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ÖNSÖZ 

Bu kitap 1960 yılından beri vermekte oldu ğum Elektrokimya ders not-
larma dayanmaktad ır. Notlar yeniden düzeltilerek ve de ğ iş tirilerek kitap ha-
linde öğ rencilerimizin yararlanmasma sunulmu ş tur. Böylece Üniversitemiz 
dışı ndan gelen istekler de daha kolay kar şı lanmış  olacaktır. 

Kitab ın I. cildinde daha çok Elektrokimyan ın Temel konuları  üzerinde 
durulmuş , konuların daha iyi anlaşı lmas ını  sağ lamak üzere örnek problemler 
de çözülmü ş tür. 

II. Ciltte daha ileri Elektrokimya konulan ve baz ı  özel konulara yer ve-
rilmiş tir. 

Kitabın dizgi ve bask ı  iş lerinde özenle çal ış an Ankara Üniversitesi Bas ım-
evi ilgililerine ve provalarda bana yard ım eden çalış ma arkada ş larım asistan 
Dr. Lale Karakaya, Dr. Mehmet Erbil ve Abbas Aksüt'e candan te ş ekkürlerimi 
sunarım. 

Kas ı m 1978 	 Prof.Dr. Saadet ÜNER İ  
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2. BASKİ  İ ÇİN ÖNSÖZ 

Elektrokimya cilt 1 kitab ının ikinci baskı s ıııı n temel yap ısında değ iş iklik 
yap ılmamış  bazı  bölümlere küçük ekler konulmu ş tur. Ayrıca baz ı  terimler ve 
kelimeler öğ rencilere kimyay ı  lisede öğrendikleri kimya terimleri ve diliyle 
öğ retme ve böylece kitab ın daha kolay anla şı lmasını  sağ lamak amac ıyla de-
ğ iş tirilmiş tir. 

2. ciltte daha geni ş  değ iş iklikler yap ılmaktadır, bunlara 2. cildin önsö-
zünde değ inilecektir. 

Prof.Dr. Saadet 1.7NER İ  
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1. GI RI Ş  

1.1. ELEKTR İ KSEL BIRIMLER 

Elektrikte C. G. S. yani uzunluk (cm), kütle (g) ve zaman (sn) birimlerin-
den türeyen iki tür elektrik birimleri kullan ılmaktadır. Bunlardan birisi elek-
trostatik çekme ve itme kuvvetlerine dayanan birimler sistemi (E. S. B.) dir. 
Diğeri ise birbirine benzeyen iki m ıknatıs kutbunun itme kuvvetlerine daya-
nan elektromanyetik birimler sistemidir (E. M. B.). 

Gerek elektromanyetik ve gerekse elektrostatik sistemlorde kullan ılan 
C. G. S. birimlerinin ço ğu günlük iş lerde kullan ılan elektrik miktarlar ımn 
belirlenmesinde ya çok büyük veya çok küçük olduklar ından kullanılmaya 
elverişli bulunmamaktad ırlar. Bu nedenle elektrikte ayr ıca pratik birimler 
sistemi tanımlar]. yap ılmış tır. Bu sistemdeki bütün birimler kendilerini kar-
şı layan elektromanyetik birimlerin tam ondal ık katlar ıdır. 

Elektriksel miktarlar ın, bu birimkrle anlat ımmı  kolayla ş tırmak için 
bir çok devletler ve elektrik mühendisleri kongrelerince baz ı  birimlerin deneyle 
daha kolay gerçekle ş tirilebilen e ş değerleri kabul edilmi ş tir. Gerçek pratik 
birimlerden ay ırmak amacı  ile, bu e ş değ erlere uluslararas ı  birimler adı  veril-
miş tir. Bunlar elektromanyetik C. G. S. sisteminde tan ımları  yap ılmış  olan 
salt birimlerden türerler. 

Örnek olarak bir amper, elektromanyetik sistemdeki ak ım ş iddeti birimi-
nin onda biridir. Uluslararas ı  amper, uygun bir gümüş  tuzu çözeltisit ıden elekt-
rik akımı  geçirildiğ i zaman bir saniyede 1,11800 mg gümü ş  ayıran akım ş id-
deti olarak tammlamr. 

Elektriksel direnç birimi ohm, elektromanyetik direnç biriminin 109 
 katına eş ittir. Uluslararas ı  ohm, her noktadaki enine kesiti ayn ı  olan 106,3 

em ve 14,4521 g a ğı rlığı ndaki bir c ıva sütununun 0°C da gösterdi ğ i dirençtir. 
Potansiyel fark ı  birimi olan yok, elektromanyetik sistemdeki potansiyel 
farkı  biriminin 108  katına e ş ittir. 



Direnci bir ohm olan bir iletkenden bir amper ş iddetinde akım geçir-

mek için gereken potansiyel fark ına uluslararas ı  1 Volt denir. 

Elektrik miktar ı  birimine coulomb denir ve elektromanyetik sistemdeki 
elektrik miktarı  biriminin onda birine e ş ittir. 1 saniyede verilen bir iletken-
den 1 amper ş iddetinde bir elektrik ak ımı  geçirildiğ inde devreden geçen elekt-
rik miktar ına bir coulomb denir. O halde 

O = I . t dir. I akım ş iddetini, t de saniye olarak zaman ı  gösterir. 

Elektrik enerji birimine joule denir ve ş iddet etkeni olan volt ile, elektrik 

miktarını  belirten coulomb'un çarp ımına eş ittir 

Enerji = volt. coulomb = joule 	 (1.1) 

Elektrik güç birimi watt ır. Saniyede elde edilen enerji miktar ına güç 

denildiğ inden, 1 watt = 1 joule /sn. dir. 

Elektromanyetik, elektrostatik ve pratik birimler aras ındaki ba ğm-

tılar Çizelge 1.1 de gösterilmi ş tir. 
IS birimleri Ek 1 de verilmiş tir. 

Çizelge 1.1 

Elektriksel ölçü birimleri 

Ölçü 
Büyüklüğ ü 

Salt 	Uluslararası  
Birim 	Birimler 

Elektromanyetik 
C.G.S. Birimleri 

Elektrostatik 
C.G.S. Birimleri 

Elektrik yükü 1 coulomb = 1,00007 10- ' 2,9979.109  
Akım ş iddeti 1 amper 	= 1,00007 10- ' 2,9979.109  
Potansiyel 1 volt 	= 0,99966 	 10' 3,3356.10-3  
Direnç 1 ohm 	= 0,99951 109  1,11263.10- ' 2  
Kapasite 1 farad 	= 1,00050 10-9  8,9877.10" 
Enerji 1 joule 	= 0,99984 10' 10' 

1.2. ELEKTROL İ T VE ELEKTRİ KSEL İ LETKENLİ K ILE.ILGİ Lİ  
GENEL BILGILER 

Asit, baz veya tuzlar ın sulu çözeltileri içine elektrot denilen uygun iki 

metal levha dald ırı lır, bu metaller gerilimi yeter derecede büyük olan bir 

elektrik kayna ğı nın kutuplarına bağ lanırsa, çözeltiden ak ım geçtiğ i ve aynı  
zamanda baz ı  elektrokimyasal tepkimelerin yürüdü ğü görülür. 

Örneğ in, tuz asidi çözeltisine platin elektrotlar dald ırılarak bu i ş lem 

yap ı lırsa art ı  kutupta klor, eksi kutupta hidrojen aç ığ a çıkar, ( Ş ekil 1-1). 

Aynı  deney bakır sülfat çözeltisi içine dald ırılan bakır levhalar ile yap ıhrsa 

eksi kutupta bak ırın ayrıldığı , artı  kutupta bakırın çözeltiye geçti ğ i gözlenir. 

Bu her iki örnekte ak ı m nedeniyle yürüyen kimyasal tepkimeler genel-

likle çözelti - metal s ınır yüzeyinde olur. Do ğ rudan ak ımın geçmesini bu 



c 1 c,;". 

Ş ekil 1-1. Tuz asidi çözeltisinin platin elektrotlarla elektrolizi. 

tepkimeler sa ğ ladığı ndan bunlara hücre tepkimesi denir. Baz ı  elektroliz olay-

larında örneğ in alkali metal klorürlerin elektrolizinde çözelti içinde d ğ er 

tepkimeler de olur. Bunlara da yan tepkimeler denir. 

Hücre tepkimelbri, çözünmü ş  olan madde ile d ış  devreden al ınan veya 

verilen elektrik yükleri aras ında. olur. Örneğ in: Na+ + e---> Na. Yan tepki-

meler ise, hücre tepkimesi sonunda olu ş an ürünlerin ya birbirleriyle, ya çözelti 

içinde ba ş langıçta bulunan tanecilderle, ya metal levha (elektrot) ile veya 

çözücü ile veya d ış  devreden al ınan yüklerle v.b. olabilen tepkimelerdir. 
Örneğ in 

2Na -F- 2H 20 -* 2NaOH 4- H2 

Yukarıda tuz asidi çözeltisine iki metal levha dald ırılıp aralarına bir 

gerilim uygulandığı  zaman tuz asidi molekülünü olu şturan parçac ıkların 

kısmen anoda, kısmen katoda göç ettikleri ve oralarda elemanter klor ve hid-
rojen gazlar ı  olarak ayrış tıklarına iş aret edildi. Burada özellikle şu iki nokta 

üzerinde durmak gerekir. 

1. Bütün klor art ı  kutba göç eder ve orada elemanter klor olarak aç ığ a 

çıkar ve bütün hidrojen eksi kutba göç eder ve orada benzer bir tepkimeyle 

hidrojen ayr ılı r. 

2 . Gerilim uygulanmas ıyla hemen ak ı m geçer, yani gerilim uygulanmas ı  
ile akım geçiş i arasında bir zaman aral ık"! yoktur. 



Bu iki olay tuz asidi çözeltisinde ne tuz asidi moleküllerinin ve ne de 
Cl ve H atomlar ının bulunmad ıklann ı  yaln ı z art ı  ve eksi yüklü taneciklerin 
yani H+ ve Cl-  iyonlannın bulunduklar ını  gösterir. Birinci gözlemden tanecik-
lerin elektrikle yüklü olduklar ı  sonucu ç ıkarıhr. Tersi halde uygulanan gerili-
min etkisi ile olu ş an elektrik alan ı  içinde tanecikler bir veya di ğer kutba 
doğ ru göç edemezlerdi. Kutuplar ın iş aretlerine göre bütün hidrojen tanecik-
lerinin art ı  ve bütün klor taneciklerinin eksi elektrikle yüklenmi ş  olmaları  
gerekir. 

İkinci noktaya dayanarak, gerilim uygulanmas ı  ile ak ımın hemen geç-
mesi, en küçük bir gecikmenin bulunmamas ından iyonların daha ba ş langıçta 
çözelti içinde bulunmalar ı  gerekti ğ i söylenebilir. 

Akım geçmeden önce çözelti içinde iyonlar ın bulunduğu uygun ko ş ullarda, 
küçük bir gerilimin çözelti içinden elektrik ak ımının geçmesine yeterli ol-
ması  ile de gösterilmi ş tir, CuSO4  çözeltisinin elektrolizinde oldu ğu gibi. 
Bu da söz konusu molekülün iyonlanna ayr ış mas ı  için hiç bir elektriksel i ş  
gerekmediğ ini, tersine ak ı ma bağ lı  olmaksızın iyonların baş langıçta çözelti 
içinde bulunduğunu gösterir. 

İyonlar d ış  ak ını  devresinin ucu olan çözelti-metal de ğ me yüzeyine eriş ir 
eriş mez elektrotlarda elektron al ış  veriş i ile yüksüz hale geçerler ve verilen 
tuz asidi örneğ inde hidrojen ve klor atomu ve bunlar ı  karşı layan gaz molekül-
leri haline geçerler. O halde elektrik ak ımı  kutuplara göç eden iyonlarla  ilgili-
dir. Faraday' ın önerisi üzerine ak ım geçmesi bir madde ta şmması  ile ilgili 
olan iletkenlere elektrolit, bu elektrolitteki ak ım ve bunlarla birlikte olu ş an 
ilgili kimyasal tepkimelerin tümüne elektroliz denilmiş tir. Art ı  yüklü ve 
katoda göç eden taneciklere katyon, eksi yüklü ve anoda göç eden tanecik-
lere de anyon denilmektedir. 

Elektrotlarda yürüyen tepkimeler a ş ağı daki biçimde gösterilir. Her iki 
elektrodda yürüyen tepkimelerin toplamma hücre tepkimesi denir. 

2H+ 	2 + 	e ---> H 2  Katot yan tepkimesi 

2C1-  C1 2 	2e-  Anot yar ı  tepkimesi 

2H+ 	2C1-  H2 -I- C12 Hücre tepkimesi 
Elektroliz 

D ış  devrenin uçlarını  oluş turan ve çözelti içine bat ırılmış  olan levhalara 

elektrotlar, elektrolizde bunlardan d ış  akım kaynağı nın eksi kutbuna bağ lı  
olan elektroda katot ve art ı  kutbuna ba ğ lı  olana da anot denir. 
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Elektrotlar tel, çubuk, a ğ , levha v.b. biçim1erinde olabilirler. Ş ekil 1-2, 

elektrokimyada kullanılan iş aret ve simgeleri aç ıkça göstermektedir. A k ı  - 
m ı  n yönü elektron ak ı m ı n ı n ters yönü olarak kabul 
edilir. 

Ş ekil 1-2. Elektroliz ş eması . 

Elektroliz yalnız sulu çözeltilerde ve oda s ıcaklığı nda yap ılmaz, belirli 

özelliğe sahip olan ve özellikle yüksek dielektrisite sabiti gösteren çözücüler 
içinde de yap ı lır, NH3, alkol v.b. gibi. Ayrıca çe ş itli sıcaklıklarda eriyiklerde 

ve katı  elektrolitlerde de elektroliz yap ılabilir. Örneğ in bir grafit kap (pota) 

içinde kurşun klorür eritilir ve kab ın tabanı  ile, kenarlar ına değmeyecek bi-

çimde bir grafit çubuk dald ırılır ve kab ın taban ı  bir akürnülatörün eksi kut-

buna, grafit çubuk art ı  kutbuna bağ lanırsa bir ak ım geçtiğ i ve aynı  zamanda 
grafit çubuk üzerinde klor gaz ı  ve kab ın kenarlarında da metalik kurşun ay-
rıldığı  görülür. 

O halde elektrolitlerdeki iletkenlik asl ında metalik iletkenlikten ayr ı -

dır. Kat ı  metal oldukça hareketli bir elektron bulutu içine dald ırılmış  art ı  
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yüklü iyonların düzgün olarak s ıralanmas ından oluş muştur. Elektron bulu-
tunu oluş turan elektronlar metal atomunun d ış  elektron tabakas ında bulu-

nurlar ve bu bulut kristalin tümünündür. Art ı  yüklü metal iyordarı  az veya 

çok sabit durumda bulunurlar, büyük bas ınçlar dışı nda hareket etmezler. 
Oysa elektron bulutlar ı  bütün kristal içinde bo ş lnklarda serbesttirler. Bir me-
tak elektrik alan ı  uygulanırsa elektronlar göç ederler ve metal aras ından eksi 
elektriğ i ta şı rlar. Elektronlar ın hareketi serbest oldu ğundan metallerin ilet-
kenliğ i büyüktür. Metallerde madde ta şı nması  olmaksı z ın, yapı sında bulu-

nan elektronlar ın hareketiyle elektrik iletilir ve buna elektronik iletkenlik 
veya metalik iletkenlik denir. 

Elektronik iletkenlik gösteren maddelere birinci sınıftan iletkenler veya 

metalik iletkenler denilmektedir. Bunlar bütün metaller ve ala şı mlar, kat ı  
halde baz ı  oksitler, kükürt bile ş ikleri, grafit ve karbitlerdir. 

Buna karşı lık elektrolitik iletkenlikte elektrik yükleri elektrolit içinde 
iyonlar taraf ından taşı ndığı ndan bir gerilim alt ında tanecikler göç ederler 

ve bunun sonucu ak ım geçmesi ancak madde ta şı nmasıyla olanaklıdır. Elekt-

ronlar çözelti içine elektrotlarda yürüyen elektrokimyasal de ğ iş melerle girer 

veya çözeltiden ayr ılırlar ve çözelti içinden iyonlar ın göç etmeleri ile ta şı nır-
lar. 

Akım geçmesi madde ta şı nması  ile ilgili olan iletkenlere ikinci s ınıf ilet-
kenler veya elektrolitler denir. Sonuncu halde akımın geçmesi, iletkenlik 

mekanizması  değ iş mek üzere, her zaman birinci ve ikinci s ınıftan iletkenlerin 

sınır yüzeylerinde olur. Bunlar da özellikle asit ve baz çözeltileri, kat ı  eriyik 

ve çözünmü ş  halde olan tuzlar, kolloitler, k ısmen oksitler ve sülfürlerdir. 
İ kinci sınıf iletkenlerin tümü kimyasal bile ş iklerdir. Bunlar hiç bir zaman 

element olamazlar, çünkü iyonlar ın birbirleriyle ters yükte yüklenmeleri gere-

kir. Bunun ise elementlerde olanaks ızlığı  aç ıkt ı r. 

Kısmen elektronik (metalik) ve k ısmen elektrolitik iletkenlik gösteren 

maddelere de rastlan ır, bunlara yarı  iletkenler denir. (3 — gümü ş  sülfür % 80 

elektrolitik, % 20 metalik iletkenlik gösterir Alkali ve toprak alkali metal-

lerin amonyaktaki ,ve civadaki çözeltileri k ısmen metalik ve k ısmen de elekt-

rolitik iletkenlik gösterirler. 

Metalik iletkenlik elektrolitik iletkenli ğe oranla çok büyüktür. Örne ğ in 

metalik gümü ş ün eritilmiş  AgNO3  a oranla iletkenli ğ i 106  kat büyüktür. 

Ayrıca s ıcaklığ a bağ lılıkları  da birbirinden farkl ıdır. Metalik iletkenlikler 

sıcaklığı n azalmas ıyla artar ve salt s ıfır noktas ına yakla şı rken sonsuz bü-

yük olabilir (süper iletkenlik). S ıfır derece dolay ında metalin direnci o denli 

azalır ki, hemen hemen elektronun ak ışı na karşı  koyan bir kuvvet bulun- 
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maz. Örneğ in platinin öz direnci 400 °C da 2,54. 10-5  olduğu halde sıcaklı -
ğı n düş mesiyle azalarak 20 °C da 1. 10 -5  ve -265 °C da 1. 10 -7  yi bulur. Pla-
tirı in bu özelliğ inden, çe ş itli sıcaklıklarda platinin direncini ölçmek yöntemiy-
le sı caklığı  belirlemekte yararlaml ır, (Direnç termometreleri). S ıcaklık arttık-
ça örgüdeki ı sıl titre ş imler artar ve bu nedenle s ıcakhk arttıkça metalik ilet-
kenliğ in azaldığı  saptanır. Elektrik direncinin iyonlar ın kendi örgü nokta-
ları  çevresinde titre ş imlerinden ileri geldiğ ine inanılır Elektrolitik iletken-
lerde metalik iletkenlerin tersine s ıcaklık arttıkça iletkenlik artar. Bu durumu 
ş öyle aç ıklayabiliriz. Elektrolit çözeltisinin s ıcaklığı  yükseldiğ i zaman iyon-
larm kinetik enerjileri artar, iyonlar daha h ızlı  göç eder ve böylece çözdü 
içinde elektrik daha iyi iletilir. 

Gazlar normal s ıcaklık ve basmçta iletken de ğ ildirler. Ama özel ko şullar 
altında iletken olabilirler. Bu halde iyonla ş ma söz konusudur ama bu elektroli-
tik iyonla ş madan farkl ıdır. Gaz molekülünden bir veya birkaç elektron ayr ılır, 
elektronun ayrıldığı  molekül art ı , elektronun gidip üzerine yerle ş tiğ i molekül 
eksi yüklü iyon oluş turur. 

1 . 3 . FARADAY YASALARI 

Elektroliz süresince anodda bir metalin çözünmesi veya bir gaz ç ıkışı  ol-
duğu gibi herhangi bir yükseltgenme olabilir, örne ğ in Fe2+ iyonlarm ın Fe3+ 
iyonlarma yükseltgenmesi. Yine katodda herhangi maddenin ayr ış ması  ola-
bilir veya örne ğ in Ce4+ iyonu Ce3+ iyonuna indirgenebilir. Michael Fara-
day, hangi tepkime olursa olsun, elektrotlarda de ğ iş ikliğe uğ rayan madde 
miktarının elektrolit içinden geçen elektrik miktar ı  ile doğru orant ılı  olduğunu 
bulmuş tur. Bu yasaya Faraday' ın birinci elektroliz yasas ı  denilmektedir. Bu 
yasa çözeltilere oldu ğu gibi eriyiklere de uygulanabilir ve bas ınç, sıcaklık ve 
iyonizasyon olanaklı  olabildikçe çözücüye de ba ğ lı  değ ildir. 

Faraday' ın ikinci elektroliz yasas ı  ş öyle verilir. 

Ayn ı  elektrik miktar ının çeş itli elektrolitlerden de ğ iş ikliğe uğ rattığı  
madde miktarlar ı , bunların kimyasal e ş değer a ğı rlıklarıyla orantıhdır. 

E ş değer ağı rlık iyon ağı rlığı = elektriksel de ğerine bölümüne e ş it oldu-
ğuna göre, H+, Cl-, Ag+, 1 /2 Cu2+, 1 /2 Fe2+, 1 /3 Fe3+, 1 /2 SO42-, 1 /4 
[Fe(CN) 6 ]4-  v.b. birbirlerine e ş değ erdirler. 

Faraday' ın bu ikinci yasasına dayanarak bir maddenin bir e ş değ er gramı -
nın ayrış ması  için gerekli elektrik miktar ı  hesaplanabilir. Bir uluslararas ı  
coulomb, 1,11800 mg gümü ş  ayıran elektrik miktar ı  olduğuna göre, 1 atom 
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gram (dolay ısiyle bir e ş değer gram) gümü ş  ay ırmak için gerekli elektrik mik-
tarının 107,880 /0,0011180 = 96496 coulomb oldu ğu hesaplanabilir. Bu mik-
tara 1 faraday denir ve F ile gösterilir. Iyot kulonmetresi ile F = 96514 cou-
lomb bulunmuş  ve ortalama F = 96500 coulomb kabul edilmi ştir. 

Bir değ erli bir e ş değer gram iyon N = 6,0247 . 10 23  iyon içerdiğ inden, 

bir iyonun ta şı dığı  en küçük elektrik miktar ı  

e = 
 96496  
6,0247.1023 

— 1 ,6016.10-19  coulomb = 4,8012.10-10  E.S.B. 	(1.2) 

dir. Elektriğ in bu elemanter miktar ı  diğ er birçok ölçmeler örne ğ in, Milikan 

deneyi ile de ayn ı  bulunmuş tur. Bundan bir de ğ erli her iyonun bir elemanter 
yük ve çok değerli bir iyonun kendi de ğ erliğ ine kar şı lık olan say ı da eleman-

ter yük ta şı dığı  sonucu ç ıkarı lır. Eksi elemanter yüke elektron denir. Bir 
eş değ er gram eksi yüklü iyon 6,02447.10 23  sayı da aşı rı  elektron taşı r, bir eş de-

ğ er gram art ı  yüklü iyon bu kadar az say ı da elektron içerir. Bir elektrolit için-

den 1 Faraday elektrik geçti ğ i zaman, katodda bir e ş değer gram maddenin 

indirgenmesiyle Avagadro say ı sı  kadar elektron katoddan al ınır ve anottaki 

yükseltgenme sonucu tam ayn ı  sayı da elektron verilir. Çözelti içinde e ş değ er 

Avagadro sayısında elektron, art ı  ve eksi iyonların göçleri ile ilgili elektrotlara 
taşı nırlar. Böylece bütün elektroliz olay ı  verilen bir miktar elektronun bir 
iletken yard ımıyla ta şı nmasıyla sonuçlamr. Verilen elektronun say ısı  bas ınç, 

sıcaklık veya diğ er etkenlere ba ğ lı  olmadığı ndan elektroliz olay ı  da bu etken-

lere bağ lı  olmamalıdır. Olaylar da bunu do ğ rulamaktad ır. 

1.4. ELEKTRIK Mİ KTARININ ÖLÇÜLMES İ  

Kulonmetreler: Faraday yasalar ına göre elektrotlarda de ğ i ş ikliğe uğ -

rayan madde miktarlar ı  devreden geçen elektrik miktar ına bağ lı  olduğundan 

aynı  devreye uygun bir elektrolitik hücre seri olarak ba ğ lanarak elektrik 

miktarı  ölçülebilir. Elektrik miktar ını  ölçmek için kullanılan bu hücreye ku-

lonmetre denir. Kulonmetre devrede deney süresince kal ır ve sonunda ç ıkarı -

larak akım ile değ iş ikliğe uğ rayan madde miktar ı  belirlenir. 

Genel olarak duyarl ı  çalış malar için gümü ş  kulonmetreleri kullanılır. 
Bu kulonmetreler hücre ve katot olarak kullan ılabilecek bir platin .pota ve 

anot olarak da saf gümü ş ten olu şurlar, ( Ş ekil 1-3). Elektolit olarak safland ı -

rılmış  AgNO3  çözeltisi kullanılır, (ağı rlıkça 100 kısım su içinde 20-40 k ı sım 

AgNO3). Pota elektroliz devresine seri olarak ba ğ lanmadan önce tart ıhr. Elekt-

rolizden sonra pota içindeki çözelti özenle aktar ıhr. Pota ve ayr ılmış  olan 



gümüş  özenle damıtık su ile yıkanır, kurutulur ve tart ıhr. Ağı rlık artmasından, 

kulonmetreden geçen elektrik miktar ına kar şı lık olan ayrılmış  gümüş  mikta-
rı  kolayca hesaplanabilir. Anottan küçük gümü ş  parçalan ıun pota içine düş me-

sini önlemek üzere anot k ısm ı  gözenekli bir kap ile ayr ılmalıdır. Katodik akım 

yoğunluğu 0,02A /cm2  ve anodik ak ım yoğunluğu 0,2 A /cm2'yi geçmemeli-
dir. 

Ay 

Pl afirı  

K ro ze 

Anad 	 

İ "' Lı  c 1.  e,,,r„}" 

1,./(4;0 

Şekil 1-3. Gümüş  Kulonmetresi şeması . 

iyot kulonmetresi de büyük bir duyarl ı l ı kla kullanılabilir. Şekil 1-4 

de gösterilen iyot kulonmetresinin anot bölmesinin küresel k ısmında deriş ik 
KI çözeltisi ve katot bölmesinin küresel k ısmında deriş ik KI içinde 12 çözelti-
si bulunur. Aygıtm üst kısmı  % 10 luk KI çözeltisi ile doldurulmuş tur. Elekt-
roliz sırasında anodda iyot olu şur, katodda ise iyot harcan ır. 

Bu kulonmetreden geçen elektrik miktar ının potasyum iyodür çözelti-
sinden açığ a çıkardığı  iyot, sonradan sodyum tiyosülfat veya arsenik asit 
ile titre edilerek belirlenir. 



D ıwi ş ik KI 

Çöz. 

Ş ekil 1-4 , iyot kulonmetresi. 

Daha az duyarlı  çalış malar için bir bakır sülfat çözeltisi içine bat ırılmış  
bakır elektrotlardan olu ş an bakı r kulonmetreleri kullanılır Bunlarda da ayr ı -

şan bakır miktarı  tart ılarak belirlenir. 

Kulonmetri: Elektrolizde elektrotlarda de ğ iş ikliğe uğ rayan madde mik-

tarı  elektrolit içinden geçen elektrik miktar ıyla doğ ru orant ılı  olduğundan, 

elektrik miktarının belirlenmesinden kimyasal analizde yararlan ılır. Bu ana-

liz yöntemine Kulonmetri denir. 

Örnek 1 

Bir AgNO 3  çözeltisi gümü ş  elektrotlarla elektroliz ediliyor. Devreden 30 
dakika süre ile 0,20 amperlik bir ak ım geçtiğ i zaman katodda kaç gram gümü ş  
ayrılır ve bu ayr ılan Ag kaç e ş değ er gramd ır ? 

Çözüm 

Önce devreden kaç coulomb ak ım geçtiğ ini bulal ı m 

Q = I . t = 0,2 . 30 . 60 = 360 coulomb 

96500 coulomb 1 e ş değ er gram maddeyi kar şı ladığı na göre, 360 coulomb 

107,88 . 360 
0,4024 g 

96500 

Ag ü karşı lar. 
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107,88 g Ag 1 e ş değ er gram olduğuna göre 0,4024 g Ag 

0,4024 

Örnek 2 

Bir bak ır sülfat çözeltisi platin elektrotlar yard ımıyla 0,100 amperlik 

bir akımla 10 dakika elektroliz ediliyor. a) Katodda ayr ılan bakır kaç gram-

dır? b) Ayrılan bu bakırın kaç atom olduğunu hesaplay ınız, c) 25°C ve 740 

mm Hg basınç altında açığ a çıkan oksijenin hacmini hesaplayını z. 

a) Devreden geçen elektrik miktar ı  

I . t = 0,100 . 10 . 60 = 60 coulomb 

54 , 
96500 coulomb bir e ş değer gram yani  632 

	
g bak ın karşı layacağm- 

dan 60 coulomb elektrikle ayr ılan bakır miktarı  

60 . 63,54 
Mcu 	2 . 96500 	

0,01976 g 

b) 2 . 96500 coulomb elektrik Avagadro say ı sı  N kadar bak ırı  karşı -

layaca ğı ndan 

nCu 
60 . 6,02 . 1023  

— 1,872 . 1023  atom 
96500 . 2 

c) Oksijen iki değ erli olduğuna göre bir e ş değer gram oksijen 16 /2 g, 

mol sayı sı  ise 
16

32/2 
 dir. Gazın hacmini bulmak için ideal gaz kanununu 

kullamrsak, PV = nRT 

60 coulomb elektrikle açığ a ç ıkan oksijen hacmi için 

60 	16/2 	82,06 . 298,1 
3,92 ml 

96500 	32 	740 /760 

bulunur. 

Örnek 3 

10 dakikada 1,00 amperlik bir ak ımla, erimiş  NaC1 ün elektrolizinden kaç 

gram klor elde edilir 9  

107,88 	
0,00373 e ş değer gram Ag 

1 1 



Q = I . t = 1,00 . 10 . 60 = 600 coulomb 

2 Cl-  --> C1 2  (g) 	2e 

70,9 g C1 2  için 2 F yani 2 (96500) coulomb elektrik gerekti ğ inden 

„„. 	70,9  . 600 
=  	0,222 g Cl, 

2 . 96500  

elde edilir  

Örnek 4 

CuSO4  çözeltisinden iki saat süreyle 0,5 amperlik bir ak ı m geçirildiğ i 

zaman katodda ne kadar bak ır toplanır? Cu' ın atom ağı rlığı  63,54 dür. 

Q = I . t = 0,5 . 2 . 60 . 60 = 3600 coulomb 

Katodda: Cu 2+ -I- 2 e -÷ Cu 

tepkimesine göre ayr ılan 1 eş değer gram Cu 

63 
= 31,77 g d ır. 

2 

F = 96500 coulomb elektrikle 1 e ş değer gram Cu ayr ıldığı ndan 3600 
coulomb elektrikle 

31,77 . 3600 
— 1,185 g Cu 

96500 

toplanır. 

Örnek 5 

İki elektroliz kab ı  birbirine seri olarak ba ğ lanmış tır. Bunlardan birin-
de AgNO3  diğerinde ise Cu(NO 3) 2  çözeltisi bulunmaktad ır. 100 saniye sonra 

Cu(NO3) 2  kab ınm katodunda 0,317 g Cu ayr ıldığı  saptanm ış tır. Aynı  ana 

kadar diğer hücrenin katodunda kaç gram Ag toplan ır? Devreden geçen 

ortalama alum ş iddeti ne kadard ır? 

2 	
g Cu, 107,88 g Ag e e ş değer olduğundan 0,317 g Cu 

107,88 . 0,317 . 2 
63,54 	

= 1,079 g Ag e eş değer 

63,54 

X = 

12 



107,88 g Ag, 96500 coulomb elektriğ i karşı ladığı ndan 1,079 g Ag 

x = 
 96500 . 1,079 

= 9,65 A. 

Örnek 6 

Aynı  miktar elektrik ak ı mı  çözeltiden 0,415 g Ag ve 0,254 g Au aç ığ a 
ç ıkarmakta oldu ğuna göre Au'nun e ş de ğer ağı rhğı nı  hesaplayımz, (Ag = 
107,88). 

107,88 g Ag, 	 96500 coulomb elektriğe denktir, 

0,415 g Ag ise 

96500 . 0,415 
x — 	  coulomb 

107,88 

Devrede bu elektrik miktar ı  0,254 g da Au ay ırmaktad ır. 1 e ş değer gram 
Au ayrılması  için de 96500 coulomb elektrik gerektiğ inden 1 eş değ er gram Au 

	

96500 . 0,254 	0,254 . 107,88 
Au =     — 66,0 g 

	

96500 . 0,415 	 0,415 
107,88 

Örnek 7 

NaCI çözeltisi s ıcakta elektroliz edilirken anot ve katodda yürüyen 
tepkimeler a ş ağı da verilmi ş tir. 

Anot: Cl-  + 6 OH-  C103- 	31-1 20 + 6 e- 

Katot: 6H 30+ + 6 e ----> 3 112 -I- 6H20 

NaCl çözeltisinin bu ko şullardaki elektrolizinden 100 g NaC10 3  elde edebilmek 
için kaç faraday elektrik harcamr? 

Anot tepkimesine göre, (Nas -  Cl-  -I- 30 = 23 + 35 + 3 . 16 = 106,5 
g) 106,5 g Na C10 3  elde edilirken 6 F elektrik harcan ır. Buna göre 100 g için 

, 6 . 100 
	 = 5,63 

106,5 

faraday elektrik gerekir. 

Örnek 8 

Bir iyot kulonmetresinden sabit bir ak ım iki saat süre ile geçmektedir. 
Bu sürenin sonunda kulonmetrede 0,0020 e ş değer gram 12 un açığ a çıktığı  
saptanm ış tır. Kulonmetreden geçen ak ım ş iddeti ne kadard ır? 

108,78 . 100 
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96500 coulomb 1 e ş değer gram 1 2  u karşı ladığı na göre, 0,0020 e ş değ er 

g 1 2  açığ a çıkaran elektrik miktar ı  

= 96500 . 0,0020 = 193,0 coulomb olduğu bulunur. Buraclan ortala-

ma akım ş iddeti: 

 
I 	

93,0 
=-   = 0,027 A 

t 	60 . 120 

bulunur. 

Örnek 9 

Bir gümüş  kulonmetresinden 45 dakika ak ı m geçirildikten sonra kulon-
metrenin katodunda 7,19 mg gümü ş  ayrılmış tır. Devreden geçen ortalama 

akım ş iddetini hesaplaymı z 9  

1 F yani 96500 coulomb 1 e ş değer gram gümü şü (107,88 g) kar şı ladı -

ğmdan 7,19 g gümü ş  ayrılması  için gereken elektrik miktar ı  Q 

96500 . 0,00719 
— 	107,88 	

— 6,42 coulomb 

Akım 45 dakika süre ile geçti ğ ine göre 

6 
I 	

,42 
t 	45 . 60 

=     = 0,00238 A 

veya 2,38 mA dir. 
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2. ELEKTROL İ T ÇÖZELT İ LER İ  VE İ YONLARA AYRIŞ MA (D İ -

SOSİ YASYON) 

Uçucu olmayan maddelerin çözülmesiyle elde edilen çözeltileri ba ş lıca 

iki kesime ay ırarak incelemek uygun olur. 1) Elektrolit olmayan çözeltiler, 

ve 2) Elektrolit çözeltileri. 

2.1) Elektrolit olmayan çözeltiler 

Elektrolit olmayan çözeltilerde çözücü içinde çözünmü ş  olan madde 

yüksüz moleküllerden oluş ur ve elektrikle yüklü iyonlara ayr ış ma eğ ilimi gös-

termez. Bu gibi çözeltiler elektrik ak ımını  iletmezler. Bunlara örnek olarak 

üre, glikoz sakkaroz gibi maddelerin sudaki çözeltileri yenilebilir. Elektro-

lit olmayan bu gibi çözeltilefin genel olarak ozmotik etkiler (kolligatif özel-

likler) denilen buhar bas ııı cının azalmas ı , kaynama noktasının yükselmesi, 

donma noktasının alçalmas ı  ve ozmotik bas ınç çözünen maddenin mol say ı sı  
ile orantılıdır. Bu ozmotik etkiler maddenin do ğ asına bağ lı  değ ildir. Bilindiğ i 

üzere bu ozmotik etkilerden yararlanarak çözünmü ş  maddelerin molekül 

ağı rlıkları  belirlenir. 

2 .2) Elektrolit Çözeltileri 

Diğer yandan tuz, inorganik asit ve bazlar ın sudaki veya uygun di ğ er 

çözücülerdeki çözeltileri az veya çok elektri ğ i iletirler Böyle çözeltilere, bilin-
diğ i üzere, elektrolitler denir. Elektrolit çözeltileri d ozmotik etkiler dedi-
ğ imiz buhar bas ııı cının azalmas ı , kaynama noktas n ın yükselmesi, donma 

noktasının alçalmas ı  ve ozmotik bas ınç etkilerini gi sterirler, ama elektrolit 

olmayan maddelerin çözeltileri için ç ıkarılan basit ba ğı ntılar elektrolit çö-

zeltileri için geçerli de ğ ildir. Elektrolit çözeltileri için gözlenen ozmotik etkiler, 

her zaman onlar ın konsantrasyonlar ından beklenilen ozmotik etkilerden 

daha büyüktür. Yine elektrolit çözeltilerinin gözlenen ozmotik etkileri, elekt-

rolit olmayan maddelerin ayn ı  toplam konsantrasyonunu kar şı layan ozmotik 

etkilerden daha büyüktür. 
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Çizelge 2-1 de çe ş itli konsantrasyonlar için baz ı  elektrolitlerin donma 
noktası  alçalmaları  AT nin molalite m ye oranlar ı  verilmiş tir. Bu oran elektro-
lit olmayan maddelerin seyreltik sulu çözeltilerinde bilindi ğ i gibi 1000 gram 
su içinde bir mol madde için 1,86 ° dir. Oysa bu çizelgeden görülece ğ i gibi bu 
oran elektrolitler için de ğ iş iktir. Seyreltik hallerde tuz asidi gibi iki iyon veren 
elektrolitler için 2 . 1,86 = 3,72 °, sülfürik asit tipindekiler için 3 . 1,86 = 5,58° 
ve potasyum demir - III siyanür tipindekiler için 4 . 1,86 = 7,44 ° s ınır de-
ğ erlerine yakla ş maktadır. 

Çizelge 2-1 
Bazı  elektrolitlerin sulu çözeltileri için AT /m 

m HCI HNO3  NII4C1 CuSO4 H2SO4 COCl 2  KsSO, Ks  [Fe 
(CN)6  ] 

0,0005 - - - - - - - 7,3 
0,001 3,669 - - - - - 	 . 5,280 7,10 
0,002 3,669 - - - - 4,35 - 6,87 
0,0025 - - - 3,003 5,052 - 5,280 - 

0,005 3,635 3,67 3,617 2,871 4,814 5,208 5,150 6,53 
0,01 3,601 3,64 3,582 2,703 4,584 5,107 5,010 6,26 
0,05 3,532 3,55 3,489 2,266 4,112 4,918 4,559 5,60 
0,10 3,523 3,51 3,442 2,08 3,940 4,882 4,319 5,30 
0,20 3,54 3,47 3,392 1,91 3,790 4,946 4,044 5,0 
0,40 - 3,46 - - 3,68 5,170 3,79 - 

1,00 3,94 3,58 3,33 1,72 4,04 6,31 - 

2,00 4,43 3,79 3,34 - 5,07 8,5 - - 

4,00 5,65 4,16 3,35 - 7,05 - - 

2 . 3 . VAN'T HOFF KATSAYISI 

Van't Hoff, elektrolitlerin ozmotik etkilerini, elektrolit olmayan maddeler 
için çıkarılmış  olan bağı ntılar yard ımıyla verebilmek için bir i katsay ısının 
kullanılmasını  önermiş tir. Van't Hoff'a göre i katsay ısı  m konsantrasyonun-
daki bir elektrolit çözeltisinin gösterdi ğ i ozmotik etkinin, ayn ı  konsantras-
yonda elektrolit olmayan bir madde çözeltisinin gözlenen ozmotik etkisine 
oramdır. i nin bu tan ımlaması  elektrolit çözeltilerinin donma noktas ı  alçal-
masına uygulan ırsa 

ATd  
(ATd), 

bağı ntı s ı  verilebilir. Burada ATd, elektrolit çözeltisinin donma noktas ı  al-
çalması  ve (ATd), aynı  konsantrasyondaki elektrolit olmayan madde çözel-
tisinin donma noktas ı  alçalması dır. Elektrolit olmayan çözeltilerde donma nok-
tası  alçalmas ı  için (ATd), = Kd m bağı ntı sı  verildiğ inden, (2.1) ba ğı ntısından 

ATa = i Kd m 	 (2 . 2) 

i = (2.1) 
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bulunur. i nin değeri, her elektrolit için çe ş itli konsantrasyonlarda deneysel 
verilerden hesaplanmal ı dır. Ama bir elektrolitin herhangi bir konsantras-
yonu için ozmotik etkilerden birisi bilinirse gerekli küçük s ıcakl ık düzelt-
meleriyle ayn ı  konsantrasyondaki di ğer ozmotik etkiler için bu i nin de ğ eri 
geçerli olur. Bunun sonucu olarak di ğer ozmotik etki ba ğı ntıları  yardımıyla 

AT,/ 	ATk 	 TC 
=  	 (2.3) 

(ATd), 	(ATk), 	(AP), 	(7c), 

yazılabilir. Burada kere içine al ınmış  ve o ile i ş aretlenmiş  olanlar elektrolit 
olmayan, doğ rudan yaz ılanlar ise ayn ı  konsantrasyondaki elektrolitler için 
gözlenen ozmotik etkileri göstermektedir. Bu ba ğı ntı dan yararlanarak elektro-
lit olmayan çözeltiler için verilen ozmotik etki ba ğı ntılarmın elektrolitler 
için a ş ağı daki biçimleri alaca ğı  kolayca bulunabilir. 

Buhar bas ıncı  alçalması  için çözünen maddenin mol kesrine (x 2) göre 

	

AP = i (AP), = i P, x 2 	 (2.4) 

dir. Kaynama noktas ı  yükselmesi 

ATk = i (ATk) 0  = i Kk m 	 (2.5) 

Ozmotik bas ınç 

= i ( c), = i n2  RT 
V 

— iRTC 	 (2.6) 

Bu bağı ntılarm yalnı z seyreltik sulu çözeltiler için uygulanabilece ğ ini bek-
lemeliyiz. 

Çizelge 2-2 de Çizelge 2-1 den yararlanarak (2.2) ba ğı ntısı  yardı -
mıyla hesaplanan Van't Hoff katsay ıları  verilmiş tir. Bu çizelgede seyreltik 
çözeltiler için molalite küçüldükçe i nin büyüdü ğü ve KC1 gibi iki iyon veren 
elektrolitler için s ınır değ eri 2 ye, H2SO4  gibi 3 iyon veren elektrolitler için s ı -
nır değeri 3... v.b. yakla ştığı  görülmektedir. Diğer yandan daha deri ş ik çö-
zeltilerde i bir minumumdan geçer ve sonra artar ço ğunlukla artma seyreltik 
çözeltideki s ınır de ğerinin üstüne ç ıkar. 

2.4. ELEKTROLİ TLERİ N İ YONLARA AYRI ŞMASI ÜZERINE 
ARHEN İ US KURAMI 

Elektrolitlerin ozmotik etkileri ve elektrolit çözeltilerinin elektri ğ i ilet-
mesini açıklamak için Arhenius 1887 de Elektrolitlerin iyonlara ayr ış ması  
kuramın önermiş tir. Arhenius'a göre elektrolitler çözelti içinde iyon denilen 
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Çizelge 2-2 

Baz ı  elektrolitler için Van't Hoff katsay ılan. 

HC1 HNO3  NH4C1 CuSO4  H2SO4  Co Cl, K2SO4  Ks  [Fe 
(CN)6 1 

0,005 - - - - - - 3,92 
0,001 1,98 - - - - - 2,84 • 3,82 
0,002 1,97 - - - 2,88 - 3,70 
0,0025 - - - 1,61 2,72 - 2,83 - 

0,005 1,95 1,97 1,95 1,54 2,59 2,80 2,77 3,51 
0,01 1,94 1,96 1,92 1,45 2,46 2,75 2,70 3,31 
0,05 1,90 1,99 1,88 1,22 2,21 2,64 2,45 3,01 
0,1 1,89 1,89 1,85 1,12 2,12 2,62 2,32 2,85 
0,20 1,90 1,87 1,82 1,03 2,04 2,66 2,17 2,69 
0,40 - 1,86 - - 1,98 2,78 2,04 - 

1,00 2,12 1,92 1,79 0,93 2,17 3,40 - - 

2,00 2,38 2,04 1,80 - 2,73 4,58 - 

4,00 3,04 2,24 1,80 3,79 3,79 - - 

elektrikle yüklü parçac ıklara ayn şı rlar. Bu ayrış ma o biçimdedir ki çözel-
tide art ı  yüklü taneciklerin toplam yükü eksi yüklü taneciklerin toplam yükü-
ne eş ittir. Bunun sonucu olarak çözeltide art ı  ve eksi yiiielü  iyonlar bulunursa 
da çözelti bütünüyle nötürdür. Elektrolit çözeltileri içinde iyonlann bulun-
ması  bu çözeltilerin iletken olmas ını  sağ lar. 

Arhenius'a göre elektrolitler her halde tamamen iyonlanna ayn ş maz 
kısmi olarak da iyonla ş abilirler. Bu halde iyonlar ına ayrış mamış  moleküller 
ile iyonlar arasında bir denge vard ır. O zaman kimyasal denge yasalar ına göre 
ayrış ma derecesinin konsantrasyonla de ğ iş eceğ i, konsantrasyon küçüldükçe 
ayrış maınn artaca ğı  beklenir. Buna göre elektrolitin iyonlar ına tam olarak 
aynşması  yalnızca sonsuz seyrettik çözeltilerde olur. Her hangi bir konsant-
rasyonda elektrolit maddenin do ğ asına ve kosantrasyonuna ba ğ lı  olarak 
yalnızca kısmi olarak iyonla ş abilir. 

Elektrolitlerin k ısmi olarak iyonlarına ayrış ması  düşüncesi Arhenius ta-
rafından elektrolit çözeltilerinin ozmotik etkilerini aç ıklamak için kullan ılmış -
tır. Seyreltik bir çözeltinin ozmotik etkisi çözünmü ş  maddenin türüne ba ğh 

olmaksı zın belirli bir miktar çözücü içinde bulunan çözünmü ş  maddenin 

tanecik sayı sına bağ lıdır. Çözdü içinde bir madde iyonlar ına ayn şı rsa çözelti 

içinde tanecik say ı sı  artar. E ğ er ozmotik etkiler bak ımından bir iyonun iyon-
laşmamış  bir molekül gibi ğ avrandığı  kabul edilirse, çözeltide tanecik say ı -
sımn artışı  ozmotik etkilerin artmas ıyla sonuçlanmal ıdır. Böylece su içinde 
elektrolit olmayan maddeler için molal donma noktas ı  alçalması  1,86 °C 

olduğ undan, tam ayrış ma ile bir moleküldeniki iyon olu ş turan her elektrolit 

Su 
için (KC1 ---> K+ H- 	gibi) molal donma noktas ı  alçalmas ı  iki kat yani 
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2 . 1,86 -= 3,72°C olmalıdır. Aynı  biçimde üç iyon veren bir elektrolit için 
molal donma noktas ı  alçalmas ı  3 . 1,86 = 5,58°C ve dört iyon veren elek-
trolitler için 4 . 1,86 = 7,44°C olmal ıdır. Bu molal donma noktas ı  alçalmalan 
iyonlanna tamamen ayr ış ması  beklenen elektrolit tipleri içindir ve böylece 
bu değ erler yaln ızca sonsuz seyreltik çözeltilerde gözlenebilir. Çizelge 2-2 nin 
incelenmesinden görülece ğ i üzere bu değerlere ancak çok seyreltik çözelti-
lerde yakla şı lmaktad ır. 

Arhenius'a göre molal donma noktas ı  alçalması  için bu gözlenen değer-
lerden 1,86 dan büyük ve tamamen ayr ış mayı  karşı layan sınır değ erlerinden 
küçük olan değerler elektrolitlerin k ısmi ayrış masından ileri gelmektedir. 
Eğer bu doğ ru ise, bir elektrolitin iyonla ş ma derecesi, a gözlenen bu ozmo-
tik etki yerlerinden veya bu verilerden hesaplanan i de ğ erlerinden hesapla-
nabilmelidir. 

x sayıda yüklü A iyonu ve y say ıda Z__ yüklü B iyonuna ayrış an AxBy 
elektrolitini dü şünelim. 

Ax By -.4 x AZ+ 	y B z- 	 (2.7) 

Elektrolit çözeltisi içinde ba şlangıçta elektrolitin molalitesi m ve bunun iyon-
lanna ayrış ma derecesi a olsun. O zaman AxBy  nin aynş an mol sayı sı  ma ve 
aynşmadan geriye kalan iym ılaş mamış  elektrolitin mol say ısı  m — ma = m 
(1 - a) olur. Her bir AxBy  molünün ayrış masından x mol art ı  yüklü iyon ve 
y mol eksi yüklü iyon olu şur. Bunun sonucu olarak ma molün ayr ış masıyla 
x(ma) mol Az+ ve y(ma) mol B z -  elde edilir. Çözeltide bulunan maddelerin 
toplam mol sayı sı  mt: 

m t  = m (1 — a) 	x (ma) -F y (ma) 

= m El 	(x 	y — 1) ] 	 (2 . 8) 

dir. Bir molekül elektrolitten olu ş an iyonların toplam sayısı  v ile gösterilirse 

v 	x 	y 
	

(2.9) 

(2.8) denklemi aş ağı daki gibi verilir 

mt = m 	a (v — 1)] 
	

(2.10) 

Donma noktası  alçalması  toplam molalite mt için, ,Td = Kd mt olarak veril 
mesi gerektiğ inden (2.10) denkleminden yararlan ılarak bu bağı ntı  aş ağı daki 
biçimde verilebilir 

Arra = Kd nı  [1 H- a (v — 1)] 	 (2.11) 
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Bu bağı ntı  cx ya göre çözülürse 

ATd  

' Kdm 
oc  

v-1 

ATd  Kd m 
—  

	

	 (2.12) 
(v — 1) Kd m 

bulunur. a için daha genel bir ba ğı nt ı  (2 .1) denklemi ile (2.2) denkleminin 
karşı laş tırılmasından elde edilir Al la = i Kd m olduğundan 

i = 1 	(v — 1) 	 (2.13) 

elde edilir. Buradan a için 

(X = i — 1 
(2.14) 

v — 1 

bulunur. 

(2.14) bağmtısı  ozmotik etkilerden her hangi birine uygulanabilir ve i bi-
liniyorsa bir elektrolitin ayrış ma derecesi hesaplanabilir. Böylece söz konusu 
elektrolitin tipi hakk ında bilgi edinilir. Örneğ in v = 2 için (2 .14) ba ğı ntısı  

GC = i — 1 

olur. (2.1) veya (2.3) ba ğı nt ı sından yararlanarak bu ba ğı ntı  a ş ağı daki biçim-
de verilebilir. 

ATd 
cc = 

 

(ATd)0 

2.5. ARHEN İ US KURAMININ ELEŞTİ Rİ LMESİ  

Arhenius kuram ının elektrolitlerin elektriksel iletkenliklerine ve zay ıf 
elektrolitlerin iyonik dengeleri ve ozmotik etkilerine uygulanmas ı  kuramın 
bunlar için uygun oldu ğunu göstermi ş tir. Ama bu kuram ın kuvvetli elektro-
litlerin kısmi iyonlaş ması  ve iyonik dengelerine uygulama ğ a giriş ilmesi bek-

lenenlerden o denli çok sapmalar gösterilmi ş tir ki daha ilk zamanlarda kuv-
vetli elektrolitler için ileri sürülen Arhenius postulatlar ından baz ılarının ge-
çerliliğ ine karşı  koymalar ba ş lamış t ır. 

Bir elektrolitin iyonlar ına ayrış ma derecesi yaln ı z onların ozmotik etkileri 
yard ımıyla belirlenmez, ayn ı  zamanda Bölüm 3 de verilece ğ i üzere, iletkenlik 
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ölçülerinden de belirlenebilir. Bu iki yöntemden elde edilen a de ğ erleri zayıf 
elektrolitler için birbirlerine çok iyi uyduldar ı  halde, kuvvetli elektrolitler 

için bu uygunluk, yöntemlerin duyarl ılığı ndan beklenilenler ölçüsünde de ğ ildir. 

Yine elektrolit çözeltileri için Arhenius taraf ından _öngörülmü ş  olan postulat-

larm kısmi ayrış ma denge yasalar ına uygulanmas ı , bu postulatlar ın zayıf 
elektrolitler için tamamen uygun oldu ğunu, ama kuvvetli elektrolitlerin hepsi 

için uygun olmadığı nı  göstermi ş tir. 

Arhenius iyon içeren çözeltilerin ayn ı  sayıda nötür molekül içeren ideal 

çözeltiler gibi davrand ığı nı  düşünmüş tür. Böyle bir kabul bugün güçlükle 
akla sığ ar. Oldukça seyreltik çözeltilerde nötür nt ıoleküller aras ında kuvvetler 

bağı l olarak küçük olabilirse de, deri ş ik kuvvetli elektrolit çözeltileri içindeki 

elektrikle yüklü tanecikler aras ındaki elektrostatik etkile ş me (iyonlarm bir-

birlerini çekme ve itmeleri) iyonlar ın çözelti içinde da ğı lmaları  ve iyonların 

hareketleri üzerine önemli etkiler yapar. Bunun sonucu olarak böyle çözeltiler 
davran ış larında güçlükle ideal olabilirler ve iyonlar ın sanki nötür ve ideal 

moleküller gibi davranmalar ı  beklenemez. Oysa, çok iyon içermeyen zay ıf 
elektrolit çözeltilerinde iyonlar aras ı  etkile ş meler gerçekten küçük olabilir. 
Böyle çözeltiler bu nedenle Arhenius'un bekledi ğ i biçimde davranabilirler. 

Ama çok say ıda iyon içeren kuvvetli elektrolitlerde iyonlar aras ı  etkileş me 

iyonların çözelti içindeki durumunu etkilemelidir. Çözeltilerin konsantras-
yonu ne denli büyük ve iyonlar ın değ erliğ i ne denli yüksek ise bu kuvvetler 
de o denli büyük olmal ı dır. Bu ve bunlara benzer dü şüncelerden Arhenius'un 

kısmi iyonla ş ma kuram ı  zayıf elektrolitler için geçerli oldu ğu kabul edilmekte 

ise de, kuvvetli elektrolitlerin gerçek durumlar ını  yansıtmadığı  söylenebilir. 

Bugün kuvvetli elektrolit çözeltilerinin orta konsantrasyonlarda bile tamamen 
iyonlarma ayrış tığı  noktas ında birleş ilmektedir. Bu tip kuvvetli elektrolit 

çözeltilerinde hesaplanan a ancak iyonlar aras ı  etkileşmenin büyüklüğünü 

ölçer. 

2.6. ÇÖZÜNMÜ Ş  ELEKTROL İ TLERİ N OPT İ K ÖZELLIKLERI 

VE GERÇEK İ YONLARA AYRIŞMA 

Elektrolit çözeltilerinde ışı k absorpsiyonu ölçmelerinden, kuvvetli elek-
trolitlerin sulu çözeltilerinde gerçek iyonlara ayr ış mamn hemen hemen kon-

santrasyona ba ğh olmadığı  ve iletkenlik veya ozmotik ölçmelere dayanan be-
lirlemelere göre bulunan ayr ış madan çok daha yüksek olduğu anla şı lmış tır. 

Lambert — Beer Yasas ı  kuvvetli elektrolit çözeltileri için küçük kon-

santrasyon alan ından başka oldukça deriş ik çözeltilere de ğ in geçerlidir. I o  
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madde üzerine dü ş en, I, içinden geçen ışı k ş iddeti, e molar extinksiyon kat-
sayı s ı , C, çözeltinin konsantrasyonu ve d de kal ı nlığı  olmak üzere Lambert-
Beer Yasas ı  a ş ağı da gösterilmi ş tir 

log  	e C, d 	 (2.16) 

Bu yasaya göre C, d çarp ımı  ve bunun sonucu olarak ışığı  absorplayan ta-
neciklerin say ı sı  sabit kald ıkça log I, /I oran ı  da sabittir. 

Eğ er C, d sabit kalmak üzere kuvvetli bir elektrolit çözeltisinin konsan-
trasyonu değ iş tirilirse oldukça yüksek konsantrasyona de ğ in absorpsiyon spek-
trumunda hiçbir de ğ iş iklik görülmez. Bu da absorpl ıyan tanecik say ı sının de-
ğ iş meden kald ığı nı  gösterir. O halde ayr ış ma derecesi sabittir ve konsantras-
yona ba ğ lı  değ ildir.' 

Lambert-Beer Yasas ı  seyreltik çözeltiler için geçerli oldu ğuna (C = 10-2 
 Mol /1) ve bu alanda ayrış ma derecesi 1 e yakla ş tığı na göre bu yasan ın ge-

çerli olduğu konsantrasyon bölgesinde kuvvetli elektrolitlerin tamamen iyon-
lar ı na ayr ış malar ı  gerekir. 

Bunu güçlendiren diğer bir olay da, zay ıf elektrolitlerin dü ş ük kon-
santrasyon bölgesinde de küçük konsantrasyon de ğ iş mesine kar şı  absorpsi-
yon spektrumunda ş iddetli değ iş meler göstermesidir. Zay ıf elektrolitlerde 

konsantrasyona göre de ğ iş tiğ inden iyon say ı s ı  değ iş tikçe log 	 ve dola- 

yısiyle absorpsiyon spektrumu da de ğ iş ir. 

Raman-Spektroskopi ara ş t ırmalar ı  da bu alanda güçlü deliller meydana 
çıkarm ış tır. Bu yöntemle baz ı  elektrolitlerde (örne ğ in saf halde veya çok az 
su içeren H 2SO4  ve HNO 3  te) ayr ış mamış  moleküller saptanm ış tır. Oysa 
kuvvetli elektrolitlerin normal çözeltilerinde ayr ış mamış  hiçbir molekül bu-
lunamam ış t ı r. 

2.7. ELEKTROL İ TLERİ N SINIFLANDIRILMASI 

Sulu çözeltide çe ş itli elektrolitlerin iyonlar ı na ayrış ma derecelerinin he-
saplanmas ı  hemen hemen biitün tuzlar ın, kuvvetli asit ve bazlar ın önemli 
derecede iyonlarma ayr ış tığı nı  göstermi ş tir. Bunlar ın yüksek derecede iyon-
larına ayrış malarından bekleneceğ i gibi bu maddelerin sulu çözeltileri iyi 
iletkendirler. Di ğ er yandan sulu çözeltileri ba ğı l olarak az iletken olan bir 
çok maddeler vard ır ki, bunların ozmotik etkileri, oldukça dü şük konsantras- 
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yonlarında bile az miktarda iyonlanna ayr ış tıklannı  gösterir. Bunlar aras ında 
asetik, propiyonik ve benzoik asit gibi çok say ıda organik asitler, karbonik 
asit, hidro sülfürik asit, hidro siyanik asit, orto arsenik asit ve borik asit 
gibi anorganik asitler, amonyum hidroksit, çinko hidroksit ve kur şun hid-
roksit gibi bazlar vard ır. Çözeltileri iyi iletken olan ve böylece çözletilerinde 
yüksek derecede iyonlarma ayr ış mış  olduğu beliren elektrolitlere kuvvetli 
elektrolitler denir. Çözeltileri az iletken ve iyonlanna ayr ış ma dereceleri 
küçük olan elektrolitlere zay ıf elektrolitler denir. 

Bütün elektrolitleri kuvvetli veya zay ıf diye s ınıflandırmak olanakh 
değ ildir. o- klor benzoik asit, o- nitro benzoik asit, 3,5 dinitro benzoik asit 
ve siyano asetik asit gibi baz ı  elektrolitlerin sulu çözeltilerinin özellikleri, 
bunlar ın kuvvetli elektrolitler ile zay ıf elektrolitler aras ında bulunduklarını  
gösterir. Ama ara kuvvette olan bu tip elektrolitlerin say ısı  çok değ ildir. Önü-
müzdeki bölümlerde bunlar üzerinde çok durulmayacakt ır. 

Çoğunlukla kuvvetli elektrolitleri, ayr ış ma ile oluş turdukları  iyonlarm 
yüldcrine göre yeniden s ınıfland ırmak gerekir. İki tane bir değerli iyon veren 

elektrolitlere 1-1 tipinde elektrolitler denir (KC1 gibi). Na l  SO4  ve H2SO4  gibi 
bir değerli art ı  yüklü iyonlar ve iki değerli eksi yüklü iyonlar veren elektro-
litlere 1-2 tipi, BaC1 2  veya Mg(NO3) 2  gibi iki değerli artı  yüklü iyonlar, bir 
değerli eksi yüklü iyonlar veren elektrolitlere 2-1 tipinde elektrolitler denir. 
Benzer yoldan CuSO4, 2-2 tipinde bir elektrolit K3 [Fe (CN) 6  I, 1-3 tipinde 
bir elektrolittir. Kuvvetli elektrolitlerin bu yöntemle s ınıflandınlmasmda 
art ı  yüklü iyonlar önce verilir, onu eksi yüklü iyonlar izler. 

2 . 8 . OZMOTİ K KATSAYI 

Kuvvetli elektrolit çözeltilerinin orta konsantrasyonlar ında gözlenen 

ozmotik etkilerinin ideal de ğ erlerden sapmalar ına neden olan etkenlerin, k ısmi 
ayrış madan daha çok iyonlar aras ı  etkile ş melerden ileri geldiğ i ozmotik kat-
sayı  g yard ımıyla gösterilebilir. Ozmotik katsay ı  deyimi ilk kez Bjerrum 
(1907) taraf ından kullanılmış tır ve gözlenen ozmotik etkilerin, elektrolitin 
tamamen iyoniarına ayrış tığı nda göstereceğ i ozmotik etkilere oranın anlatır. 

	

—  g = 	v(ATd) 0 	v(ATk),9 	v(AP) 0  

ATd 	 ATk 	 AP 	 TC 

v 
(n)o 

i nin tan ımından (denklem 2.1) 

g - 

 

(2.18) 
v 

(2.17) 
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1 ql Cl2 (2.19) 
D 	r2 

olduğu kolayca anla şı lır. İyonlar aras ı  hiçbir etkile ş me göstermiyen tamamen 
iyonlarma ayr ılmış  elektrolit çözeltileri için g = 1 dir. g nin 1 den sapan 
değ eri yani (1 — g) k ısmi ayrış ma veya iyonlar aras ı  etkileşme veya her ikisi 
için bir ölçüdür. Ş ekil 2-1, çe ş itli elektrolitler için çözeltideki iyonlar ın kon-

santrasyonuna, vC, kar şı  (1 — g) nin değ iş imini göstermektedir. iyonlarm 
konsantrasyonlar ı  sıfıra yakla şı rken ayrış ma tam ve hiç bir iyonik çekim 
kuvveti bulunmadığı ndan g = 1 ve (1 — g) = 0 olur ve bütün e ğ riler ba ş langıç 
noktası  sıfırdan ba ş lar. Bu eğ rilerin gidiş i yalnı z ş ekilde gösterilen elektrolit-
lere özgü de ğ ildir, aynı  tipteki diğer elektrolitler de ayn ı  eğ riye uyarlar. Ör-
neğ in sodyum klorür için, (1 — g) ler konsantrasyona kar şı  grafiğ e geçirilirse 
düşük konsantrasyonlarda KCl e ğ risi üzerine, H 2SO4  eğ risi için K 2SO4  eğ risi 
v.b. üzerine dü ş er. Ancak yüksek konsantrasyonlarda verilen elektrolitin 
iyonları  birey farklar ım gösterirler. Ş ekil 2-1 den (1 — g) nin iyonlar ın kon-

santrasyonundan ba şka yüklerine de ba ğ lı  olduğu görülmektedir. Kuvvetli 

elektrolitlerin seyreltik çözeltilerinde iyonlar ın yüklerine bağ lı  olan bu sap-

ma Anhenius'un kısmi ayrış ma kuramı  ile açıklanamaz, ama iyonlar aras ı  
etkile ş me ile açıklanabilir. Coulomb yasas ına göre yüklü tanecikler aras ındaki 
etkileş me onların yükleri ile orant ılı , aralarındaki uzakl ık ile ters orant ılı dır 

İyonların yükü onların değ erlikleri ile belirlendi ğ inden iyonlar aras ı  et-
kileşme onların değerliğ i yükseldikçe artar. Kuvvetli elektrolitlerde, hiç ol-
mazsa orta konsantrasyonlarda, k ısmi iyonlaş ma değ il, iyonlar aras ı  etkile ş me 

önemli olmalıdır. 

ı .) c 
Şekil 2-1. Kuvvetli elektrolitlerde v C'nin (1—g) ye kar şı  de ğ iş imi. 
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Bugün de kuvvetli elektrolit çözeltilerinin bütün konsantrasyon bölge-
sinde davranış larını  tam ayrıntılarıyla yeterince iyi aç ıklayan bir kuram 
yoktur. Sorunu en iyi aç ıklayabilen kuram Debye—Hückel tarafmdan kurul-
muş  ve sonra Onsager, Falkenhagen taraf ından geni ş letilmiş tir. 

2.9. İ YONLAR ARASI ETK İ LEŞMEYE DAYANAN 
DEBYE — HÜCKEL KURAMI 

Gerek ozmotik etkilerin, gerek iletkenlik ölçülerinin ve gerekse çözel-
tilerin optik özelliklerinin incelenmesi Arhenius'un elektrolitik ayr ış ma ku-
ramının yalnı z zayıf elektrolitler için do ğ ru olduğunu, ama kuvvetli elek-
trolitlerin k ı smi ayr ış masının söz konusu olamayaca ğı nı , kuvvetli elektrolitle-
rin sulu çözeltilerinde tamamen iyonlar ına aynş mış  olduğunu kabul ettirmekte-

dir. Kuvvetli elektrolit denilen tuz, baz ve asitlerin X — ışı nları  ile kristal-
lografik incelenmesi bunlar ın katı  halde de iyon örgüsünden olu ş tuklarım 
göstermi ş tir. Ancak bunların örgü içindeki hareketleri s ımrlı  olduğundan kat ı  
halde iyi iletken değ illerdir, ama eritildikleri veya bir çözücü içinde çözüldük-
leri zaman iyonlar serbest hareket etme olana ğı na kavu şurlar ve iyi iletken-
dirler. Sonuç olarak bir iyon örgüsü suda çözüldü ğünde örgüden çözücü içine 
geçen tanecikler moleküller de ğ il, iyonlardır. 

Arhenius iyon içeren bir çözeltinin ayn ı  sayıda nötür molekül içeren 
ideal bir çözelti gibi davrand ığı nı  kabul etmiş tir. Elektrikle yüklü tanecikle-
rin birbirlerine kar şı  etkilerini gözönüne almamış tır. Oysa zay ıf elektrolitle-
rin çözeltilerinde ve kuvvetli elektrolitlefin çok seyreltik çözeltilerinde iyon-
ların birbirini çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilebilirse de, kuvvetli elek-
trolitlerin deriş ik çözeltilerinde ve yüksek de ğerlikli iyonlar içeren çözeltilerde 
bu etki önemli derecede büyük olabilir. Bu bak ımdan Arhenius kuram ı  zayıf 
elektrolitler için uygun ise de, kuvvetli elektrolit çözeltilerinin gerçek durumu-
nu yansıtmamaktad ır. 

Debye—Hückel (1923) de Arhenius gibi kuvvetli elektrolitlerin çözelti 
içinde iyonlar halinde bulunduklar ını  kabul etmiş ler, ama kuvvetli elektro-
lit çözeltilerinin anormal özelliklerinin k ısmi ayrış madan ileri geldiğ ini kabul 
etmemiş lerdir. Onlara göre kristal örgüsü içinde iyonlar ı  bir arada tutan 
elektrost atik coulomb kuvvetleridir, aralarmda dielektrisite sabiti e = 1 
olan bo ş luk bulunur. Kristal bir çözücü içinde çözüldü ğü zaman boş luk yerine 

dielektrisite sabiti e > 1 olan çözücü gelir ve bunun sonucu olarak ters yüklü 
tanecikler aras ındaki çekim kuvveti azalır. Kuvvetli elektrolitler hiç olmazsa 
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seyreltik çözeltilerinde tamamen iyonlarma ayr ılmış  olduklarına göre gözlenen 

anormal etkiler iyonlar aras ındaki etkile ş me sonucu iyonlarm e ş it olmayan 
dağı lmalarmdand ır. Çözelti ne denli seyreltilirse iyonlar birbirinden o denli 
uzakta bulunur ve birbirlerinden ba ğı ms ız hareket ederler ve iyonlar kendi 

birey özelliklerini gösterirler. Ama çözelti deri ş ikle ş tikçe iyonlar aras ındaki 
uzaklık azalır ve dolayısıyle yüklü tanecikler aras ındaki Coulomb kuvvetleri 
yine kendini göstermeğ e ba ş lar. Bu halde bir iyon yaln ı z başı na hareket ede-

mez, çözelti içinde iyon bulutlar ı  oluşur. İyon bulutu veya iyon atmosferi 

Debye-Hückel'e göre ş öyle tasarlan ır. 

Her bir iyon küre biçiminde simetrik ve ters yükle yüklenmi ş  bir iyon at-

mosferinin merkezinde bulunur. İ yon atmosferinin yar ı  çapı  iyonun yüküne, 

çözeltinin konsantrasyonuna, s ıcaklığı na ve çözücünün dielektrisite sabitine 
bağ lıdır. 

Örneğ in art ı  (+) yüklü bir iyonun çevresi (—) yüklü iyonlar taraf ından 

sarı lır. (+) iyona olan uzakhk ne denli küçükse, belirli bir hacim içinde (—) 
yüklü o denli çok iyon bulunur, uzakl ık artt ıkça azal ır. Bu bulut içinde (+) 

yüklü iyonlar da bulunur, ancak belirli bir hacim içinde (—) yüklü olanlara 
oranla daha azd ır. 

Bulutun veya iyon atmosferinin yükü merkezdeki iyonun yüküne e ş it 
ama ters i ş aretlidir. Yük yo ğunluğu merkezde bulunan iyona en yak ın uzak-

lıkta daha büyüktür, uzakla ş tıkça azal ır. Böylece deriş ik çözeltilerde iyonlar 

tek tek bulunmaz, kümelenmi ş  bulutlar olu ş tururlar. Yani gerçek gazlar ın 

moleküller aras ı  kuvvetleri nedeniyle bir bas ınç azalması  göstermeleri gibi 

(örneğ in Van der Waals denkleminde a /v 2  terimi göz önüne alınır). İyonlar 

arasındaki etkile ş me tanecik say ı s ını  ideal değerden daha a ş ağı  düşürür ve 

bunun sonucu olarak ozmotik etkiler kendi ideal de ğerinin alt ına düş er. 

Örneğ in Çizelge 2-2 de HCl nin seyreltik çözeltilerinde s ınır değ eri olan 3,72 ° 

ye yaklaşı rken, deri ş ik çözeltilerde bu değerden sapmalar görülür. 

Bir elektrik alan ı  uygulandığı  zaman merkezi iyon, kendi yükünün ters 
yükü ile yüklenmiş  olan elektroda do ğ ru göç ederken çevresindeki iyon bulutu 
ters yöne do ğ ru hareket eder ve iyon bulutu içindeki çözücüyü de beraber sü-
rükler. Merkezi iyon çevresindeki bulutun ters yöne hareketi sonucu olarak 
merkezi iyonun ön k ısm ında bulut sürekli olarak yeniden olu şur ve arka k ı s-

mında ise da ğı hr. Yeniden bulutun olu şması  için bir süre gerekti ğ inden iyon 

bulutu asimetrik olur. Bulut yo ğunluğunun önde daha küçük arkada daha 
büyük olmas ı  sonucu iyonun hareketi frenlenir. Dolay ısıyle Arhenius'un kabul 

ettiğ i gibi iyonlann göçme hızları  sabit kalmaz, konsantrasyona ba ğ lı  olarak 

değ işir, (Bölüm 3. Ş ekil 3-5). 



Sonuç olarak nitel ba ğı ntıları  ileride görülecek olan, Debye-Hückel 
kuramma göre kuvvetli elektrolitler çözeltilerinde tamamen iyonlarma ayr ı lır-
lar. ideal seyreltik çözeltilerinde bu iyonlar ayr ı  ayrı  bulunurlar, ama orta 
konsantrasyonlarda iyon bulutlar ı  oluşur. Deri ş ik çözeltilerde iyonlar ın bir-
birine olan çekme ve itme kuvvetlerinden ba şka, iyonların birbiri aras ındaki 
asosyasyonu, iyonlar ile çözücü aras ındaki çekim kuvvetleri ve yüklü tanecik-
lerin çözücü bünyesini de ğ iş tirebilecekleri de göz önüne al ınmalıdır. Asosyas-
yon sonucu iyon çiftleri A+ B-  ve üçlü iyonlar A+ B -  A+ veya B-  A+ B-  oluş a-
bilir. Deriş ik çözeltilerde elektriksel çekim kuvvetleri sonucu çözeltinin kon-
santrasyonunu daha küçük gösteren etkiler aktiflik katsay ı sı  ile düzeltilirler. 
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3. ELEKTRİ KSEL İ LETKENLİ K VE ÖLÇÜLMES İ  

3.1. Özdirenç ve öz iletkenlik 

Herhangi bir iletkenin iletkenli ğ i, direncinin tersi olarak tan ımlanır. 
Bu nedenle iletkenlik ölçülmesi her zaman direnç ölçülmesine dayan ır. Sabit 
sıcaklıkta bir iletkenin R elektriksel direnci kendi boyutlar ına bağ lı dır, 
yani uzunluğuyla, 1, doğ ru orant ılı , kesiti s ile ters orant ı lı dır 

R = o — 	 (3.1) 
' 	s 

orantı  katsayı sı  p ya özdirenç denir ve her iletkene özgü bir sabittir. 

p denklem (3.1) e göre 1 cm uzunluk ve 1 cm 2  kesiti olan bir ilet-
kenin direncine e ş ittir ve yine bu denkleme göre birimi (ohm. em) dir. 

Iletkenlik, direncin tersi oldu ğundan 

p . 	x 
	

(3.2) 

yazılabilir. 

Burada özdirencin tersi olan 1 /p ya öz iletkenlik denir ve x ile gösterilir. 
1 cm uzunluk ve 1 cm 2  kesitindeki bir iletkenin iletkenliğ ini belirtir 

X = 1 ohm-1  . cm-1  
P 

Buna göre direnç 

R = 1 
x 	s 

(3.3) 

biçiminde de verilir. Ohm Yasas ına göre devreden geçen I akl ın ş iddeti, U 
gerilimi ile doğ ru ve direnç ile ters orant ılı dır. 

U 
I —  R 
	

(3.4) 
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Diğer yandan t saniyede devreden geçen elektrik miktar ı  Q ile göste-

rilirse bir saniyede geçen miktar I ak ım ş iddetini vereceğ inden, (3.3) ve 

(3 .4) denklemlerinden yararlanarak öz iletkenlik için 

x = Q 	I 

  

(3.5) 
t 	U 

  

bağı ntısı  yaz ılabilir. Buna göre öz. iletkenlik, 1 volt /cm gerilim alt ında 1 

cm2  lik bir kesitten 1 saniyede geçen ak ım miktarıdır. Bu tanımlar sıvı , 

katı  ve çözeltiler için aynen geçerlidir. 

3 .2 . Hücre Sabiti 

Denklem (3.3) e göre bir iletkenin direnci, uzunlu ğu ve kesitine bağ lı  ol-

duğundan çözeltilerin iletkenliklerini ölçmek için kullan ılan iletkenlik hüc-

relerinde elektrotlarm kesitleri ıı in çok iyi bilinmesi ve aralarmdaki uzaklığı n 

sabit kalmas ı  için de elektrotlarm hücrenin çeperine saptanm ış  olmaları  gere-

kir. Ama I ve s nin doğ ru olarak ölçülmesi güç oldu ğundan her iletkenlik 
hücresi için 1 /s K ölçülür ve buna hücre sabiti denir. Hücre sabitini belir-
lemek için öz iletkenli ğ i bilinen bir KCl çözeltisi ile bir ön deneme yap ılarak R 
direnci ölçülür ve x bilindi ğ inden hücre sabiti K hesaplan ır. 

K -= / /s 	x . R 
	

(3.6) 

Çizelge 3-1 de hüereyi ayarlamak için kullan ılan KCl çözeltisi için öz 
iletkenlikler verilmi ş tir. Ağı rlıklar vakuma göre düzeltilmi ş  ve suyun öz ilet-
kenliğ i göz önüne alınmış tır. 

Çizelge 3-1 
Standart KC1 çözeltilerinin öz iletkenlikleri 

Konsantrasyon x (ohm—t cm—') 

(mol /1) g /1000 g çözelti O° 15° 25° C 

1 71,3828 0,06543 0,98201 0,11733 
0,1 7,43344 0,0071543 0,0111919 0,0128862 
0,01 0,746558 0,00077512 0,00122269 0,00141145 

Hücre sabiti belirlendikten sonra öz iletkenli ğ i belirlenmek istenen çözelti 
ile hücre ayn ı  biçimde doldurulur, direnç ölçülerek öz iletkenlik hesaplamr. 

x =-- K /R 
	

(3.7) 

Ş ekil 3-1 de hücre tipleri gösterilmi ş tir. A genel olarak kullan ılan hücre 
tipini göstermektedir. B daha duyarl ı  ölçüler içindir. Elektrotlar platin 
siyahı  denilen kal ın bir platin tabakas ı  ile kaplanırsa daha iyi sonuçlar 

29 



elde edilir. Gerçi alternatif ak ım saniyede bir çok kez yön de ğ iş tirmekteyse 

de akını  geçiş i sırasmda gaz olu ş ma eğ ilimi vard ır. Platin siyah ı  bu gazların 

yeniden iyon haline geçi ş  tepkimelerini katalizler. 

B 
Ş ekil 3-1. İ letkenlik hücreleri. 

Bu yoldan ölçülen ilekenlik, çözüeünün ve çözünen maddenin iletkenlik-
leri toplamını  verir. Iletkenliğ i çok küçük olan çözeltilerin iletkenliklerinin 
belirlenmelerinde çözücünün iletkenli ğ ini de hesaba katmak gerekir. Örne ğ in 
su için 18°C da, öz iletkenlik ve e ş değ er iletkenlik s ırasıyla 3,84 . 10-8  ohm-1 

 cm-1  ve 6,928 . 10-7  ohm-1  . em-1- dir. 

3.3. Eşdeğer iletkenlik ve Molar İ letkenlik 

Fizikokimyada ve kimyada genel olarak ölçüler mol veya e ş değer ağı r-
lık birimlerin göre verildilderinden molar iletkenlik ve e ş değ er iletkenliğ in 

tanımlar" da burada belirtilmelidir. 

Birbirlerine paralel ve aralar ındaki uzaklık 1 em olan yeter derecede 
geniş  yüzeyli iki elektrot aras ına 1 e ş değer gram elektrolit çözeltisi konul-, 
duğu zaman çözeltinin gösterdiğ i iletkenliğ e eşdeğer iletkenlik denir ve A 

ile gösterilir. A hiçbir zaman do ğ rudan ölçülemez, öz iletkenlik yard ı -
mıyla hesaplan ır. 

Elektrotlar aras ına konulan çözelti litrede e e ş değer gram elektrolit içe-
rirse, bir e ş değer gram elektrolit içeren çözelti hacmi 

1000 
v = 	 cm3 	 (3.8) 

e 
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olur. 1 cm3  çözeltinin iletkenli ğ i x olduğundan 1000 /c cm 3  çözeltinin iletken-
liğ i 

A = 1000  	 (3.9) 
e 

dir. 

Molar iletkenlik de, birbirine paralel olarak yerle ş tirilmiş  iki elektrot 
aras ında bir mol gram çözünmü ş  elektrolit içeren bir çözeltinin iletkenli ğ ine de-
nir ve Am  ile gösterilir: 

Am  =-- x vm 	 (3.10) 

Burada vm  bir mol çözünmü ş  elektrolit içeren çözeltinin hacmidir. E ğ er çözel-
tinin konsantrasyonu litrede C mol gram ise v m  = 1000 /C cm 3  olacağı ndan 
molar iletkenlik 

Am  = 1000 	 
C 

(3.11) 

olur. x n ın birimi ohm-1  . em-1  olduğundan A n ın birimi ohm- l  . cm 2  dir. 

3.4. DIRENÇ ÖLÇÜLMES İ  

Elektrolitlerde de direncin ölçülmesi ş ekil 3-2 de ş ematik olarak gös-
terilen Wheatstone köprüsü yard ımıyla yap ılabilir. Yalnı z burada do ğ ru akım 
uygun değ ildir. Çünkü elektroliz s ıras ında çözeltinin direnci sürekli olarak 
değ işebilir ve ayr ıca elektrotlarda olabilecek polarizasyon da direncin de ğ iş -
mesine neden olur. 

u 

Ş ekil 3-2. Wheatstone Köprüsünün ~atik gösterili ş i. 

31 



Bu sakıncaları  ortadan kald ırmak için yeter derecede yüksek ve düzgün 
frekansl ı  bir alternatif ak ı m kullanılmalı dır. Bu da ossilatörler yard ı mıyla 
s ağ lanı r. 

Wheatstone köprüsünde R, direnci belirlenecek hücreyi, R3 bilinen direnç 
kutusunu ve AC düzgün direnç telini veya (R 1  ve R2 dirençlerini), U alternatif 
akım kaynağı nı  ve T de s ıfır noktas ı  aygıtı  olarak kullan ılmak üzere telefonu 
göstermektedir. A ve C noktalar ı  arasına bir gerilim uygulan ınca akım AC ve 

— R3  dallarına ayr ı lır. B kontağı  AC boyunca telefonda ses çok azah ımaya 
(akım geçmeyinceye) yani B ve D aras ında hiçbir potansiyel fark ı  kalmayın-
caya değ in hareket ettirilirse 4 direnç üzerindeki potansiyel dü şüşü için 

UAB 	Ui 	Ux  
UBC 	U2 	U3  

bağı mlı sı  geçerli olmal ı d ı r veya Ohm Yasas ına göre 

11R1 	I2Rx  
I İ R 2 
	

- 

12R3 veya 
	

R2 

- 	

R 3  

ve 

R 
R, —  R 1   . R3  

2  

Böylece bilinen R 1 , R2, R3  yard ımıyla hücrenin direnci hesaplan ı r. 

(3.12) 

3.5. ELEKTR İ KSEL ALANDA İ YONLARIN HAREKET İ  

Elektrolitler içinde elektri ğ in iyonlar taraf ından ta şı ndığı na daha önce 
i ş aret edilmi ş tir. Elektrotlar aras ına gerilim uyguland ığı  zaman oluş an elekt-
rik alan ının etkisi alt ında iyonlar i ş aretlerine göre elektrotlara do ğ ru hareket 
ederler. 

Bir elektrik alan ında bulunan iyonlar ın saniyede ta şı dıkları  elektrik 
miktarı  onlar ın Inz ına ba ğ lıdır. Bir eş değ er gram miktar ı  (1 Na', 1 /2 Ba2+, 
1 /3 PO43-) biçiminde gösterilirse yük miktar ı  her zaman sabittir. Çözelti 
elektrikçe nötür olduğuna göre ters yükle yüklenmi ş  anyonlar için de durum 
aynı dır. O halde her bir iyonun saniyede ta şı dığı  elektrik miktar ı , her bir 
iyonun etkin göçme h ızları  ayn ı  ise birbirine e ş it olabilir. Uygulanan gerilim 
alt ında bir iyonun yolunda gidebilmesi için hareketine kar şı  koyan çözeltinin 
sürtünme kuvvetini yenmelidir, ancak bundan sonra düzgün bir h ızla hareket 
edebilir. 
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Aralarında 1 uzakl ık' bulunan iki elektrot aras ına U ger ıllimi uygulandığı n-

da kurulan homojen alan ş iddeti em başı na 

X = 
 / 

U 
	

(3.13) 

olur. Bir i iyonunun Wi hareket hız ı  bu alan ş iddeti ile orant ılıdır 

Wi = X . ui 	 (3 . 14) 

Alan ş iddeti 1 olduğu, yani cm ba şı na bir voltluk bir gerilim uyguland ığı  zaman 

Wi = ui olur ki, ui ye iyonların göçme h ız ı  denir. ui her iyon türüne özgü 

bir sabittir ve de ğ eri bas ınç ve sı cakl ık gibi dış  ko ş ullara, çözücü ve konsan-

trasyona ba ğ lıdır. 

