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1. óra
Galvánelemek kapocsfeszültsége

Tantárgyközi kapcsolódás
Fizika 10. évfolyam
Kémia 9. évfolyam elektrokémia

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő
védőszemüveg
3 db kristályosító csésze

3 db porózus agyagtál
2 db cinklemez
2 db vaslemez
2 db rézlemez

áram-feszültségmérő műszer
vezetékek krokodilcsipesszel
1 mol/dm3 cink-szulfát-oldat
1 mol/dm3 vas(II)-szulfát-oldat
1 mol/dm3 réz-szulfát-oldat

Munkavédelem
réz-szulfát-oldat

cink-szulfát-oldat
vas(II)-szulfát-oldat

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Mérjél 100-100 cm3 oldatot az üvegtálakba és az agyagtálakba.
Helyezd az agyagtálakat az üvegtálakba, majd tedd a lemezeket saját ionjaikat tartalmazó oldatba. A fémlemezeket páronként a krokodilcsipesz segítségével vezetékdróton keresztül kapcsold a feszültségmérő műszerhez. Feszültségmérő műszerünkkel a kapocsfeszültséget mérjük.
üvegtál:
réz-szulfát-oldat
agyagtál:

réz-szulfát-oldat
cink-szulfát
vas(II)-szulfát

cink-szulfát

vas(II)-szulfát
III.

I.
II.

Írd fel páronként, hogy melyik a galvánelem pozitív és negatív pólusa, illetve mekkora potenciál különbségeket mértél! Számítsd ki az elektromotoros erőt! Írd fel az elektródokon végbemenő reakciókat!
Standardpotenciálok:

ε°(Cu2+/Cu)=+0,34 V ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V

ε°(Zn2+/Zn)=-0,76 V
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Galvánelem
Pozitív
lusa
réz

I.

pó- Negatív pólu- Mért potenciálkü- Számított
standard
sa
lönbség
elektródpotenciál
cink

0,85V

EME=

ε°(Cu2+/Cu)-

ε°(Zn2+/Zn)= 0,34V-(0,76V)= 1,1V
II.

vas

cink

0,24V

EME=

ε°(Fe2+/Fe)-

ε°(Zn2+/Zn)= -0,44V(-0,76V)= 0,32V
réz

III.

vas

0,68V

EME=

ε°(Cu2+/Cu)-

ε°(Fe2+/Fe)= 0,34V-(0,44V)= 0,78V
A standardpotenciálok segítségével magyarázhatjuk, hogy a pozitívabb standardpotenciálú
fém lesz az aktuális galvánelem pozitív pólusa. Más partnerrel szemben ugyanaz a fém egyszer pozitív, máskor negatív pólusként szerepelhet, mint itt a vas.
Anódon végbe menő reakció:

Katódon végbemenő reakció:
Cu2+ = Cu + 2e-

I.

Zn = Zn2+ + 2e-

II.

Zn = Zn2+ + 2e-

Fe2+ = Fe + 2e-

III.

Fe = Fe2+ + 2e-

Cu2+ = Cu + 2e-

Magnézium reakciója vízzel és sósavval

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
hulladékgyűjtő
gumikesztyű
védőszemüveg

3 db üres kémcső
kémcsőállvány
kémcsőfogó
borszeszégő, gyufa

magnéziumforgács
sósav (2 mol/dm3)
fenolftalein indikátor
desztillált víz
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Munkavédelem
sósav

fenolftalein indikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Öntsél két kémcsőbe desztillált vizet, egybe pedig sósavat. Cseppents fenolftalein indikátort a
desztillált vízbe. Tegyél mindhárom folyadékba egy darabka magnéziumforgácsot. Az egyik
desztillált vizes kémcsövet melegítsd!
Értelmezd a tapasztalatokat!
Írd fel a lezajlott reakció(k) egyenlete(i)t!
ε°(Mg2+/Mg)=-2,38 V

Standardpotenciálok:

ε°(2H+/H2)= 0 V

Tapasztalat:
Magnéziumforgács+
Tapasztalat:

