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Biểu Đồ STEM

Thời Gian Dành Cho Hoạt Động
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Hầu hết nước trên bề mặt Trái Đất là ở biển. Nước biển có vị mặn vì chứa 
nhiều khoáng chất, bao gồm cả muối. Nhiều sinh vật phát triển và sinh sôi rất 
tốt trong nước mặn, nhưng một số chỉ có thể sống trong môi trường nước 
ngọt. Con người cần nhiều nước ngọt hơn nước mặn. Nước ngọt hầu hết 
được lấy từ đất, nhưng không phải tất cả mọi nơi có con người sinh sống 
đều có nguồn nước ngọt. Khu vực gần bờ biển có rất nhiều muối đến từ biển 
nhưng khó để tìm thấy nước ngọt. Liệu chúng ta có thể biến nước biển thành 
nước ngọt?
Hoạt động này sẽ tập trung vào các quá trình liên quan đến việc biến nước 
biển thành nước ngọt. Trong thí nghiệm này, các học sinh sẽ tìm hiểu về khái 
niệm thay đổi trạng thái của chất lỏng thí nghiệm và sử dụng năng lượng có 
sẵn để chuyển đổi nước muối thành nước ngọt.

Nhiệt độ sôi của nước ở 1 át-mốt-phe là 100° C. Tuy nhiên, điều này không 
có nghĩa là nước sẽ luôn bay hơi ở 100°. Ngay cả khi nhiệt độ dưới 100°, quá 
trình bay hơi nước vẫn có thể xảy ra. Muối được tách ra khỏi nước thông qua 
sự bay hơi. Ở nhiệt độ dưới 100°, muối sẽ không bay hơi đáng kể vì nhiệt độ 
nóng chảy của muối lên tới 800°. Vì vậy, hơi nước dưới 100° có thể tách nước 
khỏi muối. Để đun sôi nước, bạn có thể sử dụng lửa hoặc ánh sáng mặt trời. 
Hơi nước có thể được tập hợp lại bằng cách chuyển hơi nước thành nước 
thông qua quá trình làm mát, trong đó hơi nước chạm vào bề mặt lạnh và chảy 
vào thùng chứa.

Quá trình này được gọi là chưng cất.
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Mục tiêu 

Hiểu rằng sự nóng lên có thể thay đổi trạng thái của các 
chất từ lỏng sang khí.

Hiểu rằng sự ngưng tụ xảy ra khi hơi nước trở lại dạng 
chất lỏng thông qua làm mát.

Hiểu rằng nước và muối có thể được tách ra thông qua sự 
bay hơi. Thực hiện phương pháp tách nước muối trong 
cuộc sống hàng ngày.
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Xem video này để được truyền cảm hứng: 

https://www.youtube.com/watch?v=GF9yYGwPcNw Youtube 
Playlist 
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Nguyên vật 

Băng dính1

Bức xạ năng 
lượng mặt trời 

3

Nguồn nhiệt4

Nước ngọt5

Muối6

2 chai có nắp 
vặn 

2

Các chỉ dẫn an toàn 
Trong thí nghiệm này, học sinh sẽ sử dụng lửa. Giáo viên cần 
theo dõi việc sử dụng lửa và đảm bảo thí nghiệm được thực hiện 
an toàn. Khuyến cáo rằng thí nghiệm này nên được thực hiện ngoài 
trời.

Không phải tất cả các vật liệu hòa tan trong nước đều có thể được 
tách ra khỏi nước bằng cách chưng cất. Vì vậy, đừng cố gắng uống 
nước cất từ một nguồn không xác định mặc dù nguồn nước có vẻ 
sạch sẽ. Nếu bạn muốn thử kết quả chưng cất, hãy sử dụng nước 
từ nguồn nước uống đã được thêm muối (mô phỏng nước biển).

Không uống lượng lớn nước chưng cất. Để có thể uống được, các 
khoáng chất hòa tan phải được thêm vào theo thành phần của nước 
uống. Nếu không, nước cất đã được uống có thể giải phóng muối 
khỏi các tế bào cơ thể. Điều này có thể gây hại cho sức khỏe và thậm 
chí có thể gây tử vong.

3

Câu hỏi định hướng 

Làm thế nào chúng ta có thể làm cho nước 
muối bay hơi?

1

Làm thế nào giữ lại và lưu trữ hơi nước?

Làm thế nào chúng ta có thể hóa lỏng lại hơi 
nước? Làm nóng hay làm lạnh? Tại sao?

2

3

Làm thế nào để xây dựng một công trình để làm 
nóng nước muối và lưu trữ hơi nước trong một 
thùng chứa khác?

4

Có rất nhiều phương pháp để tách nước từ 
muối.  Một trong số đó được minh họa bằng 
hình minh họa dưới đây. Hai chai được nối với 
nhau ở cổ chai. Một chai chứa đầy nước muối 
trong khi cái còn lại trống rỗng.

1

Tìm cách hiệu quả nhất để làm nóng chai chứa 
nước muối để nước bên trong bay hơi, trong 
khi chai kia được làm lạnh hết mức có thể để 
hơi nước có thể bị ngưng tụ. Cố gắng sử dụng 
mặt trời để làm nóng chai. Tìm một giải pháp để 
làm mát chai ngưng tụ.

2

Mất bao lâu để thu được 10 ml nước?3

Làm thế nào để có thể làm cho công trình của 
bạn hiệu quả hơn? 

4

Sử dụng các nguồn nhiệt khác nhau, sau đó so 
sánh lượng nước bạn thu được.

5

Cố gắng hiểu các nguyên tắc hoạt động của 
thiết kế bạn đã chọn và sau đó giải thích quá 
trình thử nghiệm.

6
Nhiệm vụ
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Đánh giá

Tiêu chí 
đánh giá

Quy trình được liệt kê 
theo các bước rõ ràng. 
Mỗi bước được đánh 
số và được viết thành 

câu hoàn chỉnh.

Thể hiện rõ sự hiểu 
biết về quá trình 

chưng cất.

Quy trình được liệt 
kê theo thứ tự hợp lý, 
nhưng không được 

đánh số và/hoặc 
không có trong các 

câu hoàn chỉnh.

Thể hiện rõ sự hiểu 
biết về chưng cất

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 chưng cất.

Quy trình không liệt kê 
chính xác các bước 

của thí nghiệm.

Không thể hiện 
được sự hiểu biết 

về chưng cất.

Quy trình

Khả năng giải thích 
quá trình chưng cất.
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