3.6. İ YON İ K İ LETKENLİ K 

iyonlarm göçme h ı zı  ile iyonik iletkenlik aras ındaki bağı nt ııyı  bulmak 

için yalnı z iki çe ş it iyon veren basit bir elektrolit seçelim, (örne ğ in NH4 

 Fe(SO4) 2  gibi değ il, BaC1 2  gibi). Çözeltide v, say ıda Z+  yükünü ta şı yan kat-

yon ve v_ say ıda Z_ yükünü ta şı yan anyon varsa 

v+  Z+  = v_ Z_ = ne 	 (3.15) 

dir ve n e  ye elektrokimyasal deg erlik denir. Örne ğ in MgC12  çözeltisinde v+ 
 1, Z+  = 2 ve v_ = 2, Z_ = 1 oldu ğundan, n e  = 2 diı-. 

Litrede C mol elektrolit kesiti s ve uzunlu ğu 1 olan bir boruya konulmu ş  
ve borunun uçları  elektrotlarla kapat ılmış  olsun, (Ş ekil 3-3). Bu elektrolitin 

1 cm3  çözeltisi içinde N+  sayıda katyon ve N_ say ı da anyon bulunsun. Elek-

trik akımı  uygulandığı  zaman bir saniyede N +  W+  s sayıda katyon ve N_ W_ 

s sayı da anyon birbirine ters yönde kab ın s kesitinden geçerler. İyonların 

yükleri de göz önüne al ınırsa toplu olarak saniyede 

I = e s ( N+  Z+  W 	N_ Z_ W_) 	 (3.16) 

   

u  

,k 

   

    

    

Ş ekil 3-3. İ  yonlann göçö. 
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R 
I = U /R =  X / (3.18) 

v_ CN N+  v CN 
	 ve N_ = 

1000 	 1000 
(3.21) 

(u 	u_) 1000 	+ 
X = 

C n e  F 

yük birimi kesitten ta şı nmış  olur. Bir saniyede devreden geçen elektrik miktar ı  
akı m ş iddetini verdiğ inden, bu büyüklük elektrolitten geçen ak ım ş iddetidir. 

(3 .14) ba ğı nt ı sından yararlanarak 

I= esX (N+  Z+  u, + N_ Z_ u_) 	 (3.17) 

bağı nt ı sı  verilebilir. Diğer yandan Ohm yasasma göre I = U /R dir ve denk-
lem (3.13) den 

olur. Denklem (3.17) ve (3.18) den 

R e 	 p - (3.19) 
e (N+  Z+  u+  -H N_ Z_ u_ 

elde edilir. 

O halde bir iyonun öz iletkenli ğ i x, o iyonun konsantrasyonu, de ğ erliğ i 
ve göçme h ı z ına bağ lıdır, (denklem 3.2 ve 3.3 le kar şı laş tırını z). 

1 

P 
= x = e (N+  Z+  u+  fi- N_ Z_ (3.20) 

Elektrolitin tamamen iyonlar ına ayrılmış  olduğunu kabul edersek, N Ava-
gadro say ı sını , C litredeki mol say ı sını  göstermek üzere, cm 3  deki iyon sayıları  

dir. (1-2) ba ğı ntı s ından N e = F oldu ğundan (1-2) ve (3.15, 3.20 ve 3.21) denk-
lemlerinden 

(3.22) 

bağı ntı sı  bulunmuş  olur. E ğ er elektrolit tamamen iyonlar ına ayr ı lmam ış  yaln ı z 
a kısmı  iyonlarına ayr ılmış  ise 

a C n e  F 
x   (u+ 	u_) 	 (3.23) 

1000 

bağı ntısı  geçerli olur. 

Kohlrausch'a göre 

F ui  = 	(cm 2  ohm- I) 	 (3.24) 
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x 1000 
A — 

C n e  
(3.26) 

olarak gösterilir ve l i  ye iyon hareketliligi veya iyonik iletkenlik denir, (W nin 

	

birimi cm. sn-1  ve u = 
W 	cm . sn-1  

	

X 	volt . em-1 
 nin birimi cm2  . sn1  . 

volt-1  olduğundan 1 = uF in birimi cm 2  . sn-1  . volt-1  . coulomb yani cm 2 
 A . volt-1  veya em 2  ohm-1  dir.) 

(C n e) ye ise elektrolitin e ş değ er konsantrasyonıt denir ve denklem a ş a-
ğı daki genel biçimi al ır 

C n e  
x —  	 (3.25) 

1000 (1+ + 1-)  

Denklem (3.9) e ş de ğer konsantrasyona göre veilirse e ş değer iletkenlik için: 

bağı ntis ı  bulunmuş  olur. O halde e ş değ er iletkenlik (denklem 3.26) ve molar 
iletkenlik (denklem 3.11) aras ında 

Am  = ne  A 	 (3.27) 

bağı ntı sı  vard ı r. 

Denklem (3.25) ve (3 .26) birbirleriyle k ıyaslan ırsa 

A = (1 + 	1_) = F (u+ 	u_) 	 (3.28) 

bulunur. Bunun sonucu olarak ayr ış ma derecesi oc olan bir elektrolit için 

A = a (1 + 	1_) = aF ( 	u_) 	 (3.29) 

bağı ntis ı  verilir. 

7. E Ş DE Ğ ER İ LETKENLİĞİ N KONSANTRASYONA 
BA Ğ LILI Ğ -I 

Çözeltilerde öz iletkenlik de ğerlerinin kar şı la ş tırı lması  kimyada amaca 
uygun olmad ığı ndan, elektrolitlerin birer e ş değer gramlar ının iletkenlikleri 
karşı la ş tırı lır. 

Örnek olarak Çizelge 3-2 de bazı  elektrolitlerin 25°C da sulu çözeltile-
rinde ölçülmü ş  olan e ş değer iletkenlikleri bir araya toplanm ış tır. Konsan-
trasyonlar litrede e ş değer gram olarak verilmi ş tir. 
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Çizelge 3-2 

25°C da Kuvvetli elektrolitlerin e ş değer iletkenliklerinin konsantrasyonla de ğ iş imi (ohm-'.em2) 

Kons.(1N) HC1 KC1 N aI NaOH AgNO, 1 /2 Bal:12  

O 426,04 149,82 . 126,94 247,8 133,32 139.98 
0,0005 422,74 	147,81 125,36 246 131,36 135,96 
0,001 421,36 	146,95 125,25 245 130,51 134,34 
0,005 415,80 143,55 121,25 240 127,20 128,02 
0,01 4L2,00 141,27 119,24 237 124,76 123,94 
0,02 407,04 138,34 116,70 233 121,41 119,09 
0,05 399,09 133,37 112,79 227 115,24 118,48 
0,10 391,32 128,99 108,78 221 109,14 105,19 

1 /2 .N1SO 4  1 /3 LaC1, 1 /41(4  [t e(CN)6  J CH3COON a 	.NaC1 Kons. (N) 

134 145,8 184,5 91,0 	126,45 0 
118,7 139,6 - 89,2 124,50 0,0005 
113,1 137,0 167,24 88,5 123,74 0,001 
93,2 127,5 146,0 85,7 - 0,005 

82,7 121,8 134,83 83,8 115,50 0,01 
72,3 115,3 122,82 81,2 - 0,02 
59,2 109,2 107,70 76,9 - 0,05 
50,8 99,1 97,87 72,8 . 106,7 0,10 	' 
- - , - 49,1 - - 1,00 

Bu çizelgede görüldü ğü gibi elektrolit konsantrasyonun azalmas ı  ile eş -
değ er iletkenlikler artmaktad ır ve çok sulu çözeltilerde bir limit de ğ ere yaklaş -
maktad ır. Bir elektrolit çözeltisi seyreltilirse iyonlar aras ı  etkile ş me azaldı -
ğı ndan etkin konsantrasyonu yani aktifli ğ i artar. Bu artma iyonla ş manm 
tamamlandığı  ve iyonlar, aras ı  etkile ş menin sıfır olduğu noktaya kadar sürer. 
Bundan sonraki seyreltme ile art ık iletkenlik daha çok artmaz. Birbirini iz-
leyen seyreltme ile A n ın aldığı  sınır değerine sonsuz seyreltiklikteki e ş değ er 
iletkenlik veya limit e ş değ er‘ iletkenlik denir ve A, ile gösterilir. 

Zayıf elektrolitlerin örne ğ in zayıf asit ve bazlar ın eş değ er iletkenliklerinin 
konsantrasyonla de ğ iş imi farklı  bir durum gösterir. Tipik bir zay ıf elektrolit 

olan asetik asitin 25 °C deki e ş değ er iletkenliklerinin konsantrasyonla de ğ iş imi 
Çizelge 3-3 de gösterilmi ş tir. Bu çizelgedeki e ş değ er iletkenliklerin incelenmesi 
seyreltmenin e ş değer iletkenlik ve böylece ayr ış ma derecesi üzerine etkisini 
açıkça göstermektedir. Yüksek konsantrasyonda e ş değer iletkenlik çok kü-
çüktür, ama seyreltme ile iletkenlik h ızla artar. 

Çizelge 3-3 

25 'C de asetik asitin e ş değer iletkenliğ i (ohnr-I.em2) 

I Kons.(N) 
 A 

0 	0,0001 	0,001 	0,005 	0,01 	0,02 	0,05 
390,7 	131,6 	48,63 	1 22,80 	ı  16,20 	11,57 ı  7,36 

0,10 
5,80 
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90 ı  

60 1ı  

• , 
41/4 

t A se ,//,‘ a5/71  
	O 

O halde zay ıf bir elektrolit yeteri kadar seyreltilirse sonunda tam ayr ış ma 
haline erişebilir. Elektrolit ne denli zay ıf ise ayrış manın tam olması  için o 
denli çok seyreltmek gerekir. Asetik asitin limit e ş değ er iletkenliğ i 25°C da 
390,7 ohm— l.crn 2  dir. Ş ekil 3-4 de asetik asit ve KCl ün e ş değ er iletkenlik-
lerinin konsantrasyonla de ğ iş imi grafikte gösterilmi ş tir. Burada asetik asitin 
eş değ er iletkenliğ inin KCl e oranla konsantrasyonla ş iddetle de ğ iş tiğ i göze 
çarpmaktad ır. 

P0,1 (...5 ıı,~ klarur 
O 	 O 

110 

, 0 5 

--Ni. C ( e .s. r 	r 	) 

Ş ekil 3-4. Eş değ er iletkenli ğ in konsantrasyonla de ğ i ş imi. 

3.8. İ LETKENLİ K ORANI 

Herhangi bir elektrolit konsantrasyonundaki e ş değ er iletkenli ğ in, sonsuz 
seyreltiklikteki limit e ş değ er iletkenliğ e oran ına iletkenlik oran ı , denir ve ot ile 
gösterilir 

= 
A 

(3.30) 
A, 

Arhenius bu iletkenlik oran ının elektrolitlerin iyonlar ına ayrış ma derecesine 
eş it olduğunu kabul etmi ş tir. Bu görü ş  zayıf elektrolitler için yakla şı k olarak 
doğ ru ise de, kuvvetli elektrolitler için do ğ ru değ ildir, (paragraf 3.14).. 
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a KA 	 C KA fKA 

C 	. CA- 

C KA 

a z C o 2 	 X- 2 
C o  = ke 	(3.32) 

(1 — a) C, 	1 — 

3.9. ELEKTROL İ TLERİ N İ YONLARINA AYRIŞMA DERECESİ Nİ N 
KÜTLELER ETKISI YASAS İ NA UYGULANMAS İ  

Elektrolitik ayr ış mada iyonlar ve iyonlar ına ayrış mamış  moleküller 
aras ındaki denge söz konusu oldu ğundan kütleler etkisi yasas ına uygulana-
bilir. İ ki iyona ayrış an bir elektrolitin ayr ış ma dengesi için 

KASK++ A 

ve ayrış ma sabiti için 

K = a K+ . aA- 	C K+ .Cç 	fK+  • fA 

= k, fK+  • fA (3.31) 

 

fKA 

yaz ı lır. 

Elektrolitin seyreltik oldu ğu kabul edilirse aktiflik katsay ı s ı  f = 1 al ınabilir. 
Bu koş ullarda k, yaln ız bas ınç ve s ıcakhğa bağ lı  olup konsantrasyona ba ğ lı  
olmamal ı d ır. x ayr ış ma derecesi ve C o  da elektrolitin konsantrasyonu olmak 
üzere 

dir. a yerine (3.30) ba ğı nt ı sı  konursa 

A 2  C o  

k  (A, — A) A, 
(3.33) 

kütleler etkisi yasas ının özel bir halini gösteren Oswald' ın seyreltiklik yasas ı  
bağı ntı s ı  elde edilir. 

Çizelge 3-4, en yeni iletkenlik ölçülerine göre bir kuvvetli, bir de zay ıf 
elektrolit için yasan ın, gerçekle ş mesini göstermek üzere verilmi ş tir. Çizel-
gede görüldü ğü gibi asetik asit için ayr ış ma sabiti k, her ne kadar sapmalar 
iletkenlik yöntemi belirlenmesindeki hata s ını rı  dışı na çıkacak ölçüde ise de, 
yakla şı k sabit kalmaktad ır. Buna kar şı  kuvvetli bir elektrolit olan HCl için 
k, ayn ı  konsantrasyon bölgesinde yakla şı k sabit kalmak ş öyle dursun, yüzde 
birkaç yüz de ğ iş mektedir. 

k, nin bu kadar büyük sapmalar göstermesi kuvvetli elektrolitlerde 
aktiflik katsay ı sının ihmal edilmeyece ğ ini ve A /A, oran ının hiç bir zaman 
kuvvetli elektrolitlerin ayr ış ma derecelerini veremiyece ğ ini göstermektedir. 
(3.33) denklemi 

A0 2 
AC = k, (  A  A0) 	 (3.34) 
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Çizelge 3-4 

Oswald seyreltme yasas ımn gerçekleşmesi, HCl in sulu çözeltisi 

t = 25 °C , Ao  = 426,16 

C (mo1/1) . 	10' A ke  . 10 °  

0,028408 425,13 0,016 
0,081181 424,87 0,02666 
0,17743 423,94 0,03355 
0,31836 423,55 0,05139 
0,59146 422,54 0,05995 
0,75404 421,78 0,07169 
1,5768 420,00 0,1059 
1,8766 419,76 0,1212 

Asetik asitin sulu çöz., t = 25° C, A o  = 390,70 
- 

c (mo1/1) . 	10' A k . 10' 

0,02814 210,38 1,760 
0,15321 112,05 1,767 
1,02831 48,146 1,781 
2,41400 32,217 1,789 
5,91153 20,962 1,798 

12,829 14,375 1,803 
50,00 7,358 1,808 
52,303 7,202 1,811 

biçiminde yaz ıldığı nda AC O3  1 /A ya karşı  (k, sabit ise) çizgisel olarak de ğ iş -

tiğ inden, zayıf elektrolitler için A, ve k, grafik yöntemle extrapolasyon yapa-
rak belirlenebilir, ( ş ekil 3-5). 

A Co  

 

kc  

 

   

Şekil 3-5. Zayıf elektrolitlerde ke  ve Ao  in grafik ekstrapolasyonla belirlenmesinin şematik olarak 

gösterili ş i. 
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3. 10. İ YONLARIN BA Ğ IMSIZ OLARAK GÖÇ ETMELERI 

Bir iyonu ortak olan birçok elektrolitlerin sonsuz seyreltiklikteki e ş de ğ er 
iletkenlikleri kar şı la ş tırıhrsa baz ı  kurallar çıkarılabilir. Çizelge 3-5 de an-
yonları  ortak olan bazı  potasyum ve sodyum tuzlar ıııııı  18 °C da limit e ş de ğer 

iletkenlikleri gösterilmi ş tir. 

Çizelge 3-5 
18°C da anyonlar ı  ortak baz ı  tuzlar ın limit e ş değer iletkenliklerinin kar şdaş tırdmas ı . 

Elektrolit A. Elektrolit Ao  1 Fark 

KC1 130,0 NaC1 108,0 1 21,1 
KNO, 126,3 NaNO, 105,2 21,1 
K2S0. 133,0 Na2SO4  111,9 21,1 	__ 

Çizelgeden görülece ğ i gibi anyonları  aynı  olan potasyum ve sodyum tuz-
larımn limit eş değer iletkenlikleri katyonun do ğ asına bağ lı  değ ildir. Benzer 

sonuçlar anyon ve katyonu ortak olan di ğer tuz çiftlerinde de gerek sulu ve 
gerekse sulu olmayan çözücüler içinde elde edilir. O halde sonsuz seyreltiklik-
teki e ş değ er iletkenlik her bir iyona özgü olan iki ba ğı msı z büyüklüğün top-. 
laııundan oluşur. Bu gözlemler ilk kez Kohlrausch (1879-1885) taraf ından 
yapılmış tır ve iyonları n bağı ms ız göç etmeleri yasas ı  adını  ta şı r 

A, = 1 0+ 	1,_ 	 (3.35) 

biçiminde verilir ve l o+  ve 1 0_ ye sonsuz seyreltiklikte iyonik iletkenlik veya 

iyonik hareketlilik denir. Buna göre sonsuz seyreltiklikte bir elektrolitin 
eş değ er iletkenliğ i o elektroliti olu ş turan iyonlarm sonsuz seyreltiklikteki 
iyonik iletkenliklerinin toplamına e ş ittir. 

11. İ LETKENLİ K MEKANİ ZMASI 

Çizelge 3-6 da baz ı  anyon ve katyonlarm sulu çözeltide ve sonsuz sey-
reltiklikteki iyonik iletkenlikleri verilmi ş tir. H+ ve OH-  iyonlarının hareketli-
likleri dışı nda diğerlerinin hareketlilikleri 50 dolay ındad ır. Yine bu çizel-

geden iyonik iletkenliğ in s ıcakl ıkla arttığı  görülmektedir. Bu çizelgede çap ı  
küçük olan iyonlarm büyük olan iyonlardan ve yüksek de ğ erlikli iyonlarm 

düş ük değerlikli iyonlardan daha büyük bir hareketlilik ve daha büyük bir 
iletkenlik göstermeleri beklenirdi. Oysa böyle bir kural ın bulunmadığı  görül-

mektedir. Bu çizelgeye göre yükü büyük olan iyonlar küçük olanlara k ıyasla 

daha h ı zlı  hareket etmedikleri gibi, Li+ -- Na+, F-  — Br-  sıralar ında büyük 

iyonlar küçük iyonlardan daha h ızlı  hareket etmektedirler. Yaln ız organik 
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Çizelge 3-6 
Sulu çözeltide limit iyonik iletkenlikler 

İ yon 18° C 25° C İyon 18° C 25° C 

II+ 315 349,8 OH-  174 197,6 
Li+ 32,55 38,69 OD-  - 119 
Na+ 42,6 50,11 F-  47,6 55 
K+ 63,65 73,52 Cl-  66,3 76,34 
Rb+ 66,3 77 Br 68,2 78,3 
Cs+ 66,8 77 I-  66,8 76,8 
NH4+ 63,6 73,4 CN-  - 82 
Ag+ 53,25 61,9 CNO-  54,8 64,6 
T1+ 64,8 74,7 CNS-  57,4 66 
1 /2 Bel} - 45 NO2- 59 (72) 
1 /2 Mg 2 + 44,6 53,06 NO3- 62,6 71,44 
1 /2 Ca2+ 50,4 59,50 C102 - 52 
1 /2 Sr 2+ 50,6 59,46 ClOş  55,8 65,3 
1 /2 Ba 2 + 54,35 63,64 C104 59,1 68,0 
1 /2 Ra 2 + 56,5 - 
1 /2 Cu2+ 	45,3 54 

iyonlarda hız ile iyon büyüklü ğü arasında beklenilen kural Çizelge 3-7 de 
görüldüğü gibi, geçerli olmakta ve büyük iyonlar daha yava ş  hareket etmekte, 
yani iyonik iletkenlikler küçülmektedir. 

Çizelge 3-7 
25°C da sulu çözeltide baz ı  anyonlar ın limit iyonik iletkenlikleri 

İ yon 	I 11C00-CI 3C00- I 	 I 	
I 

C2115C00- C3117C00- C51:1 44C00- 
I  10 	I 	57,2 	38,3 	I 	34,3 	30,8 	27,4 

Anorganik iyonlar ba şka etkenlerin etkisi alt ında bulunduklarından bu 
kurala uymamaktad ırlar. Bu etkenlerin ba şı nda bu iyonların su molekülleri 
ile hidratize olmalar ı  gelir. Bilindiğ i gibi Li+, Mg2+, Ca2+ iyonları  katı  halde 
bile tuz hidratları  halinde bulunduklar ından sulu çözeltide K+ ve Cs+ gibi 
iyonlardan daha çok su molekülü ile birle ş erek hidratize iyonlar olu ş tururlar. 
Hidratize iyonlarda büyüklük s ırası  çıplak iyonlardaki sıranın tam tersi 
olabilir. Böylece iyonlar ın hı zı  ve dolayı sıyla eş değ er iletkenliğ i beklenen bü-
yüklüğe eri ş emez. 

Hidrojen iyonu iletkenli ğ inin anormal derecede büyük olmas ı  kendisinin 
iyon çap ının küçük olmas ıyla aç ıklanmağ a çalışı lmış tır. Oysa bilindiğ i üzere 
hidrojen iyonunun su molekülüne kar şı  büyük ilgisi nedeniyle çözeltide 
H30+ halinde bulunur 

H 	 H 

H++0-H-->H-O-H 
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Alkol çözeltisinde benzer iyon olas ılıkla C,H5OH 2 1-  biçimindedir. H 30+ 
iyonunun büyüklüğü yakla şı k sodyum iyonu kadar olduğuna göre iletken-
likleri arasındaki fark onların büyüklükleri ile aç ıklanamaz. Bugün daha çok 
suda veya alkol gibi di ğ er hidroksilik ortamlarda hidrojen iyonunun iletkenlik 
mekanizmas ının diğer iyonlardan farkl ı  olduğu kabul edilmektedir. Hidro-
jen iyonlar ı  içeren çözeltiye bir gerilim uyguland ığı  zaman hidrojen iyonu 
da diğer iyonlar gibi hareket eder, ama buna ek olarak iyonun h ı z ını  art ıran 
olaylar da olur. Bu olay protonun, H+, H 30+ iyonundan biti ş ik H2O mole-
külüne ta şı nmasıdır 

H 	H 	 H 	H 

H —O—H+O—H-> 1-1-0+H-0—H 

Aynı  olay birbiri arkas ına yürüdüğünden art ı  yükün kı sa bir zamanda ta-
şı nması  sağ lanır, böylece elektrik ak ımının geçmesi hidrojen iyonunun h ı zı  
ile sınırlanmaz ve anormal derecede büyük olur. Benzer olaylar alkol gibi 
diğer hidroksil grubu içeren çözücülerde de oldu ğundan bunlar içinde de, 
suya oranla daha küçük olmakla beraber, hidrojen iyonu iletkenli ğ i diğ er 
iyonların iletkenliklerinden büyüktür. Oysa aseton, nitro benzen ve s ıvı  amon-
yak gibi çözücülerde hidrojen iyonunun iletkenli ğ i yakla şı k diğ er iyonlarm 
iletkenliğ i büyüklüğündedir. 

Hidroksil iyonlar ı  iletkenliklerinin sulu çözeltide büyük olmas ının nedeni 
de benzer bir mekanizma ile aç ıklanabilir 

H H H 	H 

O + H-0->O—H-F O 

Burada proton, su molekülünden hidroksil iyonuna ta şı nı r. 

3.12. ELEKTROL İT İ K İ LETKENL İ K ÜZERINE DIĞ ER 
ETKENLER 

Bütün elektrolitlerin iletkenli ğ i sıcaklıkla artar. A, ın s ıcakhğa bağ lılığı  

a ş ağı daki gibi verilebilir. 

Ao(t) = A, (25°C) [1 -I- [3 (t — 25)] 	 (3.36) 

Burada A 0(t), t °C da, A, (25 C), 25°C daki sonsuz seyreltiklikteki, e ş değ er 

iletkenlik ve [3 bir sabittir. Tuzlar için, p, 0,022 - 0,025 ve asitler için 0,016 
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ile 0,019 aras ındad ır. A n ın sıcaklığ a bağ lı lığı  için de böyle bir ba ğı ntı  verile-
bilir. 

Çözeltilerin iletkenli ğ i ortamın dielektrik sabiti ile ş iddetle değ iş ir. Su-
yun dielektrik sabiti D oldukça yüksek olup 25 °C da 78,6 d ır. Oysa diğ er 
çözücülerin dielektrik sabiti oldukça dü şüktür. Örneğ in 25°C da metil al-
kolün 31,5 etil alkolün 24,3 ve dioksan ın 2,2 dır. Çözücünün dielektrik sabiti 
küçüldükçe, ortam ın elektrolitik iletkenli ğ i azalır. Bazı  elektrolitlerin çe ş itli 
çözücülerdeki limit e ş değ er iletkenlikleri A0  çizelge 3.8 de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 3-8 
25°C da çe ş itli çözücülerde baz ı  elektrolitler için A 0  

Elektrolit H20(D =78,6) CH3OH(D = 31,5) C21150H(D= 24,3) 

HC1 426,16 - 81.,8 
LiC1 115,03 90,9 39,2 
NaC1 126,45 69,9 42,5 
KCl 149,86 105,0 - 
LiNO3  110,13 100,2 42,7 
KNO3  118,00 114,5 - 

Çizelgeden de anla şı lacağı  üzere bir çözücü, örne ğ in su içinde kuvvetli 
olan bir elektrolit, diğ er bir çözücü içinde zay ıf olabilir. 

Limit eş değer iletkenlik çözücünün vizkozitesine de bağ lıdır. Kolh-
rausch ve daha sonra Walden'in incelemelerine göre bir iyonunun limit e ş -
değer iletkenliğ i, sıcaklık yükseldikçe, çözücünün vizkozitesi ile ters orant ılı  
olarak değ iş ir. Sıcaklık değ iş mesi s ıras ında vizkozite sabiti ile limit e ş değ er 
iletkenlik çarp ımı  N Ao) sabittir (Walden kural ı). Bu kural yaln ız sulu çözel-
tiler için değ il, sulu olmayan çözücüler için de geçerlidir. Çizelge 3-9 sulu 
çözeltiler içinde çe ş itli sıcaklıklarda baz ı  iyonlar için l o  ve 1 0  rj çarp ımlarını  
göstermektedir. 

Çizelge 3-9 
Sulu çozeltiler içinde çe ş itli sıcaklıklarda bazı  elektrolitler için 

lo  ve 107.1 çarp ımları  

t° C 0 18 25 50 100 Ortalama 
7H20 0,01792 0,01056 0,00894 0,0055 0,00284 
Ii+ 1 0 	19,1 32,5 38,7 - 120 

10rj 0,342 0,343 0,346 - 0,341 0,344 
N(C2H3)4± lo 	16,2 28,1 33,3 53,4 103 

10rj 0,290 0,296 0,298 0,294 0,293 0,295 
011-  10 	105 174 200 - (446) 

lor) 	1,88 1,84 1,79 - 1,27 1,84 
1 /2SO42--  1 0 	41 68,6 (79,8) 132 256 

10A 0,73 0,724 (0,714) 0,726 0,727 0,720 
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3.13. İ YONLARARASI ELEKTRIK KUVVETLERININ İ LET- 
KENLİ K ÜZERINE ETKISI 

Elektrolit konsantrasyonunun artmas ıyla zayıf elektrolitlerin e ş değ er 
iletkenliklerinin azalmas ı , onların iyonlarına ayrış ma derecesinin azalmas ıyla 
açıklanabilir. Ama bu düşünce kuvvetli elektrolitlere uygulanamaz. Bölüm 2 
de açıklandığı  üzere hiç olmazsa orta konsantrasyonlarda kuvvetli elektrolit-
ler tamamen iyonlar ına ayr ılmış lardır. Kuvvetli elektrolitlerin e ş değer ilet-
kenliklerinin konsantrasyonla azalmas ı  Debye-Hückel Onsager iletkenlik kura-
mıyla açıklanabilir. 2. Bölümde söz konusu edildiğ i üzere, Debye-Hückel 
(1923) kuram ına göre deri ş ik bir çözelti içinde bulunan her iyonun çevresi ters 
yüklü iyonlardan oluş an bir iyon atmosferi ile sar ılır, ( Ş ekil 3-6 a) ve bu iyon 
atmosferinin net yükü iyonun yüküne e ş it, ama ters i ş aretlidir. D ış ardan 
bir kuvvet uygulanmad ıkça bu atmosfer küre biçiminde dir ve iyon çevresin-
de simetrik olarak da ğı lmış tır. Elektrotlar aras ına uygulanan gerilim iyon 
hareketi üzerine 2 yoldan etkisini gösterir. Uygulanan gerilim alt ında 1. mer-
kezi iyon ve iyon atmosferi birbirine ters yönde hareket ederler. Bu ters ha-
reketle merkezi iyon çevresindeki atmosferin simetrisi bozulur, ( Ş ekil 3-6 b). 
Çünkü bu halde atmosferin iyon üzerine etkisi her yönde ayn ı  değ ildir, iyo-
nun arkas ında ön kısmına oranla daha büyüktür. Merkezi iyonla çevresindeki 
iyon bulutu birbirlerine ters yönlerde hareket ettiklerinden iyonun ön k ı s-
mında bulut yeniden oluşur, arka k ısmında ise dağı lır. Atmosferin simetrisi-
nin yeniden kurulmas ı  bir zamana gerek gösterir. İyon atmosferi yeniden 
oluşuncaya de ğ in iyonun hareketi kendi hareketinin ters yönünde frenlenir 
ve iyonun hı zı  iyonlar arası  etkile ş me ile azalt ılmış  olur. Bu etkiye iyonik 
atmosferin relaksasyon etkisi denir. 

Ş ekil 3-6 

(a) Duraklı  halde bir iyon çevresinde iyon bulutu. 

(b) Elektriksel alanda hareket eden bir iyon çevresinde asimetrik iyon bulutu. 
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2. etki çözelti içinde hareket eden bir iyonun durakh bir ortam içinde 

değ il iyonun hareketinin ters yönünde hareket eden bir ortam içinde göç 
etmesinden ileri gelir. İyonlar ço ğu kez solvatize haldedirler ve iyon atmos-

feri içinde elbette su molekülleri de vard ır. İyon atmosferi hareket s ırasında 

çözücüyü de beraber götürür. Böylece merkezi iyon hareketi s ırasında bir 

akınt ıya kar şı  yüzmek zorunlu ğunda kalacağı ndan hı zı  azalır. Bu etki elek-

triksel bir alanda bir kolloit taneci ğ inin hareketine kar şı  koymağ a çalış an 

dirence benzetildi ğ inden e 1 e k t r of o r etik etki denir (S. Üneri Kolloit 
Kimyas ı  Bölüm IX). 

Debye ve Hückel bu her iki frenleyici etkinin konsantrasyona ba ğ lı  olarak 

eş değer iletkenliğ i azaltt ığı nı  göstermiş lerdir. Daha sonra Onsager (1927) 
onların verdiğ i matematiksel bağı ntı lar ı  daha geni ş leterek ve iyonik atmos-

ferin relaksasyon ve elektroforetik etkilerinden ba ş ka iyonların Brwon hare-

ketlerini de göz önüne alarak 1-1 elektroliti için e ş değ er iletkenlikle konsant-
rasyon aras ındaki bağ lılığı  aş ağı daki biçimde vermi ş tir 

8  24 	8,2 O . 105 	— 
A = A, 	

E  (D T)1/277 	
H- 	

(D T) 3i2  Ac] -
✓-\/c 	(3 . 37) 

Burada D çözücünün dielektrik sabitini ., vizkozite sabitini ve T mutlak 
sıcaklığı  göstermektedir. Bu denkleme Debyel-Hückel - Onsager iletkenlik 
denklemi denir ve sabit s ıcaklık için 

A= A, — (B --F A Ao) 
	

(3 . 38) 

biçiminde gösterilir. Bu ba ğı ntı  hem sulu hem de sulu olmayan çözeltilere 
uygulanabilir. Görüldüğü üzere B sabiti ba ş lıca çözücünün dielektrisite sabiti, 
vizkozitesi ve s ıcaklığı na, A sabiti ise dielektrisite sabiti ve s ıcaklığı na bağ lı -
dır. 1-1 elektroliti için 25 °C da sabitlerin sulu çözeltideki de ğ erleri: A = 0,2273 
ve B =--- 59,78 dir, (1-1 elektroliti için c litrede e ş değer gram veya mol say ı sı  
aynıdı r). 

Debye ve Hückel kuramlarm ı  kurmadan çok daha önce Kohlrausch (1900) 
yaptığı  iletkenlik ölçülerine dayanarak, seyreltiklik büyük oldu ğu zaman 

kuvvetli elektrolitlerin e ş değer iletkenliklerinin konsantrasyonun kare kökü 
ile çizgisel olarak de ğ iş tiğ ini (Ş ekil 3-7) ampirik bir yolla bulmu ş tur. 

A = A, — a 	 (3.39) 

Kohlrausch kare kök yasas ı  denilen bu bağı ntıda e litrede e ş değ er gram 
olarak elektrolit miktar ını  göstermektedir. (3.38) denkleminde parantez içinde 
yaz ılmış  büyüklükler sabit olduğundan (3.39) denklemi ile özde ştir. Debye-Hüc- 
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Ş ekil 3-7. Kuvvetli elektrolitlerde Ao  in grafik ekstrapolasyonla belirlenmesinin ş ematik 

gösterili ş i. 

kel Onsager'in elektriksel etkile ş me kuvvetlerine danayarak ç ıkardıkları  (3.38) 
bağı ntı sı  yalnız Kolhrausch yasas ımn doğ ruluğunu kanıtlamakla kalmaz, bir 
çok hallerde a sabitinin daha önceden tahmin edilmesini de sa ğ lar. 

(3.39) bağı ntısına göre A ile Ve çizgisel olarak de ğ iş tiğ inden sıfır konsan-
trasyonuna ekstrapole etmekle kuvvetli elektrolitler için A, grafik yöntem-
le belirlenebilir ( Ş ekil 3-7). 

Ş ekil 3-8 den görülece ğ i üzere, iyonlar ın yükünün kuvvetli elektro-
liderin e ş değer iletkenliğ i üzerinde önemli bir etkisi olmal ıdır. Çünkü (3-39) 
denklemindeki sabit ve bulunan A — Vegrafiğ inin tuzun kimyasal yap ısma 
bağ lı  olmadığı  halde, tuzun elektrokimyasal de ğerliğ i ile ş iddetle değ iş mektedir. 
Gerçekten bir tuz tipinden di ğ er bir tuz tipine geçi ş te (1-1 veya 2-1 veya 3-1 
tipinde tuzlar) e ğ im atlama yaparak değ iş mektedir. Oysa kimyasal bile ş imleri 
farklı  olan KC1, AgNO3  ve KI03  için eğ imler birbirlerinden çok az farkl ıdır. 
(3.38) denklemine göre A ile ,‘/ çizgisel olarak de ğ iş tiğ inden deneysel olarak 
bulunan eğ inale, denklemden hesapla bulunan e ğ imlerin kar şı laştırılması  
ile denklemin c = 10-3  N konsantrasyonuna de ğ in uygulanabileceğ i gösteril-
miş tir. Daha yüksek konsantrasyon bölgelerinde iletkenlikle konsantrasyon 
arasındaki bağı ntıyı  verebilmek için Shedlevsky (1932) denkleme ampirik 
bir C sabiti eklemi ştir. 
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Ş ekil 3-8. Çeşitli tiplerdeki elektrolitlerin Kohlrausch kare kök yasas ını  gerçeklemeleri. 

A = A, — (B + A A 0) -Vj C e  (1 — A -Vc) 	(3.40) 

Bu denklem 1-1 değerlikli kuvetli elektrolitler için 0,1 N e de ğ in uygulana-

bilmektedir. 

3.14. AYRIŞ MA DERECESI VE İ LETKENL İ K 

Elektrolitik ayrış ma kuramının ilk geliş mesi sıralarında Arhenius, kon-
santrasyon artt ıkça iletkenliğ in azalmas ıııı  elektrolitlerin ayr ış ma derece-
lerinin konsantrasyonla değ iş mesiyle aç ıklamış tı . Daha önce aç ıklandığı  üzere 
(Denklem 3.29) e ş değer iletkenlikle iyonlar ın göçme hı zı  aras ındaki bağı ntı  
a ş ağı daki gibi verilebilmektedir. 

A = a (1+  + 1_) = aF (u+ 	 (3.29) 

Elektrolitin konsantrasyonu küçüldükçe, a, 1 e yakla şı r. Yani A, çok küçük 
konsantrasyonlarda en büyük de ğeri olan A, a yakla şı r, (Denklem 3.35) 

A, = 10+  + 10_ = F (uo+ 	uo_) 

(3.29) denklemi (3.35) denklemine oranlan ırsa 

A 	a (u, 4- u_) 
A, 	(u0+  no) 

(3.35) 

(3.41) 

O 
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ba ğı nt ı sı  bulunur. iyonlarm herhangi bir konsantrasyondaki h ı zları  sonsuz 
seyreltmedeki h ızlarına e ş it kabul edilirse bu bağı ntıdan 

A 
a =  A 
	

(3.30) 
, 

yaz ılabilir. Bu denkleme göre sonsuz seyreltmede bir elektrolitin ayr ış ma 
derecesi bire e ş ittir yani elektrolit tamamen iyonlarma ayr ış mış tır. Arhe-
nius'a göre (3 .30) denklemi hem zay ıf hem de kuvvetli elektrolitlere uygu-
lanabilir. Oysa bugün kuvvetli elektrolitlerin tamamen iyonlar ına ayrış tıkları  
bilindiğ inden kuvvetli elektrolitler için A /A, oran ı  art ık ayrış ma derecesini 
anlatmaz. Bugün bu orana daha çok iyonlarm h ı zı  üzerine iyonlar aras ı  etki-
leş melerin bir ölçüsü olarak bak ılabilir. Debye-Hückel ve Onsager kuram ına 
göre yukarda aç ıklandığı  üzere, iyonlar ın hızı  üzerine iyonlar aras ı  etkile ş me 
kuvvetleri iki biçimde etkir. İyonik hı z konsantrasyondan ba ğı msız olamayın-
ca (3 .41) denkleminden (3 .30) denklemine her elektrolit için geçilemez. Bugün 
A /A, oran ına, iletkenlik oran ı  denir. Bu oran zay ıf elektrolitler için ayn ı  
zamanda ayr ış ma derecesini de gösterir. Çünkü zay ıf elektrolit_ lerde iyon-
lar aras ı  elektriksel kuvvetler a üzerine etkiyecek bir büyüklü ğe eri ş emez. 

3.15. ERİ MİŞ  TUZLARIN İ LETKENLİĞİ  

Kristal halinde bulunan tuzlar ın iletkenliğ i küçüktür, çünkü iyonlar sabit 
bir durumda tutulurlar, ama eritildikleri zaman iyi iletkendirler. Erime nok-
tasının hemen alt ındaki sıcaklıklarda, kristal halinde bile ölçülebilir bir ilet-
kenlik gösterirler. Bu s ıcaklıkta iyonlar biraz hareket gücüne sahiptirler. 
Erimiş  tuzların çoğunun öz iletkenli ğ i büyüktür ve oldukça deri ş ik sulu çö-
zeltilerinin öz iletkenli ğ ini geçer. Örne ğ in 900°C de erimi ş  sodyum klorürün 
öz iletkenliğ i x = 3,66 ohm-1  . cm-1  iken, % 30 luk H 2SO4  çözeltisinin 18°C 
da öz iletkenliğ i x = 0,739 ohm-1  . cm-1  dir. Öz iletkenlikler aras ında bu 
denli büyük fark bulunduğu halde, erimiş  elektrolitlerin e ş değ er iletkenlikleri 
çözeltilerdeki e ş değer iletkenlik büyüklüğündedir. Örneğ in 900°C da erimiş  
NaCl için A = 144,5 ohml . cm 2  ve 18°C da sulu NaC1 için A, = 109 ohm -1 

 cm2  dir. Baz ı  erimiş  tuzlar ın iletkenlikleri Çizelge 3-10 da gösterilmi ş -
tir. 

Çizelgenin incelenmesinden görülece ğ i üzere, çizelgedeki elektrolitlerin 
çoğunluğu kuvvetli iletkenlerdir. Bu elektrolitlerin önemli derecede belki de 
tamamen iyonlarma ayr ılmış  oldukları  kabul edilebilir. Buna kar şı lık A1C13 

 gibi erimiş  halde ak ı mı  az ileten tuzlar da vard ır. Bu tuzlarm ak ı mı  iyi iletme- 

48 



Çizelge 3-10 

Erimiş  tuzlarm iletkenlikleri. 

Tuz Sı caklık C° Öz iletkenlik Egdeğ er iletkenlik 

AgC1 600 4,16 111 
AgBr 600 3,08 51,9 
AgI 600 2,43 64,6 
AgNO3  250 0,83 36,1 

350 1,25 55,4 
NaNO3  350 1,17 52,9 

450 1,56 73,1 
KNO3  350 0,67 36,5 

meleri bunların iyon yap ı sından daha çok molekül yap ı sı  göstermelerinden 
ileri gelir. 

Erimiş  tuzlarm elektrolizi teknikte çok önemlidir. Suyla tepkime ver-
meleri nedeniyle sulu çözeltide ayr ılma olanağı  bulunmayan baz ı  metaller 
bu yolla elde edililirler. Örne ğ in erimiş  sodyum hidroksitten sodyum, erimiş  
magnezyum klorürden magnezyum elde edilir. 

3.16. KATILARIN ELEKTR İĞİ  İ LETMES İ  

Kristal halinde tuzlarda, yukar ıda da iş aret edildiğ i üzere, iyonlar ör-
gü içinde belirli yerlerde bulunduklar ından elektrik alan ında bir hareketlilik 

ve bunun sonucu yeterince bir iletkenlik göstermezler. Ama baz ı  kural dışı  
olanlar vard ır. Bunlardan birisi örgü içinde bulunan iyonlardan birinin di ğ erine 
oranla çok büyük olmas ı  halinde gözlenir. Bu halde küçük olan iyon s ıcaklık 
yükseltilince örgü içindeki aral ıklardan, bir sünger içindeki bo ş luklarda suyun 
hareketi gibi, geçerek elektrik ak ımın]. iletebilir, Ag2S, Cu 20, AgI bu tür ilet-
kenlere örnek olarak verilebilirler ve bunlarda hareket eden iyon katyonlard ır. 

İyon büyüklüğü aynı  olan kristallerde iyonik hareketlilik ancak örgüde 
bir kusur bulunması  halinde olanaklıdır. Bu da ya bir iyonun örgü içindeki 
yerinin bo ş  kalmas ı  (elektriksel nötürlüğün bozulmaması  için ters yüklü-
iyonlardan birinin yeri de bo ş  kalır) veya sözü edilen iyonun örgü aras ındaki 
bir yere yerle ş mesiyle olabilir. Bu halde bir kom ş u iyon boş  olan yere geçe-
rek kendi yerini bo ş  b ırakır. Bu bo ş  yer ise diğ er kom ş u iyon tarafından dol-
durularak iyon hareket eder. AgC1 ve AgBr bu biçimde katyonun düzeninde 
kusur gösteren bir örgü olu ş turur ve iletkenlik katyonun hareketiyle sa ğ lanır. 
Bu tip iletkenlere katyonik iletkenler denir. Bunlarda katyonun ta şı ma sayısı  
1 anyonun ise sıfırdır. Buna kar şı lık PbC12  anyonik iletkenlerdendir. 
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3.17. YARI İ LETKENLER 

Hem iyon hem de elektron iletkenli ğ i gösteren iletkenlere yarı  ilet-
kenler denilmektedir. Kristal örgülerinin kusurlu olarak düzenlenmesi 
iyonik iletkenliğ e ek olarak veya yaln ı z elektron iletkenli ğ ine de neden olur. 
Örneğ in ZnO kristalinde baz ı  Zn2+ iyonları  ara yerlere yerle ş miş tir. Örgüde 
bu a şı rı  art ı  yükleri nötürle ş tirecek say ı da ara yerlerde elektron bulunur. 
Bu halde örgüde a şı rı  bulunan elektronlar hareket ederek elektronik iletken-
lik Sağ lar. İyonik iletkenlik ise ara yerlerdeki Zn 2+ iyonları  tarafından Bağ -
lan ır, ( Ş ekil 3-9). 

Zn++  O--
e 

O-- 	Zn++  
Zn++  O 

e 

O 	Zn++  

Zn++  O--  Zn++  
e 

Zn♦+  
Zn++  

Zn++ 	e 

Zn++  O--  

0 

 

Zn++ 
 O--  ZnO 

0 + Z +n 

 

Ş ekil 3-9. Kat ı  ZnO yap ı s ının ş ematik gösterili ş i. 

Cu 20 veya Ni0 gibi katyonları  daha yüksek değ erliğe de çıkabilen bile-
ş iklerde baz ı  metal iyonlar ı  eksik, buna kar şı lık baz ıları  daha yüksek art ı  
değ erli Ni3  veya Cu2+ iyonlar halinde bulunurlar, ( Ş ekil 3-10). Bu halde 
daha yüksek değ erli örne ğ in Ni3+ katyonu daha a ş ağı  değ erlikli Ni2+ kat-

yonundan bir elektron olarak de ğ erlik değ iş tirir. Bu olay ın bütün örgü bo-
yunca sürmesiyle nikel oksit elektronik iletkenlik gösterir. İyonik iletkenlik ise 
komş u iyonlardan birinin bo ş  yere geçmesiyle olabilir. 

NrF+ 	Ni+++  0 — 	Ni++  
Ni++ 	0-- 	Ni++ 0-- 	Ni ++  0--  
O-- 	p 	0-- 	Ni +++  O-- 	Ni ++ 

 Ni0 

Ni ++ 	O-- 	Ni++ 	O-- 	Ni ++  O--  
Ş ekil 3-10. Kat ı  NiO yap ı s ı nı n ş ematik gösterili ş i. 
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3.18. İ LETKENL İ K ÖLÇMELER İ N İ N UYGULANMAS İ  

İyonik iletkenliklerin önemli uygulama yerlerinden biri, deneysel olarak 
belirlenmemiş  olan veya belirlenemeyen baz ı  elektrolitlerin sonsuz seyrel-
tiklikteki e ş değ er iletkenliklerinin belirlenmesidir. Örne ğ in, zayıf elektrolit-
lerin sonsuz seyreltikliğe ekstrapolasyonu pek kesin de ğ ildir. Güç çözünen 
tuzlar için birbirlerinden farkl ı  konsantrasyonlarda yap ılabilecek ölçü sayısı  
çok s ınırl ı dır. Ama A, in de ğ eri iyonların iletkenlikleri toplam ından buluna-
bilir. 

a) İyonların bağı msız olarak güç etmeleri 

Asetik asidin limit e ş değ er iletkenli ğ i iyonların bağı msız göç etmeleri 
yasasına göre H+ ile CI-1 3C00-  iyonlarının iletkenliklerinin toplam ından olu-
ş ur. Birincisi kuvvetli asitlerin, ikincisi de asetat tuzlar ını n iletkenlik ölçü-
lerinden elde edilebilir. 25°C da 

AocH3coolı  = lou+ 	1  ocH3coo = 349,8 ± 40,9 = 390,7 ohm -1 . 
cm 2  dir. Ayn ı  sonuç Çizelge 3 - 2 den yararlanarak a ş ağı daki yoldan da elde 
edilebilir. 

AoCH3COOH = AoHC1 ± AoNaCH3C00 	AoNaC1 

426,04 + 91,0 — 126,45 = 390,6 ohm-1  . cm2  

Bu sonuncu halde elektrolitleri kendisini olu ş turan iyonlar ın iletkenliklerine 
ayırmak gerekmedi ğ inden daha elveri ş lidir. 

b) Az çözünen tuzlar ın çözünürlüklerinin belirlenmesi 

Az çözünen tuzların limit e ş değer iletkenliklerini belirlemek için tuzu 
olu ş turan iyonlar ın sonsuz seyreltiklikteki iyonik iletkenlikleri toplan ır. 
Örneğ in BaSO4  ın sonsuz seyreltiklikteki e ş değ er iletkenliğ i, Çizelge 3-6 dan 
yararlanarak a ş ağı daki biçimde hesaplanır, (25 °C için). 

A0Baso4 = 1 01.-  Ba2+ 
 

+ 1 p 2 so42—  

63,64 	79,8 = 143,4 ohm-1  . cm2  

Az çözünen tuzlar ın (AgC1, BaSO4  gibi) iletkenlik ölçmelerinden çözü-
nürlükleri hesaplanabilir. Çüzünürlü ğü belirlenecek elektrolitin (litrede e ş değ er 

gram olarak) çözünürlü ğü s ise, denklem (3.9) a göre iletkenli ğ i 

1000 
— 	 (3.42) 
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bağı nt ı sı  ile verilir. Tuz az çözündü ğüne göre e ş değ er iletkenli ğ i limit e ş değer 
iletkenli ğ inden az farkl ı  olaca ğı ndan, yukar ı da iş aret edildiğ i gibi, kendisini 
oluş turan iyonlarm limit iyonik iletkenliklerini toplayarak hesaplan ır Böylece 
tuzun doymuş  çözeltisinin öz iletkenliğ i deneyle belirlenerek denklem (3.42) 
den çözünürlük hesaplan ır. Örneğ in doymuş  bir AgCl çözeltisinin 25°C da 
öz iletkenliğ i x = 1,802 . 10-6  dır. Çizelge 3-6 dan A, için (61,9 + 76 34) = 
138,24 değ eri hesaplan ır ve bunlar denklem (3.42) de yerine konursa: 

1000 . 1 802 . 10-6 
	 — 1,304 . 10-5  mo1/1 

bulunur. 

c) İ LETKENL İ K T İ TRASYONU (KONDÜKTOMETR İ K Tİ TRAS-
YON) 

Asit ve baz tepkimeleri: Kuvvetli bir asit kuvvetli bir bazla titre edilir- 
se 

(H+ + C1-) 	(Na+ + OH-) 	(Na+ 	C1-) + H 2 O 	(3.43) 

tepkimesine giren ba ş lang ıçta çözelti içinde bulunan ve iletkenlikleri büyük 
olan H+ iyonları  harcan ır ve çözeltiye iletkenli ğ i çok daha küçük olan Na+ 
iyonlar gelmiş  olur. O halde çözeltiye baz eklendikçe toplu iletkenlik e ş değ er-
lik noktas ına değ in azal ır. Bu noktadan sonra OH -  iyonlar ı  art ık kullanılma-
dıkları  için ve iletkenlikleri de büyük oldu ğundan baz eklendikçe iletkenlik 
artar, e ş değ erlik noktas ında iletkenlik en küçüktür. Buna göre eklenen baz 
miktarı  apsis, çözeltinin öz iletkenli ğ i de ordinat ekseninde gösterilirse, ( Ş ekil 
3-11) de görüldüğü gibi iletkenlik önce azal ır, sonra artar. Uygulamada titre 
edilecek çözelti (burada HC1) oldukça seyreltik al ınır Toplu hacmin de ğ iş -

memesi için eklenen baz (burada NaOH) olanakl ı  olduğu ölçüde deri ş ik olma-
lıdır. Bu ko şullar altında öz iletkenlik titre edilmemi ş  asit veya aşı rı  baz kon-

santrasyonu ile yakla şı k olarak orant ılıdır ve bunun sonucu olarak titrasyon 
sıras ında öz iletkenlik eklenen baz miktar ı  ile çizgisel olarak de ğ iş ir, ( Ş ekil 
3-11). I ve II do ğ rularının kesiş tikleri nokta e ş değerlik noktas ını  gösterir. 

Öz iletkenlik x, 1 /R ile orant ılı  olduğundan x yerine do ğ rudan ordinatta 
gösterilebilir. Titrasyon s ıras ındaki hacim de ğ iş melerinden ileri gelen hatay ı  
düzeltmek üzere x yerine V /R de al ınır. V çözeltinin toplu hacmini gösterir. 

Kuvvetli bir baz ı n kuvvetli asitle titrasyonunda da benzer bir ş ekil elde 
edilir 

s 	
138,24 
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C 	 47z 

Ş ekil 3-11. Kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla iletkenlik titrasyor ıu. 

Asetik asit gibi zay ıf bir asitin, NaOH gibi kuvvetli bir bazla titrasyonun-
da iletkenlik -hacim de ğ iş imi Ş ekil 3-12 de gösterilen I e ğ risi gibidir. Zayıf 
elektrolitin iletkenliğ i baş langıçta azd ır ve baz eklendikçe iletkenli ğ i daha 
büyük olan bir tuz oluş tuğu halde iletkenlik daha da azahr. Bunun nedeni 
ortak iyonun (burada asetat) iyonlara ayr ılmayı  azaltmasıdır. Daha çok baz 
eklendikçe zay ıf asit yerine geçen tuz miktar ı  ve dolayı sıyle çözeltinin öz ilet-
kenliğ i artar. E şdeğerlik noktas ından sonra a şı rı  baz etkisiyle iletkenlik daha 
da artar. 

CH 3COOH -I- (Na+ 	OH-) -> (CH 3C00-  -I- Na+) 	H 20 (3.44) 

Zayıf bir asitin zay ıf bir bazla iletkenlik titrasyonu e ğ risi baş langıçta 
zayıf bir asitin kuvvetli bir bazla titrasyonuna benzer. Ama e ş değ erlik nokta-
sından sonra zay ıf baz ın iletkenliğ e etkisi çok küçük olduğundan iletkenliğ in 
sabit kaldığı  görülür, (Ş ekil 3-12 de e ğ ri II). 

İ letkenlik titrasyonlarm ın analitik kimyada önemi, özellikle dönüm nok-
tası  indikatörlerle görülemeyen renkli veya kirli çözeltilere uygulanabilmesin-
dendir. Ayrıca zayıf ve kuvvetli asit karışı mları= ayrı  ayrı  miktarlar da 
iletkenlik ölçülerinden yararlanarak belirlenebilir. Titrasyon için zay ıf baz 
kullanarak elde edilen e ğri tipi ( Şekil 3-13 de) gösterilmi ş tir. Ba ş langıçta 
eklenen bazla öz iletkenli ğ in azalmas ı  kuvvetli asitin nötürleşmesi ile ilgilidır. 
Ondan sonra zay ıf asit nötürle ş tikçe yerine iletkenliğ i daha çok olan tuzu 
geçer ve öz iletkenlik artar. Her iki asit de tamamen nötürle ş tikten sonra 
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Ş ekil 3-12. Zay ı f asidin iletkenlik titrasyonu. 

-› e J/e nin bac 

Ş ekil 3-13. Kuvvetli bir asitle zay ıf bir asit karış unnun zayıf bir bazla iletkenlik 
titrasyonu. 

zayıf baz ın iletkenliğe etkisi çok az olduğundan sabit kalır. Birinci kesiş me 

noktas ı  kuvvetli asidin, birinci ile ikinci kesi ş me noktaları  arasındaki fark da 

zayıf asidin miktar ını  karşı lamaktad ır. Ş ekilde görüldüğü gibi, birinci eş de-

ğerlik noktas ı  keskin de ğ ildir. Bu henüz tuz asidinin hepsinin harcanmadan 
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önce asitik asidin iyonla ş mağ a baş lamasından ileri gelir. Bununla beraber 
her iki doğ runun çizgisel olan k ı sımları , ş ekilde görüldüğü gibi, uzat ılarak e ş -
değerlik noktas ı  bulunabilir. 

Çökme tepkimeleri 

(Agt 	NO3-) 	(K+ + Cl-) -> AgC1 -I- K+ + NO 3- 	(3 . 45) 

Tipindeki bir tepkimede eklenen klorür tuzu ile AgC1 çöktü ğünden Ag+ yeri-
ne K+ geçmi ş  olur. Ag+ nun 18° de limit iyonik iletkenli ğ i 53,25 ve K+ nın da 
63,65 olduğundan ba ş langıçta iletkenlik az artarsa da e ş değ erlik noktas ıı idan . 

sonra Cl-  iyonları  artık kullanılmadığı ndan birden artar, ( Ş ekil 3-14 eğ ri I). 

Titrasyon sonucu olu ş an maddelerin her ikisi de az çözünüyorlarsa örne ğ in 

(Mg2 + 	SO42-) 	(Ba2+ 	20H-) -› Mg(OH) 2 	BaSO4 	(3.45) 

tepkimesinde iletkenlik önce azal ır, ama e ş değerlik noktas ından sonra ser-

best baryum hidroksit etkisiyle, ( Ş ekil 3-14 eğ ri II) de görüldüğü gibi, artar. 

Çöktürme tepkimelerinden iyi sonuç almak için çözünürlii ğ ii ve diğer iyon-

larm absorpsiyonunu azaltmak üzere alkol kat ılmalıdır. 

Ş ekil 3-14. Çöktürme tepki ıneleri ile ilgili iletkenlik titrasyon e ğ rileri. 

d) Hidroliz ve Solvaliz Dereeelerinin. Belirlenmesi 

Zayıf bir asit veya baz ın tuzu suda çözülürse, tuzun hidroliziyle çözelti 
bazl ı  veya asitli bir tepkime verir. Yani a ş ağı daki denklemlere göre tuzun 

anyon veya katyonu ile su molekülü aras ında proton ahş  veriş i olur 
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CH 3C00-  + H20 CH3COOH OH- 	 (3.46) 

NH4+ + H20 ± NH 3  H30+ 	 (3.47) 

Her iki halde de çözeltinin iletkenli ğ i artar Çünkü yava ş  hareket eden asetat 

ve amonyum iyonlarm ın bir kısmının yerine daha h ızlı  hareket eden OH-  veya 

H30+ iyonlar ı  geçmiş tir. İ letkenliğ in de ğ iş mesinden hidroliz derecesi belirlene-

bilir. Her hangi iyonik konsamrasyonda ölçülen e ş değ er iletkenlik A ile göste-

rilirse, bu yeteri kadar seyreltik çözeltilerde tuzun hidrolize u ğ ramamış  kıs-

mıyla, hidroliz sonucu olu ş an asit veya baz ın toplamma e ş it olmal ı dır. 
Hidroliz derecesi y ile gösterilirse 

A = ( 1  — y) Atuz + YAasit (Baz) 	 (3.49) 

dır. Buradan hidroliz derecesi için örne ğ in NH4C1 çözeltisi halinde 

A = (1 — y) ANH 4 c ı 	y AHC1 

dir. Böylece hidroliz derecesi için 

A — ANH4c ı  
AHc ı 	ANHac ı  

bulunur. Bilinmeyen ANHac ı ,  saf NH4C1 tuzu çözeltisine hidrolizi önleyecek 
miktarda NH 3  eklenerek belirlenir. Eklenen zay ıf baz ın ayr ış mas ı  tuzunun 

yanmda çok azalmış  olduğundan ihmal edilebilir. AHei  ise ayrıca belirlene 

bilir. 

Sözü edilen tepkime için kütleler etkisi yasas ı  yaz ı lırsa 

Y 

(3.50) 

(3.51) 

aHN3 • aH30+  

aNH4
+ 
 • —H20  

CNH3---• CH30+ 

CNH4+  . CH2 0 

fNH 3 • fH30+  

fNH4+ • fH20 
(3.52) 

Eğ er ölçmeler seyreltik bir çözelti içinde yap ıhyorsa çözücünün aktifli ğ i sabit 

kalır ve iyonlarma ayrış mamış  baz ın aktiflik katsay ısı  yerine 1 konulabilir. 

Debye - Hückel aktiflik katsay ı s ı  yasas ı  alanı  içinde fNH4+  = fH30+  olaca ğı n-

dan denklem a ş ağı daki biçimde basitle ş tirilebilir 

CNH3 • CH30+  
Kh — 

CNH4+  

y2 . C, 

1 — y 
(3.53) 

ve hidroliz derecesi yard ımıyla hidroliz sabiti bulunabilir. 

Çözücü olarak sudan ba ş ka çözücüler kullan ılırsa tuzun solvalizasyonu 

olur, Örne ğ in 

NO - HCN CN-  HNO3 	 (3.54) 
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. 
1 — y 	 1 — 0,047 	

— 5,33 10-4 
 

Kh 
y2  . Co 	(0,047) 2  . 0,0108 

veya 

NH4+ + C2H5OH ± C2 1150H2+ 
	

(3.55) 

Bu halde de HNO 3  veya NH 3  yeterince çok al ınarak solvalizin azalt ılması  
yoluyla yukar ı dakine benzer biçimde solvaliz derecesi belirlenebilir. 

Örnek 

0,0108 M anilin hidroklorür çözeltisinin iletkenli ğ i 118,6 ohm-1  cm2  dir. 
Aşı rı  anilin eklendiğ i zaman (yani çözelti anilin ile doyuruldu ğunda) e ş değ er 

iletkenlik 103,6 ya dü ş tüğü saptanmış tır. Anilinin sudaki iletkenliğ i ihmal 
edilebilir. Ayn ı  konsantrasyonda tuz asidinin e ş değ er iletkenliğ i 411,7 dir. 

Hidroliz derecesini ve hidroliz sabitini hesaplay ınız. 

Hidroliz Dengesi 

C6H5NH3+ --F H20 C6H NH2  ± H30+ 

Hidroliz derecesi y ise 

A — Ac6H5NH3c ı 
	118,6 - 103,6 

411,7 - 103,6 

y = 0,047 

Hidroliz sabiti 

Y 
AC6H5NH3CI 

e) .Kinetik Ölçüler 

İ letkenlik ölçüleri yard ımıyla iyonların katıldığı  tepkimelerin, bu tep-
kimeler yeteri kadar yava ş  ilerliyorlarsa, dengeye eri ş ip efiş emedikleri sap-
tandığı  gibi, zamana göre tepkimenin ilerleyi ş i yani tepkime hı zı  da izlene-
bilir. Bu yolla örne ğ in sabunlaş ma, diazolama, esterle ş me v.b. gibi tepkimeler 
incelenmi ş tir. Bu belirlemeler ilke olarak tepkimedeki iyonlar ın oluşmaları  
veya harcanmalar ı  veya yava ş  hareket eden bir iyonun yerine h ızlı  hareket 

eden bir iyonun geçmesi veya bunun tersine h ızlı  hareket eden bir iyonun 
yerine yava ş  hareket eden bir iyonun olu ş masına dayanır. Bir örnek olarak 
sodyum hidroksitle bir esterin sabunla ş masını  inceliyelim. 

Ri COO R2 	OH-  -› R i  C00- 	R2 OH 	 (3 . 56) 
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Tepkime denkleminde de görülece ğ i üzere iki moleküllüdür. Ba ş langıçtaki 

ester konsantrasyonunu a, OH-  konsantrasyonunu b ve her hangi bir andaki 

asit anyonu konsantrasyonunu x ile gösterirsek, tepkime h ı zı  denklemi aş a-

ğı daki biçimi al ır. 

dx ./ dt = k (a — x) (b — x) 	 (3.57) 

(k) tepkimenin aranan h ız sabitini göstermektedir. 

Denklemin entegrali al ınmış  hali 

k = 1 /(a — b) t ln (a — x) b /(b — x) a 	 (3.58) 

dir. tepkime sırasında h ızlı  hareket eden OH -  iyonlar ı  yerine sürekli olarak 

yavaş  hareket eden asit anyonu geçti ğ inden iletkenlik de sürekli olarak azal ır. 
Her hangi bir t an ında ölçülen öz iletkenlik x denklem, (3.22, 3.24 ve 
3.25) e göre yakla şı k olarak çe ş itli iyonları n iletkenlikleri toplamma e ş ittir. 

= b lva  + 	(b — x) 10H- 	x 1R ı  coo- 	 (3.59) 

Na+ iyonları  konsantrasyonu bütün tepkime süresince sabittir ve b olarak 

kalır. Tepkime ba ş langı cındaki iletkenlik için b (10H-  -I-- 1Na+) = xo  koyar-

sak 

x = b(lox-  4- 1Nal lo X /( 1 011— 	COO ) = xo 	İ M 	(3.60) 

bulunur. x ölçülen iletkenlik yard ımıyla hesaplanır, x in değeri denklem 

(3.58) de yerine konarak k h ız sabiti hesaplan ır. Burada tepkime s ırasında 

1 değerleri ve dolay ı sıyla M nin değ işmediğ i varsay ılmış tır, ki bu ,da ancak 

seyreltik çözeltiler için yakla şı k olarak do ğ rudur. 

f) İ letkenlik ölçmelerinden yararlan ılarak iyonla ş ma sabiti belirlenmesi 

(3.9) ile (5.7) de ve sonsuz seyreltiklikteki A c, ın belirlenmesi (3.9) da veril-

miş tir. 

Örnek 1 

25°C da 0,01 M KCl çözeltisi bir iletkenlik hücresine doldurularak di-

zenci ölçüldüğünde 150,00 ohm bulunmu ştur. Aynı  hücre ayn ı  biçimde 0,01 

N tuz asidi çözeltisi ile dolduruldu ğu zaman 25°C direnci 51,40 ohm olarak 

ölçülmüş tür. 25°C da 0,01 M KCl çözeltisinin öz iletkenli ğ i x = 0,0014088 

ohm-1  cm-1  olduğuna göre (a) hücre sabitini, (b) tuz asidi çözeltisinin öz ilet-

kenliğ ini ve (e) tuz asidi çözeltisinin e ş değ er iletkenliğ ini hesaplayını z. 

(a) Hücre Sabiti 

K = xR = 0,0014088 . 150,00 = 0,21132 cm -1 . 
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(b) Tuz asidi çözeltisinin öz iletkenli ğ i 

R 	
0,
5140 

	

=   = 0,004111 mho c ı  
,

21132 	 m- 

veya x = 0,004111 ohm-1  em- 1 

(c) 'E ş değer iletkenlik 

A = 
 1000 	1000 . 0,004111 
	  — 411,1 ohm-1  cm2  

eş değer gram-1 

Örnek 2 

Bir iletkenlik hücresi 0,02 M KCl çözeltisi ile doldurularak 25 °C da Whe-
atstone köprüsü ile direncinin 82,4 ohm oldu ğu ölçülmüş tür. Aynı  hücre 0,0050 

N K 2SO4  çözeltisi ile doldurulduğunda direncinin 326 ohm oldu ğu bulun-
muş tur. 0,0200 molar KC1 çözeltisinin öz iletkenli ğ i 0,002768 ohm-1- cm-1 

 dir. (a) Hücre sabiti kaçtır? (b) Potasyum sülfat çözeltisinin öz iletkenli ğ i, 
(c) e ş değer iletkenliğ i ve (d) molar iletkenli ğ i ne kadardır? 

(a) Hücre Sabiti 

K = x R = 0,002768 . 82,4 = 0,2281 cm-1  

(b) K2SO4  çözeltisinin öz iletkenli ğ i 

K 	0,2281 
R 	

326 — 0,0006997 ohm-1  em-1  

(c) E ş değ er İ letkenlik 

1000 x 	1000 
A = 

. 0,0006997 = 

2 

A = 279,8 cm2 ohm-1 mo1-1 

Örnek 3 

25°C da 0,001028 N asetik asit çözeltisinin e ş değer iletkenliğ i 48,15, 
sonsuz seyreltiklikteki e ş değer iletkenliğ i 390,7 dir. Bu konsantrasyonda a) 
Asetik asidin iyonla ş ma derecesini ve b) iyonla ş ma sabitini hesaplay ımz. 

A 	48,15 
	 = 0,1232 

Ao 	390,7 

c 	 0,01 

x = 

c 	0,0050 

(n) Molar iletkenlik 

1000 x 	1000 
A = 

C 	0,050 

. 0,0006997 = 139 cm 2  ohm- ı  
e ş değer gram-1 

0( = 
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oc 2 	 (0,1232) 2  0,001028 
. 

1 — a (1 — 0,1232) 	
= 1,780 10-5 

 

Örnek 4 

25°C da bir iletkenlik hücresine doldurulan 0,01 normal KC1 çözeltisinin 
direncinin 484,0 ohm olduğ u ölçülmii ş tür. Ayn ı  hücre 25° C de çe ş itli nor-
malitelerde NaC1 çözeltisi ile dolduruldu ğu zaman a ş ağı daki dirençler öl-
çülmü ş tür. 

Normalite Direnç (ohm) 
0,0005 10910 
0,0010 5494 
0,0020 2732 
0,0050 1123 

(a) Her bir NaCl konsantrasyonu için A y ı  hesaplayımz ve (b) A y ı  N/c ye 
karşı  grafiğe geçirdikten sonra sonsuz seyreltikli ğe ekstrapole ederek A o  ı  
bulunuz. 

0,01 N KC1 çözeltisinin öz iletkenli ğ i x = 0,0014088 ohm-1  cm-1  dir. 

(a) Hücre Sabiti 

K = xR = 0,00014088 . 484 -= 0,682 cm - ı  

NaCl çözeltileri için öz iletkenlik 

x ı  = 

X2 = 

X3 = 

x4 	--- 

K 
R= 

,682 
05494 

0,682 
0,00006259 = 

10910 

— 0,0001242 

— 0,0002462 

0,0006039 

0,682 
2732 

0,682 
1123 

Eş değer iletkenlikler A 

1000 x 	0,0626 
A ı  = 

e 	0,0005 
= 125,2' 

0,124 
= 124,2 

0,0010 

K c  — 
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A4  - 
0,0050 

0,0006039 . 1000 

K 	2,478 . = = 6931 ohm 
x 	3,575 . 10-4 

0,0002462 . 1000 
= 123,1 

0,0020 

= 120,4 

Ao  = 126,7 ohm-1  cm2 

bulunur. 

Örnek 5 

Bir iletkenlik hücresi 0,1 M KC1 çözeltisi ile dolduruldu ğu zaman di-

direnci 25 °C da 192,3 ohm olarak ölçülmü ş tür. Aynı  hücre konsantrasyonu 
0,003186 m ve e ş de ğ er iletkenli ğ i A = 112,2 ohm cm 2  olan NaC1 çözeltisi ile 
doldurulduğu zaman direnci kaç ohm olur? 0,1 M KCl çözeltisinin 25 °C daki 
öz iletkenliğ i 0,0128862 mho /cm dir. 

Hücre sabiti K 

K = x R = 0,0128862 . 192,3 = 2,478 

0,003186 M NaC1 çözeltisinin öz iletkenli ğ i için 

A 	x 10 00 
ba ğı ntısından 

C 

x 
A C 	112,2 . 0,003186 

= 3,575.10-4  mho/cm 
1000 	 1000 

3.19. TAŞ IMA SAYILARI 

Taşı ma sayı sının deneysel olarak belirlenmesi için genel olarak üç yöntem 
kullanılır. a) Birincisi. Hittorf taraf ından (1853) önerilmi ş tir ve elektrotlar 
dolayındaki konsantrasyon de ğ iş iminin belirlenmesine dayanır b) Ikincisi, 
iki çözelti aras ındaki ayr ılma yüzeyinin hareket h ı zının ölçülmesine, e) 
Üçüncü ise uygun hücrelerin elektromotor kuvvetinin ölçülmesine dayan ır, 
(Bölüm 6). 

a) H İ TTORF YÖNTEMİ NE GÖRE TAŞ IMA SAYISI BELIRLENMESI 

Elektroliz s ıras ında elektrotlar dolay ında konsantrasyon de ğ iş meleri 

ölçülerek Hittorf yöntemine göre ta şı ma sayı s ı  belirlenmesi, ancak anyon 

ve katyonun göçme h ı zlar ı  birbirlerinden farkl ı  olduğu zaman yap ılabilir. 
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Örneğ in platin elektrotlar aras ında HCl çözeltisi elektroliz edilsin ve 

hidrojen iyonlarının göçme hı zı , gerçekte olduğu gibi, klor iyonlar ının göçme 

hı zının 4 katı  olsun: ıı H+ = 4 ıki-. Elektrotlar aras ına bir gerilim uyguland ığı  

zaman h ızlı  göçen H+ iyonlar ı  tarafmdan toplu ak ımın 4 /5 ü ta şı ndığı  halde, 

Cl-  iyonları  tarafından ancak ak ımın 1 /5 i ta şı nır. Aynı  zamanda katodda 

5 H+ ve anodda 5 Cl-  iyonu ayrışı r. Göçme hı z ı  ile akım miktar ı  aras ındaki 

bağı ntı  Ş ekil 3-15 de ş ematik olarak gösterilmi ş tir. Bir elektrolitik hücre 

A ve B çeperleri arac ılığı  ile katot, anot ve orta k ı s ım olmak üzere 3 e ayr ıl-
mış  olsun. Akım verilmeden önce her 3 k ı sımdaki konsantrasyonlar ve dola-

yısiyla, bölmelerde iyonlarm da ğı lımı  birbirinin aynıdır (Ş ema I). Elektrotlar 

arasına bir gerilim uygulanmas ından hemen sonra, henüz de ş arj olmadan, iyon-

ların alan içindeki dağı lımı  Ş ema II de gösterilen biçimi al ır. Orta kısmın bileş i-

mi değ işmez, ama anot k ısmı  hızlı  hareket eden katyonlardan 4 art ı  iyon, 

katot k ısmı  daha yava ş  hareket eden anyonlardan 1 eksi yüklü iyon fakirle ş -

miş  olur. Böylece katot k ısmındaki iyon çiftleri 5 den 4 e, anot k ısmında ise 5 
den 1 e inmi ş  olur. Her iki kı sımda da tek kalan iyon say ıları  5 dir. Her iki 

yanda tek kalan 5 er iyon de ş arj ile yüklerini verince iyon da ğı lımı  Ş ema 3 teki 
gibi 	olur. 

+ + + + + + + + + 4- 
Krı fo cl Anad Sema I 

+ 	4. + +- 

Sema ÎI 

• 

+ +- 4- • 4- 	4_ 	4. 	+. 

Sema 	j-j-T 

Ş ekil 3-15. Göçme h ı zı  farkh olan elektrolitlerde konsantrasyon de ğ iş imi. 

Tuz asidi çözeltisindeki bu de ğ iş meler 5 faradayl ık akım geçtiğ inde 
aşağı daki biçimde gösterilebilir. 

Katot k ısmı  Orta kı s ım Anot kısmı  
De ş arj ile — 5 H+ — 5 Cl 

Göç ile gelenler + 4 H+ + 41I+ -I- 1 Cl-  1 Cl- 

Göç ile gidenler — 1 Cl- - 4H+ — Cl-  — 4 H+ 

Toplam — 1 HC1 O — 4 HCl 
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o c> o 

J 

O halde anot bölmesindeki konsantrasyon azalmas ı  katot bölmesine 
oranla daha büyüktür. Anodda göç ile gelenlerden daha çok Cl -  iyonlarının 
ayrış ması  çözeltideki Brown hareketleri sonucu elektrot dolay ında bulunan Cl-
iyonları  arac ıhğı  ile olabilmektedir. Burada sözü edilen göç hareketin seçimli 
bilesenidir. Elektrotlar do1aylar ında bu konsantrasyon de ğ iş melerinin ola-
bilmesi için çözdü karış tırılmarnah ve difii zyon veya konveksiyona olanakl ı  
olduğunca engel olunmalı dır. Bunun için de ( Ş ekil 3-16) da gösterilen tipte 
aygıtlar kullanı lır. 

Ş ekil 3-16. Hittorf yöntemin göre tas ıma sayı sı  belirleme semas ı . 

(N+Z+  = N_Z_) tipindeki basit elektrolitlerin elektrolizinde ak ım ş iddeti 
(denklem 3.17) ye göre 

(3.61) 
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diri Katyon bu ak ım ın 

esXNZu+  

esXNZ(u+ + u_) 	 u_ 

k ısmını  ve anyon da bunu kar şı lamak üzere 

u 

ıl+ 	u_ 

n+  
u+ (3.62) 

(3.63) 

kısmını  ta şı r. Hittorf'a göre bir iyonun ta şı dığı  elektrik mikta ı mm, iyonların 
toplu olarak ta şı dıklar ı  elektrik miktar ına oran ına ta şı ma sayısı  denir ve 
katyonun ta şı ma say ı sı  n+, anyonun ta şı ma sayı s ı  n_ ile gösterilir. Ta şı ma 
say ılarının toplam ı  elbette 1 e e ş it olmal ı dır 

n+ 	n_ = 1 	 (3.64) 

Denklem (3.62 ve 3.63) ye göre bir iyonun ta şı ma say ısı , o iyonun göçme 
hı z ının anyon ve katyonun h ı zlar ı  toplam ına oranına e ş it olduğu görülmektedir. 
Göçme h ı z ı  da iyon hareketliliğ i ile orant ı lı  olduğundan (denklem 3.24 ve 3.28) 
taşı ma say ıları  a ş ağı daki bağı nt ılaı la da verilebilir: 

n+  = A  ve n_ =-- 	 (3.65) 

Bu iki bağı nt ıdan, kolayca görülece ğ i üzere, her bir iyonun hareketlili-
ğ ini , ta şı ma sayı s ı  ve e ş değer iletkenlik yard ımıyla belirlemek olanaklı dır, 

(1+  = n+  A 
	

ve 	1_ = n_ A) 

Ayrış ma derecesi a olan bir elektrolit için (denklem 3.24 ve 3.29) 

1 = n+ A 	
(3.66) 

ve 

ı  = 

 

(3 . 67) 

 

dir. Bu bağı nt ılara göre ayr ış ma derecesi a biliniyorsa ta şı ma sayı s ı  belirlen-
mesi ve iletkenlik ölçülerinden (verilen ko ş ullarda) her iyonun hareketlili ğ i 
bulunabilir. 

İyonlar ı n hızı  elektrolit çözeltisinin konsantrasyonu ile de ğ iş tiğ inden 
(3.22) ta şı ma sayıları  da konsantrasyona göre de ğ iş ir, (Çizelge 3-11). 
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Çizelge 3-11 

25 °C da sulu çözeltilerde katyonlar ın taşı ma sayıları . 

konsan-
trasyon HCl LiC1 NaC1 KC1 KNO3  AgNO3  B aC1 2  K2SO 4  LaC1 3  

- -- 
0,01 0,8251 0,3289 0,3918 0,4902 0,5084 0,4648 0,440 0,4829 0,4625 
0,02 0,8266 0,3261 0,3902 0;4901 0,5087 0,4652 0,4375 0,4848 0,4576 ` 
0,05 0,8292' 0,3211 0,3876 0,4899 0,5093 0,4664 0,4317 0,4870 0,4482 
0,1 0,8314 0,3168 0,3854 0,4898 0,5103 0,4682 0,4253 0,4890 0,4375 
0,2 0,8337 0,3111 0,3821 0,4894 0,5120 - 0,4162 0,4910 0,4233 
0,5 - 0,300 - 0,4888 - - 0,3986 0,4909 0,3958 
1,0 - 0,287 - 0,4882 - - 0,3792 - - 

C113  
C00-  
Na-,  NH4C1 KBr K3  [Fe CaC12  

(CN)4 ] 
0,01 0,554 0,491 0,483 0,426 0,426 
0,05 0,557 0,491 0,483 0,439 0,414 
0,10 0,559 0,491 0,483 0,441 0,406 

Hittorf yöntemine göre ta şı ma say ılarını  belirlemek için Ş ekil 3-16 da 
gösterilen tipte bir ayg ı t kullanı lır Aygıtın her üç bölmesi ta şı ma sayı s ı  belir-
lenecek elektrolit çözeltisi ile doldurulur. Deneyden sonra her üç bölmeden 
(A anot, K katot ve O orta bölme) örnek al ınarak analiz edilir Orta k ısımda 
konsantrasyon değ i ş mesi olmamalı dır. Devreye seri olarak ba ğ lanmış  bir 
kulonmetre, C, yard ımıyla devreden geçen toplu ak ım bulunur. 

Örnek. Bakır elektrotlar aras ında 0,2000 molal CuSO 4  çözeltisi elektroliz 
ediliyor. Deney sonunda 36,4340 g katot çözeltisinin 0,4417 g Cu içerdi ğ i ve 
kulonmetrenin katodunda 0,0405 g gümü ş  ayrıldığı  saptand ığı na göre bak ır 
ve sülfat iyonlarının taşı ma sayılarını  hesap ediniz 

36,4340 g katot çözeltisindeki 0,4417 g Cu ve CuSO 4  ın molekül ağı rlığı  
159,6 olduğuna göre 

0,4417 . 159,61 
	  = 1,1090 g CuSO4 ı  karşı lar. 

63,54 

Bu çözelti içindeki su miktar ı  

36,4340 - 1,1090 = 35,3250 g d ır. 

Elektrolizden önce 0,2 molal olan CuSO 4  çözeltisinde ayn ı  miktar su 

159,61 0,200 . 159, 
35,3250  	1,1276 g CuSO4  içerir. 

1000 
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O halde katot kompart ı man ında azalan CuSO4 

 1,1276 — 1,1090 = 0,0186 g dır. Bu da 

2 . 0,0186 
159,61 	= 0,000233 e ş değ er gramd ır. 

Devreden geçen toplu ak ı m 0,0405 g veya 0,0405 /107,88 = 0,000375 
eş değ er gram Ag+ ile verilmi ş tir. Bunun sonucu olarak ayn ı  e ş değ er gram Cu da 
katodda ayr ılmış  olmalıd ır. Oysa katodda yaln ı z 0,000233 e ş değ er graml ık bir 
azalma saptandığı ndan 

0,000375 — 0,000233 = 0,000142 e ş de ğer gram 

katot bölmesine göç ile gelmi ş  olmas ı  gerekir. Katoda do ğ ru göç eden iyon 
Cu2+ iyonlar ı  olduğundan bu kadar e ş değer gram bu iyonlar taraf ından taşm-
mış  olmalı dı r ve Cu2t iyonlarının ta şı ma say ıs ı  

0,000142 2+ - 	
 - 0,379 –cu — 0,000375 

sülfat iyonlar ının ta şı ma say ı s ı  ise 

nso42  = 1 — 0,379 = 0,621 

b) AYRILMA YÜZEY İ N İ N YER DEĞ I Ş TIRMESI YÖNTEM İ NE 
GÖRE TAŞ IMA SAYISI BELIRLENMESI 

Hittorf yöntemine göre ta şı ma say ısı  belirlenmesindeki duyarl ık uygula-
nan nitel analiz yöntemlerinin duyarl ığı na bağ lıdır. Ayrıca deney s ıras ında 
ı sınma sonucu konveksiyon olmamas ı  için küçük akı m ş iddetinde çal ışı lmah-
dır. Bu nedenlerle  Hittorf yöntemiyle duyarl ı  sonuçlar elde etmek güçtür. 
Son zamanlarda do ğ rudan bir iyonun göçme h ı zını  ölçmeğe dayanan 
ayrılma yüzeyinin yer de ğ iş tirmesi yöntemi geli ş tirilmiş tir. Bunun için Ş ekil 
3-17 de gösterilen tipte dereceli bir boru içeren ayg ıtlar kullanı lır. Aygıtın 

içi bir iyonu ortak ve birbiri ile bir ayr ı lma yüzeyi olu ş turacak biçimde iki 
elektrolit ile doldurulur. Örne ğ in önce alt k ı sım CdC1, çözeltisi ile a a' düze-
eine de ğ in doldurulduktan sonra üste HCl çözeltisi konulmu ş  olsun. 

Bu halde alt k ı s ı mdaki anot kadmiyum metali, üstteki katot Pt levhad ır. 
Elektrotlar aras ına gerilim uyguland ığı  zaman Cd anodda kadmiyum çözel-
tiye geçer, katodda hidrojen ayr ışı r. H+ iyonları  yukarıya katoda do ğ ru hare-
ket ettikçe onlar ın yerine Cd2+ iyonları  geçer ve böylece aa' ayr ılma yüzeyi, 
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c 

1000 
n = V (3.68) 

Ş ekil 3-17. Ayr ılma yüzeyinin yer de ğ iş tirmesi yöntemi ile ta şı ma say ı sııı m 

belirlenme ş emas ı . 

yukarı  doğ ru örneğ in bb' e değ in kayar. Ayr ılma yüzeyi renkli çözeltilerde 

gözle izlenebilir, di ğ erlerinde k ırılma indisleri belirlenerek izlenir. Belirli bir 
hacmin yukar ı  kayması  için geçen zaman VE: buna bağ lı  olan akım miktar ın-

dan ta şı ma say ı s ı  hesaplan ı r: 

Eğer 1 F l ık elektrik çözelti içinden geçirilirse böyle bir yüzey 1 e ş değ er 

graml ık bir hareket göstermelidir. Bu s ırada geçen ak ımın n 1  kesri katyon 
tarafından ta şı nacağı ndan, n+  e ş değer gram katyon katoda do ğ ru hareket 

eder. E ğ er CdC1 2  çözeltisi litrede c e ş değer gram içeriyorsa, bir e ş değ er gram 

madde içeren hacim 1000 /c ml dir ve ayr ılma yüzeyi 1 faradayhk elektrik 
için 1000 n+  /e ml. yer de ğ iş tirir. Bunu V ile gösterelim. 

Eğer dereceli tüpte katyonun v mililitrelik bir hacim taramas ı  1. t 

kulon elektrik miktar ı  ile olanakl ı  ise 

v I . t 

    

(3.69) 
V 	F 	1000 n+  
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bağı nt ı sı  yaz ılabilir. Burada I amper olarak ak ı m ş iddetini, t de saniye olarak 
zaman ı  göstermektedir (3 .68 ve 3.69) denklemlerinden katyonun ta şı ma sayı sı  

bulunur. 

F e v 
n+ — 1000 I t 

(3.70) 

Eğer anyonlar ı  farkl ı  katyonlar ı  ortak iki elcktrolitin ayr ılma yüzeyi 
incelenirse, ayn ı  denklem anyonun ta şı ma say ı s ı  için de kullan ı lır. 

c) Elektromotor kuvveti ölçmesine dayanarak ta şı ma say ılarının belir-

lenmesi ileride görülecektir, (Bölüm 4 - B. c. 225 denklemi). 

