ELEKTROKĐMYA
AKTĐFLĐK
Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani
bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal ne kadar kolay elektron
alıyorsa o kadar aktifdir.
1. Yükseltgenme potansiyeli
Na → Na+ + e–

ε° = +2,9 volt

Zn → Zn+2 + 2e–

ε° = +0,76 volt

H2 → 2H+ + 2e–

ε° = 0,00 volt

Cu → Cu+2 + 2e–

ε° = –0,34 volt

Ag → Ag+ + e–

ε° = –0,8 volt

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.
b. Yükseltgenme potansiyeli pozitif olanlar hidrojenden daha aktif olduklarından
asitlerle H2 açığa çıkarırlar.
c. Yükseltgenme potansiyeli (–) olanlar hidrojenden pasif olduklarından bu
metaller asitlerle H2 gazı açığa çıkarmazlar.
2. Đndirgenme potansiyeli
Yükseltgenme potansiyelinin tam tersidir.
Na+ + e– → Na

ε° = –2,9 volt

Ag+ + e → Ag

ε° = +0,8 volt

SORULAR
1. ĐNDĐRGENME=ELEKTRON ALMA

YÜKSELTGENME=ELEKTRON VERME;
2Ba(k)+O2
0

0

→BaO

(K)

+2 -2

buna göre;

Oksijen atomu Ba atomundan 2 elektron alarak --------------------.
Ba atomu oksijen atomuna 2 elektron vererek ----------------------.

2. .Bir metal diğer metalin sulu çözeltisindeki iyomları ile tepkime verip, onu element haline
dönüştürüyorsa ondan daha aktiftir.bu tür tepkimeler kendiliğinden gerçekleşir. Buna göre ;

Zn (k) +Fe

+2

(k)→Zn

+2

+ Fe(k)

----------- metalinin elektron verme eğilimi, ------------- ‘in elektron verme eğiliminden büyüktür.
----------- metalinin yükseltgenme eğilimi, ------------- ‘in yükseltgenme eğiliminden küçüktür.

------------- metalinin yükseltgenme gerilimi, -----------‘ in yükseltgenme geriliminden büyüktür.
Bir metal diğer bir metalin sulu çözeltideki iyonları ile tepkime vermiyorsa, diğer element
kendisinden daha aktiftir. Bu çözelti söz konusu olan metalden yapılmış kapta saklanabilir. kapta
aşınma gözlenmez.

--------------- metalinin elektron verme eğilimi, --------‘in elektron verme eğiliminden daha
küçüktür.
Cu metalinin ------------ eğilimi, Fe metalinin ----------------- eğiliminden küçüktür.

4. X+2 + Y(k)→X(k)+ Y+2
X(k)+Z+2→Z(k)+X+2
Tepkimeleri kendiliğinden olmaktadır. Buna göre x,y,z metallerini aktifliklerine göre
sıralayınız.
------------------------------------X,y,z metallerini elektron verme eğilimlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
-------------------------------------------

Yukarıdaki kaplardan hangilerinde tepkime olmaz?
Ni

+2

(aq) + 2Ag(k)→Ni(k)+ 2Ag+ tepkimesi için;

---------

indirgenmiştir.

---------

yükseltgenme ürünüdür.

------------- yükseltgendir.
---------------------

indirgenme ürünüdür.
indirgendir

----------- elektron vermiştir.
Birinci kapta ------------ -----------

elektron almıştır.

---------- metali ---------- metalinden daha aktiftir
Kimyasal enerji

↔

elektrik enerjisi

PĐL
GALVANĐK

┘

└ELEKTROLĐTĐK

ANOT=(-) KUTUP ;YÜKSELTGENME

PĐL

ANOT= (+) KUTUP;YÜKSELTGENME

KENDĐLĐĞĐNDEN OLUŞUR

KENDĐLĐĞĐNDEN YÜRÜMEZ

ĐKĐ ELEKTROT FARKLI BÖLMELERDEDĐR.

BĐR ELEKTROLĐT SIVI BULUNUR,

KATOT=+ KUTUP;ĐNDĐRGENME

KATOT=(-) KUTUP;ĐNDĐRGENME

7.