Szobahőmérsékletű
desztillált víz
Víz halvány rózsaszínűvé válik, gázfejlődés figyelhető meg

Magas hőmérsékletű sósav
desztillált víz
Látványos gázfejlő- Heves gázfejlődés
dés, az oldat rózsaszínűvé válik

A pozitívabb standardpotenciálú redoxirendszer oxidált alakja (H+) oxidálni képes a negatívabb standardpotenciálú redoxirendszer redukált (Mg) alakját.
Mg + 2 H+ = Mg2+ + H2↑
A reakció sebessége függ a hidrogénion koncentrációjától és a hőmérséklettől.
A koncentráció 2 mol/dm3, ez nagy, így hevesen megy végbe a hidrogéngáz fejlődés.
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2↑
A vízben az oxóniumion koncentráció 10-7 mol/dm3, ez kicsinek számít, így lassan megy végbe a reakció.
Nerst-egyenlet alapján számítható az elektródpotenciál:
ε(2H+/H2)= ε°(2H+/H2) + 2,303* ((R*T)/z*F)*lg[H3O+]
Látható, hogy a T növelésével nő az oxidálóképesség.
Forró vízben intenzívebben keletkezik a hidrogéngáz.
Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2↑
A keletkező hidroxidionok miatt az oldat lúgos kémhatásúvá válik, amit a fenolftalein indikátor rózsaszín színnel jelez.
Tárolás közben a magnézium felületén oxidréteg is kialakul, ami a vízben kismértékben oldódik:
MgO + H2O = Mg(OH)2
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 24.kísérlete

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Egyszer kiválik a réz, máskor nem?
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Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő

csipesz
2 db óraüveg
2 db 50 cm3-es főzőpohár
dörzspapír

0,1 mol/dm3 CuSO4-oldat
koncentrált ammóniaoldat
koncentrált sósavoldat
desztillált víz

Dörzspapírral tisztítsd meg a két vasszöget, koncentrált sósavoldatban áztasd néhány percig,
majd öblítsd le desztillált vízzel. A főzőpohárban réz(II)-szulfát-oldat van. Az oldat felét
öntsd át az üres főzőpohárba.
Keverés közben addig csöpögtess a második pohárban lévő oldathoz ammóniaoldatot, amíg a
kezdetben leváló csapadék teljesen feloldódik, és sötétkék színű, áttetsző oldatot kapsz.
Tegyél az eredeti és az ammóniával kezelt oldatba egyszerre 1-1 vasszöget.
Kb. 2 perc múlva vedd ki a szögeket, tedd az óraüvegre és hasonlítsd össze őket.
Tapasztalat:
Az eredeti oldatba tett szög felületén vörös színű rézbevonat látható, a másikkal szemmel látható változás nem történt.
Magyarázat
ε°(Cu2+/Cu)=+0,34 V

Standardpotenciálok:

ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V

A vas standardpotenciálja negatívabb, mint a rézé , ezért a vasatomok redukálják a rézionokat,
miközben maguk vas(II)-ionná oxidálódnak:
Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+
Ammónia hatására a réz(II)-ionok réz-tetramin-komplex-ionná alakulnak:
Cu2+ + 4 NH3 = Cu(NH3)42+
Az így képződő komplexionnak más a standardpotenciálja mint az eredeti rézionnak, ezért
nem játszódik le a redoxireakció a vasatom és a komplex ion között.