Örnek 1 

25 °C da tuz asidi için A, = 426,16 ve hidrojen iyonlar ı  için ta şı ma say ısı  
n+  = 0,821 dir. H+ ve Cl-  iyonların ı n iyonik iletkenliklerini hesaplay ını z. 

Hidrojen iyonlarmın iyonik iletkenlikleri için 

1,H+ = n+  A, = 0,821 . 426,16 = 349,9 ohm-1  em 2. e ş . gram-1 . Diğ er 
yandan 

ıı , 	= 1 

olduğundan 

nc ı  = 1,000 	0,821 = 0,179 

locl = n_ A, = 0,179 . 426,16 = 76,3 ohm -1  em2. eş . gram-1  

Örnek 2 

Çizelge 3-2 ve 3-11 den yararlanarak 25°C da asetik asit için A, ı  hesap-
layınız. 

1 0H+ = no+  AoHeı  = 0,82 . 426,1 = 349,4 

locH3coo = no_ • AoCH3COOH = 0,45 . 91,0 -= 40,6 

AoCH3COOH = 1 0H+ —F 1  0CH3C00—  = 349,4 + 40,6 = 390,0 

(0,82 ve 0,45 de ğ erleri ekstrapolasyonla bulunmu ş  değ erlerdir). 

Örnek 3 

25 °C da, 0,02 molar NaCl çözeltisi ile CaC1 2  çözeltisi aras ındaki ayrılma 
yüzeyinin 0,00160 amper ş iddetindeki bir ak ımla 2070 saniye sonunda 6,0 
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em hareket etti ğ i gözlenmiş tir. Ölçü yap ılan borunun kesiti 0,12 cm 2  dir. Na+ 

ve Cl-  iyonlar ı nın taşı ma sayılarını  hesaplay ını z. 

F ev 
ny  = 

 

1000 I 

 

96500 . 0,02 . 0,6 . 0,12 
= 0.419 

 

1000 . 0,00160 . 2070 

n__ = 1,000 - 0,419 = 0,581 

 

PROBLEMLER 

1) 25°C için a ş ağı da verilen niceliklerden lityum klorürün sonsuz sey-

reltiklikteki, e ş değ er iletkenli ğ ini bulunuz. 

E ş değ er gram ilitrede: 0,5 0,01 0,005 0,001 0,0005 

E ş değ er iletkenlik 100,1 107,3 109,4 112,4 113,5 

Sonuç: 115,0 

2) Amonyum klorürün sonsuz seyreltiklikteki e ş değ er iletkenliğ i 149,7; 

OH-  ve Cl-  iyonların ı n iyonik iletkenlikleri s ırasıyla 198,0 ve 76,3 olduğuna 

göre, amonyum hidroksidin sonsuz seyreltiklikteki e ş değ er iletkenli ğ ini he-

saplaynnz ? 	 (s: 271,4) 

3) 100 ml HCl çözeltisine artan miktarlarda 7N - NaOH ekleniyor. Elde 

edilen sonuçlar a ş ağı da gösterilmi ş tir. Az miktarda eklenen NaOH çözeltisinin 

sulandırma etkisi ihmal edildiğ ine göre hidroklorik asit çözeltisinin normalite-

sini bulunuz. 

NaOH (ml): 0,28 0,92 1,38 2,16 

Öz lietkenlik• 0,0306 0,0166 0,0154 0,0288 

(s: 0,0804 N) 

4) 0,01 N CuSO4  ile doldurulan bir iletkenlik hücresinin elektrot çap-
ları  5 ve birbirlerinden uzakl ığı  10 cin ve e ş değ er iletkenliğ i 83,1 ohm-1  ol-

duğuna göre hücrenin direncini bulunuz. Ayn ı  hücre 0,1 N CuSO 4  ile doldurul-

cluğu zaman direnci ne kadard ı r ? 

5) Hücre sabiti 2,485 em -1  olan bir hücre e ş değ er iletkenli ğ i 141,3 ohm-1 . 

cm2  olan, 0,01 N KC1 ile dolduruluyor. Kullan ılan suyun öz iletkenli ğ i 1,0 . 

10-6  Ohm-1  . em-1  olduğuna göre çözeltinin ölçülen direncini bulunuz. 
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6) Ayrılma yüzeyinin yer de ğ iş tirmesi yöntemi ile 1,000 N KC1 de iyon-
larm ta şı ma say ı s ı  belirleniyor, yer değ iş tiren çözelti 0,80 N BaC1 2  dir. 0,0142 
amper bir alum ş iddetinde 0,1205 cm 3  lük bir hacmin yer değ iş tirmesi için 
geçen süre 1675 saniye oldu ğuna göre K+ ve Cl-  iyonlarm ın taşı ma sayı -
larını  bulunuz. 	 (s: n+  = 0,49). 

7) Bir gram H 2O içinde 0,00739 gr AgNO 3  içeren bir AgNO3  çözeltisi 
gümüş  elektrotlar aras ında elektroliz ediliyor. Deney boyunca katodda 0,078 
g Ag ayrılıyor. Deney sonunda anot k ısmındaki çözeltinin 23,148 g H 2O ve 
0,236 g AgNO 3  içerdiğ i bilindiğ ine göre Ag+ ve NO 3-  iyonlarm ın ta şı ma 
sayılarını  hesaplay ınız. 
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4. KIMYASAL POTANSIYEL VE AKT İ FLİ K KATSAYISI 

4.1. Kimyasal Potansiyel 

Genel olarak iç enerji, entalpi, entropi, serbest entalpi ve serbest enerji 
gibi termodinamik fonksiyonlar hacim, bas ınç, sıcaklık ve sistemi oluş turan 

maddelerin konsantrasyonlar ına bağhdır. Serbest entalpi (termodinamik 
potansiyel, Gibbs potansiyeli veya Gibbs serbest enerjisi de denir) bas ınç, 

sıcaklık ve sistemi olu ş turan maddelerden her birinin (n 1 , n2 ...) konsantras-

yonuna bağ lı  bir fonksiyondur ve homojen bir sistem için 

G = f (T, P, n1,  112, n3 , 	  ni) 	 (4.1) 

biçiminde gösterilebilir. G nin bu de ğ işkenlere göre k ısmi türevi a ş ağı daki bi-

çimde gösterilir 

) 
d G — (aGidT 	 a 

G dP 

	

b T 	 a P (P, ıı ı 	 ni) 	 (T,n ı 	ni) 

	

(  G 	 a G 
dn ı 	• • • H-- 	 dni 	 (4.2) 

	

n l 	(T,P,n 2  ... ni ) 	k '9  ni ) (T,P,n ı  ...) 

b G  
k a ni  j 

(T,P9n1 

 

) 

kısmi türevine i maddesinin sistemdeki kimyasal 

   

potansiyeli denir ve gi  ile gösterilir. 

(T,P,n1  
	 (4 . 3) 

Kimyasal potansiyel sözle a ş ağı daki gibi anlat ılır. 

Sabit basınç ve sıcakhkta sistemin genel bile ş iminde bir değ iş iklik ol-

maksızm bir i maddesinin bir molünün tersinir olarak olu şması  veya har-

canması  s ırasında sistemdeki serbest entalpi (veya Max i ş ) değ iş imine i mad- 

a G 

a ni 
= 	

 ) 
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desinin kimyasal potansiyeli denir. Denklem (4 .2) kimyasal potansiyellere 
göre 

d G = 	
 (P,n1,112--ni) 

dT   dP 4- 	
a G 
a P ) (T,n i ,n2  .. ni) 

g i  d ni 	g2  d n2  + 	[.t.i  d ıı i 	 (4.4) 

biçiminde yaz ılabilir. Bu ko şullar alt ında serbest entalpinin s ıcaklığ a göre 
değ iş imi —S ve bas ınca göre değ iş imi V ye eş it olduğundan 

dG=—SdT+VdP+Zp.idni 	 (4.5) 

elde edilir. Sabit s ıcaklık (İ zoterm) ve sabit bas ınçta (izobar) 

(d G) T,p = 	d ni 	 (4.6) 

dir. Kimyasal bile ş imi bilinen bir sistem için denklem (4.6) n ın integrasyonu: 

GT,p = E ni 1.1.i 
	 (4.7) 

dir. Bu denklemin genel diferansiyeli ise 

(d G)T,p -=- Z (ni d gi 	gi d ni) 	 (4.8) 

dir. Denklem (4.6) göz önüne al ınırsa çözeltilerin termodinami ğ i için çok 
önemli olan Gibbs - Duhem denklemi denilen 

nid 	= 0 	 (4 . 9) 

(T, P sabit) 

bağı ntı sı  elde edilmiş  olur. Bu denklem iki bile ş enli bir sistem için 

nid Eri  + n2  d 2  = 0 	 (4.10) 

biçimini alır 

4.2. Kimyasal potansiyelin konsantrasyonla de ğ iş imi ve aktiflik katsay ısı  

Bir i maddesinin kimyasal potansiyelinin kar ışı mın kimyasal potansiye- 
line göre nas ıl değ iş tiğ ini en basit halde ideal gaz kar ışı mlarmda inceliyelim. 
p basıncındaki saf bir gaz ın (bu basınç ayn ı  zamanda kar ışı mın bas ın= da 
gösterir) kimyasal potansiyeli g io olsun. Bir mol gaz saf haldeki p bas ınından 
tersinir olarak sabit s ıcaklıkta pi kısmi basıncına düşürülsün ve yaln ız bu 
gaz ı  geçiren yarı  geçirici bir çeper aras ından gaz kar ışı mı  içine bastırılsın (bu 
olay sıras ında gaz ın pi kısmi basıncının karışı m içinde de ğ iş memesi için kar ı - 
şı mın yeterince büyük miktarda oldu ğu tasarlan ıyor). Hacim iş leri (saf ga- 
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gi 	Pi 	 Pi 
f 	f Vdp= 

P 	 P 

RT 
d p = RT Ln 

P 
Pi 

 P 
(4.11) 

zın kaybolmau ve karışı m içinde geniş lemesi) birbirlerini götürdüklerinden 
sabit s ıcakhkta tersinir olarak yap ılan iş  gaz ın p bas ıncından pi bas ıncına değ in 
hacminin geniş lemesini karşı lar. 

İ deal bir gaz kar ışı mmda Dalton kanununa göre kısmi basınç 

ni  RT 
Pi 	ve toplam bas ınç p = 	ni

V 
RT 

olduğundan 

Pi 	ni 
xi  

P 	Z ni 

(4.12) 

(4.13) 

i gaz ının mol kesrinin basınca ba ğ lı lığı  elde edilmiş  olur. 

Bu denklem (4.11) de yerine konur ve integre edilirse i ideal gaz ının ideal 

karışı mındaki gi kimyasal potansiyeli için 

= gio 	RT Ln  Pi   = gio 	RT Ln xi 	 (4.14) 

elde edilir Bu denklemde [40  integrasyon sabitidir ve gaz ın doğ ası  ile sıcak-
lığı na bağhdır. xi  < 1 olduğundan gi < dir, yani saf bir gaz ın karışı m 

içine götürülmesi s ırasında kimyasal potansiyel küçülür. E ğer p 1 atm ise 

= [4° 	RT Ln pi 	 i4.15) 

olur. İ deal gazlar ve ideal seyreltik çözeltiler için elde edilen bu denklem-
leri gerçek gazlar ve ideal seyreltik olmayan çözeltilere de uygulamak için 
Lewis, p yerine düzeltilmi ş  ve fügasite denilen p* yi ve mol kesri xi yerine 
de ai ile gösterilen aktifliğ i kullanmayı  önermiş tir. 

= 	RT Lıı  pi* 	 (4.16) 

= gi o 	RT Ln ai 
	 (4.17) 

Aktiflik ile çözeltinin mol kesri aras ındaki ba ğı ntı  

ai 	xi 
	 (4.18) 

ile verilmiş tir. fi düzeltme terimine aktiflik katsay ı sı  denir. Çözelti seyrel-

dikçe fi ideal değer olan 1 e yakla şı r, bu halde aktiflik çözeltinin mol kesrine 

e ş it olur. Çözeltinin konsantrasyonu artt ıkça fi küçülür, dolay ısıyle aktiflik ai 

de küçülür. Basitçe etkin konsantrasyon diyebilece ğ imiz aktiflik, analitik 
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olarak belirlenen konsantrasyondan daha küçüktür. Bunun ba ş lıca nedeni, 
ilerde daha iyi aç ıklanacağı  üzere, iyonlar aras ı  etkile ş melerdir. Çözeltinin kon-
santrasyonu artt ıkça fi küçülece ğ inden i maddesinin kimyasal potansiyeli 
de küçülür. 

Çözücü 1 indisi ile çözünen madde 2 indisi ile gösterilirse kar şı lıklı  olarak 

kimyasal potansiyeller: 

gio 	RT Ln xi  fi  ve 	 (4.19) 

= 	RT Ln x2  f2  = tı,20 RT Ln x2  RT Ln f2 	(4.20) 

bağı ntıları  ile verilebilir. x, 0 a yakla şı rken f2, 1 e yakla ş tığı  halde x 1, 1 e 

yakla şı rken f1  de 1 e yaklaşı r. Bunun sonucu olarak saf çözücünün kimyasal 
potansiyeli denklem (4.19) a göre t 1 ° e e ş it ve bu nedenle verilen bir s ı caklık 

ve basınçta sabittir. Ayn ı  düş ünce kat ı  ve onun buhar ı  için yürütülürse bu 

kuralın saf kat ı  için de uygulanabilece ğ i gösterilebilir. Saf çözücülerin sabit 

sıcaklık ve bas ınçtaki aktiflikleri 1 kabul edilir Yine saf halde bulunan kat ı -

larm ve 1 atm bas ınçta bulunan ideal gazlar ın aktiflikleri 1 kabul edilir. 

Çözeltilerin bileş imi mol kesrinden başka, molarite, M, molalite, m, ve 

konsantrasyon birimlerin göre de verilebilece ğ inden bunlardan her birine 

göre tan ımlanan aktiflik katsay ı s ı  birbirinden biraz farkl ı dır, ama bunlar ı  
birbirine çevirmek olanakl ıdır Kimyada en çok kullanılan litrede mol cin-

sinden konsantrasyon, molarite, (M veya C) oldu ğundan önümüzdeki ders-

lerle daha çok (4.17) genel denkleminin molariteye göre verilmi ş  olan ını  kul-
lanacağı z 

p.i = g c o 	RT Ln ai  = gco + RT Ln fcCi 	 (4.21) 

Bu biçimde tanımlanan 

fe  = ai /Ci 	 (4.22) 

aktiflik katsay ısına uygulama aktiflik katsay ı s ı , denklem (4.18) e göre tan ı m-

lanana ise rasyonel aktiflik katsay ı s ı  denir. 

fx  rasyonel aktiflik katsay ı s ı , fe  uygulama aktiflik katsay ısına ve fm  ye 

aş ağı daki gibi bağ lıdır. 

d — 0,001 C M2 0,001 v C Mi  
fx 	 fm  (1 + 0,001 vm M ı ) 	(4.23) 

do  

Burada d, çözücünün, d çözeltinin yo ğunluğunu, M2 çözünen maddenin ve Mi 

 çözücünün mol ağı rlığı nı , v çözünen maddenin verdi ğ i iyon sayı sını , C çözü-

nen maddenin konsantrasyonunu, m de molalitesini göstermektedir. 
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4.3. ORTALAMA VE BIREY AKTİ FLİ K KATSAYISI 

Denklem (3.31) de olduğu gibi bütün elektrokimyasal dengelerde iyon-
larm birey aktiflik katsay ıları  yer alır. Ama uygulamada iyonlarm birey ak-
tiflik katsay ıları  belirlenemez Çünkü elektriksel nötürlük ko şuluna göre ter-
modinamik olarak nötür iyon çiftleri tan ımlanır ve ölçülebilir. Z+  yüklü v+ 

 sayıda ve Z_ yüklü v_ sayıda iyonlara ayr ış an ikili bir elektrolitin p. 2  kimyasal 
potansiyeli, kimyasal potansiyellerin additifli ğ i nedeniyle a ş ağı daki ba ğı ntı  
ile verilir. 

g2 = v+g+ -F v-g_ 
	 (4.24) 

[24 ile ai aras ında logaritmik bağı ntıya göre 

a 2  = a+v+ a_v-  = C+v+ C_v- 	fv- 
	

(4.25) 

dir. İyonların konsantrasyonu ile elektrolitin toplu C konsantrasyonu aras ında 
aş ağı daki bağı ntılar vard ır. 

C+  = v+  C ve C_ = v_C 	 (4.26) 

Toplam iyon say ısı  v ise 

v == v+ 	v_ 

dir. Buna göre (4.25) ba ğı ntı sı  aş ağı daki gibi yaz ılabilir. 

a 2  = (v+v+ v_v-) Cv f+v+ f_v- 	 (4.28) 

Bu ba ğı ntıyı  basitleş tirmek için ortalama iyonik aktiflik katsay ısı  f± 

1 

fv = f +_v+ f v-  ve f± 	(f+v+ f v-) v 	 (4.29) 

ile belirlenir ve bunu kar şı lamak üzere ortalama iyonik konsantrasyon C ±  ve 
ortalama iyonik aktiflik a±  

1 

C±v = C+ v-1-  C_v-  ve C±  = (C+v+ C_v-) v  

1 

a±v = 	a  v- ve a±  = (a+v+ a_v.-) (4.31) 

ile verilir. Bunlardan denklem (4.28) a ş ağı daki gibi basitle ş tirilir. 

a2  = a± v = (v+ v+ v_v-) (C f±)v (4.32) 

a +  = a2 v = (v+v+ v_v-) v c f±  (4.33) 
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Örnek 1 

KC1 gibi 1 - 1 elektroliti için v + 	1, 

v_ = 1 ve v = 1 + 1 = 2 ve sonuç olarak 

a2 = a2±  = (1 1  11 ) (C f±) 2  

olduğundan 

a±  = C ff  

dir. 

Örnek 2 

CaC1 2  tipindeki bir elektrolit için 

v+  =- 1, v_ = 2 ve v = 1 + 2 = 3 

a2  = a3±  = (1 1  . 22) C3 f3  = 4 C 3  f±3  

Cf+  

Örnek 3 

Fe2  (SO4) 3  için (4.25 - 4.33) denklemlerine uygulama 

v+  = 2 , v_ = 3 

a2 = a2Fe2+ a3s042-  = C2Fe2+ C,3s042-  f2Fe2+ f3s042—  

Fe 2  (SO4) 3  : C mo1/1 

C+  = CFe2+  = 2C ; C_ = Cs042-  = 3  C 

v = v+  4- v_ = 2 + 3 = 5 

a 2  = (2C) 2  (3C) 3  f2Fe2+ f3s042-  = (2 2 .33) C5 f2Fe2+  f3s042  

f5±  = f2Fe2+ f3SO42-  f± = (f2Fe2+  f3SO4-) 5  

(4 . 34) 

(4.35) 

(4.25) 

(4.26) 

(4 . 27) 

(4 . 28) 

(4.29) 

C5+  = C2Fe2+ C3s042- ve C± 	(C 2F e2+ C 3so4215 
	

(4 . 30) 

as± 	a2 Fe2+ a3SO42- 	a± = (a2 Fe2+  a3so4215 
	

(4.31) 

a2  = av±  = as+  = (22  . 33) (Cf+) 5 
	

(4 . 32) 

a±  = a2 v = a2 5  = (2 2  33) 5  Cf± = 

(4.27) 5  Cf = (108) 5  C f+ 	 (4 . 33) 

76 



Çizelge (4-1) de çe ş itli tip elektrolitler için Cf±, a±  ve a2  aras ındaki 
bağı ntılar verilmi ş tir. (4.32 ve 4.33) denklemlerinin sonucu olan ba ğı ntilann 
elektrolit tipine ba ğ lı  oldukları  1-1, 2-2, 3-3 tiplerinin birbirleriyle, 1-2,2-1 
tiplerinin birbirleriyle ve 2-3 ve 3-2 tiplerinin de birbirleriyle özde ş  ol-
dukları  görülmektedir. 

Çizelge 4-1 

Çeş itli elektrolitler için a± ve a 2  ile C ve f+ aras ındaki bagıntılar. 

Elektrolit 
tipi Örnek v, v__ v C± a± = c± f± a2  = av± 

NaC1 
M

M
G

A
M

M
  

,,T.,  
d
.
  

ıfı  M
  

1 
C Cf± C2  P± 

CuSO4  C Cf± C2  f2± 

A1PO4  C Cf± C2  f2± 

Na2SO4  y-4 C 3 N/71 Cf± 4 C3  f3± 

rd
  

e
l, BaC12  

1
-. 1 

csı  3 ' ,71 C 3Ş4 Cf± 4 C' f3± 

Na3PO4  4  V-17 C 2  V-17 Cf± 27 C4  fa± 

La(NO 3)3  'V 27 C 3-V27 	Cf± 27 C4  f4± 

Ca3(PO4)2  ' ,V108 C 5 V108 Cf± 108 C' f'± 

La2(SO4)3  5V108 C 5V108 Cf± 108 C' f'± 

4.4. İ YONİ K KUVVET 

Debye-Hückel kuram ında iyonların konsantrasyonlar ımn etkisi çözel-
tinin iyonik kuvveti denilen bir büyüklükle anlat ılır. Bu büyüklük çözel-
tideki iyonlar ın elektriksel alan ş iddetinin bir ölçüsüdür ve bu kuramda Ar-
henius kurammdaki konsantrasyonun oynad ığı  rolü oynar. İyonik kuvvet 
çözeltide bulunan her bir iyonun konsantrasyonu ile de ğ erliğ inin karesinin 
çarp ımlan toplaınlanmn yarı sına eş ittir. 

I = 1 /2 E (C 1  Z1 2  -I- C2 Z22  -I- C3 Z32  --F . .) 

1 /2 E Ci  Zil 	 (4.36) 

Burada I çözeltinin iyonik kuvvetini, C 1 , C2, C3, .. çeş itli iyonlarm litrede 
iyon gramlarının konsantrasyonlar ını  ve Z1, Z2, Z3, . . . karşı lıkh olarak bu 
iyonlarm değerliklerini gösterir. Bir çözeltinin iyonik kuvveti yaln ızca 1-1 
elektrolitlerinde o çözeltinin molaritesine e ş ittir, diğ er tip elektrolitlerde iyonik 
kuvvet çözeltinin konsantrasyonuna e ş it değ ildir. Bu durum molaritesi C olan 
potasyum klorür, BaC1 2, CuSO4  ve lantan — III sülfat çözeltilerinin iyonik kuv-
vetleri hesaplanarak daha iyi aç ıklanabilir. 
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KC1 çözeltisinde C +  = C_ = C, Z+  = Z_ = 1 dir, buna göre 

= 1 /2 [C 1 1  4- C 1 2 ] 

	

= 2C /2 = C 	 (4.37) 

BaC1 2  çözeltisi için C+  = C, C_= 2C, Z+  = 2, Z_ = 1 dir. Böylece 

	

I;3ac ıı  = 1 /2 [C 22 	2 C 12 ] 

= 6C/2 = 3 C 	 (4.38) 

olur. CuSO4  çözeltisi için, C+  = C_ = C, Z+  = Z_ = 2 dir. 

'CuSO4 = 1 /2 [C 2 2  -I- C 22 ] 

= 8 C /2 = 4 C 	 (4.39) 

Son olarak Lal  (SO4) 3  çözeltisi için C+  = 2 C, C_ = 3 C, Z+  = 3, Z_ = 2 dir. 

Buna göre. 

I = 1 /2 ( [2C 3 3  -F- 3C 22 ] 

= 30 C /2 = 15 C 	 (4.40) 

bulunur. Bu örnekler bir çözeltinin iyonik kuvvetinin yaln ızca elektrolitin 
stökiyometrik konsantrasyonu ile de ğ il, aynı  zamanda iyonlar ın yükleriyle 
belirlendiğ ini gösterir. Ayr ıca şu noktayı  iyice belirtmek gerekir: bir çözel-
tinin (4.36) bağmtısma göre iyonik kuvveti hesaplan ırken, çözeltideki iyonlar 
hangi kaynaktan gelirse gelsinler, iyonlar ın hepsinin toplam ı  alınmalıdır. 

Verilen bir molalitede elektrolit çözeltilerinin termodinamik özellikleri 
yalnı z elektrolitin birey özelli ğ ine değ il iyonik kuvvetine bağ lı dır. Örneğ in 
eş it mol sayısında sodyum klorür, potasyum nitrat, lityum perklorat, tal-
yum bromürün çözünürlü ğü üzerine ayn ı  etkiyi gösterirler. Çünkü bunlar 
1-1 elektrolitleridir ve ayn ı  konsantrasyonda ayn ı  iyonik kuvvete sahip-
tirler. Oysa bak ır—II sülfat ın iyonik kuvveti aynı  konsantrasyondaki 1-1 
elektrolitine oranla 4 kat büyüktür ve CuSO 4  ın çözünürlüğü üzerine veya 
iyonlar aras ı  etkile ş mleri içine alan diğ er özellikler üzerine olan etkisi de ayn ı  
konsantrasyondaki 1-1 elektrolitinin etkisinin 4 kat ına eş ittir. 

4.5. DEBYE — HÜCKEL KURAMI VE AKT İ FLİ K KATSAYISI 

Kuvvetli elektrolitlerde bir iyonun aktiflik katsay ı sı  ve ortalama ak-
tiflik katsay ısı  için en uygun ba ğı ntı  Debye-Hückel tarafından verilmiş tir. 
Bu bağı ntı  elektrolit çözeltilerinin ideal halden sapmalar ını  en iyi biçimde 
açıklamaktadır. Yukarı da söz konusu edildi ğ i üzere Debye-Hückel (1923) 
kuramına göre çok seyreltik olmayan çözeltilerde, çözelti içindeki iyonlar 
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diğ er yüklü tanecikler gibi Coulomb yasas ına göre birbirlerine etkirler. Ayn ı  
yükü taşı yan iyonlar birbirlerini aralar ındaki uzaklığı n karesi ile ters orant ıh 

bir kuvvetle iterler, ayr ı  yüklü olanlar ise çekerler. 

Kuvvet = 1 /D . q ı  q2  /r 2 	 (4.41) 

Burada q ı  ve q2  iyonların yüklerini, r iyonlar aras ındaki uzakl ık', D de ortam ın 

dielektrisite sabitini göstermektedir. Bu kuvvetlerin etkisiyle çözelti içinde 

iyonlar geliş i güzel biçimde da ğı lmayıp, merkezi bir iyon çevresinde iyon bu-

lutları  oluş tururlar. Bir iyon çevresinde böyle bir iyon bulutunun olu ş masıyla 

bulutun yüzeyinde bir T potansiyeli olu ş ur ve bunun büyüklü ğ ü Debye-

Hückel'e göre a ş ağı daki bağı nt ı  ile erilir. 

Zi e x 

D (1 + x. a) 	
(4.42) 

 

Bu denklemde Zi merkezi iyonun de ğerini, e elektron yükünü, göstermektedir. 

Debye - Hückel'e göre bir iyon bulutunda merkezi iyona ( Ş ekil 4-1. A) her 

hangi bir iyon ( Ş ekil 4-1. B) en çok birbirlerine de ğ ecek biçimde yakla ş abilir-

ler. Iyonlarm bu birbirlerine en çok yakla ş a.bilece ğ i uzaklığ a iyonların orta-

lama yakla ş ma uzaklık' denir ve a ile gösterilir. x için a ş ağı daki bağı ntı  verilir. 

ı\/ 
 x = 	

4 T e2  E ni  Zil 
(4.43) 

Dk T 

Ş ekil 4-1. iy-onlarm ortalama yakla şma uzaklığı . 

Burada k molekül ba şı na gaz sabitini, (R /N), T mutlak s ıcaklığı , ni  çözeltinin 

1 cm3  ünde verilen herhangi bir iyonun say ı sını  gösterir. Toplama, E, çözeltide 

bulunan bütün iyonlar için yap ılmalıdır. x n ın boyutu uzunluk biriminin tersi-

dir ve bu yüzden 1 iyon bulutu kal ınlığı  olarak tasarlamr 

İyon bulutunun çap ı  1 /x elektrolitin konsantrasyonundan ba ş ka yüküne 

de bağhdır. Elektrolitin yükü ve konsantrasyonu artt ıkça Çizelge 4-2 de 

görüldüğü gibi 1 /x küçülür. 
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Çizelge 4-2 
Yükleri ZA ve ZB olan bir sulu elektrolit çüzeltisinin 25°C da hesaplanan 1 ix 

de ğ erleri. 

C, Mol /1 ZA --- ZB = 1 ZA =---- 2 veya 1 ZA = 2 ZA = 3 veya 1 
ZB = 1 veya 2 ZB = 1 ZB = 1 veya 3 

I 0-7  9,5 	. 	10-6  5,5 	. 	10-8  4,8 	. 	10-6  3,9 	. 	10-' 
10-6  9,5 	. 	10' 5,5 	. 	10-' 4,8 	. 	10-' 3,9 	. 	10-' 
10-' 9,5 	. 	10-6  5,5 	. 	10-5  4,8 	. 	10-6  3,9 	. 	10-6  

İ yon bulutu nedeniyle bir iyon yüzeyinde olu ş an 'F potansiyelinin çö-

zeltiye elektriksel serbest enerji verece ğ i gösterilebilir. Bu enerjinin büyük-
lüğü 

Zi 2  e 2  

	

2D (1 	a) 

dır. Oysa Debye ve Hückel kuram ına göre elektrolit çözeltilerinin ideal l ı alden 
sapmaları  iyonların elektrikle yüklü olmalar ından ileri gelmektedir. Ideal 

gazlar ve ideal seyreltik çözeltilerin kimyasal potansiyel ba ğı nt ısı  olan (4 .14) 

denkleminin, ideal olmayan çözeltilere uygulanabilmesi için (4.20) denkleminin 

son terimi ile gösterilen düzeltme katsay ı sının eklenmesi gerekmektedir. Buna 

göre denklem (4.44) le verilen serbest enerji ile aktiflik katsay ı sı  fi aras ındaki 
bağı nt ı  

	

G=kTlnfi 	 (4.45) 

olmalı dır. Denklem (4.44 ve 4.45) den 

Zil e 2  x  
ln = 

2k T D (1 	x a) 
(4.46) 

bulunur. Konsantrasyon Ci ile ni aras ındaki bağı nt ı  da göz önüne alınarak 
(Ci = ni  1000 /N) (4.43) denklemden x n ın değeri denklem (4.46) da yerine 
konursa 

A Zil 

1 +Ba-VI 

bağı nt ı sı  bulunur. Burada A ve B verilen bir s ıcaklık ve çözücü için sabittir-
ler ve a ş ağı da gösterildiğ i üzere, s ıcaklığ a dielektrisite sabitine ve konsant-
rasyona ba ğ lıdır. 

G = — (4.44) 

log (4.47) 

A= 
e 2 	 ı\/ 2 rc N 

2,303 (D k 	 1000 
(4.48) 
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B i/  8 Tc  N e 2 
 1000 D k T 

(4.49) 

Çizelge 4-3 de Harned ve Oven taraf ından su için A ve B sabitleri verilmi ş tir. 

Çizelge 4-3 
Su için değ iş ik s ı caklıklarda Debye — Hückel sabitleri. 

t C° A 

0 0,4883 0,3241 	. 	10' 
15 0,5002 0,3267 
25 0.5091 0,3286 
40 0,5241 0,3318 
55 0,5410 0,3253 
70 0.5399 0,3392 

Denklem (4.47) çözeltinin iyonik kuvveti ile bir iyonun aktiflik katsay ısı  
aras ındaki ba ğı ntlyı  göstermektedir. Deneyle bir iyonun aktiflik katsay ısmı  
belirlemek olanakl ı  olmayıp elektrolitin ortalama aktiflik katsay ı sı  belirlen-
diğ inden, denklem (4.29) yard ımıyla ortalama aktiflik katsay ısı  için bağı ntı  
a ş ağı daki biçimi alır 

log f+  = 	
A Z , Z_ V 1 

1 -I- B a N/ I 

Çizelge 4-3 de görülece ğ i üzere oda s ıcaklığı nda çözücü 8U olmak üzere, B = 
0,33.108  dir. Birçok elektrolitler için a da 3 ile 4.10 -8  cm dolayında olduğundan 
B . a = 1 alınabilir ve denklem yakla şı k olarak a ş ağı daki gibi basitle ş ir 

1 4- N/ I 

İyonik kuvvet I n ın 0,01 ile 0,1 de ğ erleri aras ında bu iki denklem deney sonuç-
ları  ile uygunluktad ır. 

Eğer hidratize olmu ş  iyonlann herbirinin yar ı  çap ı  a ise bunlar ın mer-
kezlerinin birbirlerine en çok yakla ş abilecekleri uzakl ık 2a olur ve iyonlarm 
iyon atmosferi olu ş turmak üzere da ğı lmaları  hesaplanırken 2a dan daha çok 
yaklaş abilecekleri düşünülemez. Oysa seyreltik çözeltilerde ba ğı ntlyı  daha 
basitle ş tirmek üzere iyonlann elektriksel noktalardan olu ş tukları  kabul edilip, 
büyüklükleri ihmal edilirse (4.50) denklemi 

log f±  = — AZ+  Z_ N/ I 
	

(4.52) 

biçimini alır ve buna kuvvetli elektrolitler için Debye Hückel aktiflik kat- 
sayısı  Sınır Yasas ı  denir. 25 °C sulu çözeltiler için A yakla şı k 0,5 e e ş ittir ve 

log f±  = — 0,5 Z+  Z_ ,v1-: 	 (4.53) 

(4.50) 

log f±  = 	
A Z+  Z_ N/ I 

(4.51) 
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biçiminde yaz ılabilir. Burada şu ilginç noktay ı  belirtmek yerinde olur. Lewis 

ve Randall, Debye - Hückel aktiflik katsay ı s ı  bağmtısmı  ç ıkarmadan önce 

iyonik kuvvet kavram ını  kullanmış lar ve kuvvetli elektrolitlerin çok seyreltik 

çözeltilerinde aktiflik katsay ısı  logaritmas ının genel olarak iyonik kuvvetin 

kare kökü ile çigisel olarak değ iş tiğ ini göstermiş lerdir. Debye - Hückel ku-

ramının baş arı sı  yalnızca çizgisel olarak de ğ iş meyi değ il, aynı  zamanda e ğ -

rinin eğ imini de nicel olarak önceden bildirmesidir. Böylece ampirik bir bü-

yüklük olarak ortaya at ılan iyonik kuvvet, kuramsal olarak aç ıklanarak daha 

da büyük bir anlam kazanm ış tır. 

Debye - Hückel aktiflik katsay ı sı  s ınır yasas ına göre, verilen bir iyonun 

aktiflik katsayı sı  kendi yüküne ve çözeltinin toplam iyonik kuvvetine ba ğ -

lı dır, (yaln ı z kendi konsantrasyonuna 

Bu denklem elektrolitin do ğ as ına bağ lı  herhangi bir nitelik içermedi-

ğ inden aynı  bir çözücü içinde ayn ı  değerliğe ve e ş it iyonik kuvvete sahip 

olan elektrolitlerin aktiflik katsay ısı  birbirine e ş it olmalıdır. Seyreltik çözel-

tiler için deneyle bulunan aktiflik katsay ıları  bunu doğ rulamaktad ır. 

İyonik kuvvetin aktiflik katsay ısı  üzerine olan etkisini a ş ağı daki örnek 

çok açık olarak göstermektedir. 0,01 - N KCI çözeltisi içinde doymu ş  gümüş  
klorürün gümüş  klorür konsantrasyonu yakla şı k 10-8  M dir ve iyonik kuv-

vete ölçü duyarl ığı  içinde bir katkıda bulunmaz. Bununla beraber gümü ş  
iyonunun aktiflik katsay ı sı  potasyum ve klorür iyonunun aktiflik katsay ı sına 
eş ittir: 

log fAu, = — 0,5 . 1 2  V1 /2 (1 /100 . 1 2 	1 /100 . 1 2) 	— 0,5 . 0,1 

— 0,05 = 1,95 	fAg+  = 0 ,89 

Aktiflik katsayı s ı  hesab ı  ile ilgili baş ka bir örnek 

0,002 molar CaCl 2  ve 0,002 molar ZnSO 4  içeren bir çözeltide Debye-

Hückel aktiflik katsay ı sı  sınır yasasını  kullanarak Zn2+ iyonlarının aktiflik 

katsayı sı= hesaplanmas ı . 

log f+  — AZ 2+  ,V I 

I = 1 /2 (Cc a2+ • Z 2 Ca2+  Cel—  • Z 2 C1— 	CZn2+  • Z 2 Zn2+  Csoş  2 Z2s042—) 

I = 1 /2 (0,002 . 22 + 2.0,002 . 12 + 0,002 . 22+0,002 22) 

I = 1 /2 (0,008 + 0,004 + 0,008 + 0,008) = 0,014 

log fz, 2+ = 0,509 . Z2 z„2+ 	— 0,509 . 2 2  V0,014 = — 2,036 . V0,014 = 
— 0,241 

fzn 2+  = 0,574 
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Debye - Ilückel s ınır yasası  ancak seyrettik çözeltilerde (0,01 > 
0,0001) aktiflik katsay ı sımn hesaplanmas ı  için uygulanabilir. Çizelge 4-4 de 
denklem (4.50 ve 4.52) ye göre de ğ iş ik konsantrasyon ve de ğerlikteki iyonlarm 
hesaplanan aktiflik katsay ıları  verilmiş tir. Bu çizelgedeki nicelikler kar ş ilaş tm-
hrsa değerlik ve iyonik kuvvet artt ıkça aktiflik katsay ıları  arasındaki farkın 
büyüdüğü görülür. 

Çizelge 4-4 

İyonların hesaplanan aktiflik katsay ıları . 

f. ıyon Denklem 4.50 den 
1 

Denklem 4.52 den 
1 

İyon yiikü 0,005 0,01 0,05 0,1 0,005 0,01 0,05 0,1 

1 0,92 OM 0,78 0,70 0,93 0,90 0,81 0,76 
2 0,73 0,63 0,36 0,23 0,74 0,65 0,43 0,33 
3 0,48 0,36 0,10 0,039 0,50 0,39 0,15 0,083 
4 0,28 0, 17 0,017 0,003 0,30 0,18 0,035 	0,013 

Daha deriş ik çözeltiler için Debye taraf ından ampirik bir C' sabitinin 
eklenmesiyle 

A Z+Z_ 	I_ 	
C' 

1 	a B -V-I 

bağı ntısı  verilmiş tir. Bu sonuncu ba ğı ntı  ile birçok elektrolitlerin 0,001 den 
1 molala ve baz ı  hallerde 3 molala de ğ in aktiflik katsayıları  hesaplanabil-
mektedir. (4.54) denkleminde pay payda ile bölünür ve seride baz ı  ihmaller 
yapıhrsa 

log f±  = - A Z+Z_ ,\/ I 	CI 	 (4.55) 

bulunur. Burada C= a A B + C' dir. Bu denklem Brönsted (1922) taraf ından 
önerilmiş  olan ampirik denklemle ayn ı dır ve Debye - Hiickel - Brönsted 
denklemi denilmektedir. 

4.6. STOKES VE ROBINSON AKT İ FLİ K KATSAYISI BA Ğ .INTISI 

Baz ı  elektrolitler için, de ğ iş ik konsantrasyonlarda deneysel olarak belir-
lenmi ş  olan aktiflik katsay ıları  Çizelge 4-5 de biraraya toplanm ış tır. Bu 
elektrolitlerin aktiflik katsay ılarmın bir minimumdan geçtiğ i, ama bu mi-
nimumun her bir elektrolit için ayn ı  konsantrasyonda olmadığı  görülmektedir. 
Şekil 4-2 de bu tipik elektrolitlerden baz ılarının aktiflik katsayıları  mola-
litelerinin kare köküne kar şı  grafiğe geçirilmiş tir. 

log f±  - (4.54) 
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Çizelge 4-5 

Sulu çözeltilerde 25 °C de ortalama aktiflik katsaydan. 

Molalite HCl KC1 NaC1 HBr NaOH CaC1, ZnC12  

0,001 0,966 0,966 0,966 - 0,888 0,881 
0,005 0,930 0,927 0,928 0,930 - 0,789 0,767 
0,01 0,906 0,902 0,903 0,906 0,899 0,732 0,708 
0,02 0,878 0,869 0,872 0,879 0,860 0,669 0,642 
0,05 0,843 0,816 0,821 0,838 0,802 0,584 0,556 
0,10 0,798 0,770 0,778 0,805 0,759 0,524 0,502 
0,20 0,768 0,719 0,732 0,782 0,719 0,491 0,448 
0,50 0,769 0,652 0,679 0,790 0,681 0,510 0,376 
1,00 0,811 0,607 0,656 0,871 0,677 0,725 0,325 
1,50 0,898 0,586 0,655 - 0,671 0,290 
2,00 0,011 0,577 0,670 - 0,685 1,555 - 
3,00 1,31 

ZnSO4  

0,572 

LaC1 3  

0,719 

In,(SO4)3  

-

11,SO4  

- 

CdSO4  

- 3,384 

0,734 0,853 - - 
0,643 0,477 0,716 0,16 - 
0,545 0,387 0,637 0,11 0,476 
0,455 0,298 0,552 0,08 - 
0,341 0,202 0,417 0,035 0,383 
0,266 0,148 0,356 0,025 0,199 
0,210 0,104 0,298 0,021 0,137 
0,155 0,063 0,303 0,014 0,061 
0,131 0,044 0,387 - 0,042 
- 0,037 0,583 - 

0,125 0,035 0,954 - 0,030 
0,142 0,041 - - 0,026 

Genel olarak aktiflik katsay ıları  1 den küçüktü', yani basitçe etkin kon-
santrasyon olarak göz önüne al ınabilecek olan aktiflik, analitik olarak belir-
lenen konsantrasyondan daha küçüktür. Bu sapman ın büyük bir k ısmı  iyon-
lar arası  etkile ş melerden ileri gelir. Baz ı  elektrolitlerde deri şik tuz asidi ve 
kalsiyum klorür çözeltilerinde oldu ğu gibi aktiflik katsay ı sı  1 den büyük 
olmas ı  çözücünün değ iş ikliğe uğ ramasına bağ lanır. İyonlarm çözücünün 
dielektrik sabitini değ iş tirdiğ i bugün kuşku götürmez bir gerçektir, ancak 
bu deriş ik çözeltiler için tek etken olamaz. Çözünen maddenin art ırılması  ak-
tifliğ i büyüttüğü gibi, çözücünün azalt ılması  da aktifliğ i büyütür. Kalsiyum 
klorür gibi kristal suyu ile beraber kristalle şen elektrolitler, bir k ısım suyu 
çözücü olarak etkisiz k ılarak deriş ik çözeltide aktifliğ i analitik olarak belir-
lenmiş  olan konsantrasyondan daha büyük gösterebilirler, (çok deri şik tuz 
asidi çözeltilerinde aktiflik katsay ı sınm yüksek değeri tuz asidi molekül-
lerinden ileri gelebilir, seyreltik çözeltide tuz asidi molekülü bulunmaz). 
İyonlarm hidratlaş malarnun aktiflik katsay ı sı  üzerine nas ıl etkidiğ i Stokes 
ve Robinson (1948) taraf ından (AB veya AB 2  tipindeki elektrolitler için) 
a ş ağı daki ba ğı ntı  ile gösterilmiş tir. 
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0,11 0,1 1,2 1,6 2,0 

Vı71—  
Ş ekil 4-2. 25°C çe ş itli elektrolitlerin ortalama aktiflik katsay ı larımn molalite ile de ğ iş imi. 

0,50 Z±Z_ 
log flm 	—  	n /v log asu  — log [1-0,018 (n—v) nı ] 

1+0,33 . 108  a 	 (4.56) 

Bu denklemde f±m  molaliteye göre ortalama aktiflik katsay ısıııı , n çözün-
müş  elektrolitin bir molekülüne ba ğ lanan suyun molekül say ısını , v çözünmü ş  
maddenin bir molekülünün verdi ğ i iyon sayıs ını , asu  suyun aktifliğ ini, m 
de molaliteyi göstermektedir. 

Sağ  yandaki birinci terime Debye - Hückel terimi denir ve Debye -
Hückel bağı ntısmda olduğu gibi i ş areti yine eksidir. Çüzücü terimi denilen 
ikinci terim, çözelti içinde suyun aktifli ğ inin azalmasını  düzeltir ve a ş , her 
zaman 1 den küçük oldu ğundan terimin iş areti her zaman art ıdır. Üçüncü 
terim de iyonlar ın hidratla ş ması  gözönüne al ınmış t ır, iyonun her birinin n 
molekül su bağ layarak suyun çözücü etkisini azaltmas ı  bu terimle anlat ı l-
mış tır. n nin v den büyük (n > v), küçük (n < v) veya e ş it (n = v) olmasına 
göre üçüncü terim s ıra ile art ı , eksi veya s ıfır olur. Böylece hidratla şması  
büyük olan elektrolitlerde aktiflik katsay ı sı  anormal derecede büyür ve 
yukarıda HCl ve CaC1 2  de görüldüğü gibi birden büyük bile olur. 
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N8b,„ oraılltil r 
s 3 4,0 Illkilı  ir 

. qb, 	r4.79 

--, I 

I, I 

o. o 

O, 

O, 6 

Stokes ve Robinson aktiflik katsay ılar ının hidratla ş ma suyu ile nasıl 
değ iş tiğ ini, çe ş itli elektrolitler için incelemi ş lerdir. Bunlardan bir kaç ı  Ş ekil 
4-3 de gösterilmi ş tir. Her bir elektrolitin hidratla ş ma say ı sı  kerre içinde i ş aret 

edilmiş tir. E ğ riler hesap, küçük daireler de deney sonuçlar ını  göstermektedir. 

Hesaplanan değ erlerin deney sonuçlar ına çok iyi uyduğu görülmektedir. 

D 	0,5 1,0 1.S.  ı  O 

v-ryi 
Ş ekil 4-3. Hidratla şma suyuna göre aktiflik katsay ılar ı . 

4.7. AKT İ FL İ K KATSAYISININ ÖLÇÜLMES İ  

Çözünmü ş  maddelerinin aktiflik katsay ı larını  ölçme yöntemleri 

a) Çözünürlük ölçüleri 

b) Zayıf elektrolitlerin ayr ış ma sabitlerinin belirlenmesi 

c) Galvanik hücrelerin elektromotor kuvveti ölçülmesi yöntemleri. 
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a) Konsantrasyona göre çözünürlük çarp ımı  bağı ntı sından beldenece ğ i 

üzere, güç çözünen tuzla ortak iyon içeren bir tuzun çözeltiye eklenmesi o 

tuzun çözünürlü ğünü azaltmal ıdır. Aş ağı da incelenecek olan T1C1 ün çözü-

nürlüğü üzerine ortak iyon içeren TINO 3  ve KCl eklenmesinin etkisi Ş ekil 

4-4 de görülmektedir. Ancak bu ortak iyon etkisi (çözünürlü ğün azalmas ı ) 

k s p 	C T 	. CC l 
	 (4.57) 

bağı nt ısından hesap edilenden daha küçüktür. Bu ş eklin üst kısmındaki üç 

eğ ri, gerçekte ortak iyon içermiyen elektrolitlerin çözünürlü ğü art ırdığı nı  
göstermektedir. 

o Od0 OdK 0,20 045" 

E hien eı7 Tuz L/ /7 

molarifesı  

Ş ekil 4-4. 25°C da T1C1 ün çözünürlü ğ ü üzerine tuzlar ın etkisi. 

Gerçi konsantrasyon ba ğı ntısından (4.57) elektrolit konsantrasyonu ile 
çözünürlüğün bu göze çarp ıcı  art ışı  aç ıklanamıyorsa da, çözünürlük çarp ı -

mı= daha doğ ru olan aktiflik formülünden bu aç ıklanabilir. Talyum klorür 

için termodinamik çözünürlük çarp ımı  

K.82, = ari-+ . aCi = CT1+  • Cc1 fT1+  • fC1— 	ks/) f2 	(4.58) 

dir. Burada f tuzun ortalama aktiflik katsay ısı  ve ksp  konsantrasyon çözünür-
lük çarp ımı dır. Bu bağı nt ıya göre K" nin gerçek sabit olmas ı  gerektiğ inden 

k82, sabit olamaz ve ancak f = 1 oldu ğu zaman K sp  ye e ş ittir. Oysa iyonik kuv-
vetin sıfır olmas ı  dışı nda f bire e ş it olamaz ve iyonik kuvvet de ğ iş tikçe f de 
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değ iş ir. Bunun sonucu olarak k" iyonik kuvvetin bir fonksiyonu olmal ı  ve 

f nin I ye bağ lıhğı na göre a ş ağı daki biçimde de ğ iş melidir 

Ksp 
ksp =  f2  (4.59) 

Bu ba ğı ntı dan görülece ğ i üzere, iyonik kuvvet çok büyük de ğ ilse ak-

tiflik katsayı s ı  birden küçüktür ve bunun sonucu olarak bu iyonik kuvvette 

k", K." den büyük olmal ıdır. Çözünürliik -\/k" ye e ş it olduğundan, ortak 

iyon içermeyen tuzlar ın yanında çözünürlük de büyük olmal ı dır. Ortak iyon 

yanında gözlenen çözünürlü ğün önceden hesaplanandan daha büyük bulun-

ması  da hesapta aktiflik katsay ılarının ihmal edilmiş  olmasındandır. 

Ortak iyon içermeyen elektrolitlerin eklenmesiyle yap ılan çözünürlük 

ölçülerinden çe ş itli iyonik kuvvetlerde, çözünmü ş  tuzun aktiflik katsay ı s ı  
belirlenebilir. Talyum klorür gibi 1-1 elektroliti için bu yöntemin nas ıl uy-

gulandığı nı  görelim. Böyle bir tuzun saf sudaki çözünürlü ğü s o  ve ortak 

iyonu bulunmayan bir elektrolit yan ındaki çözünürlü ğünün s ile ve her iki 

çözeltideki tuzun ortalama iyonik aktiflik katsay ı sını  kar şı lıklı  olarak fo  ve f 

ile gösterirsek termodinamik çözünürlük sabitinin sabit olmas ı  gerektiğ inden 

K" = aTi+ . ac ı  = CT1+  • CC1: • fTl+  • fCl: 	s o 2 fo 2 = s2 f2 (4.60) 

buradan 

s f = 8, fo 	 (4.61) 

Bu bağı ntının logaritması  alınarak yaz ılırsa 

log s 	log f = log so  fo  

log s = log s o  fo  — log f 	 (4.62) 

bulunur. Bu ba ğı nt ıda so  fo  çarp ı mı  bilinirse f hesaplanabilir. s o  fo  çarp ımmı  
belirlemek için denklem (4.62) de log f yerine en basit aktiflik katsay ı s ı  ba-

ğı nt ı s ı  konulursa 

log s = log s o  fo 	A Z+Z_ ,VT 	 (4.63) 

bağı ntı sı  elde edilir. Bu ba ğı ntıya göre ( Ş ekil 4-5) log s çözeltinin toplam 

iyonik kuvvetinin kare köküne kar şı  grafiğ e geçirilir ve 	= 0 a ekstropo- 

le edilerek log s o  fo  bulunur. İyonik kuvvet s ıfır olunca f = 1 oldu ğundan log 

s ekseni üzerindeki kesim noktas ı  doğ rudan log so  fo  i verir. Bu büyüklük 

bilinince denklem (4.62) ye göre log s den log s o  fo  çıka ı llarak çe ş itli iyonik 
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/0jı  50,r0 

0 405 4w 0,15 0.20 

Ş ekil 4-5. Log sof°  çarpımı= grafik yöntemiyle belirlenmesinin şematik 

olarak gösterili ş i. 

kuvvetler için f hesaplan ır veya denklem (4.61) e göre s o  fo  ı  s ye bölerek f 

hesaplan ır. 

Çizelge 4-6 da 25°C de su içinde ve çe ş itli konsantrasyonlarda potas-

yum nitrat yan ında talyum klorürün çözünürlükleri verilmi ş tir. Birinci sütun-

da eklenen tuzun konsantrasyonu C, ikinci sütunda litrede mol olarak göz-

lenen çözünürlük s ve üçüncü sütunda I = C -F s gösterilmi ş tir. Bunlardan 

yararlanarak aktiflik katsay ı s ım hesaplamak için log s ler -V I lara kar şı  
grafiğ e geçirilirse s o  fo  = 0,01422 bulunur. Ş imdi çe ş itli iyonik kuvvetler için 

verilen so  fo  değ erleri s ye bölünürse sütun 4 te verilen aktiflik katsay ılan elde 

edilir Sonuncu sütun K" = s o 2  fo 2  de hesap edilmi ş  olan talyum klorürün 

termodinamik çözünürlük çarp ımını  verir. Beklenildiğ i gibi K" sabit kal-

maktad ı r. 

b) Zay ıf elektrolitlerin ayn ş ma sabitleri ölçülerinden yararlanarak aktif-

lik katsay ı sı  belirlenmesi. 

Çözünürlük dengesine benzer biçimde zay ıf elektrolitlerin ayn ş ma dere-

cesinden yararlanarak ortalama aktiflik katsay ısı  belirlenebilir. Ayrış mamış  
molekülün aktiflik katsay ı sı  1 kabul edilirse (C±  < 10-2  için), (3-30) denk-

lemi a ş ağı daki biçimde yaz ılabilir 

K, = k, f±2 	 (4.64) 
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Çizelge 4-6 

25°C da KNO 3  yanında T1C1 çözünürlü ğü. 

Eklenen T1C1 ün T1C1 ün ortalama 
K NO3  çözünürlüğü I = (s + C) aktiflik katsayı sı  Ksp  -,--- s 20P0  

C s f 

0 0,01607 0,01607 0,885 2,02 	. 	10-4  
0,02 0,01716 0,03716 0,829 2,02 	. 	10-4  
0,05 0,01826 0,06826 0,779 2,02 	. 	10-4  
0,10 0,01961 0,11961 0,725 2,02 	. 	10-4  
0,30 0,02312 0,32313 0,615 2,02 	. 	10 -4  
1,00 0,03072 1,03077 0,463 2,02 	. 	10-4  

burada da, yukar ıda olduğu gibi çeş itli iyonik küçük konsantrasyonda k, yi 
ölçmek ve I = 0 a ekstrapole etmek yoluyla termodinamik denge sabiti K, 
belirlenebilir. Sonra çe ş itli iyonik konsantrasyonda zay ıf elektrolitin ortalama 
aktiflik katsay ı sı  

f±  = 	K e /kc 
	

(4.65) 

bağ lant ısmdan hesaplan ır. 

e) Elektromotor kuvvetleri ölçülerinden yararlan ı larak yap ılan aktiflik 
katsayı sı  belirlenmesi ileride söz konusu edilecektir. 

Örnek 1 

Su içindeki çözünürlüğü . 10-7  m olan AgX tuzunun 0,1 m NaNO 3  için-
deki çözünürlü ğünü hesaplayını z, (X, bir değerlikli bir anyon). 

KTh = aAg+ ax- = CA4' Cx- fAg+  fx- = ksp f2± 

KTh = ksp f2 

KTh  Ksp = f2  

su içinde çözündü ğü zaman aktiflik katsay ı sı  1 kabul edilerek, 

KTh = ksp = CAg+  Cx = (10-7) 2  = 1014 

0,1 m NaNO 3  için aktiflik katsay ı s ı  

log f±  = - 0,51 Z+Z_ 	= - 0,51 ,V 2  (0,1 . 1 2  + 0,1 . li) 

log f±  = - 0,51 ,\/ 0,1 = - 0,51 . 0,317 = - 0,161 

f±  = 0,69 
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ksp = KTh  _ 
t± Z  

10-14  
	 =  

(O 69)2 	
2,09 . 10-14 

k" = CAg+ 	= C 2  = s 2 ; s = Vksp = V2,09 . 

8 = CAg+ = 1,45 . 10-7  m 

Örnek 2 

1000 gram su içinde 0,01 Mol SnC1 2  ve 0,1 mol KCl çözülmüş tür. SnC12 
 için f±  = 0,40 oldu ğuna göre SnC1 2  için (a) m±  ve (b) a±  yi hesaplayınız. 

(a) 

msn2+ = m+  = 0,01 dir. 

Bütün Cl-  iyonları  m ye kat ılacağı  için 

m ei- = m_ = 2 (0,01) + 0,1 = 0,12 

Tanıma göre 

ın± 	(m+v+ ın_v-)v 

m±  = [(0,01) (0,12) 2 1 3  

m± = (1,44 . 10-4) 4  = 0,0525 

(b) 

= m±  f±  

a+  = 0,0525 . 0,40 = 0,021 

Örnek 3 

PbC1 2  ün 25°C da çözünürlü ğü 0,01 m olduğuna göre 0,1 m NaC1 
çözünürlüğünü hesaplayını z. (a) Aktiflik katsay ısımn etkisini ihmal 

ediniz, (b) aktiflik katsay ı sını  Debye - Hückel s ınır yasas ı  bağı ntı sına göre 
hesaplamak üzere göz önüne alma. 

(a) PbC1 2  un sudaki çözünürlü ğü, s, için 

ksp = mpb2+ • m 2 c1- 	[s] [2s] 2 
	

( 1 ) 

ksp  = [0,01] [2 . 0,01] 2  = 4 . 10-6  

0,1 m NaC1 içinde çözünürlük 

ksp  = 4 . 10-6  = [s] [2s 4- 0,1] 2  
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Çözünürlük, s, küçük olduğundan s3  ve s 2  li terimler ihmal edilerek 

s = 4 . 10-4  

(b) KTh = InPb 2+ MC İ— fpb2+ f2c,_ = ksp  f3± 	 (2) 

0,01 m PbC1 2  için iyonik Kuvvet 

I = 1 /2 [0,01 . 22 + (2 . 0,01) 12] = 0,03 

PbC1 2  için ortalama aktiflik katsay ısı  

log f±  = - 0,51 Z+Z_ 	— 0,51 . 2 . 1 V0,03 = — 0,176 

log KTh = log ksp  + 3 log f± 
	

(3) 

log (4 . 10-6) 	3 (— 0,176) 

log KTh = 6.,602 — 0,528 

log KTh = — 5,398 - 0,528 = — 5,926 

0,1 m NaC1 çözeltisi iyonik kuvvet 

I = 1 /2 (0,1 . 12 + 0,1 . 12) = 0,1 

dir. Buna göre PbC1 2  ün bu çözelti içinde aktiflik katsay ı sı  

log f±  = — 0,51 . 2 . 1 V0,1 = — 0,322 

3 den 

log ksp = log KTh — 3 log f± 
	 (4) 

log k" = — 5,926 - 3 (-0,322) 

log ksp  = — 5,926 + 0,966 = — 4,960 = 

Buradan 

ksp  = 1,1 . 10-5  

bulunur. 

ksp  = 1,1 . 10-5  = [s I [s 	0,1] 2  

Çözünürlük s, küçük olduğundan s3  ve s2 terimler ihmal edilirse 

s = 1,11 . 10-3  

bulunur. 
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Örnek 4 

25°C da Ag2SO4  ın çözünürlüğü 0,03 M dir. (a) ksp  yi ve (b) aktiflik kat- 

sayı sı  etkisini de katarak KTh ni hesaplay ımz. 

(a) 

Ag2SO4  ın sudaki çözünürlük çarp ımı  

k8p  = CAg+ . Cs042-  .,---- (2.0,03) 2  (0,03) = 1,08 . 10-2  

(b) 

Termodinamik çözünürlük sabiti 

KTh = aAg+  . as042—  = C2A9+  • CSO42—  • f2A9+  • fSO42—  = ksp f3± 

Ag2SO4  in ortalama aktiflik katsay ı sı  

— log f±  -= 0,51 . 2 . 1 	= 

= 0,51 . 2 ?, [(0,06 	0,03 . 	= 0,306 

log f±  = — 0,306 = -1,694 

f±  = 0,495 

bulunur. 

KTh = ksp f3±  = (1,08 x 10-4) (0,495) 3  = 

= 1,08 . 10-4  • 0,121 = 1,3 . 10-5  
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5. ELEKTROL İ T DENGELERI 

5.1. ASIT VE BAZ KAVRAMLARI 

Arhenius'a göre asit, çözeltide hidrojen iyonu veren bir bile ş ik, baz ise 

hidroksil iyonu veren bir bile ş iktir. Asit ve bazlar için verilen bu dar tan ı m 

sulu çözeltilerde baz ı  amaçlar için yeterli ise de, sulu çözeltilerde gözlenen olay-

ların hepsini ve sulu olmayan çözücülerdeki olaylar ı  açıklamağ a yeterli de ğ il-

dir. 

Bir hidrojen iyonu bir elektron vermi ş  bir hidrojen atomu, yani proton 

olarak dü şünülebilir. Brönsted (1928) bir hidrojen iyonunun a ş ağı daki tep-

kime için serbest enerji de ğ iş iminin 

H+ 	H20 ± H30+ 	 (5.1) 

çok büyük ve eksi i ş aretli oldu ğunu göstermi ş tir. Öyleyse bu tepkimenin denge 

sabitinin çok büyük olmas ı  gerekir, bir di ğ er deyimle denge tepkimesi ta-

mamen sa ğ  yöne doğ rudur. Bu halde sulu çözeltide hemen hemen H+ iyonlar ı  
bulunmaz, hidratla ş mış  proton yani H30+ iyonları  vardır. H30+ iyonuna 

hidronyum, hidroksonyum veya oksonyum iyonu denilmektedir. Dole (1932) 

tarafından cam elektrot üzerine yap ılan baz ı  ara ş t ırmalar ve asit katalizör-

beri ile ilgili kinetik tepkimelerin incelenmesi protonun solvatize oldu ğu so-

nucuna ulaş tırmış t ır. 

Burada, sözü edilen ve di ğ er incelemelere dayanarak, Brönsted ve Lowry 

(1923) asit ve baz kavramlar ı  için yeni bir tan ı m vermiş lerdir. Bu tan ıma 

göreasitler her hangi bir maddeye proton veren mad-

delerdir. Bir asitten proton alan her hangi bir mad-

d e y e I) a z denir. Bir di ğ er deyimle bir asit, ister elektrikle yüklenmi ş  olsun 

ister yüksüz olsun, proton veren her hangi bir maddedir. Ayn ı  biçimde bir baz, 

ister elektrikle yüklenmi ş  olsun, isterse yüksüz olsun, proton alan her hangi bir 

maddedir. Bu yeni tan ımlamaya bağ lı  olarak eğ er bir asit proton verirse orada 

bu protonu alacak bir baz olmal ı d ır veya bunun tersi olmal ı dır. Yani bir baz 
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kendisine proton verecek bir asit bulunmad ıkça baz olarak etkiyemez. Asit ve 
baz kavramlar ı  için verilen bu genel tan ım ile, eski dar tan ım aras ındaki 
fark çeş itli örneklerle daha iyi aç ıklanabilir. Her iki tan ımlamada da ase-
tik asit bir asittir. Ama eski tan ı ma göre asetik asidin iyonizasyonu a ş ağı -
daki gibi verilir 

CH 3COOH 	H+ -I- CH 3C00- 	 (5.2) 

Oysa Brönsted ve Lowry taraf ından verilen yeni tan ı ma göre asetik asidin 
iyonizasyonu ş öyle verilir 

CH3COOH + H20.<-7± H 30 	CH 3C00- 	 (5.3) 

Bu sonuncu denklemde asetik asit, hidrojen iyonu ve asetat iyonu olu ş turmak 
üzere etkiyen su molekülüne bir proton verir. Ayr ıca 1130+ iyonu asetat iyo-
nuna, asetik asit ve su olu ş turmak üzere, bir proton verebilece ğ inden H30+ 
nun kendisi bir asittir, CH 3C00-  ise bir baz olmalıdır. Bunun sonucu olarak 
bir asit ve bir baz ın her hangi bir kar şı lıklı  etkisi, daima bir diğ er asit ve baz ın 
oluş ması  ile sonuçlanmalıdır, yani 

Asit, + Baz, F Asit 2 	Baz 2 	 (5 . 4) 

Asit, den oluş an Baz 2  ye Asit, in konjuge baz ı  denir. Ayn ı  biçimde Baz, 
den oluş an Asit 2  ye Baz, in konjuge asidi denir. 

Bu görüşü diğer asitlere uygularsak, s ık kullan ılan asitlerin sudaki iyo-
nizasyonlar ı  için aş ağı daki denklemleri verebiliriz 

Asit, 

HC1 

HCOOH 

HSO4- 

NH4+ 

C6H5NH3 + 

H30+ 

H 20 

H 2S03 

 HSO3- 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Baz,

11 20 

H 2O 
H20

I-120
H2O

H2O

H20
H 20 

H 2O 

<---> 

<----> 

±---> 

<--> 

‹---> 
---› ,‹- 
--> ‹--- 

Asit 2 

H 3 0+ 

H30+ 

H30+ 

FI30+ 

H30' 

H30+ 

F1;0+ 

H30+ 

H30+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

1-- 

+ 

Baz2 

Cr 

HCOO- 

SO42: 

NH3 

 C6H5NH 2  

H20 

OH-

11S03-  

S032-  

Bu örneklerden görülece ğ i üzere, asit olarak dü şünülen maddelerden ba şka. 
H30+, H20, NH4+, C6H5NH3+ ve diğer proton veren bile ş ikler de asittirler. 
Aynı  biçimde bazlar da yaln ızca hidroksil iyonlar ına sahip olan maddeler 
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değ il, asit anyonlar ı , su, amonyak, anilin, HS03-  ve diğer proton alabilen 
maddelerdir. Yukar ıki çizelgeden görülece ğ i üzere su ko şullara ve tepkimeye 
bağ lı  olarak hem asit ve hem de baz olarak etkir, yani su amfoterdir. Benzer 
biçimde HS03-  gibi bir iyon da amfoteriktir, tepkimenin durumuna ba ğ lı  
olarak, asit veya baz olarak etkir. 

Bu yeni kurama göre bir asidin kuvvetlili ğ i onun çözücüye proton verme 
yeteneğ i ile ölçülür ve asidin iyonizasyon sabiti, Ka, ile anlat ılır. Bir hazin 
kuvvetliliğ i Kb ise şöyle tan ı mlanır 

Kb = Ka  

Burada Ka, baza konjuge olan asidin iyonizasyon sabitidir. Sulu çözelti için 

K 
K, 

-= 	 
Ka  

olduğu gösterilebilir. Burada K,, suyun iyonizasyon sabitidir. 

Brönsted asit, baz kavram ı  uygulamalarından ilginç bir örnek a ş ağı da 
verilmiş tir. Sulu çözeltide HC104, HNO 3, HBr, HC1 v.b. ı  yaklaşı k aynı  kuv-
vetliliktedirler ve hepsi de kuvvetli asitlerdir. Yani bu asitler için genel 
olarak HX H 20 F H30+ + X-  biçiminde gösterilebilecek olan iyonla ş ma 
dengesi, protonun büyük hidrotasyon enerjisi nedeniyle, büyük ölçüde sa ğ  
yöne doğ rudur. Ama bu asitler donar asetik asit içinde çözülürse, bunlann 
kuvvetlilikleri arasındaki belirgin fark ortaya ç ıkar. Bu denge ş öyle gösterile-
bilir 

HX CH3COOH CH3COOH 2+ X- 

Asetik asit molekülü proton almak için istekli de ğ ildir, ancak di ğer asit 

özellikle proton vermekte direnirse, denge çok miktarda iyonlar vermek 
üzere yeterince sa ğa kayar. Donar asetik asit içinde 0,005 molar HC10 4  in 
e ş değer iletkenliğ i , HNO3  inkinden 50 kattan daha büyüktür. Buradan 
aç ıkça anla şı lacağı  üzere HC104, HNO3  den çok daha kuvvetlidir. Burada 
su gibi çözücülerin asitlerin kuvvetlili ğ ini aynı  düzeye getirmeleri gideni-
miş tir. 

Bununla beraber Brönsted kuram ı  da asit-baz olaylar ının bütününü 
açıklayamaz. Susuz çözeltilerde özellikle C.A.K. ve E.C. Franklin taraf ından 
yap ılan diğ er incelemeler ah şı lan asit-baz özelliklerinin hiç proton içermiyen 
çözeltilerde de görülebilece ğ ini göstermiş tir. Örneğ in aş ağı daki tipik nötür-
leş me tepkimesi klorbenzen çözeltisi içinde kristal violet indikatörü ile izle-
nebilir 
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BC13  -+- (C2H5) 3N ---> (C2H5) 3  N : BC13 	 (5.5) 

Asit 	 Baz 

Indikatör asidin a şı rı sında sarıdır, bazik çözeltide violet rengindedir. 

1923 de G. N. Lewis, asit-baz kavramlar ı  için elektron de ğerlik kuram ına 

dayanan daha ileri bir görü ş  ileri sürmü ş tür. Bu kuram o denli geni ş tir ki, 

asit - baz kavram ı  sorununu s ınırlı  olan iyonla ş madan ç ıkarıp, kovalent bağ  
oluş turma alan ına sokar. Lewis'e göre baz, kovalent bağ  (birleş me bağı ) 

oluş turmak üzere bir elektron çifti veren herhangi bir maddedir. Asit ise 
kovalent bağ  oluş turmak üzere bir elektron çifti alabilen her hangi bir mad-
dedir. Buna göre nötürle şme olay ı , ortak elektronlar ın her ikisi de baz tara-
fından sağ lanan bir kovalent ba ğ  oluş turmaktır 

H+ IT  :0:H 	H :O: H 	 (5.6) 

Cl 	H 	 C1 H 

Cl :B 	+ 	:N: H •<=.>- Cl :B :N: H 	 (5.7) 

Cl 	H 	 Cl H 

Asit 
	

Baz 	Kovalent bile ş ik 

Burada asit-baz ve yükseltgenme - indirgenme aras ındaki ilgi yak ı nl ığı  açık-
tır. Asitler ve oksitleyici maddeler elektron al ırlar. Bunlara elektrofilik veya 
elektron seven maddeler denir. Bir asit ortak kovalent ba ğ  oluş turmak 
üzere baz ın sahip olduğu bir elektron çifti ile ortakl ık kurar. Yükseltgeyici 
bir madde indirgeyici madde taraf ından sağ lanan elektronlar ı  alir, ama bu 
elektronlar verici ile ortakla ş ma yerine onlar ı  kendisinde tutar. Baz ve indir-
geyici maddelere elektrodotik veya elektron veren maddeler denir. 

Aynı  bir madde tepkime verdiğ i maddeye bağh olarak hem asit - baz 
ve hem de yükseltgenme - indirgenme tepkimesi verebilir. Örne ğ in sülfür 
iyonu suya kar şı  baz gibi davran ı r. 

: :2-  4- 2 H : : H 	H : : H 	2 :O: H- 	(5.8) 

Diğer yandan, demir - III iyonu gibi yükseltgeyiei bir maddeye karşı  indirge-
yici olarak davran ır 

• • 

: S :2-  4- 2 Fe3+ --> : S : 	2 Fe2+ 	 (5.9) 
•• 
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5.2 . ASIT VE BAZLARIN İ YONLARINA AYRIŞMA SAB İTLERİ  

Daha önce de söz konusu edildi ğ i üzere, denge sabiti ilkeleri kuvvetli 
elektrolitlerin iyonla ş malarma uygulanamaz, çünkü onlar tamamen iyonlar ına 

aynlmış lardır. O halde biz burada zay ıf elektrolitlerin yani zay ıf baz ve zay ıf 
asitlerin iyonlaş ma dengeleri üzerinde duraca ğı z. 

Her hangi bir zay ıf asidin sudaki iyonla ş ma dengesi a ş ağı daki gibi gös-
te•ilirse 

HA + H2O ± H03 + 	 (5 . 10) 

Denge sabiti ş öyle yazılabilir. 

K'a  = aH30-  • aA- 
aHA aH2cı  

(5.11) 

Eğer çözelti seyreltik ise suyun aktifli ğ i, aH 20, konsantrasyonuna, C, e ş it 
alınabilir. Bu ise bir litre sudaki suyun mol say ı sına e ş it ve sabit kabul edi-

lebilir. Bu da K'a  sabiti içine al ınarak ba ğı ntı  basitleştirilebilir 

ax304  • aA— Ka  =  	 (5.12) 
al-1A 

Bir B baz ı  için su ile denge tepkimesi 

B 	H 2O -.<-± 	OH— 	 (5.13) 

biçiminde gösterilirse, denge sabiti ayn ı  düşünce ile 

K 
aBH+ . a0H-  

aB 
(5.14) 

olur. Ka  ve Kb ye sıra ile asidin ve bazın disosiyasyon sabitleri veya iyon-
laş ma sabitleri denir. Asit ve bazlarm iyonla ş ma sabitleri onların asitlik veya 
bazlık kuvvetliliklerini gösterir. 

Basitle ş tirmek üzere H 30+ iyonu çoğu kez H+ iyonu biçiminde gösteri-
lir. Denge sabiti bağı ntı sı  aktiflik katsayılan ile beraber verilirse 

Ka  
CH+  . CA- fil+  • fA- 

fHA 
(5.15) 

CHA 

bağı ntı sı  elde edilir. Seyreltik çözeltilerde yüksüz olan HA molekülleri aras ında 

,elektriksel etkile ş me olmadığı ndan aktiflik katsay ısı  1 kabul edilir ve bu 
halde bağmtı  biraz daha basitle ş ir 
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Ka  — 
CH+  . CA- 

(fH+  • fAl (5.16) 
CHA 

Zayıf asidin iyolaş ma derecesi a ile gösterilerek konsantrasyonu C olan bir 
asit için aş ağı dakine benzer bir ba ğı nt ı  Bölüm 3-9 da verilmi ş ti 

o2 C 
K, -_ 	 (fu+ . fA- ) 	 (5.17) 

Yine orada iletkenlik ölçülerinden yararlanarak zay ıf bir asidin iyonla ş ma sa-
bitinin nas ıl belirlenece ğ i gösterilmi ş ti. 

Yap ılarında birden çok iyonla ş abilen hidrojen iyonu bulunduran asitler, 
bir basamakta iyonla ş maz, birbirini izleyen basamaklarda iyonla ş abilirler. 
Buna göre sülfürik asit iki basamakta iyonla şı r 

H 2SO4  F 11'• 	HSO4-  (5.18) 

HS0-4 	H+ 	SO42-  (5.19) 

Fosforik asit ise üç basamakta iyonla şı r 

11 3PO4 	H 4  -4- H ,PO4  (5.20) 

11 2PO4 	H 	+ HPO4 2  (5.21) 

HPO42- 	H+ 	PO43-  (5.22) 

Her hangi bir di bazik asitte (H 2SO4  gibi) birinci basamaktaki iyonla ş ma, 
ikinci basamaktakine oranla daha çoktur. Fosforik asit gibi tri bazik asitlerde 
birinci iyonlaş ma ikinciden daha büyük ve iknci iyonla ş ma üçüncüden daha 

büyüktür. Fosforik asitte her bir iyonla ş ma basama ğı  gerçek bir denge olu ş -
turur ve bunlar ın her biri için bir iyonla ş ma sabiti vard ır. Sülfürik asitte 

birinci iyonlaş ma tamd ır, yani H,SO4  kuvvetli bir asittir. Oysa HSO 4- un 

iyonlaş ması  tam değ ildir ve bu iyonla ş ma basama ğı  için iyonla ş ma sabiti 

aş ağı daki gibi verilir: 

Ka  = 
all+ . aso42-  

(5.23) 
alls04-  

Fosforik asitte her üç basamakta da k ısmi iyonlaş ma vard ır ve bunun 
sonucu olarak 3 iyonla ş ma sabiti söz konusudur. 25 °C için bu sabitlerin büyük-
lükleri sıra ile K al  = 7,5 . 10-3,  Kat  = 6,2 . 10-8  ve Ka3 = 4,8 . 10-13 

 dür. Sabitlerin büyüklüğü her hangi bir konsantrasyonda, her bir basamakta 
iyonlaş manın azald ığı nı  açıkça göstermektedir. 
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5.3. İ YONLAŞ MA SAB İ TLERİ N İ N BELIRLENMESI 

Zayıf asit ve bazlar ın iyonla ş ma sabitleri iletkenlik ölçmelefinden, hid-
rojen iyonları  konsantrasyonu ölçülmesi ve daha duyarl ı  olarak potansiyo-
metrik yoldan belirlenir. İ letkenlik ölçülerinden yararlanarak asetik asidin 
iyonlaşma sabitinin nas ıl belirlendiğ i (Bölüm 3-9) da aç ıklanmış tı  Potan-
siyometrik yöntemle zay ıf asit ve bazlarm iyonla şma sabitleri belirlenmesi 
(Bölüm 7-5. a) da görülecektir. Burada hidrojen iyonlar ı  konsantrasyonu 
ölçülerinden yararlanarak iyonla ş ma sabiti belirlenmesi üzerinde durulacak-
t ır. 

Bunun için konsantrasyonu C olan bir asetik asit çözeltisinin C' konsant-
rasyonunda sodyum asetat içerdi ğ ini düşünelim. Böylece bir çözeltide hidrojen 
iyonları  konsantrasyonu CH+  ile gösterilirse, iyonlarma ayr ış mamış  asit kon-
santrasyonu CHA = (C — CH +) olur. Asetat iyonlar ının konsantrasyonu asidin 
iyonlaş mas ından olu ş an asetat iyonlar ı  ile tamamen iyonlar ına ayrış mış  
olan sodyum asetattan gelen asetat iyonlar ının toplammdan olu ş ur. Asetik 
asidin iyonla ş masıyla hidrojen iyonlarma e ş değer miktarda asetat iyonlar ı  
oluş tuğundan, iyonla ş ma sonucu oluş an asetat iyonlar ı  konsantrasyonu da 
CH+  olur ve bunun sonucu ortamda toplam asetat iyonlar ı  konsantrasyonu 
CA - = (CH+  C') olur. Bu miktarlara göre iyonla ş ma sabiti için (aktiflik 
katsay ıları  1 kabul edilerek (5.16) ba ğı nt ı s ından) 

CH+ • CA 	CH+  (CH+  

kc 	CHA 	 (C -- CH+) 

yaz ılır. Burada C ve C' bilindi ğ inden, uygun bir yolla CH+  ın ölçülmesiyle 
iyonlaşma sabiti k, bulunur. 

iyonlaş ma sabitlerinin aktifliklere göre verilmesi daha do ğ ru olur ve 
öyle yap ılmalı dır. Ancak zayıf asit ve bazlarda iyonlarma ayr ış ma derecesi 
küçük olması  nedeniyle ortamda çok miktarda iyon bulunmad ığı ndan zay ıf 
elektrolitlerin iyonla ş ma denge sabitlerinin konsantrasyona göre veya aktif-
liklere göre verilmesi büyük hatalar do ğurmaz. 

Benzer düşünceler bazlarm iyohla ş ma sabitlerinin belirlenmesinde de 
uygulanır. C konsantrasyonunda amonyum hidroksit çözeltisi, C' konsant-
rasyonunda amonyum klorür içerirse baz ın iyonla ş ma sabiti için 

COH-  (COH-  +  kb = 	 (5.25) 
(C — Coul 

yazılabilir. Aş ağı da görülece ğ i üzere suyun hidrojen ve hidroksil iyonlar ı  
belirli bir biçimde birbirlerine ba ğ lıdır, öyleki CH+  ölçülürse CoH-  hesapla- 

(5.24) 
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nabilir. Böylece bir baz ve onun tuzunu içeren bir çözeltide hidrojen iyonlar ı  
konsantrasyouu ölçülürse Cox-  belirlenmiş  olacağı ndan, denklem (5.25) 

den kb hesaplan ır. 

Çizelge 5-1 de zay ıf asitlerden baz ılarmın ve Çizelge 5-2 de ise zay ıf 
bazlardan bir kısmının 25 °C da iyonla ş ma sabitleri verilmiş tir. 

Çizelge 5-1 

25°C da zay ıf asitlerin iyonla şma sabitleri 

Asit 	 Formül 	 ka, 	 ka, 	 ka3  

Arsenik asit 	 153As0 4 	 5,0 	10-3 	8,3 . 10-8 	6 . 10-78  

Borik asit 	 H3B03 	 5,80 10-'8  

Karbonik asit 	 113CO3 	 4,52 	10-7 	4,60 . 10-" 

Hidrosiyanik asit 	HCN 	 7,2 	10-'8  

brodik asit 	 HIO3 	 1,67 	10-' 

Fosforik asit 	 H3PO4 	 7,52 	10-2 	6,23 . 10-8 	4,8 . 10- ' 3  

Fosforöz asit 	 113P03 	 1,6 . 10-2 	7 . 10-' 

Süfürik asit 	 H2SO4 	 Kuvvetli 	1,01 . 10-2  

Sülfüröz asi. 	 H2S03 	 1,72 . 10-2 	6,24 . 10-8  

Formik asit 	 HCOOH 	 1,77 . 10-4  

Asetik asit 	 CH3COOH 	1,75 . 10-5  

Propiyonik asit 	 C 3H3COOH 	1,34 . 10-5  

Klorasetik asit 	 CH2C1COOH 	1,38 . 10-3  

Diklorasetik asit 	 CHC12COOH 	5 . 10-2  

Benzoik asit 	 C6 115 COOH 	6,29 . 10-5  

Okzalik asit 	 (COOH)2 	 5,02 . 10-2 	5,18 . 10-5  

Fenol 	 C3113 011 	 1,20 . 10-1 ° 

Çizelge 5-2 

25°C da zay ıf bazlar ın iyonlaşma sabitleri 

Baz 	 Formül 	 Kb  

Amonyak 	 NH4OH 	1,81 . 10-5  

Gümüş  hidroksit 	AgOH 	 1,1 . 10-4  

Metil amin 	 CH3 N112 	4,38 . 10-4  

Dimetil amin 	 (CH3)2 NH 	5,12 . 10-4  

Trimetil amin 	 (H3 )3N 	 5,21 . 10-5  

Etil amin 	 C2113 1\1112 	5,6 . 10-4  

Anilin 	 C31-1 3NH2 	3,83 . 

Hidrazin 	 NH2 . NH2 	3 . 10-6  

Piridin 	 C3H3N 	 1,4 . 10-8  

tre 	 CO(N112)2 	1,5 . 10-14  
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5.4. İ YONLAŞ MA SAB İ TLERİ  İ LE ILGILI HESAPLAR 

Eğ er zayıf asit ve bazlar ın iyonlaş ma sabitleri bilinirse, bunlar ın iyonlaş ma 
derecesini, a, ve verilen çe ş itli çözeltilerde her bir bile ş enin konsantrasyonunu 
hesaplamak olanakl ı dır. 

5.5. SAF ASIT VE BAZLARIN İ YONLAŞ MA DERECELERİ Nİ N 

HESAPLANMASI 

Konsantrasyonu C olan monobazik bir asit çözeltisinin iyonla ş ma dere-
cesini ve her bir bile ş enin konsantrasyonunu hesapl ıyabilmek için (5.17) ba-
ğı ntısında aktiflik katsayıları  seyreltik çözeltiler için 1 al ınarak 

k, 	
C a2 

1 
 

— 

 

(5 . 26) 

yaz ılabilir. Bu denklem a ya göre çözülürse 

 

k, — 	k,,2  +- 4 k, C 
a — 

2 C 
(5.27) 

bulunur. Eğ er iyonlaş ma derecesi a küçükse (5.26) denkleminin paydas ın-
daki 1 yan ında a ihmal edilebilece ğ inden a için a ş ağı daki basit ba ğı nt ı  elde 
edilir 

Ca = 	
C 	

(5.28) 

Eğ er a bilinirse, a ve k, yard ımıyla CH+, CA-  ve CHA hesaplanabilir. Ayn ı  
yol zayıf bazlara da uygulanarak bazlar için a ve çe ş itli bileş enlerin konsant-
rasyonlar ı  hesaplamr. 

Örnek 1 

500 ml içinde 0,070 mol asetik asit içeren bir çözeltide a) Hidrojen iyon-
ları  konsantrasyonu ve b) asetik asidin iyonlar ına ayr ış ma derecesini hesap-
layını z. ka  = 1,80 . 10-5  dir. 

a) Problemi çözmek için verileri litrede mol birimine çevirmek uygun olur. 
1 litre suda asetik asit konsantrasyonu 0,140 mol olur. Asetik asidin iyonla-
rına ayr ış ma dengesi 

CH3  COOH .T__> H+ CH3  C00-  

C — x 
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litrede asetik asidin iyonla ş an mol sayısı  x ile gösterilirse, iyonla ş mamış  ase-

tik asidin mol say ı sı  C — x olur. 

