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Az oldat vezetése függ a cella geometriai alakjától, ezt a fajlagos vezetés alkalmazásával
kiküszöböljük. A fajlagos vezetés függ az elektrolit anyagi minőségétől, a hőmérséklettől, valamint az
oldatban jelen lévő ionok számától. A fajlagos vezetés növekedése nem arányos az ionok számának
növekedésével, gyakran maximumot mutat. Ezt az ionok között fellépő elektrosztatikus
kölcsönhatások magyarázzák, melyek hatása erősödik a koncentráció növekedésével. Gyenge
elektrolitok esetében a nagyobb koncentrációk tartományában a csökkenés másik jellemző oka a
disszociáció visszaszorulása. Az elektrolitok fajlagos vezetése kezdetben lineárisan változik a
koncentráció növelésével (6.2.1. videó). Az elektrolitoldatok vezetése és fajlagos vezetése is nő a
hőmérséklet növelésével (másodfajú vezetők, (6.2.1. animáció) ellentétben pl. a fémekkel és grafittal,
melyben az elektronok a töltéshordozók (elsőfajú vezetők).

6.2.1. videó:
A vezetés függése az ionkoncentrációtól

6.2.1. animáció:
Az elektrolitoldatok vezetése nő a hőmérséklet
növelésével

A fajlagos vezetés koncentrációfüggésének csökkentésére célszerű bevezetni a moláris fajlagos
vezetést (  m ) (6.5. egyenlet):

m 


c

,

(6.5)

ahol c az adott elektrolit moláris koncentrációja, a moláris fajlagos vezetés leggyakrabban használt
mértékegysége a Scm2 mol 1 . Azonban az elektrolitok moláris fajlagos vezetése sem független a
koncentrációtól, bár híg oldatok esetén a mérések során ezt a függést elhanyagoljuk. A moláris
fajlagos vezetés a végtelen hígítású oldatban a legnagyobb, ahol a disszociáció teljes és az ionok olyan
nagy távolságban vannak egymástól, hogy közöttük kölcsönhatások már nem lépnek fel. A végtelen
híg oldat moláris fajlagos vezetése:  m .
A moláris fajlagos vezetés koncentrációfüggése alapján az elektrolitokat két osztályba
sorolhatjuk. Az erős elektrolitok (pl.: KCl) moláris fajlagos vezetése csak kevéssé csökken a
koncentráció növekedésével. A gyenge elektrolitok (pl.: ecetsav) híg oldatában a moláris fajlagos
vezetés meredeken csökken a koncentráció növekedésével (6.2.1.a) ábra). Ez az osztályozás függ az
oldószer minőségétől is, pl. a LiCl vízben erős elektrolit, de acetonban gyenge.
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m
KCl

CH3COOH

c
6.2.1. a) ábra: A moláris fajlagos vezetés koncentrációfüggése híg oldatokban
A gyakorlati műszaki életben a fajlagos vezetés (  ) ismerete a fontosabb, a moláris fajlagos
vezetést (  m ) inkább az elméleti modellekben használják. A koncentrációtól való függésük – rögzített
hőmérséklet mellett – a 6.2.1.b) ábrán tanulmányozható.

6.2.1.b) ábra: Különböző elektrolitok a fajlagos vezetésének (a) és moláris fajlagos vezetésének (b)
koncentrációfüggése, 1: erős sav, 2: erős bázis, 3: só, 4:gyenge sav, 5: gyenge bázis
Meg lehet figyelni, hogy az erős (azaz teljesen disszociált) és a gyenge (azaz csak részben
disszociált) elektrolitok között jelentős különbség van. Látható, hogy erős elektrolitok híg oldatában
 egyenesen arányos a koncentrációval,  m pedig majdnem független tőle. Bármilyen elektrolittípusnál  m maximális érték,  m felé tart, ahogy a koncentrációval a nulla érték felé közelítünk.
Mindez annak tudható be, hogy az ionok mindig csökkentik egymás térerejét, hacsak egymástól való
távolságuk nem végtelen nagyságú. Ez pedig csak végtelenül híg állapotban következhet be, ezért
választották az elektrolitok közepes aktivitási tényezőjét (   ) egységnyinek a végtelenül híg
állapotban.
A vezetésre vonatkozó, eddig ismertetett mennyiségeket foglalja össze a 6.2.1. táblázat:
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6.2.1. táblázat: elektrolitoldatok vezetésének főbb mennyiségei
Mennyiség neve

Jele

Mértékegysége

Megjegyzés

Vezetés
Fajlagos vezetés

G


S

Moláris fajlagos
vezetés

m

A mérőelekród geometriájától független.
A mérőelekród geometriájától független.
Híg oldatban a koncentrációtól független anyagi
jellemző.

Sm

1

Sm2 mol 1

6.2.2. Erős elektrolitok
Erős elektrolitoknak nevezzük azokat az anyagokat, melyek oldataikban teljesen disszociálnak (   1
). Ilyenek az ionkristályos vegyületek és az erős savak. A teljes disszociáció azt eredményezi, hogy az
ionok koncentrációja egyenesen arányos az elektrolit koncentrációval, azonban az ionok egymást
zavaró hatása miatt a moláris fajlagos vezetés kismértékben csökkeni fog a koncentráció
függvényében. Erős elektrolitok híg oldatában érvényes a Kohlrausch által levezetett összefüggés (6.6.
egyenlet):
(6.6)
m  m  k ' c1/ 2 ,
ahol  m a végtelen híg oldat moláris fajlagos vezetése, azaz a moláris fajlagos vezetés olyan híg
oldatban, ahol az ionok már nincsenek egymással kölcsönhatásban. k ' olyan állandó, amely inkább az
elektrolit összetételétől, semmint az anyagi minőségétől függ.
Kohlrausch azt is igazolta, hogy a  m kifejezhető az ionok végtelen híg oldatbeli moláris fajlagos
vezetésének összegével. Ha ez utóbbiakat   és   -val jelöljük, akkor az ionok független
vándorlásának törvénye (6.7. egyenlet):

m         ,

(6.7)

ahol   és   a kationok és az anionok sztöchiometriai száma az elektrolitban. Ez az egyszerű
eredmény, amely abból adódik, hogy a végtelen híg oldatban az ionok nem befolyásolják egymás
viselkedését, lehetővé teszi, hogy erős elektrolitok moláris fajlagos vezetését kiszámíthassuk.
A legtöbb ion moláris fajlagos vezetése – vizes oldatban – 103 Scm2 mol 1 nagyságrendű, a
H 3O  - és a OH  -ionoké pedig egy nagyságrenddel nagyobb9.
6.2.3. Gyenge elektrolitok
Gyenge elektrolitok oldataiban az elektrolitok nem disszociálnak teljes mértékben. Ilyenek a gyenge
Brönsted-féle savak, pl. az ecetsav és a gyenge Brönsted-féle bázisok, pl. ammónia. Vezetésük
jellegzetesen változik, mert hígítás hatására az egyensúly helyzete a termékek irányába tolódik el
(6.8. egyenletek).

9



E kivételesen nagy értékeket az okozza, hogy a H 3O - és a OH -ionok egy-egy molekulaasszociátum

végéhez csatlakozva elveszthetik a töltésüket, mely a molekulaasszociátum túlsó végére vándorol és az ott álló


vízmolekulából hoz létre egy új H O -, illetve OH -iont. Így ezen ionok fizikai elmozdulás nélkül is vezetik
3

az áramot.
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HA( aq )  H 2O(l )


( aq )

H3O

Ka 


( aq )

A

aH O  a A
3

(6.8)

aHA

A vezetés az ionok számától függ, ezért az elektrolit disszociációfokától (  ) is függ. A
disszociációfok segítségével egy c teljes koncentrációjú HA-sav esetén az egyensúlyi koncentrációk a
6.9. egyenletek segítségével adhatók meg:

 H 3O    c

 A    c

 HA  (1   )c .

(6.9)

Ha koncentrációkkal és nem aktivitásokkal számolunk, akkor az egyensúlyi állandó a
6.10. egyenlet szerint írható fel:

 2c
.
Ka 
1

(6.10)

Ha a feltételezetten teljesen disszociált elektrolit moláris fajlagos vezetése  m , akkor a mért  m

moláris fajlagos vezetés és a disszociációfok (  közötti összefüggést a 6.11. egyenlet adja meg:

 m    m .
Ha az ionok koncentrációja igen kicsi, akkor
fajlagos vezetésével (6.12. egyenlet):

 *m

(6.11)

értéke megegyezik a végtelen híg oldat moláris

 m    m .