Házi feladat
Nézz utána, hogy hogyan működnek a gyümölcs-zöldség elemek! Működésüknek mi a
magyarázata?
Válasz: Ennek a galvánelemnek az elektrolitja a gyümölcs vagy zöldség sejtnedve (amelyben
sok ion van). A sejteket kettős membrán választja el egymástól, amely megakadályozza a különböző sejtekben lévő folyadékok keveredését, de megengedi az ionok áramlását. A feszültségkülönbség pedig azért jön létre, mert a két különböző anyagi minőségű fém (réz és cink) a
sejtnedvekbe merülve különböző elektródpotenciálú elektródokat képez. Ezek azonban nem a
standard elektródpotenciálok, hiszen a fémek nem a saját, egységnyi koncentrációjú oldatukba
merülnek. A gyümölcs vagy zöldség közbeiktatása miatt ennek a galvánelemnek nagyon nagy
a belső ellenállása. Így a mért kapocsfeszültség meg se közelíti az elektromotoros erőt (ami
csak egy elméleti határérték). A galvánelemek sorba kapcsolásával a galvánelemek feszültségei összeadódnak.
2. óra
A redoxireakciók iránya standardpotenciálok összehasonlítása alapján

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9. o. elektrokémia
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Vas-szulfát-oldat és réz; réz-szulfát és vas rakciója

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
hulladékgyűjtő
gumikesztyű
védőszemüveg

2 darab kisebb főzőpohár
1 darab csipesz
2 darab óraüveg
rézlemez

vas(II)-szulfát-oldat (0,5 mol/dm3)
réz(II)-szulfát-oldat (0,5 mol/dm3)
vaslemez
desztillált víz

Munkavédelem
réz(II)-szulfát-oldat

vas(II)-szulfát-oldat

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Töltsél egy főzőpohárba vas(II)-szulfát-oldatot, egy másik főzőpohárba pedig réz(II)-szulfátoldatot! Csipesz segítségével a vas(II)-szulfát-oldatba helyezz egy rézlemezt, a réz(II)-szulfátoldatba pedig vaslemezt! Várjál néhány percet, majd a csipesszel vedd ki a fémlemezeket, és
helyezd azokat egy-egy óraüvegre!
Magyarázd meg a látottakat! Írd fel a reakció(k) ionegyenletét!
Tapasztalat:
A réz-szulfát-oldatba merített vaslemez vörös színű lesz, a vas-szulfátba helyezett rézlemezen
pedig nem történik változás.
Magyarázat:
A negatívabb potenciálú redoxirendszer redukált alakja oxidálódni képes, azaz redukálhatja a
pozitívabb potenciálú redoxirendszer oxidált alakját.
Fe ⇌ Fe2+ + 2 e- ε°(Fe2+/Fe) =-0,44 V
Cu ⇌ Cu2+ + 2 e-

ε°(Cu2+/Cu) =+0,34 V

Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu lezajlik
Cu + Fe2+ = Fe + Cu2+ nem zajlik le
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 20.kísérlete

Cink- és ólomlemez megkülönböztetése

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
hulladékgyűjtő
gumikesztyű
védőszemüveg

2 darab kisebb főzőpohár
1 darab csipesz
2 darab óraüveg
mérleg

vas(II)-szulfát-oldat (0,5 mol/dm3)
ólomlemez
cinklemez

Munkavédelem
vas(II)-szulfát-oldat
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A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Cink- és ólomlemezt kell egymástól megkülönböztetni vas(II)-szulfát-oldat, mérleg és főzőpoharak felhasználásával.
Mérd meg a fémlemezek tömegét! Mindkét főzőpohárba öntsél vas-szulfát-oldatot, majd helyezd bele a két fémet külön-külön a főzőpohárba. Várjál 10 percet, vedd ki a fémlemezeket a
folyadékból és szárítsd meg. Száradás után merd meg újból a tömegüket!
Add meg a tapasztalatokat!
Írd fel a végbemenő folyamat(ok) reakcióegyenlete(i)t! Magyarázd meg a tapasztalatokat!
ε°(Pb2+/Pb)=-0,13 V

Standardpotenciálok:

ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V

ε°(Zn2+/Zn)=-0,76 V

Tapasztalat:
ólomlemez

cinklemez

Tömege kezdetben (g)

43,5 g

14,4 g

Tömege kivétel után (g)