Cu+  • CcH3coo- 	x2  
= 	  — 	 

C cx3comı 	C — x 

x in küçük olduğu ve C yan ında ihmal edilebilece ğ i düşünülürse 

x2  
0,140 

den: 

x 2  = 1,80 . 10-5  . 0,140 = 2,52 . 10-6 

 x = 1,59 . 10-3  

bulunur. C nin yanında x i ihmal etmeksizin daha do ğ ru hesap yapmak is-
tenirse 

 

1,80 . 10-5  = 
x2  

den: 

0,140 — x 

X 2  = 1,80 . 10-5  (0,140 — x) 

x2  -I- 1,80 . 10-5  x — 2,52 . 10-6  = 0 

x = 1,509 . 10-3  

bulunur. 

b) a n ın küçük olduğu kabul edilirse (5.28) ba ğı ntı sından 

bulunur. 

k, 	1,80 . 10-5  
= 	

C 	 0,140 
— 0,0113 

Problemin a k ısmı  ş öyle de çözülebilir. Hidrojen iyonlar ı  konsantras-

yonu a C olmal ı dı r. 

a C = 0,0113 . 0,140 = 1,58 . 10-3  

5.6 ORTAK İ YON IÇEREN B İ R ORTAMDA İ YONLAŞ MA 

DERECESI 

Zayıf bir asit veya baz çözeltisi zay ıf elektrolitle ortak olan bir iyon içe-
rirse zay ıf asit veya baz ın iyonlaş ma derecesi küçülür. Bunu bir örnekle 
açıklayalım. Konsantrasyonu C olan bir asetik asit çözeltisinin C' konsant-
rasyonunda sodyum asetat içerdi ğ ini düşünelim Eğ er asidin iyonla ş ma dere- 

1,80 . 10-5  = 
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bulunur. Buradan a için 

— (C' + k,) + -V (C' + k,) 2  + 4 k, C  
2 C 

O( - (5.30) 

cesi a ise, ayrış mamış  asit konsantrasyonu CHA = C (1 - a) ve hidrojen 

iyonları  konsantrasyonu CH+ = Ca olur. Asetat iyonlar ı  konsantrasyonu 

asetik asidin ayr ış masından oluş an Ca ile sodyum asetat konsantrasyonu 

C' nün toplam ından olu ş acakt ır: C A-  = (Ca + C'). Bunlar asidin iyonizasyon 

denge denkleminde yerlerine konursa 

= 
CH+  CA- 

CHA 

Ca(Ca + C') 	oc(Ca + C') 

C(1 — a) 	 1 — a 
(5.29) 

elde edilir (5.29) denkleminde a, 1 yan ında ihmal edilerek 1 — a = 1 al ınırsa 

(5 30) denklemi yerine a için 

a 
- C' 	C' 2  -F 4 k, 

 2 C 
(5.31) 

elde edilir k, nin de ğeri küçük oldu ğu zaman (5.29) denkleminin paydas ın-

daki a dan ba şka paydaki Ca n ın ihmal edilmesi de önemli bir hataya neden 

olmaz. Bu halde (5.29) denkleminden oc için 

k, = C'a 	 (5.32) 

dan 

k, 

'2" 
 C, 

 
(5.33) 

elde edilir (5.33) denklemi (5.28) denklemi ile kar şı laş tırıhrsa, zay ıf bir asidin 

ortak iyon içeren bir tuzu yan ında, iyonlaş ma derecesinin küçüldü ğü görülür. 

Örnek 2 

Örnek 1 deki asetik asit çözeltisinin 1 litresindo 0,10 mol kat ı  sodyum 

asetat çözüldüğü zaman, 

a) İyonlaş ma derecesi ve 

b) Hidrojen iyonlar ı  konsantrasyonu yakla şı k kaç olur? Çözelti hacminin 

hemen hemen de ğ iş mediğ i kabul ediliyor. 

a) (5.33) ba ğı nt ı sma göre 

k, 	1,80 . 10-5  

-- C' " 	0,10 
— 1,8 . 10-4  
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CH+  — 
1,80 . 10-5  . 0,14 

— 2,52 . 10-5  
0,10 

k, = 1,80 . 10-5  = 
CH+  • C CH3 C00-  

 

CH+  . 0,10 

C CH3 COOH 

 

0,14 

5.7. SUYUN İ YONLAR ÇARP İ Mİ  

İ letkenlik ölçüleri ve diğ er çe ş itli olaylar suyun a ş ağı daki gibi iyonlarına 
ayrış tığı nı  göstermektedir 

H 20 (s) 	H+ 	OH- 	 (5.34) 

Böyle bir iyonla ş ma için iyonla ş ma sabiti ş öyle yaz ılır 

all+ • a011 - K —  	 (5.35) 

Ama suyun iyonla ş ması  çok az oldu ğundan her hangi bir sulu çözeltide suyun 
aktifliğ i sabit olacakt ır ve K sabiti ile birle ş tirilebilir 

K w = K ax2o = ax+  • acni- 
	 (5.36) 

K w  ye suyun iyonlar ı  çarp ı m ı  denir. (5.36) denklemine göre her 
hangi bir sulu çözeltide hem hidrojen iyonlar ı  ve hem de hidroksil iyonlar ı  
bulunmalı dır ve her zaman bu iki tür iyonlar ın aktitliklerinin çarp ımı  sabit 
olmalıdır. Konsantrasyonlara göre bu denge için: 

k, = CH+ • COH- 	 (5.37) 

yaz ıhr. (5.36 ve 5.37) ba ğı ntılarından görülece ğ i üzere ke, K, den iyonlarm 
aktiflik katsay ıları  kadar farkl ıdır. 

k, nin büyüklüğü Kohlrausch ve Heydweiller'in yerlerinden yararla-
narak hesaplanabilir. Kohlrausch ve Heydweiller, suyu uzun süre ve özen ile 
safland ırdıktan sonra da her zaman az ve belirli bir iletkenlik gösterdi ğ ini 
bulmuş lard ır. Bu ara ş tırı cılar tarafından belirlenen saf suyun çe ş itli s ıcak-
lıklardaki öz iletkenlikleri a ş ağı daki çizelgede gösterilmi ş tir. 

Çizelge 5-3 
Çok saf suyun çe ş itli s ıcakhklardaki öz iletkenli ğ i. 

t°C x(mho em-') 

0 0,14 	. 10-7  
18 0,40 
25 0,58 
34 0,89 
54 1,76 

aH20 
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Bu çizelgeden yararlanarak suyun 25 °C da iyonla ş ma derecesini ve suyun 

iyonlar çarp ımım hesaplayal ım 25 °C da sonsuz seyreltiklikte l oll+ = 349,8 

ve l ooll-  = 198 dir, (Çizelge 3-6). 

a iyonlaş ma derecesini bulmak için suyun e ş değ er iletkenliğ i A yi bilmek 

gerekir. x öz iletkenli ğ i ve V de bir e ş değer gram suyun hacmi olmak üzere 
A = x V dir. V suyun bir molünün a ğı rlığı nı , 25°C da suyun yo ğunluğuna böle-

rek bulunur 

18,016 
AH 20 = xV = 5,8 . 10-8    = 1,05 . 10-6  

• 	0,9971 

Sonsuz seyreltiklikteki e ş değer iletkenlik 

AoH20  = l oll+ 	1 00H-  = 349,8 ± 198 = 547,8 

Suyun iyonla ş ma derecesi a 

GC = 
A1,05 . 10-6 

 Ao  = 	547,8 
— 1,9 . 10-9  

Burada 547,8 değ eri hipotetik olarak tamamen iyonlar ına ayrış an suyun e ş -

değer iletkenliğ idir. 

Görüleceğ i üzere suyun a, iyonlar ına ayrış ma derecesi çok küçüktür, 

ama sulu çözeltilerdeki birçok olaylarda göz önüne al ınmas ı  gerekir. 

25°C da bir litre suyun a ğı rlığı  997,07 g ve suyun mol a ğı rlığı  18,016 g 

olduğundan suyun molar konsantrasyonu C 

C ----  997 ' 07   = 55,34 
18,016 

olur. Buradan su içindeki H+ iyonlar ı  ve OH-  iyonlarının konsantrasyonu 

hesaplanabilir 

CH+  = Co 	COC 

= 55,34 . 1,9 . 10-9  = 1,05 . 10-7  

Buradan k, için 

k, = CH+ • Coll 

= (1,05 . 10-7) 2 = 1,10 . 10-1 4 

bulunur. 
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Aş ağı daki çizelgede çe ş itli sıcaklıklardaki suyun iyonları  çarpımı  K w 
 verilmiş tir. 

Çizelge 5-4 

Çeş itli sı caklıklardaki suyun iyonlar çarp ımı  Kw  

t°C Kvi  

0 0,114 . 10-" 
10 0,292 
25 1,008 
40 2,919 
60 9,614 

Çizelgeden görülece ğ i üzere suyun iyonlar çarp ımı  yalnız 25 °C da 1 . 10-14 
 dür. Diğ er s ı caklıklarda bu sabitin de ğ eri değ iş mektedir. Bunun sonucu olarak 

saf su içinde hidrojen ve hidroksil iyonlar ının bu sıcakhklardaki konsantras-
yonu 25 °C daki değ eriyle, yani litrede 1 . 10 -7  iyon gram değeriyle, aynı  değ il-
dir. 

Suyun bulunduğu her yerde iyonlar çarp ımmın sabit olması  ilkesinin 
geçerli olmas ı  gerektiğ inden, böyle çözeltilerde hidrojen ve hidroksil iyonla-
rının konsantrasyonunu hesaplamak için bu sabit kullan ılabilir. 

Örnek 3 

25°C da 0,001 molar sulu sodyum hidroksit çözeltisi içinde hidrojen iyon-
ları  konsantrasyon!' ne kadard ı r? COH—  = 0,001 olduğundan hidrojen iyonlar ı  
konsant ı  asyonu 

CH+  
K w  

Cox- 

 

1,01 . 10- 14 
= 1,01 . 10-11 

olur. 

1 . 10-3  

8. pH ve pOH 

Asitli çözeltiden bazl ı  bir çözeltiye geçerken hidrojen iyonlar ı  konsant-
rasyonu çok geni ş  sınırlar içinde de ğ iş ir. Hidrojen iyonları  konsantrasyonunu, 
yukarıdaki örnekte oldu ğu gibi 10 üzeri eksi kuvvetlerle göstermeksizin, 
uygun bir biçimde vermek için Sörensen taraf ından pH skalası  önerilmiştir. 
Bu skalada pH, hidrojen iyonlannm aktifliğ inin eksi logafitmas ıdu 

pH 	log all+ 	 (5.38) 
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yani bir çözeltinin hidrojen iyonlar ı  aktifliğ i 10-PH a eş ittir. Buna göre pH = 
5 olan bir çözelti için all+ = 10-5  dir. pH = 11 olan bir çözelti için all +  =- 
10-11  dir. 

Benzer biçimde hidroksil iyonlar aktifli ğ i de pHO skalas ı  ile verilebilir. 

Benzer tan ımla 

pOH = — log aoll- 	 (5.39) 

dir. 

Her hangi bir sulu çözelti için K, = a ll+ . km-  olduğundan 

— log K u, = — log all+ — log aoll- 	 (5.40) 

yaz ı labilir. Buradan 

pH 	pOH = — log K w 	 (5.41) 

Bu denkleme göre her hangi bir sulu çözeltide pH ve pOH in toplam ı  
sabit ve — log K, ye e ş it olmal ı dır. Böylece eğ er bir çözeltinin pH ı  artarsa, 
pOH küçülmelidir veya bunun tersi olmal ı dır. Çözeltinin nötür olmas ı  için 
hidrojen ve hidroksil iyonlar ının konsantrasyonları  ve böylece pH ve pOH 
birbirlerine e ş it olmalıd ır. 

pH = 
pOH 	log K w  

2 
(5.42) 

Buna göre, pH ı  — 1 /2 log K, den küçük olan her hangi bir çözelti 
asitli, pH ı  bu değ erden büyük olan her hangi bir çözelti bazl ı  olur. 

Özel hal olarak 25°C da sulu çözeltiler için K u, = 1 . 10-14  ve log K, = 14 
dür. Bu s ı caklıkta pH pOH = 14 ve nötür çözeltinin pH ı  7 dir. O halde 
pH ı  7 den küçük olan her hangi bir çözelti asitli, pH ı  7 nin üstünde olan her 
hangi bir çözelti bazl ı dı r. 

pH Örnekleri 

Örnek 4 

0,20 M HC1 çözeltisinin pH ı  kaçt ır? 

CH+  = 0,20 M = 2,0 . 10-1  M 

pH = — log (2 . 10-1) = 1 — 0,30 = 0,70 
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Örnek 5 

0,10 M NaOH çözeltisinin pH ı  kaçt ır? 

Cofi-  = 0,10 M 

1,0 . 10-14  
CH+     — 1,0 . 10-13 

 COH 	 0,10 

pH = — log (1,0 . 10-13) = 13 

Her iki örnekte HCl ve NaOH kuvvetli asit ve kuvvetli baz oldukla-
rından suyun ayrış masından gelen hidrojen iyonlar ı  ve hidroksil iyonlar ı  ihmal 

edilmiş tir. 

5.9. Hİ DROLİ Z 

Sulu bir çözeltide bir asitle bir baz aras ındaki tepkime her zaman bir 
tuz ve su olu ş masıyla sonuçlan ır. E ğer bu tepkime tamamlan ırsa, tam nötür-

leş me her zaman tam bir nötür çözelti verir, yani çözeltide ne a şı rı  hidrojen 

iyonu ve ne de a şı rı  hidroksil iyonu bulunur. Tuz asidi gibi kuvvetli bir asitle 
sodyum hidroksit gibi kuvvetli bir baz ın nötüı leş mesinde bu hal gözlenir. 

Ama asetik asit gibi zay ıf bir asit, sodyum hidroksitle nötürle ş tirildiğ inde 

son çözeltinin nötür olmad ığı  bazlı  olduğu bulunmu ş tur. Yine amonyum 

hidroksit gibi bir baz, tuz asidi ile nötürle ş tirilirse son çözeltinin asitli ol-

duğu gözlenir. Çözeltinin bir halde asitli, di ğer halde bazl ı  olmas ı  nötürle ş -

me sonucu oluş an tuzun su ile tepkimeye girme ve böylece nötürle ş me tep-
kimesini ters yöne çevirme e ğ ilimi ile ilgilidir. Suda çözünen bir tuzun çö-
zücü ile tepkimeye girerek nötürle ş me olayını  tersine çevirme e ğ ilimine hid-
roliz denir. 

Çe ş itli tuzların su ile tepkimeleri göz önüne almd ığı nda bunları  4 grupta 

incelemek olanaklı dır. a) Kuvvetli asitlerle kuvvetli bazlar ın tuzlan, (b) 

Kuvvetli bazlarla zayıf asitlerin tuzlan, (c) zayıf bazlarla kuvvetli asitlerin 

tuzlan ve (d) zayıf bazlarla zayıf asidlerin tuzlan. 

5.10. KUVVETLİ  BAZLARLA KUVVETL İ  ASITLERIN TUZLARI 

Kuvvetli baz ve kuvvetli bir asidin tuzu için sodyum klorürün su içindeki 
durumu örnek al ınabilir. Bu tuz sulu çözeltide sodyum ve klorür iyonlar ı  ola- 
rak bulunur. E ğer bu tuz su ile tepkimeye girse idi tepkime ürünleri tuz asidi 
ve sodyum hidroksit olacakt ı . Ama bu son iki elektrolit kuvvetli elektrolit 
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olduklarından tepkime ürünleri yine sodyum ve klorür iyonlar ı  olacaktı r, 
hidrojen ve, hidroksil iyonlar ı  su olu ş turmak üzere birle ş eceklerdi. Di ğer bir 

deyimle, hidroliz ürünleri tepkimeye giren maddelerle e ş değer olacakt ı  ve 

çözeltinin doğ asında bir de ğ iş iklik olmayacakt ı . Bu nedenle, kuvvetli bir baz 

ve kuvvetli bir asidin tuzu hidroliz olmaz ve böyle bir tuzum çözeltisi asl ında 

nötürdür diyebiliriz. 

5.11. KUVVETLI BAZLARLA ZAYIF AS İ TLER İ N TUZLARI 

Sodyum asetat gibi kuvvetli bir bazla zay ıf bir asidin tuzu suda çözül-
düğü zaman baz ın katyonu (burada sodyum iyonu) yukar ı da anlat ılan neden-
lerle hidroliz olmaz. Ama zay ıf asidin anyonu (bu örnekte asetat anyonu) 

suyla tepkimeye girerek asetik asidin iyonla ş ma sabitine uygun bir miktarda 
iyonla ş mamış  asetik asit olu ş turur. Sonuç olarak asetat iyonu su ile a ş ağı daki 

tepkimeye girer 

CH3C00-  H2O ± CH 3COOH OH - 	 (5.43) 

bu tepkimeyle hidroksil iyonlar ı  da oluş tuğundan çözelti bazl ı  olur. 

Genel olarak zay ıf bir HA asidi ile kuvvetli bir BOH baz ının her hangi 

bir BA tuzu suda çözüldü ğ ü zaman asit anyonu hidroliz tepkimesi verir. 
Anyonun bu hidrolizi a ş ağı daki tepkimeyle gösterilir 

A-  4- H 2O F HA 4- OH- 	 (5.44) 

Böyle bir tepkime için K h denge sabiti, suyun aktifliğ i denge sabitinin 

içine alınarak, a ş ağı daki biçimde verilir 

aHA • a0H-  
Kh =  	 (5.45) 

aA-  

K h sabitine A-  iyonunun hidroliz sabiti denir. Bu sabit A-  iyonunun su ile 

tepkimeye girerek HA ve OH-  olu ş turma e ğ ilimini belirler. Diğ er yandan bu 

sabitin büyüklüğü, aş ağı da gösterilece ğ i üzere, HA asidinin iyonla ş ma sabiti 

Ka ya ve suyun iyonlar çarp ımı  K w  ye bağ lıdır. (5.45) denkleminin sa ğ  yanında 

pay ve payda all+ ile çarp ılırsa 

a 
K h 	

HA 	
(aH+  • aoH-) ata. aH+ 

elde edilir 
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aHA 	 1 
ve all+  aoli+ = Kw 

. aH+ 	Ka  

olduğundan 

Kh 
K u, 

Ka  
(5.46) 

bulunur. (5.46) ba ğmtısma göre hidroliz sabiti suyun iyonlar çarp ı mı  ve zay ı f 
asidin iyonla ş ma sabitinden hesaplanabilir. 

5.12. ZAYIF BAZLARLA KLVVETL İ  ASITLERIN TUZLARI 

Örnek olarak a ınonyum klorürün verilebileee ğ i bu tipten tuzlarda kuv-

vetli asidin anyonu hidrolize u ğ ramaz. Ama BOH olarak gösterebileee ğ imiz 

zayıf baz ın B+ katyonu aş ağı daki tepkimeye göre hidroliz yapar 

B+ 	H 20 ± BOH 	 (5.47) 

Böyle bir hidrolizde iyonla ş mamış  bir baz ve hidrojen iy-onlar ı  oluş tuğundan 

böyle bir tuzun sulu çözeltisi asitlidir. (5.47) tepkimesine göre hidroliz sa-

biti 

aBOH  
K h 	 (5.48) 

aB+  

bağı ntı s ı  ile verilir. Bu ba ğı nt ının pay ve paydas ı  a0H-  ile çarp ı lırsa 

Kh 

Bu ba ğı nt ı da 

aBoll (all+  aoll) 
aB+ aoH 

aBoIl 
= 1 /Kh ve ax . aoll- 

aB+  • aoll 

olduğundan 

Kh = 

 

(5.49) 
Kh 

elde edilir (5.49) ba ğı nt ısma göre zay ıf bir bazla kuvvetli bir asidin tuzu için 

hidroliz sabiti, suyun iyonlar ı  çarp ımı  ile zay ıf baz ın iyonla ş ma sabitinden 

hesaplanabilir. 
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aBOH • aHA 

aH+ aA  

aBOH 

aB+  • aoH-  

aBOH 

(5.51) 

(aH+ 	aoll-) 

aHA 	 1 

Kh = 

K h = 

Bu bağı ntı da 

aHA 

 aH+ . aA-  

1 

Bu denklemin pay ve Oydas ı  (aH+ . aoH-) ile çarp ıhrsa. 

5.13. ZAYIF BAZLARLA ZAYIF AS İ TLER İ N TUZLARI 

Amanyum asetat gibi, zay ıf bir HA asidi ile zay ıf bir BOH bazandan 
oluş an, BA tuzu suda çözülürse tuzun hem anyonu ve hem de katyonu hid-
rolize uğ rar. Bu halde tepkime ş öyle gösterilir 

A-  -I- H 2O ± BOH + . HA 	 (5.50) 

Böyle bir sulu çözeltinin asitli veya bazl ı  oluşunu, oluş an asit ve baz ın bağı l 

kuvveti belirler. (5.50) tepkimesi için hidroliz sabiti. 

aB± • a0H— 
	

Kb 
	aH+ . aA- 	K, 

ve aH+ • aoH = K w  olduğundan 

 Kw  K
h = 

K b Ka  
(5.52) 

olur. Bu halde hidroliz sabiti hem zay ıf baz ı n iyonla ş ma sabitine ve hem de 
zayıf asidin iyonlaş ma sabitine bağ lıdır. 

5.14. H İ DROLİ Z• SAB İ Tİ  VE Hİ DROLİ Z DERECESI İ LE ILGILI 

HESAPLAMALAR 

Tuzların hidroliz sabitleri bilinen K a, Kb ve K w  sabitleri yard ımıyla (5.46, 
(5.49 ve 5.51) ba ğı nt ılarından hesaplanabilir ve deneysel olarak belirlenir. 
Deneysel olarak hidroliz sabitini belirlemek için ya iletkenlik ölçülerinden 
yararlaml ır (Bölüm 3-18 e) veya söz konusu tuz çözeltisinin hidrojen 
iyonlan konsantrasyonu ölçülerinden yararlan ıhr. Tuzun bilinen konsant-
rasyonu ve ölçülen pH mdan hidroliz sabiti hesaplanabilir. 

Örnek 6 

25°C da 0,02 molar sodyum asetat çözeltisinde hidrojen iyonlar ı  konsan-
trasyonunun 3,0 . 10-9  g olduğu bulunmuş tur. Tuzun hidroliz sabiti kaçnr? 
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Bu tuz için hidroliz tepkimesi 

CH3C00- 	 CH 3COOH 	OH- 	 (5.53) 

dir. 

CH'= 3,0 . 10-9  ve K, = 1,01 . 10-14  = CH+  • COH- 

olduğundan hidroksil iyonlar ı  konsantrasyonu ş öyle hosaplan ır. 

K, 	1,01 . 10-14  

CH' 	3,0 . 10-9  

Hidroliz süresince hidroksil iyonlar ına e ş değer miktarda asetik asit olu ş tu-

ğundan CoH_ = CHA olmalıdır. Asetat iyonlar ı  konsantrasyonu ise ba ş lan-

gıçta alınan tuz miktar ından tepkimeye giren miktar kadar az olmal ıdır veya 

yakla şı k 

CAC = 0,02 — 3,37 . 10-6 	0,02 

Buna göre 

Kh 
CAll • COH 

 

CAC- 

(3,37 . 10-6) (3,37 . 10-6) 

0,02 
-- 5,68 . 10-10  

Bu hidroliz sabiti K a  = 1,75 . 10-5  ve K„ = 1,01 . 10- 4  den hesaplan ırsa, 

25°C için 

1,01 . 10-14  

1,75 	10-5  
— 5,77 . 10- ı o 

.  

bulunur. 

Eğer tuzun hidroliz sabiti bilinirse hidroliz derecesi hesaplanabilir. Bir 

tuzun sudaki çözeltisinde su ile tepkimeye giren iyonlar ın kesrine hidroliz 
derecesi denir. Sudan ba şka çözücüler için solvaliz derecesi söz konusudur. 

Örnek 7 

25 °C da 0,01 molar sodyum asetat çözeltisinin hidroliz derecesini hesapla-
yınız. 

Eğ er asetat iyonlar ının hidroliz derecesini y ile gösterirsek (5.33) denkle-
mine göre asetik asit ve hidroksil iyonlar ının tepkimeleri 

CHAC = COH = 0,01 y 

COH = = 3,37 . 10-6  

K G, 
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olur. O zaman 

CAe -  ---- 0,01 - 0,01 y = 0,01 (1 — y) 

olacakt ır. Buna göre Kh için 

(0,01 y) (0,01 y) 
Kh = 5.77 . 10-10  — 

yazabiliriz. Kh küçük olduğundan y de küçük olacakt ır. Bu nedenle 1 — y = 1 
yaz ılabilir: 

5.77 . 10-10  = 	
(0,01) 2  y

2 
0,01 

Buradan 

y = 2,40 . 10-4  

bulunur. Buna göre 25°C da 0,01 molar asetat iyonlar ının % 0,024 ü hidroliz 
olur diyebiliriz. 

Örnek 8 

25 °C da 0,1 molar potasyum siyanür çözeltisinin hidroliz derecesini ve 

pH nı  hesaplay ını z. 

K w  = 1,01 . 10-14  ve KHCN = 7,2 . 10-1° 

KCN, kuvvetli bir bazla zay ıf bir asidin tuzudur. Hidroliz tepkimesi 

CN-  4- H 2O < HCN on- 
Burada da örnek 2 ye benzer biçimde 

CHCN = COH = 0,1 y ve CCN = 0,1 (1 	y) 

den Kft için 

K
h = 	

Kw 
 

K a  

1,0 . 10- 14 (0,1) 2  y2 

0,1 (1 — y) 7,2 . 10-10  

yazabiliriz. Buradan y 

y = 0,0123 

bulunur. 

Coll-  = 0,1 . 0,0123 = 0,00123 

0,01 (1 	y) 
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(5.39) bağı ntı s ına göre 

pOH = — log aoH- 

idi. Burada da, yukar ıdaki örneklerde oldu ğu gibi a0H-  yerine C0H -  alını rsa 

pOH = — log CoH-  = — log 0.00123 = 3,09 = 2,91 

(5.41) denkleminden 

pH = 14,00 — 2.91 = 11,09 

bulunur. 

Örnek 9 

25°C da 0,1 molar sodyum asetat çözeltisi % 0,0080 kadar hidroliz ol-
duğuna göre suyun iyonlar çarp ımını  hesaplay ını z. Asetik asidin iyonizas-
yon sabiti 1,8 . 10-5  dir. 

Asetat iyonunun hidroliz tepkimesi 

CH3C00-  4- 11 20 :<-_-_>-CH 3COOH 	OH- 

C — yC — C (1 — y) 	yC yC 

C 2y2 	Cy2  
K h 

yaz ılabileceğ inden 

K u, = Ka  Kh = 1,8 . 10-5  

K u, = 1,16 x 10-14  

0,1 (0,000080) 2 

 (1 — 0,000080) 

5.15. TAMPON ÇÖZELT İ LER 

Bir asit ile onun bir tuzu veya bir baz ile onun bir tuzundan olu ş an sulu 
çözeltiler asit veya baz eklenmesi halinde çözeltinin pH ımn değ iş mesine 
karşı  küçük veya büyük ölçüde kar şı  koyma özelliğ ine sahiptirler. Bu bi-
çimde pH ların değ iş tirmeğe kar şı  koyma özelliğ i gösteren çözeltilere tampon 

çözeltiler veya k ısaca tampon denir. Bu konuda özellikle, zay ıf asit ve zay ıf 
bazlar ile yap ılan karışı mlar daha etkindirler. A ş ağı daki çizelgede bunlardan 
bazıları  gösterilmi ş tir. 

Zayıf bir asit çözeltisinin kendi tuzu yan ındaki tampon etkisi a ş ağı daki 
gibi açıklanır. Her hangi bir asit ve tuz kar ışı mı  çözeltisinde hidrojen iyonlar ı  

C (1 — y) 	1 — y 
K u, 
Ka  
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Çizelge 5-5 

Tampon çözeltilere baz ı  örnekler 

KARIŞ IM pH Aralığı  

Ftallik asit + potasyum asit ftallat 2,2 — 	3,8 
Asetik asit -1- sodyum asetat 3,5 — 	5,5 
Sitrik asit --F disodyum fosfat 2,4 — 	8,0 
Borik asit + sodyum borat 7,0 — 	9,1 
Di sodyum fosfat -I- trisodyum fosfat 11,0 — 12,0 

konsantrasyonunu asidin iyonla ş ma derecesi belirler. Böyle bir çözeltiye bir 
asit olarak hidrojen iyonlar ı  eklenirse a şı rı  hidrojen iyonları  nedeniyle denge 
bozulur. Bu a şı rılığı  ortadan kald ırmak ve iyonla ş ma dengesini yeniden kur-
mak için hidrojen iyonlar ı  tuzun anyonu ile iyonlaş mamış  asit molekülü HA 
oluş turmak üzere birle ş ir ve böylece çözeltinin pH ı  baş langıçtaki değerinden 
çok farkl ı  olmayan bir değere dönü ş ür 

H+ --F A- 	HA 	 (5.54) 

Eğer asit ve tuz kar ışı mı  çözeltisine baz eklenirse, hidroksil iyonlar ının 
a şı rıs ı  suyun denge sabitini bozacakt ır. Bu dengenin yeniden kurulmas ı  için 
hidrojen ve hidroksil iyonlar ı  su olu ş turmak üzere birle ş irler. Bu tepkimeyle 
hidrojen iyonları  ortadan kald ırılacağı ndan asidin iyonlaş ma dengesi de bozu-
lur. Bu sonuncu dengeyi yeniden kurmak için HA asidinin bir k ı smı  gerekli 
hidrojen iyonlaııııı  sağ lamak için iyonla şı r. Böylece bu de ğ iş melerin sonucu 
hidroksil iyonlarının aşı rısının aslında nötürleş mesidir ve böylece çözeltinin 
pH ı  baş langıçtaki pH değ erine yakın değere dönüş müş  olur. Bu düşünce yal-
nı z tampon çözeltiye eklenen asit ve baz miktar ının, asidin tuza oran ını  büyük 
çapta değ iş tirmiyecek bir büyüklükte olmas ı  halinde uygulanabilir. 

Zay ıf bir bazla, BOH, onun bir tuzundan olu ş an çözeltilerin tampon etkisi 
de benzer biçimde aç ıklanabilir. Tampon çözeltinin etkin oldu ğu özel pH, asit • 
veya baz ın yanındaki tuza oran ı  ve asit veya baz ın iyonla ş ma sabitinin büyük-
lüğü ile belirlenir. Buna göre zay ıf bir asit için tampon çözeltinin hidrojen iyon-
ları  aktifliğ i iyonlaş ma sabitine a ş ağı daki biçimde ba ğ lı  olur. (5.54) dengesin-
den 

all+ 	Ka 	
aHA 
	 (5.55) 

aA- 

Zayıf bir baz için hidroksil iyonlar ı  aktifliğ i 

olur. 

aoH-  = Kb 
aBOH 

aB+ 
(5.56) 
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Asidin aktifliğ inin tuza veya baz ın aktifliğ inin tuza oran ı  1 olduğu za-

man (5 .55) ba ğı ntı sı  

all+ -= Ka 	 (5.57) 

ve (5.56) ba ğı nt ı s ı  

aOH ---- K b 	 (5.58) 

biçimini alır. (5.57) ba ğı ntı sına göre asit ve tuz mol say ıları  birbirlerine 

e ş it olan bir tampon çözeltide hidrojen iyonlar ı  konsantrasyonu say ıca 

asidin iyonla ş ma sabitine e ş ittir. Bu oranda haz ırlanan çözeltilerin pH 

ları  ölçülerek zay ıf asitlerin iyonla ş ma sabitleri belirlenir. Bu sabitler 

potansiyometrik titrasyon e ğ rilerinden de belirlenebilir, (Bölüm 7-5.1 a). 

Aynı  yoldan zay ıf bazlarm iyonla ş ma sabitleri de belirlenebilir. Zay ıf 
asitlerin iyonla ş ma sabitini belirlemek için, (5.55) ba ğı nt ı sının eksi logarit-

mas ı  alını rsa 

pH = — log 	
aHA 

log 
 aA 
	 (5.59) 

A  
bulunur. Yukarıda da de ğ inildiğ i üzere 

 aH
oran ının 1 e eş it olduğu 

aA- 

özel hallerde log 1, s ıfıra eş it olduğundan pH tam olarak — log K, ya e ş it 

olur. al-1A 
aA- 

rıda anlat ılan nedenle pH, — log Ka  dan çok farklı  bir değer alamaz. Buna 

göre örne ğ in bir asetik asit ve asetat iyonu kar ışı mı  — log (1,8 . 10-5) veya 

pH = 4,74 için tamponlanmış tır denir. 

Tampon çözeltiler pH ı  belli çözeltiler gerekti ğ i zaman veya çözeltinin 

pH ının sabit kalmas ı  gerektiğ inde kullan ılır 

Tampon çözeltiler analitik kimyada önemli oldu ğu gibi değ iş kenlerin en az 

olması  istenen biyokimyada da büyük önem ta şı r. Kan, süt ve çe ş itli hayvansal 

sıvılar bikarbonat iyonlar ı , karbonik asit ve pek çok protein sistemleri ile 
büyük çapta tamponlanm ış lardır. Normal bir insan kan ının pH ı  yakla şı k 7,4 

dür. Bu pH xn değ iş mesi normal insanlarda 0,1 pH biriminden daha azd ı r. 
pH ın 0,4 kadar artmas ı  veya azalmas ı  ölüme neden olur. 

Baz ı  bölgelerde yeti ş en bitki tiplerine topra ğı n pH ı  geniş  çapta etkir. 

Orman topraklar ı  yapraklar ın çürümesiyle olas ılıkla asitlidir, kireçli toprak-

lar daha yüksek bir pH a sahip olurlar. Ekinlerin verimli olmas ı  için çoğu 

kez toprağa özel bir pH sağhyan kireç eklenir, (veya sülfürik aside dönü şen 

kükürt eklenir). 

oranı  birden çok farkl ı  olmayan her hangi bir çözeltide yuka- 
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Örnek 10 

0,50 M CH3 COOH ve 0,50 M CH 3COONa dan olu ş an bir çözeltinin 100 
mi sine 0,0010 mol NaOH eklendi ğ i zaman çözeltinin pH ı  kaç olur? 

Çözüm için 100 ml çözeltide ba ş langıçta 0,050 mol CH3COOH ve 0,050 
mol CH3C00-  iyonu bulunduğunu ve 0,001 mol OH-  iyonu eklenince e ş değer 
miktarda CH3COOH, in CH3C00-  ya dönüş tüğünü düşünelim. Böylece son 
çözeltide 0,049 mol CH 3 COOH kalır ve CH3C00-  miktar ı  0,051 mole yük-
selir. Çözeltinin hacmi 0,100 litre oldu ğundan bunlar ı  karşı layan konsant-
rasyonlar 0,49 ve 0,51 M dn. pH ise 

pH = — log (1,8 . 10-5) — log 
0,51 = 4,74 	0,017 -= 4,76 0,49 

Oysa, 0,001 mol NaOH, 100 ml suya eklense idi pH = 10,0 olurdu. 

5.16. ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI 

Suda güç çözünen tuzlar ın çözünürlüğü, heterojen iyonik dengeler için 
özellikle önemli olan bir denge tipidir. AgC1 gibi suda göç çözünen tuz, doy-
gun bir çözeltisi elde edilinceye de ğ in su içinde çalkalan ırsa, katı  fazla çözelti 
içinde tamamen iyonlar ına ayrış mış  olan tuz aras ında bir denge kurulur 

AgC1 (k) 	Ag+ 	Cl- 	 (5 . 60) 

Bu denge için saf kat ı lım sabit olan aktifli ğ ini denge sabiti içine almak 
üzere, denge sabiti Ksp  aş ağı daki gibi verilir 

Ksp = aAg +  . ac ı — 
	 (5.61) 

Yani gümüş  klorürle doygun herhangi bir çözeltide gümü ş  klorür iyonlarımn 
aktiflikleri çarp ımı  sabittir ve Ksp  ye e ş ittir. Ksp  sabitine, tuzun çözünürlük 
çarpı m ı  sabiti veya basitçe tuzun çözünürlük çarpım ı  denir. 

Her güç çözünen tuz kendisine has bir çözünürlük çarp ı mı  sabitine sahip-
tir. Baryum sülfat veya gümü ş  klorür gibi, yaln ız iki iyon veren tuzlar için, 
çözünürlük çarp ı mı  yalnızca iki iyonun aktiflikleri çarp ımına eş ittir. Ama iki 
iyondan daha çok iyon veren tuzlar için çözünürlük çarp ımı  bağı ntı sı  daha 
karışı k bir denklem olur. x kadar art ı  yüklü A iyonlar ı  y kadar eksi yüklü B 
iyonları  veren herhangi bir A, . By tuzu için çözünürlük dengesi ş öyle verilir 

AxBy (k) 	x 	y B- 	 (5.62) 

ve buna göre daha genel çözünürlük çarp ımı  bağı nt ıs ı  

K sp = a'A+ • aYB- 
	 (5 . 63) 
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biçiminde verilir. Örneğ in gümüş  karbonat Ag 2CO3, tipinde bir tuz için x -= 2, 
y = 1 dir ve Ksp  

a2Ag± 	a co32- 
	

(5.64) 

dir. Kalsiyum fluorür, CaF 2, için x = 1, y = 2 ve Ksp  

K" = aca 2+ . a2F- 
	

(5 . 65) 

dür. 

Çözünürlük çarp ımları , güç çözünen tuzlar ın sudaki çözünürlüklerin-
den elde edilebilir. Bu çözünürlükler do ğ rudan doymuş  çözeltinin analizin-
den elde edildiğ i gibi, iletkenlik ölçülerinden (Bölüm 3-18 a) ve elektromo-
tor kuvveti ölçülerinden de (Bölüm 6-2) elde edilirler. Çizelge 5-6 da 35 °C 
da çeşitli maddeler için çözünürlük çarp ımları  verilmiş tir. 

Çizelge 5-6 

25 °C da çe ş itli maddeler için çözünürlük çarp ımları  

Madde 
	

k sp 
	 Madde 

	
ksp  

A1(OH), 3,7 	. 10-1' Hg 12  3,2 	. 10-29  
BaSO4  1,08 	. 10- '° AgBr 7,7 	. 10-" 
CaCO3  8,7 	. 10-9  AgCI 1,56 	. 10-" 
CuS (18°C) 8,5 	. 10-4' Agl 1,5 . 	10-16  
Fe(OH)2  (18 °C) 1,1 	. 10-' 6  Ag2 CO2  6,15 	. 10-12  
Fe(OH)2  (18°C) 1,64 	. 10-" Ag2Cr04  9 	. 10-12  
PbI2  1,39 	. 10-9  Ag2S 1,6 	. 10-49  
Mg(OH)2  (18°C) 1,2 	. 10-" SrCO2  1,6 . 	10-9  
HgBr2  8 	. 10-20  T1C1 2,02 . 	10-4  

Bu çizelgede tuzlardan ba şka çözünürlük çarp ımı  ilkeleri uygulanabilen 
çeş itli güç çözünen hidroksitlerin de çözünürlük çarp ımları  verilmiş tir. Bu 
çözünürlük çarp ımlarından yararlanarak, a ş ağı daki örneklerde- verilece ğ i 

üzere, bu maddelerin sudaki çözünürlükleri hesaplanabilir. Güç' çözünen tuzla 
ortak iyon içeren bir tuzun çözeltiye eklenmesi ile çözünürlük çarp ımının nas ıl 
değ iş tiğ i aş ağı daki örneklerde ve Bölüm 4-4 ve 4-6 da gösterilmi ş tir. Güç 
çözünen tuzla ortak olmayan iyonlar ın çözünürlük üzerine etkileri de Bölüm 
4-6 da gösterilmi ş tir. 

Örnek 11 

Radyum sülfat ın, RaSO4, çözünürlük çarp ımı  4.10-11  olarak verilmek-
tedir. (a) Saf suda ve (b) 0,20 M Na 2SO4  içinde RaSO4  ın çözünürlüğünü he-
saplayınız. 
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RaSO4  ın sudaki çözünürlük dengesi için 

RaSO4  (k) 	Ra2+ 	SO42-  

yazabiliriz. Bu denge için çözünürlük çarp ımı  sabiti Ksp 

Ksp = aRa2+  • aso42  

yaz ılabilir. Güç çözünen tuzlar ın sudaki çözünürlükleri az oldu ğundan aktif-
likleri yerine konsantrasyonlar ı  alınabilir. Bir litre suda RaSO4  ın çözünür-
lüğünü x mol ile gösterirsek CR a2+ = x ve Cso42-  = x olur ve çözünürlük • 
çarp ımı  için ş öyle yazar ız. 

K" .= 4.10-11  = (x) (x) = x 2  

x = 6 . 10-6  ınol litre-1  

O halde 6 . 10-6  M Ra2+ ve 6 . 10-6  M SO42-  vermek üzere RaSO 4  ın 
sudaki çözünürlü ğü litrede 6 . 10-6  moldür. 

(b) 0,2 M Na2SO4  içinde RaSO4  ın litrede mol olarak çüzünürlü ğünü y ile 

göstersek, bu çözünme ile litrede y mol Ra 2+ ve y mol SO42-  iyonları  oluş ur. 
Çözeltide ayr ıca 0,20 M SO42-  da bulunduğ imdan CRa2+ = y ve Cso42-  (y 
--F 0,20) olur. Buna göre çözünürlük çarp ımı  ba ğı ntı sını  ş öyle yazar ız. 

K" = 4 . 10-11  = (y) (y -I- 0,20) 

RaSO4  için çözünürlük çarp ımı  Ksp  çok küçük olduğundan RaSO4  çok 

çözünmez ve böylece y küçük olaca ğı ndan 0,20 yan ında ihmal edilir 

y 	0,20 	0,20 

4 . 10-11  = y (0,20) 

Buradan y için 

— 2 . 10-11  mol mitre-1  

Buna göre Ra2+ iyonu konsantrasyonu 2. 10 -10  M ve SO42-  iyonu konsant-
rasyonu 0,20 M olmak üzere RaSO 4  ın 0,20 M Na,SO4  içindeki çözünürlüğü 
litrede 2 . 10-10  moldür. 

Problemin (a) ve (b) de hesaplanan sonuçlar ı  karşı laş t ırıldığı  zaman 

RaSO4  ın Na2SO4  yanında çözünürlü ğünün azaldığı  görülür. Bu güç çözünen 
tuzla ortak iyon içeren çözelti kar ışı mlarında ortak iyon etkisi olarak tan ınan 

bir özelliktir. Yukar ıdaki örnekte a şı rı  SO42-  iyonu içeren bir çözeltide RaSO 4  
ın çözünürlüğünün küçüldüğü gösterilmiş tir, ayn ı  olay aşı rı  miktarda Ra2+ 

4 . 10-11 
Y 	0,20 
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iyonu içeren çözeltide de görülür. Ortak iyonun konsantrasyonu ne denli 
çok art ırıhrsa güç çözünen tuzun çözünürlü ğü de ona bağ lı  olarak azalır, öyleki 
çözünürlük çarp ım ı  sabit kal ı r. 

Örnek 12 

Ag2CrO4  ın litrede çözünürlü ğü 8 . 10-5  mol olduğuna göre gümüş  kro-

mat ın çözünürlük çarp ımını  hesaplayını z. 

Ag2CrO4  için çözünürlük dengesi 

Ag2CrO4 	2Agl 	Cr042-  

Buna göre çözünürlük çarp ımı  

Ksp  = C2Ag+ . C 0.042 = (2 . 8 . 10-5) 2  (8 . 10-5) = 2 . 10-12 

 Örnek 13 

20 °C da Stronsiyum oksalat ın çözünürlüğü litrede 0,00054 moldür. 
Stronsiyum oksalat ın, SrC 204, (a) çözünürlük çarp ımını  ve (b) 0,04 sodyum 
oksalat yan ındaki çözünürlüğünü hesaplayınız. 

SrC 204  ün çözünürlük dengesi 

SrC 204 	Sr2+ 4- C 204 2  

(a) Buna göre çözünürlük çarp ımı  

Ksp  = Cs,.2+ . Ce2 042-  = (0,00054) (0,00054) = 2,9 . 10 -7  

(b) Litrede çözünen SrC 204  un mol say ı s ını  x ile gösterirsek Csr 2+ = x 

C c2o42-  = x 4- 0,04 dür. Buna göre 

K" = 2,9 . 10-7  = Csr2+ CC204 = x (x + 0,04) = x 2  + 0,04 x 

x 	= 7,3 . 10-6  mol litre-1  

Burada x çok küçük olduğundan çözümde x2  ihmal edilmiş tir. 
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6. ELEKTROMOTOR KUVVET 

6.1. GALVAN İ K Pİ LLER 

Birçok kimyasal yükseltgenme - indirgenme tepkimelerinin uygun bir 
biçimde yürümesi sağ lanarak elektrik enerjisi elde edilebilir. Burada en önemli 
koşul yükseltgeyici ve indirgeyici etkin maddelerin birbirlerinden ayr ı  tutul-
ması dır, öyle ki yükseltgenen maddenin sald ığı  elektronlar indirgenen mad-
deye bir tel arac ılığı  ile eriş sin. Tipik bir örnek bir çinko sülfat çözeltisi içine 
daldırılmış  çinko çubukla, bakır sülfat çözeltisi içine dald ırılmış  bakır çubuk-
tan oluş an Daniyel pilidir, ( Ş ekil 6-1). Birbirlerine karış maması  için değme 
yüzeyleri gözenekli bir çeper ile ayr ılan bu iki çözelti içinde bulunan Zn 
ve Cu çubuklar madensel bir iletkenle bir ampermetre üzerinden k ısa devre 
yapmak üzere birle ş tirilirse ampermetreden ak ım geçtiğ i görülür. Böyle bir 
hücrede yürüyen tepkime 

Zn (k) 	c 2+ 
	

Zn2+ 	Cu (k) 	 (6.1) 

dir. Zamanla hücrede çinko çubu ğun aşı ndığı  ve bakırın bakır çubuk üzerinde 
toplandığı  gözlenir. Elektron transferinin önemini belirtmek bak ımından yu-
karıdaki net tepkime a ş ağı daki iki yarı  tepkimeye parçalan ır. Çinko çubukta 
yükseltgenme tepkimesi yürür ve çinko anot olur. Yar ı  hücre tepkimesi 

Anot: 	Zn (k) .-<-± Zn2+ -I- 2 e 	 (6.2) 

Zn2+ iyonları  çözeltiye geçer, elektronlar ise ş ekilde gösterildiğ i gibi tel ara-
cılığı  ile ta şı nırlar. Bu elektronlarla bak ır çubukta indirgenme tepkimesi 
olur ve bak ır katoddur. Yar ı  hücre tepkimesi 

Katot: 	Cu2+ 	2 e .<=.>. Cu (k) 	 (6 . 3) 

Çözeltide bak ır iyonları  harcanır ve yeni bak ır iyonlar ı  katot yak ınına doğ ru 
göç ederler. Burada da elektrolizde oldu ğu gibi, katyonlar katoda, anyonlar 
anoda doğ ru göç ederler. Aradaki çeper iyonlar ın göçmesine elveri ş li olmalıdır. 
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Gıireaeı‘P Ceper• 

Ş ekil 6-1. Daniel pili (Galvanik bir pil) 

Ş ekil 6-2 de verilen galvanik bir pil şeması  Ş ekil 1-2 de verilen elektrQliz 
hücresi ile kar şı laş t ırıhrsa, galvanik bir pilde katodun i ş areti anodun 
iş areti — dir. 

Katot ve anot terimleri elektrotlarm (H- veya —) ba ğı l iş aretlerine dayan-
maz. Ba ğı l iş aretlerine bak ılmaksı zın katot indirgenme olay ınm, anot yük-

seltgenme olayının olduğu elektroddur. Daniyel pilinde ( Ş ekil 6-1) çinko 
elektrot eksi elektroddur, bak ır elektrot art ı  elektroddur. Eksi çinko elektrot 
anoddur, çünkü bu elektrodda yürüyen olay çinkonun çinko iyonu haline 
yükseltgenmesidir, art ı  bakır elektrot ise katoddur. Ne zaman bir hücre 
kendiliğ inden (galvanik olarak) çal ışı rsa eksi elektrot anoddur. Di ğ er yandan 
dış tan bir gerilim uygulanarak elektrotlarda baz ı  tepkimelerin olu ş ması  sağ -
lanmağ a zorlan ırsa eksi elektrot katot olarak, art ı  elektrot ise anot olarak 
çahşı r, (Ş ekil 6-2). 

123 



ÇİELİrpri 

ı>511.7 

Ş ekil 6-2. Galavanik bir pil ş eması . 

Aş ağı daki ş emada gösterilen kur şun akümülatörünü dü şünelim 

— Pb, PbSO4  1 H2 SO4  çöz. I Pb0 2, Pb 	 (6.4) 

Eğ er bu hücre kendili ğ inden çalışı rsa (bo ş alma) soldaki eksi elektrodda yürü-
yen yarım hücre tepkimesi yükseltgenmedir 

2Pb --F 2SO42- 	2PbSO4  + 4 e- 	 (6.5) 

Sağdaki art ı  elektrodda indirgenme olur 

Pb0 2  H- 4 e H- 4H+ F Pb 	2H 20 	 (6.6) 

Bo ş almada toplam veya net tepkime ise ş öyledir. 

Pb0 2 	4 H+ + 2 SO42- 	2 PbSO4 	2 H 20 	(6 . 7) 

Bo ş almada soldaki eksi elektrot anoddur. E ğ er kurşun akümülatör kendi 
denge potansiyelinden daha büyük ve ters i ş arette bir gerilimle doldurulursa 
yukarı daki tepkimeler tersine döner ve soldaki elektrot katot olarak çal ışı r. 

gerek dolma ve gerekse bo ş alma sıras ında soldaki elektrot sa ğ daki elektroda 

karşı  eksidir. Bir hücrenin elektrodunun (+ veya —) ba ğı l i ş areti, kendisinin 
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elektrot tepkimesinin yükseltgenme mi yoksa indirgenmemi oldu ğunu gös- 
termez, verilen bir i ş aret için elektrot tepkin ıesinin kendiliğ inden yürümesine 
veya dış tan uygulanan gerilimle yürümesine ba ğ lı  olarak her ikisi de olabilir. 

Daniyel pilinde elektrotlar tepkimeye girerler. Tepkime vermiyen elekt-
rotlarla da galvanik piller yap ılabilir. Ş ekil 6-3 de verilen klor knal gaz pi-
binde elektrotlar platin levhalardan yap ılmış tır. HC1 çözeltisi içine dald ırd-
Alış  olan bu inert elektrotlardan birine H2 , diğ erine C1 2  gaz ı  gönderilirse 
ampermetreden ak ım geçtiğ i gözlenir. Bu tür elektrotlara gaz elektrotlar ı  
denir. Bu pilde yürüyen yar ım hücre tepkimeleri 

(01x) , d -< çam.) 
Ş ekil 6-3. Klor knal gaz pili (Difüzyon potansiyeli olmayan bir pil). 
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Katot: C1 2  (g) + 2 e 	2 Cl- 

Anot: H 2  (g) 	2 H+ 	2 e 

(6. 8) 

(6. 9) 

(6.10) Toplam Hücre Tepk: C1 2  + H2 ± 2 H+ 	2 Cl 

Daniyel pili ve klor knal gaz pilinde oldu ğu gibi iki elektrodun dış tan 

iletken bir telle birle ş tirilmesiyle kendiliğ inden bir kimyasal tepkime yürür 

ve devreden elektrik ak ı mı  geçerse bu pillere galvanik piller denir. 

6.2. YAK İT Pİ LLER İ  

Normal olarak ı sı  için kullanılan yakıtlarm yükseltgenme enerjisi de 
doğ rudan iyi bir verimle, elektrik enerjisi haline yak ı t pilleriyle çevrilebilir. 

Bütün yükseltgenme tepkimelerinde yak ıt ile yükseltgeyici aras ında elek-

tron geçiş i olduğuna göre bir kimyasal yükseltgenme enerjisinin elek-
triksel enerji haline dönü ş ebilmesi beklenir. Yakıt pillerinin tarihi 1839 

da Groves'le ba ş lamış  ise de ancak son y ıllarda geni ş  bir ara ş tırma konusu 
olmuş tur. Bu gün gerek oda s ı caklığı nda ve gerekse yüksek s ıcakl ıkta, alçak 

bas ınç alt ında veya yüksek bas ınç altında çalış an yakıt pilleri yapılmış tı r. 
Elektrolit olarak sulu çözeltiler, susuz çözeltiler, erimi ş  elektrolitler kullan ı l-
dığı  gibi kat ılar da kullan ılmaktad ır. Yakıt olarak gaz, s ıvı  veya kat ı  karbonlu 

hidrojenler ve saf hidrojen, oksitleyici olarak veya oksijen elektrot olarak göze-

nekli karbon, sinterize nikel, gümü ş  kafes ve seramik temel üzerinde çinko 

oksit veya gümü ş  oksit kullanılmaktad ır. 

Örnek olarak yak ıt pili Ş ekil 6-4 de ş ematik olarak gösterilmi ştir. Bu-

rada verilen H2 - 02 yakı t pilinde gözenekli kömürden yap ılmış  elektrot-

lar potasyum hidroksit çözeltisi içine dald ırılmış tır. Elektrotlardan birinin 

içine hidrojen diğ erinin içine oksijen gönderilir. Gerek H2 ve gerekse 02 oda 
sı caklığı nda çok yavaş  tepkimeye girdiklerinden elektrotlara, yap ı lırken elekt-

rot tepkimelerini h ızland ıran katalizörler kat ılır. Anot tepkimesi için uygun 

katalizör küçük parçac ıklı  platin veya palladyum, katot tepkimesi için ise 
kobalt oksit, platin veya gümü ş tür. 

H2 - 02 yakıt pilinde yürüyen hücre tepkimesi 

2 H, (g) 	02 (g) 	2 H2O 	 (6.11) 

dur. Yarı  hücre tepkimeleri 

Anot: 2H 2  (g) + 4 OH- .<-.± 4 H 2O -I- 4e- 	 (6.12) 

Katot: 02 (g) 	2H 20 + 4 e ± 4 OH- 	 (6.13) 

Yak ıt pillerinin diğer pillere üstünlü ğü, elektrotlar aras ındaki gerilimin bü- 

yük olmadığı  halde ak ı m ş iddetinin önemli derecede di ğ er pillerden büyük 
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OH 

026  
■■•■•■••■••■ 

Şekil 6-4. H, — 02  yakıt pilinin ş ematik olarak gösterili ş i. 

olmasında ve kimyasal enerjinin daha büyük bir verimle elek triksel enerjiye 
dönüş mesindendir. 

Yakıt pilleri Elektrokimya 2 de daha geni ş  olarak verilmiş tir. 

6.3. P İ LLER İ N GÖSTERİ LİŞİ  

Galvanik piller ş ematik olarak a ş ağı daki gibi gösterilir 

Daniyel pili 

(Anot) Zn j Zn2+ (a 2) I Cu 2+ (a l ) I Cu (Katot) 
	

(6.14) 
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Klor-knalgaz pili 

(Anot) Pt, H2 I HC1 (a) I C1 2, Pt (Katot) 	 (6.15) 

Veya genel olarak 

Mi İ  M İ A (al) I M2A (a2) 	M2 
	 (6.16) 

Mi  I M İ A (a l) I I M 2A (a 2) I M2 	 (6.17) 

Dik çizgilerin her biri birer faz s ınırını  gösterir. 

Örneğ in (6.16) pilinde birinci dik çizgi a l  aktifliğ inde M 1A çözeltisi içine 
bat ırı lmış  olan Mi  metali ile çözelti arasmdaki metal I çözelti (M I S) de ğme 
yüzeyini, ikincisi M i  A çözeltisi ile M2A çözeltisinin gözenekli bir diyafram 
ile birleş tirilmesi halinde (ta şı malı  pil) çözelti I çözelti (S I S) de ğme yüzeyini 
ve sonuncusu a, aktifli ğ indeki M 2A çözeltisi içine dald ırılan M2 metalinin 
çözelti I metal (S I M) de ğme yüzeyini göstermektedir. (6.17) pilinde ortadaki 
çift dik çizgi M 1A ve M2A çözeltileri aras ındaki, çözelti I çözelti potansiyel 
farkını  küçültmek veya yok etmek için iki çözelti aras ına konulan bir tuz 
köprüsünü (KC1 veya KNO 3  veyahut NH4NO3  doymuş  çözeltisi) göstermek-
tedir. Elektromotor kuvveti ölçüsünde yer alan potansiyel farklar ı  pildeki 
değme yüzeylerinde kendilerini gösterirler. Metal - iyon. (M / S) sistemine ya-
rım pil veya elektrot ve bunun potansiyeline de elektrot potansiyeli, sıvı  I sıvı  
(S / S) potansiyeline ise s ıv ı  değme potansiyeli veya difüzyon potansiyeli 

denir. Difüzyon potansiyeli elektroliti olu ş turan iyonlar ın farkl ı  hızlarla göç-
meleri sonucunda s ınırda ters bir elektriksel çift katman ın oluş masından 
kaynaklan ır. 

6.4. NERSNT'E GÖRE METALLERİ N , ÇÖZÜNME BASKISI 

Kendi iyonlarını  içeren bir çözelti içine bat ırılan metallerin bir k ısmı  artı , 
bir kısmı  eksi olarak yüklenirler ve bu yüklenme e ğ ilimi her metal için değiş ik-
tir. Nernst taraf ından elektrolitik çözünme bask ı sı  denilen bu özelliğ e göre, 
eğer bir metal çözeltiye kendi iyonlar ını  gönderirse yani çözünme bask ı s ı  bii-
yükse sm ırda metal eksi, çözelti art ı  olarak yükknir, (örneğ in Daniel pilinde 
Zn Zn 2+ elektrodu). Bu halde çözeltinin potansiyeli metalinkinden daha bü-
yüktür. Böyle metallere soy olmayan,. metaller denir. Bunun tersine çözünme 
baskı sı  küçük olan metallerde iyonlar çözeltilerinden metal yüzeyine geçerler, 
metal art ı  çözelti ise eksi yüklenir. Bu halde metalin potansiyeli çözeltiden daha 
büyüktür, bu tip metallere de soy metaller denir, (örne ğ in Ag I Ag+ elektro-
du). 
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6.5. TERSİ Nİ R VE TERSİ Nİ R OLMAYAN P İ LLER 

Bir pile kendisinin elektromotor kuvvetinin sonsuz küçük bir miktar 
aşı rı s ı  uygulandığı  zaman pilde yürüyen tepkime ters yönde yürürse bu pile 
tersinir bir pil, bu ko ş ula uymayan bir pile tersinir olmayan pil denir. örne ğ in 

ZnC1 2  çözeltisi içine Zn ve Ag - AgC1 elektrodu dald ırıhr ve kısa devre yap ı -

lırsa 

Zn 1 ZnC1 2  (çöz) I AgC1, Ag 

biçiminde gösterilebilen bir pil elde edilir. Bu pilde normal olarak çinko çözü-
nür ve gümüş  ayrılır. Yani 

Katot: 2 AgC1 -+ 2 e -  -4-± 2 Ag 	2 Cl- 	 (6.19) 

Anot: Zn 	Zn2+ 	2 e- 	 (6.20) 

(a) Toplam: 2AgC1 	Zn -.<2± 2 Ag + 2 Cl- 	Zn2+ 	 (6.21) 

tepkimesi yürür. Potansiyel biraz art ırılırsa alum yönü tersine döner ve pilde 
yürüyen tepkime (a) nin ters yönündedir 

Zn2+ + 2 Ag + 2 Cl- 	Zn -I- 2 AgC1 	 (6.22) 

O halde bu tersinir bir pildir. 

Zn ve . Ag elektrotlar ı  11 2SO4  (çöz) içine dald ırıhr ve kısa devre yap ı lırsa 

Zn çözünür, Ag elektrot üzerinde H2 açığ a çıkar 

— Zn I H2SO4  (çöz) I Ag 	 (6.23) 

Pilde 	Katot: 2 H+ + 2 e- 	H2 	 (6.24) 

Anot: Zn 	Zn2+ 	2 e 	 (6.25) 

Toplam: Zn + 2 11+ 	Zn2+ + H2 (b) 	 (6.26) 

tepkimesi yürür. Potansiyel, ak ım ters yöne dönecek biçimde de ğ iş tirilirse 
Ag çözünür ve Zn elektrot üzerinde H2 açığ a ç ıkar 

2 Ag 4- 2 H+ F 2 Ag+ +_ H2 	(e) 	 (6.27) 

görüldüğü gibi (b) ve (e) tepkimeleri birbirinin ayn ı  değ ildir. Yani akım ters 
yönde geçtiğ i zaman pilde yürüyen tepkimeler tersinir de ğ ildir. Böyle pillere 
de tersinir olmayan piller denir. 

6.6. ELEKTROMOTOR KUVVETİ  VE CILCCUVIESI 

Bir elektrik ak ımının geçmesini sağ layan ve büyüklüğü devreden ak ım 
geçmediğ i koşullarda bir pilin iki ucu aras ında ölçülen potansiyel fark ına elekt- 
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romotor kuvvet denir ve kısaca EMK veya emk olarak gösterilir. Devreden 
akım geçmediğ i anda pilde yürüyen hücre tepkimesi denge durumundad ır. 

Potansiyel ve Gerilim 

Eğ er bir pil ak ım kayna ğı  olarak kullan ı lırsa veya bir elektrolitik hücreye 
dış tan bir akl ın uygulayarak bir elektroliz i ş lemi yap ıhrsa, bu halde devreden 
akı m geçer. Bu durumda devrenin potansiyel fark ı  yine iki uç aras ında ölçü-
lebilir. Devreden ak ım geçerken ölçülen potansiyel fark ına gerilim (tention, 
spannung, voltaj) denir. Gerilim terimi dilimizde ço ğu kez potansiyel terimi 
yerine kullan ılmakta ise de, bu kitapta gerilim ak ı m geçerken ölçiilen potan-
siyel fark ı  için kullan ı lacakt ır. 

Bir galvanik pilin elektromotor kuvveti, elektrolit içinde bulunan iyon 
veya moleküllerden elektrot tepkimesine kat ılanların türlerine ve konsant-
rasyonlar ına bağ lıdır. Elektrot tepkimeleri yürüdü ğü zaman bu konsantras-
yonlar değ iş ir ve hücreden ak ım geçer. Bu nedenle adi voltmetreler bir gal-
vanik pilin EMK ölçülerinde kullan ılamazlar. Ayr ıca bir voltmetre basitçe 
bir glvanik pile bağ lanırsa geçen ak ım nedeniyle hücre içinde bir potansiyel 
düşüş ü olur, (hücre direnci ile geçen ak ımın çarp ımına eş it, IR). Bu potansiyel 
düş üş ü hücrenin EMK ne ters yönde oldu ğundan voltmetrede okunan de ğ er, 
gerçek EMK inden IR kadar daha küçük olur. EMK nin gerçek de ğ erini bul-
mak için ölçüler, hücre içinde ölçülebilecek bir ak ım geçmiyecek yöntemle, 
yani elektrot tepkimelerinin yürümesine olanak verilmeksizin yap ılmalıdır. 
Bu yüzden do ğ ru ölçüler kompenzasyon (yani denkle ş tirme) yöntemiyle ya-
pıhr. 

Poggendorff Kompanzasyon Yöntemin göre elektromotor kuvvetinin 
ölçülmesi: Bu yöntemle elektromotor kuvveti ölçülecek olan hücre, EMK i 
bilinen bir hücreye ters yönde, devredeki galvanometrede bir sapma görül-
meyecek biçimde ba ğ lanır. Poggendorff yöntemine göre elektromotor kuv-
vetinin nas ıl ölçülece ğ i (Ş ekil 6-5) de ş ematik olarak gösterilmi ş tir. Burada 
EMK i ölçülecek pilin EMK inden daha büyük olan EMK i bilinen C pili 
AB direnç telinin ucuna ba ğ lanmış t ır. Kalınhkları  nedeniyle AC ve BC tel-
'erinin direnci ihmal edilecek ölçüde küçük oldu ğundan yalnız AB düzgün 
ve homojen direnç teli boyunca potansiyel dü ş mesi olur. Elektromotor kuv-
veti, ölçülmek istenen X hücresi ayn ı  adlı  kutuplar birbirine gelecek biçimde 
ters yönde bir G galvanometresi üzerinden birle ş tirilmiş tir. ADGX devresine 
C pili ve X pili birbirine ters yönde ak ım gönderirler. D hareketli uç, G galvo-
nometresinde hiç ak ım geçmey-inceye değ in hareket ettirilir, bu s ırada elektro-
motor kuvvetlerinin toplam ı  sıfır olduğundan X hücresinin elektromotor kuv- 
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Şekil 6-5. Poggendorff kompenzasyon yöntemine göre EMK ölçülmesi semas ı . 

veti EA_D ye e ş it olur. AB boyunca -  I akımı  geçiyorsa AD ve AB telin diren-
cini göstermek üzere 

EA—D 	I . AD 	AD 
E, 	I . AB 	AB 

İ letkenlik ölçülerinde oldu ğu gibi kesiti her yerde ayn ı  olan teller kullanıl-
dığı nda AB ve AD dirançleri yerine uzunluklar ı  alınabilir. EA_D de X hüe-
resinin EMK ine e ş it olduğundan 

E, = A D . E, 	 (6.29) 
A B 

dir. E, bilinir, AD ve AB ölçülerek E, bulunur. 

EMK ni doğ rudan okumak için ayn ı  ilkelere dayanmak üzere Ş e-

kil 6-6 da verilen düzenekten yararlan ılır. ABC potansiyometre devresine 

(6.28) 
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burada bir direnç eklenmi ş tir. EMK i ölçme de vresinde ise EMK i duyarl ı kla 
bilinen bir S standart hücresi yer alm ış tır. Önce D hareketli ucu standart 

hücresinin EMK ne getirilir, (Weston pilinde 1,0183 volt). Çift kontakt dü ğ -
mesi, L, T üzeı inden kapat ılır ve G galvonometresinde alum geçmeyinceye 
değ in R direnci hareket ettilir. Bu denge kuruldu ğunda C kayna ğı  AB teli 

üzerinde AD aras ındaki potansiyel dü ş mesi 1,0183 volt olacak ölçüde bir ak ını  
gönderiyor demektir ve bunlar voltun kesirleri olarak aletin üzerine i ş aret 
edilmi ş tir. Bu biçimde ayarlanan alette R direncine dokunmaks ı zın S standart 
hiicresi devreden ç ıkarılır devre K — L üzerinden kapat ılır, galvonametreden 

ak ı m geçmeyinceye de ğ in D ucu hareket ettirilir. Bu s ırada örneğ in D' nok- 

X 

Ş ekil 6-6. Potauslyemetrede EMK nin , do ğ rudan , okurnxiasunn temeli. 
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tas ı  saptanır ve bunu kar şı layan EMK doğ rudan aletten okunur veya AD ve 

AD' uzunluklarından 

• 

A D' 
E, = 	

A D 
 . E, (6.30) 

E, hesaplan ır. 

EMK i ök ıneğe yarayan aletlere potansiyometre denir. Potansiyometre 

telinna birim uzunluğu başı na potansiyel düşmeleri bu aletlerin skalasma 

voltun ondalıklı  kesiri olarak i ş aret edilmiş tir, bilinmeyen EMK do ğ rudan,  

aletin skalas ından okunur. Bu aletlerin duyarl ığı  baş lıca sıfır aleti olarak 

kullanılan galvanometrelerin duyarl ığı na bağ lıdı r. 

Laboratuvarlarda kullan ılan küçük tip potansiyometrelefin temelleri 
şema 6-7 de gösterilmi ş tir. Burada da AB düzgün direnç teli bir A amper-
metresi ve R direnci, üzerinden C akümülatörüne ba ğ lanmış tır. R direnci 
yard ımıyla ampermetrenin göstergesi alet üzerinde i ş aretlenmiş  belli bir nok-
taya ayarlan ır. Böylece AB telinin iki ucu aras ına belirli bir potansiyel fark ı , 
örneğ in 1,1 volt verilmiş  olur. Elektromotor kuvveti ölçülecek olan X hücresi 
bir G galvanometresi üzerinden C akümülatörüne ters yönde AB direnç teli-
ne DD' uçlar ı  ile birleş tirilir. D veya D' hareket ettirilerek galvanometre s ıfıra 

Şekil 6-7. Küçük tip laboratuvar potansiyometresi ş emas ı . 
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ctı  so, fr3 H2 0  

lıg ıl/9z 50i,/ 

1,1 	A B 
E, 	D D' 

D D' 
E, = 1,1 . 	 

AB 

getirilirse DD' aras ındaki potansiyel doğ rudan volt olarak alet üzerinden 
okunur veya AB ve DD' uzunluklar ından hesaplan ır 

(6.31) 

(6.32) 

Standart hücre olarak ço ğunlukla 18°C da EMK i 1,0183 volt olan Wes-
ton pili kullan ılır ( Ş ekil 6-8). 

Şekil 6-8. Weston pili. 

Weston pilinin EMK i tam olarak bilindiğ i gibi, uzun süre de sabit kal ı r 
ayı rca sıcakl ık katsay ısı  küçüktür ve a ş ağı daki biçimde gösterilebilir 

— Cd Malgamas ı , Cd SO4  . 
3 
8 

- H 2O 

% 12,5 Cd 	 kat ı  

CdC04 

 doy.çöz. 

Hg2SO4, Hg 

(6.33) 

 

H biçimine sahip olan Weston pilinin sa ğ  kolu cıva içerir ve üzeri Hg 2SO4  lı  
Hg pastas ı  ile örtülmü ş tür. Sol'kolunda % 12,5 Cd içeren malgama bulunur 
ve her iki kola bir miktar CdSO 4  . 8/3 H 2O kristalleri konulduktan sonra 
doymuş  CdSO4  çözeltisi ile doldurulmuş tur. Pilde yürüyen tepkime 

Cd(Hg) Hg2SO4(k) 8/3 H 2O ± CdSO4 .8/3 H 2O + 2 Hg 	(6.34) 
dir. 
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6.7. GALVAN İ K B İ R Pİ LDE ENERJI VE EMK ARASİNDAKI 

BAĞ INTI 

Kompanzasyon yöntemine göre elektromotor kuvveti ölçülmesinde ak ı -
mın sıfır olduğu nokta tepkimenin hemen hemen durmas ını  karşı lar (denge 
halinde), eğer bu nokta a şı lırsa tepkime ters yönde yürür. O halde EMK 
bir tepkimenin ilgisi için nitel bir ölçüdür. Bunun için de AG ile E aras ında 
bir ba ğı nt ı  bulunmalıdır. Verilen ko şullarda yani bas ınç, s ıcaklık ve tepki-
meye kat ılan maddelerin hepsinin konsantrasyonlar ının veya aktifliklerinin 
sabit kalmas ı  halinde tersinir tepkimenin tepkime serbest entalpisi LIG elek-
triksel iş e e ş it olmalıdır. Bu ise Denklem (1-1) e göre potansiyel fark ı  ile elek-
trik miktar ının çarp ımına e ş it olduğundan 

AG = elektriksel i ş  = elektrik miktar ı  . potansiyel fark ı  = Q . E 
Bir eşdeğer gram madde için bir F elektrik elde edilebilece ğ inden bir mol 
için nF coulomb elektrik elde edilmelidir 

AG 	— ıı  F E 	 (6.35) 

dir. Burada F bir faraday' ı , n tepkimede harcanan veya olu ş an faraday sa-
yısını , dolayı sıyle elektrokimyasal de ğ erli ğ i göstermektedir. 

Böylece EMK in ölçülmesi ile kimyasal termodinamikte çok önemli bir 
nitelik olan AG ve bununla da kimyasal ilgi do ğ rudan ve büyük bir duyar-
hkla belirlenmi ş  olur. Çünkü tepkime serbest entalpisi AG, ters i ş arette 

olmak üzere kimyasal ilgi A ya e ş ittir 

AG = — A 

Söz konusu kimyasal tepkimeler (6.1 ve 6.10) denklemlerinde oldu ğu 
gibi ç ıkış  maddeleri solda tepkime ürünleri sa ğda olacak biçimde yaz ılır ve 
fazlar (6.14 -6.17) pillerinde verilen s ıraya göre gösterilirse yük ( Ş ekil 6-2) 
de gösterildiğ i gibi hücre içinde soldan sa ğ a doğ ru ta şı nır. AG eksi ve denklem 
(6.35) e göre EMK art ı  olur. E nin eksi oluşu tepkimenin ters yönde yürüdü-
ğünü gösterir. 

6.8. ELEKTROMOTOR KUVVETIN KONSANTRASYONLA 
DEĞ I Ş MESI 

6.8. a. Elektromotor kuvvet ve serbest entalpi 

AG ile E aras ında (6.35) ba ğı ntı sı  bulunduğuna göre AG, basmç, s ıcaklık 

ve tepkimeye kat ılan maddelerin konsantrasyon veya aktiflikleri ile nas ıl 
değ iş irse E de öyle değ işmelidir. 
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n F 
E° — 	

AG° 
(6.39 a) 

nAA 	nBB 	n cC 	rıDD 	 (6.36) 

olarak verilen pil tepkimesi için AG ile aktiflikler aras ındaki bağı nt ı  

AG = — RT LnK RT Ln 

nc  
ac  

nA aA 

a
nD 

— — nFE 
nB 

aB 	• 

dir. 	 (6.37) 

Burada K pilde yürüyen tersinir tepkimenin denge sabitidir. 

nc a
nD 

ac • D 

aA 	
nB 

A 
aB 

(6.37) bağı ntı sından yararlanarak E için a ş ağı daki bağı nt ı  yaz ılır 

RT  Ln  K 	RT 
E =   In 

n F 	n F 

ne 	nD ac 	aD •  

nA 	nB 
a A 	aB  • 

 

(6.38) 

 

Sağ  taraftaki birinci terim E, ile gösterilir ve pilin Standart Elektro-

motor kuvveti adını  alır 

R T 
E° = 	n F ln K (6.39) 

veya aktiflikler 1 oldu ğu zaman AG° elde edilece ğ inden E° a ş ağı daki gibi de 
verilir. AG° = — n FE° ba ğı ntı sından 

K 

denge 

Bunlardan EMK için a ş ağı daki ba ğı nt ı  elde edilir 

E = E° 	
RT 
n F 

In 

ne 	nD  
ac 	aD  

nA 	nB 
aA 	aB 

(6.40) 

E °, s ıcaklığ a ve tepkimeye kat ılan gazlar ın bas ınc ına bağ lıdır, ama tep-

kimeye kat ılan maddelerin aktifliklerine ba ğ lı  değ ildir. Standart hal olarak 

25°C standart s ıcaklık ve standart bas ınç olarak 1 atm standart bas ınç ka- 
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bul edilmiş tir. Bu ko şullarda tersinir pil tepkimesine kat ılan maddelerin 
aktiflikleri de bir al ınırsa pilin ölçülen elektromotor kuvveti Standart Elekt-

romotor Kuvveti E° a e ş it olur. Saf halde bulunan kat ı  ve sıvıların atmosfer 

basıncında her s ıcakl ık için aktiflikleri de 1 kabul edilir 

6.8. b. Elektromotor kuvvet ve kimyasal potansiyel 

Bölüm 4-1 de gösterildiğ i üzere kimyasal potansiyel sisteminin AG ser-
best entalpisine ba ğ lı  olduğuna göre EMK kimyasal potansiyellere göre de 
verilebilmelidir. 

EMK ile kimyasal potansiyel arasmdaki ba ğı ntıyı  bulmak için bir pilde 
yürüyen kimyasal tepkimenin yine (6.36) denklemi ile verildi ğ ini dü şünelim. 
(4-17) ba ğı nt ı sına göre bir i maddesinin kimyasal potansiyeli ile aktifli ğ i 
aras ındaki ba ğııı tı  a ş ağı daki gibi verilmektedir 

gi = gi° 	RT ln ai 	 (4.17) 

(6.36) tepkimesindeki her bir maddenin kimyasal potansiyeli için a ş ağı -

daki bağı ntılar yaz ılabilir 

nA ıl A 	 i. = nA 'A 	RT ln aA  (6.41) 

nB /-13 = nB g ° B 	RT ln aBB  (6.42) 

n c  u. ,  = ne (./..'e 	RT ln anD c 
	

(6.43) 

np y.D =-- np tı.°D 	RT ln aDnı) 	
(6.44) 

(4-7) ba ğı ntısına göre serbest entalpi AG ile, kimyasal potansiyel 
arasındaki bağı nt ı  ş öyle verilmektedir, 

L1G = E ni gi 

AG  
E n 

 
— gi ve 	

AG 	g (6.45) 

(6.36) tepkimesi için AG, her bir maddenin kimyasal potansiyelinin top-
lamından olu ş malı dır. Tepkimede olu ş an maddelerin i ş aretleri art ı , har-

cananların iş aretleri eksi olmak üzere toplam ş öyle oluş turulur 

E ni gi AG n e .r.e np — nA ILA — nB [LB 
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E = — n 

E = E° 	
RT 

n F 

n F 

Ln 
R T 
n F 

ln Q 

n 
nC li• ° c RT ln anc nD g.°D RT ln a D

D 
 — nA tı . °A — RT ln aA

nA 
 — 

C 

nBg ° B — RT ln aB  

OG = ne[L'e nDp.°D — n jw.°A — nBt,t° B  RT ln 

Aktifliklerin oran ı  Q ile gösterilirse 

AG = En [..1° 	RT ln Q =—nF E 

Burada E' 

(6.46) 

ne nD 
a a C 	• 	D  

nA 	nB 
a 

 
a t, 

A 	• 

(6.47) 

(6.48) 

(6.49) 

(6.50) 

E° = 
n tı .° 

n F 
(6.51) 

Standart elektromotor kuvvetini gösteren E°, (6.39. a) ba ğmtısma göre 
AG° dan hesaplanabilece ğ i gibi, (6.51) bağı nt ı sma göre .).° lardan da hesap-
lanabilir. 

(4-3) bağı ntısına göre kimyasal potansiyel, sabit s ıcaklı k ve sabit ba-
sınçta sistemin genel bile ş iminde bir de ğ iş iklik olmaks ı zın bir maddenin 
1 molünün tersinir olarak olu ş ması  veya harcanmas ı  sırasında sistemdeki 
serbest entalpi de ğ iş imini gösterdiğ inden, (6.45) ba ğı ntı sına göre, çizelgelerde 
verilen AG° lar ın sayısal değ erleri, p.° lar ın sayısal değerlerine e ş ittir. 

Örnek 

Daniyel pili için E° na hesaplanmas ı  

Zn I Zn2+ I I Cu2+ I Cu 

Katot: Cu2+ + 2 e 	Cu 

Anot: Zn Zn2+ + 2 e 

(6.52) 

(6.53) 

(6.54) 

(6.55) 

 

Hücre: Cu2+ Zn ± Cu + Zn2+ 
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AG°z,2+ = p.'zn2 f = — 35184 Cal 

AG'zn 	tı.. ° zn 	O 

G'cu2+ = (.).°c u2+ = 15530 Cal 

AG° = 12.'cu 	O 

(6.45) ba ğı ntı sına göre 

AG° = E n 	 (6.56) 

yaz ılabilir 

AG° = g ° cn -F g c zn2' 	1/ ° cn2+ 	g'zn 	 (6.57) 

AG° = 0 — 35184 — 15530 — 0 = — 50714 Cal 

(6.39 , a ve 6 . 51) ba ğı nt ılarından 

AG° 	 n (J.° 	50714  
E ° 	

n F 	 n F 	2.23060 ___. 
 1,099 volt 	(6.58) 

23060, 1 F in (96500 coulomb) kalori e ş değ erini göstermektedir. 

6.9. ELEKTROMOTOR KUVVETİ Nİ N SICAKLIKLA DE Ğ IŞ IMI 

Elektromotor kuvvetin s ıcakhkla de ğ iş imi AG nin sıcaklıkla değ iş imi 

gibidir. AG nin Gibbs - Helmholtz denklemine göre sabit bas ınçta s ıcaklıkla 
değ iş imi 

(a AG  
= 	AS 	

T 
AG — AH 

ÖT  
P 

biçiminde olduğundan denklem (6.35 ve 6.59) dan 

nFE AH 
nF a E   ) a T 	 T 

p 

ve buradan 

AH = nF [T(  a T  ) —E ] 

P 

(6.59) 

(6.60) 

(6.61) 

bağı nt ı sı  elde edilir (  a T  E   ) ye elekt ı omotor kuvvetin s ıcaklık katsa- 

yı s ı  denir. Bu ba ğı ntı  yardımıyla belirlenen AH tepkime entalpisi, kalorimet-
rik yöntemle belirlenene oranla daha duyarl ıdır. 
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(6.64) Lıv a P 
a AG  

Denklem (6.35 ve (6.59) dan sabit bas ınçtaki tepkime entropisi için de 

a nF 	
a E  \ 

k T 	— AS - 	P 	 (6.62) 

bağı nt ı sı  elde edilir 

10. ELEKTROMOTOR KUVVETIN BASINCA BAĞ LILI Ğ I 

EMK nin bas ınca ba ğ lılığı  da AG nin sabit s ıcaklıkta bas ınca göre de ğ i-
ş imini gösteren 

a G  ) 
V k a P 

T 

bağ lılığı ndan elde edilir Buna göre 

(6.63) 

T 

olduğundan (6.35 ve (6.46) denklemlerinden 

a E  ) 	 AV  
a P 

T 	
nF 

(6.65) 

bağı nt ı s ı  elde edilir Yaln ız kat ı  ve s ıvı ların kat ıldığı  tepkimelerde hacim 
değ iş imleri hemen hemen her zaman ihmal edilebildi ğ inden bu hallerde elektro-
motor kuvvet bas ınca bağ lı  olmaz. Ama tepkimeye gazlar da kat ılır ve gaz-
ların mol sayı sı  tepkime de de ğ iş irse E bas ınçla değ iş ir. (6.65) denkleminin 
1 ile p atm aras ında integrali al ınırsa 

Ep  = El 	
F 	

AV dp 	 (6.66) 
ıı  

olur. Örne ğ in 

Pt, H2 I HC1 (m = 0,1) I Hg 2C1 2  (k), Hg 	 (6.67) 

pilinde yürüyen tepkime 

H2 2H20 Hg 2C1 2  ± 2 lig +2 H30+ + 2 Cl- 	(6.68) 

dir. Burada hacim değ iş mesi, tepkime ürünleri art ı , harcananlar eksi olmak 
üzere 

AV = 2 Vllg  + 2  VHc ı  (çöz) — Vx2 
— 2 VH20 — Vug2ct2 	(6.69) 

dır. 
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Tepkime ürünleri veya harcanan kat ı  ve sıvı  maddelere ba ğ lı  olan hacim 

de ğ iş mesi ihmal edilirse, yaln ı z 

AV = — VH2 (6 . 70) 

kalır. (6.66) denkleminin integralini alabilmek için AV bas ıncın fonksiyonu 

olarak bilinmelidir. ideal gaz denkleminin uygulanabilece ğ i hallerde 

VH2  = R T / p yaz ılabilir ve 

Er  = E  + 
2 

 R '11,' 	123 	dp  
j 	P 

bağı ntı sından 

(6.71) 

R T 
Ep  — Ei  -4-  2 F ln 

 P 	
(6.72) 

bulunur. Bu ba ğı ntıya göre E, lop p ile çizgisel olarak artmal ıdır. Gerçekten 

100 atm e kadar hal böyledir. (6.15) klor knal gaz hücresi için 

Pt, H2 I HC1 çöz. I C1 2, Pt 	 (6.15) 

Elektromotor kuvvet ba ğı ntı s ı  

RT f P dp 	RT  fr  dp 	
E1 

 + RT 
Ep  -= E 1  + 	

+ 
	 linPil2P C12 

2F j 	PH2 	2F Ii 	P C/2 	 F 

(6 . 73) 

elde edilir 1 atm. bas ınçta E için verilen (6.40) denklemi de göz önüne al ınır-
sa, klor knal gaz hücresinde yürüyen 

C1 2  + H 2 4-± 2 H4-  H- 2 Cl-  

hücre tepkime için 

Ep  = E Ğ  RT -.- 	 n pll ı . PC12 
RT 

- 	 _u 	 ln a2H304- • a2 	+ 2 F 2 F 

E°   ln 
RT 	a2H30+  a2C1-  

=  
2 F 	PH2 • PC12 

(6.74) 

klor-knal gaz hücresinin elektromotor kuvveti ba ğı ntı sı  elde edilmiş  olur. 
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6.11 ELEKTROT POTANSIYELLERI 

Bir galvanik pilde yürüyen kimyasal tepkimeler her bir elektrodda 
yürüyen k ısmi tepkimelere parçalanabilir. Her bir elektrot çözelti s ınırında 

belirli bir EMK yani potansiyel fark ı  vard ır ve pilin toplu EMK i iki 
elektro dun elektromotor kuvveti fark ından oluş ur, (difüzyon potansiyeli 
ihmal edilirse veya yoksa). Bunun için her bir elektrodun EMK ni veya k ısaca 
elektrot potansiyelini (e) bilmek yararl ı dır. Bir elektrodun elektrot potan-
siyelini, EMK i bağı ntı sında olduğu gibi hesap edebilmek için o elektrodda 
yürüyen tepkimeyi bilmek gerekir, örne ğ in bir elektrot tepkimesi için 

n A A 	nB B 	 n i(  K -F- ni, L 	 (6.75) 

elektrot potansiyeli ba ğı ntısı  denklem (6.40) a benzer 

e = e° 
RT 
	 ln 
n F 

a 	• 4,1' 

nA 	nB 
aA 	• 

a B 

(6.76) 

yaz ılır. Burada tepkimeye giren maddelerin (a) aktiflikleri 1 e e ş it ise e = e ° 
olur ve e° a standart veya normal elektrot potansiyeli denir. Örneğ in Da-
niyel pilinde denklem 1 e göre verilen bak ır iyonlar ının indirgenmesini karşı -
layan (Cu2+ + 2 e <-2: Cu) elektrot potansiyeli 

R T 	a cu  (6.77) e cu2+, cu = e Q  cu2+, 	cu 	2 F in a cu2+  

Saf halde bulunan kat ı  ve sıvıların aktiflikleri 1 e e ş it alındığı ndan acti  = 1 
dir ve elektrot potansiyeli 

RT 
,0 2+ 	° 2+ 	 (6.78) ln a c„2+ -cu , Cu — C u Cu — 2 F 

biçimini alır. Genel olarak kendi iyonlar ını  içeren çözelti içinde bir M metali 
ile iyonu aras ındaki tersinir elektrot tepkimesi 

Mn+ + ne- 	M 	 (6.79) 

biçiminde ise, elektrot potansiyeli 

RT  
em = e'm 	

n F 
	 ln am 
	

(6.80) 
n+ 

am 
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veya aM .= 1 olduğundan 

	

RT 	n 

	

em = e c m   In aM 	 (6.81) 
n F 

Benzer biçimde A ile An-  anyonları  aras ındaki tersinir denge 

A 	n e- 	An- 	 (6.82) 

biçiminde ise indirgenme potansiyeli 

	

RT 	n-  
eA = e°A 	

aA 

	

n F 	a A  
	 ln  	 (6.83) 

dir veya aA = 1 kabul edildi ğ inden 

	

In aAn- 	 (6.84) 

genel biçimini alır. Örne ğ in (6-.15) klor knal gaz pilinde 

-?>-: C1 2  4- e 7,--± Cl- 

indirgenme için elektrot potansiyeli 

RT 
ec,12,c ı-  = 0°C12,C1— 	n F In a

cı: 

(6.85) 

(6 . 86) 

dır. Elektrot potansiyellerinin say ıca değerlerini volt olarak hesaplayabilmek 

için R in değerini joule olarak, F in de ğerini coulomb olarak, almak, T yi 

salt sı cakl ık olarak hesaba katmak gerekir. 25°C için 

8,3144 . 2,3026 . 298 
em = e'm 	n 96500 

	  log ani- M 	 (6.87) 

ve buradan 

bulunur. 

em = e°m 	
0,05916 

, 	 kg an+m 
n 

(6 . 88) 

6.12. STANDART ELEKTROT POTANS İ YELLER İ N İ N BELIR- 

LENMESI 

Standart elektrot: E ğer entropi ve entalpinin salt de ğerleri bilinse idi 

elektrot potansiyellerinin salt de ğ erlerini onlardan hesaplamak olanakl ı  
olabilirdi, ama bunlar bilinmediğ inden elektrot potansiyelleri normal hidrojen 
elektrot potansiyeline kar şı  değerlendirilir. Normal veya standart hidrojen 

RT 
eA 	 n 
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elektrodu, H+ iyonları  aktifliğ i 1 ve H2 gaz ının fügasitesi (veya bas ıncı) 1 

olan bir hidrojen elektrodudur ve her s ı caklıkta elektrot potansiyeli s ıfır 
kabul edilir. Hidrojen elektrodunda yürüyen tepkime 

211 + 2 e 4--± 11 2 	 (6.89) 

Bu elektrodun elektrot potansiyeli ise denklem (6.81) e göre veya H2 

gaz ının bas ıncı  da göz önüne al ını rsa denklem (6.72) den 

RT 	PH2  
+ 

cH+,H, = c ° F1±,H,   In 	 (6.90) 
n F 	a2 H 

yaz ı lır. PH 2  = 1 atm. olursa 

RT 
eH2 = 0° 112 	F  ln aH+ (6.91) 

olmalı dı r. Koşullara göre e °H 2  = 0 kabul edildi ğ inden 

RT 
cH2 	F  In aH+ 	 (6.92. a) 

dir. Ayrı ca pH = — log all+ oldu ğ undan 

T 
-- 2,303  R 

 	
pH 

F 
(6.92. b) 

Hidrojen elektrodu inert (etkilenmiyen) bir metali (örne ğ in platinlenmiş  pla-
tin), H+ iyonları  içeren bir çözeltiye dald ırmak ve sürekli olarak saf H2 ga-
zı  gönderme yoluyla elde edilir, ( Ş ekil 6-3, 6-9) ve ( Ş ekil 6-10) da bir gü-
müş  elektrodunun H2 elektroduna kar şı  EMK ininin ölçülmesi basitçe gös-
terilmiş tir. Bu pil ş öyle gösterilir 

— Pt, H2 (1 atm.) I H+ (aH+ = 1) I I Ag (aAg+ = 1) Ag 	(6.93) 

Bu pilde ölçülen EMK, ko şullara göre (fügasite ve aktiflikler 1 e e ş it) Ag 
elektrodunun standart elektrot potansiyeli ne e ş it olur. Ag elektrodunda 
yürüyen tepkime Ag+ Ag olduğundan, elektrot potansiyeli 

RT 
eAg+,Ag = °Ag+5Ag F 

In aA g+  (6 . 94) 

olarak gösterilir. Buna göre yukar ıda sözü edilen C1 2  elektrodunun standart 

elektrot potansiyelini elde etmek için 

— Pt, H 2(1 atm.) I H+ (an+ = 1), Cl (ac ı-  = 1) I C1 2  (1 atm.), Pt 
(6'.95) 
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NZ 

Al  — Ag Ci 

J 

t, 
o • 

e • 

Ha cıis . 

ay NO3 Ç 6-ze/it: 51 

A j Tel 

AINy  NO3  Ço:ad.441:si 

Ş ekil 6--9 lidrojen elektrodun Ag-AgC1 kar şı laş tırma elektroduna kar şı  potansiyelinin 

ölçülmesi. 