ANOT=

----------

KATOT= ----------------

E Fe= 0.44 volt
E Cu=- 0.34volt
8.
Ag → Ag+ + e–
Zn → Zn+2 + 2e–

ε° = –0,8 volt
ε° = +0,76 volt

Anot reaksiyonu;---------------------Katot reaksiyonu;---------------------Zn elektrodun kütlesi ------------Zn+2 derişimi --------------Ag elektrodunun kütlesi ----------Ag+ iyonlarının derişimi ---------------Dış devrede elektron akımı ----------- dan --------- a

doğrudur.

9.Tepkime denklemi ürünler tarafına kayarak hızlanıyorsa, pil gerilimi
artar. Tepkime denklemi girenler tarafına kayarak yavaşlıyorsa, pil
gerilimi azalır…. Buna göre;
Zn(k) + 2Ag+(g)

Zn+2(aq) + 2Ag(k)

Anot kabına saf su eklemek Zn+2 derişimini azaltacağından reaksiyon ------- kayar potansiyel ---------

Katot kabına katı AgNO3 eklemek Ag+ derişimini arttıracağından denge ------ kayar potansiyel -----------Anot kabına katı Zn(NO3)2 eklemek Zn+2 derişimini arttıracağından
denge -------- kayar potansiyel -------------10.

Zn(k)→Zn+2(aq)+2eE=+o.76V
+2
Cu(k)→Cu (aq)+2eE=-o.34V
E=0.0V
2H+(aq)+2e-→H2
Şekildeki pil sistemi için;
Standart pil gerilimi ------------- volttur.
Bakır elektrotta --------------- toplanır.
2. kaptaki çözeltinin pH’ı --------------.
Negatif iyonlar tuz köprüsünde ----------- a doğru gider.

Pozitif iyonlar tuz köprüsünde ---------- elektroda gider.
Zamanla ---------- elektrodun kütlesi azalır.
Zamanla ------- elektrodun kütlesi artar.
Elektron akımı dış devrede ------------‘den -------- ‘e doğru
olur.

H2(gaz)→2H++2eX(katı)→X+2+2eX(katı)→X+3+3eX+→X+2+eX+→X+3+2eX+2→X+3+e-

E0=0.0V
E0=+0.26V
E0=+0.34V
E0=+0.40V
E0=+0.40V
E0=+0.49V

Şekildeki gibi, içinde H2 gazı ve X+2 ile X+3 iyonlarını
içeren çözelti bulunan balona asit çözeltisi damlatılırsa,

gerçekleşen tepkime nasıldır? Hangi madde indirgenir, hangisi
yükseltgenir? Açıklayınız.
12.

Zn + Cu+2

Zn+2 + Cu

ε

∆ °= +1,1 volt

denklemi soldan sağa doğru kendiliğinden oluşur. Denklem sağdan sola doğru
yürüyebilmesi için dışardan en az 1,1 volt'luk e.m.k.'nın uygulanması gerekir.
Dışardan uygulanan e.m.k. 1,1 volt olursa Cu elektrotta aşınma yani Cu → Cu+2 'ye
yükseltgenme,
Zn+2 → Zn'ye indirgenme olur. Görüldüğü gibi pilde gerçekleşen olayların tam tersi
gerçekleşmektedir. Cu kabı anot, Zn kabı ise katot olur.
Elektrolizde toplanan madde miktarı:

m : Elektrolizde toplanan madde miktarı (gram)
I : Akım şiddeti (amper)
t : Süre (saniye)
A : Metalin ağırlığı

96500 coulomb = 1 faraday = 1 mol elektron akımı 1 faraday = 1 eşdeğer gram ,

Buna göre;
13.

Şekildeki gibi seri bağlanmış elektroliz kaplarında, devreden bir süre akım geçirildiğinde 1.
kapta 0.54 gram Al, 2. kapta 1.68 gram X toplanmıştır. Buna göre X metalinin sülfat tuzunu
gösteren formül nedir?