43,5 g

14,2 g

Tömeg változása (g)

nincs változás

csökken

Magyarázat:
A pozitívabb standard potenciálú redoxirendszer oxidált alakja (Fe2+) oxidálni képes a negatívabb standard potenciálú redoxirendszer redukált (Zn) alakját.
Az oldatba kerülő cink csökkenti, a kiváló vas pedig növeli a cinklemez tömegét.
Fe2+ + Zn = Fe + Zn2+
Az egyenlet értelmében a reagáló anyagmennyiségek azonosak: nFe = nZn=n
∆m=n*(MFe-MZn)
MFe=55,8 g/mol < MZn=65,4 g/mol
A vas-szulfát-oldatba merített cinklemez tömege csökken.
A negatívabb standard potenciálú redoxirendszer oxidált alakja (Fe2+) nem képes oxidálni a
pozitívabb standard potenciálú redoxirendszer redukált alakját (Pb).
Tehát az ólomlemez és a vas-szulfát-oldat között nem játszódik le reakció, így a tömeg változatlan.
Fe2+ + Pb = Fe + Zn2+
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 21.kísérlete

Tanári bemutató kísérlet: Kálium-jodid és kálium-bromid azonosítása

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő
védőszemüveg

gázfejlesztő készülék
2 db nagy kémcső
10 g KMnO4
10 cm3 koncentrált sósav

1 mol/dm3 KI-oldat
1 mol/dm3 KBr-oldat
diklórmetán
3 cm3 víz

Munkavédelem
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KMnO4

sósav

diklórmetán

KBr

Elektrokémia

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy kémcsőben kálium-jodid, egy másikban kálium-bromid azonos koncentrációjú vizes oldata található. Mindkét oldatba klórgázt vezetünk, majd diklórmetánt öntünk az oldatokhoz és
összerázzuk.
Magyarázd meg a tapasztalatokat!
Írd fel a reakciók egyenletét!
Tapasztalat:
+ Cl2(g)
+ CH2Cl2

KI-oldat
sárgásbarna
kétfázisú rendszer, alsó fázis lila

KBr-oldat
barnásvöröses
kétfázisú rendszer, alsó fázis barna

Magyarázat:
A redoxireakciók iránya és a standardpotenciál kapcsolata:
A negatívabb potenciálú redoxirendszer redukált alakja oxidálódni képes, azaz redukálhatja a
pozitívabb potenciálú redoxirendszer oxidált alakját.
2 Cl- ⇌ Cl2 + 2 e-

ε°(Cl2/2Cl-)=1,36 V

2 Br- ⇌ Br2 + 2 e-

ε°(Br2/2Br-)=1,09 V

2 I- ⇌ I2 + 2 e- ε°(I2/2I-)=0,54 V
Cl2 + 2 I- = I2 + 2 ClCl2 + 2 Br- = Br2 + 2 ClA keletkező bróm és jód az apoláris diklórmetánnal jelentős részében kioldható a vízből.
A bróm sárga/barna, a jód lila színnel oldódik a víznél nagyobb sűrűségű alsó szerves fázisban.
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 4.kísérlete alapján

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Csillogó „süni” a pohárban
A főzőpohárban ón(II)-klorid-oldat van (SnCl2). Egy cinkdarabot cérnára erősítettünk, a cérnát az üvegbotra kötöttük úgy, hogy a cink belemerüljön az oldatba.
Mit fogunk tapasztalni?
Az ón csillogó, tű alakú kristályok formájában válik ki a cink felületén.
Indokold meg!
A Zn/Zn2+ standardpotenciálja −0,76 V, míg az Sn/Sn2+ rendszeré −0,14 V, ezért a cinkatom
redukálja az ónionokat, miközben elektronleadással cinkionokká oxidálódik:
Zn + Sn2+ = Zn2+ + Sn