(6.12)

Ha ismerjük K a értékét, a moláris fajlagos vezetés koncentrációfüggéséből a végtelen híg oldat
moláris fajlagos vezetését tudjuk meghatározni. Ennek egyik célszerű módja, ha a 6.10. és
6.12. egyenleteket kombináljuk (6.13. egyenlet):

mc
1
1
 
.
 m  m K a ( m )2

(6.13)

Ezt az összefüggést nevezzük Ostwald-féle hígítási törvénynek. Ebből következik, hogy ha a
meghatározott 1/  m értéket ábrázoljuk a koncentráció függvényében, akkor a tengelymetszetként a

c  0 helyen a végtelen híg oldat moláris fajlagos vezetésének reciprokát kapjuk meg.
6.2.4. Ionerősség
Elektrolit oldatokban uralkodó átlagos elektromos térerőt a 6.14. egyenlettel definiált ionerősséggel (
I ) jellemezzük:

I

1
 ci zi2 .
2 i

(6.14)

Ahol ci az ion koncentrációja, zi az ion töltésszáma.
Az ionerősség növekedése a közepes aktivitási tényező csökkenését eredményezi. A híg oldatok
tartományában ( I  103 M ) a Debye–Hückel-elmélet alapján a következő összefüggés írható fel
(6.15. egyenlet):
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ln    C I ,

(6.15)

ahol a C arányossági tényező egy adott elektrolit-oldószer párosra nézve állandó. (Az aktivitási
tényező  indexelése jelzi, hogy mivel az elektrolitban egy átlagos térerő uralkodik, aktivitási
tényező is csak egy van, a közepes aktivitási tényező, mely valamennyi anionra és kationra
vonatkozik.)
Gyenge elektrolitoknál a disszociációfok csökkenése következtében előálló relatív ionszámcsökkenés hatása a vezetésre messze fölülmúlja a   változása által okozottat (6.16. egyenlet):

 m    m



vagy

m
.
 m

(6.16)

Az előbbiek fényében az erős elektrolitok  m  c1/ 2 diagramja csekély negatív iránytangensű
(majdnem vízszintes) egyenes, a gyengéké pedig erősen lefelé tartó görbe vagy egyenes.
Folyadékfázisban a transzportok lyukmechanizmussal mennek végbe, tehát a részecskék
átugranak a velük szomszédos lyukba (persze csak akkor, ha éppen van ilyen), és lyukat hagynak
vissza korábbi helyükön. Az ionok mozgékonysága ezért nyilvánvalóan arányos lesz a lyukak
"koncentrációjával", azt pedig – mivel egy lyuk létrehozásának E energiaigénye van – a Maxwell–
Boltzmann-statisztika szabja meg. Így erős elektrolitok vezetésének hőmérsékletfüggésére a 6.17.
egyenlet szerinti, Arrhenius-egyenlet jellegű kifejezés adódik:

 m  e



E
RT

.

(6.17)

Gyenge elektrolitoknál – a fenti hatáson túlmenően – még a disszociációs állandó, s ezen
keresztül a disszociációfok is függ a hőmérséklettől!

6.3. A mérőeszköz
A vezetés úgy mérhető, hogy adott hosszúságú és keresztmetszetű
elektroliton áramot vezetünk át és mérjük a rajta eső feszültséget.
Legalább két elektródot kell tehát az elektrolitba merítenünk. Az
elektród-elektrolit határfelületeken azonban az alábbi jelenségek
mennek végbe, melyek további feszültségjárulékokkal hamisítják
meg a mérést:
a) Egyensúlyi elektródpotenciálok; az elektródók között
árammentes állapotban ezek különbsége mérhető (lásd 7.1.
fejezet). Kiküszöbölése egyszerű: azonos módon kezelt azonos
anyagból kell készíteni az elektródokat.
b) Polarizáció, azaz az elektródok potenciáljának az árammentes állapotban mérhetőtől való eltérése, az áram áthaladásának
hatására (lásd 7.2. fejezet). Nem túl nagy polarizáció esetén e
jelenség ohmikus ellenállásként jelentkezik, ez az úgynevezett
polarizációs ellenállás: a polarizáció és az áram arányosak
egymással. A polarizációs ellenállás fordítva arányos az elektród
felületének nagyságával, érdemes tehát ezt növelni. Legelegánsabb úgy eljárni, hogy – négy elektródot használva – szétválasztjuk az áramvezető és a feszültségmérő funkciókat: a csőszerű
cella két végén vezetjük be, illetve ki az áramot, a középen
elhelyezett másik két elektródon pedig mérjük a feszültségesést
egy nagy bemenő ellenállású műszerrel. A leggyakoribb azonban
a polarizáció kiküszöbölése váltóáram használatával: a váltóáram
ellenkező előjelű félperiódusaiban ellenkező előjelű, de azonos
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abszolút értékű polarizációs feszültségek ébrednek, melyek időbeli átlaga zérus – feltéve persze, hogy
a polarizáció az ohmikus tartományban van. Elkerülhető így az elektrolízis megindulása is. A
váltakozó áram frekvenciája 1 – 10 kHz intervallumba esik. A vezetési cellán átfolyó áram nagyon
kicsi (10-3 – 10-6 A), hogy az áram hőhatása miatt az elektrolit hőmérséklete ne változzon.
c) Elektromos kettősréteg, mely az elektródfelület szelektív töltéshordozó-gyűjtő tulajdonságából
adódik. Ennek folytán az elektród felületének töltése lesz, az elektrolit ellenkező töltésű részecskéi
pedig diffúz rétegben veszik körül az elektródot. Feltöltött kondenzátor jön így létre a határrétegben.
A mérés során váltóárammal mérünk és úgynevezett harangelektródot (6.3. ábra) merítünk az
elektrolitba, mely három gyűrű alakú platinázott platinaelektróddal rendelkezik. E három elektród csak
két pólust jelent, mert az alsó és a felső össze van kapcsolva. (Egyes harangelektródokban tényleg
csak két, de lap alakú platinázott platinaelektród található.) Az elektródok környezetét (felül
helyenként lyukas) üvegharanggal választjuk el az elektrolit fő tömegétől. Ez részint jól definiált
effektív vezetési hossz ( l ) és keresztmetszet ( A ) révén fix cellaállandót ( C ) ad a harangelektródnak,
részint kizárja a konvektív – azaz az oldat keveredéséből származó – áramokat. A harangelektródot
árnyékolt kábellel kapcsoljuk a konduktométerhez, mely váltóáramú feszültséggenerátort és
árammérőt tartalmazó berendezés. Amikor a konduktométeren méréshatárt váltunk, az árammérőben
található mérőellenállást cseréljük egy másikra. Méréstechnikai szempontból az az alapelv, hogy az
elektród és az elektrolit nagy felületen érintkezzék egymással. Ezért használunk platinakormozott
platinát10 sima platina helyett. A platinalemezek többnyire pár négyzetcentiméter geometriai felülettel
rendelkeznek, platinakorommal történő bevonással lényeges nagyobb, akár ezerszeres valódi felület
érhető el. Előnyös továbbá a mérőfrekvencia növelése is.
Az elektrolitoldatok készítésére használt oldószer vezetését minden esetben meg kell határozni és
le kell vonni az oldatok mért vezetéséből, hiszen a mért vezetéshez az oldószer is hozzájárul. A
gyakorlat során az oldószer víz, a kémiailag tiszta víz fajlagos vezetése a gyakorlaton használt
harangelektróddal kb.: 4  Sm1 . A víz levegővel érintkezve szén-dioxidot old be, ezáltal a fajlagos
vezetése nagyjából 80  Sm1 -ig nőhet. Vezetőképességmérések során a korábbi mérésekből az
elektródokra adszorbeált anyagokat mosással gondosan el kell távolítani. Sorozatmérések esetén
általában a leghígabb oldat vezetését mérjük, majd rendre a töményebb oldatokat.

6.4. Mérési eljárás és számítások
A mérés egyik célja annak eldöntése, hogy a mért elektrolit erős vagy gyenge. Ezért az elektrolit
különböző koncentrációjú oldatainak mérjük a vezetését, a mérésekből kiszámítjuk a fajlagos és a
moláris fajlagos vezetését, s ezeket ábrázolva a koncentrációfüggés jellegéből ítéljük meg erős vagy
gyenge voltát.
1.
2.

3.

4.

5.

Kalibráljuk a mérőműszert.
Helyezzük a harangelektródot a kémcsőbe, s öntsünk rá annyi desztillált vizet, hogy az legalább
a harangot ellepje. Az elektród óvatos mozgatása után olvassuk le a már előzőleg kalibrált
konduktométerről a vezetést. Öntsük ki a desztillált vizet a kémcsőből, és a fenti eljárást addig
ismételgessük, amíg a mért vezetés már nem csökken.
Pipettázzunk 20,0 cm3 desztillált vizet a kémcsőbe, helyezzük bele a harangelektródot, és a
kémcsövet negyed órára termosztáljuk a mérés hőmérsékletén (25,0 °C). A negyed óra elteltével
olvassuk le a víz vezetését, ezt majd az oldatok vezetéseiből le kell vonnunk.
A termosztált desztillált vízhez – a termosztátból való kiemelés nélkül – adagoljuk bürettából az
adott elektrolitoldatból rendre a következő mennyiségeket: 0,1 cm3, 0,1 cm3, 0,2 cm3, 0,2 cm3,
0,4 cm3, 1,0 cm3, 1,0 cm3, 2,0 cm3. Minden egyes adagolás után óvatosan keverjük meg az
oldatot az elektróddal, és olvassuk le a vezetést ( G ).
Az 1. pontban leírt módon ismét tisztítsuk meg a rendszert, de most 0,01 mol/dm3-es KCloldatot termosztáljunk benne. Olvassuk le a termosztált KCl-oldat vezetését. Ezen oldat fajlagos
vezetése 25,0 C-on   0,1408S / m . Számítsuk ki a harangelektród C cellaállandóját.