Ş ekil 6-10. Bir Ag elektrodunun hidrojen elektroduna kar şı  potansiyelinin ölçühr ıesi. 
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Pili kurulursa ölçülen EMK i, elektrot potansiyeli ba ğı ntı sı  denklem (6.86) ile 
verilen C1 2  elektrodunun standart elektrot potansiyelini verir. Kar şı laş tı r-
ma (referans elektrodu) elektrodu olarak her zaman H2 elektrodunun kul-
lanılmas ı  kullanış lı  olmadığı ndan potansiyeli büyük duyarl ıkla belirlenmiş  
olan kalomel elektrot, Ag — AgC1 elektrodu gibi di ğer karşı laştırma elektrot-
ları  kullanı lır. En çok kullan ılan karşı laş tırma elektrotlan ve onlar ın EMK 
leri (Çizelge 6-1) verilmi ş tir 

Bu kar şı laş t ırma elektrotlar ı  ileride söz konusu edilecektir. 

Çizelge 6-1 

25°C da kar şı laştırma elektrotlarm ın EMK leri. 

Elektrot EMK (volt) 
,9e 

(volt) 
aT 

Pt, H2  (1 atm.) I H2S0, (aH+ = 1) 0,00000 
Pt, H, (1 atm.) I NaOH (0,1 N) — 0,7624 
Hg I Hg, C12, KCl (doymu ş ) -1- 0,2446 
Hg I Hg, C12, KC1 (1 N) -1-- 	0,2810 — 2,8 . 	10-4  
Hg I Hg2 C12, KCI (0,1 N) + 0,3338 — 7,0 . 	10-' 
Hg I Hg0, KOH (0,1 N) -I- 	0,162 
Ag 	AgC1, HC1 (a c ı-  = 1) + 0,2222 

6.13. ELEKTROT POTANSIYELLERN İN IŞARETI 

Elektrot potansiyellerinin i ş aretleri için yak ın zamana de ğ in Avrupa ve 
kısmen Amerika'da kullan ılan Avrupa i ş aret sistemi ile, genel olarak Amerika-
da kullan ılan ve Amerika i ş aret sistemi denilen iki i ş aret sistemi yanyana kul-
landagelmiş tir. Elektrot potansiyellerinin i ş areti ötedenberi kar ışı klık ve tar-
tış malara neden olmu ştur. Tart ış malar birbirinden tamamen ayr ı  kavramlar 
olan elektrot potansiyeli ile yarı m hücre potansiyelinin birbiriyle karış tırılma-
sından ileri gelmiş tir. Bir elektrodun potansiyeli, elektrodda yürüyen yar ım 

hücre tepkimesi potansiyeline ku ş kusuz say ı ca e ş ittir, ama i ş areti onun iş areti 

gibi veya ters i ş arette olabilir. Çünkü yar ım hücre tepkimesi potansiyelinin 
iş areti, tepkimenin yanl ış  yönüne bağ lıdır. 

Örnek olarak çinko sülfat çözeltisi içine dald ırılmış , bir çinko elektrot 
ile, birim aktiflikte hidrojen iyonlar ı  (standart hidrojen elektrodu) içine dal-
dırılmış  bir hidrojen elektrodundan olu ş an bir hücre kurdu ğumuzu düşünelim. 
Hidrojen elektrot bir kar şı la ş t ırma elektrodu olsun. Bu hücre ş ematik olarak 

ya 
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Pt, H2 (1 atm.) I 	(a = 1) I Zn 2+ 	Zn 
	

(6.96) 

biçiminde veya ters yönde 

Zn I Zn2+ ri H+ (a = 1) 	H2 (1 atm.), Pt 	 (6.97) 

biçiminde gösterilebilir. 

Birinci hücrede elementel hidrojen solda ve elementel çinko sa ğ da ol-
duğundan hücre tepkimesi 

H, 4- Zn2+ 	2 H+ --F Zn 	 (6.98) 

olarak yaz ıhr. İ kinci hücre için tepkime ters yönde olmak üzere 

Zn 4- 2 H+ 	Zn 2 - -1- 112 	 (6.99) 

olarak yaz ı lır. Tepkimeye giren iyonlar ın hepsinin aktiflikleri 1 ise (6.98) 
tepkimesinin kendiliğ inden yürüme yönü sa ğ dan sola, (6.99) tepkimesinin 
soldan sağ adır. Yani elementel çinko hidrojen iyonu ile tepkimeye girer 

ama elementel hidrojen çinko iyonunu indirgeyemez. (6.98) tepkimesi soldan 
sağ a ilerletil ıneğ e zorlan ırsa dolaydan enerji almas ı  gerekir, oysa (6.99) tep-
kimesi soldan sağ a kendiliğ inden ilerler ve enerji aç ığ a ç ıkar. Bu nedenle 
(6.98 ve 6.99) tepkimeleri ıı i birbirinden eksi, ve art ı  iş aretleri ile ay ırmak ge-
rekir. E ğ er bu yap ılmazsa termodinamik hesaplar kar ışı r. Lewis ve Randal 
(1923) tarafından kendiliğ inden soldan sağ a doğ ru yürüyen bir tepkimenin 
serbest entalpisi, AG nin say ıca değeri eksi, elektromotor kuvvetinin say ıca 
değeri art ı  kabul edilmiş tir. Bu nedenle (6.98) tepkimesinin (6.96) hücre-
sini karşı layan standart EMK i —0,763 volttur, çünkü tepkime kendili ğ inden 
yürümez. Tersine kendili ğ inden yürüyen ve (6.97) hücresini kar şı layan (6.99) 
tepkimesi için standart EMK 0,763 volt yaz ılır. Bu iş aretleme sistemi 
yarı m hücre tepkimesinin EMK ine de aynen uygulan ır Çünkü gerçekte 
bir yarım hücrenin EMK i her zaman bir yar ım hücresi standart hidrojen 

elektrodu olan bir tam hücrenin EMK idir. Buradan çinko elektrodunun 
yarı m hücre tepkimesi 

Zn2+ ÷ 2 e 	Zn 	e o  = — 0,763 V 	 (6.100) 

veya 

LnF Zn2+-{- 2e 	e, =+ 0,763 V 	 (6.101) 

(6.100 ve 6.101) denklemleri birbirine ters iki i ş aret sistemini göstermezler 
ama bunlar yanl ış  anla şı lmış tır. Gibbs'le (1875) ba ş layan Avrupa i ş aret siste-
mine göre elektrot potansiyelinin i ş areti de ğ iş mez ve i ş aret metalin elektrik 
yükünün i ş aretine bağ lı d ır. Bir Zn — H2 pilinin eksi ucu çinko olduğundan çin- 
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ko elektrodun potansiyelinin i ş areti eksidir. Bir Cu -- H2  pilinin art ı  ucu bakır 
olduğundan bakır elektrot potansiyelinin i ş areti art ıdır. Buna göre soy ol-
mayan metallerin elektrot potansiyeli eksi, soy metallerin elektrot potansiyel-
leri ise art ı dır. 

Amerikan iş aret sisteminde, elektrot potansiyelleri büyüklüklerine göre 
dizilerek standart elektrot patansiyelleri dizini (Standart emk) düzenlenir-
ken, yükseltgenme tepkimesi al ınır. Yani (6.101) denkleminde oldu ğu gibi 
elektron sağ a yaz ı lır. Buna göre soy olmayan metallerin elektrot potansiyel-
leri art ı  soy, metallerin elektrot potansiyelleri eksidir. 

Bu biçimde ayr ı  iki iş aret sistemi kar ışı klıklara yol açt ığı ndan 1953 te 
Stockholm'de toplanan (International Union of pure and Applied Chemistry) 
kısaca IUPAC kongresinde, Lewis ve Randall sisteminin E için verdi ğ i farklı  
iki iş aret ile, de ğ iş mez elektrot potansiyeli (Gibbs) aras ındaki farkı  kald ır-
mak üzere yarım hücre tepkimesinin indirgenme olay ı  için yaz ı lmas ı na ve elektrot 
potansiyeli iş aretinin metalin elektrik yükünün i ş aretini alması na karar veril-
miş tir. Buna göre elektrot potansiyellerinin i ş areti Avrupa i ş aret sistemine 
göre devam etmesi, yani soy olmayan metallerin elektrot potonsiyelleri i şaret-
lerinin eksi, soy olan metallerin artı  olmas ı  uluslar aras ı  bir kongrede kabul 
edilmiş tir. 

Ileride standart elektrot potansiyelleri dizininde kullan ılacak olan elekt-
rot potansiyellerinin i ş aretleri Avrupa yani IUPAC i ş aret sistemine uygundur. 
Amerikan i ş aret sisteamine göre verilen standart elektrot potansiyelleri 
dizininde iş aretler bu sistemdekinin tersidir. Yani soy olmayan metallerin 
elektrot potansiyellerinin art ı , soy metallerin elektrot potansiyellerinin i ş aret-
leri eksidir. 

IUPAC işaret sistemi 

a) Bir hücrenin elektromotor kuvveti 

Hücre a ş ağı daki biçiminde gösterilir 

Zn 1 Zn2+ I I Cu2+ Cu 

hücre tepkimesi 

1 /2 Zn 	1 /2 Cu2+ 	1 /2 Zn2+ 	1 /2 Cu 

(6.102) 

(6.103) 

biçiminde yaz ıldığı nda art ı  elektrik hücre içinde soldan sa ğ a geçerse hücrede 

bu tepkimenin yürüdüğü anlat ılmış  olur. K ısa devre yap ıldığı nda, bu örnek-

de olduğu gibi, akım yukarıda söylenilen yönde geçerse, elektromotor kuvvet 
artıdır, (Cu2+ I Zn2+ oran ı  çok küçük olmad ıkça). 
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Eğer hücre tepkimesi a ş ağı daki biçimde yaz ıhrsa 

1 /2 Cu 4- 1 /2 Zn2+ 	1 /2 Cu2+ + 1 /2 Zn 
	

(6.104) 

bu tepkimeyle 

Cu I Cu2+ I Zn2+ Zn 
	

(6.105) 

hücre ş eması  anlat ılmak istenir ve bu hücrenin elektromotor kuvveti eksidir. 
(Cu2+ Zn2+ oran ı  çok küçük olmad ıkça). 

b) Yarım hücrenin elektromotor kuvveti ve elektrot potansiyeli 

Eğer aş ağı daki yarı m hücrelerin sözü ediliyorsa 

Zn2+ I Zn (6.106) 

Cl- 	I C1 2, Pt (6.107) 

Cl- 	I AgC1, Ag (6.108) 

Fe2+, Fe 3+ 	I Pt (6.109) 

a ş ağı da karşı larında tepkimeleri gösterilmi ş  olan hücreler belirtilmi ş  olur 

Pt, H2 I H+ I I Zn2+ I Zn 	1 /2 H2 -1- 1 /2 Zn2+ 	H+ H-- 1 /2 Zn (6.110) 

Pt, H2  I H+ I I Cl-  I C12, Pt 	1 /2 H 2  -I- 1 /2 Cl, F 1-1 1- 	Cl- 	(6.111) 

Pt, H2 I H+ I ICl I AgC1, Ag 1 /2 H2 -I- AgC1 ± H+ + Cl- 	Ag (6.112) 

Pt, H2 I H+ 
	

Fe2+, Fe3+ Pt 1 /2 H2 -I- Fe 3+ E H+ -I- Fe2+ 	(6.113) 

burada soldaki elektrot standart hidrojen elektrodudur. 

Bu elektromotor kuvvete bağ t1 elektrot potansiyeli veya ktsaca elektrot 
potansiyeli denir. 

Diğ er yandan e ğer a ş a ğı daki yarım hücrelerin elektromotor kuvvet-
lerinin sözü ediliyorsa 

Zn I Zn2 + 	 (6.114) 

Pt, C1 2 	I Cl- 	 (6.115) 

Ag, AgC1 I Cl- 	 (6.116) 

Pt I Fe2+. Fe3 -1 	 (6.117) 

karşı larında hücre tepkimeleri gösterilmi ş  olan hücreler belirtilmi ş  olur. 

Zn I Zn2+ H+ I H2, Pt 	1 /2 Zn 	H+ ± 1 /2 Zn2+ -I- 1 /2 H, (6.118) 

Pt, C1 2 	H+ I H2, Pt 	Cl-  + H+ ± 1 /2 C12 	1 /2 H2 	(6.119) 
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Ag, AgC1 Cl-  Il H.-  I H2, Pt Ag 	Cl-  -H H+ ;--=->2. AgC1 -H 1 /2 H2 (6.120) 

Pt Fe2+, Fe3+ 1 H+ I II 2 , Pt Fe 2+ + 	Fe3+ Jr- 1 /2 11 2 	(6.121) 

burada ise standart hidrojen elektrot sa ğ dad ı r. Bu elektromotor kuvvetlerine 
elektrot potansiyelleri denemez. 

K ısaca elektron solda olmak üzere (6.100) tipinde bir denklemi kar şı la-

yan e ye elektrot potansiyeli denir, ama elektron sa ğ da olmak üzere (6.101) 

tipinde bir denklem kar şı layan e ye elektrot potansiyeli denemez. 

6.14. ELEKTROMOTOR KUVVETININ HESAPLANMASI 

Bir hücrede, eğer sol yandaki elektrodun potansiyeli s ıfır ise, elekt-

romotor kuvveti büyüklük ve i ş aretçe sa ğ  yandaki elektrot potansiyeline 

e ş ittir. E ğer solda Hidrojen elektroddan ba şka bir elektrot bulunursa pilin 
elektromotor kuvveti sa ğ  yandaki elektrot potansiyelinden sol yandaki elekt-
rot potlnsiyeli ç ıkarılarak hesaplan ı r. 

Emicre = esat 	esol 
	 (6.122) 

Örnek 

Anot (—) Zn I Zn2 F- 	Cu2+ I Cu (+) katot 	 (6.123) 

Cu -- Zn hücresinde art ı  elektrik hücre içinde soldan sa ğ a geçecek biçimde 

yar ı m hücre tepkimeleri ayr ı  ayr ı  yaz ılı r 

Katot: 

Cu2+ 2 e ± Cu Ind.e ı  = 

Anot: 

Cu2+ , Cu 

RT  
ln a cu2+ (6.124) 

2 F 

RT  
Zn ± Zn2  ± 2e-  Ind.e 2  = e° 2+  

Zn Zn 	2 F ln azn2+ 	(6.125) 

   

Toplam: Cu2- 	Zn 	Cu rt  Zn2 + 	 (6.126) 

Elektromotor kuvvet 

Fer 	2 f 
	 ln 	 

Cu ,,Il E == Ol 	e2 	e° 2+ 	— e ° zn2+, Zn + 2 	azn2+ 	
(6.127) 
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Bu elektromotor kuvveti ba ğı ntı sı  hücrede yürüyen elektrokimyasal tepki-
melerin toplam ını  karşı lar, (denklem 6.126). Cu 2+ ve Zn2+ iyonlarımn aktiflik-

leri 1 ise e cn2+, e. = 0,337 volt ve e ° zn2+, zn = — 0,763 volt olduğundan: 

E = 0,337 — (-0,763) = 1,100 V bulunur. Bu hesaplamada indirgenme 
elektrot potansiyellerinin al ındığı na dikkat edilmelidir. Burada oldu ğu gibi 

E art ı  ise, AG = — n F E ba ğı nt ısına göre AG eksidir, yani olay kendili ğ in-

den yürür. E ğ er bir pilin sözü ediliyorsa tepkimenin kendili ğ inden yürümesi 

için E art ı  olmalıdır. Hesap sonucu E eksi ç ıkarsa tepkime yazd ığı mız pil ve 

denklem ş emasına göre de ğ il ters yönde yürüyor demektir. 
EMK nin elektrot potansiyellerinin toplanundan hesaplanmas ı  
yukarı daki pilde 

Katot: ind: ecu 2+,cu = e'cu2ten 

Anot: Yük: ezn,zn 2+  = e 3 zn,zn2+  

 

RT 

 

ln a ciı 2+ 	 (6.128) 

(6.129) 
ln azn2+ 

 

2 F 

RT 

 

 

2 F 

 

E = e 1 	e2 =e'eu 2+.cu -F 	 lıcı azn2+  

ırr 	a eu2+ 

aZn2+ 	
(6.131) E 	e ° c1124", en + e 'zn,zn 21-  + 	 ni - 

2 F 	
— 

e ° CU 2+ , Cu = 0,337 V, e'zn,zn2+  = 0,763 V 

Bu hesaplamada, Zn yaseltgenili ğ inden indirgenme için verilen e ° Zn2+9Zn == 
— 0,763 V değerinin (Çizelge 6.2) yükseltgenme tepkimesi için i ş aretinin 

değ iş tirildiğ ine dikkat edilmelidir. 

E = e 9 cu 2-1-,Cu  + e ' Zn,Zn2+  = 0,337 + 0,763 = 1,100 V 

6.15. STANDART ELEKTROT POTANSIYELLERI D İ ZİNİ  

Elementlerin standart H2 elektroduna kar şı  (veya diğer karşı laş tırma 
elektrotlar ına kar şı  ölçülmüş , ama H2 elektroduna çevrilmi ş ) ölçülen standart 
elektrot potansiyellerinin artacak biçimde dizilmesiyle standart elektrot po-
tansiyelleri dizini elde edilir Bu dizide standart elektrot potansiyeli H2 den 
daha büyük (art ı) olan metallere soy, hidrojenden daha küçük (eksi) olan 
metallere de soy olmayan metaller denir. (Çizelge 6-2) de basit elementlefin 
sulu çözeltilerinden 25 °C da, hidrojen elektroduna kar şı  ölçülmüş  olan standart 

elektrot potansiyelleri gösterilmi ş tir. 

RT  
2 F ln acu 2+  + e ° Zn,Zn2+  

RT 
2 F 

151 



Çizelge 6-2 

25°C da standart elektrot potansiyelleri. 

Elektrot 	 E0  (volt) 

 

Yarım hücre tepkimesi 

     

Li+ I Li 	 - 3,045 	Li+ -I- e -=- Li 
K+ I K 	 - 2,925 	K+ -I- e-  = K 
Rb+ I Rb 	 - 2,925 	Rb+ -I- e -= Rb 
Na+ I Na 	 - 2,714 	Na+ + e = Na 
Mg2+ i Mg 	 - 2,37 	1/2 Mg2+ + e = 1/2 Mg 
Pus+ I Pu 	 - 2,07 	1/3 Pus+ + e = 1/3 Pu 
Th4+ I Th 	 - 1,90 	1/4 Th4+ + e = 1/4 Th 
Nps+ I Np 	 - 1,86 	1/3 Nps+ -I- e = 1/3 Np 
AP+ I Al 	 - 1,66 	1/3 Als+ + e = 1/3 Al 
Zn2+ I Zn 	 - 0,763 	1/2 Zn2+ -I- e = 1/2 Zn 
Fe2+ I Fe 	 - 0,440 	1/2 Fe2+ -I- e = 1/2 Fe 
Crs+, Cr'-2  I Pt 	 - 0,41 	Crs+ -I- e = Cr2+ 
Cd2+ I Cd 	 - 0,402 	1/2 Cd2+ + e-  = 1/2 Cd 
Tl+ I Tl 	 - 0,3363 	Tl+ + e = Tl 
Br-, PbBr2(k) I Pb 	 - 0,280 	1/2 PbBr2  + e = 1/2 Pb -1- Br- 
Co2+ I Co 	 - 0,277 	1/2 Co2+ + e = 1/2 Co 
Nil} I Ni 	 - 0,250 	1/2 Ni2+ + e = 1/2 Ni 
I-, AgI(k) I Ag 	 - 0,151 	AgI + e-  = Ag + I- 
Sn2+ I Sn 	 - 0,140 	1/2 Sn2+ -I- e-  = 1/2 Sn 
pb2+ 1 Pb 	 - 0,126 	1/2 Pb2+ -I- e = 1/2 Pb 
D+, D2 I Pt 	 - 0,0034 	D+ + e = 1/2 D2 
H+, 112 I Pt 	 0,00000 	H+ -I- e = 1/2 H, 
Ti4+, Tis+ I Pt 	 0,04 	Ti4+ e + = Tis+ 
Br-, AgBr (k) I Ag 	 0,095 	AgBr + e = Ag + Br- 
Sn4+, Sn2+ I Pt 	 0,15 	1/2 Sn4+ + e = 1/2 Sn2+ 
Cu2+, Cu+ I Pt 	 0,153 	Cu2+ -I- e =-- Cu+ 
Cl-, AgC1 (k) I A,; 	 0,2224 	AgCl -I- e-  = Ag + G- 
O-, Hg2C12 (k) I Hg 	 0,268 	1/2 Hg, C12  -I- e = Hg + CI- 
Cu2+ I Cu 	 0,337 	1/2 Cus+ -I- e-  = 1/2 Cu 
H+, 914(g), C2114(g) IPt 	0,52 	H+ + 1/2 C21-14(k) + e = 1/2 C2116(k) 
Cu+ I Cu 	 0,521 	Cu+ -.1-- e -  .-- Cu 
I-, I2(k) I Pt 	 0,5355 	1/2 12 + e =--- '- 
H+, kinhidron (k) I Pt 	0,6996 	1/2 • C61-1402  -I- H+ + e-  = 1/2 C611602  
Fes+, Fe2+ I Pt 	 0,771 	Fes+ -1- e = Fe2+ 
142  2+ I lig 	 0,780 	1/2 lig22+ -I- e = Hg 
Ag+ I Ag 	 0,7991 	Ag+  + e = Ag 
Hg2+, 1422+ I Pt 	 0,920 	Hg2+ -I- e .--,-.- 1/2 Hg22+ 
Pu4+, Pus+ I Pt 	 0,97 	Pu4+ + e = Pus+ 
Br-, Br2(s) I Pt 	 1,0662 	1/2 Br2(s) + e = Br- 
TP+, Tl+ I Pt 	 1,250 	1/2 T13+ -I- e = 1/2 Tl+ 
Cr, C12(g) I Pt 	 1,3595 	1/2 C12(g) -I- e = Cr 
Pb2+, Pb02  I Pb 	 1,455 	1/2 Pb02  + 2H+  + e = 1 /2 Pb2+ + H2O 
Aus+ 1 Au 	 1,50 	1/3 Aus+ + e = 1/3 Au 
Ce4+, Ces+ I Pt 	 1,61 	Ce4+ + e = Ces+ 
Cos+, Co2+ I Pt 	 1,82 	Co3+ + e-  = Co2+ 
LIF (sulu), F2(g) I Pt 	 3,06 	H+ + 1 /2 F2 (g) + e -= HF (sulu) 
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Standart elektrot potansiyelleri dizininin (gerilim s ıras ı) fiziksel önemi 

çok büyüktür. Çünkü elektrot potansiyelleri ayn ı  ko ş ullar altında (e şit kon-
santrasyonlarda) ölçüldüklerinden elementlerin art ı  iyon oluşturma veya 
elektron verme eğ itiminin yani M ± Mn+ -F ne nin nicel ölçüsünü verirler. 
Böylece bir elementin standart elektrot potansiyeli ne denli eksi ise onun 
elektron verme veya art ı  iyon oluş turma eğ ilimi o denli büyük olur, (elektro-
pozitif element, örneğ in lityum gibi). Buna kar şı n standart elektrot potan-
siyeli art ı  olarak daha büyük olan elementlerin elektron alarak eksi iyon olu ş -
turma e ğ ilimleri daha büyük olur, (elektronegatif elementler, örne ğ in klor). 

Bu özelliklerin bir sonucu olarak uygulamada verilen bir element, standart 
elektrot potansiyelleri dizininde kendisinden sonra gelen bir elementin çözelti-
sinde onun yerini al ır. Çünkü birinci elementin iyon haline geçme e ğ ilimi daha 
büyük olduğundan kendisi iyon haline geçer, di ğ eri ise serbest hale geçer. Ör-
neğ in çinko (e° = — 0,763), bak ır iyonlar ı  çözeltisinde bak ır iyonlarının 
(e° = 0,337) çözeltide yerini al ır. Yani kat ı  çinko bak ır tuzu çözeltisinde (çö-
zünür ve bak ır çöker. Yaln ı z elektrot potansiyeli o elementin aktifli ğ ine göre 
değ iş tiğ inden bu kar şı laş tırmalar standart ko şullar altında (yani birim aktif-
lik) yapılmalıdır. Örneğ in nötür bir sulu çözeltide aH3O+  = 10-7  olduğundan 

25°C ve 1 atm basınç alt ında H2 elektrodun potansiyeli: e = 0,05914 log 
10-7  =--- — 0,414 volttur. — 0,414 volttan daha eksi standart elektrot potan-
siyelleri olan metaller nötür çözeltilerde H+ iyonlar ının yerini alarak H2 açığ a 
çıkarırlar. Kadmiyum için e° = — 0,402 V oldu ğundan kadmiyum nötür çö-
zeltilerden hidrojen aç ığ a çıkaramaz, ama kadmiyum iyonları  aktifliğ i, elek-

trot potansiyelini —0,414 volt veya bunun alt ına düşürecek bir de ğ ere eri ş irse 

91 0
2
5 

— 0,414 = — 0,402 H- 
0,0291 

	a cd2+ 	 (6.132) 

yani a cd2+ = 0,39 den daha küçükse Cd hidrojene kar şı  anot olarak etkir, 

yani Cd çözünür. Bundan büyük ise katodik iolarak etkir, a cd2+ = 0,39 ise 

Pt(H 2) I H30+ (a = 10-7) I Cd2+ (a = 0,39) I Cd 	(6.133) 

hücresi denge halindedir. Gerçekte nötür çözeltide kadmiyum çözünmemesi 
polarizasyondan ileri gelmektedir. Bu termodinamik görü ş  ile ilgisi yoktur. 

6.16. ELEKTROTLARIN SINIFLANDIRILMASI 

a) Birinci türden elektrotlar 

Bir metalin kendi iyonlar ını  içeren bir çözeltisi içine dald ırılmasıyla elde 

edilirler. Örneğ in elektrot potansiyeli (6.94) denklemi ile verilen Ag elektrodu 
gibi, yani birinci türden elektrotlarda metal iyonu, elektrolit çözeltisinden 
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olur. 

a4011- 

4 F 
RT 

ln 
PO2 • a 2H20 

e025011 = e °02,0H-  (6.137) 

metale geçer veya bunun tersi olur ve elektrik yükünü ta şı yan yaln ız bir 
iyon türü bulunur. 

b) Gaz elektrotlar ı  

Gaz elektrodu gaza kar şı  tersinir bir iyon içeren bir çözelti içine etkilenmi-
yen (inert) bir tel veya levha elektrot dald ırılıp üzerine gaz kabarc ı kları  gön-
derilerek elde edilir Genel olarak platinlenmi ş  platin olan bu tel veya levha 
elektrot gaz ve onun iyonu aras ında denge kurulmas ını  kolayla ş tırarak birinci 
türden bir elektrot gibi davranmas ını  sağ lar. Bunlara örnek olarak Cl -  iyon-
larma ve hidrojen iyonlar ına karşı  tersinir olan C12  ve H2 elektrotlar ı  

Pt, C1 2  I Cl-  (denklem 6.86) ve Pt, H2 	(Denklem 6.92) 

daha önce görüldü. Bunlara tam tersinir olmamakla beraber oksijen elekto-
dunu da eklemek yararl ı  olacakt ır. 

Oksijen elektrot: Bir sulu çözeltiye bir platin elektrot dald ırılır ve sürekli 
olarak oksijen gaz ı  gönderilirse elektrolitin do ğ asıyla biraz de ğ işen ve az çok 

belirli olan bir potansiyel dengesi kurulur. Suda H+ ve OH -  iyonlarından 
başka OH-  H+ 4- 02-  dengesine göre 02-  iyonları  da bulunabileceğ inden 
oksijen elektrodu için elektrot tepkimesi a ş ağı daki gibi verilir 

02 + 4 e ± 2 02- 	 (6.134) 

2 02-  H- 2 H 20 -<±. 4 OH- (6.135) 

02 --I- 4 e-  H- 2 H 20 ± 4 0H-

Buna göre elektrot potansiyeli 

(6.136) 

po2 = 1 atm. ve  aH20 = 1 olarak al ınırsa 

co 2,0H-  = e ° I32,oll- 	F 
RT ln a0H- 
	

(6.138) 

bulunur. 02 elektrodunun standart elektrot potansiyeli 

Pt, H2(1 atm.) I H+ (a+H = 1) I I OH-  (a0H-  = 1) I 02 (1 atm.), Pt 

pilinin EMK idir. 	 (6.139) 
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e) Ametal ametal iyonu elektrotlar ı  

Brom ve iyot elektrotlar ı  bu tipe örnek olu ş tururlar. Böyle bir elektrodu 

yapmak için bir cam kab ın dibine yoğunlaş mış  ametal faz ve üstüne tersinir 

olduğu iyonları  içeren çözelti konur ve ametal faz ına platin gibi etkilenmiyen 

(inert) metal dald ırılır. Katı  iyot, I-  iyonlarına veya s ıvı  brom, Br-  iyo ıalarma 

karşı  tersinir davrand ıklarından birinci türden bir elektrot elde edilmi ş  olur. 

Elektrot tepkimesi ve potansiyeli C1 2  elektroduna (denklem 6.85, 6.86) 

benzediğ inden örneğ in iyot elektrodu için 

1 /2 1 2  + e 	1- 	 (6.140) 

tepkimesine göre elektrot potansiyeli 

RT 
et24-- = e °12,1- 

F 
	 In  ai- 

dir. Br2  elektrodu için 

1 /2 Br 2  + e- 	Br- 

tepkimesine göre 

RT 
eBr2,13r—  = e ° Br2,13r- 

F 
	 ln asr- 

bulunur. 

(6.141) 

(6.142) 

(6.143) 

d) İkinci Türden Elektrotlar 

Bu tür elektrotlar kar şı laş t ırma elektrodu (referans elektrot) elaxak kul-

lanıldıklarından elektrokimyada çok önemlidirler ve çok s ık kullanıhrlar. 

İkinci türden elektrotlar ın hepsinde bir metal, bu metale de ğ ecek ş ekilde 

bu metalin güç çözünen bir tuzu ve bu güç çözünen metal tuzunun anyo-

nunu içeren bir çözelti bulunur. Bu türden elektrotlarda, çözeltide elektrot 

potansiyelini belirleyen iyon, o iyonu veren güç çözünen kat ı  fazla dengededir. 

d.1) Gümüş  - gümüş  Klörür elektrodu 

İ kinci türden elektrot olarak en çok kullan ılan ve en çok tan ınmış  olan 

gümüş -gümüş  klorür elektrodudur. Gümü ş -gümüş  klorür elektrodunun haz ır-
lanmas ı  güç ise de en duyarl ı  karşı laş tırma (referans) elektrodudur. Genel 

olarak bir platin tel önce bir gümü ş  siyanür çözeltisinde gümü ş le kaplanır, 
sonra bu bir klorür çözeltisi içinde anot olarak as ılarak gümü ş  klorür tabaka-

sıyla kaplanır. Böyle bir elektrot ldorür çözeltisi içine dald ırılırsa 

Cl-  I AgCl, Ag 	 (6.144) 
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gümüş -gümü ş  klorür (Ag — AgC1) elektrodu elde edilmi ş  olur. Tuzlar ın duru-

munu gösteren simgeler, e ğer bu hal aç ıkça biliniyorsa, genel olarak ihmal 

edilir, AgCI ün kat ı  halde bulunduğunu i ş aret etmek üzere alt ına eklenen 

(k) gibi, (AgC1,). Burada çözelti AgC1 ile doymu ş  olduğundan çözeltichli gü-

mü ş -gümüş  klorür aktifli ğ i sabittir. Böylece Ag—AgC1 elektrodu Ag I Ag+ 

elektroduna e ş değer olur. Ag I Ag+ elektrodunda yürüyen tepkime, 

Ag+ -1- e ± Ag 

olduğuna göre elektrot potansiyeli 

RT 
eAg+,Ag = e°Ag±,Ag 	F 

	 İn aAg+  

(6.145) 

(6.146) 

dir. Ama çözelti AgCI ile doygun oldu ğundan harcanan Ag+ iyonlar ı  AgCI ün 

ayrış ması  ile sağ lanır. Yani gümü ş  iyonlar ının aktifliğ i AgC1 ün çözünürlük 

çarpımı  ile, Ksp, denetlenir 

AgCI ± Ag+ 	Cl- 	 (6.147) 

elektrot tepkimesi (6.145 ve 6.147) denklemlerinin toplam ı  olarak a ş ağı da 

verilmi ş tir 

AgC1 -I- e- 	Ag 	Cl- 	 (6.148) 

Ag ün çözünürlük dengesinden 

Ksp  = am+ • a c ı -- 	 (6.149) 

Ag+ iyonları  aktifliğ i 

+ aAg — 
Ksp 

ac ı- 
(6.146) denkleminde yerine konursa 

RT 
eAg+,Ag = e °Ag+9.Ag F 

	 ln K 

sabit terimler birle ş tirildiğ inde 

RT 
e °AgebAg = e ° Ag4 ,Ag F 

	 ln Ksp  

 

RT 
ln a c ı- 	 (6.150) 

(6.151) 

 

F 

RT 
eAgch.Ag = e °AgCbAg F 	

ln ac ı- 

 

(6.152) 

yalnı z Cl-  iyonları  aktifliğ ine, C1 2  elektrodunda olduğu gibi, bağ lı  bir bağı ntı  
elde edilir Yalnız standart elektrot potansiyelleri e° c ı  c ı- ve e °AgChAg 

birbirinden farkl ı dır. 
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d . 2) Kalomel Elektrot 

Uygulamada kar şı laş tırma elektrodu olarak kalomel elektrot daha çok 
kullanı lır Laboratuvarda en çok kullan ılan Ş ekil (6-11) tipinde olanlard ır. 
Cam kab ın dibinde c ıva bulunur ve bir platin tel bu k ısma dald ırıhr. Üzeri 
Hg — Hg 2C1 2  pastas ı  ile örtülmü ş  ve doymu ş  potasyum klorür çözeltisi ile 
doldurulmu ş tur. B musluklu kol istenen çözelti içine dald ırıhr. Ş ekil (7-3) 
tipinde yap ılmış  olan kalomel elektrotlar do ğ rudan potansiyeli ölçülerek 
çözelti içine dald ırıhr. Doymu ş  KC1 yerine N—KC1 çözeltisi konursa, normal 
N-kalomel elektrot, 0,1-N KCl konursa s ıfır onda bir normal, 0,1 N kalomel 
elektot ad ını  alır, (herbirinin elektrot potansiyelleri Çizelge 6-1 de verilmi ş -
tir). 

Ş ekil 	Doymuş  kalomel Elektrodu. 

Kalomel elektrodu ş öyle gösterilebilir 

Cl- 	Hg2C1 2, Hg 

elektrodda yürüyen tepkimeler 

(6.153) 

Hg 22+ -I- 2 e-  .<-± 2 Hg (6.154) 

Hg2C12  ± Hg22+ + 2 Cl- (6.155) 

Hg 2C1 2  + 2 e 	2 Hg -I- 2 Cl- (6.156) 
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Ag — AgC1 elektroduna benzer biçimde kalomol elektrot potansiyeli 

RT 
eHg2C/2,11g = e ° Hg2C/2,Hg 

F 
ln ac ı -- 	 (6.157) 

bulunur. 

Bağı nt ı dan görülece ğ i üzere kalomel elektrotlar ın potansiyelleri Cl iyon-
larnun aktifliklerine bağ lı  olarak değ iş ir, (Çizelge 6-1). 

d . 3) Civa - Civa I - Sülfat elektrodu 

Aş ağı daki gibi gösterilen Hg — Hg,SO 4  elektrodunda 

SO42 	Hg 2SO4, Hg 

elektrot tepkimeleri 

Hg22+ + 2 e- 	2 Hg 

(6.158) 

Hg2SO4  ± Hg22+ 	SO42— 	 (6 . 160)  

Hg,SO4  -I- 2 e-  2 Hg 	SO42- 	 (6.161) 

elektrot potansiyeli ise Ag — AgC1 elektrot potansiyeline benzer biçimde 

eHg2SO4,Hg = e ° Hg2so4,Hg — —2 

RT 

 F 
ln as042  (6.162) 

dir. Burada ise elektrot potansiyelinin SO 42-  iyonları  aktifliğ ine bağ lı  olduğu 

görülmektedir. Daha önce söz konusu edilen Weston pilinde ise iki tane 

ikinci türden elektrot bir araya getirilmi ş tir. 

e) Üçüncü Türden Elektrot 

Bu tür elektrotlarda çözeltide potansiyeli belirleyen iyon, yak ınında 

bulunan iki kat ı  fazla denge halindedir. Bu elektrotlar ın önemi, sulu çözel-

tilerinde çok aktif olduklar ı  için birinci türden elektrot olarak kullan ılmaları  
olanaklı  olmayan metallerin (örne ğ in kalsiyum) iyonlar ının aktifliklerinin 

belirlenmesinde kullan ılabilmelerindendir. -Üçüncü türden elektrotlar bir 

M metali (örne ğ in Zn), bu metalin güç çözünen bir tuzu (kat ı  faz I), bu tu-

zun anyonu ile elektrot potlnsiyelinin tersinir olmas ı  gereken katyonun 

katıldığı  güç çözünen bir tuz (kat ı  faz II) ve elektrodun potansiyelinin ter-

sinir olmas ı  gereken bir katyondan (örne ğ in Ca2+) olu ş ur. 

Zn, Zn (C204), Ca (C204) I Ca2+ (çöz) 	 (6.163) 

Çinko elektrodunun potansiyeli 

RT 
ezn = eözn 	

2 F 
	 ln azn2+ 	 (6.164) 
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olmalı dır. Her iki güç çözünen tuzun çözünürlük çarp ı mları  için a ş ağı daki 

bağı ntılar yaz ılır 

KI = (6.165) 

(6.166) 

2 lı 	• ac2042-  

Kll = ac,,2+ a e2042 

çözdü doygun oldu ğundan C,042-  iyonlarmın aktifli ğ i ayn ı dır ve 

azn2 + 	Ki 
a Ca2+ 
	

K ı r 

yaz ılabilir (6 . 160 ve 6 . 167) denklemlerinden 

(6.167) 

RT 
ezn = e°zn 	RT Ln KI IKIZ 	

2F In a"2+  = (e c'zn) 'h  F  
ln aca2+ 

2F 

(6.168) 

Böylece elektrot potansiyeli Ca 2+ iyonlar ına kar şı  tersinir oldu ğundan, 

konsantrasyon pili yaparak kalsiyum iyonlarm ın aktifliğ i belirlenebilir. 

Buraya kadar söz konusu edilen elektrot türlerinde potansiyeli belirleyen 
elektrot tepkimesinde yük de ğ iş tiren yaln ız bir tür iyon bulunmaktayd ı . 

Bundan sonra görülecek olan elektrot türlerinde tepkimeye birden çok iyon 
katılır. Malgama elektrotlar ı  ve redoks elektrotlar ı  da bu gruba girerler. 

f) Malgama Elektrotlar ı  

Metal-metal iyonu elektrotlar ında saf metal yerine ço ğunlukla malgaması  
kullanılır Çünkü denge saf metallere oranla daha çabuk kurulur ve daha 
iyi tersinirdir. Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi metallerin sulu çözeltilerinde 
aktifliklerinin büyüklü ğü nedeniyle doğ rudan kullaınlamad ıkları  halde, 

malgama halinde aktiflikleri sulu çözeltide ölçmelere uygun olacak ölçüde 
azaldığ mdan bunların malgarna elektrotlar ı  kullanıhr. Ayrıca metaller içinde 

bulunan safs ızlıklar nedeniyle ölçmelere çe ş itli hatalar girdiğ i halde, civa ile 
seyrelmede bu hatalar ın çok küçülmesi malgama elektrotlar ının üstün tutul-
masında önemli rol oynar. Örnek olarak Zn(Hg) olarak gösterilen çinko mal-
gamas ı  ile, çinko iyonlarını  içeren malgama elektrodunu alal ım. Yarım hücre 
aş ağı daki gibi gösterilir. 

Zn (Hg) 	Zn2-1-  (azn2') (6.169) 

Bu elektot için 

Zn2+ -I- 2 e 	Zn (Hg) (6.170) 
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tepkimesi yazılabileceğ inden elektrot potansiyeli 

	

em
RT 	azn 

------- e°zn 	2 F 
	 ln 	 

	

azn + 	
(6.171) 

Burada e ° z,, Zn elektrodunun standart elektrot potansiyelini, azn2'  çözel-
tideki Zn2+ iyoglarının aktifliğ ini, azn  ise metalik çinkonun malgamadaki 
aktifliğ ini göstermektedir. Genel olarak az n  1 e eş it olmadığı ndan ş öyle ya-
z ılı r 

RT 
e ın 	(e ° Zn 2 F 

ln azn) 
RT 
2F 

ln azn 2+ 	(6.172) 

e na ------ e c'm 
RT 
2 F ln azn2-' (6.173) 

Burada e' m  söz konusu olan malgaman ın standart elektrot potansiyelidir. 
Bu seçilen örnekte çinko civa içinde birinci türden bir elektrot gibi davran ı -
yorsa da civaya oranla biraz soy olan metaller al ındığı nda her iki metal de 
iyon haline geçebilir. 

g) Redoks Elektrotlar ı  

(Yük - in) redoks deyimi yükseltgenme ve indirgenme (redüklenme ve 
oksitlenme) terimlerinden gelmektedir. Elektron kazanc ına indirgenme, 
elektron verilmesine yükseltgenme denir. 

Fe2 	Fe 3-E 	e- 	 (6.174) 

tersinir redoks tepkimesi örne ğ inde bir iyon elektron alarak veya elektron 
vererek de ğerlik değ iş tirmektedir. Bu basit halden ba ş ka OH-, H30+ yahut 
yüksek moleküllerin kat ıldığı  sistemler de vard ır. Klasik bir örnek olarak 

Mn04-  + 8 H+ + 5 e- 	Mn2+ 	4 H 2O 
	

(6.175) 

ve 

Mn0 2  + 4 OH- 	Mn04 	2 H 2O -I- 3 e- 
	

(6.176) 

tepkimeleri verilebilir. Bir ve üçüncü tepkimeler yükseltgenme, ikinci de 
indirgenme için örnek olarak almabilirler. Asl ında kimyasal tepkimelere 
dayanan bütün elektrokimyasal olaylar bir yükseltgenme ve indirgenme 
tepkimesinden olu şurlar. Örneğ in, bir AgNO 3  çözeltisinden metelik gümü ş  
ayrıldığı  zaman gümüş  indirgenir. Burada potansiyelini hesap edece ğ imiz 
redoks elektrodunun di ğer elektrodlardan fark ı  sistemde hem indirgenmi ş , 
hem de yükseltgenmi ş  türün kimyasal olaylardan önce ve kimyasal olay 
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sı ras ında çözelti içinde bir arada bulunduklar ı  gibi, sonra da beraber bulun-

malar ı d ı r. 

Bir iyonun yükseltgenmi ş  ve indirgenmi ş  türlerini bir arada içinde bu-

lunduran herhangi bir çözeltiye inert bir metal elektrot dald ırı lırsa, elektrot, 

elektrokimyasal tepkimeye kat ılan maddelerin aktifliklerine ba ğ lı  olmak 

üzere, tamamen belirli bir potansiyel gösterir ki, bu potansiyele rodoks po-

tansiyeli denir. Elektrot olarak platin, rutenyum, iridyum ve rodyum en 
elveriş lilerindendir. 

Redoks sistemlerinde olay tersinir yürüdü ğü, yükseltgeyici sistemin 

indirgeyici sistemden ayr ı  oldu ğu ve elektronlar ın bir sistemden di ğer siste-

me metalik bir d ış  iletken arac ı lığı yla ta şı ndığı  zaman olu ş an serbest enerji, 

diğer elektrot tepkimelerinde oldu ğıı  gibi d ış  elektriksel i ş e çevrilebilir. 

Bir redoks elektrodunda en çok özen gösterilecek noktalardan biri olu ş an 

tepkime ürünlerinin do ğ ru olarak bilinmesidir. 

Örne ğ in Mn04-, ın indirgenmesinde manganat Mn0 42- , Mn0 2  ve Mn24 

 oluş abilir. Bu üç değ iş me ile ilgili serbest enerji de ğ i ş imi ayn ı  olmad ığı ndan 

bunlar ı  kar şı layan elektrot potansiyelleri de birbirinden farkl ı d ı r. 

Redoks elektrot potansiyelinin hesaplanmas ında yar ım bir hücre yerine 

tam bir pili göz önüne almak olay ın anla şı lmas ım kolayla ş tırdığı ndan (6.174) 

örneğ ini hidrojen elektroduna kar şı  inceleyelim 

Pt, H2 (1 atm.) 	H+ (all4 	 (aFe 3+) ,  Fe2+  (aFe2+) 1) Fe 3+ 	 Pt 4- (6.177) 

elektrot tepkimeleri 

Katot: Fe 3+ + e .-<-÷ Fe2+ 	 (6.178) 

Anot: 1 /2 H2 	 (6.179) 

Fe3+ H-- 1 /2 H2 < Fe 2+ + H+ 	 (6.180) 

Denklem (6.40) a göre pilin EMK i 

E = E° 

	

RT 	aFe2+  • an+  

	

F 
	 ln 

aFe 3+ affA 	
(6.181) 

dir. Oysa 1 atm. bas ınç ve birim aktiflikde hidrojen elektrodunun potansiyeli 
sıfır olduğundan ölçülen EMK söz konusu redoks elektrodunun indirgenme 

potansiyelini verir 

RT 	aFe2+  
e =e°Fe3+,Fe2+   In 	 (6.182) 

F 	aFe 3+ 
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veya 

RT 	aFe 3-1-  
e =e°  Fe 34- 5Fe2+  

aFe2±  
(6 183) 

olur. Genel +olarak 

mOx + ne E  s Red 
	

(6 184) 

olarak gösterilen bir redoks tepkimesini kar şı layan indirgenme potansiyeli. 

o 	RT 	m 
a ox 

e  =-- e  + —Fn F in  
a d 

(6 185) 
a re 

dir, e° a standart veya normal redoks potansiyeli denir. a„„ yüksetlgenmi ş , 

ared de indirgenmi ş  türün aktifliklerini, n tepkimede al ınan veya verilen 
elektron say ı s ını  gösterir. Standart redoks potansiyellerinin di ğ er elektrot po-
tansiyeli ba ğı ntı lannda olduğu gibi elektrokimyasal tepkimeye kat ılan mad-
delerin aktifliklerinin 1 e e ş it olduğu hali kar şı lamas ı  gerekmez. Yükselt-
genmiş a aox  türün aktifliğ inin, indirgenmi ş  ared  türün aktifliğ ine oranının 
1 e e ş it olmas ı  yeter. Bu da yükseltgenmi ş  türün yar ı s ının indirgenmesini 
karşı lar. Yani aox  = ared dir. 

Denklem (6.161)e göre redoks elektrot potansiyelinin aox (ared  oranına 
bağ lı  olup, salt aktifliklere ba ğ lı  olmadığı  görülmektedir. Ama bütün redoks 
tepkimclerinde hal böyle de ğ ildir (6.175) de verilen elektrot tepkimesine 
göre indirgenme potansiyeli 

e = e 'mno4, ıvı n 2+  4 	 ln  	(6.162) 
5 F 	amn2+ • a4H20 

RT 	amno4  • a8 ıı + 

ve örnek (6.176) ye göre ise yine e indirgenme potansiyelini göstermek üzere 

e = e '31n04 ,Mn02 -İ 	
RT 
	 ln 	

awıllo4- 	 (6.163) • 	2  a F120 

3 F 
	

aMn02 • a4011-  

dir. Sonuncu örneklerde e = e ° ko ş ulu aox  = ared  olmasıyla gerçekle ş tirile-
mez. Ancak logaritmik ba ğı ntımn 1 e e ş it olmas ı  gerekir. 

Birim aktiflik ve 1 atm. bas ınçtaki H 2  elektroduna kar şı  25 °C da ölçü-

len standart redoks elektrodu potansiyellerinden baz ıları  Çizelge 4-3 de gös-
terilmi ş tir. 

h) Kinhidron Elektrot 

Organik maddelerin kat ıldığı  redoks olayları  çoğu kez tersinir olmayan 
tepkimeler olduğundan termodinamik yöntemler yard ımıyla incelenemezler. 

Yalnız yükseltgenmi ş  halde kinoit, indirgenmi ş  halde benzoit bir yap ı  göste- 
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Çizelge 6-3 
25°C da standart hidrojen elektroduna kar şı  ölçidrnüş  olan standart redoks potansiyelleri. 

Yarım hücre 	 volt 

[Co (CN)6 ] 4-- , [Co (CN)6 ]'+ I Pt 	 0,83 

Cr' --, Cr2} I Pt 	 — 0,41 

Tie}  I Pt 	 — 0,37 

Vs+, V2+ I Pt 	 0,20 

Sn4+, Sn2 + I Pt 	 -F 0,154 

Cu2+, Cu+ I Pt 	 + 0,167 
[Fe(CN)6 ]4-, [Fe (CN)6 ]3-  Pt 	+ 0,356 

I„ I I Pt 	 H- 0,535 

Fe3+, Fe2+ Pt 	 + 0,771 

2 Hg2+, Hg22+ I Pt 	 + 0,905 

T13+, Tl+ I Pt 	 + 1,25 

Au'+, Au2+ I Pt 	 H- 1,29 

Cr2  07-, Cr2} I Pt 	 + 1,33 

Mn2+ I Pt 	 i 1,52 

Ce4+, Ce3+ I Pt 	 + 1,61 

Pb4+, Pb2+ I Pt 	 -E- 1,69 

Co',+ Co2+ I Pt 	 + 1,842. 

ren bir sınıfda redoks tepkimleri tersinir olarak yürür. Bunlardan en basiti 
ve uygulama bakımdan en önemlisi kinhidron elektrodudur. Kinhidron 1 : 1 
oranında kinon ve hidrokinon içerir. Tersinir redoks tepkimesi 

---= < 	> = O 	2H 30+ HO — 	— OH 2H20 

Q QH 2  (6.188) 

Kinon ve hidrokinon k ısaca (Q, QH 2) olarak gösterilmek üzere, yukar ı daki 

elektrot tepkimesini kar şı layan elektrot potansiyeli 

e 	o 	RT 
	 ln  aQH2 • a 2H20 
2 F 	a Q  • a2H3o+ 	

(6.189) 

dir. Kinhidronla doymu ş  bir çözeltide disosiyasyonla meydana gelen kinon ve 
hidrokinon konsantrasyonlar ı  aynıdır, CQH2 = CQ. Bunların aktiflik kat-
sayıları  da fQH 2  = fQ birbirlerine e ş it kabul edilirse, a H20  = 1 kabul edilebi-
lecek seyreltik çözeltile•de 

RT 	 RT 

	

n° -F 	1 aH30+ = e° 	2,303 pH 	(6.190) 
F 

bağmt ı sı  elde edilir. Burada kinhidron elektrodunun potansiyeli yaln ız H30+ 
iyonlar ı  aktifliğ ine bağ lı  olduğundan hidrojen elektrodu yerine pH ölçme- 

e  
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lerinde kullanıhr. Kinhidron elektrot hidrojen bas ııı cı  çok küçük olan bir 
hidrojen elektrot olarak kabul edilebilir. 

Hidrojen elektrot gibi, kinhidron elektrot da kinon ve hidrokinonla 
tepkimeye girebilecek olan redoks sistemler yan ında kullan ılamaz. Bundan 
başka hidrokinon zay ıf bir asit oldu ğundan (k, = 10-10) bazlı  çözeltilerde 
kinhidron elektrot kullan ılamaz. Çünkü pH yakla şı k 8,5 un üstüne ç ıkmca 
hidrokinonun iyonlar ına ayrış mas ı  oldukça artar. Hidrokinoat iyonunun 
serbest enerjisi hidrokinondan farkl ı  olduğundan e° değ iş ir ve pilde art ık ax3o+ 
aktifliğ i EMK ine çizgisel olarak ba ğ lı  kalmaz. Ayrıca kinon kuvvetli bazl ı  
çözeltide hava oksijeni ile yar ışı r. 

6.17. P İ LLER İ N SISTEMATIK INCELENMESI 

Pilleri, 6 . 17 . 1 . Galvanik piller (kimyasal piller) 

6 . 17 . 2 . Konsantrasyon pilleri 

Olmak üzere 2 ye ay ırarak incelemek onlar ın anla şı lmasını  kolaylaş tırır. 
Baş langıçta da söz konusu edildiğ i üzere elektrik enerjisi dolay ı sıyla pildeki 
EMK, elektrotlarda yürüyen kimyasal tepkimelerden kaynaklanan pillere 
galvanik-piller veya kimyasal piller denir. Konsantrasyon pillerinde de gerçi 
yarı m pil tepkimeleri yine kimyasal tepkimeler ise de, EMK pilde bir yandan 
öte yana madde ta şı nması  sı rasında serbest entalpi azalmas ı  ile ilgilidir, 
yani seyrelme iş i elektriksel d ış  iş e çevrilir. Elektrolit konsantrasyon pilleri 
aynı  bir elektrolitin farkl ı  konsantrasyondaki iki çözeltisi içine birinci, ikinci 
tür elektrotlar veya gaz elektrotlar ı  dald ırılarak elde edilirler. Aym elektrolit 

içine farkl ı  konsantrasyonda elektrotlar dald ırılarak elektrot konsantrasyon 
pilleri de yap ı lır. Galvanik piller ve konsantrasyon pillerinden difüzyon 
(değ me potansiyeli) potansiyeli bulunanlara ta şı mah piller, bulunmayanlara 
da, taşı masız piller denir. Buna göre piller a ş ağı daki gibi s ımflandırılabilirler. 

Elektrokimyasal Piller 

Kimyasal Piller 
(Galvanik Piller) 

Konsantrasyon Pilleri 

    

I 	 I 	 I  
Taşnnah Kim- 	Taşı masız Kimya- 	 Elektrot 	Elektrolit 
yasal piller 	sal piller 	 (onsantras- 	konsantrasyon 

yon pilleri 	pilleri 

Taşı ması z elektro- 
	Taşı malı  elekt- 

lit konsantrasyon 	rolit konsant- 
pilleri. 	 rasyon pilleri 
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6.17.3. GALVANIK PILLER 

a) Taşı masız kimyasal piller 

(6.15 ve 6.67) örneklerinde oldu ğu gibi elektrotlardan biri elektrolitin 

anyonuna, diğeri katyonuna göre tersinir olan pile tasımastz kimyasal pil 
denir. Bu pillerde difüzyon potansiyeli bulunmad ığı ndan ölçülen EMK 

doğ rudan elektrotlar aras ındaki potansiyel fark ını  verir ve bundan yarar-

lanarak elektrolitlerin do ğ ru olarak ortalama aktiflik katsay ı ları  ve standart 
elektrot potansiyelleri belirlenebilir. 

Elektrolit olarak sülfürik asit kullan ılarak ta şı masız bir kimyasal pil 

yapılmak istenirse hidrojen iyonuna kar şı  tersinir olan bir hidrojen elekt-

rodu ve SO42--  iyonuna karşı  tersinir olan ya kur ş un-kurşun sülfat veya civa-

civa - I sülfat elektrodu kullan ılır. Çinko bromür kullan ılarak yap ılan ta şı -

ması z kimyasal pilden çinko iyonlarma kar şı  tersinir olan bir çinko elektrodu 

ve bromür iyonlarma kar şı  tercinir olan ya bromür elektrodu, ya civa-civa - I 

bromür veya gümü ş  - gümüş  bromür elektrodu kullan ıl ır Aş ağı daki örnekde 

gösterildiğ i gibi tuz asidinden yararlanarak yap ılan ta şı mas ız bir konsantras-

yon pilinde, hidrojen iyonlarma kar şı  tersinir bir hidrojen elektrodu ve klo-

rür iyonlarma kar şı  tersinir olan ya klor elektrodu, ya civa - civa - I - klorür 

veya gümüş -gümüş  klorür elektrodu kullan ı lı r. 

Örneğ in 

	

Pt, H2 (1 atm) 	HCl (mllc ı ) I AgC1, Ag 	 (6.191) 

pilinin, ( Şekil 6-9) katodunda yürüyen elektrot tepkimesi 

	

AgC1 H- e F Ag 	Cl - 	 (6.192) 

Bu tepkimeyi kar şı layan elektrot potansiyeli (Denklem 6.152) 

RT 
eAgC/,Ag = e Q .AgChAg F 

	 In ac ı (6.193) 

 yürüyen elektrot tepkimesi 

1 /2 H2 .<=>: H f. 	 (6.194) 

Bu tepkimeyi kar şı layan elektrot potansiyeli (ind. için, denklem (6.92) 

II. ext H 2 = 
RT 
	 ln 

F 
(6.195) 
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pilin elektromotor kuvveti (6.193 ve 6.195) ba ğı nt ılarından 

T 
I — II = E = E'Agei,Aq 	

R 
	 ln acı -  • aH+ 

F 
(6.196) 

dir. Bu ko şullarda E °, gümüş  - gümüş  klorür elektrodunun standart elekt-
rot potansiyelidir. Pilde yürüyen toplam tepkime (6.192 ve 6.194) 

AgC1 	H, ± Ag 	Cl- 	H+ 	 (6.197) 

Ortalama aktiflik katsay ısı  ve standart elektrot potansiyelinin belirlen-
mesi: (6.191) pilinde HCl çözeltisinin molalitesi m, ortalama aktiflik katsay ı s ı  
f olmak üzere (6.196) ba ğı ntı sı  a ş ağı daki biçimde de yaz ılabilir 

E 	
RT 

E° — 	 in 2 f2 - E 	 ln m 	
2 RT 
	ln f (6.198) 

F 	
2
F
R T 	

F 

25°C için 

E -I-- 0,1183 log m = E° — 0,1183 log f 	 (6.199) 

Bu bağı ntıdan yararlanarak pilin elektromotor kuvveti E ölçülerek ortalama 
aktiflik katsayı sı  bulunabilir. Yaln ız burada E ° standart EMK bilinmelidir. 
E ° aş ağı da aç ıklanacak olan yoldan sonsuz seyreltikli ğ e ekstrapole etmekle 
belirlenir, aktiflik katsay ısı  belirlenmesindeki duyarl ı lık E ° in ektrapolasyon-
nundaki duyarl ı liğa bağ lı dır. 

Bu amaçla seyreltik çözeltiler için log f yerine (4-52) Debye-Hückel 
aktiflik katsay ısı  sınır yasas ı  bağı ntı sı  kullamlabilirse de (4-55) denklemi-
nin kullanılması  hemen hemen bir doğ ru çizgi verece ğ inden ekstrapolasyon 
daha doğ ru yap ılabilir. 1-1 elektroliti için (4-55) denklemi 25°C da şu biçimi 
alır 

log f = — 0,509 ,V m 	Cnı 	 (6.200) 

Bu bağı nt ı  (6.199) da yerine konursa 

E 	0,1183 log m — 0,0602 ,VrıT = E° — 0,1183 Cm 	(6.201) 

bulunur. Bu denklemin E' ile gösterilen sol yan ı  m ye karşı  bir grafiğe çizil-
diğ i zaman bir do ğ ru bulunur, ( Şekil 6-12) ve onun sonsuz seyreltiklikteki 
değeri (m = O) E ° ı  verir. (6.201) denklemi ancak seyreltik çözeltiler için do ğ ru 
olduğundan elde edilen çizgi hafif yay biçimindedir, ama E nin ekstrapolas-
yonu yap ılabilir. Böylece E° in de ğeri bulunduktan sonra her hangi bir mola-
lite için pilin E elektromotor kuvveti ölçülerek denklem (6.199) dan aktiflik 
katsay ı sı  hesaplan ır. 
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rı  
Ş ekil 6-12. Grafik ekstrapolasyonla E 0  in belirlenmesinin ş ematik olarak gösterili ş i. 

Son zamanlarda ortalama aktiflik katsay ıları  belirlenmelerinin ço ğu 
bu yoldan düzenlenen uygun hücrelerin EMK i ölçmelerine dayanmaktad ır. 

b) Taşı mah Kimyasal Piller 

Bu pillerde de EMK pilde yürüyen kimyasal tepkimelere dayan ır, ama 
aynı  zamanda çeş itli elektrolitlerin de ğ me yüzeylerinde difüzyon da vard ır. 
En çok karşı la şı lan bu tip hücrelerdir ve a ş ağı daki gibi gösterilirler. 

Zn 	I Zn 2+ I I Cu2 + 	Cu (6.202) 

Zn I Zn 2+ I I KC1 (1N) 	I Hg2C1 2(K), Hg (6 . 203) 

Pt 	I Fe3+, Fe2+ 	I I Ce3+, Ce4+ 	I Pt (6.204) 

çift dik çizgi (değ me) difüzyon potansiyelinin giderildi ğ i veya çok küçültül-
düğünü gösterir. Bu biçimde gösterilen pillerin EMK lerinin iki elektrot po-
tansiyelleri aras ındaki fark olarak hesaplanabilece ğ ini söylemiş tik. Difüz-

yon potansiyeli ihmal edilemiyecek bir büyüklükte ise, pilin EMK i art ık 
E = e K  — eA  ile gösterilemez, onun yerini 

E 	e K — eA 	Edif 	 (6 . 205) 

bağı ntı sı  alır. Edif potansiyelinin hesaplanmas ı  ve belirlenmesi her zaman 
yap ılamadığı ndan termodinamik özelliklerin tam olarak de ğ erlendirilmesinde 
ta şı malı  kimyasal piller uygun de ğ ildir. 
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Zn I Zn C1 2  (mz,c/2) I  I CuSO4) I Cu 	 (6.206) 

pilinin EMK i 

veya 

E = e'cu2+,cu — e'zn 2+,zn 
RT 	acu2+ 
2 F 

ln 	
aZn2+ 

(6.207) 

T R 
e = e ° cu2+,cu 	e ° zn2+,zn + 	 ln 

2 F 
mcu2+ • fou2+ (6.208) 
mzn2+ • fZn2+  

olarak verilir. Burada elektrolitin ortalama aktifli ğ i yerine iyonların aktif-

liklerinin yer ald ığ ma dikkat etmelidir. Bu ba ğı ntı dan iyonlarm aktifli ğ i 

ve dolay ı sıyle aktiflik katsayilarm ın belirlenebileceğ i beklenebilir. Oysa 

böyle bir pilin difüzyon potansiyeli tam olarak belirlenemedi ğ inden buna 

göre, belirlenen aktiflik katsay ı s ı  ta şı ması z bir kimyasal pildeki kadar duyarl ı  
olamaz. Bu yoldan bulunacak olan aktiflik katsay ı s ı  iyonlarm birey aktiflik 

katsay ı sı  değ il, yine elektrolitin ortalama aktiflik katsay ı s ıdır. 

6.17.4. KONSANTRASYON Pİ LLER İ  

Elektrolit Konsantrasyon filleri 

a) Taşı masız elektrolit konsantrasyon pili 

Molalitsi mi  olan (6.191) tipindeki bir pil, ters yönde molalitesi m 2  olan 

diğer bir pile ba ğ lamrsa her bir yar ım hücrede EMK yalnı z m 1  ve m2  mo-

lalitelerine ba ğ lı  olan Helmholtz çift hücresi elde edilir 

Pt, H2 (1 atm.) I HC1 (m 2) I AgC1, Ag-Ag, AgC1 HCl (m ı ) I H2 (1 atm.) 
Pt -I- 	(6.209) 

m 1  > m2  ise denklem (6,92) ye göre sa ğ  yarım hücrede H2  elektrodunun po-

tansiyeli soldakine oranla daha büyük olaca ğı ndan sağdaki yar ım hücre 

pilin katodu, soldaki ise anodu olur. Sa ğ da HCl harcamr, solda ise olu şur 

ve bu olay m i  = m2  yani E = 0 oluncaya de ğ in sürer. 

Elektrot tepkimeleri ve hücre tepkimesi (6.197 deki gibi) 

Anot: 	AgC1 + 1 /2 H2 (1 atm.) F Ag + H+ (a 2) 	Cl-  (a 2 ) (6.210) 

Katot: 	
Ag 	H+ (a ] ) ± Cr (a 1 ) F AgC1 -I- 1 /2 H2  (1 atm.) (6.212) 

(6.212) 
H+ (a l) + Cl-  (al ) 	H+ (a2) 	Cl-  (a2) 
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O halde devreden bir faradayhk, ak ım geçtiğ i zaman pildeki net tepkime 

tuz asidinin (a l) aktifliğ inden (a2) aktifliğ ine dolaylı  olarak ta şı nmasını  kar-

şı lar. Bu biçimde iki ta şı masız kimyasal pilin birbirine ters yönde ba ğ lanma-

sından meydana gelen pile taşı masız elektrolit konsantrasyon pili denir. 

EMK bağı nt ı sı  (6.212) denkleminden 

(ax+)2 	(a c ı-)2  AG = RT ln 	 (6.213) 
(ac ı-)1 

dir. AG = — nFE olduğundan 

E = RT ln (aull (ac ıi ı   
(all+)2 (aC/12 

RT 
	 ln 

ai2 

F 	a2 2  
(6.214) 

yaz ı lır. Çünkü a 2  ± = a = a+  a_ = (m+  f+) (m_ f ) 

2 RT 	a ı 	2 RT 	m1f1 	2 RT 
E — 	ln 	= 	 ln   ln 

F 	a 2 	F 	m2f2 	F 

Mi 

 

m2 

 

--1- 
2 RT 
	 ln 

F 	f2 
(6.215) 

Burada a, m ve f ler s ıra ile elektrolitin ortalama aktifli ğ i, ortalama molalite-

si ve ortalama aktiflik katsay ılarını  göstermektedir. Sonuncu ba ğı ntıdan ya-

rarlanarak elektrolitlerden birisi Debye - Hückel denkleminin uygulanabile-

ceğ i bir seyreltiklikte al ınarak diğerinin aktiflik katsay ısı  belirlenebilir. 

Burada söz konusu edilen (6.209) ta şı masız konsantrasyon pilinde iki 

uçtaki elektrotlar H+ iyonuna, yani katyona göre tersinirdirler. İki uçtaki 

elektrotlar anyonlara kar şı  tersinir olan ta şı mas ız konsantrasyon pilleri de 

yap ılabilir. Örneğ in 

— Ag,AgCl I NaCl (m i) Nax  Hg — HgNax  NaC1 (m 2) I AgC1, Ag 
(6.216) 

Bu halde EMK denklem (6.214) veya (6.215) ile ayn ı  ama ters i ş aretlidir, 

yani genel olarak 

RT 	(a)1 E = 	v 	 ln 	 (6.217) 
rı F 	(a

±
±)2 

biçiminde verilebilir. Burada v elektrolitin ayr ış masıyla olu ş an iyon sayı sını , 

n de elektrokimyasal de ğ erliğ i göstermektedir. İki uçtaki elektrotlar anyon-

lara göre tersinir ise — İş aretler kullan ılmalıdır. Burada da m ı  > m2  dir. 
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b) Taşnnah elektrolit konsantrasyon pili 

(6.209) pilinde orta elektrotlar ç ıkarılırsa elektrolit çözeltileri do ğ rudan 

birbirine değer. Çözeltilerin birbirine karış maması  için bir diyafram ile 

ayrılırlar. Böylece bir elekt ı olitin farkl ı  konsantrasyondaki iki çözeltisinin 
birbiriyle do ğ rudan değ meleri sağ lanarak ve her birine bu elektrolitin 
iyonlarından birine kar şı  tersinir olan birer elektrot dald ırılarak ta şı -

malı  konsantrasyon pili elde edilir. A ş ağı da bu tip pillerden bir kaç örnek 

gösterilmiş tir 

—Pt,H2(1 atm.) IHC1 (m 2) I HCl (m 1 ) I H 2(1 atm.),Pt 	111 1 > Mg (6.218) 

—Ag, AgCl(k) I NaCl(m i) [ NaCl(m 2) I AgC1, Ag 	1111 > m2 (6.219) 

—Pt,C1 2(1 atm.) IHC1(m 1 ) IHC1 (m 2) IC1 2(1 atm.), Pt 	m1 > m2 (6.220) 

—Ag AgNO 3(m2) I AgNO 3(m ı ) I Ag 	 m ı  > m2) (6.221) 

Burada da elektrik ak ımı  çözeltilerin konsantrasyonu e ş it oluncaya kadar 
sürer, ama ta şı masız elektrolit konsantrasyon pilinden farkl ı  olarak, iyonlar 

da birinden diğ erine doğ ru ta şı nırlar. (6.218) pilinde ın i  > m 2  ise sağ  elektro-

dun potansiyeli daha büyük oldu ğundan sağ daki elektrot pilin katodudur. Pil 
akım verirken H+ iyonlar ı  seyreltik çözeltiden deri ş ik çözeltiye, Cl iyonları  
deriş ik çözeltiden seyreltik çözeltiye do ğ ru göç ederler. Böylece elektrot-
larda yürüyen tepkimelerle konsantrasyonlar aras ındaki fark küçültül-
meye çalışı lırken, ta şı nma ile de bu etki kısmen giderilir. 1 faradayhk bir 
akım alnunca a ş ağı daki değ iş meler olur 

Değ iş meler 	Anot Çözeltisi 

Elektrotlarda de ş arj ile: 	1 H± 

Göç ile: 	 n_ C1-  

Toplam: 
— (1 — n_) H+ 

n_ HC1 

 

Katot Çözeltisi 

— 1 H - 

— n_ Cl 

+ (1 — n_) H+ 
n HCl 

 

0 halde ta şı masız konsantrasyon pilinde oldu ğu gibi burada deri ş ik çözel-
tiden seyreltik çözeltiye bir mol HCl de ğ il sadece n_ mol HC1 ta şı nmış tır. 
Tersinir seyrelme i ş i 

AG = RT In  (aHl2n (a c ı -)2n-  
(am

+, , = 2n_ RT In a2 
 /İ  lac ı  )1 a 

= — nFE 
(6.222) 
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olduğundan denklem (6.215) için izlenen yoldan 

E = 
2 n

— 	
RT 

in 
F 

al 	2 n_ RT in  mi  fi  

a2 	 F 	 m2 f2 
(6.223) 

bulunur. Burada n_ elektrotlarm tersinir olmad ıkları  iyonun taşı ma sayı sını , 

m ve f ler tuz asidi çözeltisinin ortalama molalite ve ortalama aktiflik katsa-

yılarm ı  göstermektedir. Ayn ı  düşünce anyona kar şı  tersinir olan (6.219) pili 

için de yürütülebilir. O halde seyreltik çözelti içinde bulunan elektrot 

katottur, (Denklem (6.152) ve katyonun ta şı ma sayı sı  EMK bağmt ı sında yer 

alır, yaln ı z i ş areti tersdir. O halde genel olarak 

RT 	(a±) i  
E = 

n 

	
in 	 (6.224) 

F 
 

(a±) 2  

burada yine v elektrolitin ayr ış mas ıyla oluş an iyon sayısını  n, çözelti içinde 

elektrotlar ın tersinir olmadıkları  iyonun ta şı ma sayı sını  göstermektedir. 

Yani katyonlara göre tersinir olan elektrotlar kullaml ırsa anyonlar ın taşı ma 

sayı sı  alınır ve denklem 4- i ş aretli olur, anyonlara göre tersinir elektrot kul-

lamlı rsa katyonlarm ta şı ma sayı sı  alınır ve denklem — i ş areti ile kullan ılır. 

c) EMK ölçülerinden ta şı ma saydarmm belirlenmesi 

Denklem (6.223 ve 6.224) iyonlar ın taşı ma say ılarını  içerdiğ inden, (E) 

EMK i ölçülen ta şı masız bir konsantrasyon pilinin orta elektrotlar ı  çıkarıdarak 

elektrolit ayn ı  kalmak üzere bir kez de ta şı mal ı  olarak (E t) EMK i ölçülürse 

(denklem 6.217 ve 6.224) a ş ağı daki bağmt ıdan taşı ma sayıları  hesaplanabilir 

Et  
E = 

Eğer dış taki elektrotlar katyonlara kar şı  tersinir ise (6.209 ve 6.218) n, 
anyonlara kar şı  tersinir ise n..„ bulunur. 

Elektrot konsantrasyon pilleri 

Yukarı da sözü edilen konsantrasyon pillerinde elektrot konsantras-

yonları  sabit, ama elektrolit konsantrasyonlar ı  birbirinden farkl ı  idi. Bunun 

tersine ayn ı  elektrolit içine dald ırılmış  farkl ı  konsantrasyonda elektrotlar 

içeren piller de vard ır ki bunlara elektrot konsantrasyon pilleri denir ve bun-

lar ta şı masız pillerdir. Bu gruba malgama konsantrasyon pilleri ve gaz kon-

santrasyon pilleri girer. 

11± 
	 (6.225) 
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RT 
E — 	 ln 

2 F 
a ı 

 a2 

d) Malgama Konsantrasyon Pilleri 

Bir çinko tuzu çözeltisine çinkonun iki ayr ı  a l  ve a 2  aktifliğ indeki mal- 
gamas ı  daldırılmış  olsun 

— Zn (Hg) (az, = a l) I Zn2+ (azn2+) I Zn (Hg) (az, = a 2) 

bu pilde yürüyen elektrot tepkimeleri ve hücre tepkimesi 

(6.226) 

Katot: Zn2 + 	2 e-  F Zn (Hg) (a 2) (6.227) 

Anot: 	Zn (Hg) (a l ) .<=._> Zn2+ 	2 e (6.228) 

Zn (Hg) (a l ) <-± Zn (Hg) (a2) (6.229) 

Gerçi burada da elektrot tepkimeleri elektro kimyasal tepkimeler ise de, 
net iş lem yalnız a ı  aktifliğ indeki malgamadan a 2  aktifliğ indeki malgamaya 
geçiş dir. Zn2+ iyonları  aktifliğ i sabit kal ır ve EMK elektrolitteki Zn2+ iyonlar ı  
aktifliğ ine bağ lı  değ ildir. (6.229) tepkimesinde serbest entalpi de ğ iş imi 

OG = RT ln  a2 (6.230) 
a ı  

dir ve AG = — n E F oldu ğundan malgama konsantrasyon pilinin EMK i 

(6.231) 

bulunur. 

e) Gaz konsantrasyon Pilleri 

Aynı  elektrolit içinde bulunan inert 
larda gaz gönderilerek elde edilirler. p i  ve 
nın kısmi bas ıncını  göstermek üzere 

— Pt, H2 (PII2 = P ı ) H+  (ani İ  
Hidrojen konsantrasyon pilinde elektrot 

Katot: 2 H+ -I- 2 e F H2 (P2) 

Anot: 
H2 (P ı ) -‹+=>- 2 H+ --F 2 e- 

 H2  (P ı ) <---> H2 (P2) 

O halde iki faradaylik bir ak ım geçtiğ inde 

metal elektrotlara, farkl ı  basınç-
p2  elektrotlardaki hidrojen gaz ı - 

H2 (pH2 = P2), Pt + (6.234) 

tepkimeleri ve hücre tepkimesi 

(6.235) 

(6.236) 

(6.237) 

bir mol p ı  bas ıncındaki hidrojen 
p 2  basıncına geçer. Malgama pili için izlenen yoldan E için 

RT 	P ı   E = 	 ln 	 (6.238) 
2 F 	P2 

bulunur. Bu ba ğı ntıdan EMK in elektrolitin aktifli ğ ine bağ lı  olmayıp yalnızca 
gazlar ın bas ıncına bağ lı  olduğu görülmektedir. 
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6.18. DIFCTZYON POTANSIYELI 

İki farklı  elektrolit bir biri ile değ ecek biçimde bir araya getirilirse, her 

iki elektrolitin değ me yüzeyinde bir elektriksel potansiyel olu şur. Bu po-

tansiyele difüzyon potansiyeli veya sıv ı  değ me potansiyeli (junction poten-

tial) denir. Bu potansiyel fark ı  yalnız elektrolitlerin çe ş itli türden olmalar ı  
halinde de ğ il, aynı  elektrolitin farkl ı  konsantrasyonlardaki çözeltilerinin 

değ me yüzeylerinde de gözlenir. Her iki çözeltide bulunmayan veya e ş it ol-

mayan konsantrasyonda bulunan iyon, o iyonun konsantrasyon dü şüşü ile 

doğ ru orant ı lı  olarak ve her bir iyonun kendine özgü göçme h ı zına bağ lı  ola-

rak, daha yüksek konsantrasyondan daha dü şük konsantrasyona do ğ ru di-

füzlenir. İyonların göçme hı zı  birbirinden farkl ı  olduğundan yüklerin çok 

az miktarda birbirinden ayr ılmasıyla difüzyon potansiyeli (Edif) olu şur. 

Difüzyon potansiyeli doğunca, yüklerin sabit bir biçimde ayr ılması  ile sonuç-

lanan kararl ı  bir hale eri ş inceye değ in, daha hızlı  iyonunun göçme hızını  azal-

tacak ve daha yava ş  hareket eden iyonun göçme h ızını  artıracak biçimde etkir. 

Çe ş itli tip difüzyon potansiyelleri a ş ağı da gösterilmiş tir. 

Tip I: Farklı  konsantrasyonda bulunan bir elektrolitin de ğ me hali 

HCl (m2) I HC1 (m 1 ) 

m2 > m ı  
gibi. 

Bu çözeltiler ideal bir çeperle birbirlerine de ğ mekte olsunlar, ( Ş ekil 6-13 

A). Elektrolitlerden konsantrasyonu daha büyük olan (m 2) ve dolay ı sıyle 

kimyasal potansiyeli daha büyük olan, kimyasal potlnsiyeli daha küçük olan 

m 1  konsantrasyonuna do ğ ru difüzlenme e ğ ilimi gösterir. Bununla beraber her 

bir iyon türü kendi kimyasal potansiyelinin etkisi alt ında diğerinden ba ğı msı z 

olarak, konsantrasyon fark ı  ve kendi elektriksel hareketlilikleriyle orant ılı  
olan kendi türüne özgü difüzyon h ı zı  ile difüzlenirler. HC1 çözeltisi halinde H4- 

 iyonları  Cl-  iyonlarmdan daha h ızlı  difüzlendiklerinden seyreltik çözeltide H+ 

iyonları  daha çok birikir ve Cl-  iyonları  miktarı  ile denkle ş emez. H+ iyonları  
art ı  yüklü olduklarından seyreltik çözdü daha deri ş ik olana oranla art ı  yükle 

yüklenmiş  olur ve bu nedenle çeperin iki yan ında elektriksel bir potansiyel 

farkı  oluşur. Böylece hemen elektriksel bir çift tabaka olu şur. Bu elektriksel 

çift tabakamn ın gerilimi iyonlar ımn difüzyonuna kar şı  koyarken, iki 

iyonun difüzyon h ızı  eş it oluncaya değ in Cl-  iyonunun difüzyonuna yard ım eder. 

Sonuç olarak her iki iyon da, H+ ve Cl-, soldan sağ a doğ ru difüzlenir, 

ama H+ un göçme h ı zı  Cl-  ün göçme h ızından daha büyük oldu ğundan de ğme 

yüzeyinin sağ  yanı  (-F) yük kazan ır ve Edif art ıdır. 
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k C I 
	

WC(' 

m 
	 rrı ı  

Tip II: Çözeltinin ayn ı  konssantrasyonda farkl ı  iki elektrolit içermesi ama iyon- 
lardan birinin ortak olmas ı  hali: KCl (mi) I HC1 (mi) gibi, ( Ş ekil 6-13 B). 

Her iki yanda da Cl-  konsantrasyonu ayn ı  olduğundan diffüzlenmez. 
H+ nun göçme hı zı  K+ nın göçme hı zından daha büyük olduğundan daha hızlı  
difüzlenir ve sol yan art ı  yük kazan ır Edif eksidir. 

Tip III: Elektrolitlerin türünün de, konsantrasyonun da de ğ iş ik olmas ı  hali. 

HC1 (mi) KNO3  (m2) gibi, ( Ş ekil 6-13 C). Bütün iyonlar difüzlenirler. 
Hepsinde konsantrasyonlar ve göçme h ızları  farkl ı  olduğundan durum çok 
karışı k bir hal al ır. 

NCL 
	 HC 

m2 
	

İ > 	177 

C L --- 
	

CL 

CL 
  + 

A 	 B 

NO3  
HCL 

rrı l 	i 	z 

H t    	

N 0 —  ,3 

C 

Şekil 6-13. Difüzyon potansiyelinin ş ematik olarak gösterili ş i. 
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Yalnız I. tipteki Edif tam olarak hesaplanabilir. II. tip Edif de yakla şı k 

olarak bulunabilir. 

