự hợp 
lý, nhưng các bước 
không được đánh số 
và / hoặc không trong 

câu hoàn chỉnh

Thể hiện sự hiểu biết 
rõ ràng về phản ứng 
giữa các loại trái cây 
và độ dẫn của chúng
nhưng không thể giải 

thích chi tiết

Quy trình được liệt 
kê nhưng không theo 

thứ tự hợp lý hoặc 
khó theo dõi

Thể hiện kiến thức hời 
hợt về phản ứng giữa 
trái cây và độ dẫn điện 

của chúng

Quy trình không liệt kê 
chính xác các bước 

của thí nghiệm.

Không thể hiện được 
sự hiểu biết về phản 

ứng giữa trái cây và độ 
dẫn điện của chúng

Quy trình

Có khả năng giải thích 
phản ứng giữa trái cây 

và độ dẫn điện của 
chúng
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Thí nghiệm

Pin trái cây

MÔN HỌC

Dễ

Hóa học

CÁC CHỦ ĐỀ 

Phản ứng hóa học môi trường năng lượng
dung dịch và chất điện giải Nghiên cứu khoa học

TỪ KHÓA

Nguồn năng lượng phản ứng hóa họcphản ứng hóa học
năng lượng điện

hóa học
Sự chuyển hoá năng lượng


