
Róka András



kölcsönhatások



beleszülettünk

gravitáció



észre kellett venni,

tenni kellett érte, 

fel kellett fedezni



„ … már a görögök … „

borostyánkő

dörzselektromosság, „gyantaelektromosság”



kínai iránytű

mágnesvasérc, magnetit



Miért éppen lefelé?

„Látni, amit mindenki lát, 

gondolni, amire senki sem gondolt” 



erőtörvények

a töltésmegmaradás törvénye 

az elektrosztatikában

1736 - 1806



Benjamin Franklin 
1706-1790

töltés szétválás 

és a töltésmegmaradás törvénye

Az elektromos töltés 

egyetlen „súlytalan” fluidumnak köszönhető …

(a „üvegelektromosság” esetén megjelenő  

pozitívnak tekintett töltés) 



Az elektron „előfutára”

ha ez fölös mennyiségben van, 

akkor pozitív töltésű, 

ha hiány van belőle, 

akkor negatív… 



„egyenáram” villámláskor

az áramlás iránya:

fölösből a hiány felé, 

A kiegyenlítődés első megfogalmazása

elektromos jelenségre 



Alessandro 

VOLTA
1745 - 1827

1800

Volta „oszlopa” lehetővé tette 

a tartós egyenáram kialakítását, 
és kémiai hatásának vizsgálatát

galvánelem,

áramkör,

egyenáram



A galvánelemek jelentősége

katód

+

+

_

_



érintkezés elektrolittal

e-

Zn Cu



érintkezés sósavban

Zn

Cu

hidrogén fejlődés



fémek érintkezése

Zn(sz) – 2e- = Zn(sz)2+

Cu(sz) + 2e- = Cu(sz)2-

Zn(sz)

Cu(sz)

E(kémiai)

„fémes

elektronok”

elektronok



2e-

Zn Cu



Hogyan szabadulhatnak meg …

2e-

Zn(n)2+ Cu(n)2-



lehetőség a megismételhetőségre

2e-

Zn(n)2+ = Zn(n-1) + Zn2+

Cu(n)2-
cink-szulfát-

oldat



lehetőség a megismételhetőségre

2e-

Cu(n)2- + Cu2+ = Cu(n+1) 

cink-szulfát-

oldat
réz-szulfát-

oldat



még mindig egyensúly

Zn2+ > SO4
2-

2e-

Cu2+ < SO4
2-

cink-szulfát-

oldat
réz-szulfát-

oldat



elektroneutralitás

2e-

cink-szulfát-

oldat
réz-szulfát-

oldat

A pozitív és a negatív töltések 

kiegyenlítődése

SO4
2-



Körfolyamattá szervezés 

elektrolit vezetés 

cink-szulfát-

oldat
réz-szulfát-

oldat

fémes vezetés



Az elektrosztatika után  az áramkörre is 

kimondható a töltésmegmaradás törvénye.

sem szakadás, sem töltés forrás, sem töltés nyelő

-

e -Ohm 

Ampere 

Kirchhoff

az áramkör törvényei



Meglepő azonban, 

hogy elektrolit olvadékában vagy oldatában 

fémes szakadás esetében is folyik az áram!

-

e -



csak úgy lehet, hogy

töltést „nyelő” részecskékké válnak 

negatív pólus

e -



csak úgy lehet, hogy vannak

töltés „forrás” részecskék

pozitív pólus

e -

negatív pólus



töltés „nyelő” és töltés „forrás” 

részecskék segítségével

fémes „szakadás” esetén is folyik az áram

-



elektrolízis

-

e -

Elektromos töltés nem halmozódik fel!



A töltés megmaradás törvénye

elektrolízisre

-

mindkét elektródon 

ugyanannyi elektromos töltés halad át



töltés nem halmozódik fel

Az elektromos töltés 

a  „megsemmisülés” ellenére 

megmarad, de változást idéz elő.



töltést „nyelő” részecskék

elektron átvétel

redukció

negatív pólus

e -



töltésforrás részecskék

elektron átadás

oxidáció

negatív pólus

pozitív pólus

e -



térben szétválasztva 

-

e -

elektromos töltés nem halmozódik fel!

oxidációredukció



„folyománya”

törvény

a termékekre

egyenértékűség

Ugyanannyi elektromos töltés áthaladása 

esetében

a keletkezett termékek 

egyenértékűek egymással. 



a víz elektromos bontásakor

elektrolízisekor

kétszer annyi hidrogén  

keletkezik 2H2

O2



Zseniális ötlet:

Az egymással sorba kötött elektrolizáló cellák 

esetében minden cellán ugyanannyi 

elektromos töltés halad át. 