I. tipe örnek: (6.227) pilinde tuz asidi çözeltisi birbiriyle de ğ ecek biçimde 

bulunuyorsa 

(Anot) — Pt, H2 I HCl (91 2) I HCl  (m ı ) H2, Pt 	(Katot) 	(6.239) 

m, < mi  

H+ 

burada konsantrasyonu büyük olan katottur ve 1 faradayl ık akım alındı -
ğı nda anotta 1 e ş değer gram H+ ol ısı -2ur ve bunun n +  iyon gram ı  sağ  yana 

doğ ru difüzlenir, elektriksel nötürlü ğü korumak için n_ iyon gram ters 

yönde göç eder. Ta şı ma sayılarının konsantrasyona ba ğ lı  olmadığı  kabul 

edilirse serbest entalpi de ğ iş imi 

	

AG = n RT ln (all+)1 
	

RT ln (ac ı  
+ 

	

(an+)2 	 (ac ı )1 
(6.240) 

AC- = — n F Edif oldu ğundan aH  

(ac ıl ı  E dtf  = — n+  RT 

(li  

F 	
ln  	ıı _  RTln  (ac

ı  -)2 (an+) 2 	 F 

(6.241) 

Oysa n+ 	n_ = 1 bağı ntısmdan

ln  (acn ı   (6.242) 
Edif  = (i_ni  RFT  in  rattH++))12 	RT  

F 	(ac ı  )2 
 

RT 	(an+ . ac ı ) ı 	RT 	(anl ı   Edif = n_ 	ln     ln 
F 	(an+ . aci-) 2 	F 	(an+) 2  

bulunur. a i  ve a 2  elektrolitin ortalama aktifli ğ i olmak üzere 

(6.243) 

a i  
Edif= 2 n_ 	

RT , 
 

ai 	(aH+) ı   
a2 	(aH+) 2  

al ın ı rsa 

RT 
 ln 

(anl ı  
 F 	(an+) 2  

(6.244) 

RT 
Edif 	 __ (2 n — 1) 	 ln 	 

a2 
(6.245) 
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n+ 	n_ = 1 bağı nt ı sından yararlanarak 

veya 

E dif = (n_ 	nt ) 
RT 

ln 
F 

a l  
(6.246) 

a 2 

bulunur. Diğ er yandan (3.61 ve 3.62) denkelmlerinden yararlanarak göçme 

hı zlar ı  ile düfüzyon potansiyeli aras ında a ş ağı daki bağı ntı  kurulur 

u_ — u+ RT 
E dif  —  u_ 
	u+ 	F 
	 ln 

a l  
(6 . 247) 

a, 

Genel olarak katyona göre tersinir bir konsantrasyon pilinde (a l  > a2) difüz-

yon potansiyeli 

RT 	a l  
E dif  = (v n_ — 1) 	 ln 

n F 	a, 

Anyona göre tersinir bir konsantrasyon pilinde 

(6.248) 

RT , 
E dif — (v1.14 — 1) n 	 F  In 

a l  
(6.249) 

a 2 

dir. v elektrolitin ayr ış mas ıyla olu ş an iyon say ı s ını , n ise elektrolitin kimya-

sal değ erliğ ini göstermektedir. Gerçi difüzyon potansiyelleri çok büyük de ğ il-

seler de ihmal edilecek ölçüde kiiçük de de ğ ildir. 

Difüzyon potansiyeli, ancak yakla şı k olarak hesabedilebildi ğ i için daha 
çok bunun yok edilmesine çal ışı lır. Bunun için de tuz köprüleri kullan ı lır. 
Bunlar KCI, NH4NO3, KNO3  gibi anyon ve katyonun ta şı ma sayıları  bir-

birine yaklaşı k eş it olan elektrolitlerdir. Bu ko şullarda denklem (6.246) ya göre 

difüzyon potansiyeli minumum olur. Difüzyon potansiyeli köprüde kullan ılan 

tuzun konsantrasyonuna göre de ğ iş ir. Difüzyon potansiyelinin KCI konsant-
rasyonuna göre nas ıl değ iş tiğ i Çizelge 6-4 de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 6-4 

Difüzyon potansiyeli üzerine KCI konsantrasyonunun etkisi. 

ı C I 0,1 1  I 1,0 1,75 İ  2,5 
I 
 3,5 1 

mV 26,8 19,95 12,55 1 8,4 5,15 3,4  1,1 

Bu değerler a ş ağı daki gibi düzenlenen pilin EMK ölçülerinden elde edilmi ş tir. 

11g, Hg2C1 2  HC1(0,1 –N) x – N – KC1 KCl (0,1) – N Hg 2C1 2 . lig (6.230) 

Birbirinin ayn ı  iki elektrot ayn ı  konsantrasyonda (0,1 – N) klorür çözeltileri 

içerdiklerinden pilin EMK i yaln ızca köprüdeki KC1 konsantrasyonuna ba ğ -

lı dır. Noktal ı  çizgiler tuz köprüsünü göstermektedir. Doymu ş  KC1 çözeltisi 

ile (25 °C da C = 4,2 M) difüzyon potansiyeli 1 mV tan küçüktür. 
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Örnek 1. Aş ağı daki hücre için hücre tepkimesini yaz ınız ve 25°C da 

hücrenin elektromotor kuvveti ile, hücrenin tersinir tepkime serbest entalpi 
de ğ iş imin hesaplay ını z. 

Anot — Zn 	(a = 1) II Cu 2+ (a = 1) Cu --F Katot 

Katot: 1 /2 Cu 2+ 	e- 	1 /2 Cu 

Anot: 1 /2 Zn ± 1 /2 Zn 2+ 4- e - 

Hücre tepkimesi: 1 /2 Cu 2+ -I- 1 /2 Zn *-± 1 /2 Cu + 1 /2 Zn 2+ 

Çizelge 6-2 ye göre standart elektrot potansiyelleri (indirgenme po-
tansiyelleri) 

	

e ° cu2', cu = 	0,337 V 

e °z„2+, zn  = — 0,763 V 

a) Bir hücrenin EMK i, katodun elektrot potansiyelinden anodun elektrot 
potansiyeli ç ıkarılarak bulunur 

E = ekatot 	eanot 

E = e ° cu2+, cu — e ° zn2+, zn = 0,337  — 0,763) = 1,100 volt 

b) Elektromotor kuvvet şöyle de hesaplamr: Hücre tepkimesi katot ve 

anotta yürüyen tepkimelerin toplam ı  olduğuna göre, EMK bu iki elekt-
rot potansiyelleri toplanarak hesaplamr. Yaln ız bu yolla hesap yap ılırken 

verilen standart elektrot potansiyelleri dizininden al ınacak olan potansiyel-
leri ile anot ve katot tepkimelerinin yönlerine dikkat etmek gerekir. Yukar ı -

daki örnekte katotta indirgenme olmaktad ır. Çizelgeden ald ığı mız e 'e n+-1- , cu 

 =- 0,337 volt değ eri de indirgenme içindir. Bu de ğ eri toplama iş leminde olduğu 

gibi kullanabiliriz. Oysa anodda yükseltgenme oldu ğu zaman, bizim çizelge-
den aldığı mı z e ° zn2+, zn = — 0,763 volt de ğ eri Zn2+ iyonlarının indirgenme 

potansiteli olduğundan toplama yaparken bunun i ş aretini değ iş tirmek gere-

kir yani e ° Zn Zn++  = 0,763 volttur. 

(Çünkü hücre tepkimesinde Zn oksitlenmektedir.) 

E ° = e ° cu2+,cu 4-  e ° zn,zn 2+ 
	

0,337 	0,763 = 1,100 Volt 

Standart halde Zn ve Cu 2 + dan Cu ve Zn2+ haline geçi ş  için yukarıdaki 

hücre tepkimesinde tersinir serbest entalpi de ğ iş imi AG° = — n F E ° ba-
ğı nt ısından hesaplamr. 

AG° = — n F E° = — 1 . 96500 . 1,100 = — 106150 joule veya 

106150 
AG =   = — 25360 kalori 

4,1840 
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Hücrenin elektromotor kuvveti, iki elektrodun veya iki yar ım hücrenin 
potansiyellerinin toplam ından oluş tuğu gibi, hücre tepkimesinin serbest 
entalpi değ i ş imi de elektrot tepkimesinin serbest entalpi de ğ iş imlerinin top-
lamından oluş ur. Potansiyel de ğ iş meksizin tepkimenin katlar ı  alınabilir, 
ama serbest enerji de ğ iş imi AG = — n F E bağı ntı s ındaki n çarpan ı  kadar 
değ iş ir. 

Böylece yukar ıdaki hücre tepkimesi 

Cu2+ 	Zn F Cu 	Zn2+ 

olarak yaz ılırsa yine E = 1,100 volttur, ama 

AG° 	
1,100 

F E° = — 2 . 96500 . 	 = 	50720 
4,1840 

kalori olur. Potansiyel, 1 /2 Zn +1 /2 Cu 2+ F z Zn2+ 	Cu hücre tepkimesi 
potansiyeli ile ayn ıdır, ama iki kat daha çok madde kullamld ığı ndan serbest 
entalpi değ işimi iki kat artmış tır. 

Yukar ıdaki pilde E° nin iş areti art ı  AG° nin iş areti eksi olduğundan 
tepkime yaz ıldığı  yönde kendili ğ inden yürür, yani metalik çinko bak ır iyon-
ların' bak ıra indirger. Kimya ö ğ rencilerinin ço ğunluğu çinkonun bakırı  çö-
zeltilerinden çöktürdüğünü bilir, ama birçok hallerde kendiliğ inden yürüyen 
tepkimenir ı  yönü bilinmez. O zaman bir tepkimenin kendili ğ inden yürüme 
yönünü bulmak için yukar ıdaki gibi hareket ederiz. 

Örnek 2. Aş ağı daki tepkimeyi kar şı layan hücre ş emasını  yaz ını z ve 
25°C da hücrenin EMK i ile serbest entalpi de ğ iş imini hesaplay ınız. 

1 /2 Cu + 1 /2 C1 2  (g, 1 atm.) 	1 /2 Cu2+ (a = 1) 	Cl-  (a =-- 1) 

Bu hücre tepkimesi yar ım hücre tepkimelerine ayr ı lır. 

1 /2 C1 2  (g, 1 atm.) -I- e F Cl-  (indirgenme) 

1 /2 Cu F 1 /2 Cu2+ + e 	(yükseltgenme) 

Bu hücrede yükseltgenme solda, indirgenme sa ğda olduğuna göre hücre 
ş emas ı  ş öyle yaz ılır. 

Cu I Cu2+ (a = 1) I I Cl-  (a -= 1) I C1 2  (1 atm), Pt 

Çizelge 6-2 den standart elektrot potansiyelleri, indirgenme için 

e'cu2±,cu = 0,337 	e ° c/2,c ı-  = 1 ,3595  

EMK 

E = e'c ır c ı--  e ° cu 2 r,cu = 1,3595 — 0,337 = 1,0225 volt 
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AG° = 	F E° = 	1 .  96500  0,2355 = — 5432 kalori 
4,1840 

Serbest entalpi de ğ iş imi 

= — n F E° = — 1 96500 

	

. 	 . 1,0225 = — 23600 
4,1840 

kalori. 

AG, eksi olduğuna göre, C1 2  gazı  bakıra etkiyerek Cu 2+ ve Cl-  iyonları  
verir. 

Örnek 3. 25°C da, demir - II iyonu, iyodu aş ağı daki tepkimeye göre iyo-
dür iyonuna indirgermi? 

Fe2+ ± 1 /2 1 2  :<--± Fe 3+ + I- 

Soruya kar şı lık bulmak için, yükseltgenen sistem solda ve indirgenen sistem 
sağ da olmak üzere bir hücre kurdu ğumuzu düşünelim 

Pt 	Fe2+, Fe 3+ I I I-, I, I  Pt 

Çizelge 6-2 den 25°C için standart elektrot potansiyelleri 

e ° Fe+++,Fe+-L 	0,771 volt, e °iri-  =-- 0,5355 volt 

EMK 

E ° 	— e ° Fe3+,Fe2+  = 0,5355 — 0,771 = — 0,2355 volt 

— n F E ° 	— 1 . 96500 (-0,2355) = 5432 kalori 
4,1840 

AG nin değerinin artı  (veya E ° nin de ğ erinin eksi) olmas ı  tepkimenin 
kendiliğ inden yürümediğ ini gösterir, yani kat ı  iyot birim aktiflikteki Fe 2+ 
iyonları  ile tepkimeye girerek birim aktiflikte Fe 3+ ve I-  iyonları  oluş turmaz. 
Oysa yukarıdaki tepkime ters yönde yaz ı lırsa 

Fe 3+ ± 1- 	Fe2+ + 1 /2 1[ 2  

ve Fe3+ + e 	Fe2+ indirgenme tepkimesi sağda olacak biçimde hücre 
kurulursa 

Pt 1 1 2, I  (a = 1) I I Fe2 *, Fe3+ (a = 1) I Pt 

Bu hücrenin EMK i 

E ° = e ° Fe3 ',Fe2+ 	 = 0,771 — 0,5355 = 0,2355 volt 

AG° ise 
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0,014 = 0,0296 log K 

0,014 
0,0296 = 0,4730 

K =  asn2-F — 2,97 a pb 2+ .. 

AG in değerinin eksi olmas ı  (veya E ° ın de ğ erinin art ı  olması ) yaz ılan tepki-
menin kendiliğ inden yürüdüğünü belirtir, yani iyodür iyonu demir-III 
iyonunu demir - II iyonu haline indirger veya demir - III iyonu iyodür 
iyonunu iyoda yükseltger. 

Örnek 4. Çizelge 6-2 den yararlanarak kur ş un, kalay ve bunlar ın bi-
rim aktiflikteki iyonlar ı  aras ındaki tepkime için denge sabitini hesaplay ı -
nı z. Tepkime 

Sn + Pb2+ 	Pb ± Sn2 f 

Bu hücre tepkimesi iki elektrot tepkimesine ayr ılır 

Sn -<±- Sn2 + 	2 e- 

Pb2' + 2 e- 	Pb 

Hücre indirgenme tepkimesi sa ğ da olacak biçimde yaz ı lırsa 

Sn I Sn2+ (a = 1) (I I Pb 2+ (a = 1) I Pb 

Çizelge 6-2 den 25 °C için standart elektrot potansiyelleri 

e °sn2±,sn= — 0,140 volt, e °pb2+,pb  = — 0,126 volt 

EMK 

E ° = e 	— e °Sn2+,Sn = — 0,126 — (-0,140) = 0,014 V 

AC° 	
96500 

— n F E° = — 2 . 	 . 0,014 = — 643 kalori 
4,1840 

RT 8 , 314 . 298,1 . 2,303 	 0,0591 
E ° —  	 — 

n F 
ln K = 	

2 . 96500 	
log K 	

2 
log K 

log K = 

Diğ er bir deyimle bir kur şun tuzu çözeltisine kalay eklendi ğ i zaman eri ş ilen 
dengede kalay iyonlar ı  aktifliğ i, kurşun iyonları  aktifliğ inin 2,97 kat ı  kadar 
daha büyüktür. 

Örnek 5. 25°C da bir kur ş un perklorat çözeltisine kalay eklendi ğ i 
zaman dengede çözeltinin bir litresinde 0,0716 mol kalay perklorat ve 0,0242 
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Cpb2+ 	0,0242 

Örnek 6. 25°C da demir II – iyonlar ı  ekliyerek Hg2+ iyonları  hangi öl-

çüde 11g 22+ iyonlarma indirgenir? 

mol kurş un perklorat bulunmu ş tur. Aktiflikler yerine konsantrasyonlar ın 

alınabileceğ ini kabul ederek denge sabitini hesaplay ını z. 

Csn2+ 	0,0716 K =     — 2,96 

e ° F ,3+-„ Fe2+ = 0,771 ve e' g2+, Hg22+ __-- 0.920 

Hücre ş öyle kurulur 

Pt Fe 3+ (a = 1), Fe2+(a=1) I I Hg2+ (a = 1), Hg22+ (a = 1) I Pt 

E' = e 'llg2+,Hg22 -1-  _...._ e  o Fe31-, Fe2 ,- 

E° = 0,920 — 0.771 = 0,149 volt 

Hücre tepkimesi 

Fe2+ 	Hg2+ ;-<_-> Fe3+ 	1 /2 Hg22+ 

R T 
E° = 	 In K = 0,059 K 	0,149 = 0,059 log K 

F 

0,149 
log K — 

 0,
— 2,526 

0,059 

K = 335,8 

K — 
aFe3+  

aFe2+ afig2+  
— 335,8 

Örnek 7. Fe Zn2+ E Zn Fe2+ tepkimesi için E° = — 0,32 volt-
tur. 1 M Zn2+ çözeltisine bir parça demir at ılırsa dengedeki Fe 2+ konsantras-
yonu ne kadar olur? 

RT 
E ° 	

n F 
	 ln K 

bağmtı sından 

Fe + Zn2+ E Zn Fe2+ 

dengesini için 25°C da denge sabiti 

log K — 
n E° 
0,059 
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2 . 0,32 
log K = — 	 - 0,059 	

10,85 = 11,15 
 

K = 1,4 . 10-11 

bulunur. 

are 2+ 

a Zn 2+  

Aktiflikler yerine molariteler al ınırsa Mzn2+ = 1 olduğuna göre 

MFe2+  = K . 	zn 2+ = 1,4 . 10- ı l • 1 = 1,4 . 10- ı l 

yani 1 M Zn 2+ çözeltisi içinde çok az demir çözünür. 

Örnek 8. 25°C da a şağı daki hücrenin EMK ni hesaplay ını z 

	

Sn 	S11 24-  (m = 	0.6) I I Pb 2+ (m = 0,3) I Pb 

Hücre tepkimesi 

Sn ± Pb 2+ ± Sn2+ Pb 

	

RT 	 RT 	msn2+  
E_ E'   ln Q = E° 

	

n F 	 2 F 	mPn2+  

RT 
E 	e ° İ , n 2+,Pb — e °sn2+,sn ln 

2 F 
niSn 2+  

InP b 2+  

Örnek 4 de E° = e'Pb 2±,Pb — e'sn 2+,sn r--- 0,014 volt 

olarak hesaplanm ış tı  

6 , 0,059 	0 
E = 0,014 —  0, 
	

log 	 =- 0.014 — 0,0089 = 0,0051 volt 
03 

Serbest entalpi de ğ iş imi 

AG = — n F E = — 2 . 
 96500. 

 0,0051 = — 235 kalori 
4,1840 

Tepkimeye giren ve tepkime ürünlerinin aktifliklerinin bir oldu ğu ör-

nek 4 e oranla burada serbest entalpi azalmas ı  daha azd ır. Çünkü tepkime 

ürününün aktifliğ i, tepkime veren maddenin aktifli ğ inden daha büyük al ın-

mış t ır. Bu aktiflikler keyfi olarak al ınmış tır, bunları  denge aktifli ğ i ile karış -

tırmamak gerekir. 

K — 
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Örnek 9. 25 'C da T1Br için k sp  = 10-4, e °Tt ±,T ı  — 0,34 ve bu elektrot 

de° 
için 	 

dt 
— — 0,003 V /derecedir. (a) 25°C da a ş ağı daki hücrenin EMK 

ni hesaplay ını z. 

Tl, T1Br I HBr (a = 1) H2 (1 atm.), Pt 

(b) Aş ağı daki hücre için AH yi hesaplayını z 

Tl I Tl+ (a = 1) I H+ (a = 1) I H2 (1 atm.), Pt 

(a) Katot: H+ (a = 1) + e - 	1 /2 H 2  (1 atm.) 

Anot Tl ± Tl+ + e- 

T1+ 	Br-  ,(=>- T1Br 
H+ (a = 1) + Tl 	Br-  (a = 1) -.<±- 1 /2 H2 (1 atm.) 4- T1Br 

RT 	 1 
E -= E°   In 	  

F 	 • aBr 

RT 
0°T/Br,T/ = e ° T/+,T/ + 	 In ksp  = — 0,34 + 0,059 log 10-4 = — 0,576 

F 

Ehücre = e° }1±,H2 	e °T/Br Tl = 	(— 0,576) = 0,576 V 

(b) Bölüm (6-9) da (6.61) ba ğı ntısma göre 

a E 
AH=nF [T( 	a T ) —E] 

P 

Hücre tepkimesi 

H-1-  (a = 1) 	Tl ± T1+ (a = 1) 	1 /2 H2 (1 atm) 

E° = e °H+,H, — e'T ı +,Tı  = 0 — (— 0,34) = 0,34 volt 

AH = 96500 [298 ( — 0,003) — 0,34] = — 119,000 joule 

Örnek 10. A ş ağı da ş emas ı  verilen hücrenin 25 °C da elektromotor kuvveti 
0,4550 Volt olduğuna göre gümüş  klorürün çözünüriük çarp ımını  ve saf 

sudaki çözünü ı lüğünü hesaplayını z. Hücre 

Ag, AgC1 KC1 (0,1 M) I I Ag NO 3  (0,1 M) I Ag 

0,1 M AgNO3  çözeltisinde Ag+ iyonlarımn aktiflik katsay ı sı  0,82; 0,1 M KCl 
çözeltisinde Cl-  iyonlarının aktiflik katsay ı sı  0,76 dır. 
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Sol yanda doymu ş  AgC1 çözeltisi içinde Ag+ iyonlarm ın aktifliğ i 
sağ  yandaki AgNO3  içindeki Ag+ = a, olarak gösterilirse 

RT 	 RT 
el = eAg+,Ag = e°Ag-,Ag ln aAg ' =, e ° Ag+,Ag n F 	 F 

ln a l  

aynı  dü ş ünce ile e 2  

RT 
e 2  = eAg+,A

gF 
	 ln a2  

olur. 

T 
E = e2  — e l  — 	

R 
ln 	

a2 
 F  

= a2 0,059 log 
0,82 	. 0,1 

E 	0,4550 = 0,059 log 

al  = 1,67 . 10-9  

= 
al a l  

AgC1 un çözünürlük çarp ımı  

K" = aAg+ . a ci-  = (1,67 . 10-9) (0,76 . 0,1) = 1,27 . 10 -11) 

AgCl suda çözündüğü zaman klorür ve Ag+ iyonlarm ın konsantrasyonlar ı  
eş it olur. Çözelti çok seyreltik oldu ğundan aktiflikler yerine konsantrasyonlar 
alınabilir 

K" = CAg+ Ce/-  = 1,27 . 10-10  

  

    

s = Çözünürlük = -\/ CAg+ . Cr/-  = ,‘,/ 1,27 . 10-1 0 

s = 1,13 . 10-5  mol litre -1  

Örnek 11. Aş ağı daki hücrenin EMK ni hesaplay ınız. 

Fe 1 Fe 2+ (a = 0,6) 1 I Cd 2+ (a = 0,001) I Cd 

Bu hücrenin enerji kayna ğı  olabilmesi için Cd elektrodun i ş areti ne olma. 

lıdır? 

Hücre ş emasma göre sağdaki yarım hücrede indirgenme oldu ğunu dü-

şünelim 

Cd2+ (a = 0,001) 	2 e-  E Cd 

Fe E Fe 2+ (a = 0,6) + 2 e--  

Hücre tepkimesi: Cd 2+ (a = 0,001) + Fe E Cd 	Fe 2+ (a = 0,6) 
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— (— 0,440) 
2 	 0,001 

0,038 — 0,0295 log 600 
0,059 	0,6 	= 

log 	 

Çizelge 6-2 den 

° cd 2+,cd = — 0,402 

e °Fe 2+,Fe = — 0,440 

dir. Hücrenin EMK 

E = e ° ca2+,cd — e ° Fe 2+,Fe 
RT 
2 F 

ln 
aF e2+ 

— — 0,402 
a Cd2+ 

E = 0,038 — 0,0295 . 2,778 = 0,038 — 0,082 = — 0,044 volt 

Yukarı da verilen pil ş emasına göre hesaplanan E nin i ş areti eksi olduğuna 

göre, hücre ancak ters ş ema ile ak ım kaynağı  olabilir. 

Anot Cd I Cd 2+ (a = 0,001) I Fe 2+ (a = 0,6) I Fe Katot 

Cd elektrodunun i ş areti eksi olmal ı dır. 

Örnek 12. 25 °C da gümü ş  - gümüş  iyonu elektrodunun potansiyeli normal 
kalomel elektroda kar şı  ölçülmüş  ve 0,519 volt bulunmuş tur. Kalomel elekt-

rot eksi elektrot oldu ğuna göre, hücre tepkimesini yaz ınız ve gümü ş  - gümüş  
iyonu elektrot potansiyelini hesaplaym ız. 

enormal kalomel = 0,2800 volt 

Kalomel eksi elektrodu olu ş turduğuna göre pilin anodu olur ve bu elekt-
rodda yükseltgenme tepkimesi yürür. 

2 Hg + 2 Cl- 	Hg2C12  H- 2 e 

Katodda: 2 Ag+ + 2 e - z_*-- 2 Ag 

Hücre tepkimesi: 2 Hg + 2 Cl-  + 2 Ag+ Hg2C12  + 2 Ag 

Pil ş eması : Hg, Hg 2C1 2  I KC1 (N) I Ag+ I Ag 

eka ı  = e ° 1-19,2c/2 —
F

RT 
 ln a ci-  = 0,2800 Volt (normal kalomel) 

RT 
eAg+,Ag = e °Ag+,Ag F 

	 ln aAg+ 
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E = e ''Ag +, Ag 	F 
RT 

 ln aAg+ — ekai 

E = eAg+, Ag 	ekal 

0,519 =-- CAg+, Ag — 0,2800 

eAg+, Ag = 0,519 + 0,280 = 0,799 V 

Örnek 13. 25°C da a ş ağı daki hücrenin EMK i 0,6830 volt bulunmu ş tur. 

N - kalomel elektrot için E = 0,2800 volt oldu ğuna göre e ° cd2+, ccı  u he-

saplayını z ? 

Cd I Cd2+ (a = 1) I 1 KCl (1 N) I Hg 2C1 2, Hg 

Anot tepkimesi: Cd ± Cd2+ (a = 1) 4- 2 e 

Katot tepkimesi: Hg 2 C1 2 	2 e- 	2 Hg + 2 Cl-  (1 N) 

E = eug ı  c ı 2, ıı g — e ° ca2+, Cd 

0,6830 = 0,2800 — e'cd 2+, cd 

e' cd2+, cd = 0,2800 — 0,6830 = — 0,4030 volt 

Örnek 14. 25°C da a ş ağı daki hücrenin EMK i 0,0570 volt olarak ölçül-

müştür. e°c u2+, cu  ı  hesaplayını z. 

Hg, Hg2C1 2  I KC1 (1 N) r I Cu2+ (a = 1) Cu 

Anot tepkimesi: 2 Hg 	2C1-  (IN) 	Hg 2C12 	2 e 

Katot tepkimesi: Cu2+ (a = 1) 	2 e ± Cu 

Hücre tepkimesi: 2 Hg + 2 Cl -  (IN) -t- Cu2+ (a = 1) < Hg 2  C1 2  

RT
F  

E = e'cu2+,cu  — eHg2C/2,11g 	e c Cu 2+,Cu + - ln  aCu 	eHg2C/2,1-Ig 
2 

0,0570 = e'cu2+,cu — 0,2800 

e a cu2+,cu = 0,3370 volt 

Örnek 15. 25°C da e'cu 2+,cu = 0,3370 ve e'ca 2+,cd = — 0,4030 volt 

olduğuna göre hücre tepkimesi kendiliğ inden yürüyen bir pil kurunuz ve 

pilin EMK i hesaplay ınız. 

Elektrot potansiyeli büyük olan katot olmal ı dı r. 

Pilin ş emas ı . 

Cd I Cd2+ (a = 1) I I Cu2+ (a = 1) I Cu 

Anot tepkimesi: Cd 	Cd2+ (a = 1) 	2 e 

Katot tepkimesi: Cu2+ (a = 1) + 2 e -  F Cu 

Hücre tepkimesi: Cd + Cu2+ (a = 1) 	Cd2+ (a = 1) -L Cu 

+ Cu 
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Bu pilin EMK i 

E = 'cu2+,cu — e ö ccı2+,ccı  
E = 0,3370 — (— 0,4030) = 0,7400 Yok 

E nin iş areti 	olduğuna göre, kurulan pil ş Eması  doğrudur ve hücre 
tepkimesi kendili ğ inden yürür:. 

Örnek 16. 25°C da AgI e -  E Ag I-  tepkimesi için e° = 0,152 volt 
ve Ag+ e-  Ag tepkimesi için 0,800 volt olarak verildi ğ ine göre AgI için 
Ksp  yi hesaplayınız. 

AgI 	e-  E Ag 	I-  için AGI ° = + (0,152) F 

Ag+ 	e 	Ag için AG 2  ° = — 0,800 F 

Bu iki denklemi birbirinden ç ı karı rsak 

AgI F Ag+ I-  AG3 ° = AG' i  — AG2 ° = — RT ln K" 

— 0,952 F = RT In K" 

— 0,952 = 
 RT 

ln K8j, 	0,059 log Ksp  
F 

— 0,952 
log K" = 	 = — 16,14 = 17,86 

0,059 

K" = 7,2 . 10-17  

Örnek 17. 25°C da a ş ağı daki yarım hücreler için e°, standart elektrot 
potansiyelleri verilmiş tir 

Yarı m hücre 	 e° 

Au+ + e E Au 	 1,68 volt 

Au3+ 	3-  e E Au 	 1,50 volt 

Fe3+ + e F Fe2+ 	 0,77 volt 

Bu verilerden yararlanarak 

2 Fe2+ 	Au3-+-  F 2 Fe3+ 	Au+ 

tepkimesi için denge sabitini hesaplay ımz 

Au+ e-  Au 

Au3+ 3 e F Au 

Au3  + 2 e-  -.4 Au+ 

e ı ° = 1,68 

02 ° = 1,50 

(3  e2°  — e ı °) e3  o ___ 
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dir. Çünkü 

Au3+ 3 e ± Au 

—(Au+ 	e-  -.4- Au) 

Au 3  + 2 e ± Au+ 

e° standart elektrot potlnsiyelini bulmak için elektron say ı sına bölmek 

gerekir 

	

3 . 1,50 - 1,68 	4 , 50 - 1.68 
1,42 volt 

2 	 2 

2 Fe 2+ 	Au3+ 	2 Fe3+ 	Au+ dengesi için K denge sabitini hesapla- 
mak üzere a ş ağı daki hücrenin kuruldu ğu tasarlanabilir. İ ndirgenen sağ da 

yükseltgenen solda olmak üzere 

	

Pt I Fe3+, Fe2+ (a = 1) 	Au3+, Au+ (a = 1) I Pt 

E °  = e °Au3+5A11+  — e ° Fe 3+,Fe 2+  = 1,42 — 0,77 -= 0,65 

0,65 	E° = 
RT 	 0,059 
	 ln K -= 	 log K 
n F 	 2 

log K = 
0,0295 

K = 1022 

Örnek 18. Çizelge 6-2 den yararlanarak 

Fe 3+ --F 3 e :<-_± Fe 

elektrot tepkimesi için e° ve LIG ı  hesaplayını z. 

Fe 3+ --F e ± Fe2+ 	e l °  = 0,771 volt 

(Fe2+ + 2 e- 	Fe) 
	0 2 °  = — 0,441 

Fe 3+ + 3 e- 	Fe 	e 3 ° 
	2 e2° 	el° 

3 

n 	3 olduğundan e3 ° ü hesaplamak için 3 e bölmek gerekir 

— 2 . 0,440 + 0,771 	— 0,880 + 0,771 

	

e 3 °   — 	0,036 volt 
3 	 3 

AG° — n F E° 

AG° = — 3 . 96500 (— 0,036) = 10420 joule. 

AG° =  10420  = 2492 cal. 
4,18 

e3 ° 

0,65 
22 
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Örnek 19 . 

Ag Ag 2  SO4  (0,02 m) 	Cd SO4  (0,016 m) Cd 

hücresi içîn 25°C da Ag+ Ag standart elektrot potansiyeli 0,8 volt ve Cd 2+ I 

Cd yarım hücresi için standart potansiyeli —0,4 volttur. 

(a) Anot, katot ve hücre tepkimelerini yaz ınız, 

(b) 25°C için E ve AG İ  ° hesaplayını z, 

(c) 2 Ag+ 	Cd ± 2 Ag 	Cd2+ tepkimesi için denge sabitini hesaplay ı - 
nı z, 

(d) Eğ er E ° s ı cakl ıkla de ğ iş mezse 35°C da yukar ıdaki hücre için E daha m ı  
büyük, daha mı  küçük olur, yoksa de ğ işmez mi aç ıklayını z. 

(a) Anot tepkimesi: 2 Ag F 2 Ag+ + 2 e 

Katot tepkimesi: Cd 2+ + 2 e-  F Cd 

Hücre tepkimesi: 2 Ag 	Cd2+ (0,016) -.<=>- 2 Ag+ (0,04 m) 	Cd 

(b) 

RT 	a2 	 0,059 	(0,04) 2  

	

E = E ° — — ln 	— 0,4 0,8 	'
2 
	log 

2F 	accf- 	 (0,016) 

E = — 1,2 — 0,0295 log 10 -1  = — 1,2 + 0,0295 = — 1,17 volt 

AG° = — nFE ° 	— 2.96500 (1,2) = 233600 joule 

(c)
 

RT 	 RT 	acd2
+ ln  E ° = 	 — 	 

2F 	 2F 	a2Ag+ 

Hesaplanan E ° ise — 1,2 volt (c)deki tepkimenin yönü içindi 

1,2 = 0,0295 log K 

1,2 
log K0,0295 

-=  	40,4 , 	K = 2,5 . 1040  

(d) Her ne kadar E ° s ı cakl ıkla değ iş mezse de, Nernst denklemindeki loga-
ritmik terim T ile orant ılı dır ve bu terim s ıcaklık arttıkça büyür. Logaritmik 
terimin iş areti göz önüne al ınırsa, s ıcaklığı n etkisi E yi daha az eksi yapa-
cakt ır, yani tebrik olarak büyütecektir. 
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Örnek 20. 

Zn + 2 AgC1 ± Zn C1 2  (0,455 m) + 2 Ag 

Tepkimesi için 0°C da E = 1,015 volt ve İ E 	= 4,02 . 10-4 k a  a T  
P 	 volt 

derece-i dir. Bu tepkime için AG, AH ve AS i hesaplay ını z. 

8 E 
MI = n F [T ( a T ) — E] 

P 

AH = 2 . 96500 [273 (4,02 . 10 -4) — 1,1015] 

AH = 21180 — 195900 = — 174720 joule 

P 

AS = — 2 . 96500 . 4,02 . 10 -4  = — 77,58 joule 

— 77,58 
AS   — 

4,1840 	
— 18,54 entropi birimi (calori /derece) 

AG = AH — T AS 

AG = — 74720 — 273 (— 77,58) 

AG = — 74720 	21180 = — 53540 joule 

Örnek 21. 

25°C da H 2O (s) için olu ş ma serbest entalpisi AG = — 56700 cal /mol 
ve suyun hidrojen ve hidroksil iyonlarına iyonla ş ması  için 19050 cal /mol 

olduğuna göre a ş ağı daki hücrenin tersinir EMK ni hesaplay ınız. 

Pt, H2 (1 atm.) I H' I OH-  I 02 (1 atm.), Pt 

Anot tepkimesi: H2Z---->" 2 H+ + 2 e 

Katot tepkimesi: 1 /2 02 	H2O + 2 e 	2 OH- 

Hücre tepkimesi: H2 + 1 /2 02 + H2O F 2 H+ -I- 2 OH-

AG = 2AGn+ 2AGox-  — AGH2c) = 2. 19050 — (+ 56700) 

AG = — 18600 cal/mol 

(Not. AGH20 = — 56700 cal/mol olu ş ma entalpisi, denklemde ise su ayr ış -

tığı  çin iş areti de ğ iş tirilmiş tir). 

AG-=—nFE 

AG 	18600 . 4,184 
E =   = 0,403 volt 

nF 	2 . 96500 

AS = n F 
(  8a  
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PROBLEMLER 

1. Zn I ZnCl 2  (d = 1,391) I Hg 2C1 2 , Iig 

pilinin 15°C da EMK i 1,0000 volt, 20°C da ise, 1,00047 volt oldu ğuna göre 

Zn 	Hg 2C1 2  -.4 ZnC1 2  (d = 1,391) 4 2 Hg 

tepkimesi için ortalama ı sı  ne kadard ır? 

(s: - 44865 cal.) 

2. Zn (Hg) (% 0,06 Zn) 0,1 (N) ZnSO 4  Zn (Hg) (%0,03 Zn) 

zincirinin verdi ğ i EMK ni hesaplay ını z. Her elektrot 100 gram malgama-

dan oluş tuğuna göre, pilden 20 coulornb ak ı m geçtikten sonra elektrötla-

rın bileş imi ne olur.? Zincirin verebilece ğ i toplu ak ı m miktar ı  ne 

kadard ır? 

3. Zn I Zn2+ (a = 0,01) I I 	(a - 0,001), Fe 3,-  (a = 0,1) I Pt 

pilindeki tepkimeyi yaz ını z ve pilin EMK ni hesaplayımz. 

4. Zn ZnC1 2  (m = 0,01021) I AgC1, Ag pilinin EMK i 1,1558 volt olduğuna 

göre ZnC1 2  ün bu çözeltideki ortalama iyonik aktiflik katsay ısmı  bulunuz. 

5. Zil ZnSO4  (0,01 m) I ZnSO4  (0,1 m) I Zn 

taşı malı  konsantrasyon pilinde anyonun ta şı ma sayı sı  0,6 ve Zn 2+ iyonla-

num 0,1 m ZnSO4  çözeltisinde aktiflik katsay ı sı  0,23 ve 0,01 m ZnSO 4 

 içinde 0,5 olduğuna göre 25°C da pilin EMK ini hesaplay ınız. 

(s: 0,024 volt) 

6. Pt., H2 (1 atm.) I HBr (m) I AgBr, Ag pilinin EMK i HBr in çe ş itli molali-

telerinde ölçüldüğünde 25°C için a ş ağı da gösterilen nicelikler elde edil-

miş tir 

m 0,0003198 0,0004042 0,00084444 0,001355 0,001850 

E 0,48469 0,47381 0,43636 0,41243 0,39667 

m 0,002396 0,003719 

E 0,38389 0,36173 

grafik yöntemle E ° ı  bulunuz, bir kaç molalite için aktiflik katsay ı sım 

hesaplay ımz ve bunlar ı  Debye - Hückel yasas ından hesaplayacağmı z 

aktiflik katsay ı s ı  ile karşı la ş tırmı z. 

7. Pt C1 2  (pC/2 = 0,9 atm.) I NaC1 çöz. I Cl 2  (pC/2 
	0,1 atm), Pt 

hücresindeki tepkimeyi yaz ını z ve EMK ni hesaplay ını z. 
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7. POTANS İ YOMETR İ K ÖLÇMELER İ N UYGULAMALARİ  

EMK ölçmelerinin laboratuvarlarda pek çok kullanma olanaklar ı  vardır. 
Özellikle analitik kimyada çok çe ş itli uygulanma alanlar ı  bulunmaktadı r. 
Örneğ in aktiflik veya aktiflik katsayıları , çöZünürlük, iyonların değ erliğ i, 
taşı ma sayısı , denge sabitleri belirlenmesi ve özellikle potansiyometrik analiz 
ile pH ölçmeleri. 

Bunlardan ta şı ma sayısı  (6.17.4 b ve c) ve aktiflik katsay ı sının EMK 
ölçmelerine dayanarak (6.17.3) nas ıl belirlendiğ i bundan önceki bölümde 
belirtilmiş tir. Burada da di ğerleri kısaca anlat ılacaktır. 

7.1, DENGE SAB İ TLER İ N İ N BELIRLENMESI 

Herhangi tersinir bir pilin E° standart elektromotor kuvveti ile pilde 
yürüyen kimyasal tepkimenin denge sabiti (6-39) denklemine göre a ş ağı daki 
gibi verilmi ş ti 

RT 
E° -=

nF 
 In K- 	 (7.1) 

Bu bağı ntıya göre E° biliniyorsa K denge sabiti, tersine K biliniyorsa 
E° bulunabilir. Örne ğ in 

Zn I ZnSO4  (a z,,2+) I KCl doy I CuSO 4  (acu2+) I Cu 	(7.2) 

pilinde yürüyen kimyasal tepkime 

Zn 	Cu2+ ± Zn2+ 	Cu 	 (7.3) 

ve denklem (7.1) e göre E° 

RT 	azn2+ 	(7.4) 
RT 	azit2'-  • acu  E ° = 	In  	= —

2F
111. 

F 	az, • acu2+  2 )denge 	 denge 

Çinko ve bakırın tepkimelerini kar şı layan standart elektrot potansiyelleri 
Çizelge 6-2 den 
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e ° Ag C/. Ag — e g Ag F 
ln Ksp 

RT 

e ° z„2,  ,zn  = — 0,763 ve e ° u ,cy = 	0,337 volt dolduklarmdan 25 'C 
için 

E° = 'cu 24-,cu — e'zn 2 ',zn = 0,337 — (-0,763) — 
0,05916 

  

2 

log 
az,h2 + 

k a cu 
 2+ 	

denge 
(7,5) 

azn2+ 

a Cu 2+ 1,7 . 10 37 	 (7.6) 
denge 

tuzu çözeltisine çinko çubuk dald ı rılırsa 
a Cu 2+ 

caya de ğ in, yani Cu2+ iyonları  aktifliğ i çok küçük oluncaya de ğ in bakır ayrı lır. 

7.2. ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI BELIRLENMESI 

Çözünürlük çarp ımı  da bir denge sabiti oldu ğundan (4.58 ve 6.149) 
yukarı da olduğ u gibi standart elektrot potansiyelleri yard ımıyla belirlene-

bilir. AgC1 gibi güç çözünen bir tuzun doygun halde çözünürlük dengesi 

AgC1 ± Ag+ (7.7) 

biçiminde gösterilebilir ve herhangi bir s ı cakl ıkta her iki iyonun aktiflikleri 
çarp ımı  sabittir (K)". Denklem (6-151) den, Ag — AgC1 elektrodunun stan-
dart elektrot potansiyeli için 

e 'AgCbAg = e °Ag 	
RT 

,Ag + 	
F 

In 1(,,p 	 (7 .8) 

yazılabilir. Burada IÇI), AgC1 ün çözünürlük çarp ı mın ı  göstermektedir 

Ksp 	aAg 4  . a ei- 

Denklem (7.8) e göre çözünürlük çarp ımı  K", Ag ve Ag - AgC1 elektrotlarm ın 

standart elektrot potansiyellerinden hesaplanabilir 

bulunur. O halde 3 tepkimesi tamamen sağ  yöne doğ rudur. Yani bir bak ır 

a Zn 2 + 
oran ı  yakla şı k 1037  olun- 

Çizelge 6-1 ve 6.2 den 

e ° Ag+,Ag = 0,799 ve e 'AgcbAg = 0,2222 volt, de ğ erleri al ınarak 25 °C 

da, 0,222 — 0,799 = 0,0591 log Ksp  

Ksp  = 1,78 . 10-10  
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bulunur. Buradan suda AgC1 ün çözünürlü ğü (so) aş ağı daki gibi hesaplanır 

= MC/ = MAgC/ 	s o 	 (7.9) 
N e 

Ksp = aAg+ • aci = mA g , m ei  f2 ±  = so 2  . f2 ± 	(7.10) 

olduğ und a ıı  

s o  = 	Ken  (7.11) f2±  

AgC1 de çözünürlü ğünün azalmas ı  nedeniyle iyonik konsantrasyon küçük 
olduğundan = 1 yaz ılabilir ve 

so  = \İKsp  -=—V1,78 . 10-10 = 1,33 . 10-5  mol 100gr (7.12) 

bulunur. 

7.3. IYONLARIN DE Ğ ERLIKLERININ BELIRLENMESI 

Art ı  yüklü iyonlara kar şı  tersinir olan bir elektrot için verilen (6 .81) 

e 	-1 	
RT 

 ln an+  
nF 

denklemi aktiflikler yerine konsantrasyonlar al ınarak 25 'C için yakla şı k olarak 
ş öyle yaz ı labilir 

0,059 
e = e' 4 	 log C 	 (7.13) 

Bu ba ğı nt ıya göre söz konusu iyonun konsantrasyonunun 10 kat de ğ iş tiril- 

0059 
mesiyle elektrot potansiyeli 	 kadar bir de ğ i ş me gösterir. Burada n, 

n 

bilindiğ i gibi, elektrodun tersinir olduğ u iyonun değ erliğ idir. Bu nedenle 
(7.13) denklemi iyonlar ın değerliklerinin belirlenmesinde kullan ı lır. Örneğ in 

Civa-I nitrat çözeltisinin konsantrasyonunun 10 kat de ğ iş tirilmesiyle, bir 
civa elektrodunun potansiyelinin 0,029 volt de ğ iş tiğ i bulunmuş tur. Buna 
göre n = 2 al ınmalıd ır. Bu nedenle bu iyonlar Hg 2 2  biçiminde yazı lır ve 
c ıva bir klorür ile c ıva bir nitrat 

IIg2C1 2  ve 142(NO 3), biçiminde gösterilir. 

7.4. POTANS İ YOMETR İ K OLARAK pH ÖLÇÜLMESI 

EMK i ölçmelerine dayanarak bir elektrolitin aktifli ğ inin belirlenmesi 
en geniş  uygulamasını  pH ölçmelerinde bulur. Birçok kimyasal, biyolojik ve 
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E 	
RT 

eka ı  -İ- 	 2,303 pH 	pH = 
E — ekal  

F  
2303 RT 

F 

(7.20) 

endüstriyel olaylarda sulu çözeltilerdeki H 30 -1-  iyonlarmın aktifliğ i önemli rol 

oynar ve bundan dolay ı  pH ölçme yöntemleri çok geli ş miş tir. 

pH ın Tan ım ı  

Sulu çözeltilerde veya saf su içinde suyun iyonlar çarp ı mı  K„ 

ax3o+ km- 
	

(7.14) 

basınç ve s ıcaklığ a bağ lı  bir sabittiı , ama aH 30+ ve aoH asit veya baz ekli-
yerek geni ş  bir aralık içinde 10 un birçok kuvvetleri olarak de ğ iş tirilebilir. 

Bu nedenle H30+ iyonları  aktifliğ i logaritmik olarak verilmektedir. Buna göre 
sulu çözeltilerin hidrojen iyonlar ı  aktifli ğ inin eksi logaritmas ına pH denir (5-8) 

pH 	— log aH304  = — log mH30+ fx3o+ 
	

(7.15) 

Ancak 4130+ nin duyarlı  belirlenmesi olanakl ı  olmadığı ndan denklem (7.15) 

e göre pH do ğ rudan hesaplanmaz. 

pH BELIRLENMESI 

a) H2  — elektrodu ile 

pH belirlemek için bu elektrot bir kar şı laş t ırma elektroduna kar şı  bağ -

lanarak bir pil düzenlenir ( Şekil 7-1). Elektromotor kuvveti ölçülerek pH 
hesaplan ır, örneğ in doymuş  kalomel elektroda kar şı  bağ lanmış  olsun 

Pt, H2 (1 atm) 1 H+ (all+) 1 KCl doy KC1 doy I Hg 2 C1 2 , Hg 	(7.16) 

Pilde yürüyen toplam tepkime 

lig 2C1 2  + H2 4- 2H20 W--* 2 Hg H-- 2 H 30+ 	2 Cl- 	 (7.17) 

olduğundan, difüzyon potansiyeli ihmal edilirse 

E = E° 	In aH 30+ ac ı-  E° 	
RFT 

ln aci 
RT
F   

veya (6-92 ve 6.157) elektrot potansiyelleri ba ğı nt ılarından 

RT 	 RT 
E = ekal 	ehid = e ° Hg2C12, Hg F In ac ı-  — F 	

aH3o+ (7.19) 

RT l
n 	 aH3o F 

(7.18) 
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PH 	behW,fiecek 
ÇhZVii .  

Day• X Cl 

Şekil 7-1. Hidrojen elektrotla pll ölçülmesi. 



Çizelge 6-1 e göre eday•kai = 0,2446 olduğundan 25°C da 

E — 0,2446 
pH = 	  

0,05916 
(7.21) 

bulunur. 

b) Kinhiron elek trodu ile 

H2 — elektrotla bütün çözeltilerin pH ını  ölçmek olanakh değ ildir Çünkü 

platinlenmiş  platin elektodda çok ince da ğı lmış  platin yan ında kısmen atom 

halinde çözünmü ş  bulunan hidrojen bir çok maddeleri özellikle a ğı r metal 

katyonlar ını  (verilen H 30 iyonları  aktifliğ inde kar şı la ş t ırma elektroduna kar-

şı  ölçüleri EMK art ı  ise) ve bir çok organik maddeleri indirger. Böyle hallerde 

çok küçük basınçta bir H2 elektrot gibi kabul edilebilen kinhidron elektrot 

(6-15h) kullan ılır Kinhidron elektrot çok k ısa zamanda dengeye gelir. KM-

hidron elektrotla ölçü yapmak için parlak platin levha elektrot kullan ılır 
Karşı laş tırma elektrodu olarak yine doymu ş  kalomel elektrot kullanihrsa 

Hg, Hg 2 Cl 2  KC1doy  I KC1d" I H' (all+) kinh., Pt 	 (7.22) 

pilinin E elektromotor kuvveti (6.190) dan difüzyon potansiyeli ihmal 
edilirse) 

E == ekinh• 	ekal = e ° kinh• 
F 	

In 	eka ı  == e ° kinh• 
RT 

— 2,303 
RT, r  
F— p 	eka ı  (7.23) 

ve 

pH = 
e'kink• — ekal — E 

(7.24) 

  

2,303 
RT 

F 

25°C da e'kinh• = 0,6996 ve edoy• kal. = 0,2446 volt olduğundan (Çizelge 
6-1) 

pH = 
0,4550 — E 

(7.25) 
0,05916 

bulunur. 

Hidrokinon zayıf bir asit olduğundan bazik çözeltilerde tuz olu ş turur. 

Bu nedenle pH > 8 olan çözeltilerde kinhidron elektrot kullan ılamaz. Bun-

dan baş ka bazlı  çözeltilerde hem kinon, hem de hidrokinon hava oksijeni ile 

ayrışı rlar. 

Kinhidron elektrodun çok küçük bas ınçlı  bir hidrojen elektrodu olarak 

kabul edilmesi ş öyle aç ıklanabilir 
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Kinhidron elektrot, bir hidrojen elektroduyla birlikte bir asit çözeltisi 
içine dald ırılırsa difüzyon potansiyeli olmayan ta şı masız kimyasal bir pil elde 
edilir 

Pt, H2  I HCl (m), Q, QH 2  I Pt 	 (7.26) 

Bu pilde yürüyen elektrot tepkimeleri ve hücre tepkimesi 

Katot: Q + 2e-  + 2H± 	QH 2 	 (7.27) 

Anot: H2 -4—± 2H+ + 2 e-  (7.28) 

Hücre tepkimesi: Q + H2 -.<7± QH2 (7.29) 

Hidrojen bas ıncı  1 atm ise (pH 2  = 1 atm) bu pilin EMK i ş öyle yenilebilir 

H  Q2  
E = 	Icinh• 	

RT 
	 ln 	

a 	
(7.30) 

	

F 	aQ  

Kinhidron suda güç çözünen ve çözündü ğü zaman 1:1 oramnda kinon ve 
hidrokinon veren moleküler yap ı da bir bileş iktir, yani suda çözündü ğü zaman 
çözeltide kinon ve hidrokinon konsantrasyonlar ı  e ş it olur (C Q  = CQH2). O 
halde (7.30) ba ğı ntı sı  yalnız aktiflik katsay ılarma ba ğ lı  olarak a ş ağı daki bi-
çimde yenilebilir 

E = E'kinh. 	
R T 	f Qx 2 ln 	 (7.31) 

	

F 	fQ 

Kinon ve hidrokinonun aktiflik katsay ıları  yüksüz moleküller olarak 0,1 
iyonik konsantrasyona de ğ in birbirlerine e şit kabul edilerek oranlar ı  bir 
alınabilir (fQH2  / fQ = 1). Böylece elektrolit olarak kullan ılan tuz asidinin 
konsantrasyonuna (C = 0,1 in alt ında) ve çözeltinin kinhidronla doygun 
olup olmamas ına bağ lı  olmaks ı zın (7.26) pilinin ölçülebilen EMK i, do ğ rudan 
kinhidron elektodunun standart elektrot potansiyelini verir 

E = E ° kinh• = 0,6996 V 	 (7.32) 

Hidrojen iyonu aktifliğ i 1 olan (aH+ = 1) bir asit çözeltisi içinde, kinhidron 
elektrot EMK i E = 0,6996 V olan bir hidrojen elektodu kabul edilirse a şa-
ğı daki ba ğı ntı  yaz ılabilir 

RT 
E —

2F 
	 ln pH2  = 0,6996 	 (7.33) 

Buradan 

log pH 2  = 
2 . 0,6996 

=- — 23,7 	 (7.34) 
0,059 
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Ve 

pH 2  = 2 . 10-24  atm. 	 (7.35) 

bulunur. 

c) Oksit Elektrodu ile 

Sulu çözeltilerin pH ı  metal-metal oksidi elektrotlar ı  ile de belirlenebilir. 
Bunlar ikinci s ınıftan elektrotlard ır ve güç çözünen metal oksitleri elektrot 
tepkimelerine kat ı lırlar. Civa-civa oksit, antimon-antimon oksit en önemli-
lerindendir. Bir antimon çubuk pH ı  belirlenecek çözelti içine dald ırıhr ve 
çoğu kez biraz da antimon oksit eklenir. Antimon elektrodun indirgenme 
potansiyeli 

Sb3+ + 3e-  E Sb 	 (7 . 36) 

tepkimesine göre 

eSb = e'sb 	
RT

F 
	 ln asb3+ 

3 
(7 . 37) 

olmalı dır. Bu Sb 3+ iyonları  antimon oksit veya hidroksidin ayr ış mas ıyla 
oluşur 

	

1 /2 Sb 203  + 3 /2 H 2O --k-± Sb(OH) 3  E Sb3+ -I- 30H- 	 (7 . 38) 

	

K = asb3+ • a30H ve K w  = aH30+ • aOH 
	 (7.39) 

dan 

as b 3+ = 

 

K K a 3I1 30-1- 

 K3 w  
(7 . 40) 

a30H--  

bulunur. Denklem (7.37) de bu ba ğı ntı  yerine konur 

K 
esb  = e'Sb + 	3F 

RT 	
K3w 	

RT 
ln 	 F   ln a ıı 3o+ 	(7.41) 

(7.42) 

ve bilinci ile ikinci terim e c'sb  olarak birle ş tirilirse 

	

eSb = e °' S‘b +- 
RT 
	ln a113 	

RT 
0+ = e"'Sb 	2,303 	 pH 

	

F 	 F 

bağ lı lığı  elde edilir ki, burada antimon elektrodun potansiyeli verilen bir s ı - 
cakl ıkta çözeltinin pH i ile çizgisel olarak de ğ iş mektedir. Bu elektrot zay ıf 
asit ve bazl ı  çözeltilerde kullan ılabilir. Antimon elektrotla çok do ğ ru olarak 
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pH ölçülemez, tam H+ iyonlarına kar şı  tersinir bir elektrot de ğ ildir, ama yine 
de geniş  bir kullanma alan ı  vardır Çünkü kullanılmas ı  kolaydır, kırılma, bozul-
ma tehlikesi yoktur ve çabuk ölçü yap ılabilir. Ayr ı ca siyanür, sülfit, indir-
geyici maddeler ve alkaloidler yan ında yüksek s ı caklıkta kullanılabilir, ama 
yükseltgeyici maddeler, tartarat, sitrat, fosfat ve okzalat gibi kompleks 
oluş turan maddeler, Ag+, Cu2+ ve Cd 2+ gibi katyonların eser halinde bulun-
maları  bile zarar verir. pH, 2 ile 12 aras ında kullanılabilir. Kuvvetli asitlerde 
antimon oksit çözündü ğü için kullanılamaz. 

d) Cam Elektrot ile 

Cam elektrot ş imdiye değ in söz konusu ettiğ imiz elektrotlar ın kulla-
nılmadığı  yerlerde de kullan ılabildiğ inden bugün pH ölçmede büyük bir 
önem kazanmış tır. Cam elektrodun mekanizmas ı  bütün ayr ıntılarıyla aç ık-

lanamamış tır. Aslı  bir cam yüzeyle sulu çözelti aras ında bir potansiyelin 
bulunmasına ve bu potansiyelin çözeltinin pH i ile çizgisel olarak de ğ iş mesine 
dayanır Bu çizgisel değ iş me için cam içinde suyun bulunmas ı  gerekir. Cam 
çeper kurursa veya deri ş ik sülfürik asit, salt alkol gibi su çekici (dehidre 

edici) s ıv ılar içine dald ırı lırsa art ık cam elektrot her hangi bir çözeltinin pH 
mı  göstermez, ama ayn ı  elektrot saatlerce su içinde b ırakılırsa çözeltinin pH 
ını  doğ ru olarak gösterir. En basit bir biçimde cam elektrot, Şekil 7-2 de 
gösterilmiş tir. 

- A 	Qie,Wroi 

H d cl7= • 

Ş ekil 7-2. Cam elektrodun ş ematik gösteriliş i. 
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pH ı  çok iyi bilinen ve sabit olan bir tampon çözeltiyi (I) içeren ince kenarl ı  
cam baloncuk pH ı  belirlenecek (II) çözeltisini içeren bir kaba dald ırılmış tır. 
D ış ta ve içte örne ğ in Ag – AgC1 elektrodu bulunsun 

Ag, AgC1 I HCl (m = 0,1) HCl (m x) AgC1, Ag 	 (7.43) 

özel cam 

Cam elektrot, asl ında kapal ı  bir biçimde yap ılmış  bir cam membran 
içine pH ı  sabit olan (tampon) ve kar şı la ş tırma elektrodunun tersinir oldu ğu 
iyonları  (burada Cr) içeren bir çözelti içine bir kar şı laş tırma elektrodunun 
dald ı rı lmas ından oluş ur. 

İ çteki Ag-AgCl elektrodunun potansiyeli ve cam çeperin iç yüzü ile iç-
teki tuz asidi çözeltisi aras ındaki potansiyel fark ı  sabit olduğundan, de ğ i ş ebi-
len potansiyel, yalnı zca cam ın dış  yüzeyi ile dış taki pH i ölçülecek çözelti 
aras ındaki potansiyeldir. 

EMK i, anapirik olarak kinhidron elektroduna benzer biçimde, a ş ağı daki 
bağı nt ı  ile verilir 

RT 
E -=E 	F   ln all30+ = E° — 

2
'
303

F 
 RT 

pH 	(7.44) 

veya basitçe 

T 
E = K ± RF lnaH+ (7.45) 

E ° veya K, kullan ılan camın türüne ve zamana ba ğ lı dır. Içte ve dış ta aynı  
çözelti bulunsa bile K = 0 olmaz, asimetri potansiyeli denilen ve sabit olma-
yan, tersine zamanla de ğ iş en bir değ ere sahip olur. Bu nedenle s ık sık pH ı  bi-

linen bir tampon çözeltiyle ayarlanmand ır. Cam elektrodda camla sulu çözelti 
arasındaki potansiyel ş imdiye değ in görülen elektrot türlerinde oldu ğu gibi 
redoks olaylar ından de ğ il, camın Na+ iyonlarınm cam çeperin iki yanındaki 
çözelti içinde bulunan 11,0 4  iyonları  ile değ iş tirilmesinden ileri gelir. Ayr ıca 

bu potansiyel H 30+ iyonlar ının camda ve her iki çözelti içindeki elektrokim-
yasal potansiyellerinin farkl ı  olmalarına da ba ğ lı dır. 

Cam elektrodda potansiyel fark ını  doğuran olay elektron al ış  veri ş i 
olmadığı ndan çözeltide bulunan yükseltgeyici veya indirgeyici maddeler-
den etkilenmez Bir diğ er üstünlü ğü de ölçme için çok az miktarda çözeltinin 
yetmesi ve organik maddelerden etkilenmemesidir. Cam elektrodun sak ıncalar ı  
ise cam çeperinin çok kırılgan olmas ı  ve camın elektrik direncinin çok büyük 
olmas ı  nedeniyle özel pH metrelere gerek göstermesi ve sodyum hatas ı dır. 
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Cam elektrot erime noktas ı  küçük, ama iletkenliğ i ve nem çekicili ğ i büyük 

olan özel camlardan yap ı lır ve kullanılmadığı  zaman su içinde saklanmal ı dır. 
Uzun zaman susuz kalmış  olan veya yeni bir elektrot bir kaç gün su içinde 

ş iş meğe b ırakılır. Bu s ırada cam elektrodun bir jel tabakas ı  ile örtüldüğü ve 

pH ölçmelerinde iyon değ iş iminin özellikle bu tabakada olu ş tuğu kabul edil-

mektedir. 

Cam elektrot 1-9 pH aral ığı nda iyi sonuç verirse de bu bölgenin alt ında 

ve üstünde duyarl ı  değ ildir. Bazlı  bölgede (pH > 9) gözlenen ve alkali hata-
sı  denilen hatan ın, jel tabakas ının bazda çözünmesi ve cam elektrodun bir 

sodyum elektrodu gibi davranmas ıyla aç ıklanı r. Çünkü bu bölgede hata, 

bazlı  metal iyon konsantrasyonu, özellikle sodyum iyonu konsantrasyonu 

ile artar. Örne ğ in pH = 12 de 1 M sodyum iyonu ile bazhl ık hatası  — 0,7 pH; 

0,1 M sodyum iyonu ile — 0,3 pH dır. Potasyum, lityum, baryum ve kalsiyum 

iyonları  içeren çözeltilerde hata çok daha küçüktür. Sodyum yerine lityum 

içeren camlar kullan ılarak bu hata k ısmen azalt ılabilmektedir. Kuvvetli 

asit çözeltilerde (pH < 2) jel tabakas ının asit absorbe etmesi nedeniyle de, 

asit hatas ı  olur. 

Cam elekrotla pH ölçülürken, kar şı laş tırma elektrodu olarak, daha çok 

doymu ş  kalomel elektrot kullan ılır. Bu halde kurulan hücre ş eması  a ş ağı -
daki gibi gösterilebilir 

Ag, AgC1 pH ı  bilinen i; pH ı  bilinmeyen 
çözelti 	çözelti 

KC1(doy) ı  Hg2C1 2,Hg (7.46) 

   

özel cam 	 Tuz köprüsü 

Bu hücre, Ş ekil 7-2 de II kab ı  içine dald ırılmış  olan Ag — AgCl elek-

rodu yerine, doymu ş  kalomel elektrodu dald ı rılmış  olarak tasa ı lanmand ı r. 
Uygulamada doymu ş  kalomel elektrotlar ının biçimleri değ iş tirilerek do ğ ru-

dan pH ı  ölçülecek çözelti içine cam elektrotla beraber dald ırılan tipleri 

yapılmış tır, ( Ş ekil 7-3). Bunlar ın biçim ve büyüklükleri kullan ılma amaç-

larına göre de ğ iş iktir. Bu tip elektrotlarda KC1 çözeltisi ile pH ı  belirlenecek 

çözelti aras ındaki yüzey çok küçültülmü ş tür. 

Yukarı da belirtildiğ i üzere cam elektrodun asimetri potansiyeli cam ın 

türüne ve zamana göre de ğ iş tiğ inden, bir pH — metre ile pH ölçerken de-

neyden önce pH ı  bilinen bir tampon çözelti ile pH — metre ayarlanmal ıdır. 
Bunun için II. kaba, pH ı  bilinen bir tampon çözelti konulur. Dam ıtık su 

içinde bekletilen cam elektrot kalomel elektrotla beraber, y ıkand ıktan son-

ra, bu çözelti içine bat ırılarak pH metre ayarlann. Elektrotlar y ıkandıktan 
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Ş ekil 7-3. Cam elektrot. 

(süzgeç ka ğı dı  ile hafif kurutulur) sonra pH ı  bilinmeyen çözdü içine dald ırı - 
lırsa çözeltinin pH ı  hiçbir hesap gerekmeksizin do ğ rudan pH-metrede okunur. 

pH — metreyi ayarlamak için a ş ağı daki çizelgede gösterilen tampon çözel-
tileri salık verilebilir. 

Cam elektrodu ayarlamak için tampon çözeltiler (25°C) 

pH arahg, Tampon çözeltiler Litrede gram pH 
0,05 M Potasyum hidrojen ftallat 10,21 4,005 

3 — 10 0,05 M Boraks 19,07 9,18 

< 3 0,01 M Potasyum tetra oksalat 2,54 2,15 
(2 H2O) 

> 10 0,01 M Tri Sodyum fosfat 3,80 11,72 
(12 H2O) 

Bu tamponlar ın pH a s ıcaklıkla çok az de ğ i ş ir. Birinci çözeltinin pH ı  
38,0°C da 4,01 ve 60°C da 4,10 dil. 

Hataya küçültmek için, hangi aral ıkta pH ölçmek isteniyorsa pH ı  ona 
en yakın tamponlar ile pH — metre ayarlanmand ır. 
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7.5 1 . İ YON SELEKTİ F (DUYARL İ ) ELEKTROTLAR 

Cam elektrotlardaki alkali hatas ı  sodyum ve potasyum iyonlar ına kar şı  
duyarlı  elektrotlar ın geliş tirilmesine yol açm ış t ır. Selektif iyonlar için pH 
skalas ına benzer biçimde 

p x = — logax 	 (7.47) 

bağı ntı sınm geçerli olduğu bulunmuş  ve potansiyelinin de a ş ağı daki gibi ve-
rilebileceğ i gösterilmi ş tir, 

E = K +  2 '
30

n
3 RT 

log az 	 (7 . 48) 
F 

Bu nedenle 

2, 
E = K 	

2,303 RT
K  p 

nF 
(7.49) 

genel ba ğmtı sı  verilebilir. Burada K sistemdeki toplam potansiyelin sabitlerle 
ilgili kı smını  göstermektedir. a„ in de ğ iş imiyle ilgili potansiyeldeki de ğ iş me 
zamlı  dış  yüzeyinden kaynaklanmaktad ır. Camdan ba ş ka bir çok iyon selektif 
zar maddeleri geli ş tirilmi ş tir, bunlar iyon iletimi ve d ış  yüzeylerinde iyon de-
ğ iş imi tepkimeleri yaparlar. 

Baş lıca üç tip zar vard ır: Cam, kat ı  hal ve s ıv ı . 

a) Cam zar elektrotlar 

Yukarı da değ inildiğ i üzere, cam yüzeyinde bir iyon de ğ iş tirici tabaka 
oluş masını  sağ lamak ve cam ın baz ı  bile ş enleriyle çözelti aras ında iyon de ğ i-
ş iminin olabilmesi için cam elektrotlar ın ıslat ılmas ı  gerekir. Bu i ş lemden 
sonra cam ın durumu a ş ağı da ş ekilde olduğu gibi özetlenebilir ( Ş ekil 7-4). 

Elektrodun Kuru Hidrarize Çözelti 
içindeki 
çözelti 

cam cam 

H+ E  H+ 

Ş ekil 7-4. Bir canı  elektrodun ş ematik 

Su molekülleri cam ın bir kısmıyla birle şerek iyon değ iş imi iş leminde etkin 
olurlar. Cam sodyum gibi küçük iyonlar ve hidrojen iyonlar ı  için iyi bir iyo-
nik iletkendir. Na+ iyonu gibi iyonlar ın aktifliklerinin çok büyük oldu ğu yük-
sek pH larda bile hidrojen iyonlarının cam üzerinden iyon de ğ iş imi iş lemi 
çok iyi ilerleyebilmektedir. Sonuncu durumda zar bu iyonlara kar şı  alkali 
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hatas ında belirtildiğ i biçimde davran ır. Özel olarak pNa ve pK belirlenmesi 
için yapılan cam elektrotlar ın bileş imleri öyle düzenlenmiş tir ki, bunların al-
kah hataları  çok büyüktür, ama iyon de ğ iş imi sıras ında hidrojen iyonları  
değ iş imi çok küçültülmü ş tür (7.5 2 .c). 

1)) Kat ı  hal elektrotlar ı  

Bunlarda zar ya tek kristal (örüt) veya kat ı  iyon değ iş tirici maddedir. 
Örneğ in, halejenür iyonu selektif elektrotlar ı  için zar gümü ş  tuzlarından 
yap ılabiliı (7.52.b). Bu tür bir elektrot için elektrot potansiyeli a ş ağı daki gibi 
verilir. 

2,303 RT 
e = e'   log aAg+ F 

(7.50) 

Elektrodun daldırıldığı  çözeltideki halejenür iyonlar ına bağ lı  olarak, zar ın 

yüzeyinde bir miktar gümü ş  iyonları  vardır ( Ş ekil 7-5). 

Elektrodun Gümüş  Agx I Ag+ x 
içindeki tuzu zar çözelti 
çözelti Agx İ  x 

7-5. Bir kat ı  hal iyon selektif elektrotta bile ş enlerin şematik gösterilisi 

•Ag+ iyonlarmın aktifliğ i, gümüş  halejenürlerinin çözünürlük çarp ımı  
(6.149) terimiyle verilebilir. 

a = 
 KAgx  

-Ag 	 (7.51) 

buradan, 

2,303 RT 
e 	e' 4- 	

F 	
(log KAgx— log ax—) 

sabit terimler birle ş tirilerek, aş ağı daki bağı ntı  verilir. 

2,303 RT 
e = K 	  log az— 

F 

(7.52) 

(7.53) 

e) S ıvı  zar elektrotlar 

Sıvı  bir zar, s ıvı  fazda iyon değ iş imi yapan bir madde ile doyurulmu ş  
ince, gözenekli bir destek içerir. İ yon değ iş imi yapan bu maddeler ço ğu kez 

bazı  organik çözücülerde çözünen organik bile ş iklerdir, bu halde sulu olm ı -

yan çözeltilerde kullan ılmaları  kı sıtlı  olabilir. İki tip sıvı  zar vard ır: (a) ge-
nellikle elektrodun duyarl ı  olduğu iyonları  içeren yüklü sıvı  zarlar (bu du- 
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rumda iş lev katı  hal durumundakine çok benzer) ve (b) genellikle bulunacak 
iyonu içermeyen nötür s ıvı  zarlar. Örneğ in, philips s ıvı  potasyum zar elekt-
rotta, iyon de ğ iş imi yapan bile ş ik difenil eterlerde çözünmü ş  antibiyotik 
valinomisindir. Potasyum iyonlar ı  ve valinomisin suda az çözünen kompleks 
oluş tururlar. Bu halde s ıvı  zar iş leyi ş i aş ağı daki (ş ekil 7-6) gibi gösterilebilir. 

iç I zar valinomisin ] K++V-KV 	I KV çözdü 
çözelti 	I 

I 	
V I Kompleks 	.._-_>.- K+ 

zar s ınır 	 zar s ınır 
çözeltisi 

Ş ekil 7-6. Bir s ı v ı  iyon.dnyarl ı  zar elektro dda birlesenlerin sematik gösterilisi 

Elektrot potansiyelinin a ş ağı daki bağı ntıyla verilebileceğ i bulunmuş - 
tur. 

2,303 RT 
e = K H-  	log a K+  F 

(7.54) 

İyon selektif elektrotlar için en büyük pratik güçlük gerekli iyon d ışı n-
da çözeltide bulunan iyonlar ın çıkardığı  güçlüklerdir. Bu nedenle bu elektrot-
lar öyle yap ılmalıdırlar ki söz konusu iyon (seçebilirliğ i) selektifliğ i mümkün 
olduğu kadar büyük olsun. pH belirlenmesi için kullan ılan cam elektrotlar 
iyon selektif elektrotlar aras ında en iyi seçen elektrotlard ır, ama yukarda 
değ inildiğ i üzere burada da önemli güçlükler olabilir. E ğer diğer iyonlar 
araya girerse elektrot potansiyeli için verilen ba ğı ntı  a ş ağı daki gibi de ğ iş -
tirilmelidir. 

2,303 RT 
e = K 4- 	

ıı F 	
log (ai 	Kij as --F Ki K ax 	Ki/ a ı  4- • • •) 

burada ai = belirlenecek iyonun aktifli ğ i , ai, a K, 	 araya girerek güç- 
lük çıkaran iyonlar ın aktiflikleri ve Kii, Kik, Ki ı 	özel iyonlar için elekt- 
rodun seçebilirlik sabiti. 

Bu seçebilirlik sabiti a ş ağı daki gibi tammlamr. 

Kii = 	(aKii) 	 (7.56) 

burada l i, li  iyonik hareketlilikleri ve aKij aş ağı daki tepkime için denge sa-
bitini gösterir. 

Jçözelti 	izar 	‘1.  zar 	içözelti 	 (7.57) 
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Nötür zarlar ın kullan ılmas ı  halinde hareketlilikler, zar ı  oluş turan mad-

de ile belirlenecek ve güçlük ç ıkaran iyonların olu ş turduklar ı  komplekslerin 

hareketlilikleridir. 

7.52 . İ YON SELEKTİ F ELEKTROTLARIN KULLANILMASI 

pH elektrotlar ımn geliş tirilmesiyle çe ş itli firmalar taraf ından özel di-

zaynda iyon selektif elektrotlar ı  yapılmış t ır. Bu yeni tip elektrotlarla, daha 

önce ölçülmesi olana ğı  bulunmayan, iyon aktiflikleri ölçülebilmektedir. Belli 

baş lı  kullan ı lma yerleri su analizleri, suyun kirlenmesi, biyolojik, klinik ve 

t ıp araş tırmalar ı , toprak ve gübredeki nitrat miktarlar ının belirlenmesi. 

Bu elektrotlar pII metrelerden kalomel elektroda kar şı  bağ lanarak kul-

lan ılırlar. Bu elektrotlar da pH elektrotlar ı  gibi toplam konsantrasyondan 

çok aktifliğ i ölçerler. 1 C ile yakla şı k 10-6  C aras ında kullan ı labilirler. 

Toplam konsantrasyon, aktiflik kat say ı s ı  ile aktifliğ e ba ğ lanmış tır: 

a 	f C 

a = Çözeltideki iyonlar ın aktiflikleri 

f === Olçülen iyonlar ın aktiflik katsay ıları  

C = Toplam iyonik konsantrasyon 

Selektif (Seçimli) iyon elektrotlar ı  baş lıca üç grupta toplanabilirler 

a) Kat ı  iyon değ iş tirici elektrotlar 

b) Katı  hal elektrotlar ı  

e) Özel bile ş imli cam elektrotlar 

a) Kat ı  iyon değ iş tirici elektrotlar 

Kat ı  iyon değ iş tiren elektrotlarda kat ı  homojen bir zar vard ır. Bu :la-

rın içinde kat ı  iyon de ğ iş  tiricinin duyarl ı  eleman ı  suda çözünmeyen anyon 

veya katyon bile ş iğ i halinde bulunur ve bu eleman elektrodda seçimlili ğ e kar-

şı hk verir. Bu tip elektrotlarm ömrü cam veya kat ı -hal elektrotlar ına kıyasla 

sı nırlı dır. Bu nedenle bu elektrotlarm duyarl ı  kısmı  değ iş tirilebilen kaplar 

halinde yap ılmış tır, gerektiğ inde değ iş tirilebilir. Bu elektrotlara örnekler: 

kalsiyum, nitrat, perklorat, fluoroborat ve su sertli ğ i elektrotlar ı . 

l ı ) Katı  hal elektrotlar ı  
Katı  hal elektrotlarının duyarl ı  eleman ı  ölçülecek anyon veya katyo-

nun oldukça güç çözünen kristal tuzudur. Bu tip elektrotlar ın ömrü kat ı  iyon 
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Kons. 	 Akt. Kats. 
C 

0,51 

0,73 

0,89 

0,93 (Hesap) 
----AktifLik 
— Konsantrasyon 

ı  O 
1 

10
2 

 

10
3 

 

10
4 

 

değ iş tirici elektrotlara k ıyasla genellikle daha uzundur. Kat ı  hal elektrotlar ı -
nın dibi daha güç çözünen tuzlarm olu ş masıyla kirlenebilir, ama elektrodun 
dibi ince bir a şı ndırı cı  ile parlat ılarak ba ş langıçtaki haline getirilebilir. 

Kat ı  hal elektrotlarına örnekler: Fluorür, klorür, bromür, sülfür, gümü ş , 
bakır–I ve fluorür bile ş iğ i elektrotlar ı . 

c) Özel bile ş imli cam elektrotlar 

pH elektrotlar ının duyarl ı  eleman ı  (temel ögesi) özel bile ş imli cam zar-
lardır. 40 yı lı  aş an bir zamandan beri bilinmekte olan pH elektrotlar ı  ilk 
iyon selektif tipi elektrotlar olarak kabul edilebilir. Özel bile ş imli cam elekt-
rotlara diğer örnekler sodyum ve bir de ğ erli katyon elektrotlar ıdır. 

Bu üç tip elektrodun her biri için kendine özgü bir konsantrasyon, de-
ğerlendirme (düzeltme-kalibrasyon) e ğ risi vardır. Bu eğ riler söz konusu 
iyonun saf tuzu yard ımıyla hazırlanabilir. 

Aş ağı da her tip için birer de ğ erlendirme eğ risi verilmiş tir. 

Katı  iyon değ iş tirici elektrotlara örnek: Kalsiyum elektrodu 

Ş ekil 7-7 de kalsiyum iyonu konsantrasyonu ölçülmesi için tipik bir 
konsantrasyon (düzeltme) belirleme e ğ risi verilmiş tir. pH metrede milivolt 
olarak okunan potansiyel bu e ğ ri yardı mıyla doğ rudan kalsiyum iyonu kon-
santrasyonuna çevrilebilir. Çizelge 7-1 de belirlemeyi güçle ş tiren iyonlar 
ve bunların seçilebilirlik oranlar ı  sırası  gösterilmiş tir. Örneğ in bu elektrot 
Ca2+ iyonlar ını  Ba2+ iyonlarmdan 10 kat çok seçicidir. 

ı- 
ro 

<t)  -9 O 

j,-60 
0 

C) -3 O 

° 
E+30 

w 

  

 

-1 	- 	-3 -4 -5 
10 10

2 
 10 10 10 

Kons. (C) veya aktiflik 

Şekil 7-7. Kalsiyum elektrodu. 

208 



Çizelge 7-1 

Güçlük veren iyonlar 

tyon i /K 

Cd2+ 3 
mnt+ 4 
Cu2 + 3 
Mg2+ 11 
Bal}  10 
Srzt 0,05 
Na+ 100 
H+ 70 
Fe2 '-  0,2 

Kat ı -hal elektroduna örnek: Fluorür iyonu elektrodu: 

Ş ekil 7-8 de flüorür iyonu elektrodu için sulu çözeltilerde aktiflik ve-

ya konsantrasyonun potansiyele ba ğ lılığı  gösterilmi ş tir. Bu elektrotla do ğ -

rudan çözeltideki fluorür iyonu aktifli ğ i ölçülür. Bu elektrot sulardaki fluorür 

miktar ının analizinde, çözeltilerde fluorür komplekslerinin incelenmesinde, 

bitki ve hayvanlarda fluorür metabolizmas ının incelenmesinde, at ık sular-

daki fluorür miktar ının denetlenmesinde kullan ı lır. Bu elektrot titrasyonlarda 

eşdeğ erlik noktasının belirlenmesinde de (ister titre eden çözelti, isterse mik-

tarı  belirlenecek çözelti) kullan ı labilir. 

E 

Ce; 

ro 
>, 
o 

w 

Kons. 	Ak. Kats. 
C 

10 1 	 0.61 
2 

1 O 	 0.77 
3 

1 0 	 0.97 

10 	 1,00 (Hesap) 

Aktiflik 
Konsantrasyor 

-180 

-120 

-GO 

0 

60 

-.420 

ı o° 161  16 2  lö3  104  165  106  

Konsantrasyon (C) veya akt ı fl ı k 

Ş ekil 7-8. Flüorür iyonu elektrodu. 

Fluorür elektrodunda güçlük ç ıkaran tek iyon OH —  iyonları dır. Bu da 
çözelti pH ı  nötüre yak ın tutarak giderilebilir. 
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Özel bileş imli cam elektrot için örnek: Katyon elektrodu 

Katyon elektrotlar ı  özel bileş imli camlardan yap ılmış tır ve a ş ağı daki bir 
değerli katyonlar ın konsantrasyonlarm ı n ölçülmesinde kullamlnlar: potasyum, 
amonyum ve sodyum, (s ırada duyarl ık azalmak üzere). Potasyum iyonuna 
karşı  sodyum iyonundan 10 kat daha duyarl ıdır. Ş ekil 7-9 da tipik kon-

santrasyon büyüklüğünü değerlendirme e ğ risi gösterilmiş tir. Çizelge 7-2 
de ise güçlük veren iyonlar ve bunlar ın seçim s ıras ı  gösterilmi ş tir. 

,-- 

o 	
OL. 4 

	

0 	1  8 	 .,1\ -. çç  Y 

—6; 	 oç" 
<Ç\ 	\S((‘ 

<? c).°'  
c; 160 
o 

—1 	—2 —3 —4 
10 	10 10 	10 

Konsantrasyon (C) veya 
Akt Iflik 

Ş ekil 7-9. Katyon elektrodu. Özel bile ş imde Cam elektrot. 

Çizelge T-2 

Katyon elektrodu için güçlük veren iyonlar ve bunlar ın seçilebilirlik s ıralar ı . 

Güçlük veren iyon 

Na+ 
NH4* 
Ag+ 

1 /K 

3 
10 

1. 
0,1 

80 

  

7.6. POTANS İ YOMETR İ K T İ TRASYON 

Analitik kimyada asit baz titrasyonlar ında kullan ılan indikatö ı ler yar-

dı mıyla yaln ı zca titrasyonun bitti ğ i nokta saptanabilir ve bu yöntemler bula-

nık, renkli veya çok seyreltik çözeltilere uygulanamazlar. Oysa potansiyo-

metrik titrasyon, iletkenlik titrasyonunda oldu ğu gibi, bulanık, kirli, renkli, 
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seyreltik her çe ş it elektrolitlere uygulanabilir ve aynı  zamanda titrasyon 

baştan sona de ğ in izlenerek yan tepkimeler saptanabilir ve bozucu tepki-

meler varsa fark ına varı lır. Bundan ba şka titrasyon e ğ rilerinden ayrış ma 

ve çözünürlük sabitleri hesaplanabilir. Potansiyometrik titrasyoralar nötürle ş -

m e, redoks, çökme tepkimeleri ve kompleks olu ş ması  gibi kı s ımlara ayr ılabilir. 

a) Nötürle şme tepkimeleri 

Bir asidi bir bazla nötürle ş tirmek için a ş ağı daki hücre düzenlenmi ş  
olsun 

Pt, il 2  (1 atm.) I HA(m) I KCl (m = 0,1) I Hg 2 C1 2, Hg 	(7.58) 

Bu pilin EMK i denklem (7.20) ye göre çözeltinin pH ına bağ lıdır. Bir aside 

onu nötürleş tirmek için artan miktarlarda baz eklenir ve her eklemeden sonra 

onu kar şı layan EMK ölçülerek bu ölçülen de ğer veya bundan hesaplanan pH 

eklenen baz ın eş değer miktar ına (e ş değer miktar eklenen baz ın hacmi ile 

orant ı lı  olduğ undan uygulamada e ş değer miktar yerine \hacim (V) alınır) 
karşı  grafiğ e geçirilirse Ş ekil 7-10 da görülen titrasyon e ğ rileri elde edilir 

Burada (a) kuvvetli, (b) zay ıf bir asidin kuvvetli bazla titrasyon e ğ rilerini 

göstermektedirler. Kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyon e ğ risi dö-

nüm noktas ı  potansiyeline göre simetriktir. Dönüm noktas ında dE Î  dv 

Max. veya d 2E dv2  = 0 d ır. E ş değerlik noktas ı  bu ba ğı nt ılardan hesaplana-

bileceğ i gibi, a ş ağı daki yoldan grafik yöntemle de bulunur. 

100 
	

1'10 

Q ,İ/enen bcxz 

Ş ekil 7-10. (a) kuvvetli, (b) zay ıf bir asidin NaOH ile potansiyometrik titrasyonu. 
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Titrasyon eğ risinde ( Şekil 7-10) dönüm noktas ı  potansiyeli, eğ imin en 
büyük olduğu potansiyeli karşı lar. ama bunu çoğu kez grafikten tam olarak 
saptamak olana ğı  bulunmadığı ndan dE dv (veya DE / Av) veya d 2E dv2 

 (veya A (DE) / A (Av) titre eden maddenin hacmine veya eş değer miktara) 
karşı  grafiğe çizilir Şekil 7-11 eş değerlik noktas ı  dolayında bu eğ rilerin 
gidiş ini, göstermektedir, (çok büyütülmü ş  bir ölçekte). A, E nin v ye; B, 
dE / dv nin v ye ve C, d2E dv2 nin v ye kar şı  değ iş imini göstermektedir. 
Dönüm noktasında B max., C de s ıfırdan geçmektedir. 

e.iiıwıe.> ----+ esieqtr »?A‘i-Arı  

Ş ekil 7-11. Potansiyometrik titrasyon e ğ rileri. 