A platinázott platinaelektródokat célszerű desztillált vízben tárolni. Ha a kiszáradt elektród vízben nem
nedvesedik, alkohollal öblítsük le, majd ezután helyezzük desztillált vízbe.
10
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Ismételjük meg a mérést 35 °C-on! A cellaállandó meghatározását nem kell újra elvégezni.
Térfogati additivitást feltételezve, számítsuk ki a mérésekhez tartozó koncentrációkat.
Számítsuk ki továbbá a fajlagos vezetéseket (  ), és ennek ismeretében a moláris fajlagos
vetetéseket (  m ) is minden egyes mérési ponthoz.
Ábrázoljuk a   c és a  m  c1/ 2 diagramokat. Döntsük el, hogy gyenge vagy erős
elektrolitról van-e szó. Ha az elektrolit erős, olvassuk le  m értékét a  m  c1/ 2 diagramról. Ha
az elektrolit gyenge, akkor  m értékét a 6.4. táblázatból vett ionjárulékokból számítsuk ki!
6.4. táblázat: a mérés során előforduló ionok járulékai
ion

0
104   Sm2 / mol  25 C

104 d i / dt  Sm2 / mol C 

40,9

0,84

349,8

5,0

39,8

0,84

CH 3COO

H 3O



ClCH 2COO
9.



Gyenge elektrolit esetén határozzuk meg a K a értékét! Először számítsuk ki minden mérési
ponthoz a disszociációfokot (  ), majd K c értékét a 6.18. egyenlet segítségével:

Kc 

canion  ckation
2
 c
.
cdisszociálatlan
1

(6.18)

10. Határozzuk meg az ionerősségeket is! Mivel Kc kapcsolata a termodinamikai jelentéssel bíró Ka
-val a következő (6.19. egyenlet):

aanion  akation
2
Ka 
 c
  2  K c   2
adisszociálatlan
1

(6.19)

és a közepes aktivitási tényező kapcsolatban áll az ionerősséggel (6.15 egyenlet), a ln Kc  I
diagramnak enyhén pozitív iránytangensű egyenesnek kell lennie, melynek zérus ionerősségre
extrapolált értéke megadja a K a természetes alapú logaritmusát.
11. Az alábbi, jól ismert termodinamikai összefüggések segítségével (6.20. és 6.21. egyenlet)
számítsa ki a disszociációs folyamat standard termodinamikai függvényeit:

ln K a  

G 0
RT

G 0  H 0  T S 0  H 0  T 

(6.20)

(G 0 ) .
T

(6.21)

Az utóbbi egyenletben szereplő parciális deriváltat helyettesítse a két különböző hőmérsékletű
mérés eredményéből kapható differenciahányadossal.

6.5. Felhasznált és ajánlott irodalom:
1.
2.

P. W. Atkins: Fizikai Kémia III. – Változás; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
Rácz György – Szekrényesy Tamás: Fizikai kémia gyakorlatok I., Műegyetemi Kiadó, 1996
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6.6. Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Definiálja a vezetést! Mi a mértékegysége?
Mi a fajlagos vezetés és mi a moláris fajlagos vezetés?
Mit jelent a vezetési cella cellaállandója?
Hogyan határozza meg a cellaállandót?
Rajzolja fel a moláris fajlagos vezetés koncentrációfüggését erős és gyenge elektrolitokra!
Írja fel Kohlrausch-szabályt!
Ismertessen az ionok független vándorlásának törvényét!
Hogyan számítható a moláris fajlagos vezetés a disszociációfok ismeretében?
*

Írja fel az összefüggést  m és  m között olyan híg oldat esetében, ahol a disszociációfok:
Definiálja az ionerősséget!
Miért alkalmazunk általában váltófeszültséget elektrolitok vezetőképesség-mérésénél?
Híg oldatokban milyen összefüggéssel számítható az ionerősség?
Mit jelent a disszociáció foka?
Mit jelent az ionmozgékonyság?
Definiálja a vándorlási sebességet!
Hogyan lehet a disszociáció fokát meghatározni vezetési adatokból?
Írja fel az Ostwald-féle hígítási szabályt!
Hogyan határozza meg a gyakorlat során a disszociációs állandó értékét?
Mit nevezünk gyenge, illetve erős elektrolitnak? Írjon rá egy-egy példát!
A mért adatokból mely termodinamikai összefüggések számíthatók?



Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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ELEKTROKÉMIA: KÉMIAI EGYENSÚLYOK,
GALVÁNELEMEK, A NERNST-EGYENLET
ÉRVÉNYESSÉGE. ELEKTRÓDKINETIKA, AZ
ELEKTRÓDKINETIKA ALAPEGYENLETE,
A POLARIZÁCIÓS GÖRBE

7.1. A Nernst-egyenlet érvényességi tartományának meghatározása
7.1.1. A mérés célja
A gyakorlat célja az elektrokémia alapegyenletének, a Nernst-egyenletnek kísérleti tanulmányozása
egyszerű redoxirendszeren keresztül.
7.1.2. Bevezetés
7.1.2.1. Elektrokémiai cellák
Az elektrokémiai cellákat két nagy csoportra oszthatjuk: galváncellákra és elektrolizáló cellákra. A
galváncella olyan elektrokémiai rendszer, amely az önként végbemenő kémiai reakciók (cellareakciók)
vagy koncentrációkiegyenlítődési folyamatok energiáját elektromos energiává alakítja át
(7.1. animáció: a Daniell-elem elektromos energiát termel, amíg a két félcella elektródpotenciálja ki
nem egyenlítődik). Az elektrolizáló cellában külső áramforrás hatására kémiai átalakulás következik
be (7.2. animáció: sósavoldat elektrolízise külső áramforrás hatására; a folyamat adott
küszöbfeszültség felett indul meg). Mindkét cellatípusra jellemző, hogy működésük közben azonos
időben, de térben szétválasztva elektron felvételével, illetve leadásával kapcsolatos
elektródfolyamatok mennek végbe, ahogy azt a 7.1.2.1.ábra mutatja.

7.1.2.1. ábra: Galváncella és elektrolizáló cella sematikus képe
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7.1. animáció: Galváncella működése

7.2. animáció: Elektrolízis

7.1.2.2. Galváncella elektromotoros ereje
A 7.1.2.2. ábrán vázolt galvánelemmel az egyensúlyban lévő elektródokra vonatkozóan vonhatunk le
következtetéseket, termodinamikai eszközökkel. A gondolatmeneteket az ún. Daniell-elem példáján
fogjuk szemléltetni.
A galváncella két félcellából áll, melyekben réz- ill. cinkrúd merül rézszulfát, illetve cinkszulfát
vizes oldatába. A két félcellát porózus szigetelő, membrán vagy diafragma választja el, melyen
keresztül az oldatok ugyan érintkeznek egymással, de egymással összekeveredni nem tudnak. (A
termodinamikai leírás szempontjából ideális esetben az érintkezési felületen csak a szulfát ionok
léphetnek át, e feltételt az ún. féligáteresztő membránok elégítik ki.) Formálisan ezt a galvánelemet a
következőként szokás jelölni (figyelembe véve azt is, hogy a feszültségmérő mindig két azonos fém
közötti potenciálkülönbséget mér):

Cu(A) Zn ZnSO4  aq  CuSO4  aq  Cu(B)
Itt | fázishatárokat jelöl, || pedig a két oldat
közötti membránt, az (aq) pedig a vizes oldatra
utal.
Hacsak a külső R ellenállás nem zérus, a V
feszültségmérő valamekkora, nem zérus U
feszültséget jelez: ezt nevezzük a galvánelem
kapocsfeszültségének. Ha a külső terhelés elhanyagolható (mind R, mind pedig a feszültségmérő belső ellenállása végtelennek tekinthető) és a galvánelem minden része termodinamikai
egyensúlyban
van
(azaz
a
galvánelemben a hőmérséklet és a nyomás
mindenütt ugyanakkora, a félcellákon belül
koncentrációgradiens
nincs),
akkor
a
feszültségmérőn mérhető feszültséget az elem
7.1.2.2. ábra: Daniell-elem
elektromotoros erejének nevezzük, melynek
jelölése a továbbiakban ΔE.
Amennyiben a külső körön elektromos áram folyhat, a cink oxidálódik (Zn→Zn 2+), a rézionok a
rézelektródra kiválva redukálódnak (Cu2+→Cu), és a szulfátionok a rézszulfát-oldatból a cinkszulfátoldatba lépnek át. A teljes cella kémiai változásait a Zn+Cu2+ = Cu+Zn2+ reakcióegyenlet adja meg.
Ha a külső körön elektromos áram nem folyik, mindkét elektródon egyensúly alakul ki (Zn
↔Zn2+ ill. Cu2+↔Cu); ilyenkor a teljes cellára a Cu+Zn2+ = Cu2++Zn egyensúly a jellemző.
7.1.2.3. Az egyensúlyi elektródpotenciál
Tekintsünk két, egymással érintkező elektromosan vezető fázist, és egy olyan, töltéssel bíró
komponenst, amelyik mindkét fázisban jelen van. A Daniell-elem esetében ilyen például a Zn2+ -ion a
Zn/elektrolitoldat határfelületnél. Állandó nyomáson és hőmérsékleten, ha egy fázishoz dn mólnyi
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elektromosan töltött részecskét adunk, akkor szabadentalpiája dG-vel változik, és a 7.1. egyenlet
szerint:

dG   i dni   zi Fdni   (i  zi F )dni
i

i

(7.1)

i

ahol i és zi az i-edik részecske kémiai potenciálja, illetve töltése, és  a fázis belsejében az
elektromos (elektrosztatikus) potenciál, F a Faraday állandó. A töltéssel bíró részecskékből felépített
anyagok parciális moláris szabadentalpiája a "szokásos" i kémiai tagon kívül egy zi F elektromos
energiatagot is tartalmaz, amely akként értelmezhető, hogy az a munka, amely zi F töltés a 0
potenciálúnak tekintett helyről a  potenciálú helyre való viteléhez szükséges. Az elektrokémiai
rendszerekben a teljes parciális moláris szabadentalpiát elektrokémiai potenciálnak nevezzük, amely
a fentiek értelmében, a szokásos kémiai potenciálnak (  ) és az elektromos munkának ( zF ) az
összege (7.2. egyenlet):

    zF .