Házi feladat
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Hat kémcsőben 1:1 hígítású HCl-oldatot öntünk. A kémcsövekbe a következő fémeket helyezzük: kadmium, mangán, bizmut, ón, réz, ólom.
a) Melyik esetben tapasztalunk gázfejlődést?
kadmium, mangán, ón, [ólom (nem mert védőréteget alakít ki)]
b) Írjuk fel annak a galvánelemnek a celladiagramját, amelyiknek- a felsorolt fémek felhasználásával- a legnagyobb az elektromotoros ereje!
- Mn(sz)│Mn2+(aq)││Cu2+(aq)│Cu(sz) +
c) Írjuk fel az egyes kémcsövekben lezajló folyamatok redoxiegyenleteit!
Cd(sz) +2 H+(aq) → Cd2+(aq) + H2(g)
Mn(sz) +2 H+(aq) → Mn2+(aq) + H2(g)
Sn(sz) +2 H+(aq) → Sn2+(aq) + H2(g)
3. óra

Elektrolízis
Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o. elektrokémia
Fizika 10.o. elektromos áram hatása
Nátrium-klorid-oldat elektrolízise grafitelektródok között

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő
védőszemüveg
2 db vezeték krokodil csipesszel

Szűrőpapír (arctisztító korong)
2 db grafit elektród
főzőpohár
9 V-os elem

keményítőoldat
10 m/m%-os nátrium-klorid-oldat
KI-oldat
univerzálindikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Töltsél kis méretű főzőpohárba konyhasóoldatot, melybe tegyél 1-2 csepp univerzálindikátort.
Tedd a két grafitrudat az oldatba, majd csatlakoztasd vezetékekkel egy 9 V-os elemhez. Itasd
át a szűrőpapírt kálium-jodidoldattal, amelyhez előzőleg néhány csepp keményítőoldatot kevertél. Tartsd a papírt a két elektród fölé.
Add meg, melyik elektród közelében és milyen színváltozást tapasztalsz!
Értelmezd a tapasztalatokat!
Melyik gázt mutattad ki a színreakcióval, melyik elektródon fejlődött ez a gáz? Írd fel a lezajlott reakciók egyenleteit!
ε°(Cl2/Cl-)=1,36 V

Standardpotenciálok:

ε°(I2/I-)=0,54 V

Tapasztalat és magyarázat:

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Kémia 11.

– 11 –

Elektrokémia

Az anódon szúrós, fojtó szagú gáz keletkezését tapasztaljuk, amely a kálium-jodidos szűrőpapírt megkékíti. Az indikátor először savas kémhatást jelez (piros színű), majd elszíntelenedik.
A katódon szintén gázfejlődést tapasztalunk, és a katódtérben az indikátor lúgos kémhatást
jelez ( kék színű).
Anódon végbe menő reakció:

Katódon végbemenő reakció:

2 Cl- → Cl2 + 2 e-

4 H2O + 4 e- → 2 H2 + 4 OH-

Az anódon keletkező Cl2 a vízzel reakcióba lép, így az oldat savas lesz:
Cl2 + H2O = HOCl + HCl
A keletkezett hipoklórossav elroncsolja az indikátort, ezért színtelenedik el az oldat.
Az oldatból távozó klór a szűrőpapíron lévő jodidionokkal reagál:
Cl2 + 2 I- = I2 + 2 ClA pozitívabb standard potenciálú Cl2/2Cl- redoxirendszer oxidált alakja (Cl2) oxidálja a negatívabb standard potenciálú I2/2I- redoxirendszer redukált (I-) alakját.
A kivált jód színe barna lenne, de a keményítő miatt kék színt mutat.
A jód molekulája a keményítő amilóz hélixébe pontosan belefér, és polarizálódik. A polarizált
jódmolekulák fényelnyelése és így a színe barnáról kékre változik.
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 22.kísérlete

„Póluspapír”

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
hulladékgyűjtő
gumikesztyű
védőszemüveg

