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A gyakorlaton használt anyagok veszélyeire az alábbi piktogramokkal utalunk:
ártalmas, irritáló
maró

mérgező

tűzveszélyes

oxidáló, az égést táplálja

robbanásveszélyes

a környezetre ártalmas

Kérdések, feladatok
1. Gyenge sav vagy bázis pH-jának számolása (számológép szükséges).
2. Mit jelent az oxidáció és a redukció?
3. Írja fel réz-szulfát-oldat reakcióját vassal! Melyik az oxidálószer és melyik a redukálószer?
4. Mit jelent a “katód” és az “anód” a galvánelemben? Mi a reakció hajtóereje egy galvánelemben?
5. Mit jelent az elektromotoros erő, hogy számolható ki a katód és az anód elektródpotenciáljaiból?
6. Milyen összefüggés van a redoxireakció iránya (szabadentalpiája) és az elektromotoros erő között? Írjon képletet a jelölések magyarázatával!
7. Rajzolja fel a standard hidrogén-elektródot, nevezze meg a részeit!
8. Írja fel azt a reakciót, ami akkor játszódik le, amikor a hidrogénelektród katódként van kapcsolva.
9. Írja fel azt a reakciót, ami akkor játszódik le, amikor a hidrogénelektród anódként van kapcsolva.
10. Mit jelent a standard elektródpotenciál?
11. Hogyan függ az elektródpotenciál az elektrolit koncentrációjától? Adja meg az ezt leíró összefüggést a jelölések magyarázatával (Nernst-egyenlet)!
12. Két elektródot galvánelemmé kapcsolunk. Melyik az anód és melyik a katód a standardpotenciálok alapján? Mi a sóhíd szerepe a galvánelemben?
13. Ismertesse, hogy miként mérhető meg valamely elektród (pl. Zn-, vagy Cu-elektród) standardpotenciálja!
14. Rajzolja fel azt a galvánelemet, amely az alábbi redoxireakció szerint működik, adja meg a részeit:
2 Ag+ + Ni = 2 Ag + Ni2+
Jelölje meg a rajzon az anódot és a katódot.
15. Rajzoljon fel egy Fe2+/Fe3+ redox elektródot. Milyen reakció megy végbe, ha ez az elektród katódként van kapcsolva? Írjon egyenletet!
16. Adja meg annak a galvánelemnek a rövidített felírását (celladiagramját), amely a következő reakció alapján működik:
Fe (s) + Sn2+ (aq) → Fe2+ (aq) + Sn (s)
17. Mely fémek fejleszthetnek hidrogént sósavból és melyek nem? Soroljon fel 3-3 példát!
18. Miért nem létezik vas(III)-jodid? Írjon rendezett egyenletet! (ld. d-mező 102. o.)
19. Rajzoljon fel egy másodfajú elektródot, nevezze meg a részeit! Miért használhatók a másodfajú elektródok referenciaelektródként?
20. Miért nem alkalmasak az elsőfajú elektródok referenciaelektródként való alkalmazásra?
21. Milyen összefüggés van egy hidrogén-elektród elektrolitjának pH-ja és az elektródpotenciál között? (egyenlet)
22. Rajzoljon fel egy koncentrációs elemet, nevezze meg a részeit!
23. Írja fel a koncentrációs elemek elektromotoros erejének számolására alkalmas összefüggést a jelölések magyarázatával!
24. Melyik reakció a legkevesebbé/leginkább redukáló/oxidáló folyamat? Ha egy galvánelemet készítenénk pl. B és C-ből melyik lenne a katód és
melyik az anód? Az ábra csak példának szolgál.

25. Töltse ki az alábbi táblázatot!
Reakciótípus

Eel előjele (0, +, -)

ΔG előjele (0, +, -)

cellatípus

spontán
nem spontán
egyensúly
A válaszokhoz ld: a 9. heti előadások anyaga és az Orvosi kémiai gyakorlatok jegyzet 144-153. o.
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Kísérletek
hexán
Redoxifolyamatok halogénelemek között
Szükséges anyagok: KBr-oldat, KI-oldat, NaCl-oldat, klóros víz, brómos

jód
klóros víz

víz, hexán
Br2-s víz
Kivitelezés:
a. Két kémcsőbe tegyen 1-1 ujjnyi hexánt, majd töltsön az egyikbe ujjnyi kálium-bromid oldatot, a másikba ujjnyi káliumjodid oldatot. Mindkettőhöz adjon ujjnyi klóros vizet, majd rázza össze.
Mit tapasztal?

Írjon egyenleteket!

b. Egy harmadik kémcsőbe öntsön ujjnyi hexánt, adjon hozzá ujjnyi KI-oldatot és kevés brómos vizet. Rázza össze.
Mit tapasztal?

Írjon egyenletet!

c. Egy negyedik kémcsőbe tegyen ujjnyi NaCl oldatot majd adjon hozzá kevés brómos vizet.
Mit tapasztal?