Uygulamada her bir eklemeden sonra yeterince beklememek ve elektro-
litin iyi karış tırılmaması  nedeniyle elektrot potansiyeli dengesinin kurula-
mamasından ileri gelen hatay ı  düzeltmek için B grafi ğ i v ye kar şı  değ il or- 

talama hacme ( 
 S (n) + S (n 4- 1) 

 ) kar şı  çizilir, ( Şekil 7.12. A) 

ve ekstrapolasyonla DE / Av nin max. n ı  karşı layan eş değerlik noktas ı  
bulunur veya Şekil 7-11 de C e ğ risi e ş değerlik noktas ı  dolayında çizgisel 
olarak değ iş tiğ inden, o noktaya en yakm iki şer noktadan 02E / Av 2  değerleri 
hesaplanarak ortalama hacme kar şı  grafiğe geçirilir ve 0 2E / Av2  = 0 dan 
daha doğ ru eş değerlik noktas ı  bulunur, ( Ş ekil 7-12 B). 

Kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonunda e ş değ erlik noktas ı  
ile nötürle ş me noktas ı  (pH = 7) ayn ı  noktada birle ş ir. Zayıf asit veya zay ıf 
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Sn  •i Sn  stı  

E ş  y e r//jccticı  J ı  

N 
	de .1 eı'L 	0 ,4t(e 

/
, 

5 rı  -+ 5 ı t ı  
444 	 2 

4t.  
Ş ekil 7-12. Titrasyon sonunun grafik öntemle belirlenmesi. 

bir baz ın titrasyon e ğ risi, Şekil 7-10 da b eğ risinde olduğu gibi, daha bas ık 
bir biçimde gider ve e ş değerlik noktas ı  dolayında olu ş an tuzun hidrolizi 
nedeniyle potansiyometrik ve stökiyometrik dönüm noktas ı  aras ında sapma-
lar olur. Zayıf bir asit veya hazin potansiyometrik titrasyon e ğ risinden asi-
din iyonlarına ayrış ma sabiti K yakla şı k olarak bulunabilir. Zay ıf bir H A 
asidinin ayrış mas ı  

HA + H2O E H30+ + A- 	 (7 . 59) 
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denklemine göre yürüdüğ iine ve seyreltik çözeltide suyun aktifliğ i ihmal edi-

lebileceğ ine göre, denge sabiti 

K — 
ax30+ • aA (7.60) 

allA 

bağı nt ı sı  ile verilir. Bu ba ğı nt ını n eksi logaritmas ı  al ı narak yaz ılırsa 

- log K = - log all 30+ - log 
aA  
	 — pH 	

aA- 
log  	pH log  _111A-  

aHA 	 aHA 	 mHA 

(7.61) 

bağı ntı sı  bulunur. Tuzun serbest aside oran ı  1 olduğu yani, asidin yarı sı  titre 

edildiğ i zaman ayrış ma sabiti K yakla şı k olarak çözeltinin pH ma e ş it olur. 

Titrasyon eğ risi (Ş ekil 7-10 b) bu noktada (A) bir dönüm noktas ı  gösterir 

ve bunun değerinden zay ıf elektrolitin ayr ış ma sabiti bulunur. 

b) çökme tepkimeleri 

Potansiyometrik yöntemin en çok kullan ıldığı  yerlerden biri de güç çö-

zünen tuzların çökme tepkimeleridir. Uygun ko şullarda özenle yap ılan bir 

çalış ma ile çok duyarl ı  sonuçlar al ınabilir. Örneğ in AgNO 3  ın KC1 ile titras-

yonu için a ş ağı daki hücre kurulur 

Ag I AgNO 3  (m) I KNO 3  [ KC1 (m = 0,1) I 11g 2 C1 2, lig 	(7.62) 

AgNO3  çözeltisine artan miktarlarda KCl çözeltisi eklendikçe, AgC1 

çökmesi sonucu Ag+ iyonlar ı  azald ığı ndan, EMK düş er. Ag+ iyonlar ı  konsant-

rasyonu azald ıkça (nötürle ş me eğ risinde olduğu gibi), E, V e ğ risinin eğ imi de 

büyür ve dönüm noktas ında max. olur, dönüm noktas ından sonra yine azal ır 
ve eğ ri dönüm noktas ına göre simetrik oldu ğundan dönüm noktas ı  potansi-

yeli dE idv = max. veya d 2E /dv 2  = 0 bağı ntısından hesaplarıı r veya yuka-

rıda olduğu gibi grafik yöntemle bulunur. Dönüm noktas ı  potansiyelinden 

Ag+ iyonları  aktifliğ i hesaplan ır (7.10) denkleminden de çözünürlük çarp ımı -

na geçilir. 

Potansiyometrik yöntemle bir çözeltide bulunan çe ş itli iyonları  aynı  
tek bir i ş lem ile belirlemek de olanakl ı dır. Örne ğ in, çözelti içinde bulunan 

Cl-, Br ve I-  bileş ikleri bir Ag elektrot yard ımıyla AgNO3  çözeltisiyle titre 

edilerek belirlenebili ı . Titrasyon eğ risi Ş ekil 7-13 de gösterilmi ş tir. Önce 

en az çözünen AgI çökmeye ba ş lar ve potansiyel AgI ün çözünürlük çar-

pımını  karşı layan Ag+ iyonlar ımn belirlediğ i bir potansiyelde hemen hemen 

bütün I-  iyonları  çökünceye de ğ in sabit kal ır. I-  iyonlarm ın hepsi çöktükten 
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Asd 

As 

Ag'* 

aFe3+ 	 aCe4+ 
	 — K  	(7.65) 
aFe2+ 	 aCe3+ veya 

sonra Ag+ iyonlan konsantrasyonu AgBr ün çözünürlük çarpl ınına eriş inceye 
değ in artar. Buna ba ğ lı  olarak ilk potansiyel s ıçramas ı  saptan ır ve yeni potan-
siyel düzecini, AgBr ün çözünürlük çarp ım ını  karşı layan Ag+ iyonlannm kon-
santrasyonu belirler. Bütün Br iyonlan çöktükten sonra, Cl- iyonlan Ag+ 
iyonlanyla tepkime verme ğe baş lar ve eğ ri ikinci bir potansiyel atlamas ı  gös-
terir. Bütün iyonlan çökünceye de ğ in AgC1 ün çözünürlük çarp ımını  
karşı layan Ag+ iyonlan konsantrasyonunun belirledi ğ i bir değ erde potansiyel 
hemen hemen sabit kal ır ve ondan sonra üçüncü potansiyel s ıçramas ı  saptan ır. 
Bu çözeltide bulunan r, Br-  ve Cl-  iyonlannın miktarları  potansiyel sıçra-

malanm kar şı layan AgNO3  miktanndan hesaplan ır. Ayrıca sıçrama potansi-
yellerinden Ag+ iyonlar ı  aktifliğ i hesaplanarak, çözünürlük çarp ımlan da 
belirlenebilir. 

NO3  Crnt•) 

Şekil 7-13. I-, Br-  ve Cl-  ün nice' belirlenmesi. 

c) Redoks Tepkimeleri 

Redoks tepkimelerini izlemek için genel olarak a ş ağı daki gibi bir hücre 
kurulur 

Pt I Red. veya Ox. Çöz., tampon I KC1 I Hg 2C1 2  Hg 	 (7.63) 

Burada indirgeyici veya yükseltgeyicinin titre edilmesi asl ında aynıdır. 
Birçok maddeleri hava oksijeni etkiledi ğ inden çözelti aras ından N2 gazı  geçi-
rilerek titrasyon yap ılır. Örne ğ in Fe2+ iyonlan Ce4+ iyonlanyla titre edilirse 

Fe2+ 	Ce4+ 	Fe3+ 	Ce3+ 	 (7.64) 

tepkimesi yürür ve titrasyon s ırasında 

aFe3+  • ace3+  K — aFe2+ 	a ce4+ 
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Mn 0,ı (nit) 

Şekil 7-14. Fe2 + i),onlarunn KMn0 4  la potansiyometrik titrasyonu. 

geçerli olur. K ne denli büyük olursa yani (7.64) dengesi ne denli sa ğ a kayarsa 
Fe3+ iyonlarma yükseltgenmesi o denli tamd ır. K (7.1) denklemine göre Çi-
zelge 6-3 den hesaplanabilir. e° c e4+, e3+ = 1,610 ve e °F, 3+, Fe2+ = 0,771 

volt olduğuna göre 25 'C için 6-39 ba ğı ntısma göre 

, 
E ° 	

RT 
1,610 – 0,771 — 	F   in K 

(1,610 – 0,771) 96500  
log K —  	 veya K = 10 14  

8.314 . 298,16 . 2,303 
(7 . 66) 

bulunur. Burada, K, 10 14  gibi büyük bir değere sahip olduğundan eş değ er 
miktarda Ce4+ eklendiğ inde Fe2+ iyonları  tamamen Fe 3+ e yükseltgenir. 

(Şekil 7-14) Fe2+ iyonlarının KMnO4  ile potansiyometrik titrasyon 
eğ risini göstermektedir. Ba ş langıçta Fe2+ çözeltisi içinde eser miktarda Fe 3+ 

	

mFe3+ 	iyonları  bulunmuyorsa ilk damlatmada 	 oran ı  ş iddetle değ iş ti- 
mF e2+  

ğ inden bunu karşı layan potansiyel de artar, (e ğ rinin AB kısmı). Titrasyon 
ilerledikçe ayn ı  hacimde yükseltgeyici eklemekle yüzde konsantrasyon de ğ i-
ş imi daha küçük olur ve bunun sonucu olarak BC aras ında potansiyel de ğ iş imi 

de azdır. Tepkime sonuna yakla ş tıkça Fe3+ iyonları  Fe2+ ye oranla çok 
büyüktür, aynı  miktar yükseltgeyici eklenmesiyle büyük bir konsantrasyon 
ve dolayı sıyle potansiyel degiş imi olur, (eğ ride C D E k ısmı) daha çok yük-
seltgeyici eklenmesiyle konsantrasyon ve dolay ı sıyla potansiyel değ iş mesi 

büyük olmaz. Burada da, çökme tepkimelerinde oldu ğu gibi, bir kaç yük-

seltgeyici veya indirgeyici bir arada titre edilebilir. 

Potansiyometrik titrasyon tepkimelerinin hepsinde e ş değerlik noktası  
dolay ında titre edici madde azar azar eklenmelidir. 
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Burada da dönüm noktas ı  nötürle şme tepkimelerinde söz konusu edi-
len dE / dv = Max. veya d 2E dv2  = 0 bağmt ılarma dayanarak hesapla 
veya grafik yöntemle bulunur. 

 

Hava 

 

      

      

     

     

     

     

     

     

B 

     

      

      

      

      

Şekil 7-15. Diferensiyel titrasyon düzene ğ i. 

Diferensiyel Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi 

Potansiyometrik olarak do ğ rudan dE / dv oran ım belirlemek de olanak-
lıdır ve bu yönteme diferensiyel potansiyometrik titrasyon yöntemi denir. 
Bu yöntemde birbirinin tamamen ayn ı  iki elektrot titre edilecek elektrolit 
içine daldırıhr. Elektrotlardan birinin ( Şekil 7-15 de 1) içinde bulundu ğu 
bölme küçük bir delik ile elektrolitin büyük kısmına değmektedir. Ba ş langıçta 
elektrotlar aras ındaki potansiyel fark ı  sıfırdır. Büretten titrasyon için ek-
lenen çözelti kab ın C kısmuıdaki elektrolit ile tepkimeye girer, böylece A ile 
C aras ında konsantrasyon pili olu şur ve bunu kar şı layan EMK potansiyo-
metreden okunur. Bundan sonra B lastik puvar ı  arac ılığı yla basmç yapılarak 
A içindeki çözelti önce geni ş  kaba verilir ve sonra yeni kar ışı mdan tekrar 
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A içine alınır, yeniden bir miktar büretten eklenir ve bunu kar şı layan potan-
siyel okunur. Böylece potansiyometreden bir seri AE ler okunur. Sonunda 
DE ler v ye karşı  grafiğe geçirilir, dönüm noktas ında AE max. olur (Ş ekil 
7-16). Bu yöntem bütün potansiyometrik titrasyon tepkimelerine özellikle 
seyreltik çözeltilere uygulan ı r. 

Aia 0 I,/ 	rı 'L L ) 

Şekil 7-16. Kuvvetli bir asidin kuvvetli bir bazla diferensiyel yöntem° göre potansiyomet- 

rik titrasyon e ğ risi. 

Bu yöntemde bir köprü kullanmak gerekmedi ğ i gibi, difüzyon potansi-
yeli çok küçük ve bütün titrasyon boyunca hemen hemen sabit oldu ğundan 
hata daha azd ır. 

Örnek 1 

Au, AuI HI (m) I H2 (1 atm.), Pt 

hücresi için (a) anot, katot ve hücre tepkin ı elerini yazınız. (b) Bu hücre için 
25 C da 10-4  4 m HI çözeltisi içinde E = —0,97 ve 3,0 m çözdü içinde —0,41 
volt ölçüldii ğ iine göre, 3 m HI çözeltisi için aktiflik katsay ısmı  hesaplayınız, 
(c) An+ +e-  Au tepkimesi için e = 1,68 volt oldu ğuna göre AuI ün çö-
zünürlük çarp ımını  hesaplayını z. 

(a) Anot tepkimesi: Au + I-  (m) 	AuI + e 

Katot tepkimesi: 	(m) ± e -,,z± 1 /2 112 

Hücre tepkimesi: Au ± 	(m) + (m) AuI -F 1 /2 H2 
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e °Aui•Au = 43°Att ıku F 
In Ksp  

RT.  

(b) Hücrenin EMK i 

T 	
aH+ . aı-  

	

E = E ° — R log 	 = E ° 0,059 log 	
+ 	

-0,059 
F 	 • mi-  

log 
1  4_  

veya 

— E ° 	— E 	0,059 log m2 -4- 0,059 log fık  

— E ° = — E --F 0,118 log m + 0,118 log f±  

10-4  m HI çözeltisi seyreltik oldu ğundan f±  = 1 alınabilir. Her iki 
konsantrasyon için 

—(-0,97) 0,118 log 10-4  = —(-0,41) 0,118 log 3 -I- 0,118 log f±  

	

0,97 - 0,472 = 0,41 4- 0,0563 	0,118 log f±  

0,118 log f±  = 0,031 

031  

	

log f±  =  0, 
	

--- 0,2627 	= 1,83 
0,118 

(e) (b) için verilen EMK i ba ğı ntı s ı  10-4 
konsantrasyona göre şöyle yaz ılabilir 

RT 
E = E ° 	ln 

F 
	

mH+ • mı- , 

Au, Aul elektrodu için e° ba ğı ntıs ı  

m HI için, aktiflikler yerine 

e '11+,11 2  = 0 olduğundan 

E °Hitcre = e °H+,H2 — e °Au±,Att 
RT 
	 In K82, 
F 

	

RT 	 RT  In 	
1 

E = — e Au+,Au — ----F 	Ksp— IKspF 
	mx+  • mı- 

E = — 0,97 = — 1,68 — 0,059 log K sp  + 0,059 log (10-4) 2  

0,059 log Ksp = — 1,68 — 0,472 	0,97 = — 1,182 

1,182 
log K" = 	— 	20,03 

0,059 

Ksp  = 10-20 
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Örnek 2 . Cu CuC1 2  (m) I AgC1, Ag hücresinin 25 °C da m = 10 -4  ve 
m = 0,2 için elektromotor kuvveti E = 0,191 volt ve —0,074 volt ölçülmü ş tür. 
Bu hücre için (a) elektrot tepkimelerini ve hücre tepkimesini yazm ız. (b) 0,2 
m CuC12  çözeltisi için ortalama aktiflik katsay ı sını  hesaplayınız. 

(a) Anot tepkimesi: Cu F Cu 24-  (m) + 2 e- 

Katot tepkimesi: 2 AgC1 	2 e-  F 2 Ag 	2 Cl-  (2 m) 

Hücre tepkimesi: Cu -I- 2 AgC1 ± Cu 2+ (m) 2 Ag -I- 2 Cl-  (2m) 

(b) Nerst denklemine göre EMK 

RT 	
= 	

RT 
E = E° — 	ln acu2+  • a2 ci-  E — 	ln mc,u2+ • 

m2c ı- 
2F 	 2F 

RT 	 O 059 	 O 059 
ln fcu2+f2 c/-  = E ° — 

	

2 	
log mc.24- m 2 ci- 	log f 3•

2  

10-4 m CuC1 2  çözeltileri için fT  = 1 kabul edilerek önce E ° hesaplan ır 

E = 0,191 = E ° — 0,0295 log [(10 -4) (2 . 10-4)] = E ° 	0,335 

E ° = —0,144 volt 

Aktiflik katsayı sı  için 

	

0 059 	 3.0259 
2 

— 0,074 = — 0,144 — 	 log [(0,2) (2.0,2) 2 ] 

0,070 = — 0,0295 log 0,032 - 0,0888 log 

0,070 = — 0,0295 (2,505) - 0,0888 log 

0,070 = 0,295 . 1,495 - 0,0888 log 

0,0441 	0,070 
log 	=     = 0,4966 - 0,7883 = — 0,292 

0,0888 	0,0888 

log f = 1,708 

= 0,51 

Örnek 3. 

Zn I ZnC12  (m = 0,0102) I AgC1, Ag 

Hücresinin potansiyeli 1,1566 volt olarak ölçülmü ş tür. Bu çözeltide 
ZnC1 2  ün ortalama iyonik aktiflik katsay ı sını  hesaplayınız. 

e °Ag  c i,Ag  = 0,222 volt 

e 'zn2+,zn = — 0,763 volt 

log fT  
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Elektrotlarda yürüyen tepkimeler 

Katot tepkimesi: 2 AgC1 -I- 2e -  ± 2Ag 	2C1-  (m) 

Anot tepkimesi: Zn ± Zn 2+ (m) 	2e- 

Hücre tepkimesi: 2 AgC1 Zn 2Ag 2C1 -  (m) -1- Zn2+ 

E = E° 	
RT 
	 ln a 2 ci-  . azn2+ 

2F 

(m) 

E e ° Ag chAg — e Zn2+^  O  059 
' 2 	log m2 c ı --  inzn2+ 

0,059 
2 

log feci fZ 2+  

059 
1,1566 = 0,222 —(-0,763) - 0,0295 log (2.0,0102) 2  (0,0102) 	

0, 
	log 

1,1566 = 0,985 - 0,0295 log (4,257 . 10-6) 
3 .0, 059 
	  log 

2 

0,1716 = — 0,0295 (,629) - 0,0888 log 

0,1761 = — 0,0295 (-5,71) - 0,0888 log 

log f+  -
--=  0,1584 	0,1716 

0,0888 	0,0888 

log 	= 1,851 

= 0,709 

Örnek 4. 

Cd Cd 12 (a2) Ag I' Ag 
hücresinin EMK i 25°C da 0,2860 volttur. Çözeltideki iyonlar ın ortalama iyo-

nik aktifliğ ini ve elektrolitin aktifliğ ini hesaplayını z. 

e °Agi,Ag  = - 0,1522 

e 'cd2+,ccı  = — 0,402 

Katot tepkimesi: 2 AgI -4-  2 e - 	2 Ag + 2 I-  (a2) 

Anot tepkimesi: Cd ± Cd2+ (a 2) + 2 e 

Hücre tepkimesi: 2 AgI Cd 2 Ag Cd2+ (a2) + 2 (a2) 

RT  , 
E = e °Agl,,kg 	e °  Cd2+, Cd 2F 	

a cc/2 	a21- 

1,784 — 1,933 = — 0,149 
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, 
E = — 0,1522 - (-0,402) 	

0,059 log (vv+ v_v-) (m  f.)v 
2 

0,2860 = 0,2498 - 0,0295 log (1 1  . 22) m3  f3T  

0,0362 = — 0,0295 log 4 - 3 . 0,0295 log m3  

3 . 0,0295 log m 	0,2498 - 0,2860 - 0,0295 . 0,60200 

0,0885 log m 	--= — 0,0362 - 0;01770 = — 0,0539 

log m 	
0,0539 

= — 	 — 0,6 = 1,4 
0,0885 

m = 0,251 

Ortalama iyonik aktiflik 

a2v = (v± v+ v_v-)v m 	(11 . 	m = 	3 'V -4-m fT  

a = 1,585 . 0,251 = 0,3987 = 0,40 

bulunur. Elektrolitin aktifliğ i a2  = accu ı  
aca2  = a2 = avT = (v+' v-v-) (m fm)" 

a2  = 4 . (0,251) 3  = 0,063 

Örnek 5. 

Pt, H2 (1 atm.) I HC1 (10-4  m) I AgC1, Ag-Ag, AgC1 I HCl (0,1 m) I H2 
(1 atm.) I Pt 

hücresinin 25 °C da EMK i -I- 0,335 volttur. 

(a) Hücre tepkimesini yaz ınız. Hücre için 25°C da AG yi, 

(b) Ortalama aktiflik katsay ısım ve 

(e) AH nin s ıfır olduğunu kabul ederek 0°C da hücre tepkimesi için 
AG yi hesaplayınız. 

(a) Hücre tepkimesi deriş ik çözeltiden seyreltik yana ta şı nma varmış  gibi 

H+ (0,1 m) Cl-  (0,1 m) ± H+ (10-4  m) Cl-  (10-4  m) 

AG = — n F E = — 1 . 96500 . 0,335 = — 32000 joule 

(b) EMK i bağı ntısı , a l  > a2 olmak üzere 

E = 	 
2 RT 

ln 
 al 

F 	a ı  
2 RT 

 F 
In Mi fl  e  

m2 f2 
2 RT 

 F 
ln m ı  

m2 

2 RT  
F 	f2 
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Seyreltik çözeltide E, = 1 al ınırsa 

0
'
1  

0,335 = 2 . 0,059 log 	 
10-4 

--F 2 . 0,059 log 

0,335 = 0,118 log 10 3  -I- 0,118 log 

0,335 = 3 . 0,118 	0,118 log fı  = 0,354 	0,118 log 

-0,019 
	 = — 0,16 = log 

0,118 

log f1  = — 0,16 = T,84 

= 0,69 

(e) 

AG = AH — TAS 

AH= O olduğuna göre AS = — 

QS nin sıcaklıkla değ iş imi ihmal edilirse 

T2 

olur. Buradan AG273  için 

273 
zG273 = 	(-32200) = — 29,600 joule 

Örnek 6. 

Ag, AgC1 1 NaC1 (0,01 m) t  NaC1 (0,1 m) AgC1, Ag 

hücresi için, (a) hücre tepkimesini yaz ınız. (b) n_ 	0,6, 0,01 m NaC1 çö- 
zeltisi için aktiflik katsay ısı  0,90 ve 0,1 NaC1 çözeltisi için aktiflik katsay ısı  
0,80 olduğuna göre hücrenin EMK ni hesaplay ını z. 

(a) Anot: 	Ag 	Cl-  (0,01 m) ± AgC1 -I-e 	 (1) 

Katot: 	AgC1 H- e 	Ag 	Cl-  (0,1 m) 	 (2) 

Taşı nma ile: n_ Cl-  (0.1 m) ± n_ Cl- (0,01 m) 	 (3) 

n+  Na+ (,01 m) 	n+  Na+ (0,10 m) 	 (4) 

n_= 1 - n+  alınarak (3) yerine 

(1 - n+) Cl-  (0,1 m).r.>_. (1 - n+) Cl-  (0,01 m) veya 

Cl-  (0,1 m) - n+  Cl- (0,1 m) ± Cl- (0,01 m) - n+  Cl-  (0,01 m) 	(5) 

bulunur. 

fl 

1 

ft 

olur. 
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Hücre tepkimesi için 1, 2, 4 ve 5 tepkimeleri toplan ır. 

n, Na+ (0,01 m) 	n+  Cl-  (0,01 m) F n+  Nal-  (0,1 m) n+  Cl-  (0,1) 

a l  > a2  olmak üzere 

E = — vn —
RT 

 ln 
ai 	

+ 
RT  ln  (aNa+  ac ıi ı   n 

nF 	a2 	 F 	(aNa+ a c ı-)2 

(mNac ı ) 2 ı  (f±) 2 1  E — n+  0,059 log 
(InNac ı ) 22 (ff) 2 2 

 2  
-- 	0,40 . 0,059 log 	  

(0001,)2(0,9) 2  

E = -- 0,0236 log 100 . 0,7906 = — 0,0236 log 79,06 

E — 0,0236.1,898 = — 0,045 volt 

Örnek 7. 

25°C da sol yandaki hidrojen gaz ı  basıncı  p i  = 0,1 atm. ve  sağ  yandaki 

elektrodda hidrojen gaz ı  basıncı  p 2  = 1 atm. olan gaz konsantrasyon pilinin 
EMK ni hesaplay ını z. 

Hücre ş eması  

Pt, H2 (P ı  = 0,1) H+ H2 (P2 = 1 ) ,  Pt 

EMK 

Sağ  elekt: 2H+ --I- 2 e 	H2 (p 2) 

Sol elekt: H2 (p i) F 2 H+ + 2 e 

Hücre tepk: H2 (p i) 	H2 (p 2) 

E = 	 ln  

	

2F
RT 	P ı 
 P2 

E 	
0,059 	0, 

= 	
1 

2 	  log 	0,0295 log 0,1 = — 0,0295 

Elektromotor kuvvet eksi oldu ğuna göre hücre ş eması  yukarıda verilen 

ters yönde kurulmal ıdır. Yani bas ıncı  daha büyük olan gaz ın iyon haline geç-

mesi, bir diğ er deyimle yükseltgenmesi beklenir. O halde hücre ş eması  aş ağı daki 

gibi olmalıdır 

Anot Pt, H2 (P2 = 1) I 11+ I H2 (P ı  = 0,1), Pt Katot 
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(0,1)2 
(0,01) 2  

E — 2 . 0,059 = — 0,118 Volt 

0,059 log 100 E =-- — 0,059 log 

Örnek 8. 

Hg, Hg2C1 2  HC1 (0,01 m) I HCl (0,1 m) Hg 2C1 2, Hg 

konsantrasyon pilinde yar ı  geçirici zar aras ından yalnız H+ iyonları  geçebil-
mektedir. 

(a) Elektrot tepkimelerini ,iyonlar ın geçiş i ve hücre tepkimesini yaz ınız, 

(b) 25°C da EMK i hesaplay ını z. 

(a) Anot tepk: Hg + 2 Cl-  (0,01 m) E Hg 2C1 2  -I- 2 e --  

Katot tepk: Hg 2C12 	2 e-  .7<--> 2 Cl-  (0,1 m) + 2 Hg 

Göç olayı : 2 H+ (0,01 m) -4-± 2 H+ (0,1 m) 

Hücre tepk: 2H+ (0,01 m) 	2C1-  (0,01 m) E 2H+ (0,1 m) 	2C1-  
(0,1 m) 

(b) EMK: Nernst denklemine göre 

0, 
E = 	

059
log 

2 
(aıı+)1  (ac ı-)1 2  
(an+) 22 (ac ı-) 2 2 

Örnek 9. 

Pt, C1 2  (1 at ın.) I NaC1 (mi) I NaC1 (m 2) I C12  (1 atm.), Pt hücresi için 
(a) difüzyon potansiyelini ihmal ederek bir faraday için hücre tepkimesini 
yazınız, 25°C için EMK i ba ğı ntısmı  veriniz. 

mi  = 0,1 ve m2  = 0,01 dir. (b) Difüzyonun etkisini göz önüne alarak bir 
faraday için yürüyen olaylar ın hepsini yaz ınız. Aktiflikler yerine konsant-
rasyonlarm al ınabileceğ ini ve tas ıma sayılarının konsantrasyona ba ğ lı  ol-
madığı nı  kabul ederek EMK i ba ğı ntısmı  çıkarınız. n+  = 0,39 olduğuna göre 
taşı malı  EMK i ve difüzyon potansiyelini hesaplar ı:az. 

(a) 	Anot tepk: 	Cl-  (mi) E 1 /2 C1 2  + e- 

Katot tepk: 1 /2 C1 2 	e 	'.‹=_.> Cl-  (m2) 

Hücre tepk: Cl-  (mi) E O-  (m 2) 

Bölüm 6 da (6.224) ba ğmtısma göre ai  > a2  olmak üzere 

RT 	ai  
E =-- v 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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bağı ntı sı  kullan ılır 

E = — 0,059 log  (mc ı)1  
(mer")2 

= 	0,059 log 
0,01 
0,1 

— 0,059 volt 

Difüzyon ihmal edildiğ ine ve anyonlara göre tersinir pillerde denklem 
- iş areti ile kullamlaca ğma göre 

	

ı  T 	m  

	

E = — v  R  ln  m 
	

(5) 

	

F 	2 

(b) Göç ile, yukarıdaki değ iş melere ek olarak 

n_ Cl-  (m2) F n_ Cl-  (mi) 	 (6) 

n+  Na+ (m 1 ) 	n+  Na+ (m 2) 	 ( 7) 

difüzyonları  olur. 

n_ = 1 — ıı +  konarak 6 tepkimesi ş öyle yaz ı lır 

(1 — n+) Cl-  (m2) --4-± (1 — n+) Cl-  (mi ) 

Cl-  (m 2) — n+  Cl-  (m2) Cl-  (m 1) — n+  Cl-  (m 1 ) 	 (8) 

3, 7 ve 8 toplan ırsa 

n+  Na+ (m1)  -I- n+  Cl-  (m i) F n+  Na+ (m 2) -I- n+  Cl-  (m 2) 

Bu tepkimeye göre ta şı malı  EMK bağı nt ısı  

E t  — n+ 	
In  RT 	(mNa+)1 (mc ı-)1  = n+  0,059 log 	 

F  (mNa+)2 (mer)2 	 m22 

0,1 
Et = — 0,39.2.0,059 log 	0.01 = — 0,046 volt 

E t  = E + Edif 

Edif = E — E t  = — 0,059 — (-0,046) — 0,013 volt 

Örnek 10. 

25°C da ortalama iyonik aktiflikleri 0,1 ve 0,01 olan iki tuz asidi çözel-
tisi arasmdaki difüzyon potansiyelini hesaplay ınız. Katyonlar ın ortalama 

taşı ma sayısı  n+  = 0,828 dir. 

n+  = 0,828 olduğuna göre n_ 

1 - 0,828 = 0,172 

M2 1  
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Düfizyon potansiyeli, a l  > a2  için 

T 
Edip = (n_ — n+) 	

R 
	 ln 

F 	a2  

Edip = (0,172 - 0,828) 0,059 log 
0,01 

Edip = — 0,656 . 0,059 log 10 = — 0,656 . 0,059 

Edip = — 0,039 volt 

Difilzyon potansiyelinin büyüklüğü, iki çözeltinin aktiflikleri oran ı  
artt ıkça büyür. Hidroklorik asit ve di ğer asitler için hidrojen iyonlarımn 
taşı ma sayılann ın büyüklüğü nedeniyle difüzyon potansiyeli de büyük olur. 

Örnek 11. 

Sb, Sb 20 3  KOH (10-3  m), KC1 (m) I H2 (1 atm.), Pt 

Pilinde 25°C da 2 Sb + 6 OH-  Sb203  + 3 H 20+6 e için e ° = 0,66 volttur. 

(a) Anot, katot ve hücre tepkimelerini yaz ınız. 

(b) Aktiflik katsayısı  etkisini ihmal ederek 25 °C da hücrenin EMK ni hesap-
lay ınız. (c) E ğ er KC1 ün konsantrasyonu 0,01 m dan 0,1 m a yükseltilirse. 

de hesaplanan EMK i artar m ı , azal ır m ı  yoksa değ iş mez mi? 

(a) Anot tepk: 2 Sb + 6 OH-  -.(7± Sb2 03  -I- 3 H 20 + 6 e-

Katot tepk: 6H+ + 6 e f 3 H2 (1 atm.) 

Hücre tepk: 2Sb + 6 OH -  (m) + 6 H+ (bazlı  ortamdaki) 

Sb203  + 3 H20 + 3 H2 

Nernst denklemine göre EMK ba ğı nt ısı  

	

RT 	 1 
	 ln  	(1) 

	

6F 	(nl ıı +)6  (mon-T 

0,059 

	

6 
	ln (m

H
-I) 6  

E = 0,66 + 0,059 log K u, = 0,66 + 0,059 log 10-14 	(2) 

E = 0,66 - 0,059 . 14 = 0,66 - 0,83 = — 0,17 

E = — 0,17 volt 

0,1 

(b) 

(b)  

E = — e °sb20 3,sb 

E = — e csb20 3,sb 
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(e) KCl konsantrasyonu 0,01 den 0,1 n ı  a yükselitilirse aktiflik katsa-
yı s ı  küçülür. (b) deki 2 denklemi 

E = 0,66 4- 0,059 log K, = 0,66 	0,059 log (H+) (OH-) f2T 

biçiminde verilebilir. K,, termodinamik sabit oldu ğundan (H+) (OH-) iyon-
ları  çarp ımı  bu halde 10-14  den büyük olmal ı dır. Bu ise (b) de hesaplanan 
E nin değerini daha art ı  yapar. 

Örnek 12. 

Normal kalomel I I H+ (all- ı-), kinhidron I Pt 

hücresinin 25°C EMK i 0,179 volt olarak ölçülmü ş tür. Çözeltinin pH ı  nı  
hesaplaym ız. 

e °kinh = 0,6996 volt, ex_ka ı  = 0,2800 volt 

T R 
E = ekin i, 4- — F,- ın 	= e ° kinh• — 0,059 pH 

E = e °kinh — 0,059 plI — ekal 

e c kinh — ekai — E 
0,059 

0,6996 - 0,2800 - 0,179 	0,2406 
PH 	 0,059 	 0,059 

pH = 4,08 

Örnek 13. 

Pt, H Z  I çözelti (pH = x) I 1 N kalomel 

hücresinin 25°C da EMK i 0,5164 volttur. Barometre bas ınc ı  754,1 mm Hg 

olduğ una göre çözeltinin pH n ı  hesaplay ınız. 

e = ekalomel 	eH2 

0112 = ekalomet — E = 0,2800 - 0,5164 = — 0,2364 volt 

Barometre bas ıncında gaz açığ a ç ı karken, gaz ın kendi basıncı  ile, o s ıcaklık-

taki su buhar ı  bas ıncının toplam ı  barometre bas ıncına e ş it olur 

PBarometre = PH2 ± PH20 

25°C da pH20  = 23,8 mm Hg olduğundan 

Pn2 = PBarometre 	P ıı 2o 

P ıı 2 = 754,1 - 23,8 = 730,3 mm Hg = 0,961 atm 

pH = 
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H2 elektrot için 

2H+ + 2 e-  

RT 	p„, 	0,059 	 0,059 
e =   ln 	 log 	+ 	log a2„, 

a ıı + 2F 	 2 	 2 2 

e = — 0,0295 log pH2  + 0,059 log an+ = — 0,0295 log pH2  — 0,059 pH 

— 0,2364 = — 0,0295 log 0,961 - 0,059 pH = — 0,0295 ( İ , 9827) -0.059pH 

pH = 4,01 

Örnek 14. 

0,1 M asetik asit ve 0,05 M sodyum asetat içeren bir çözeltide hidrojen 
iyonları  konsantrasyonunu hesaplay ınız Ka  = 1,75 . 10-5  

Bu halde: C„, = 0,100 ve CTUZ 	CA- = 0,05 

CH 3 COOH -4-± CH 3  C00-  + H+ 

— . 	 - C CH3C00 

C CH3COOH 

Ka CCH3COOH 

C CH3C00—  

10 
= 1,75 . 10-5 0, —= 3,50 . 10-5  iyon gram /1 

PROBLEMLER 

1. Pt, C1 2  (1 at ın.) I HC1 (a) I AgC1, Ag 

pilinin 25°C da EMK i - 1,136 yoktur. e'cl„ ci = 1,358 ve e° A .+ , Ag = 0,799 

volt olduğuna göre AgC1 ün çözünürlük çarp ımını  hesaplay ımz. 

2. Pt, 1-1 2  (1 atm.) I H+ I Cl-  (1 N) I Hg2C1 2, Hg 

hücresinin EMK i 0,829 volt oldu ğuna göre 25 °C da çözeltinin pH ını  hesap-

layınız. 

3. Hg, Hg2C1 2  I Cl-  (1N) I I H+ (a ll+ = x), kinh. I Pt 

hücresinin EMK i 0,179 volt oldu ğuna göre çözeltinin 25°C da pH nu hesap-

laymı z. 

K. = 

C„+ 
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4. Ag, AgC1 I KC1 (m = 0,05, f+  = 0,840) I KNO 3 . I AgNO 3  (m = 0,1; 
f F  = 0,723) I Ag 

pilinin EMK i 0,4312 volt olduğuna göre AgC1 ün çözünürlük çarp ımını  hesap-

layını z. 

5. Ag, AgC1 HC1 (0,1N) Cam I tampon I I KC1d oy. Hg2C1 2, Hg 

hücresinde pH = 4,00 olan bir tampon çözelti kullan ıldığı nda EMK i 0,1120 

volttur. pH ı  bilinmeyen bir tampon çözelti kullan ıldığı  zaman ayn ı  hücrenin 

EMK i 0,3865 volt olduğuna göre bu çözeltinin pH ını  hesaplay ınız. Aynı  
hücrede pH = 2,50 olan bir tampon çözelti kullan ıhrsa EMK i ne kadar olur? 
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8. TEKNIK Pİ LLER VE AKÜMÜLATÖRLER 

8.1. GIRI Ş  

Kimyasal bir tepkimenin enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için 
kurulan galvanik hücrelere pil denir. Bu alandaki çah ş malar 1800 de Ales-
sandro Volta ile ba ş lamış tır. Bugün uygulamada kullan ılan çe ş itli piller vardır. 

İyi bir pil kullan ıldığı  sürece olanakl ı  olduğunca yüksek ve sabit bir po-
tansiyele sahip olmal ı dır. Ayrıca iyi bir pil, tepkime serbest entalpisinin en 
büyük kesrini kullan ılabilen dış  elektriksel i ş e çevirebilmelidir, (14 — 1.6-- 
1-8). Tepkime serbest entalpisinin tümünü d ış  elektriksel i ş e iki nedenle 
çevirmek olanakl ı  değ ildir: Hücrenin iç direnci s ıfır değ ildir ve böylece ener-
jisinin bir kı smı  hücre içinde joule etkisiyle yitirilir. İkincisi hiçbir kimya-
sam tepkime tam tersinir de ğ ildir, özellikle, pek çok hallerde oldu ğu gibi, 
en baş ta gelen olaylardan biri olan H+ iyonunun yük vermesi tersinir de ğ ildir. 
Tersinirliğ in azalmas ı  bir aşı rı  gerilim gerektirir. Uçlardaki yüksek potan-
siyel farkı  için iki koşul gereklidir: Yüksek elektrot potansiyelleri ve dü şük 
bir direnç. Sabit bir potansiyel fark ı  sağ layabilmek için hücre ancak küçük 
aşı rı  gerilimlere sahip olmal ıdır. 

Piller baş lıca iki çe ş it aşı rı  gerilim gösterirler: Konsantrasyon a şı rı  gerilim-
leri ve transfer a şı rı  gerilimleri, (9. 3, 9. 6, 14 — 1. 11 ve 14. 1. 12). 

Örneğ in Daniyel pilinde çinko sülfat çözeltisinin konsantrasyonu artar. 
Birinci türden metalik elektrotlarda potansiyel elektrokimyasal olarak 
aktif olan metal iyonu konsantrasyonuna ba ğ li olduğundan, pilin çal ış ması  
sırasında çinko elektrodunun elektrot potansiyelinde bir artma olur. Daniyel 
pilinde bakır elektrot art ı , çinko elektrot eksi kutbu olu ş turduklarından pilin 
EMK i küçülür. Bu olay konsantrasyon polarizasyonunu olu ş turur. Bu kon-
santrasyon polarizasyonunun etkisi küçüktür. Çünkü, bir elektrodun içinde 
bulunduğu çözeltinin konsantrasyonunda 1 /10 bir de ğ işme ile oda s ıcaklığı n-
da potansiyeli 

0,059 
volt değ iş ir. 
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Aktivasyon (Transfer) a şı rı  gerilimi daha önemlidir. Akivasyon a şı rı  ge-

rilimi iki elektrodda yürüyen kimyasal tepkimelerin s ınırlı  hızlarla ilerleme-
sinden doğ ar, özellikle hidrojen ç ıkışı  veya demirin çözünmesi veya ayr ış ması  
gibi baz ı  olaylarda. Böylece, küçük ak ım ş iddetlerinde bile tepkime h ı zı  EMK 

ini göze çarpar derecede kiiçülten bir de ğ ere de ğ in hı zla küçülebilir. A şı rı  geri-
limlerin bu etkilerini küçültmek veya gidermek için bu olaylar ı  gideren veya 
geciken olaylar ı  hızlandıran maddeler eklenir. Bu amaç için eklenen madde-
lere depolarizatörler denir. 

Bir tek elektrolit çözeltisi ile kurulan piller di ğerlerinden üstün tutulur. 
Bu halde çeş itli çözeltiler aras ında difüzyon olay ı  olmaz, hücredeki aktif 
maddenin kendi kendine harcanmas ı  ve kullanılmaksı zın tükenmesi kimyasal 
tepkimesi de olanaklı  olmaz veya çok küçülür. Bu tükenme olay ına kendi 
kendine bo ş alma (de ş arj) denir. Bu olaym olmad ığı  tipteki pillerin ömürleri 
uzun olur. 

Bugün kullanılmakta olan pillerin hepsi bir çözelti içerirler, bunlara 
özgü özellikler Çizelge 8-1 de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 8-1 

Bir elektrolit çözeltisi içeren ticari pullar 

Kuru 	 National Ruben-Mal- 
LeclancU Leclanch6 Lalande 	Karbon 	Karbon Co. 	lory 

Eksi kutup 	Zn malga. Zn malga. Zn malga. Zn malga. Zn malga. Zn malga. 

Artı  kutup 	C 	 C 	 C 	 C 	 C 	 lig 

Depolarizatör 	MnO, 	Mn02 	CuO 	Hava 	Hava 	HgO 

Elektrolit 	 NH4C1 	NH4C1 	NaOH 	NH4C1 	NaOH 	KOH 

% 10 - 20 % 10 - 20 % 20 - 25 	 % 20 	% 40 

Ortalama EMK(volt) 1,1 	1,1 	0,70 	1,0 	,--, 1,2 	,--, 1,3 

Kapasite Ah 

(Ah=amper saat) 	,--, 30 	1 - 2 	300-1000 	,-..., 125 	,-., 500 	0,4 - 3,2 

Kapasite 

(Wh -=-- Watt saat) ,-., 33 	1 - 2 	210 - 700 	,--, 125 	,-- 600 	0,5 - 4.1 

Ortalama ömür 

(yı l) 	 2 	1,5 	belirsiz 	belirsiz 	belirsiz 	> 3 

Bir hücredeki aktif madde bir kez tükenince o pil art ık çalış maz ve hüc-
reyi ba ş langıçtaki haline getirmek için onun elektriksel enerjisini yükseltmek 
üzere elektrokimyasal olay ı  ters yöne çevirmek olanakl ı  değ ildir. 

Akümülatörlerin ise içinde art ı  kutuptan eksi kutba do ğ ru bir elektrik 
akımı  geçirilerek i ş leyiş leri tersine de çevrilebilir. 
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KÖMÜR ÇUBUK 

C İ NKO KAP 

(MnO2 + C + NH4 C1 + H O) KAR. 

GÖZENEKLI KISIM 

HAREKETS İ Z KILINM1$ 
ELETROL İ  T (NH Cl +ZnCL

2
+ H

2
0) 

4 

Akümülatörler, bo ş alma süresince yürüyen elektrokimyasal olaylar 
tersine çevrilebilen elektrolitik hücreler gibidir. Böylece ba ş langıçtaki hal-
lerine eri ş ebilirler ve ald ıkları  enerjinin bir k ısmını  yine verebilirler. 

Kuramsal olarak bir akümülatör yapmak için herhangi bir tersinir 
tepkime kullamlabilirse de, uygulamada tek bir elektrolit çözeltisi gere ğ i 
kullanılabilecek kimyasal tepkimelerin seçimini s ınırlar. Kullanılmakta 
olan akümülatörler, Çizelge 8-2 de gösterilmi ş tir. 

Çizelge 8-2 

Çe ş itli Akümülatörler. 

Tip 	 Bileş inı 	 Ortalama EMK (volt) 

Kurşun 	Pb H2SO4  (d = 1,20) I Pb0 2, Pb 	 2,00 

Edison 	Çelik Fe KOH 	% 20) LiOH I Ni 203  . X H20 Çelik 	 •••• 1,25 

Jünger 	Çelik I Cd I KOH 	% 20-25) + LiOH I Ni203 .X H2O I Çelik 	•••• 1,2 

Ag - Zn 	Zn I K2 Zn02, % 40 KOH Ag202, Ag 	 1,5 

8.2. P İ LLER 

2 . a LedaneW (Löklanşe) pili 

Bugün kuş kusuz en çok kullan ılan pil Leclanche pili ( Ş ekil 8-1) veya 
onun değ iş tirilmesinden ve geliş itilmesinden elde edilen pillerdir. İ lk Lec-
lanche pilinin ş eması  ş öyledir 

Zn I NI-14C1 ti % 10 I Mn0 2, Karbon 

Şekil 8-1. LeelanclA pilinin ş ematik diyagramt. 
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Eksi kutupta (anodda) Zn 2+ iyonları  oluşur 

Zn 	Zn2+ -I- 2 e 	 (8.1) 

Artı  kutuptaki (katoddaki) tepkimeler çe ş itli ve karışı ktır, ama ba ş lıca 
elektrokimyasal tepkime, depolarizatör olarak kat ılan Mn0 2  ile ş öyledir 

Mn02  -I- 4H+ 4- 2 e -> Mn2+ 	2H20 	 (8 . 2) 

Özellikle iş lemin baş langı cında Mn02  elektrodunun elektrot potansiyeli 
iyi belirli değ ildir, geniş  çapta mangan dioksidin haz ırlanma yöntemine ve 
mangan dioksidin ticari olarak yap ılması  sırasında içine kat ılan aktif madde-
lerin konsantrasyonuna ba ğ lı dır. 

Bu bağ lılık en az ından kısmen ikinci depolarizatör olarak etkiyen atmos-
fer oksijeninin adsorplanma kapasitesi ile de ilgilidir. Atmosferik oksijenin, , 
özellikle başlangıçtaki eskime peryodunda, kendi kendine bo ş almanm baş -
lıca nedeni oldu ğu gösterilmiş tir. Oksijen metalik elektrotlarda H 20 2  e indir-
genir ve katoda eri ş en H202, NH4C1 yanında Mn02  i indirger. 

Mn02  elektrodunun elektrot potansiyelinin de ğ iş mesini etkileyen bir 
diğ er etken Scarpa (1941) ya göre Mn0 2  in fizikokimyasal yap ı  değ iş ikliğ idir: 
Mn0 2, Mn203, ve Mn304. Sonuncusu bo ş almamn sonunda olu şur. Çeş itli 
araş tırmalar sonucu bugün art ı  kutupta iki tür tepkimenin yürüdü ğü kabul 
edilmektedir. Birincisi yukar ıda verilen ve tamamen elektrokimyasal olan 
(8.2) tepkimesidir ve bu tepkime pilden ak ım çekerken ilerler. Buna ek ola-
rak iki kimyasal tepkime daha yürür: Birincisi elektrolit içinde çözünmü ş  
olan Mn2+ iyonları  ile geri kalan Mn0 2  aras ında olur ve manganit verir 

Mn2+ Mn02  + 20H-  -> 2 Mn0OH 	 (8.3) 

Diğer paralel tepkime anodda olu ş an Zn2+ iyonlarını  da içine alır 

Mn2+ + Mn02  40H-  4- Zn2+ --> Zn 0.Mn 203  2H20 	(8.4) 

ve heterolit olu ş turur. 

(8.3 ve 8.4) tepkimelerinin her ikisi de bo ş almadan bağı ms ı z olarak yürür- 
ler. 

ZnC12.2NH3  gibi oluş tuğu saptanan diğer ürünler ba ş lıca ş iddetli boş al-
ma sıras ında oluşurlar. Bu ko şullarda, olas ılıkla katodda olu ş an aşı rı  hidroksil 
iyonları  ve amonyum iyonlarının tepkimeleri ile amonyak ç ıkar 

NH4+ H- OH-  - NH3  + H20 	 (8.5) 

Açığ a çıkan amonyak çinko klorür ile az çözünen çinko amin olu ş turur 

ZnC1 2 	2NH3  ---> ZnC12  . 2NH3 	 (8 . 6) 
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Çinko aminin çözünürlüğü ZnO. Mn203  un çözünürlüğünden daha bü-
yük olduğundan ve sonuncu aminden daha küçük pH larda olu ştuğundan, 
çinko amin normal ko şullarda oluş maz. 

Sistematik olarak yap ılan deneyler, art ı  kutuptaki tepkimenin tam 
mekanizmas ının (8.2, 8.3 ve 8.4) denklemleriyle verilebilece ğ ini göstermiş tir. 
Boşalmış  hücredeki kimyasal ürünlerin miktarmdan hesaplanan kimyasal 
enerjinin, elektriksel ölçmelerden elde edilen de ğerlere çok iyi uyduğu bulun-
muş tur. 

C /Mn0 2  elektrodu termodinamik olarak dengede olmad ığı ndan Nernst 
denklemi geçerli olmaz. Çünkü hem de ğ iş ik tepkimeler yürür, hem de Mn 2+ 
ve Zn2+ iyonları  serbest halde bulunmayıp değ iş en bileş imlerde hidratize 

amin kompleksleri halindedirler. 

(8.5) tepkimesine göre olu şan amonyağı n hepsi ZnCl2  tarafından sap-
tanamaz, bir kısmı  sürekli olarak gaz halinde kaçar. Bu durum hücrenin 
tersinir işleyiş ine olan katkısı  ve diğer tepkimelere olanak vermesiyle Lec-
lanche pilinin i ş leyiş inin açıklanmasını  daha da giiçle ştirir. Örneğ in, aş ağı daki 

tepkimelere göre bazik çinko klorür olu şur 

Zn2+ H- 20H—  —> Zn (OH) 2 	 (8.7) . 

4Zn(OH) 2 	ZnC12  —> 4Zn(OH) 2  . ZnC12 	 (8.8) 

Leclanche pili kararl ı  olmayan bir pil tipini göstermektedir. S ınırlı  
akım ş iddeti ile çalış ması  sıras ında ş iddetle polarize olur. Çünkü art ı  kutupta 
oluş an OH—  iyonları  katı  halde bulunan depolarizatör içine güçlükle difüz-
lenir ve böylece katot bölgesi kuvvetli bazl ı  olur ve elektrot potansiyelini 
düşürür. Ş ekil 8-2 de Leclanche pilinin tipik bo ş alma eğ risi verilmi ş tir. Aşı rı  
gerilim nedeniyle diğer ko şullar sabit kald ığı  zaman eğrinin eğ imi boş al-
ma akım ş iddetinin bir fonksiyonudur. Ak ım ş iddeti ne denli büyük ise bo ş al- 

o 
> 

1,0 

0,5 
Saat 

Şekil 8-2. Bir Leelanch6 pili için bo ş alma eğ risi. 
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ma eğ risi de o denli dik olur. Ş iddetli bir ak ım almmas ından sonra, hücreyi 
tüketinceye kadar olmamak üzere, bir müddet hücre kendi haline b ırakılırsa 

mangan dioksitden elektrolit içine 01-P iyonlar ının difüzyonu mangan dioksit 

dolayındaki elektrolitin bazillığı nı  azalt ır ve elektrot potansiyeli yeniden ar-
tar. 

Leclanche pilinin de ğ işik bir tipi elektrokimyasal temelleri Leclanche 
pilinin aynı  olan kuru Leclanche pilidir. Kuru Leclanche pilinin L,eclanche 
pilinden farkı , kuru pilde elektrolit içine un ve agar agar gibi jel olu ş turan 

maddeler ekliyerek elektrolitin hareketi k ısmi olarak durdurulmuş  olmas ıdır. 
Pilde yürüyen tepkimenin 

Zn 2Mn02  2NH4C1 —> ZnC1 2 .2N1-1 3  Mn203  H2O 	(8.9) 

65 	174 	107 	 170 	158 	18 

olduğu kabul edilirse, 2 F elektrik çekmek için tepkimeye kat ılan her bir 
bileşenin ağı rhğı  altlarına yaz ılan miktarlar olmal ıdır. Yani hücrede çe ş itli 
bileş enler bu oranlarda bulunmal ı dırlar. Oysa uygulamada, özellikle küçük 
boş alma akımları  ve arahkh ak ım çekmelerde elde edilen amper-saat ba ş lan-
gıçta hücrede bulunan mangan dioksit ve amonyum klorürün a ğı rlığı nı  kar-
şı layan miktardan daha büyüktür. Bu Leclanche pilinin elektrokimyasal 
tepkimelerinin kar ışı k oldqu hakkında söylenenlerle uygunluktad ır. Özel-
likle tepkimeye atmosfer oksijeninin kat ılmas ıyla, mangan dioksidin Mn203 

 ten başka MnO, Mn304  e indirgenmesi ve di ğ er bazh tuzlarm olu ş ması  olaylar ı  
daha çok kar ış tırır. Kullanılan çinkodan en çok % 25-30 verimle yararlan ıla-
bilir. Çünkü özellikle kuru pilde çinko ayn ı  zamanda pilin dış  kabin oluş turur 
ve delininceye de ğ in kullanılamaz. 

Leclanche pillerinde kendi kendine bo ş alma hemen hemen ihmal edile-
bilir. Özellikle bak ır, kurşun ve gümüş  gibi daha soy metalleri içinde bulun-
durmayan uygun saf ham maddeler kullan ı lırsa metalik çinko üzerinde at-
mosfer oksijeninin H 202  e indirgenmesi çok yava ş tır. Bu metaller bulunursa 
galvanik olarak çinko üzerinde çökebilirler ve k ısa devreli Daniyel tipi yerel 
hücreler olu ş turabilirler. Böylece korozyena neden olan olaylarla çinko 
daha çabuk harcan ır ve olas ılıkla çinko kı lıf delinebilir. 

Kuru Leclanche pilinin ba ş lıca üstünlüğü ömrünün oldukça uzun olmas ı  
ve elektrolitinin mekanik olarak hareketsiz olmas ı  nedeniyle ta şı nabilen 
yerlerde kullan ılmasıdır. Sakmcas ı  ise iç direnci onlar ohm derecesinde bü-
yüktür. Pilden ak ım çekilirken bu direncin büyümesi bo ş alma sırasında da 
sürer. Kutuplardaki elektrik geriliminin sabit olmay ışı  da bir sak ıncad ır. 
Aralıklı  kıı llanmalar için bu sonuncu daha az önemlidir. 
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Son zamanlarda kuru Leclanche pilinin daha ümit verici di ğer değ iş ik 
tipleri önem kazanma ğa başlamış tır. Bu pilde çinko yerine ma ğnezyum mal-
gaması  kullanılmaktadır. Hücre şemas ı  

—Mg malga. I MgBr 2  % 19-25 I (BaCr0 4  % 3 -I- Mn0 2), C 

BaCr04  artı  kutbun depolarizasyonunu düzeltmek için eklenmi ş tir. Pilde 
yürüyen ba ş lıca tepkime ş öyledir 

Mg + 2 Mn0 2  2H20 Mg (OH) 2  2Mn0OH 	(8.10) 

Mağnezyumun eksi elektrot olarak kullan ılmasının üstünlüğü: Mağnezyumun 
standart elektrot potansiyeli çinkoya oranla çok daha eksidir, 

(e'z.24-,zn = — 0,763 ve e 'm g2±,m9  = — 2,37 volt), 

e ş değer a ğı rlığı  önemli derecede küçüktür, (kuramsal olarak yakla şı k çin-
konun üçte biri) ve yoğunluğu çok dü ş üktür, (dMg  = 1,7; dz. = 7,1). Böylece 
kuru mağnezyum pili uçları  aras ında büyük bir potansiyel fark ına sahiptir, 
aynı  eş değer amper- saat elektrik çekmek için anodda harcanan miktar 
azdır ve ticari pilin net a ğı rlığı  küçüktür. Aç ık devrede normal bir Leclanche 
pilinin potansiyel fark ı  1,6 volt iken kuru mağnezyum pilinin 1,9 yoktur. 
Farkedilece ğ i gibi, potansiyel farkmdaki art ış , mağnezyum ve çiıı konıııı  stan-
dart elektrot potansiyelleri aras ındaki farkdan beklenilenden daha küçüktür. 
Bu, geniş  ölçüde mağnezyumun yüksek elektronegatifli ğ i ile ilgilidir. Bunun 
anlamı  şudur: Ölçülen elektrik gerilimi her zaman pilin çal ış ması  sırasındaki 
gerilimlerdir. Böylece ölçülen potansiyel fark ı  Mg /Mg2+ dengesini kar şı lamaz, 

ama az veya çok hidrojen ç ıkışı  ve mağnezyumun korozyonu ile denetlenir: 

Mg 	Mg2+ 	2 e- 
	

(8.11) 

2H+ --F 2e-  -* H2 
	 (8.12) 

Bu 

Mg ± Mg2+ 	2e 	 (8.13) 

dengesi tepkimesinden hesaplanabilenden çok daha eksi elektrik gerilim-
leri verir. 

Gerek sürekli ve gerekse kesikli olan normal kullan ılış lar için, gerilimin 
sabitliğ i çinko halindekinden önemli derecede büyüktür ve yararl ı  kapasitesi, 

aynı  büyüklüklerdeki (ayn ı  ölçüler) piller için iki kat ından daha büyüktür. 

2. b. Ruben Mallory Pili 

Oldukça uzun zaman içinde yüksek ak ını  çekilmesi gerektiren uygula-
malarda daha üstün tutulan bir pil Ruben laboratuvar ı  ve P.R. Mallory and 

Co. tarafından yap ılmakta olan Ruben pilidir ve "RM pili" ad ını  ta şı r. 
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Pilin şeması  

— Zn malga . I KOH % 40 I (Zn (OH) 2  Kat ı  --I- Hg0), Hg 

Eksi kutupta yürüyen olay Leclanche pilindekinin ayn ıdır 

Zn 	Zn2+ -I- 2e- 
	

(8.14) 

Oluş an çinko iyonları  bazlı  çözeltide a ş ağı daki denkleme göre tepki-
me verir 

Zn2+ + 20H-  -> Zn (OH) 2  ± ZnO + H20 
	

(8.15) 

Böylece toplam anodik tepkime 

Zn + 20H-  -> ZnO -I- H 20 + 2e- 
	

(8.16) 

olur. Elektrolit asl ında ZnO ile doygun olduğundan, çinkat iyonlarının miktarı  
anodik yükeeltgenme ürünlerinin gerçekten yaln ızca ZnO ve Zn (OH) 2  ol-
masım sağ lamağa yeter. [Zn2+] [OH-  ]2 = 4,5 . 10-17  dir. OH-  iyonlarının 

molaritesi 7,7 ve aktiflik katsay ısı  yakla şı k 2 olduğuna göre Zn I Zn2+ elekt-
rot potansiyelinin, standart hidrojen elektroduna kar şı , — 1,317 V olduğu 

hesaplanabilir. Ba ş langıçta yalnızca katalizör olan HgO ile grafit kar ışı mından 

oluş an art ı  kutupta a ş ağı daki tepkimeler yürür 

Hg0 -I- H 20 -> Hg (OH) 2 	Hg2+ + 20H- 	 (8.17) 

Hg2+ + 2e-  -> Hg 	 (8.18) 

toplanarak 

Hg0 --F H20 -I- 2e-  - Hg 	20H- 	 (8.19) 

Hg I HgO, OH-  elektrodunun standart elektrot potansiyeli 0,854 V ve iyon-
lar çarp ımı  [1421 [0H- ] 2  = 1,7 . 10-26  olduğundan yarım hücrenin standart 
hidrojen elektroduna kar şı  elektrot potansiyeli 0,021 V olur. Pilin EMK i 
0 ;021 + 1,317 = 1,338 V olur. Bu de ğ er ticari pil için verilen yakla şı k 1,34 V 
değeri ile çok iyi uygunluktad ır. 

Şekil 8-3 de 1 eğ risiyle 5 S2 luk bir direnç üzerinden oldukça yüksek 
akım ş iddetinde Ruben pilinin bo ş alma eğ risi verilmiş tir. II eğ risi, aym bi-
çim ve ayn ı  büyüklüğe sahip olan kuru bir Leclanche pilinin bo ş alma eğ risini 
göstermektedir. 

Ruben pilinin ş iddetli boş alma süresince üstünlü ğü çok aç ıktır. Bu üs-
tünlük hem uçlar aras ındaki potansiyel fark ı , hem de potansiyelin sabitli ğ i 
bakımmdandır. Pilin 3 yıl kullanmaksızın saklanmas ı  halinde onun potansiye- 
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Ş ekil 8-3, Ruben 1VIallory ve Leelanch pillerinin bo ş alma eğ rilerinin 

karş ila ştırılmas ı . 

linde en küçük bir değ iş me olmaz, yaln ı z kapasitesi biraz küçülür: Ruben pili-

nin tek sakıncası  pahalı  oluşundadır. Diğ er pillerden pahal ıdır, ama bu pa 

hahlık onun üstünlükleriyle dengededir: Kapasitesi büyük, hacmi küçük, 
çelik kabın ömrü uzun, yüksek sıcaklık ve nemlilikte bile uzun direnç, çok 
yüksek ş iddette birden ak ını  çekme olana ğı . 

En önemli kullanılma yeri ku şkusuz askeri alandad ır, ama son yıllarda 

iş itme aygıtlarında ,foto ğraf mika fla ş  aygıtlarında, saat, cep hesap makinalar ı  
ve kalp anş lann ı  düzenleyici olarak da kullan ılmaktad ır. 25 gram a ğı rlığı ndaki 

bir pil değ iş tirilmeksizin kalbe 3 y ıl enerji verebilmektedir. 

Ruben laboratuvar' bu pilde anlat ılan normal bazl ı  pilinin baz ı  üstünlük-

leri ve Leclanche pilinin ekonomik yap ı sını  birleş tiren önemli bir değ işme 

yapmış  bulunmaktadır. Civa - II sülfat pili denilen bu pil ş öyle gösterilir 

---Zn malga. ZnSO 4  % 11 I 2HgO. HgSO4, C -I- 

Hücre tepkimesi a ş ağı dadır 

3Zn HgSO4  . 2H20 -> ZnSO4  2ZnO 3Hg 	(8.20) 

Bu pilin EMK i 1,36 yoktur. 

Elektrolite tamponlay ı cı  olarak eklenen bir madde pH ı  yükseltir ve en 

elveriş li olan 5-6 aras ında tutar. Bu pH da depolarizatörün çözünürlü ğü en 

küçüktür. Bu pil küçük ak ım ş iddeti ile uzun süreli kullanmalar için çok uy-
gundur. 13o ş alma eğ risi Ş ekil 8-3 e benzer. 

2 . c . Diğer Pil Tipleri 

Oldukça geni ş  bir alanda kullanılan Lalande pili, yenilenerek tekrar 

kullanılmas ı  bakımından diğerlerinden üstündür. Hücre ş enıası  

— Zn malga. I NaOH % 20 CuO, Cu 

239 



Eksi kutupta yürüyen birinci tepkime Leclanche pilindeki gibidir 

Zn -> Zn2+ 	2 e- 	 (8.21) 

Zn2+ iyonları  bazlı  ortamda kararl ı  değ ildir, OH-  iyonlar ı  ile tepkimeye 
girerek az çözünen sodyum çinkat verirler 

Zn2+ + 40H-  -> Zn02- 	2H 20 	 (8.22) 

Toplam anodik tepkime a ş ağı daki tepkime olur 

Zn 40H-  Zn02- 	2H20 + 2 e 	 (8.23) 

Böylece Zn2+ iyonları  konsantrasyonu çok küçük olur ve çinko elektrodun 
elektrot potansiyeli çok eksi olur. 

CuO art ı  elektrodda a ş ağı daki tepkimeye göre depolarizatör olarak 
etkir 

CuO + H 2O 	2 e -* Cu + 20H- 	 (8.24) 

Termodinamik nedenlerle bu tepkime, ara kademede bak ır-I oksit olu ş -
ması  ile, çe ş itli basamaklarda yürür. Bununla beraber Lalande pili için net 
tepkime olarak a ş ağı daki tepkime verilir 

Zn +20H-  CuO — Zn02-  + H 2O -1- Cu 	 (8.25) 

Lalande pilinde , hem CuO ve hem de sodyum çinkat elektrolit içinde az 
çözünürler, böylece elektrot tepkimesinin ba ş langı ç ve son bik ş enlerince her 
zaman doygun olarak dü şünülebilir. Bunun sonucu olarak pil çal ış ması  sıra-
smda hemen hemen sabit bir potansiyel gösterir. Ş ekil 8-4 de Lalande pilinin 
boş alması  için verilen eğ ride bo ş alma sıras ında açıkça sabit potansiyeli kar şı -
layan yatay k ısmı  iyice belirmektedir. Lalande pilinin EMK i Leclanche pi-
lininkinden daha küçüktür, ama onun iç direnci de çok daha küçüktür, 
ü) ve bu iki etken bir dereceye de ğ in birbirini dengeler. 

saat 

Ş ekil 8-4. Lalande pili için bo şalma eğ risi. 

Gerçi bakır - II oksit sodyum hidroksit içinde ancak az miktarda çözün-
mekte ise de, bu çözünürlük pilin kendili ğ inden bo ş almasını  önleyecek kadar 
az değ ildir: K ısa devreli yerel hücre olu ş ması  sonucu çinko üzerinde metalik 
bak ır ayrılması  ile kendi kendine bo ş alma olur. Böylece pilin uzun zaman 

0,5 
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depo edilmesi güçle ş ir. S-2  veya S 2032-  iyonlarına ayrış an maddeler eklenmesi 

Cu2+ iyonlarımn konsantrasyonunun daha çok azalmas ım sağ lar ve böylece 
pilin ömrü de uzat ılmış  olur. 

Lalande pilinde elektrolit miktar ı  Cu - II oksit bak ıra indirgendiğ i zaman, 

elektrolitin hemen hemen hepsinin harcanmas ını  karşı layacak ölçüde seçil-
miş tir. 

Bununla beraber bo ş almış  olan pilde bakırın daha çok normal s ıcaklığı n 
üstünde bir sıcaklıkta hava ile oksitlenmesini sa ğ layarak ve harcanm ış  olan 

elektroliti yenileyerek pil tekrar kullan ılabilir. Eğer çinko elektrot çok har-
canmış sa o da yenilenebilir. 

Lalande pilinin üstünlü ğü, geriliminin sabit olmas ı , kısmi yenilenmesinin 
olanakhlığı  ve yap ılmasımn basit olmas ıdır. Baş lıca demiryolu i ş aretlerinde 
ve elektrik bulunmayan yerlerin ayd ınlat ılmasında güç kayna ğı  olarak kul-
lanıhr. 

Oldukça geniş  kullanma alanı  olan bir diğer pil tipinde depolarizatör 
olarak hava oksijeni kullan ı lır Bu tipin ilk örneğ i Fery pilidir. Bu pil bir dere-
ceye kadar Leclanche pilinden ç ıkmış tır. Orada mangan dioksit ve karbonda 
adsorblanmış  olan ikinci depolarizatör hava oksijeni, Fery pilinde as ıl depola-
rizatör olmu ş tur ve mangan dioksit kullan ılmaz. Böylece hücre şemas ı  

— Zn malga. I Elektrolit I C + 

olur. Eksi kutupta yürüyen birinci tepkime Lalande pilindeki gibidir. Art ı  
elektrodda hava oksijeninin depolarizatör etkisiyle a ş ağı daki tepkime yürür 

1 /2 02 (Ads.) 	H 2O -I- 2 e 	2 OH- 	 (8 . 26) 

uygun bir katalizörün bulunmamas ı  halinde 

02 (Ads.) -I- H 2O + 2e- 	H0 2- 	OH- 	 (8 . 27) 

tepkimesi de olur ve potansiyelini dü ş ürür. 

Eğer elektrolit olarak amonyum klorür kullan ı lırsa ikinci tepkime ,ola-
rak (8.5 ve 8.6) tepkimeleri ve e ğer elektrolit olarak sodyum hidroksit kulla-
mlırsa (8.22) tepkimesi yürür. 

Fery pilinde karbon elektrot gözenekli ve sünger gibidir. Ayr ıca biraz 
da elektrolit yard ımıyla yüzeyde ç ıkıntılar olu ş maktad ır. Karbonun bu hali 
depolarizatör olarak etkiyen hava- Oksijeninin karbon yüzeyinde adsorplan-
masına yard ım eder. 

Fery pilinin ba ş langıçta EMK i 1,25 volttur, ama kullanma s ıras ında 
potansiyeli hızla 0,9 volta dü ş er. Fery pilinin as ıl sakıncas ı  oksijenin depo 
larizatör etkisinin yava ş  olmasındad ır. Bu da büyük ak ım çekilmesini önler. 
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National Carbon Company taraf ından elektrolit olarak amonyum klo-
rür ve sodyum hidroksidi ıı  bir arada kullan ılması  ile bu pilde önemli derecede 
bir geliş me sağ lanmış tır. Art ı  elektroddaki karbon tanecikleri hidrofobik bir 
madde ile ön iş lem yapılmış lardır. Böylece, karbon tanecikleri üzerindeki gö-
zeneklere elektrolitin girerek ıslanması  sakıncas ı  kalmaks ı zın, elektrodun gö-
zenekliliğ i önemli derecede art ırılmış tır, yaln ız elektrodun dış  kısmı  elektrolit 
ile gerçek de ğme halindedir. Böylece hava oksijeni ve adsorplanm ış  oksijen 
aras ında dengenin kuruldu ğu karbon elektrodu yüzeyi önemli derecede geni ş -
lemiş  olduğundan oksijenin depolarizatör etkisine yard ım eder. 

Amonyum klorür ile daha büyük etkin de ğme yüzeyi sağ landığı ndan, 
karbon elektrodun elektrot potansiyeli Fery pilindekinden 0,1 volt daha bü-
yük olan yakla şı k 1,0 volta ula şmış  olur. Amonyum klorür yerine sodyum 
hidroksidin kullanılması  pilin EMK inip daha da artmasmı  sağ lamış tır. Çünkü 
çinko elektrot 0,2 volt daha eksi olur ve pilin EMK i 1,2 volta eri ş ir. Her iki 
tip pil de, önemli derecede ak ım ş iddeti ile ho ş almasında bile, gerilimi sabit 
kalır, ( Ş ekil 8-5). 

S aat  
Ş ekil 8-5 Çeş itli koşullarda National Carbon Pilinin bo ş alına diyagram ı . 

Fery pilinde daha iyi bir geli şme elektrolit içine Ca(OH) 2  eklenmesiyle 
sağ lanmış tır. Ca(OH) 2, sodyum çinkat ile tepkimeye girerek yeniden sodyum 
hidroksit olu ş turur. 

Ca(OH) 2  + 2NaHZnO 2  -> CaZn 202  H- 2NaOH -I- H 20 	(8.28) 

Son yıllarda çok çe ş itli piller yapılmış  ve geliş tirilmiş tir. Bunlardan depo-
larizatör olarak klorür kullan ılan iki tip endüstriyel olarak çok miktarda üre-
tilmektedir. Bunlar ın ş emaları  

— Mg malga. I MgCl 2  I AgC1 , Ag 

ve 

— Mg malga. I MgC1 2  Cu2C12  , Cu 

eksi kutupta yürüyen tepkime iki de ğerli mağnezyum iyonlarm ın, Mg2+, 
oluşmas ı  ve bunların hidratla şmış  mağnezyum klorür haline dön.ü şmesidir. 
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Artı  elektrotlarda yürüyen tepkime ,bo ş alma ile oluş an atomik hid-
rojenle bak ır bir klorür veya gümü ş  klorürün indirgenmesidir. Bu piller oldukça 
yüksek akım sağ larlar. Gümüş  klorür pilinin 0,2 m A / cm 2  bir aklın için 
potansiyeli yaklaşı k 1,6 volttur, 70 mA /cm 2  için yaklaşı k 1,3 volttur. Bakır-I 
klorür pilinin potansiyeli daha dü şüktür. Bu pillerin bo şalma sıras ında potan-
siyelleri çok kararl ıdır ve --50 °C s ıcakhğa kadar durumlar ı  çok iyidir, böylece 
kutup bölgelerinde kullamlabilmekteclir. Deniz suyunun elektrolit olarak 
kullamlabilme olanağı , bu pillerin gerek duyuldu ğunda gemilerde kullan ılması  
için de çok uygundur. 

8.3. AKÜMÜLATÖRLER VEYA ELEKTRIK B İ Rİ KTİ REÇLER İ  

Akümülatörler veya elektrik biriktireçleri elektrot olaylar ı  hemen ta-
mamen tersinir olan galvanik hüc ı elerdir. Akümülatörlerin bo ş almalarmdan 
sonra, dış arıdan verilen bir ak ı m ile elektrolitik hücre yap ılmas ı  yoluyla 
elektrokimyasal olaylar tersine çevrilebilir. Elektrolitik hücre olarak çal ış -
ması  sırasında elektrik enerjisinin büyük bir k ısmı  sistemde iç enerji haline 
çevrilir, böylece akümülatör ba ş langıçtaki haline getirilmi ş  olur ve yeni bir 
bo ş alma işlemi için kullanılabilir. 

Daha önce söz konusu edilen piller akümülatör olarak çal ış amazlar, çünkü 
elektrot olaylar ı  tersinir değ ildir. Örneğ in Leclanche pili doldurulmak iste-
mese, yani kurşun akümülatöründe oldu ğu gibi dış tan verilen bir akunla 
elektrolitik hücre yap ılırsa art ı  kutupta klor ç ıktığı  gözlenir. 

Kuramsal olarak, bir akümülatör yapmak herhangi bir tersinir elektro-
kimyasal olayın kullanılabileceğ i düş ünülebilirse de uygulamada yaln ız bir 
elektrot çözeltisi ile çal ış ma eğ ilimi gösterilmesi, olanakh elektrokimyasal 
olayların seçilınesini s ınırlar. Kullan ılmakta olan akümülatörler Çizelge 
8-2 de gösterilmi ş tir. Günlük uygulamalarda daha çok kur şun akümillatörleri 
ve Ferro-nikel bazl ı  akümülatörleri (demir-nikel bazla akümülatörleri) kul 
lanılmaktadır. Son zamanlarda bazl ı  çinko-gümüş  akümülatörleri de piya-
saya ç ıkmış tır. Bu sonuncular çok ilginç özelliklere sahiptirler ve çe ş itli uy-
gulamalar için diğer tiplerle yarış ma halindedirler. Çizelge 8-3 de akümüla-
törlerin belirgin özellikleri özetlenmi ş tir. 

a) Kurşun Akümülatörleri 

Kurş un akümülatör 1859 da Plante taraf ından bulunmuş tur. Galvanik 
pil şeması  aş ağı daki gibi verilir 

— Pb PbSO4  H2SO4  1 PbSO4; Pb0 2  Pb 
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Çizelge 8-H 3 

Akümülatörlerin belirgin üzellikleri 

AWUMÜLATORLER 

Pb 	 Ni-Fe 	 Ni-Cd 	 Ag-Zn 

Artı  kutup 	Pb üzerinde Pb0 2  Ni203 	 Ni 203 	 Ag üzerinde Ag202 

Eksi kutup 	Pb 	 Fe 	 Cd 	 Zn 

Elektrolit 	 H,SO4  % 15-40 KOH % 21 -H 	KOH % 21 -H 	KOR % 40 

LiOH 50 g /1 	LiOH 50 g /1 	K2ZnO2  doy. 

Ortalama EMK (V) 1,95 	 1,18 - 1,20 	1,20 	 1,50 

Kapasite Ah/Kg 	,,..' 15 	 ,s,  22 	 -., 21 	 ,-- 95 

(Ah = amper saat) 

Kapasite Wh /Kg 	,--, 29 	 ,..., 26 	 ,--, 25 	 ,-..., 140 

(Wh = Watt saat) 

Ortalama ömür 	15 y ı l 	 10 yı l 	 10 y ı l 	 100 Boş alma 

Bo ş alma s ırasında art ı  kutupta yürüyen elektrot tepkimesi 

	

Pb0 2  + 4H-, 	2e- 	 2H 20 

	

Pb 2+ 	SO42- 	PbS‘04  

(8.29) 

(8.30) 

(8.31) Toplam: Pb0 2  + 4H+ - --I-- SO 42- 	2e- 	PbSO4 	2H 20 

Buna göre art ı  kutupta sülfürik asit harcanmas ı  ile su oluşur ve elektrot 
yüzeyinde PbSO 4  çökelir. 

Eksi kutupta yürüyen tepkime 

Pb -› Pb 2+ + 2e- 	 (8 . 32) 

Pb 2+ 	SO42-  --> PbSO4 	 (8.33) 

Toplam: Pb + SO42-  --> PbSO 4 	2 e 	 (8 . 34) 

Eksi kutupta da sülfürik asit harcan ır ve PbSO4  oluşur. Hücre tepki-

mesi bu iki elektrot tepkimelerinin toplam ı dı r 

boş alma 
Pb0 2 	21-1 2SO4 	Pb 	2PbSO4 	2H 20 	(8.35) 

dolına 

Elektrotların her ikisinin de sülfatla ş ması  (sülfat olu ş ması), hem deney-

sel olarak gözlenmektedir ve hem de termodinamik hesaplamalarla uygun-
luktadı r. 

Yukarı daki aç ıklamalardan anla şı lacağı  üzere her bir elektrodun elektrot 
potansiyeli ve böylece akümülatörün EMK i ba ş lıca sülfürik asit konsantras-
yonuna bağ lıdır. 
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Art ı  elektrot için Pb 4+ Pb 2 + dengesinin aş ağı daki tepkimelerle kuruldu-
ğ u düşnülebilir 

Pb02 + 4H+ 	Ph4 + 	2H20 (8 . 36) 

Pb2+ -I- 211 20 ± Pb0 2  + 4H+ + 2e (8.37) 

Pb2+ ± Pb4 + 	2 e (8.38) 

Bu tepkimelere göre 25 °C için art ı  elektrodun elektrot potansiyeli (re-
doks elektrodu oldu ğu düş ünülerek) 

0,059 	
[Nı  
[Pb2

+  I 
4+] 

e 1 	e o pb4+, pb2+ 	 log 	 (8 . 39) 
2  

bağı ntı sıyla verilebilir, basitle ş tirmek için aktiflik katsay ısı  1 alınır. Pb4+ 
Pb 2+ için standart redoks elektrot potansiyeli 1,69 1,70 volttur, (Çizelge 
6-2 ve 6.3). 18°C da yo ğunluğu 1,15 g /cm 2  olan bir sülfürik asit çözeltisi için-
de, Pb0 2  ve PbSO4  katı  halde bulunmak üzere, Pb 4+ iyonlarının konsantras-
yonu 0,91 . 10-4  ve Pb 2+ iyonlarının konsantrasyonu 5 . 10 -6  d ır. Bu değerler 

25 °C için (8.39) denkleminde yerine konulursa 

e 1  = 1,70 	0,0295 log 	  
0,91 . 

5 . 10-6
104 ı 	(8.40) 

e i 	1,74 V bulunur. 

Eksi kutbun Pb 2+ 1 Pb elektrodu olduğu düşünülürse, bunun standart 
elektrot potansiyeli —0,126 yoktur, (Çizelge 6-2). Yukar ıda verilen kurşun -
II iyonu konsantrasyonu elektrot potansiyeli ba ğı ntı sında yerine konulursa 

0,059 
e2 = e °Pb2+,Pb 	2 
	 log [Pb 2+] 	 (8.41) 

= —0,126 -I- 0,0295 log 5 . 10 -6  

—0,27 V 

bulunur. 

Bunlardan yararlanarak, 18°C da yo ğunluğu 1,15 g /cm3  sülfürik asit içeren 
bir kurş un akümülatörünün oda s ıcaklığı nda EMK inip 

E = e l  — e2  = 1,74 — (-0,27) = 2,01 V 	 (8.42) 

olduğu hesaplan ır. 20 °C da ölçülen de ğeri ise 1,98 volttur. Pb 4+ ve Pb 2+ iyon-
lar ı  konsantrasyonlarm ın belirlenmesi ile ilgili belirsizlikler göz önüne al ınarak 
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ölçülen ve hesap edilen de ğ erlerin birbirlerine çok iyi uydu ğu kabul edilmek-
tedir. 

Kurş un akümülatöründe EMK inip hidrojen iyonu konsantrasyonuna 
bağ lılığı nı  hesaplamak için, Pb 4+ I Pb 2+ elektrodu için, kat ı  faz olarak Pb0 2 

 in oluş tuğunu düşünmek gerekir. Bu tepkime için 

Pb0 2 	4 H+ -> Pb4+ -I- 2 H 2O 	 (8.43) 

denge sabiti 

K — 
 [Pb4+] 

(8.44) [11+14 

olur. Diğer bir deyimle Pb 4+ iyonları  konsantrasyonu H+ iyonlar ı  konsant-

rasyonunun dördüncü kuvveti ile artar. (8.44) ba ğı ntı sından alınan Pb4+ 
iyonları  konsantrasyonu (8.39) denklemine konursa 

0,059
2 	

K [1114  
e l  = e o pb4+, /, b 2+   log 	

[Pb2+] 	
(8.45) 

bulunur. Diğer yandan H+ iyonlar ı  konsantrasyonunun artmas ı  SO42-  iyon-
ları  konsantrasyonunu da art ırır. PbSO4  ın 25 °C da çözünürlük çarp ım ı  

[Pb 2+] [SO42-  = K" = 1,3 . 10-8  (8 . 46) 

denklemi ile verilebilece ğ inden, SO42-  iyonları  konsantrasyonunun artmas ıyla 

Pb 2+ iyonlarının konsantrasyonu azal ır, böylece (8.45) ba ğı nıtı sı  ile verilen 

kurş un dioksit elektrodunun elektrot potansiyeli daha da art ı  değ ere doğ ru 

kayar. Pb 2+ iyonlar ı  konsantrasyonunun azalmas ı , eksi elektrodun elektrot 

potansiyelini daha eksi de ğ ere do ğ ru kaydırır. Böylece hidrojen iyonlar ı  kon-
sontrasyonu artt ıkça akümülatörün EMK i büyür. 

Akümülatörün H+ iyonu konsantrasyonuna ba ğ lı  olan EMK i ba ğı nt ısı  
(8.45) denkleminden (8.41) denklemi ç ıkarılarak bulunur. 

[H+]  2  

[Pb2+] 

Burada E °', her iki elektrodun standart elektrot potansiyelleri yan ında 

denge sabiti K ile ilgili logaritmik terimi de içermektedir. (8.47) ba ğı ntı sı  akü-

mülatörün EMK inip pH a bağ lı  olduğunu göstermektedir. pH yaln ızca (8.47) 

bağı ntısında EMK ini değ iş tirmez, dolayl ı  olarak Pb 2+ iyonları  konsantras-

yonunu da belirler. 

Akümülatörün bo ş almas ı  sırasında sülfürik asit harcan ır, H+ iyonları  
konsantrasyonu azal ır ve böylece akümülatörün EMK i küçülür. Akümüla- 

E = e l  — e 2  = E °' --F 0,059 log (8.47) 
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törün doldurulmas ı  sırasında ters tepkimeler yürür, sülfürik asit olu şur. 
H+ iyonları  konsantrasyonu artar ve bunlar ın sonucu olarak akümülatörün 
EMK i yükselir. Bir akümülatörün EMK inip sülfürik asit yo ğunluğuna hağh-
41, ampirik bir denklem olan, a ş ağı daki bağmtı  ile verilir 

E 	1,85 	0,917 (d — 1) 	 (8.48) 

Her iki elektrodda da bo ş alma sırasında kur şun sülfat olu şur. Bu kurşun 
sülfat çok küçük parçac ıklar halinde olduklarından doldurma s ırasında ters 
tepkimeler bir zorlu ğ a uğ ramaksızın yürürler. 

Kurşun akümülatörünün kapasitesi, elektrotlarm tipine, aktif kütlesine, 
kullanılma yüzdesine, asit konsantrasyonuna, bo ş alma akımı  ş iddetine, sıcak-
il& ve akümülatörün bo ş aldığı  kabul edilen son potansiyeline ba ğ lıdır. Küçük 
gözenekli elektrotlar ın kapasitesi, ayn ı  aktif kütleli sıkı  yap ıh elektrotlardan 
daha büyüktür. 

Asit konsantrasyonu, akümülatörün kapasitesine dolayl ı  olarak etkir. 
Sıcaklık artt ıkça akümülatörün kapasitesi artar. Örne ğ in 27°C da kapasitesi 
100 olan bir akümülatörün, 12°C daki kapasitesi 50 ye dü şer. 

Bir kur şun akümülatörünün bo ş almış  olduğu kabul edilen en düşük 
gerilimi 1,8 yoktur. Bu gerilimin alt ında kurşun sülfat tanecikleri büyür ve 
ondan sonraki doldurmay ı  güçle ştirirler. Bu büyük tanecikler yalmz omik 
dirence sahip de ğ illerdir, aynı  zamanda bu sülfatlar ın yeniden ba ş langıç 
halleri olan Pb0 2  ve Pb a dönüşmek üzere verdikleri tepkimeler de yava ş  
yürürler. Potansiyel 1,8 volta eri ş ince, boş alma eğ risi keskin bir düş me dalı  
gösterir, ( Şekil 8-6). Bu durum aktif kütlenin tamamen harcand ığı nı  belirt-
mez, daha çok her bir taneci ğ in üzerinin, tepkime h ı zını  düşürecek bir kalın-
lıkta kurşun sülfat tabakas ı  ile örtüldüğünü gösterir, akümülatörün elek-
trik gerilimi dü şer. 