Ag+, Cu2+, Bi3+



Kiderült, hogy …

a réz „atomsúlyának” csak a fele, 

a bizmutének csak a harmada 

egyenértékű „atomsúlynyi” (moláris) 

ezüsttel.

M(Ag)
M(Cu) M(Bi)

2 3



Az „atomsúlynyi”

(moláris) 

mennyiség leválasztásához

Q(Ag)

Q(Cu) = 2Q(Ag)

Q(Bi) = 3Q(Ag)

kétszer, illetve háromszor több töltés szükséges, 

mint az ezüst esetében.



Az egész számok ismételt 

megjelenése!

Az elektromos töltés éppúgy egész 

számonként változik, mint a vegyérték! 



Közel jár annak a kimondásához,  

Ag+, Cu2+, Bi3+

hogy az elektromos  töltés is 

„darabonként” változik!



Vegyülési arány

Értelmezhetővé vált az ionos vegyületek 

sztöchiometriája





„Párra találás” a redoxireakció során

oxidáció

nátriumatom klóratom

elektron átadás-átvétel

redukció



Párra találás

nemesgáz tulajdonság

nátriumion (+) kloridion (-)

nemesgáz szerkezet



a töltésmegmaradás „folyománya”

hidrogén

oxigén

nem a térfogat, 

hanem

az elektródokon 

az átadott és átvett töltés

a fontos



Az elektron „sokoldalúsága”
a kölcsönhatás szempontjából

elektron

elektromos töltés saját mágnesesség



„folyománya”

Az  elektronok 

elektromos  és mágneses tér hatására eltérülnek.

katód

negatív pólus

pozitív pólus



áramló elektronok

az elektromos áram mágneses teret kelt



indukciós kemence



indukciós főzőlap



az elektronika

20 000– 30 000 Hz



váltakozó mágneses tér

indukció spínváltás

„köráram”



kristályban



kristályban





reverzibilitás

akkumulátorok



sokszor „tölthetők”



reverzibilitás

fuel cell

„üzemanyag cella”

folyamatos anyagellátás

„áramló rendszer”



H2 O2

„tüzelőanyag-cella”

folyamatos üzemű galváncella

e-

H+

fogyasztó



tüzelőanyag-cella

2H2 = 4H+ + 4e-

e-

H2/Pt

oxidáció



elektron-áram

O2 + 4e- = 2O2-

O2/Pt

e-

H2

redukció



H2 O2

töltés kiegyenlítő proton transzport

4H+ + 2O2- = 2H2O

e-

H+

„O2-”H+



H2 O2

tüzelőanyag-cella

„Nafion” / Walther Grot / DuPont

e-

H+

fogyasztó

http://en.wikipedia.org/wiki/DuPont


H2 O2H+

fogyasztó

oxidáció redukció

térben szétválasztott, folyamatos 

e-



A biológiai megfordíthatóság

ATP

ATP

H+ H
+

H2O
CO2 CO2

O2
O2



biológiai megfordíthatóság

növények

C6H12O6 6CO2 + 6H2O+ 6O2

C6H12O6+ 6O26CO2 + 6H2O

állatok



„semmit mondó” energia-megmaradás

független a reakció útjától

0 p, T, elemekC, H2 , O2

6CO2 + 6H2Of

C6H12O6 + 6O2

ER



Nem közvetlenül …

piroszőlősav

szén-dioxid

oxigén

víz

NADH.H
citrát 

ciklus

terminális 

oxidáció

aerob

NAD



Nem közvetlenül …

oxidáció redukció

szén-dioxid

„cukor”oxigén

víz



Nemcsak hasonlatosság!

„cukor”

„cukor”

térben szétválasztva



alacsony hőmérsékleten …



még alacsonyabb hőmérsékleten …



Kikerülik a termikus kölcsönhatást! 



A titokzatos energiaátalakulás

piroszőlősav

szén-dioxid

oxigén

víz

NADH.H
citrát 

ciklus

terminális 

oxidáció

aerob

NAD



térben elválasztva

piroszőlősav

szén-dioxid

oxigén

víz

NADH.H
citrát 

ciklus

terminális 

oxidáció

aerob

ATPNAD



NADP

O2

NADPH

H+

𝒉𝝂 𝒉𝝂

𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝑰𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎 𝑰𝑰

H2O elektron transzportlánc elektron transzportlánc

H+

Térben szétválasztott 

oxidáció és redukció

CO2



Nemcsak hasonlatosság!

„cukor”

„cukor”

elektrokémiai cellák

bio-fuel-cell bio-napelemes-cella



A növényi és az állati elektromosság 

egymásra épülése sejt szinten

foto

6O2

C6H12O6
bio-napelem

bio-fuel-cell

6CO2 + 6H2O

6CO2 + 6H2O



Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú, „Belépő a tudás közösségébe, 

MTMI szakok és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” 

című projektje keretében.