Magyarázza meg a tapasztalatokat az alábbi standardpotenciálok alapján.
Cl2 + 2e– → 2 Cl–

° = +1,36 V

Br2 + 2e– → 2 Br–

° = +1,07 V

I2 + 2e → 2 I

° = +0,54 V

–

–
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Daniell-elem

ZnSO4-oldat

Szükséges anyagok: cinklemez, rézlemez, sóhíd, 1 M CuSO4 és ZnSO4-oldatok, mérőműszer.

CuSO4-oldat

Kivitelezés: Szerelje össze az ábrán látható készüléket, és mérje meg a kapocsfeszültséget.
Sóhídként KCl-ba mártott szűrőpapírcsíkot használjon. Állítsa a készüléket 2V egyenáramra. Az egyenáram jele V

.

Írja fel a félcellákban lejátszódó reakciók egyenleteit!
Anód egyenlet:

Katód egyenlet:

*Mi a különbség egy galvánelem és a Daniel elem között?
Megjegyzés: Hasonló reakción alapul a fémek ún. katódos korrózióvédelme: a nehezen hozzáférhető vastárgyakat (pl.
tengerfenéken futó gáz- vagy olajvezetékek, vasúti sín) elektromos vezetővel összekapcsolják egy kis elektródpotenciálú
másik fémmel (tipikusan magnézium- vagy alumíniumtömbbel, amelyet a védendő tárgytól távol, könnyen hozzáférhetően
helyeznek el). Az oxidáció a kisebb elektródpotenciálú fémen (anódon) megy végbe, míg a védendő fém (katód) nem
változik. Ezzel a módszerrel csak a védőfémet kell időnként kicserélni, hiszen a védendő vastárgy nem korrodálódik.
Galvánelem zöldségben/gyümölcsben
Szükséges anyagok: krumpli vagy alma vagy citrom vagy hagyma, réz- és cinklemez
Kivitelezés: A zöldség/gyümölcs két végébe szúrja bele a cink- és a rézlemezt. Állítsa a készüléket 2V egyenáramra. Érintse
a feszültségmérő készülék érintkezőit a fémlemezekhez.
Mit tapasztal?

Magyarázat: A zöldségekben, gyümölcsökben elektrolit-oldat található (sejtnedv). A két különböző fém az elektrolittal
szemben potenciálkülönbséget mutat, vezetővel összekötve a töltések kiegyenlítődése indul meg, amely áramot
eredményez.
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Bemutató kísérlet
Potenciálkülönbség fém fogpótlás és amalgám fogtömés között
Szükséges anyagok: fogpótlást és fogtömést tartalmazó fogsor, műnyál (fiziológiás pufferoldat polivinil-alkohol vizes
oldatában)
Kivitelezés: Nedvesítse meg műnyállal a fogsort úgy, hogy az amalgámtömés és a fém fogpótlás között összefüggő
folyadékréteg keletkezzen. Érintse meg a fémfogat és az amalgámtömést a feszültségmérő készülék érzékelőivel.
Mit tapasztal? Hogyan magyarázható ez?

Megjegyzés: A kísérlethez valódi fogakat ragasztottak egy műanyag fogíny-modellbe.

Bemutató kísérlet
A redoxipotenciál szerepe egyszerű kémiai reakciókban
CuSO4-oldat
Szükséges anyagok: réz(II)-szulfát oldat, sósav, vasszög.
Kivitelezés: Dörzspapírral tisztítsa meg a vasszöget, mártsa 20%-os sósavba, majd öblítse le. Tegye a vasszöget egy CuSO4oldattal félig töltött, kis (25 cm3-es) főzőpohárba, várjon 5-10 percig, majd emelje ki, és vizsgálja meg.
Mit tapasztal?

Írjon egyenletet!

Milyen következtetést vonhatunk le a réz és a vas standard redox potenciáljairól?
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Bemutató kísérlet
NaOH-oldat

A réz, a vas oldódása savakban
Szükséges anyagok: Fe, Cu, sósav, HNO3-oldat, hurkapálca, gyufa)

HNO3-oldat

Kivitelezés:
a. Két kémcsőbe tegyen kevés vas-, és rézforgácsot és öntsön hozzájuk sósavat. Végezzük el durranógáz próbát!
Mit tapasztal? Írjon reakcióegyenleteket!
tapasztalat

reakcióegyenlet

Fe:
Cu:

Durranógáz próba eredménye: Fe:

Cu:

Mely fémek fejlesztenek hidrogént savakból (akár vízből is*)? Miért? Magyarázza meg elektrokémiai szempontok
alapján!

*Na+H2O

b. A rézről öntse le a sósavat, és fülke alatt öntsön rá salétromsavat. A reakcióelegyet ne hozza ki a fülkéből!
Mi történik? Írjon reakcióegyenletet!

Milyen színű a gázelegy?

Megjegyzés: A salétromsavas oldatot ne hozzuk ki a fülke alól, mert veszélyes nitrózus gázok keletkeznek.
Öntsük a reakcióelegyet a fülke alatt elhelyezett gyűjtőedénybe.
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