(7.2)

A szóban forgó heterogén egyensúly feltétele, hogy a mindkét fázisban jelen lévő komponensek
elektrokémiai potenciálja a két fázisban egyenlő legyen, ilyenkor a fázishatár átlépése G  0
szabadentalpia változással jár. A szilárd Zn és az oldat határfelületénél a 7.3. egyenlet és az átrendezett
formája, a 7.4. egyenlet kell, hogy teljesüljön:
fém

oldat

 Zn   Zn
2

oldat
oldat
azaz Znfém2  zFZnfém  Zn
2  zF Zn

2

(7.3)

oldat
oldat
Zn
 Znfém  zF (Znfém  Zn
).
2

(7.4)

2

oldat
) elektromos
A szilárd Zn belseje és az oldat belseje között fellépő zF (Znfém  Zn
energiakülönbség kompenzálja a kémiai potenciálok különbségét. A rézelektródra, illetve a rézionokra
analóg gondolatmenetet követve a 7.5. és 7.6. egyenleteket írhatjuk fel:

fém

oldat

 Cu   Cu
2

, azaz

oldat
oldat
Cufém  zFCufém  Cu
 zFCu
2

(7.5)

oldat
oldat
Cu
 Cufém  zF (Cufém  Cu
).

(7.6)

2

2

2

2

A két elektród között mérhető potenciálkülönbség a cella elektromotoros ereje, E  Cufém  Znfém ,
amit a 7.4. és 7.6. egyenletek különbségéből kaphatunk meg (7.7. egyenlet):

E  

fém
Cu



fém
Zn



oldat
Cu
 Cufém
2

2

zF



oldat
Zn
 Znfém
2

2

zF

oldat
oldat
.
 Cu
 Zn

(7.7)



oldat
oldat
 Zn
A két oldatfázis közötti elektromos potenciálkülönbséget, a diffúziós potenciált Cu



elhanyagoljuk.
A fenti, a Daniell-elemmel kapcsolatos számítás általánosítható: a galvánelem felépítését a
7.8. egyenlet szerinti séma jellemezze:

Me(A)  red1 ,ox1 red1 ,ox1

red 2 ,ox 2 red 2 ,ox 2  Me(B) .

(7.8)

Itt a két félcella mindegyike tartalmaz egy fémkivezetést (Me); és redukált, ill. oxidált állapotú
komponenseket (red és ox), melyek n1, ill. n2 elektron leadásával vagy felvételével egymásba
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átalakulhatnak. Ezek a komponensek lehetnek a fémfázisban is, az elektrolitban is. Például, a Daniellelemben mindkét félcellában red a fémfázisban lévő fématom, ox pedig az elektrolitban lévő fémkation. Másik példa lehet, hogy a félcellákban mind a red, mind ox komponens az elektrolitban van, a
fémfázisban ezekből a komponensekből nincs. Harmadik példaként említhetjük a savas Zn/MnO2elem (a Leclanché-elem) pozitív elektródját, melyben mind az ox, mind a red komponens a szilárd,
elektronvezető fázisban van. Megmutatható, hogy a függetlenül attól, hogy a red és ox komponensek a
fémben vagy az elektrolitban vannak, a 7.8. séma szerinti galvánelem elektromotoros ereje mindig
megadható a 7.9. egyenlettel (melyben felismerhetjük a 7.7. egyenlet általános alakját):

E 

ox 2  red 2
z2 F



ox1  red 1
z1F

.

(7.9)

Ahol z a folyamatban részt vevő elektronok száma. Az elektromotoros erő tehát mindig két tag
különbsége, ΔE=f(jobb félcella)-f(bal félcella); mely tagok külön-külön nem határozhatók meg, csak
különbségük. A nehézséget azzal hidaljuk át, hogy viszonyítási (referencia) félcellá(ka)t jelölünk ki.
Így tudjuk az egyensúlyi elektródpotenciál fogalmát bevezetni az alábbi mérési utasítás definiálásával:
1. Válasszunk ki valamely elektródot vagy redoxirendszert (félcellát) referenciául. Ez rendszerint
ún. standard hidrogénelektród (  ref  0 ) vagy valamely másodfajú elektród (  ref  áll. ).
2. A jellemzendő félcellából és a referencia-félcellából állítsunk össze galvánelemet úgy, hogy
mindkét félcella önmagában termodinamikai egyensúlyban legyen (bennük hőmérséklet-, nyomás- és
koncentrációkülönbségek ne legyenek), és határozzuk meg a cella elektromotoros erejét – ez a vizsgált
rendszer egyensúlyi elektródpotenciálja (az alkalmazott referenciaelektródhoz viszonyítva):
A 7.9. egyenlet szerint az elektródpotenciálok a kémiai potenciálok különbségével arányosak.
Ezek viszont az oldott anyagok aktivitásától, ill. koncentrációjától függnek. Írjuk át ennek megfelelően
a 7.9. egyenletben a jobb oldali félcella red2 és ox2 komponenseinek kémiai potenciálját
(7.10. egyenlet):

E 

1
0
ox0  RT ln aox  red
 RT ln ared    ref ,

zF

(7.10)

ahol ared ill. aox a redukált illetve oxidált állapotú komponens aktivitása. Így a jobb oldali félcella
elektródpotenciálja a 7.11. egyenlettel adható meg:



0
ox0  red

zF

  ref  RT ln

aox
RT aox
,
0 
ln
ared
zF ared

(7.11)

ahol  0 , a standard elektródpotenciál tartalmazza az összes, ionaktivitástól nem függő tagot, és
 ref  0 a referenciarendszerül alkalmazott standard hidrogénelektród elektródpotenciálja. Ez az
elektródpotenciálokra felírt Nernst-egyenlet. A redoxirendszer mindkét oxidációs állapotú formája
ugyanabban az oldatban van, ezért nem lehet az oldott sókra külön-külön érvényes egyedi közepes
ionaktivitási együtthatókkal leírni az aktivitások és koncentrációk eltéréseit. A kevert oldatban egy
közepes aktivitási együttható létezik,   (amely természetesen az egyedi együtthatók valamilyen
függvénye), és ez érvényes minden összefüggésben: aox    cox , valamint ared    cred , ahol c a
koncentrációt jelöli. Ezeket a 7.11. egyenletbe helyettesítve a Nernst-egyenlet 7.12. egyenlet szerinti
formájához jutunk

 0 

RT cox
,
ln
zF cred

(7.12)

vagyis a potenciál a koncentrációk arányának egyértelmű függvénye, függetlenül a közepes aktivitási
együtthatótól. Az oldott ionok egyedi tulajdonságainak hatásai felerősödnek töményebb oldatokban
(c>0,01 M) mérve, ezért a közepes aktivitási együttható állandóságát minden mérésben biztosítani
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szükséges. A Debye–Hückel-elmélet értelmében az állandó ionerősség beállításával érhetjük ezt el,
mivel ionok oldatáról van szó. A 7.12. egyenlet akkor alkalmazható egyszerűen mérési adatok
értékelésére (vagy másképp fogalmazva: a mért cellapotenciál akkor azonosítható az
elektródpotenciállal), ha teljesül a következő három feltétel:
1.
2.
3.

A referenciaelektród a standard hidrogénelektród.
A vizsgált rendszer termodinamikai szempontból egyensúlyban van.
A redoxirendszer és a referenciaelektród közötti potenciálkülönbséget adott hőmérsékleten csak
az oxidált és a redukált forma koncentrációinak aránya befolyásolja.

A kísérletek során mért potenciál (amit a továbbiakban cellapotenciálnak nevezünk és Emért -tel
jelölünk) csak akkor egyezik meg az elektródpotenciállal (  ), ha ezek a feltételek teljesülnek.
Az első feltétel teljesítése a gyakorlatban nehézkes. Habár a standard hidrogénelektród potenciálja
pontos és reprodukálható, ezzel az elektróddal dolgozni egyrészt veszélyes (hidrogén- gáz!), másrészt
időigényes. Emiatt a gyakorlatban legtöbbször nem a standard hidrogénelektródot alkalmazzák, hanem
valamely másodfajú elektródot, pl. a kalomel (Hg|Hg2Cl2(s)|Hg22+ (aq) + Cl-(aq)) vagy az ezüst-klorid
elektródot (Ag|AgCl(s)|Ag+(aq) + Cl-(aq)). Ezek potenciálja (  ref ) a legtöbb esetben elegendően stabil,
és a redoxielektród, valamint a referenciaelektród közötti egyensúlyi potenciálkülönbség gyorsan
beáll. A gyakorlatban alkalmazott elektródokat a standard hidrogénelektródra hitelesítik, és
elektródpotenciáljaikat táblázatokban vagy matematikai képletekben foglalják össze, így pl. a fenti
referencia elektródok  ref értéke a kloridion koncentrációjának ismeretében megadható. A mért,
valamint a 7.12. egyenletben szereplő potenciálok közötti kapcsolat a 7.13. egyenlettel adható meg
ilyen esetben:

Emért     ref .