14.

15.

Element
X
Y
HĐDROJEN
Z

Bileşiklerinden element haline geçme özelliği
ÇOK GÜÇ
GÜÇ
KOLAY
ÇOK KOLAY

Bu tabloya göre;
Minumum ayrışma gerilimi yukarıdan aşağıya doğru ----------------.
Aktiflik yukarıdan aşağıya doğru ---------------------.
X ve Y nin asitler ile tepkimesinde H2 açığa -----------.
16.Bir redoks tepkimesindeki maddeler ile ilgili olarak,
Yükseltgenen, -------- ----------.
Đndirgenen, --------- ---------.
Yükseltgen, -------- ---------.
Đndirgen, -------- -----------------.

17.Bakır genellikle elektroliz yöntemi ile saflaştırılır. Elektroliz düzeneğinde saf olmayan
bakır anot ve saf olan ise katot elektrotu olarak alınır. Eğer elektroliz 1.75A lik akım ile 3.5
saat devam ettirilirse katotta kaç gram saf bakır toplanır?
---------------18.
Demirin paslanma tepkimesi şöyledir;
2Fe(k)+O2+H2O→2Fe(OH)2(k)
Đndirgenme potansiyelleri;
E0(o2/OH)=o.41V
E0(Fe2+/Fe)=-0.44V
19.
1. NaCI ‘nin sulu çözeltisi
2. CuCI’ nin sulu çözeltisi
3. ZnCI2 ‘nin sulu çözeltisi.
(elektron verme eğilimleri;büyükten küçüğe Na, Zn,H, Cu)
Elektroliz sırasında katotta önce hangilerinde H2 açığa çıkar?
20. Ag metalinin yükseltgenme potansiyeli -0.8 volttur.
Buna göre, AgCI sulu çözeltisi elektroliz edilirse,
1. Katotta Ag toplanır.
2. Katotta H2 toplanır.
3. Anotta CI2 toplanır.
(CI- NĐN yükseltgenme potansiyeli, OH- ninkinden büyüktür.)
---------------------------------------------21. Galvanik bir hücrede;
Đndirgenmenin olduğu elektroda -------- denir. --------------a gelen elektronlar çözeltideki -------- derişimini azaltır. Çözelti ------ yüklenir. Bunu tuz köprüsü --------- yüklü iyonlar
göndererek engeller. Açığa çıkan madde ---------- ise metal elektrodun üzerini kaplar ve
metal elektrodun kütlesi --------------. Açığa çıkan gaz ise -------------- ---------- ---------.
Yükseltgenmenin olduğu elektroda --------- denir. Pillerdeki -------- kutup ------------tur.-------ta elektrolit çözeltiye batırılmış metal elektrot --------- vererek ---------- haline geçer.
Elektronların akımı dış devrede, ----------- tan --------- a doğrudur.
Çözeltilerin birbirine karışmasını önlemek için iki elektrot bölgesini birleştiren ve
elektriksel devreyi tamamlayan ---------- --------- kullanılır.
Pil tepkimesi anot ve katotta gerçekleşen -------- ------ tepkimeleri toplanarak elde edilir.
22. Aynı elektrot ve elektrolitlerden oluşan ve elektrolitlerin derişim farkından dolayı
çalışan pillere derişim pilleri denir. Derişimi düşük olan çözeltideki elektrot anottur.
Derişik çözeltideki elektrot katottur.

Zn(k)→Zn+2+2eE=0.76V
Ag(k)→Ag+(aq)+e- E=-0.80V
Pil gerilimi ----------------.
Elektron akımı dış devrede ----------- den ---------a doğrudur.
1. kaba saf su eklemek pil gerilimini -------------------.
2. kaba AgNO3 katkısı ilave edilip çözülürse pil gerilimi --------------.
Zamanla Ag çubuğunun kütlesi ------------.
Anot -----------------.
Katot -----------------.

------------- kendiliğinden oluşmayan yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin ---------enerjisi kullanarak oluşturulmasıdır. --------- enerjisi ---------- enerjiye çevrilmektedir.