Petri-csésze
csempelap
szűrőpapír
desztillált víz

9 V-os elem (a pólusok jelölése lefestve)
nátrium-szulfát-oldat (2 mol/dm3)
fenolftalein indikátor

Munkavédelem
fenolftalein indikátor

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy 9 V-os elemről lekopott a pólusok jelölése. Ennek meghatározására önts Petricsészébe
kevés nátrium-szulfát-oldatot, adj hozzá néhány csepp fenolftalein indikátort.
Áztass egy darabka szűrőpapírt az oldatba, helyezd a csempére, és nyomd az elem mindkét
kivezetését a nedves papírra. A megfigyeltek alapján azonosítsd az elem két pólusát! Írd fel az
elektródokon zajló egyenleteket is!
OH 2012-ben és 2014-ben nyilvánosságra hozott kísérletei az emelt szintű kémia érettségire 23.kísérlete
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Tapasztalat:
A fehér papír az egyik elektród körül lila színűvé válik.
Magyarázat:
A Na2SO4-oldatban szereplő ionok:
Kationok: Na+, H3O+
Anionok: SO42-, OHGrafit elektródok esetében a Na+-ionoknak „túlfeszültsége” van, kisebb energiával le tud válni
az oxóniumion. Hasonlóan az anódon a hidroxidion válik le.
Anódon végbe menő reakció:

Katódon végbemenő reakció:

2 OH- = ½ O2 2 e- + H2O
Molekulaegyenlettel:

2 H+ + 2 e- = H2
Molekulaegyenlettel:

H2O = ½ O2 2 e- + H+

2 H2O + 2 e- = H2 + 2 OH-

Bruttóreakció:

H2O = H2 + ½ O2

A felírt egyenletek alapján látható, hogy az elektródok környezetében, hogyan változik a
kémhatás. A katód környezete lúgossá válik, amit a fenolftalein indikátor jelez lila színnel. Az
anód környezete savas kémhatású, melyben az indikátorunk színtelen.
Így mondható, hogy ahol elszíneződött a szűrőpapír az a negatív pólus.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
1, Miért nem használható újra egy lemerült elem és miért lehet feltölteni az akkumulátort?
Válasz:
Az elem esetén nem megfordítható az áramtermelő folyamat. Ennek oka, hogy elektrolízis
esetén mindig a legkisebb leválási potenciálú anyag válik ki. Ez sokszor a vízbontási folyamat. Ennek során hidrogén, illetve oxigén gáz képződik, aminek hatására az elem felfújódik
és felrobban. Ennek során az elemben lévő sav is szétcsapódhat. Az akkumulátorokban a reakciók megfordíthatók.

Házi feladat
1, Írd fel a nátrium-klorid elektrolízisét
a) szénelektródok.
b) . higany- és szénelektród alkalmazásával!
Katód folyamat

Anód folyamat

Szénelektród

2 H2O + 2 e- → H2(g) + 2OH-

2 Cl-(aq) → Cl2(g) + 2 e-

Higany- és szénelektród

2 Na+ + 2 e- → 2 Na (amalgám)

2 Cl-(aq) → Cl2(g) ) + 2 e-
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2, Egy színtelen, savas kémhatású oldatot elektrolizálunk Pt-elektródok között. Az oldathoz
szén-tetrakloridot adunk, és azt tapasztaljuk, hogy az anódtérben ibolya színű lesz a széntetrakloridos fázis, a katódtérben pedig gáz fejlődik. Az elektrolízis előrehaladtával a savas
kémhatás csökken.
a) Milyen oldatot elektrolizáltunk? HI-oldatot
b) Mi vált ki a katódon és az anódon? Katódon H2 gáz, anódon jód
c) Írd fel a katód- és anódfolyamatot!
Katód folyamat
Anód folyamat
2 H+(aq) + 2 e- → H2(g)

Pt-elektród

2 I-(aq) → I2(g) + 2 e-

d) Indokold meg, miért változott az oldat pH-ja?
A katódon a hidrogénionok (oxóniumionok) redukálódnak , így csökken a koncentrációja
az oxóniumionnak, aminek a túlsúlya okozza a savas kémhatást.
4. óra
Korrózió, gyümölcs-zöldség elem