(7.13)

A második feltétel nem teljesül, ha egy elektrokémiai cellában áram folyik, mert akkor
nyilvánvalóan nincs egyensúlyban. A gyakorlatban ezt a problémát úgy küszöbölik ki, hogy akkora
feszültséget kapcsolnak a cellában eredetileg folyó áram irányával szemben, hogy mégse folyjon áram.
Ekkor a rendszer egyensúlyba kerül, és a szembekapcsolt feszültség értékékének (–1)-szerese
megegyezik a két elektród közötti potenciálkülönbséggel. Ezt a technikát nevezik terhelésmentes
mérésnek.
A harmadik feltétel teljesülését legtöbbször az ún. diffúziós potenciál kialakulása gátolja. Ez
olyan folyadékfázisok határán alakul ki, amelyekben különbözik az oldott elektrolitok minősége
és/vagy koncentrációja. Külső feszültség hatására az ionok eltérő sebességgel és/vagy mennyiségben
vándorolnak a folyadékfázisok között, ezért a kationok és az anionok kismértékben szeparálódhatnak,
amit a diffúzió próbál kiegyenlíteni. Ezt a diffúziós potenciált nagyon kis értékre lehet csökkenteni, ha
az anód- és a katódtér folyadékfázisai közé olyan elektrolit tömény oldatát iktatjuk, amelyben a
kationok és anionok mozgékonysága közel megegyezik. A gyakorlatban telített KCl-oldattal
megtöltött 2-3 %-os agar-agar kocsonyát használnak, amit egy U-alakú csőbe töltenek. Ezt nevezik
röviden sóhídnak.
A 7.12. és 7.13. egyenletek összevonásával a 7.14. egyenlethez jutunk:

Emért  ( 0   ref ) 

RT cox
,
ln
zF cred

(7.14)

amely a fenti megfontolásokat figyelembe véve alkalmas elektrokémiai mérések értékelésére.
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7.1.3. Mérőeszköz
A 7.1.3. ábrán látható galvánelemet állítjuk össze:

7.1.3. ábra: A gyakorlat során használt galvánelem összeállítása
A galvánelem legfontosabb egysége egy I2/I- redoxielektród (1), melynek Nernst-egyenlet
szerinti működőképességét fogjuk megvizsgálni a mérés során. A redoxielektródok közé tartozó
kinhidronelektród (2) szolgál referencia elektródként. A galvanikus kapcsolatot a két elektród között
áramkulccsal (3) biztosítjuk. A galváncella elektromotoros erejét nagy bemenő ellenállású (>100MΩ)
voltmérővel (4) mérjük.
A jód-jodid elektród esetében platinaelektród merül jódot és jodid ionokat tartalmazó oldatba.
Mind az oldatban, mind az elektróda felületén a 2I-  I2 + 2e- redoxireakció zajlik.
Az itt használható Nernst-egyenletet szobahőmérsékleten (7.15. egyenlet):

 =  0  29, 6  lg

aI 2

 mV  .

aI2

(7.15)

A standard elektródpotenciál 25 °C-on:  =628 mV.
A reakcióban szereplő komponensek elektrolitbeli aktivitását azonban egy másik reakció
egyensúlya is befolyásolja (7.16. egyenlet):
0

I2  I 

I3 ,

K

aI 
3

aI 2  aI 

(7.16)

melynek egyensúlyi állandója – K = 641 dm3/mol – mutatja, hogy az egyensúly meglehetősen jobbra
eltolt.
A kinhidronelektród sima platinaelektród, melyet kinonnal és hidrokinonnal telített puffer-oldatba
merítünk. Az oldatban – és a platina elektród felületén – a hidrokinon
kinon  2H   2e
redoxireakció megy végbe.
Így az ennek megfelelő Nernst-egyenlet (ugyancsak 25 °C-on, 7.17. egyenlet):
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 akinon  aH2 
    29, 6  lg 
 a
 hidrokinon
0





 mV  .
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(7.17)

A telítés miatt azonban a szerves komponensek aktivitása – állandó hőmérsékleten – állandó, így
értékük az

 0 -ba beleszámítható. Szobahőmérsékleten az így kapott Nernst-egyenlet (7.18. egyenlet):
  699  59, 2  pH

mV 

(7.18)

Az áramkulcs a végein üvegszűrővel lezárt U-cső, melyet 2,5 mol/dm3-es KNO3-oldattal töltünk
fel. A K+- és a NO3--ionoknak az üvegszűrőkön át történő diffúziója hozza létre a galvanikus
kapcsolatot az elektrokémiailag aktív oldatok között.
7.1.4. Mérési eljárás és számítások
Célunk annak megmérése, hogy a I2/I--elektród a koncentrációk mely tartományában követi a Nernstegyenletet, valamint standard elektródpotenciáljának meghatározása.
1. Készítsünk hígítási sort KI-os jódoldatból – a hígítást KI-oldattal végezve! – egészen
10 mol/dm3-es bemérési I2-koncentrációig!
2. Ismert polaritású galvánelemmel – pl. Weston-féle normálelemmel11 – határozzuk meg, hogy
melyik a műszerünk V és melyik a COMMON bemenete.
3. Állítsuk össze az ábrán bemutatott galvánelemet. (Ügyeljünk arra, hogy elegendő hely
maradjon a jód/jodid-oldatot tartalmazó főzőpohár könnyű kicseréléséhez!) Kapcsoljuk a kinhidronelektródot a voltmérő COMMON bemenetére, az I2/I--elektródot pedig a V bemenetére. Így a mért
feszültséget (U) a 7.19. egyenlet adja meg:
-9

U  Emért   jód / jodid   kinhidron .

(7.19)

4. Mérjük meg a galvánelem elektromotoros erejét (E) a fenti hígítási sor minden egyes tagjával.
(Célszerű a leghígabbal kezdeni, s mindig a töményebb irányába haladni, hiszen így megtakaríthatjuk
a platinaelektróda és az áramkulcs mosogatását.
5. Az aktivitásokat koncentrációkkal helyettesítve, számítsuk ki a I -3 -tartalmat a hígítási sor
minden tagjára a 7.16. egyenlet szerinti egyensúlyi relációval (x-szel jelölve az ismeretlent, c1-gyel a
jodid, c2-vel a jód bemérési koncentrációját, a 7.16. egyenlet az alábbi formát ölti (7.20. egyenlet):

K

x
.
 c1  x    c2  x 

(7.20)

A 7.20. egyenletből adódó másodfokú egyenlet két gyöke közül válasszuk a fizikailag reálisat!)
6. Ábrázoljuk az Emért - lg(cI2 /cI2- ) 1 diagramot!

A 7.20. egyenlet jelöléseivel a logaritmusfüggvény argumentumába  c1  x    c2  x  -t kell
írnunk!
7. Számítsuk ki az elektród standard elektródpotenciálját a tengelymetszetből. Ellenőrizzük a
meredekséget: ha az egyensúly beállt, 29,60,5 mV/dekád kell hogy legyen, ha nem állt be, ennél

A Weston-elem meghatározott elektromotoros erőt biztosít, mely időben, illetve hőmérséklet hatására csak
nagyon kismértékben változik. Két másodfajú elektródból áll, melyek biztosítják, hogy a polarizáció
elhanyagolható legyen
11
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kisebb. (Nagyobb meredekség csak mérési hibával magyarázható.) Jelöljük a diagramon azt a
tartományt, melyet a Nernst-egyenlet leír!
7.1.5. Felhasznált és ajánlott irodalom:
1. Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai, 3. kötet, Műszaki Kiadó, 2007
2. P. W. Atkins: Fizikai Kémia III. – Változás; 1051 – 1052. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2002
3. http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/fizkem/elkem/eq00.htm
7.1.6. Ellenőrző kérdések a mérés első részéhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hogyan csoportosíthatók az elektrokémia cellák? Jellemezze őket 1-1 mondatban!
Rajzolja fel a Daniell-elemet!
Mit nevezünk a galvánelem kapocsfeszültségének?
Definiálja az elektromotoros erőt!
Mit nevezünk elektrokémiai potenciálnak?
Írja fel a Daniell-elem két elektródja között mérhető potenciálkülönbséget a cella
elektromotoros erejének ismeretében!
Rajzolja fel a galvánelem általános felépítését!
Hogyan adható meg galvánelem elektromotoros ereje?
Írja fel a Nernst-egyenletet!
Milyen feltételeknek kell teljesülnie, hogy a mért cellapotenciál azonosítható legyen az
elektródpotenciállal?
Mit nevezünk cellapotenciálnak?
Mit nevezünk terhelésmentes mérésnek?
A Nernst-egyenlet koncentrációkkal kifejezett formája mely esetekben alkalmazható?
Mi a diffúziós potenciál és hogyan küszöbölhető ki?
Mit nevezünk sóhídnak?
Rajzolja fel a gyakorlat során összeállítandó galvánelemet!
A vizsgálandó reakcióban szereplő komponensek elektrolitbeli aktivitását mely reakció
egyensúlya befolyásolja még?
Írja fel a kinhidronoldatban végbemenő redoxireakciót!
Melyik redoxirendszert vizsgálja a gyakorlat során, és milyen adatokat határoz meg a
méréseiből?

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!

7.2. Kinhidronelektród polarizációs görbéjének felvétele
7.2.1. A mérés célja
A gyakorlat célja a kinhidronelektród egy polarizációs ciklusának felvétele, a csereáram és az átlépési
tényező meghatározása.
7.2.2. Elméleti bevezető
7.2.2.1. Elektródreakciók általános jellemzése
Az elektródfolyamat fázishatáron lejátszódó olyan többlépéses folyamat (7.2.2.1. ábra), amelynek
során a kémiai átalakulás a határfelületen töltés (elektron) átlépésével jár. A töltésátlépésen kívül a
határfelület közelében lejátszódó folyamatokat, mint pl. az adszorpciót, a deszorpciót, a felületi kémiai
reakciókat és a transzportfolyamatokat is az elektródfolyamatok közé soroljuk.
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7.2.2.1. ábra: Elektródreakciók lehetséges lépései:
Re a reaktáns, Te pedig a termékmolekulákat jelenti
Az elektródfolyamatok sebességét az egységnyi felületen, időegység alatt átalakult
anyagmennyiség segítségével fejezhetjük ki. Ha az elektródfolyamat során dni mól anyag alakul át és
z jelöli a reakciólépésben részt vevő elektronok számát, akkor ez a folyamat dQ  zFdni nagyságú
töltésváltozással jár együtt (F a Faraday állandó). A v reakciósebesség megadható dni -n keresztül az
I áramerősség vagy a j áramsűrűség segítségével. A 7.21. egyenlet szerinti összefüggés alapján a
reakciósebességre írhatjuk, hogy

v

1 dni
1
dQ
,


AS dt
AS  zF dt

(7.21.)

ahol AS az elektród pólusának az elektrolittal érintkező felülete. Mivel az áram és az áramsűrűség
kapcsolata a 7.22. egyenlet szerint:

I

dQ
dt

j

1 dQ
As dt ,

(7.22)

ezért az elektródreakció sebességét egyaránt kifejezhetjük az árammal és/vagy az áramsűrűséggel
(7.23. egyenlet):

v

1
1
I 
j
AS  zF
zF .

(7.23)

A fentiekből következik, hogy egyenes arányosság áll fenn az elektródfolyamat sebessége és a
külső körben mérhető áram vagy áramsűrűség között. A továbbiakban az elektrokémiai reakció
sebességének jellemzésére az áramsűrűséget használjuk. Azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők
befolyásolják ennek irányát és nagyságát.
Vizsgáljuk meg azt a legegyszerűbb elektródreakciót, amely ellentétben az 7.2.2.1. ábrán
bemutatott többlépéses összetett reakcióval, csak egyetlen elektronátlépési folyamatból áll. Jelöljük ezt
a folyamatot az alábbi módon (7.24. egyenlet):

O  ze  R z  ,
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ahol O jelöli az oxidált és R a redukált komponens(eket). Ezek koncentrációját jelöljük cO és cR -rel.
A redukció és a vele ellentétes irányú oxidációs folyamat sebességét a 7.23. összefüggés alapján
írhatjuk fel (7.25. egyenlet):

jred
j
 k
zF
zF .

vred  

(7.25)

Hasonló módon adhatjuk meg az oxidációs folyamat sebességét is (7.26. egyenlet):

vox 

jox
j
 a
zF zF .

(7.26)

Redukciónak (elektron felvételnek) olyan irányú elektromos áram felel meg, amely a galváncella
negatív pólusán, a katódon észlelhető, ezért a redukcióhoz tartozó áramsűrűséget katódos részáramsűrűségnek nevezzük  jred  jk  . Hasonló megfontolások alapján nevezhetjük az oxidációhoz tartozó
ellentétes irányú áramot anódos áramnak. Az anódos oxidáció sebességét az anódos részáramsűrűség
jellemzi  jox  ja  . Mivel a katódos áram az anódossal ellentétes előjelű, annak érdekében, hogy
reakciósebesség pozitív előjele megmaradjon, vox kifejezésében az anódos áramsűrűséget negatív
előjellel kell venni. A reakció bruttó sebessége a redukciós és oxidációs folyamatok sebességének
különbsége (7.27. egyenlet):

v  vred  vox .

(7.27)

Elektrokémiai egyensúlyban, az elektródokon időegység alatt ugyanannyi ion keletkezik, mint
amennyi semlegesítődik (dinamikus egyensúly), vagyis az elektrokémiai oxidáció és redukció
sebessége egyenlő egymással  vred  vox  . Más szavakkal egyensúlyban az anódos és katódos
áramsűrűség nagysága megegyezik egymással (7.28. egyenlet):

jk ,e  ja ,e .

(7.28)

A jk ,e és ja ,e mennyiségeket csereáram-sűrűségnek nevezzük és a továbbiakban j0 -al jelöljük.
Ideális esetben az egyensúlyi elektródpotenciál a már ismert 7.29. egyenlet:

 0 

RT cO ,e
,
ln
nF cR ,e

(7.29)

ahol cO ,e és cR ,e az oxidált, valamint a redukált komponens egyensúlyi koncentrációja. Ahhoz, hogy
az elektródon végbemenő anód- és katódfolyamat sebessége különböző legyen, ki kell mozdítani az
elektródot az egyensúlyi helyzetéből. Ez galváncellában a pólusok külső áramkörrel történő
összekapcsolása révén érhető el. Elektromos áram áthaladásakor megváltozik az elektród potenciálja.
Ezt a jelenséget polarizációnak nevezzük.
Ha külső feszültségforrás rákapcsolásával az elektródra az egyensúlyi potenciálnál pozitívabb
potenciált  P    kényszerítünk, akkor a 7.29-es összefüggés alapján a cO / cR koncentrációarányt
növeljük. Más szavakkal ez a külső hatás az R  O irányú folyamatnak kedvez, és anódos áramot (
ja  jk ) eredményez.
Ha az elektródra az egyensúlyi potenciálnál kisebb potenciált  P    kényszerítünk, akkor az

elektród katóddá válik, és a bruttó áramban a katódos áram dominál ( ja  jk ). Megjegyezzük, hogy
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a makroszkopikusan észlelhető áramsűrűség az ellentétes előjelű áramsűrűségnek összege
(7.30. egyenlet).

j  ja  jk .

(7.30)

Az  P polarizációs potenciál és az egyensúlyi elektródpotenciál különbsége (mindkettőt
ugyanazzal az összehasonlító elektróddal mérve) a túlfeszültség (7.31. egyenlet):

  P  .

(7.31)

Katódos polarizációnál a túlfeszültség negatív, anódosnál pedig pozitív. Az  P  j  polarizációs

potenciál vagy a   j  túlfeszültség bruttó áramsűrűségtől való függését a polarizációs görbe adja
meg. Elektrokémiai rakciók jellemzésénél a polarizációs görbék alapvető szerepet játszanak, mivel
ezekből olvashatók ki a reakciósebességet meghatározó tényezők.
A polarizációs görbék felvételének alapvetően kétféle módja van. Galvanosztatikus módszer
esetén a munkaelektródon az áramot adott program szerint változtatva állítjuk be, és mérjük a
kialakuló elektródpotenciált  P  j  . Potenciosztatikus módszer esetén az elektród potenciálját állítjuk
be adott program szerint, és mérjük a kialakuló áramot j  P  . Ezekből a mérési eredményekből
szerkesztjük meg az   j  polarizációs görbét.

Elsőrendű elektródreakcók kinetikája a töltésátlépési polarizáció alapján
A következőkben határozzuk meg a 7.24-es elektrokémiai folyamatra jellemző polarizációs
görbét. Azt az esetet vizsgáljuk, amikor a komponenstranszport sebessége jóval nagyobb az
elektronátmenet sebességénél. Ekkor a sebességmeghatározó folyamat az elektronátlépés sebessége, és
tisztán töltésátlépési polarizációról beszélünk.
Az előzőekben láttuk, hogy az elektródfolyamatok kinetikáját az áramsűrűséggel jellemezhetjük.
Mivel a mérhető áramsűrűség az anódos és a katódos áramsűrűség összege, ezért célszerű külön is
megvizsgálni az oxidációs és a redukciós folyamatokat.
Továbbra is a 7.24-es reakciót vizsgáljuk. A redukció és a vele ellentétes irányú oxidációs
folyamat sebességét az elsőrendű kinetika szerint írhatjuk fel (7.32. egyenlet):

vred  kred cO  0, t   

jk
.
zF

(7.32)

Hasonló módon adhatjuk meg az oxidációs folyamat sebességét is (7.33. egyenlet):

vox  kox cR  0, t  

ja
,
zF

(7.33)

ahol kred és kox a redukciós és oxidációs folyamat sebességi együtthatója, cO  0, t  és cR  0, t  az
oxidált, illetve a redukált komponens felületi  x  0  koncentrációja.