Tantárgyközi kapcsolódás
Kémia 9.o. elektrokémia
Érintkezési korrózió

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő

Petri-csésze
csipesz
védőszemüveg

1:1 hígítású koncentrált sósav
alumínium lemez
réz lemez

Munkavédelem
koncentrált sósav

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Tedd a Petri-csészébe a két fémlemezt, hogy ne érintkezzenek egymással, majd önts rá a sósavoldatból annyit, hogy ellepje. Figyeld meg, hogy mi történik!
Ezután helyezd a rézlemezt a csipesszel az alumínium lemezre és szorítsd is rá!
Írd le tapasztalataidat és magyarázd meg!
Tapasztalat:
Először az alumínium oldódik a sósavban miközben gázfejlődés tapasztalható, a réz pedig
nem. Egymásra helyezve a gázfejlődés a réz felületén látható, az alumínium pedig oldódik.
Magyarázat:
ε°(Al3+/Al)=-1,66 V

ezért a sósavban oldódik és H2 gáz fejlődik.
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2
2+
ε°(Cu /Cu)=+0,34 V
ezért a sósavban nem oldódik.
Al → Al3+ + 3 eSzilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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reakció során az elektron miatt egyre negatívabb. Ezek az elektronok érintkezéskor átvándorolnak a rézre. Az oxóniumionok innen veszik fel az elektronokat. Így egy helyi elem keletkezik, amely gyorsítja az alumínium korrózióját.
2 H3O+ + 2 e- = 2 H2O + H2 ↑
Tehát a két fém érintkezése miatt egy galvánelem („helyi elem”) keletkezik, ami meggyorsítja
a negatívabb standardpotenciálú fém oldódását.
Standardpotenciálok:

ε°(Cu2+/Cu)=+0,34 V

ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V

Tanulság, sose hagyjunk két különböző fémet (pl. kerti szerszámokat) elektroliton keresztül
érintkezni egymással!

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Az amerikai Szabadság-szobor majdnem összeomlott, mivel a belső acél (Fe) tartószerkezet
össze volt szegecselve a szobor testét képező bronzlapokkal (Cu ötvözete), s így egy óriási
helyi elemet képezett, ami meggyorsította az acél korrózióját).
Standardpotenciálok:
ε°(Cu2+/Cu)=+0,34 V
ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V
Tanulság, sose hagyjunk két különböző fémet (pl. kerti szerszámokat) elektroliton keresztül
érintkezni egymással!
Gyümölcs-zöldség elem
Ennek a galvánelemnek az elektrolitja a gyümölcs vagy zöldség sejtnedve (amelyben sok ion
van). A sejteket kettős membrán választja el egymástól, amely megakadályozza a különböző
sejtekben lévő folyadékok keveredését, de megengedi az ionok áramlását. A feszültségkülönbség pedig azért jön létre, mert a két különböző anyagi minőségű fém (réz és cink) a sejtnedvekbe merülve különböző elektródpotenciálú elektródokat képez. Ezek azonban nem a
standard elektródpotenciálok, hiszen a fémek nem a saját, egységnyi koncentrációjú oldatukba
merülnek. A gyümölcs vagy zöldség közbeiktatása miatt ennek a galvánelemnek nagyon nagy
a belső ellenállása. Így a mért kapocsfeszültség meg se közelíti az elektromotoros erőt (ami
csak egy elméleti határérték). A galvánelemek sorba kapcsolásával a galvánelemek feszültségei összeadódnak.

Eszköz és anyaglista
műanyag tálca
gumikesztyű
hulladékgyűjtő

áram-feszültségmérő műszer
4 db vezeték krokodilcsipesszel
3 db rézlemez
3 db cinklemez

burgonya
alma
citrom

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Egy almába jobbról és balról egymással szemben, kb. 2 cm mélységig szúrj be egy cink-, ill.
rézlemezt. Huzal segítségével kapcsold feszültségmérőhöz a fémlemezeket. Olvasd le a feszültségértéket. Tedd ezt meg a citrommal és a burgonyával is.
Ezután kapcsolj sorba egy almát, egy citromot és egy burgonyát, és az így kapott elemet kapcsold a feszültségmérőhöz.
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Tapasztalat:
Gyümölcs-zöldség elem:

alma

citrom

burgonya

Mért feszültség:

0,85 V

0,87 V

0,7 V

Sorba kapcsolásnál a mért feszültség:

2,47 V

„Citromlével működő óra”
Tanári bemutató kísérlet

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
Mérjél 100 cm3 citromlé oldatot a főzőpohárba.
Tedd a lemezeket az oldatba. A fémlemezeket a krokodilcsipesz segítségével vezetékdróton
keresztül kapcsold a feszültségmérő műszerhez. Írd fel, hogy melyik a galvánelem pozitív és
negatív pólusa, illetve mekkora potenciál különbséget mértél! Töltsd ki a táblázatot! A feszültségmérő műszer helyett kapcsold a kapott galvánelemet az órához! Magyarázd meg a
jelenséget!

Standardpotenciálja:

Anód (-)
Mg = Mg2+ + 2e-

Galvánelem
pozitív pólusa:
réz

Galvánelem
Számított elekt- Mért kapocsnegatív pólu- romotoros erő:
feszültség:
sa:
magnézium

ε°(Cu2+/Cu)=
+0,34 V

ε°(Mg2+/Mg)= EME=2,696 V
-2,356 V

Katód (+)
Cu2+ = Cu + 2e-

Elméleti határérték:
EME= ε°(Cu2+/Cu)- ε°(Mg2+/Mg)= 0,34V-(-2,356V)= 2,696 V
Tapasztalat: A másodpercmutató elkezd mozogni.
Magyarázat:
Ennek a galvánelemnek az elektrolitja a citromlé (amelyben természetesen sok ion van). A
feszültségkülönbség azért jön létre, mert a két különböző anyagi minőségű fém (réz és magnézium) a citromlébe merülve különböző elektródpotenciálú elektródokat képez. Ezek azonSzilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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ban nem a standard elektródpotenciálok, hiszen a fémek nem a saját, egységnyi koncentrációjú oldatukba merülnek. A mért kapocsfeszültség nem egyezik meg az elektromotoros erővel
(ami egyébként is csak egy elméleti határérték).
A standardpotenciálok segítségével magyarázhatjuk, hogy a pozitívabb standardpotenciálú
fém lesz az aktuális galvánelem pozitív pólusa.

Házi feladat
1, Miért nem rozsdásodik a sós tengervízben a vasból készült vezeték?
Válasz:
A rozsdásodás ellen a korrózióvédelem biztosít. A vezetéket összekötik egy magnéziumrúddal, aminek a standard elektródpotenciálja kisebb, mint a vasé, így a magnézium oxidálódik.
A magnéziumot időnként pótolni kell.
2, Miért kellemetlen, ha az amalgámmal tömött foghoz hozzáér a fém evőeszköz?
Válasz:
Érintkezéskor helyi elem képződik, kis áramerősségű áram jön létre. A helyi elem egyik pólusa a fém evőeszköz, másik pólusa az amalgám tömés (Hg ötvözet), és az elektrolit a nyál,
melyben az ionok vándorolnak. (Nyál pH értéke 6,5 és 7,5 között változik a nap folyamán.)
3, Vastárgyat Ni-lel vagy Cr-mal érdemes bevonni?
Válasz:
Standardpotenciálok: ε°(Ni2+/Ni)=-0,23 V
ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V
ε°(Cr3+/Cr)=-0,74 V
A Cr standard elektródpotenciálja kisebb, mint a vasé így a bevonat sérülése esetén is védi a
vasat.
4, Vas korrózió védelmére fémbevonatot készítünk. Mi a fehérbádog és mi a horganyzott
bádog? Melyik védi jobban a vastárgyat?
Válasz:
Standardpotenciálok: ε°(Sn2+/Sn)=-0,13 V ε°(Fe2+/Fe)=-0,44 V
ε°(Zn2+/Zn)=-0,76 V
Fehérbádog az ónnal bevont vas, horganyzott bádog a cinkkel bevont vas. A cink standard
elektródpotenciálja kisebb, mint a vasé így a bevonat sérülése esetén is védi a vasat, hiszen a
cink oldódik.
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