A redukció sebessége a 7.32. összefüggés szerint a cO  0, t  oxidált komponens határfelületi
koncentrációjától, valamint a kred elektronátlépés sebességi együtthatójától függ. A kred sebességi
együtthatót az Arrhenius-egyenlet szerint kifejezhetjük a T hőmérséklettel és az elektronátlépés Ea ,e
aktiválási energiájával (7.34. egyenlet):

 E 
kred  A  exp   a ,e  ,
 RT 
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ahol „ A ‖ az Arrhenius-egyenlet preexponenciális tényezője. Az elektronátlépés aktiválási energiája
két részből tevődik össze: Az egyik rész az elektromos töltésektől és a kettős rétegben uralkodó
elektromos erőtértől független Ea kémiai aktiválási energia. Ez szabja meg az átalakulás sebességét
elektromos erőtér nélküli állapotban. Az aktiválási energia másik része az elektromos kettősréteg
szerkezetétől, valamint az elektródpotenciál értékétől függ.
Az elektródpotenciál az elektronok energiájával szoros kapcsolatban áll. Ez azt jelenti, ha
valamelyik elektród potenciálját külső áramforrás segítségével kimozdítjuk az egyensúlyi értékéről,
például úgy, hogy negatívabb potenciálok felé toljuk el, ezzel növeljük az elektronok energiáját.
Elérhetünk egy olyan potenciálértéket, amely lehetővé teszi az elektronok átlépését az elektród
pólusából az elektrolitoldat valamelyik komponensének betöltetlen elektronállapotába.
Hasonló módon az elektród potenciáljának pozitív irányú megváltoztatásával az elektronok
energiáját csökkentjük. Így elérhetjük azt az állapotot, amikor az elektrolitoldat, valamely
komponenséhez tartozó elektron számára energetikailag kedvezőbb állapotot talál az elektródon, ezért
átugrik oda.
Az elektronok energiájának megváltozása a zF  P nagyságú elektrosztatikus munkával arányos.
Ez az energia azonban nem teljes mértékben adódik hozzá a kémiai átalakulás Ea aktiválási
energiájához: Ea,e  Ea  zF P . Ennek oka, hogy a fém és az oldat közt kialakuló aktivált komplexben
a potenciál nem az  elektródpotenciál, hanem  Galvani potenciál.
Amikor a fém potenciálja  értékkel pozitívabb, mint az oldat potenciálja, akkor az elektronok
energiája zF  értékkel megnő. Sajnos  értékét kísérletekkel nem lehet meghatározni. A
kísérleti tapasztalatokkal összhangban áll az a feltételezés, hogy a Galvani-potenciál és az
elektródpotenciál közötti kapcsolat lineáris, azaz teljesül a      P összefüggés. Itt  az ún.
átlépési tényező, melynek értéke a tapasztalatok szerint   0,5 . Ebből következik, hogy anódfolyamatnál az elektronátlépés aktiválási energiája az elektródpotenciáltól a 7.35. egyenlet szerint
függ:

Ea,e  Ea  zF   Ea   zF P .

(7.35)

Ha  az anódos folyamat átlépési tényezőjét jelöli, akkor egyszerű elektrokémiai folyamatoknál
(ahol a katódos folyamat az anódosnak megfordítottja) a katódos folyamathoz 1    tartozik.
Anódos - és katódos reakciók aktiválási energiájának függését az elektródpotenciáltól a következő két
összefüggéssel adhatjuk meg (7.36. és 7.37. egyenletek):

Ea ,e  Ea   zF P

anódos folyamatnál,

(7.36)

Ea ,e  Ea  1    zF P

katódos folyamatnál.

(7.37)

Az anódreakciót az egyensúlyinál pozitívabb  P    , a katódreakciót pedig az egyensúlyinál
negatívabb

 P   

elektródpotenciál gyorsít. A gyorsítás vagy a lassítás jellemzésére tehát

felhasználhatjuk a 7.31. összefüggéssel definiált túlfeszültséget.
A levezetést mellőzve a polarizációs görbére a 7.38. egyenlet szerinti kifejezést kapjuk:


 1    zF  
 c  0, t 

  zF  cO  0, t 
j  j0  R * exp 

exp

  ,

*
cO
RT
 RT 
 cR





(7.38)

ahol cR* és cO* jelöli a redukált, illetve az oxidált komponens tömbfázisbeli koncentrációját.
Ha az elektrolitoldatot kevertetjük, akkor a felületi koncentráció jó közelítéssel megegyezik a
tömbfázisbeli koncentrációval, ezért írhatjuk, hogy (7.39. egyenlet):
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 1    zF  


  zF 
j  j0 exp 
   exp  
  .
RT
 RT 
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(7.39)

A 7.39. összefüggést Butler–Volmer–Erdey–Grúz-egyenletnek nevezik a szakirodalomban.
Ebből kiolvasható, hogy a bruttó áramsűrűség a csereáram-sűrűségtől és a reakcióban részt vevő
elektronok számától, valamint a túlfeszültségtől függ. A 7.2.2.2. ábra mutatja j0 egységében kifejezett
anódos és katódos áramsűrűség függését a túlfeszültségtől.
Mivel a j0 csereáram-sűrűség kifejezésében a reagáló anyag határfelületi koncentrációja is
szerepel, ezért az elektrokémiai reakció sebességét nemcsak a töltésátlépés sebessége, hanem a
felülethez való transzport sebessége is meghatározza. Ha a töltés átlépés sebessége sokkal nagyobb,
mint a komponenstranszport sebessége, akkor a teljes folyamatot a diffúzió sebessége határozza meg.
Ilyenkor j a diffúziós határáram-sűrűség.
Anódos polarizációnál   0  nagyobb túlfeszültségek esetén, ha teljesül a   RT / zF
j j0  
feltétel, akkor jk elhanyagolhatóan kicsi ja -hoz
viszonyítva, ezért a 7.39. összefüggés jobb
oldalának zárójelben lévő második tagja elhaja j0
nyagolható. Ebben az esetben az eredő áramsűrűség megegyezik az anódos áramsűrűséggel.
Ez a feltétel z  1 esetben már 52 mV –nál
nagyobb túlfeszültségek esetén teljesül.
 V 
  zF 
(7.40)
j  j0  exp 


 RT

Hasonlóképpen



katódos

jk j0

polarizációkor

  0 , nagyobb negatív túlfeszültségek esetén

az eredő áramsűrűség megegyezik a katódos
áramsűrűséggel (7.41. egyenlet):

 1    zF 
j   j0  exp  
.
RT



(7.41)

A fenti két összefüggés szerint anódos és
katódos polarizáció esetén az áramsűrűség
exponenciálisan változik a túlfeszültséggel. Ezt a
jelleget fogalmazza meg az empirikus Tafelegyenlet eredeti formájában (7.42. egyenlet):

 =a+b  log j ,

log j  
log j0


1    zF
2,3RT

 zF
2,3RT

(7.42)

ahol a és b a Tafel-féle paraméterek.
A Tafel-egyenlet segítségével meghatározhatjuk a csereáram-sűrűség értékét a polarizációs
görbéből. Ehhez ábrázolnunk kell az áramsűrűség logaritmusát a túlfeszültség függvényében, ahogy azt a 7.2.2.3. ábra mutatja. Az
egyenes szakaszok meredeksége megadja az 
átlépési tényezőt, metszetük pedig a jo csereáramsűrűség logaritmusát.
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A csereáram-sűrűség nagysága jelentősen meghatározza a polarizációs görbe alakját, ahogy azt a
7.2.2.3. ábra is mutatja. Minél nagyobb a csereáram-sűrűség, annál kisebb túlfeszültségnél gyorsul fel
az elektrokémiai reakció. Kis túlfeszültségek esetén az egyik részáramsűrűség sem hanyagolható el a
másik mellett. Ha teljesül a   RT / zF feltétel (ez általában 10 mV alatt van), akkor a
7.39. összefüggés exponenciális tagjait sorba fejthetjük, és a sor első tagját figyelembe véve a
7.43. egyenletet kapjuk:

j  j0 

zF

RT

(7.43)

Kismértékű polarizációnál, azaz az egyensúlyi elektródpotenciál közvetlen közelében a
túlfeszültség egyenesen arányos az áramsűrűséggel.
7.2.3. Mérőeszköz
A mérés során kinhidronelektródot fogjuk polarizálni az alábbi módon:
Termosztált edényben mágneses keverővel kevertetjük az állandó pH-jú, kinhidronnal telített
elektrolitot, és három gyűrű alakú sima platinaelektródát merítünk bele (7.2.3. ábra). Célszerűen a
középső elektródot használjuk munkaelektródként, azaz ennek a polarizációját vizsgáljuk. Zárt
áramkör létrehozásához egy másik platina elektródot segédelektródként kell használnunk; ez – a
mérőelektróddal ellentétes irányban – szintén polarizálódik majd, de ezt nem követjük figyelemmel. E
két elektródot polaritásváltó kapcsolóval is ellátott áramgenerátorhoz kapcsoljuk, melyen a generált
áram irányonként 13-13 fokozatban állítható. Az egy-egy fokozathoz tartozó áram nagysága a
generátorhoz mellékelt táblázatból olvasható ki, így az áramot nem kell mérni. A harmadik platinaelektródot árammentes állapotban hagyjuk, ez – egyensúlyi elektródpotenciálját megtartva –
referenciaelektródként szolgál. Ennek megfelelően a munka- és a referenciaelektródokra kapcsolt
nagy bemenő ellenállású voltmérő közvetlenül a túlfeszültséget tudjuk mérni.

7.2.3. ábra: Az elektródkinetikai mérésnél használt készülék vázlatrajza
7.2.4. Mérési eljárás és számítások
Célunk a kinhidronelektród egy polarizációs ciklusának felvétele, a csereáram és az átlépési tényező
meghatározása.
Mérés menete:
1. Indítsuk be a termosztátot, töltsük meg az edényt 0,1 mol/dm3-es HCl-val, tegyük be a
mágneses keverő keverőrudacskáját a sósavas oldatba, indítsuk meg a keverést, majd telítsük az
oldatot kinhidronnal.
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2. Merítsük be a három platinagyűrűt tartó üvegcsövet az elektrolitba, ügyelve arra, hogy
mindhárom elektródot ellepje az elektrolit, de a keverőrudacska ne ütközzön az üvegcsővel! Az
áramgenerátor  jelű kimenetét a mérőelektródra, a másik kimenetét pedig a segédelektródra kell
kötni. A feszültségmérő V jelű bemenetét kössük a munkaelektródhoz, a COM jelűt pedig a
referenciaelektródhoz.
3. Ha a hőmérséklet beállt, el lehet kezdeni a mérést; katódos irányban célszerűbb indulni
(polaritásváltó kapcsoló negatív állása). Vigyázat: az áramgenerátornak nincs hálózati főkapcsolója;
így ha az áramköre zárt s csatlakoztatva van a 220 V-os hálózathoz, már folyik is az áram!
4. Fokozatonként növelve az áramot, olvassuk le a túlfeszültséget. Tekintve, hogy a mágneses
keverőnek sem a fordulatszáma, sem az oldaton belüli pozíciója nem stabil, a fent mondottak szerint
ingadozni fog a diffúziós határáram értéke, s – ennek megfelelően – a diffúziós tartományban a
túlfeszültség. Ha a mért túlfeszültség csillapíthatatlanul többször tíz, esetleg többször száz mV-os
ingadozást mutat, nincs értelme az áramot tovább növelni, mert csak ez az ingadozás lesz még
nagyobb mértékű. Kezdjük fokozatonként csökkenteni az áramot – ismét leolvasva a túlfeszültségeket
–, majd a polaritásváltó kapcsolóval fordítsuk meg a polarizáció irányát s ugyanilyen módon vegyük
fel az anódos oldal oda-, illetve visszamenő ágait. Ez egy teljes polarizációs ciklus.
5. Nagy főzőpohár segítségével ürítsük ki a cellát, mossuk le az elektródokat és a keverőrudacskát
is desztillált vízzel.
(Figyelem: Az áramsűrűség helyett az áramerősséget kell használni!)
Számolások:
1. Ábrázoljuk a polarizációs görbét! (Ha szükséges, nagyítsuk ki a lineáris részt!) A lineáris
tartomány meredekségéből a 7.43. egyenlet módosított alakjának segítségével (7.44. egyenlet)
határozzuk meg a csereáramot ( i0 ):

i  i0 

zF
 .
RT

(7.44)

2. Ábrázoljuk a log i   ! diagramot (Tafel-diagram)! Az exponenciális tartományokban ennek
közös tengelymetszetű egyeneseket kell adnia, amely közös tengelymetszet: logi0 . Olvassuk le a
csereáramot ily módon is, s az egyenes szakaszok meredekségéből a 7.39. egyenlet segítségével
számítsuk ki  -t és 1    -t. Ha a Tafel-diagramon nincs közös tengelymetszet, vegyük fel az
ordinátára a polarizációs görbéről meghatározott csereáram logaritmusát, s az e pontból az anódos,
illetve a katódos ághoz szerkesztett érintők meredekségével számítsuk ki az átlépési tényezőket.
A hidrokinon-kinon redoxireakció sztöchiometriája szerint ugyan kételektronos folyamat, de két
elektron egyszerre csak akkor megy át, ha O- vagy S-atom átmenete valósul meg. Itt erről nincs szó,
tehát redoxireakciónk maga is kétlépéses konszekutív folyamat. Az első elektron felvétele vagy
leadása nagy energiájú szabad gyök képződésével jár, tehát nagy az aktiválási energiaigénye, ezért
kicsi lesz a sebességi állandója: ez a sebességmeghatározó lépés, ennek a kinetikáját tudjuk mérni, s
ennek z=1 a töltésszámváltozása! Ráadásul az a lépés, mely az anódos irányban az első, katódos
irányból nézve a második, így nem pusztán mérési hiba, ha   1     1 .
Viszont a csereáram-sűrűség a 7.44. egyenlet szerinti meghatározása úgy adódik, hogy a
7.39. egyenletet Taylor-sorba fejtjük 0 körül, feltételezve, hogy   1     1 . Így szigorúan véve,
ebben az esetben csak a Tafel-diagramból határozhatjuk meg elvileg helyesen a csereáram-sűrűséget.
Mindamellett, a kétféleképpen meghatározott érték között nem lesz jelentős eltérés, mivel
  1     1 -et kapunk a mérés során.
7.2.5. Felhasznált és ajánlott irodalom:
1.
2.

Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai, 3. kötet, Műszaki Kiadó, 2007
Kiss László, Láng Győző: Elektrokémia, ELTE Eötvös Kiadó, 2008

© Szilágyi András, BME

www.tankonyvtar.hu

72

Fizikai-kémia laboratóriumi gyakorlat

7.2.6. Ellenőrző kérdések a mérés második részéhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hogyan fejezhető ki az elektródreakció sebessége az árammal és/vagy az áramsűrűséggel?
Mit nevezünk katódos részáramsűrűségnek?
Egyensúlyban az anódos és katódos áramsűrűség nagysága hogyan viszonyul egymáshoz?
Mit nevezünk csereáram-sűrűségnek?
Mit nevezünk polarizációnak?
Mi történik, ha külső feszültségforrás rákapcsolásával az elektródra az egyensúlyi potenciálnál
pozitívabb potenciált kényszerítünk?
Definiálja a túlfeszültség fogalmát (egyenlettel is)!
Miről ad felvilágosítást a polarizációs görbe?
Mi az átlépési tényező? Mivel jelöljük és mennyi ennek tapasztalati értéke?
Írja fel Butler–Volmer–Erdey–Grúz-egyenletet!
Rajzolja fel az anódos és katódos csereáram-sűrűség függését a túlfeszültségtől!
Katódos polarizáció esetén hogyan számítható az eredő áramsűrűség?
Írja fel az empirikus Tafel-egyenletet!
Hogyan határozza meg az átlépési tényezőt Tafel-egyenlet segítségével? (ábra)
Az átlépési tényező meghatározásánál számít, hogy a Tafel-diagram elkészítésekor mi az „i‖
mértékegysége?
Az eredmények kiértékelésénél milyen feltételezésekkel élünk, és hogyan számíthatjuk ki a
csereáramot?
Miért nem lehet a használt műszerrel meghatározni a diffúziós határáramot?
Miért kell termosztálni a mérés során?

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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8. ADSZORPCIÓ
8.1. Az adszorpció jelensége
Azokban a rendszerekben, amelyekben egyidejűleg több fázis van jelen, a fázisok érintkezési határán
véges vastagságú átmeneti réteg alakul ki, mert a fázishatáron lévő molekulák környezete eltér a fázis
belsejében lévő molekulák környezetétől. A kialakuló határréteg vastagsága az érintkező fázisok
kölcsönös tulajdonságaitól függ. Minimálisan egy molekula átmérőjének megfelelő vastagságú,
maximálisan 10–100 nm lehet. A határréteg típusát a két érintkező fázis betű-szimbólumaival jelöljük.
Gáz vagy gőz (G), folyadék (L) és szilárd (S) fázisokból tehát L/G, L/L, S/G, S/L, S/S típusú
határfelületek alakulhatnak ki. A gyakorlatokon S/G és S/L határfelületekkel foglalkozunk.

8.2. Az adszorpció mennyiségi leírása
Vizsgáljuk egy S/G határfelület viselkedését állandó hőmérsékleten. A 8.2. ábra a határfelületen
feldúsult gáz c koncentrációját mutatja a szilárd felülettől mért z távolság függvényében. Feltételezzük, hogy a gáz nem nyelődik el a szilárd anyagban, a gáz koncentrációja az S fázisban tehát 0.

S

G

cg

Felületi
többlet, n

A gázfázishoz
tartozó mennyiség

8.2. ábra: Az S/G határfelületen kialakuló koncentráció profil; az adszorbeált mennyiség (d+e terület)
és az adszorpciós többlet (d terület) fogalma
A rendszerbe bevitt N mólnyi gázmennyiség így az adszorbeált réteg és a Vg térfogatú szabad
gázfázis között oszlik meg (d+e+f terület):

N  N s  cgVg

(8.1)

Ns az adszorbeált réteg anyagtartalma mólokban, cg az egyensúlyi gázfázis koncentrációja. A dvel jelzett részterület mutatja a tényleges dúsulást a felületen, hiszen az S/G érintkezési felületig
kiterjesztett cg koncentrációjú e részterület a gázfázishoz képest nem jelent dúsulást. Ennek
anyagtartalma megadható a határfelületi (adszorbeált) réteg Vs térfogat segítségével is:

N s  cgVs  N 
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