Şekil 8-6. Kurşun akündilatörünün doldurulma ve bo ş alma 
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Bir kurşun akümülatör uzun zaman kullan ılmaksı zın b ırakılmamalıdır 
Özellikle bo ş aldığı  zaman veya bo ş almağa yakın hallerde akümülatör doldu-
rulmaksızın bırakı lırsa sülfat tanecikleri büyür, bu olaya sülfatla ş ma denir. 

Bir kurşun akümülatörün kendi kendine bo ş alması  Ruetschi ve Angs-
tands'a (1958) göre çe ş itli tepkimelerle yürür. En az alt ı  tepkime olanakl ı -
dır. Art ı  kutuptaki kendi kendine bo ş alma baş lıca kurşun dioksit ve ona des-
tek maddesi olarak kat ılan ve koruyucu PbSO 4  tabakas ı  içinde gözeneklerin 
oluş masını  sağ layan alaşı m metali antimon aras ındaki tepkimesidir 

Pb Pb0 2  2H2 SO4  -> 2 PbSO4  2H20 	 (8.49) 

2Sb 5Pb02  6H2SO4  --> (Sb0 2) 2  SO4  + 5PbSO4  6H20 	(8.50) 

Bu kendi kendine boş alma asitlik artt ıkça azal ır. Asitliğ in artmas ıyla elekt-
rotlar üzerinde pasifle ş tirici PbSO4  tabakas ı  oluşur. Art ı  kutupta bir diğ er 
kendi kendine bo ş alma tepkimesi Pb0 2  arac ılığı  ile suyun ayrış ması dır 

Pb0 2  -F 2H+ + SO42-  -> PbSO4  + H20 4- 1 /20 2 	(8.51) 

Bir diğeri ise Pb0 2  e değ mekte olan ayırı cıların yükseltgenmesidir 

Pb0 2  (yükseltgenebilen ay ırı cı  maddeler) + H 2SO4  - PbSO4  + (yük-
seltgenmi ş  madde) 	 (8.52) 

Bu bakımdan arrı cı  olarak kullan ılabilecek en iyi madde mikro-göze-
nekli kauçuk görünmektedir. Art ı  kutupta bir diğ er kendi kendine bo ş alma 
tepkimesi, aç ık devre halinde eksi kutupta olu ş an H2 nin yükseltgenmesidir. 

Pb0 2  + H2  + H2SO4  -> PbSO4 	2H20 	 (8.53) 

Ama hidrojenin deri ş ik sülfürik asit içinde çözünürlii ğ iinün az olması  nedeniy-
le, bu tepkimenin kendi kendine bo ş almada katk ısı  çok azdır. 

Eksi kutupta ba ş lıca kendi kendine bo ş alma tepkimesi asidin metale 
etkisiyle hidrojen ç ıkarmas ı dır 

Pb 	H 2SO4 	PbSO4  --F H, 	 (8.54) 

yabanc ı  elementlerin bulunmamas ı  halinde, kur ş un üzerinde hidrojenin a şı rı  
geriliminin büyük olmas ı  nedeniyle, bu tepkimesinin h ı zı  çok küçüktür. Ama 
antimin bulunması  halinde hidrojen a şı rı  gerilimi önemli derecede küçülür 
ve kendi kendine bo ş alma da hızlanır Kurşundan daha soy olan metallerin 
eser halinde bulunmas ı , kükürt dioksit, tuz asidi, nitritk asit ve kromik asit 
de ayn ı  etkiyi gösterirler. Eksi kutupta ikinci kendi kendine bo ş alma tepki-
mesi elektrolit içinde çözünmü ş  olan oksijenden ileri gelir 

Pb + 1 /2 02 + H2SO4 --> H20 	PbSO4 	 (8.55) 
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gerçekte bu tepkime çok h ızlı dır ve boş alma yaln ızca oksijenin difüzyon 
hı zı  ile denetlenir. 

Kurş un akümülatörün en göze çarpan kendine özgü özelli ğ i, boşalma 
sırasında geriliminin sabit kal ışı dır, ( Ş ekil 8-6). Bo şalma sırasında gerilim-
deki küçük dü ş me sülfürik asidin seyrelmesi ile ilgilidir. 

Bir akümülatör doldurulma s ırasında, boş alma sırasında geri vermek 
üzere, elektriksel enerjiyi sistemin iç enerjisi haline dönü ş türerek depo eder. 
Ideal bir akümülatörün doldurulma s ırasında absorbe ettiğ i bütün enerjiyi 
saklaması  beklenir. Gerçekte ise akümülatörler absorbe ettikleri enerjinin 
ancak bir k ısmını  saklarlar. Bir akümülatörün alanı  verimi boş alma sıra-
sında elde edilen elektrik miktar ının doldurulma sırasında verilen elektrik 
miktanna oran ı  olarak verilir. Enerji verimi ise, boşalma sırasında elde edilen 
enerji miktar ının doldurulma s ırasında sağ lanan enerji miktarma oran ı  ola-
rak tammlamr. 

Kurşun akümülatörlerinin elektrotlan, onlar ın yap ılma iş lemine göre iki 
çeş ittir. 

1. Plante elektrotlan: Plante elektrotlan ç ıkış  maddesi saf kur şundur. 
Eğer sülfürük asit çözeltisi içine kur şun anot olarak asd ıp elektroliz edilirse 
anot hemen bir Pb0 2  tabakas ı  ile kaplanır ve elektroliz uzun sürdürülürse 
daha sonraki tepkime suyun ayn şması dır. Eğer sülfürik asit içine, kur şunla 
oluşturdukları  tuzlan çözünür olan NO 3- , C104-, CH3C00-  gibi iyonlan 
içlerinde bulunduran asitler eklenirse, s ıcakhk, sülfürik asit ve diğer asitlerin 
oranlarının uygun olmas ı  halinde, kurşunun kur şun dioksit haline dönüş -
mesi yalnız yüzeyde kalmaz kur şunun içine doğ ru ilerler. 

Bu olay aş ağı daki gibi aç ıklamr. 

Kurşunun çözünen tuzlan yan ında anot yüzeyinde s ıkı  olmayan veya 
yapışı k olmayan kur şun sülfat olu şur, (çözünen tuzlarm sülfürik asit ile 
tepkimeleri nedeniyle) ve bu sülfat daha sonra kur şun diokside dönüşür. 
Akım yönü değ iş tirilince kurşun dioksit tabakas ı  gözenekli metalik kur şuna 
dönüşür. Böylece akümülatörün eksi kutbu haz ırlanmış  olur. Bu yöntemle 
haz ırlanan kurşun dioksit ve sünger gibi kurş un oldukça gözenekli bir yapı -
dad ır. Böylece elektrolit aktif kütle içine girebilir, ama yine de elektrotlar 
büyüklüklerini ve biçimlerini koruyabilecek s ıkı  yap ıya sahiptirler. 

2. Faure elektrodarn Bu elektrotlar genellikle % 8 antimon içeren ız-
gara biçiminde sert kur şundan yap ılır. Izgara bo ş lukları  Pb0, Pb304  ve sül-
fürik asit pastas ı  ile doldundmu ş lardır. Eksi elektrotlar için bu pastaya göze- 
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nekliliğ i sağ lamak için ve büzülme ğe engel olmak için baryum sülfat, grafit, 
testere tozu gibi maddeler eklenir Art ı  elektrotlar için gözeneklili ğ i sağ lamak 
üzere ma ğnezyu ın sülfat sülfolignin asidi ve ş eker gibi maddeler kat ılır I ş -
lem tamamlanınca bu sonuncu maddeler çözülüp uzakla ş tırdır. Kurutul-
muş  elektrotlar, oksitlerin tepkimesi sonucu, ba ş lı ca kur şun sülfattan olu-
şurlar. Bu haz ırlanan elektrotlar sülfürik asit (d = 1, 1 — 1,2) içine dald ınhp 
elektroliz edilirse süngerimsi kur şun diokside dönüş ürler. Elektroliz, nitel 
olarak oksitlerin ve sülfat ın tamamen kurşun dioksit ve kurşuna dönüş mesine 
kadar sürdürülmez, normal olarak elde edilen elektrotlarm bile ş imi Çizelge 
8-4 de gösterili ş tir. 

Çizelge 8-4 

Dolmuş  Faure elektrotlarm ın bile ş imi 

Bile ş en Artı  elektrot Eksi elektrot 

Pb02  % 90 — 
Pb — % 95 
Pb0 % 7  % 3  
PbSO4 % 3 % 2 

Az miktarda b ırakılan oksit ve sülfat, elektrotlann mekanik dayan ıklı -
lığı na ve sağ lam olmasına yard ım eder. 

Faure elektrotlan için pastaya kat ılan oksitlerin küçük tanecikli olmas ı  
çok önemlidir, çünkü, akümülatörlerin ömrü bu taneciklerin büyaklüklerine 
bağ lıdır. 

Kurşun Akiimiilatörlerinin Bak ımı  

Kurşun akümülatörler sürekli bak ım ister. Buharla ş an veya dolma 
iş leminin sonuna doğ ru aynş an suyun yerine dam ıt ık su eklenmelidir, (saf-
sızlıklar nedeniyle musluk suyu eklenmez). 

Eğer akümülatör uzun zaman kullandm ıyorsa asidin yo ğunluğu zaman 
zaman denetlenmelidir. Akümülatör uzun zaman çal ış tırılmaksı zın bırakıl-
mamalı dır, düzgün olarak doldurulmal ı  ve bo ş alt ılmandır. Bo şalma ve doldur-
ma akım yoğunluğu ve verilen veya çekilen enerji miktar ı  bakımından verilen 
yönergelere uyulmal ıdı r. 

Doldurma ve be ş almaıı m büyük akı nı  ş iddeti ile yap ılması , sımrh olan 
yüzey tabakas ında birdenbire bir hacim de ğ iş mesine neden olabilir. Bu halde 
elektrot k ısa zamanda biçimini de ğ iş tirir ve aktif kütle h ızla parçalan ır. 

Bir kurşun akümülatör, 1 amper cm2 ye de ğ in, yüksek akıma ancak kısa 
bir zaman için dayan ır. Eğer boşalma devamlı  ise 0,1 A / cm2  yi aş mama- 
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A 

INERT 
ELEK TROOLAR 
Cd 

Ni 00H 

KOH 
Ç ÖZELT İ S İ  

GÖZENEKLI 
AYIRIC I 

lıdır. 1,8 volttan sonra bir akümülatörün a şı rı  boş altdması  kurşun sülfat 

taneciklerinin büyümesine neden olur, a şı rı  doldurmada ise elektrotlar içinde 

gaz oluş masıyla elektrotlar parçalan ır. 

Bazlı  Akümülatörler 

Kurşun akümülatörden daha hafif olan akümülatörler bulunmas ı  için 

yapılan araştırmalar sonucu, Edison veya Ferro-ıı ikel akümülatörleri de de-

nilen bazh akümülatörler bulunmu ş tur. Bu akümülatörün bir diğer değ iş ik 

türü Junger, kadmiyum – nikel akümülatörüdür. 

b) Ferro - Nikel Akümülatörleri 

Bazh ferro – nikel akümülatörünün şeması  aş ağı daki gibi gösterilir 

—Çelik, Fe, Fe(OH) 2  I % 20 KOH j Ni(OH) 2, Ni0OH, Çelik + 

Burada art ı  elektrot hidratize nikel hidroksit ile iletkenli ğ i sağ lıyan meta-

lik nikel karışı mından, eksi (elektrot) kutup ise ince tanecikli demirden yapıl-
mış tır. Elektrolit litrede 50 gram lityum hidroksit içeren % 20 potasyum 
hidroksittir. Bu akümülatörün kısmen Lalande piline benzediği düşünüle-

bilir. Lalande pilindelçi çinko yerini demir, bak ır oksit yerini nikel oksit 

almış tır, ama Lalande pilinden önemli fark ı  buradaki her iki tepkimenin 

de tersinir olmas ıdır. 

İ  N ERT ELEKTRODLAF' 

Cd(OH)2  

Ni (014)2  

KOH Ç Ö ZE LT İSİ  

GÖZENEKLI AYtRICI 

Şekil 8-7. Bir nikel—kadmiyum hücresi, (A) boşalmanın başlangıcında, (B) doldurmanın 

başlangıcında. 
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ln [Fe2+] 

(8.66) 

(8.67) 

(8.68) 

RT 
2F 

Bu akümülatörlerde ak ım veren tepkimeler a ş ağı da gösterilmi ş tir. S. 
Uno Falk'a (1960) göre art ı  kutupta doldurma s ırasında, aşı rı  doldurulsa bile 
Ni(OH) 2  in birinci oksidasyon ürünü NiOOH d ır. Buna göre tepkimeler 

2 Ni0OH -1-2H 20 ± 2 Ni3+ -I- 60H- 

2 Ni3+ +2e- -.42 Ni2+ 

2 Ni2+ +  4 OH-  .7± 2 Ni (OH) 2  
boş alma 

2 Ni0OH 2H20 	z(-___> 2 Ni(OH) 2  + 2 OH- 
dolma 

Eksi elektrotdaki tepkimeler 

Fe F Fe2+ + 2e 

Fe2+ -I- 20H- 	Fe (OH) 2  

(8.60) 

(8.61) 

(8.56) 

(8.57) 

(8.58) 

(8.59) 

boşalma 
Fe 	2 OH- 	Fe (OH) 2  + 2e 	 1'8.62) 

dolma 

Hücre tepkimesi anot ve katodda yürüyen tepkimelerin toplam ına eş ittir 

boşalma 
2 NiOOH Fe +2 H 2O 	2 Ni (OH) 2  Fe (OH) 2 	(8.63) 

dolma 

Buna göre arrt ı  elektrot bir redoks elektrodudur ve elektrot potansiyeli a ş ağı -
daki gibi verilir 

RT 
ei = e °Ni3+,Ni2+ 	2F  

Eksi elektrodun elektrot potansiyeli 

ln 
[Ni3+] 2  
[Ni2+] 2  (8.64) 

e2 = e °Fe 2+5Fe 
RT 

In [Fe2+] (8.65) 
2F 

EMK i bu ikisi aras ındaki farktan hesaplan ır 

RT 	[Ni3+] 2  
E = e1 - e2  = e °Ni 

±'Ni2+  + 2F la  [Ni2+]2 

RT 
E = E° H- 	 ln 

2F 

0,0 
E = E° 	59 log 

--T 	 

e ° Fe 2+,Fe 

[Ni3+] 2 
 [Ni2+] 2  [Fe 2+] 

[Ni3+] 2 
 [Ni2+] 2  [Fe2+] 
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Bu tip akümülatörlerde elektrolitin görevi yaln ız ilçtme olmal ıdır. Çün-

kü kurşun akümülatörlerde oldu ğu gibi elektrolit elektrokimyasal tepki-
meye katılmaz ve böylece akümülatörün elektrik gerilimi konsantrasyona 
bağ lı  değ ildir. Gerçekte kat ı  faz olarak her zaman bütün hidratize bile ş enler 
bulunur ve bunlar için a ş ağı daki dengeler söz konusudur. 

[1\ii3+ [011-1 3  = L ı , 	[Ni312 

[Ni2+][OH-  ] 2  = L2, [Ni212 

[Fe2+] [OH- ]2 = L3 , [Fe 2+] = 

Bu dçıı gelerden yararlanarak 

L 2 
(8 . 69) 

(8 . 70) 

(8.71) 

[OH- ] 6  

L2 2  
[OH- ] 4  

L3  
[OH-1 2  

 

L 1 2  

   

     

[Ni3+ ] 2 	 [OH-  ]6 

  

L 1 2  
(8.72) 

[Ni2+]2 [Fe 2+] 	L 2 2 	L 3 

 

L2 2  L3 
[OH- ]4 	[OH- ] 2  

bulunur. Buna göre bu akümülatörün elektrik gerilimi elektrolitin konsant-
rasyonuna ba ğ lı  değ ildir ve sabit olmalıdır. Oysa uygulamada akümülatörün 
çalış ması  s ıras ında, akümülatörün elektrik geriliminde ve elektrolitin yo ğun-
luğunda küçük değ işmeler gözlenmi ş tir: Doldurulma s ırasında art ı  kutupta 
suyun oluş masıyla elektrolit daha seyreltikle ş ir. Böylece konsantrasyonlar 
aras ındaki bağ lılık 

[Ni3 + ]  2 
[Ni2+] 2  [Fe2+] 

artık OH-  konsantrasyonundan ba ğı msız olmaz ve sabit de ğ ildir. Böylece 
akümülatörün çal ış ması  sıras ında elektrolit konsantrasyonunun ve elekt-
rik geriliminin değ iş imi açıklanmış  olur. 

Fe-Ni bazl ı  akümülatörünün ba ş langıç gerilimi 1,4 volttur ve bo şalma 
baş lar baş lamaz 1,3 volta dü şer, sonra giderek 1 volta eri ş ir. Bu gerilimde akü-
mülatör bo ş almış  kabul edilir Bazh akümülatörlerin bo ş alma ve doldurulma 
eğ rileri Ş ekil 8-8 de verilmi ş tir. Bu eğ rilerden görülece ğ i üzere, temel tepki-
melerle birlikte baz ı  yan tepkimeler de olmaktad ır. Bu yan tepkimeler 
eğrilerin biçimlerine ve dolayısıyla enerji verimlerine, gerilimlerinin yüksel-
mesi nedeniyle, etkimektedir. 

(8.73) 
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1,75 
Doldurma Fe - Ni 

-e■ 

1,50 

1,25 	Baş alma Fe - Ni 

Saat 

Şekil 8-8. Bazlı  akümülatörlerin doldurulma ve bo ş alma eğrileri. 

Önce Ş ekil 8-9 da verilmi ş  olan demir elektrodu bo şalma eğ risini ince-
liyelim: Bu eğ ri iki basamak göstermektedir. Basamak I hidrojenin yük-
seltgenmesini karşı lar, ama bo şalma için kurulan devre kapat ıhr kapatılmaz 
bu olay durur. Basamak II 

amper- Saat 

Ş ekil 8-9. Demir elektrodun bo ş alma diyagram ı . 

FeO - Fe203 	 (8.74) 

tepkimesini gösterir. Bu tepkimden de olanakh oldu ğunca kaç ınılmalı -
dır. Çünkü ters tepkime güç ve yava ştır. Demirin üç değ erli oksidine oksit-
lenme, kurşun akümülatördeki iste ıııııı iyen biçimdeki sülfatla ş mağa benzeti-
lebilir. 

Elektrokimyasal özelliklerine göre, elektrolit olarak potasyum hidroksit 
ve sodyum hidroksit kullamlabilirse de iletkenli ğ inin daha büyük olmas ı  
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nedeniyle potasyum hidroksit üstün tutulur. Konsantrasyon olarak % 20-21 
potasyum hidroksit çözeltisinin en uygun oldu ğu saptanm ış tır. 

Potasyum hidrokside belirli bir miktar lityum hidroksit eklenmesi akü-
mülatörün kapasitesini önemli derecede art ırmaktad ır. Doymuş  bir çözelti 

oluş turan litrede 50 g lityum hidroksit eklenmesiyle akümülatörün kapasitesi 
% 22 artmaktad ır. 

Lityum hidroksidin akümülatörün kapasitesini nas ıl art ırdığı  henüz 

açıklanamamış tır. 

Bazlı  akümülatörün ba ş lıca sakıncas ı  karbonat olu ş turmak üzere karbon 

dioksit absorbe etmesidir. Bu elektrot tepkimelerini de ğ i ş tirmez, ama elekt-
rolitin direncini önemli derecede art ırır. 

Çözünmesinde sakınca oluş turmayan en büyük CO 2  konsantrasyonu 
0,4 N dir. Bu miktar, ba ş langıçtaki potasyum hidroksidin % 10 unun karbo-
nata dönüşmesini sağ lar. Eğer bu sınır aşı hrsa elektrolit yenilenmelidir. Nor-
mal koşullarda bu yenileme i ş lemi yılda bir kez yap ı lır. 

Demir - nikel akümülatörünün kendi kendine bo ş alması  kurşun akümü-
latörüne oranla azd ır. Çünkü elektrokimyasal bak ımdan aktif olan bile şen 
elektrot tepkimesine kat ılmayan elektrolit içinde çözünmez ve kendi ken-
dine boş alma tepkimeleri s ınırlıdır 

Fe -I- 2H+ -> Fe2+ -I- H2 	 (8.745) 

2Ni0OH 	Ni -> 3NiO 	H 2O 	 (8.76) 

tepkimeleri çok yava ştır, böylece bazl ı  akümülatörler kur şun akümülatör-
lerden daha kararhd ır. Ba şhca üstünlüklerinden biri bazh akümülatörlerin 
lioş almada kararl ı  olmalarıdır, uzun zaman kullan ılmaksızın kalabilirler. 
Bununla beraber eğer her hangi zamanda kullan ılmıyacaksa tamamen bo-
ş altmak daha iyidir. 

Bazlı  akümülatörde aktif kütle jelatin yap ı sındadır ve makanik ya-
pışı khktan yoksundur, metalik demir d ışı nda kalan k ı sımların iletkenliğ i 
düşüktür. Bu nedenle bunlar ı  uygun bir kap içinde desteklemek ve onlar ın 
iletkenliklerini art ıran bile şenler katmak gerekir. Kaplar genellikle boru bi-
çiminde yap ılır, diğer uygun biçimlerde de olabilirler ve bu i ş  için nikel çeliğ i 
kullanılır. Bu kaplara delikler aç ılmış tır. Çalış ma sırasında hacim değ işme-
lerinden ileri gelen bas ınç değ iş melerine dayanabilmeleri' için çemberlerle 
güçlendirilmiş lerdir. Art ı  elektrot içine nikel - III oksit ve nikel levhalar!, 
eksi elektrot içine toz halinde demir ve c ıva - I oksit bastırılarak yerle ş tiril-
miş tir. Metalik demire de ğmekte olan c ıva - I oksit metalik civıya indirgenir. 
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Küçük damlac ıklar halinde olu ş an civalar eksi elektrodun bütün kütlesi için-
de iletici bir ağ  olu ş turur. Bu biçimde elde edilen elektrotlar bir nikel, bir 
demir olmak üzere s ıralanırlar. Artı  elektrotlar ve eksi elektrotlar paralel 
bağ lama ile birbirlerine lehimlenerek elektrolit içine dald ırıhrlar. Bu bi-
çimde yap ılan bazh akümülatörler, kur ş un hkümülatörden daha yo ğun ve 
sıkı , (daha sa ğ lam), daha dayan ıklı  ama daha pahal ıdır. Sallant ı  ve darbe-
lerden etkilenmez. Uzun bo ş almalara ve yüksek alum çekilmelerine kar şı  
duyarl ı  değ ildirler. 

Art ı  elektrot için aktif kütle elde etmek üzere, önce saf nikel sülfürik 
asit içinde çözülür. Bu çözelti s ıcak sodyum hidroksit içine püskürtülür, 
çöken nikel — II hidroksit süzülür, y ıkanır kurutulur, s ıcak suda bekletilir, 
yeniden kurutulur, toz edilir ve elenir. Nikel levhalar elektrolizle elde edilir 
Kalınlığı  yaklaşı k 1 t  dur, yakla şı k 1,5 mm2 lik dik dörtgen büyüklüğünde 
parçalar halinde kesilir. Aktif kütle bu nikel levhalardan % 14 içerir ve nikel 
oksit içinde bir tabaka, oksit bir tabaka nikel levhac ıklar gelecek biçimde yer-
leş tirilir. Boru biçimindeki kap içine bu maddeler bas ınç altında yerleş tirilir. 
Doldurulduktan sonra nikel — II oksidi, nikel — III okside anodik olarak ok-
sitlenir. 

Eksi elektrot için aktif kütle demir — II oksidden elde edilir, yeniden kris-
tallendirme ile safland ırıhr ve oksitleyici bir atmosferde demir — III okside 
dönüş türmek için ısıtılır. İ çinde kalabilecek her hangi bir safs ızlık çözerek 
uzaklaş t ırılır, yeniden y ıkanır, kurutulur ve 480°C da hidrojenle indirgenir, 
hidrojen atmosferi alt ında soğutulur ve sonra k ısmi olarak Fe FeO e ok-
sitlenir. Kaba doldurmadan önce kurutulur, % 3 civa oksit ile kar ış tırıhr ve 
kap içine bas ınç altında yerle ş tirilir. 

e) Kadmiyum veya Junger Akümülatörü 

Demir-nikel akümülatörünün de ğ iş ik bir diğ er çeş idi kadmiyum veya 
Junger akümülatörüdür, Edison akümülatöründen fark ı  demir- yerine kad-
miyum Ş ekil (8.7) elektroduna sahiptir. Kadmiyumun demire baz ı  üstünlük-
leri vardır. Birincisi, boşalma sırasında oluş an oksit biraz iletkendir ve böy-
lece c ıva—I oksit katılması  gerekmez. İ kincisi, kadmiyum başka bir yan tep-
kime vermez. Çünkü kadmiyumun üç de ğ erli bile ş iğ i yoktur ve kendi kendine 
bo ş alma tepkimesi olan 

Cd 	2 H+ —> Cd 2+ + H2 	 (8.77) 

tepkimesi hı zı , demir elektrodun benzer bo ş alma tepkimesi hı zına oranla 

çok daha küçüktür, ama, demirden farkl ı  olarak, kadmiyum elektrot pasif-
leşmez. 
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Kadmiyum elektrodun demir elektroduna oranla ba ş lıca sakıncası , 
eskime sırasında süngerimsi kadmiyumun önemli derecede büzülmesidir. Bu 
sakınca, kadmiyum yerine demir-kadmiyum karışı mı  kullanılarak kısmen 
giderilebilir. Böyle bir elektrodun bo şalma eğ risi Ş ekil 8-10 da gösterilmi ş tir. 
Bu eğ ride her hangi bir hasama ğm bulunmamas ı  demir oksidin elektrokim-
yasal tepkimeye girmedi ğ ini ve yaln ızca inert bir kütle olarak davrand ığı nı  
gösterir. 

0,55 

0,50 

0,45 

0,40. 

Saat 

Şekil 8-10. Kadmiyum elektrodun bo ş alma diyagramı . 

Cadmiyum akümülatörde yürüyen toplam tepkime a ş ağı daki verilmiş tir 

Boş alama 
2 Nİ OOH 	Cd 	2H,0 	  2N İ (OH), + Cd(OH) 2  

Dolma 

Bazlı  akiimülatörler, kur şun akümülatörlere oranla daha hafif akümü-
latör yapmak için geli ş tirilmiş lerdir. Bu bak ımdan tam bir baş arıya ulaşı l-
dığı  söylenemez ise de, çe ş itli üstünlükleri vard ır. Özellikle bu konuda yeterli 
bilgiye sahip olmayan ve gerekli e ğ itimden geçmemiş  kimseler de bazl ı  akü-
mülatörleri rahatl ıkla kullanabilirler. 

d) Gümüş  - Çinko bazlı  akiimülatörleri 

Gümüş -çinko akümülatörleri, gümü ş  kullanılması  nedeniyle oldukça 
pahalı  olduğu halde, çok sa ğ lam, doldurulma ve yeniden doldurulmalar ımn 
çabukluğu ve boş alma s ırasında elektrik geriliminin sabit kalmas ı  nedeniyle 
klasik akümülatörlerle yar ış abilmiş lerdir. Bugün çe ş itli alanlarda kullan ıl-
maktadır. Akümülatör ş eması  ş öyle verilebilir 

— Zn I K2Zn0 2, % 40 KOH I Ag 202, Ag 

Gözenekli çinko anot, oksitlenmi ş  gümüş ten olu ş an katoddan, sellülozlu 
maddelerden yap ılmış  olan ve iyon de ğ iş imi yapabilen bir çeperle (zar) ayr ıl- 
mış tır. Elektrolit hacmi ancak bu gözenekli çeperi doyuracak kadard ır, ( Ş e-
kil 8-11). 
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Ag 

A 9 2 °2 

Zn 

GÖZENEKL İ  
BÖLÜCÜ 

KOH OZELT İS İ  

Ş ekil 8-11. Bir gümüş-çinko pilinin şematik diyagram ı . 

Bo ş alma sıras ında art ı  kutupta önce gümü ş  peroksit gümü ş , okside ve 
sonra da gümüş e indirgenir, yani birbirinden ayr ı  iki basamak vardır 

Ag202  -I- H 2O H- 2e-  -> Ag20 -F 2 OH-  (8 . 78) 

Ag20 4- H 20 -I- 2e-  - 2 Ag 	2 OH- (8.79) 

Ag202 	2H 20 -I- 4e-  -> 2 Ag 	40H- (8 . 80) 

Doldurulma s ıras ında, gümüşün yeniden oksitlenmesi de iki basamakta 
olur. Birinci basamak bazl ı  çözelti içinde Ag Ag20 elektrodunun elektrot 
potansiyeline oranla 50-100 mV daha art ı  bir potansiyelde (Ag ı  Ag20 elek-
trodu karşı laştırma elektrodu olarak al ınmış ) ve ikincisi aynı  elektroda kar şı  
150-300 mV art ı  bir potansiyeldedir. Gümü ş ün gümüş  perokside dönü ş mesi 

her zaman % 60 m altmda ise de, faradayik verim % 100 dür. Bunun nedeni 
ara oksit tabakas ının, Ag20, oluş masıdır. Bu, elektrodun direncini art ırır ve 

birincisi bütünüyle tamamlanmadan önce ikinci oksitlenme basama ğı mn baş -

laması  için yeteri kadar bir omik polarizasyona neden olur. Bo ş alma sırasın-

da aynı  olay, birinci indirgenme ğ i kar şı layan Ag 202  Ag20 bir sabit potan-

siyel düzlüğün götürür ve bütün dönü şmeğ i sınırlar. 

Eksi kutupta bo ş alma tepkimesi a ş ağı daki tepkimeye göre çinkonun 
çözünraesidir 

Zn -> Zn2+ 4- 2 e- (8.81) 

Zn2+ + 2 OH-  -> Zn (OH) 2  (8 . 82) 

Zn (OH) 2 	20H-  < Zn022-  -I- 2 H 20 (8 . 83) 

258 



Tepkime sonucu çinko hidroksit ve potasyum çinkat olu şur ve çözelti 
bu maddelerce doygun olduğundan çökelirler. Bo ş alma ve doldurma i ş lem-
leri yenilendikçe eksi elektrodun dip k ısmı  giderek çinko bak ımından zen-
ginleş ir. Akümülatörün dibinde çinkatn ı  bu biçimde biı ikmesi elektrodun 
kısa devre yapmas ına neden olabilir. Oysa çinkat iyonlar ı  katoda difüzlenir, 
onun aktif kütlesi ile tepkimeye girer ve bununla orant ılı  olarak akümüla-
törün kapasitesi azal ır. İş te çinkat iyonlarm ın art ı  kutba do ğ ru olan bu difüz-
yonunu azaltmak için elektrotbr aras ına yar ı  geçirici zar konulmu ştur. Bu 
zarın yerle ş tirilmesiyle anodik ve katodik bölmeler çok küçültülmü ş tür. Böy-
lece çinkat ın çökelmesi güçle ş ir. 

İyonik zarm bir diğ er yarar ı  çinko elektrodun korozyonunu s ınıflaması -
dır. Gümüş  oksit bazlı  çözeltide çözünür, ve zarı  bulunmamas ı  halinde anoda 
doğ ru difüzlenebilir, çinko iyonlar ım indirger ve çinko ile siingerin ısi katı  
çökelti oluş turur veya metalik gümü ş  olarak çökelir. Bu maddeler giderek 
plakaların kısa devre yapmas ına neden olur. 

Gümüş -çinko akümülatörü bo ş alma ve doldurulma e ğ risi Ş ekil 8-12 
de verilmiştir. Gümüşün iki oksitlenme basama ğı nı  karşı layan iki düzlük 
açıkça görülmektedir. Bo ş alma sırasında Ag2O 2  m Ag2O e indirgenmesini kar-
şı layan basama ğı n görülüp görülemiyeceğ i, akümülatörün' büyüklüğüne ve 
boşalma akımının akım yoğunluğuna bağ lıdır. Elektrik geriliminin keskin 
düşüşü, yavaş  boş alan küçük akümülatörlerde daha derin olur. Doldurulma 
eğ risindeki son yükselme oksijen ç ıkışı nı  ve böylece a şı rı  doldurmay ı  karşı lar. 

Doldurulma 
2 

, 6 alma 

5 	10 	15 Saat 

Ş ekil 8-12. Ag-Zn akümülatörünün doldurulma ve bo şalma eğ rileri. 

Gümüş -çinko akümülatöründen çekilebilecek en büyük ak ım yoğunluğu, 
göze çarpar derecede sabit olan yakla şı k 1,5 voltluk bir elektrik geriliminde, 
yaklşı k 80 A / cm 2  dir, ama normal olarak 2 A / dm 2  de sınırlandırılır. Yu-
karıda iş aret edilenden 10 kat daha büyük bir ak ım yoğunluğunda akım 
çekilmesi halinde, akümülatörün kapasitesi % 10 ve ortalama elektrik geri-
limi 0,1 volt küçülür. Oda s ıcaklığı nda kendi kendine bo ş alması  geniş  öl- 
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çiide akümülatörün boyutlar ına bağ lıdır. Küçük boyutlu bir akümülatör 
kapasitesinden ayda % 25 yitirdi ğ i halde, büyük bir akümülatör (yakla şı k 
10 amper saat) bu kapasiteyi 6 ayda yitirir. Yüksek s ıcaklıkta kendi kendine 
boş alma h ı zı  büyüktür. Dü ş ük sıcaklıkta kapasite yitirimi azd ır ve — 20°C 
a de ğ in kullanılabilir. 

Normal doldurma ve bo ş alma koşullarında gümüş -çinko akümülatör-
leriyle % 90-95 bir ak ım verimi sa ğ lam" ve bo şalma elektrik geriliminin dol-
durulma elektrik gerilimine oran ı  yakla şı k % 85 e eri ş ir, öyleki enerji verimi 
yaklaşı k % 80 dolay ındad ır. 

Bu tip akümülatörlerin ba ş lıca üstünlükleri: yo ğun ve s ıkı  yap ılı dırlar 
(190 amper / dm2 e kadar), hafiftirler (95 Amper-saat / Kg a kadar). Bu 
bakımlardan kur ş un akümülatörlerden 4 veya 5 kat daha iyi. Bo ş alma ve 
doldurma h ı zı  diğerlerinden elveri ş lidir ve bo ş alma sıras ında elektrik gerilimi 
sabittir. Bu özellikleriyle yer ve a ğı rlıkta ekonomi gerektiren yerlerde ve özel-
likle havac ı lık endüstrisinde, ta şı nabilen aygıtlarda daha çok kullaml ırlar. 

Sakıncalar ı  pahalı  olu ş lar ı  ve ömürlerinin s ınırlı  oluşudur. 100 kez bo ş al-
madan sonra kapasiteleri ortalama °,/0  50 ye dü ş er. 

Çizelge 8-5 de çe ş itli akümülatörlerin belirgin özellikleri gösterilmi ş - 
tir. 

Çizelge 8-5 

Akümülatörlerin uygulamalarda belirgin özellikleri. 

Pb Fe–Ni Ag–Zn 

Enerji verimi 0,75 – 0,85 0,55 – 0,65 .-..., 	0,80 
Bo ş alma sırasında gerilim dü şüşü Ü:, 15' 33 15 
Kapasite, Watt – saat / Kg 29 25 135 
Ayda kendi kendine bo ş alma '',/,, 10 – 30 2 – 30 4 – 25 
Ortalama ömür, y ıl 1 – 15 15 belirsiz 
Bakım s ık yok — 
Aşı rı  doldurmaya duyarlık evet hayır hayır 
Aşı r ı  boşalmaya duyarl ık ,, ,, 

Kullamlmama hali için duyarl ık 	. 
Bo ş almış  hal için duyarl ık 

,, ,, 

" 
— 
— 

Sallantıya karşı  duyarlık 9,  hayır 
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9. ELEKTROL İZ VE ELEKTR İ KSEL POLAR İ ZASYON 

9.1. AŞ IRI GERILIMIN TANIMLANMASI 

6. ve 7. bölümlerde tersinir pillerin EMK i ve tersinir elektrot potan-
siyelleri incelendi. Orada ya devreden hiç bir ak ım geçmediğ i veya elekt-
rot - elektrolit faz s ınırında termodinamik denge halini bozmayacak kadar 
çok küçük bir ak ımın geçtiğ i haller söz konusu edildi. Böyle bir denge halinde 
bulunan tersinir elektrodda iyon olu ş mas ı  ve iyonun yükünü vermesi (de ş arj ı ) 

aynı  hızla olur. Tersinir elektrot potansiyeli ed enge ile gösterilen böyle bir 

elektroda, uygun bir kar şı  elektrot yard ımıyla akım gönderilirse (elektroliz 

veya bir pilden akı m alınmas ı) elektrodun yukar ıda sözü edilen denge durumu 
bozulur ve ak ım ş iddetine bağ li olarak bir ei de ğerini al ır ki, bu sapma 
polarizasyon veya aşı rı  gerilim (veya aşı rı  voltaj) büyüklüğünü verir ve elekt-
roda polarize elektrot denir. A şı rı  gerilim ile gösterilir 

ei — edenge 
	 (9.1) 

Bir pil için a şı rı  gerilim benzer biçimde ş öyle gösterilir 

'ğ■ 	Et  — Edenge 
	 (9.2) 

O halde sözü edilen elektrodun uygun bir kar şı laş tırma elektroduna 
karşı  bir kez akımsız halde (edenge)  elektrot potansiyeli, bir kez de polarize eden 
akım verildikten sonra (ei) gerilimi ölçülürse akım alt ındaki gerilim ile akım-
sız haldeki edenge   potansiyeli arasındaki fark aşı rı  gerilimi verir. Aşı rı  gerilim, 
bir elektrot tepkimesinin oldukça h ızlı  ilerlemesi için elektrot denge potan-
siyeline ek olarak uygulanan gerilim olarak da tan ımlamr. Aşı rı  gerilim po-
larize eden ak ım ş iddetine bağ lı dır. Polarize bir elektrot ço ğunlukla tersinir 
olarak davranmaz. Bu tersinir olmayan elektrot olaylaXnda yürüyen kim-
yasal tepkimlerin incelenmesi için art ık termodinamik görüş  yetmez, daha 
çok kinetik görü ş ten yararlan ılır. Bu olaylar elektrokimyan ın ve tekniğ in 
önemli bir k ısmını  oluş tururlar, (Bölüm 8, 10, 11-14). 
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9.2. Elektrotlar ın polarizlenmeleri ve ayr ış ma gerilimi 

Aktifliğ i 1 olan bir. CuSO4  çözeltisi içine iki elektrot dald ırıldığı nı  ve 
bu elektrotlarm bir do ğ ru akım kayna ğı na teller arac ılığı  ile bağ lanarak 
basit bir elektroliz devresi kuruldu ğunu dü şünelim: 

Cul Cu Cu24  SO42-  

Böyle bir sistemde devreye ak ım vermeden önce bak ır elektrotlar ve 
CuSO4  çözeltisi arasmda kendili ğ inden bir denge kurulur. Bu dengede sa ğ  
yandaki bak ır elektrodun elektrot potansiyeli +0,34 V, sol yandaki bak ı r 
elektrodun elektrot potansiyeli —0,34 V olmal ıdır. Bu hücrenin EMK ini öl-
çersek sıfır buluruz ve devreden ak ım geçmez. Ş imdi dış  kaynaktan bu elekt-
roliz devresine çözeltiyi kar ış t ırarak gerilim uygularsak ak ını  geçtiğ ini. gö-
rürüz ( Ş ekil 9-1). Elektrotlarda yürüyen olaylar birbirinin ayn ıdır, ama 
ters yöndedir, yani katodda 

Cu2+ + 2e -> Cu 	 (9.3) 

anodda 

Cu -› Cu2+ + 2e- 	 (9.4) 

olaylar ı  yürür, bu elektroliz s ı rasında çözeltinin kimyasal bile ş imi değ iş mez. 
Elektrotlara en küçük bir gerilimin uygulanmas ıyla akını  geçer. Böyle elek-
trotlara polarize olmayan elektrotlar denir. Elektroliz olay ı  hiçbir aşı rı  geri-
lim istemeden yürüyebilmektedir. 

Genel olarak herhangi bir elektroliz hücresinde biri katot di ğeri anot 
olarak görev yapan, iki elektrot bulunur. Katyonlar katodda yüklerini verirler 
(daha genel deyimle katodda indirgenme olur), anyonlar anodda yüklerini 
verirler veya anodun çözünmesiyle katyonlar olu şur, (daha genel deyimle 
anodda bir yükseltgenme olur). 

Bir elektroliz hücresinde ya hücrede bulunan iyonlarla anot ve katot 
arasındaki tepkimelerle birer galvenik yar ım hücre veya elektroliz ürünleriyle 
anot ve katot aras ındaki tepkimelerle birer galvanik yar ım hücre meydana 
gelir. Elektroliz hücresinin elektrotlar ı  iki guruba ayrılır: Polarize olmayan 
elektrotlar ve polarize olabilen elektrotlar. Polarize olmayan elektrotlarla 
bulunduklar ı  ortamdaki denge potansiyellerinden çok az bir a şı rısı  uygulan-
dığı  zaman elektroliz ba şlatılabilir. Polarize elektrotlarla gerekli a şı rı  gerilim 
uygulanmad ıkça elektroliz olay ı  baş lat ı lamaz. 

PINM 
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Şekil 9-1. aynşma geriliminin ölçiilmesini gösteren ş ema. 

Bir elektroliz hücresinde kullan ılan elektrotlar birbirlerinin ayni veya 
farklı  olabilirler. Her iki halde de anodik ve katodik polarizasyonlar ın top-
lam, iki yarı m hücreden olu ş an galvanik pilin EMK ne e ş ittir. Bu EMK, 
elektroliz hücresinden geçen ak ıma ters yönde bir ak ını  geçirme e ğ ilimi gös-
terir. Örneğ in herhangi bir baz veya oksijenli asit veya oksijenli tuz ile ilet-
kenliğ i art ırılmış  olan su, platin elektrotlarla elektroliz edilirse katodda 
hidrojen, anodda oksijen çıkar. Elekt ı olizin olabilmesi için bu iki yarım 
hücrenin elektrot potansiyellerini yenmek gerekir. Böylece elektroliz sonu-
cu oluş an galvanik hücrenin EMK ine ters EMK denir. Bu ters EMK dev-
redeki akımı  kesip elektrotlara d ış tan yüksek clirençli bir voltmetre (potan-
siyometre) ba ğ lanarak ölçülebilir. 

Ayr ış ma gerilimi, elektroliz hücresindeki iki elektrodun elektrolitik po-
larizasyonlarının toplamına eş ittir ve elektroliz s ıras ında meydana gelen 
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galvanik hücrenin veya polarize olmayan elektrotlar halinde daha önceden 
var olan galvanik hücrelerin EMK ini kar şı lar. 

9.3. AYRIŞ MA GERİ L İ Mİ N İ N BELIRLENMESI 

a) CuSO4  çözeltisinin bak ır elektrotlarla elektrolizi 

Bir CuSO4  çözeltisi içine iki bak ır elektrot dald ırılırsa akımsız halde 

aralarındaki EMK (paragraf 9.2 de aç ıklandığı  üzere) s ıfırdır. Her iki elektrot 

aras ına dış tan bir gerilim uygulan ırsa çözeltinin konsantrasyonu değ iş mek-

sizin katodda Cu ayr ılır, anodda Cu çözeltiye geçer. Elektrolit kuvvetle kar ış -

tırılarak gerilim gittikçe art ırıhr ( Ş ekil 9-1), geçen ak ım devreye seri olarak 

bağ lanmış  bir ampermetrede okunur, uygulanan gerilimler yatay eksende ve 

okunan akım ş iddetleri dikey eksende gösterilirse Ş ekil 9-2 deki ba ş langıçtan 

geçen I doğ rusu elde edilir. Yani bu ko ş ullarda Ohm yasas ına göre gerilim 

Şekil 9-2. Akım-gerilim eğrileri ve bunlardan ayr ış ma geriliminin belirlenmesi. 
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arttıkça devreden geçen alim da metalik iletkenlerdeki gibi, artmaktad ır. 
Uygulanan gerilim V ve hücrenin iç direnci Ri olmak üzere, devreden geçen 
akı m ş iddeti 

I = Ri 

olur. Elektrolit kaıış tırılmazsa anodda çözeltiye geçen Cu 2+ iyonlarmın yeter 
derecede bir h ızla çözelti içine difüzlenmemesi nedeniyle konsantrasyon art-
ması , katodda ise, bir konsantrasyon azalmas ı  olur ve dolayısıyla bir bakır 
konsantrasyon pili olu şur. Bu pilin EMK i anot ve katot bölgelerindeki Cu 2+ 
iyonları  aktifliğ ine bağ lı  olarak 

RT 	 (anot) 
a cit't E — ' 

 F 
ln 	 (9 . 6) 

a  e /42+  (katot) 

bağı mlısı  ile verilebilir. Bu pilin EMK i d ış tan uygulanan gerilime ters yön-
dedir ve ters yönde bir ak ım gönderme e ğ ilimindedir. Ters EMK çözelti 
karış tırıldı gı  ve akım ş iddeti küçük oldu ğu zaman ihmal edilebilecek kadar 
küçiiktür ve elektrotlar polarize olmayan elektrotlar olarak kabul edilebilir. 
Ama karış tırılmayan elektrolitlerde ve ak ım ş iddeti büyük oldu ğu zaman 
katodda ve anodda olu ş an Cu2+ iyonları  konsantrasyonu de ğ işimi ihmal 
edilemeyecek kadar büyük olur. Bu ters EMK uygulanan gerilimin büyük-
lüğü ile artar. Ak ım-gerilim eğ risi bu halde Ş ekil 9-2 de II halini ahr. Ayn ı  
bir akım şiddeti için I ve II eğ rileri aras ındaki gerilim fark ı  konsantrasyon 
aşı rı  gerilimini karşı lar. Yani ayn ı  bir CuSO4 çözeltisinin kar ış tırılmaksızm 
yapılan elektrolizinde, kar ış tırılma halindeki ayn ı  akım ş iddetinde (la) elek-
troliz yapabilmek için (V B  — VA) kadar daha büyük bir gerilim uygula-
mak gerekir, bir di ğ er deyimle (VB — VA) aşı rı  gerilimi gerekir. Akım kesilir-
se konsantrasyon pili, anot ve katot konsantrasyonu elektrolitin konsant-
rasyonuna e ş it oluncaya de ğ in ters yönde bir ak ım verir, o halde olay tersi-
nirdir. 

b) Tuz asidi çözeltisinin platin elektrotlarla elektrolizi 

Sulu tuz asidi platin elektrotlar aras ında elektroliz edilirse katodda H2  
anodda ise CI, aç ığ a çıkar. Önce elektrotlar aras ına 1 volttan daha küçük bir 
gerilim uyguland ığı nı  düşünelim. Elektrotlarda aç ığ a çıkan C12  ve H2 gazla-
nyla Pt elektrotlar Cl, ve H2 elektroduna dönü şürler ve klor knalgaz pili 
(Ş ekil 6-3) oluşur. Bu pilin EMK i (6-74) denklemiyle verildi ğ i gibi gazlarm 
basıncına ve tuz asidinin aktifli ğ ine aş ağı daki gibi bağ lıdır. Oluş an C12  — H2 
pili ş öyle gösterilebilir, (6-15) 

V 
(9.5) 
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Anot: Pt, 11 2  I HC1 (a) I C12, Pt Katot 

Bu pilde yürüyen olaylar 

Katot: C1 2 	2e-  ± 2 Cl-  

Anot: H2 	2 H+ 	2 e-  

(9.7) 

(9 . 8) 

(9.9) 

C12 4- H2 «T-")"-- 2 Cl-  + 2 H+ 

pilin EMK i (6-74) 

 

(9.10) 

E = e ° c ı 2,c ı  
RT  

ln 
2F 

a2 c/ -  . a21.1+ 

PH2 • PC/2 
(9.11) 

O halde, dış tan uygulanan gerilime ters yönde bir ters EMK olu şur. 
Elektrotlar gazlarla yüklendikçe ters EMK, d ış tan uygulanan gerilime eri-
ş iıı ceye değ in artar, az miktarda geçen ak ıma art ık akım denir. 1 voltluk 
bir gerilim uygulanmasında 25°C da bir molal tuz asidi çözeltisi için (ortalama 
aktiflik katsayı sı  f±  = 0,82) elektrotlarda aç ığ a çıkan gazlann k ısmi bas ınç-
ları  (9.11) denkleminden ş öyle hesaplan ır 

E = 1,3595 	
RT 

 ln a2H+ a2  
2F 	 c ı 	

RT 
 2F 'n PH2 PC/2 (9.12) 

1 = 1,3595 - 2 . 0,059 log 0,82 H-- 0,059 log p 	 (9.13) 

p = 5,4 . 10-7  atm. 	 (9.14) 

PH2 = PC/2 = 5.4 . 10 -7  atm. 

5,4 . 10-7  atmosfer, atmosfer basmc ından çok küçük olduğundan elektrot 
yüzeyinden serbestçe ayr ılamazlar. Dış tan uygulanan gerilim art ırıldıkça bu 
gazlarm basıncı  da artar. Gazlar ın serbestçe ç ıkabilmeleri bas ınçlarının at 
mosfer bas ıncına eriş mesine bağ lıdır. Standart ko şullar alt ında uygulanan 
gerilim klor knalgaz hücresinin standart EMK i E° = 1,3595 volta yüksel-
tilince gazlarm bas ıncı  1 atm. e eri ş ir. Gazlarm k ısmi basınçlarını  daha çok 
artırmak olanaklı  olmadığı ndan ters EMK de en büyük de ğ erine ulaş mış  olur. 
Uygulanan gerilim daha çok art ırılırsa devreden sürekli olarak elektrik ak ımı  
geçer ve elektrotlarda serbest C1 2  ve H2 gazı  açığ a ç ıkar. Standart ko şullar 
altmda değ ilde yukarıdaki gibi çözelti 1 molal ise, gazlar ın bas ıncı  1 atmos-
fere ula şı nca klor knalgaz hücresinin EMK i 

E = 1,3595 - 1,118 log 0,82 = 1,3697 volt 	 (9.15) 

bulunur. Bu gerilim, hücre tepkimesinin ileriye do ğ ru olanının i ş letme kuv- 
vetini dengelemek !için bizim d ış tan uygulamamız gereken gerilimdir. E ğ er 
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biz bu değerden biraz büyüğünü uygularsak, hücre tepkimesini ters yöne 
çevirebiliriz ve HCl çözeltisinin elektrolizi ba ş lar 

2 HC1 ---> H2 	Cl2 
	 (9.16) 

Bu nedenle HCl çözeltisini elektroliz edebilmek için inert elektrotlann 
(Pt elektrotlar) polarizasyonla olu ş turdukları  hücrenin tersinir EMK ini 
yenebilecek kadar yeterli bir gerilim uygulamahrz. Tuz asidinin ortalama 
aktifliğ i 1 den küçükse denklem (9.12) den ters EMK, E° dan büyük, a ±  > 1 
ise ters EMK, E ° dan küçük olur. Yani çözeltinin konsantrasyonuna göre 
ters EMK değ iş ir. Her tuz asidi belirli bir ayn şma gerilimine sahiptir. Çözel-

tiden sürekli bir akı m ın geçmesini sağ layacak kadar anyon ve katyonun ayn-

ş abilmesi için uygulanmas ı  gereken en küçük ters elektromotor kuvvete ayr ış -

ma gerilimi denir. Bu gerilimin altmda olu ş an pilin EMK ile karşı  koyma-
sı  nedeni ile bir süre sonra sona eren elektroliz, üstünde süreklilik kazan ır. 
Akı m-gerilim e ğ risi Şekil 9-2 de III biçimindedir. Ayn ş ma geriliminin al-
tmda (MN) az miktarda geçen elektrik ak ımı , gazların elektrolit içinde çözün-
meleri veya kat ı  çözelti yapmak üzere elektrot içine difüzlemneleri ve elektrot 
yüzeyinden difüzlenen gazlarm yerlerine bir düziye yenilerir ıin sağ lanmasma 
harcamr. Ayn şma geriliMinden önce geçen bu ak ıma artık dam denir. Uy-
gulanan gerilim arttıkça elektrotlarda serbest hale geçen madde miktar ı  
ve bununla orant ılı  olarak difüzlenen miktar da artt ığı ndan gerilimin büyü-
tülmesiyle art ık alum artar ve dolay ısıyla ayrış ma gerilimini karşı layan A nok-
tası  akım-gerilim eğ risi üzerinde keskin bir dönüm noktas ı  olarak elde edi-

lemez. Sürekli elektrolizi kar şı layan KL kısmıyla MN kısmının uzatilmanyla 
bulunur veya KL nin V eksenini kestiğ i nokta olarak al ınır. 

c) Sülfürik asit çözeltisinin platin elektrotlarla elektrolizi 

Bir sülfirik asit çözeltisi parlak platin elektrotlar arac ılığı yla, elektrot-
lara gittikçe artan miktarlarda gerilim uygulanarak ( Ş ekil 9-1) elektroliz 
edilirse akım - gerilim eğrisi olarak (Ş ekil 9-2) de gösterilen IV e ğ risi elde 

edilir. Yani 1,7 voltun üstünde, bir önceki örnekte aç ıklandığı  gibi, geri-

lim arttıkça onu karşı layan akım ş iddeti de a:rtmak üzere, sürekli olarak 
elektroliz olur. Elektroliz s ıras ında katodda H 2  ve anodda da 02 çıtkığı na 

göre bir H 2  - 02 pili oluşur ve bunun EMK i dış tan uygulanan gerilime 
ters yöndedir. Ancak ayn ş ma gerilimi olan 1,7 voltta elektrotlarda aç ığ a 

çıkan gazlarm bas ıncı  1 atm. e eri ş ir ve serbest olarak ç ıkarlar. Bu halde 

oluş an pil aH+ = 1 olmak üzere 

Pt, H2 (1 atm.) I H+ (aH+ =-- 1) Pt, 02 (1 atm) 
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dir ve bu pilin tersinir EMK i 1,23 volttur, (paragraf 9.4 de örnek 3). Bir ön-
ceki klor knalgaz örne ğ inde dış tan uygulanan gerilimin, olu ş an pilin EMK 
ini aş tıktan sonra elektrolizin ilerleyebildi ğ i görülmüş tür. 

Bu örnekte ise, elektrolizin serbestçe olabilmesi için tersinir ayr ış ma geri-
liminden (v) = 1,7 – 12,3 = 0,47 volt) daha büyük bir gerilimin uygulanmas ı  
gerekmektedir. Elektrotlardan biri bir öncekinde oldu ğu gibi H2  elektrodu 
olduğuna göre, fark yalnı z 02 elektrodundan ileri gelmelidir. Pt elektrot üze-
rinde C12  ve H2 ihmal edilebilecek bir aşı rı  gerilim gösterdikleri halde, 02 

oldukça büyük a şı rı  gerilim gerektirir. 

9.4. AYRIŞMA GERİ LİMİ N İ N HESAPLANMASI 

Eğ er elektroliz için kullan ılan elektrotlarla bir pil kurarsak bu pilin EMK 
i: E = eK — eA  dır. Elektroliz için ayr ış ma gerilimi (Ua.g.) olarak buna e ş it 
ama ters iş aretli bir gerilim uygulanmal ı dır, yani 

Ua.g. = eA  — eK 	 (9.17) 

olmandır. Bu gerilimden çok az büyük bir gerilim uyguland ığı  zaman madde 
aynş malıdır. Oysa uygulamada bu hale s ık rastlanmaz. Çoğu kez hesaplanan 
ayrış ma geriliminden daha büyük gerilimler uygulamak gerekir. Daha önce 
de sözü edildiğ i üzere bu a şı rı  uygulanan gerilime a şı rı  gerilim denir. Her 
iyonun ayrış ması  için farkl ı  aşı rı  gerilim gerektiğ i gibi, aynı  cins bir iyonun 
ayrış ması  için gerekli a şı rı  gerilim elektrot maddesine göre de ğ iş ir. 

Gözlenen ayr ış ma gerilimlerinin daha iyi anla şı labilmesi için tersinir 
ayrış ma gerilimlerinin bilinmesi gerekir. Yukar ıda verilen örneklerden 
anlaşı lacağı  üzere tersinir ko ş ullar alt ında bu gerilim, elektrotlarda ayr ılan 

elekroliz ürünleri ile elektrolitin konsantrasyonuna ba ğ lı  olan elektrot 
potansiyelleri fark ından oluşur. Yani elektroliz ürünleri, elektrolit konsant-
rasyonu ve yürüyen tepkimeler (yükseltgenme ve indirgenme) bilinirse, 
tersinir ayrış ma gerilimi hesaplanabilir. 

Örnek 1. 1 N ZnBr 2  çözeltisi platin elektrotlar aras ında elektroliz edili-
yor. Bu çözeltinin 25°C da ortalama aktiflik katsay ı sı  f = 0,38 olduğuna göre 
tersinir ayr ış ma gerilimini hesap ediniz 

Daha önce belirtildiğ i üzere katodda her zaman indirgenme olur ve katot 
üzerinde açığ a çıkan çinko bu elektrodu bir çinko elektroduna çevirir 

Zn2+ + 2 e ± Zn 	 (9.18) 
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eBr2,Br = e ° 13r2,13r- 
0,0591 

log asr- (9.22) 
2 

anodda ise bromür anyonun.un yükseltgenmesi bu elektrodu bir bromür 
elektroduna çevirir 

2 Br- 	Br2  + 2e 	 (9.19) 

1 N ZnBr2  çözeltisinde Czn2+ = 0,5 molar ve CBr-  = 1,0 molar olduğuna 

göre her iki elektrodun elektrot potansiyelleri a ş ağı daki gibi hesaplan ır. 
Çinko elektrodu için, (indirgenme) 

0,0591 
ezn2+,zn = e ° D12±,zn -İ- 	2 

log azn2+  (9.20 

Çizelge 6-2 ve yukarıda verilenlerden 

0,0591 
ezn2+,zn 	— 0,763 -I- 	

2 	
log (0,5 . 0,38) -,--- —0,784 volt 	(9.21) 

Br2  — Br-  elektodu için, (indirgenme), 

Çizelge 6-2 den de yararlanarak 

eBr2,Br = 1,066 - 0,0591 log (1 . 0,38) = 1,091 volt 	(9.23) 

Tersinir ayrış ma gerilimi, EMK i hesab ının tersine, anot potansiyelinden katot 
potansiyeli ç ıkarılarak bulunur, yani 

Uter  = — E dir. (9.21) ve (9.23) den 

Ut er  = 1,091 - (-0,784) = 1,875 Volt. 

Örnek 2. 1 N AgNO 3  platin elektrotlarla elektroliz edilirse katodda Ag, 
anodda ise oksijen aç ığ a çıkar. Ortalama aktiflik katsay ısı  0,396 olduğuna göre 

ayrış ma gerilimini hesaplaymı z 

Katodda yürüyen tepkime 

Ag+ e ± Ag 	 (9.24) 

dir. Bunu kar şı layan elektrot potansiyeli ise 

RT 
eAg+,Ag = e °Ag',Ag + 	F 	ln aAg-t- 	 (9.25) 

Çizelge 6-2 ve verilenlerden 

eAg±,Ag = 0,799 + 0,0591 log (1 . 0,396) = 0,775 volt 	(9.26) 
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Uter = eA — ex = e ° 02,011- 2F 
li a2

0H—  • a2 
 H' 

RT 
(9.35) 

OH-  iyonlarnım yükseltgenmesi ile anot bir oksijen elektrodu olur 

OH-  E 1/2 02 -I- 	1/2 H 20 	 (9.27) 

Nötür çözeltide OH-  iyonları  konsantrasyonu 10 -7  dir. Oksijen bas ıncı  da 

1 atm olduğuna göre indirgenme potansiyeli 

e0 2,0H = e °02 ,011-  
RT  
F 	

ln aoH- 	 (9.28) 

e02,011-  = 0,401 - 0,0591 log (10-7) = 0,820 volt 	 (9.29) 

anot ve katot potansiyelleri aras ındaki farktan gümü ş  nitrat ın tersinir ayrış -
ma gerilimi bulunur 

Uter = 0,820 - 0,775 	0,045 volt 	 (9.30) 

Örnek 3. 

Bu iki örnekte de tersinir ayr ış ma geriliminin elektrolitin konsantrasyo-
nuna bağ lı  olduğu görülmektedir. Ama birçok asit ve bazlarm ayr ış masında 

gözlendiğ i ve Çizelge 9-1 de görülece ği üzere, suyun H 2  ve 02 vererek ay-
rış masmda bu tersinir ayrış ma gerilimi elektrolitin konsantrasyonuna ba ğ lı  
olmaz. Bu halde elektroliz hücresinde yürüyen tepkime 

Katodda: 2H+ -I- 2 e E H2 	 (9.31) 

Elektrot (indirgenme) potansiyeli 

RT 
ex+,H2 = 	 ln a2H+ 2F 

Anodda 

20H-  F 1/2 02 H20 + 2e-

Elektrot (indirgenme) potansiyeli 

(9.32) 

(9.33) 

002,0H-  = e ° 02,011 
RT 
 	a-ox- 2F 

(9.34) 

Tersiıı ir ayrış ma gerilimi anot potansiyeli ile katot potansiyeli aras ındaki 
fark olduğundan, (9.34 ve 9.32) denklemlerinden 

Ut er  = 0,401 — 0,0591 log (an+ . 	 (9.36) 
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Çizelge 9-1 

IN - çözeltilerde Pt elektrotlar üzerinde ayr ış ma ge.ilimleri. 

Elektrolit 
Ayrış ma gerili- 
mi IJ.. (volt) 

Elektroliz 	Ter. Ayrış ma 
ürünleri 	ger. Ilter  Ua.g.  - Uter  

I) HNO3  169 

+
+

+
+

++
+

+
++

+
+

++
++

++
+

+
+

+
+  1,23 0,46 

CH2C1COOH 1,72 1,23 0,49 
HC104  1,65 1,23 0,42 
H3SO4  1,67 1,23 0,44 
H3PO4  1,70 1,23 0,47 

II) NaOH 1,69 1,23 0,46 
KOH 1,67 1,23 0,44 
N1140H 1,74 1,23 0,51 
N(CH3)40H 1,74 1,23 0,51 

III) HCl 1,31 1,37 -0,06 
HBr 0,94 1,08 -0,14 
HI 0,52 0,55 -0,03 

IV) Cd(NO3)2  1,98 1,25 0,73 
CdSO4  2,03 1,26 0,77 
CoC12  1,78 1,69 0,09 
CoSO4  1,92 1,14 0,78 
CuSO4  1,49 0,51 0,98 
Pb(NO3)2  1,52 0,96 0,56 
NiC12  1,85 1,64 0,25 
NiSO4  2,09 1,10 0,99 
AgNO3  0,70 0,04 0,66 

1,80 1,87 -0,07 ZnBr
2  ZnS0‘  2,55 1,60 0,95 

Her hangi bir sulu çözeltide 	. aolf-  çarpımı  sabit ve 25°C da 10-14  oldu- 
ğundan 

Uter = 0,401 - 0,0591 log 10-14 
	

(9.37) 

U ter -= 0,401 + 0,826 = 1,229 volt 
	

(9.38) 

bulunur. Elektroliz ürünleri H2 ve 02 olan her hangi bir hücrenin tersinir 
ayrış ma gerilimi böylece 1,229 volt olarak bulunur. Bu gerilim elektrolitin 
doğ asına ve konsantrasyonuna ba ğ lı  olmaz. 

9.5. AYRIŞ MA GERİ Lİ Mİ Nİ N OLOLMESI 

Şekil 9.1 de şematik olarak gösterilen düzene ğe göre ayr ış ma gerilimi 
ölçülür. Bu devrede BC homojen ve ayarh direnç teli A akümülatörüne ba ğ -
lanmış tır. Incelenecek olan H hücresi bir elektrodu arac ılığı yla direnç teli-
nin B ucuna, diğer elektrodu arac ılığı yla G ampermetresi üzerinden hare-
ketli D ucuna birle ş tirilmiştir. Elektrolit, konsantrasyon polarizasyonuna 
engel olmak için kar ış tınlır. Baş langıçta D hareketli ucu, devreden çok küçük 

271 



bir akım geçecek duruma getirilir ve B ile D noktalar ı  arasına bağ lanan 
yüksek dirençli V voltmetresinden uygulanan gerilim okunur. 

Voltmetrenin direnci yeter derecede büyükse ampermetrenin göster-
di ğ i akımın hepsinin hücreden geçti ğ i kabul edilir Eğ er yeter derecede direnç 
yüksek değ ilse voltmetrede okunan gerilim voltmetrenin iç direncine bölü-
nerek bulunan ak ım arac ılığı yla ampermetrede okunan ak ım düzeltilir. D 
ucu C ucuna do ğru kaydırıldıkça hücrenin elektrotlanna uygulanan geri-
lim artar ve her bir hal için bu gerilim okunarak onu kar şı layan akım ş id-
detine kar şı  grafiğ e geçirilir, ( Şekil 9-2 de I, II, III ve IV e ğ rileri). 

Aynş ma geriliminin alt ında önemli miktarda bir ak ım geçmezse de, ayr ı ,- 
ma gerilimine eri ş ir eriş mez ampermetrede ş iddetli sapmalar görülür. Bu an-
da voltmetrede okunan gerilim ayn ş ma gerilimini verir ki, bu Ş ekil 9-2 de 
Al  veya A2  noktalar ın]. karşı lamaktad ır. 

Çizelge 9-1 de platin elektrotlar kullan ılarak oda s ıcakhğmda baz ı  elek-

trolitlerin 1N çözeltilerinde bu yoldan ölçülen ayr ış ma gerilimleri verilmiş -

tir (sütün 2). Ayn ı  çizelgede elektroliz ürünleri (sütun 3), tersinir ayn ş ma ge-

rilimleri (sütun 4) ve ayr ış ma gerilimi ile Uter  aras ındaki farklar da (.1) = U a .g . 

— ter) ( sütun 5) gösterilmi ş tir. 

Bu çizelgede anodda halojenlerin ayn ş tıklan III. grupta bulunan balo-
jen asitleri ile IV. gruptaki CaC1 2, NiCl2  ve ZnBr2  de ayn şma gerilimleri 

hesaplanan Ud e", den pek farkl ı  de ğ ildir. Yani bu koşullarda, hidrojen, 
halojen ve metallerin platin üzerinde ayn ş malan hemen hemen tersinir ola- . 

rak ilerler. Oksijen aç ığ a çıkan IV. gurubun diğer elektrolitleri ile I. ve II. 
guruptaki asit ve bazlarda ölçülen ayr ış ma gerilimi ile hesaplanan arasında 

ise önemli miktarda fark vard ır ve ölçülen daha büyüktür. Hidrojenin platin 
üzerinde ayn ş ması  aşı rı  gerilime gerek göstermedi ğ ine göre bu fark oksije-
nin platin üzerinde ayrış masım karşdamalıdır. Yani oksijenin platin üzerin-
de aynşması  bile aşı rı  gerilim gerektirir. Asit ve bazlarda bu oksijen a şı rı  
gerilim miktarı  ortalama 0,45 volt kadard ır. Tuz çözeltilerinde bu miktar 
daha da büyüktür, baz ı larında bir volta kadar yükselmektedir. 

Bu çizelgede göze çarpan önemli bir nokta da elektroliz ürünü oksijen 
ve hidrojen olan asit` ve bazlarm hepsinde ayr ış ma geriliminin yakla şı k 1,7 

volt dolay ında olmas ı dır. Bu, daha önceki bölümde as ıl olay H2 ve 02 çıkışı  

ile suyun ayrış ması  olan elektrolizlerde, ayn ş ma gerilimi için eriş ilen sonuçlar-

la uygunluktad ır. Ama ayn ş ma gerilimi orada hesaplandığı  gibi 1,23 volt 

değ il, buna oksijen a şı rı  gerilimi olan 0,45 voltun eklenmesiyle bulunan de-
ğerdir. Bu da bütün asit ve bazlarda a ş ağı  yukarı  aynıdır. Bunu kuvvetlen-
diren bir diğer kan ıt HCI çözeltisinin elektrolizidir: Ş ekil 9-2 ve gösteril- 
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diğ i üzere aktifliğ i bir olan tuz asidi çözeltisi 1,3595 volt olan ayr ış ma gerilimi 
aşı lınca klor ve hidrojen vererek ar ışı r. Asit seyreldikçe ayrış ma gerilimi 1,7 
volta doğ ru artar. Bundan sonra ayr ış ma ürünleri hidrojen ve oksijendir. Bu 
ikisinin aras ında ise anodda değ işen oranlarda oksijen ve klor bir arada ay 
rışı r ve elektrot potansiyeli bu ikisi aras ında bulunan bir değeri alır. 

Buraya değ in görülenlerden şu sonuç ç ıkarılabilir: Sürekli bir elekt-
roliz için tersinir anot ve katot potansiyel farklar ından başka, katot ve anot-

da olabilecek polarizasyonu yenmek üzere bir a şı rı  gerilim uygulamak ve 

ayrıca elektrolit içindeki RI omik dü ş meyi de (R elektrolitin direnci ve I 
amper olarak ak ı m ş iddeti) yenmek gerekmektedir. Yani ayr ış ma gerilimi 

Ua•g• = eA — e K + 	4- R I 	 (9.39) 

olmalıdır. Burada aA, anot eK katot tersinir potansiyellerini ve E her iki 
elektrodda a şı rı  gerilmin cebrik toplam ını  göstermektedir. 

9.6. AŞ IRI GERILIM VE ÇE Şİ TLERİ . 

Bilindiğ i üzere ak ım geçen bir elektrodun potansiyeli ei, ak ı rrısız halde 

bulunan denge potansiyeli e° dan farkl ıdır. Daha önce de de'ginildi ğ i üzere 

(paragraf (9.1) bu iki potansiyel aras ındaki farka a şı rı  gerilim, denir. 

ı̂  = eı  — edenge 

Aşı rı  gerilimin büyüklüğü elektrodda yürüyen tepkimelere ba ğ l ı  olarak de-

ğ iş ir. Akım yoğunluğuna ba ğ lı  olan bu aşı rı  gerilimin meydana gelme nedeni 
elektrot brüt tepkimenin ' tutukluğudur. Bir elektrodda yürüyen brüt tep-
kime çeş itli kısmi tepkimelerden olu şur. Bir metal-metal iyonu elektroduna 

örnek olarak, H. Gerischer (1953) taraf ından mekanizmas ı  açıklanan komp-

leks Cd I Cd (CN) 42-  elektrodunu inceleyelim. Elektrot brüt tepkimesi Cd,+ 
4 CN - Cd (CN)42-  2 e olan bu tepkime, çok defi ş ik olmayan siyanür 
konsantrasyonunda a ş ağı daki birbirini izleyen k ısmi tepkimelerden olu ş ur. 

2 CN-  --> (CN)2 2- 	 kim. tepk. 	(9.40) 

Cd(Me) 	(CN)2 2-  -* Cd (CN) 2  -I- 2 e--  transfer tepk. 	(9.41) 

Cd(CN) 2 	2 CN-' Cd (CN)42- 	kim. tepk. 	(9.42) 

Cd(Me) 	4CN-  -->- Cd (CN) 42-  -I- 2 e elektrot brüt 	(9.43) 

.Burada elektrot brüt tepkimesini olu ş turan k ısmi tepkimelerden ikisi 
kimyasal tepkime biri ise transfer tepkimesidir, (elektron al ınması  veya 
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verilmesi). Transfer tepkimesinde bir yük ta şıyı cı  (iyon veya elektron) elek-
trot faz s ınırındaki elektriksel çift tabakas ından geçer. Bu transfer tepkimesi-
nin hı zı  elektriksel çift tabakadaki potansiyel fark ına bağ lıdır. E ğer bu trans-
fer tepkimesinin yürümesinde tutukluluk varsa elektrot tepkimesinin yürü-
mesi için transfer aşı rı  gerilimi veya aktivasyon a şı rı  gerilimi, .ı]D, uygulamak 

gerekir. Çünkü elektriksel çift tabakada yük ta şı yı cılarm geçiş i tutuk yürü-
mektedir. Elektrodda yürüyen kimyasal tepkimele ı  potansiyele bağ lı  değ il-
lerdir. Eğer yürüyen kimyasal tepkime tutuk ise tepkime a şı rı  gerilimi, 
7? r , gerekir. 

Metal atomlar ımn kristal örgüsünden uzakla şmaları  veya kristal ör-
güsüne yerle şmeleri tutuklu ise kristal aşı rı  gerilimi, 7) K , söz konusu olur. 
Ayrıca elektrodda yukarda sözü edilen tepkimelerin yürüyebilmesi için 
tepkimeye giren maddelerin elektroda ta şı nması  ve oluş an maddelerin elek-
troddan çözelti içine ta şmmaları  gerekir. Bu maddeler elektroda ve elekt-
roddan çözelti içine difüzyonla ta şı nırlar, (Bölüm 9-3.1). E ğer elektrodda 
yürüyebilecek olaylardan en yava şı  bu difüzyon olayı  ise o zaman difüzyon 
aşı rı  gerilimi, nd , gerekebilir. Difüzyon a şı rı  gerilimi ve tepkime a şı rı  geri-
limi toplamı  konsantrasyon a şı rı  gerilimi, -ık, olarak gösterilir. Bunlara de-
ney düzeneğ ine, elektrolitin direncine ve elektrot yüzeyindeki örtücü ta- 
bakaya ba ğ lı  olan direnç aşı rı  gerilimini de, 	katmak gerekir. Bu aç ık- 
lamadan anla şı lacağı  üzere a şı rı  gerilim, transfer a şı rı  gerilimi, 	difüzyon 
aşı rı  gerilimi, 72d, konsantrasyon a şı rı  gerilimi, ı?„ direnç a şı rı  gerilimi, 
ve kristalle ş me aşı rı  gerilimi, nk , dan oluşur. 

"ı) = 7)1) I 7?<1 	«ri C -F V)It I /̂C2 = E7) 	 (9.44) 

Deney ko ş ullarıııııı  düzenlenmesiyle bu aşı rı  gerilimler teker teker deneysel 
olarak belirlenebilir. 

Difüzyon aşı rı  gerilimi faz s ınıflarında tepkimeye kat ılan maddelerin 
çoğ alması  veya azalmas ına dayan ır. Yukarıda CuSO4  elektrolizi örneğ inde 
söz konusu edildiğ i üzere anodda Cu 2+ iyonlarmca bir zenginle ş me, katodda ise 
bir fakirleş me olur. Elektrolit kuvvetle kar ış tırılsa bile elektrotlara biti ş ik 
sınır tabakalarmdaki farkl ı  konsantrasyonlar ancak difüzyonla dengeye gelir, 
(Bölüm 9-3. 1 e bakımz). 

Tepkime aşı rı  gerilimi, potansiyeli belirleyen yüklü iyonlar ın faz sını -

rında yük değ iş tirmelerinin bir ön veya daha sonraki tepkimeyle geciktiril-
mesinden kaynaklanır. Yani elektrot tepkimesine kat ılacak olan iyon, örne ğ in 
bir ön tepkimeyle olu ş abilir ve bu ön tepkime asil elektrot tepkimesine oran-
la çok yava ş  yürür ve böylece elektrot tepkimesi geciktirilmi ş  olur. En 
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basit olarak bu tip tepkimelere hidratla ş ma veya dehidratla ş ma olayları  
gösterilebilir. 

Bu polarizasyonlar her iki elektrodda da olabilir bu nedenle her elekt- - 
 rodda ayrış ma gerilimi , dolayı s ıyle aşı rı  gerilim ayrı  ayrı  belirlenmelidir. 

Bunun için kullanılan düzenek Ş ekil 9-3 de gösterilmi ş tir. Bu düzenek ay-
rış ma geriliminin belirlenmesi için verilen ş emaya ( Ş ekil 9-1) çok benzemekte-
dir ve simgeler ayn ı  anlamda kullan ılmış tır. Yalnı z burada potansiyeli ölçül-
mek istenen elektrodla uygun bir kar şı laş tırma elektrodu aras ında bir pil ku-
rulur ve aralarındaki potansiyel fark ı  potansiyometreden okunur, kar şı laş tır- 

D 

A 

    

  

	o 

 

  

Par:~ s/yamı lre 

    

Ş ekil 9-3. İ yonlarm ayrış ma potansiyellerinin ölçülmesine yarayan şema. 
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ma elektrodunun dik aç ı  biçimindeki bükülen ve çekilerek inceltilmiş  olan 
(ki buna Lugin Kapileri denir) ucu aras ındaki omik düşmeyi (RI) önlemek 
için elektroda olanakl ı  olduğunca yaklaş tırılmış tır. Konsantrasyon polarizas-
yonunu yok etmek için elekrolit kar ış t ırılır. 

Önce G ampermetresinden küçük bir ak ım geçecek biçimde D ucu BC di-
renç teli üzerinde hareket ettirilerek ayarlan ır ve bu hali karşı layan potansiyel 
potansiyometreden okunur. Sonra D ucu C ye yakla ştırılarak devreden geçen 
akım dereceli olarak art ırıhr ve her bir halde onu kar şı layan potansiyel po-
tansiyometreden okunarak $ekil 9-2 de oldu ğu gibi akı m-potansiyel eğ -
risi veya elektrot yüzeyi bilindi ğ ine göre ak ım yoğunluğu-potansiyel eğ risi 
(akım ş iddeti elektrot yüzeyine bölünürse cm 2  başı na amper (A) veya mili-
amper (mA) olarak ak ım yoğunluğu bulunur) elde edilir Ayr ış ma gerilimi 
daha önce aç ıklanan grafik yolla bulunur. Belirlenen bu gerilimden kar şı laş -
tırma elektrodunun elektrot potansiyeli ç ıkarılmandır. Bulunan bu sonuncu 
değerden de tersinir elektrot potansiyeli ç ıkarı lırsa aşı rı  gerilim hesaplanmış  
olur: 

ei — edenge 

Akım ş iddeti-potansiyel e ğ rilerinin gidiş i elektrotlarda yürüyen tepki-
meler hakkında bilgi verir. 

Aşı rı  gerilim kullanılan elektrot türüne ş iddetle bağ lıdır. Örneğ in Pt 
elektrodda H2 hemen hemen a şı rı  gerilim göstermediğ i halde civada küçük 
bir akım şiddetinde bile 0,86 voltu bulur. Çizelge 9-2 de 2 N H 2SO4  için-
de 1 mA cm 2  akı m ş iddetinde, baz ı  metallerin katot olarak kullan ıldıkların- 

Çizelge 9-2 

2N H2SO4  içinde H2  aşı rı  gerilimi volt olarak 

(1 = 1 mA/em') 

   

Platinlenmiş  
Parlak 

 

Pt 	0,015 
Pt 	0,024 
Au 	0,241 
Agj 	0,475 
Cu 	0,479 
Pb 	0,713 
Zni 	0,716 
Hg' 	0,86, 

  

  

da gösterdikleri a şı rı  gerilimler bir araya toplanmış tır. 1 N KOH içinde 
anot olarak kullanılan baz ı  metallerin oksijen a şı rı  gerilimleri ise (1 mA / 

cm 2  akım ş iddetinde) Çizerge 9-3 de gösterilmi ş tir. 
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0,398 
Parlak 0,721 

0,422 
0,580 
0,673 

Aşı rı  gerilimler elektrotlara uygulanan ak ım yoğunluğu ile de değ iş -

mektedir. 2N H 2SO4  çözeltisi içinde baz ı  metallerin katot olarak kullaml-

maları  halinde hidrojen a şı rı  geriliminin akım yoğunluğuyla nasıl değ iştiğ i 

Şekil 9-4 de gösterilmi ş tir. 

Şekil 9-4. 2N H 2SO, içinde bazı  metallerin a şı rı  gerilimlerinin ak ım yoğunluğ u ile değ iş imi. 

Ş ekil 9-5 A da bir elektrolizde anot ve katodda olu ş an aşı rı  gerilimlerin 

elektrot potansiyellerini hangi yönde de ğ iş tirdikleri ş ematik olarak gös-
terilmiş tir. Şekil 9-5 B de ise bu a şı rı  gerilimlerin denge potansiyellerine 
eklenmesiyle a şı rı  gerilimin elektroliz s ırasında verilen ak ımla değ iş imi yine 
şematik olarak gösterilmi ş tir. 

Bir teknik pilden akl ım çekilirken elektrotlarda meydana gelen a şı rı  geri-
limlerin elektrot potansiyellerini elektrolizdekine göre ters yönde etkiledi ğ i ve 
denge potansiyelini (EMK) dü şürdüğü Ş ekil 9-6A da şematik olarak gösteril-
miş tir. Pilden akım çekilirken pilin geriliminin ak ım yoğunluğuyla değ iş imi 
Ş ekil 9-6 B de gösterilmi ş tir. 
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Ş ekil 9-5. Elektrolizde elektrodlarda meydana gelen a şı rı  gerilimler ve bunların ayrış ma 

gerilimini art ırmalaruun ş ematik gösterili ş i. 
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Şekil IX-6. Teknik bir pilin elektrotlar ında oluş an aşı rı  gerilimler ve bunların 

pilin gerilimini dü şürmelerinin ş ematik gösterili ş i. 
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Bu ş ekillerden aç ıkça görülece ğ i üzere a şı rı  gerilimler elektrolizde ayn ş -
ma gerilimini büyütürken pillerde EMK ini küçültmektedir. 

9.7. ASIRI GERILIMIN ÖNEMI 

Birçok hallerde a şı rı  gerilim, 	akım yoğunluğunun logaritmas ı , log Id 
ile çizgisel olarak de ğ iş ir 

a 	b log Id 	 (9.45) 

Bu bağı ntı  1907 de Tafel taraf ından ampirik ba ğı ntı  olarak önerilmiş tir ve 
Tafel denklemi denir, (Elektrokimya II). 

Aşı rı  gerilim elektrokimya uygulamalar ı  için çok önemlidir. Hidrojen 
aşı rı  geriliminin yüksek olmas ı  nedeniyle tersinir ayr ış ma gerilimleri hidrojen 
iyommun tersinir ayrış ma geriliminin alt ında olan metallere çözeltilerinden 
katodik olarak ayırabiliriz. Örneğ in hidrojen iyonlar ı  ve çinko iyonlan ak-
tiflikleri 1,0 olan bir çözelti içinde platin elektrotlarla kurulan bir hücre 
düşünelim. Yar ı nı  hücrelerin tersinir potansiyelleri ş öyledir: 

Zn I Zn2+ e° = —0,763V; H2 I H+ e° = 0,0000V 

Eğer bu tersinir potansiydde H+ nun yükünü vermesi tersinir ise, çinko 
kaplamak için gerekli olan gerilimden daha dü şük gedimde katodda hidrojen 
ayrış malı  idi. Oysa hidrojenin çinko üzerindeki a şı rı  gerilimi 0,1 A icm 2  de 
yaklaşı k 1,0 voltur. Öyleki elektrolizde önce katodda çinko ayr ılır. Çinko 
yarım hücresinin EMK i hidrojen a şı rı  geriliminin üstüne ç ıkacak kadar çinko 
iyonlan konsantrasyonu küçülmedikçe hidrojen iyonlan h ızla yükünü vermez. 
Ama Tafel denklemine göre az bir h ızla daima bir yük al ış  veriş i olur. 

Örnek 1. 

Sulu bir çözelti kur şun anot ve civa katotla elektroliz ediliyOr. Anodda 
oksijen katodda ise hidrojen aç ığ a çıkıyor. Adi sıcaklıkta yaklaşı k ayrış ma 

gerilimini hesaplay ını z. 

Kurşun anodda oksijen a şı rı  gerilimi 0,31 ve civa katodda hidrojen a şı rı  
gerilimi 0,78 volttur. 

Anot ve katoddaki toplam a şı rı  gerilim 

A = 	+ İ̂)K = 0,31 + 0,78 = 1,09 volt 

Suyun H2 ve 02 e tersinir ayr ış ma gerilimi 1,23 volt olduğuna göre (parag-
raf 9.4 örnek 3) yukar ı da hesaplanan toplam a şı rı  gerilim bu tersinir ayn ş -
ma gerilimine eklenmelidir 
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Ayrış ma gerilimi = Eter•a•g + 7) 

= 1,23 -I- 1,09 = 2,32 volt 

Örnek 2. 

Doymuş  bir sodyum klorür çözeltisi (yakla şı k 6 N) normal sıcaklıkta 
bir çelik katot (hidrojen a şı rı  gerilimi 0,2 volt) ve bir grafit anot (oksijen a şı rı  
gerilimi 0,6 volt klor a şı rı  gerilimi ihmal edilebilir) ile elektroliz ediliyor. 
Elektrot olaylarım açıklayını z 

Katot 

Çözeltide bulunan katyonlar H+ ve Na+ iyonlar ıdır. Nötür çözeltide 
H+ iyonu konsantrasyonu yakla şı k 10-7 , Na+ iyonu konsantrasyonu litrede 6 
moldür. Bu iyonlar için standart elektrot potansiyelleri e ° H+ H2  = O, e °Na+,Na 

=-- - 2,71 volttur. Buna göre her bir iyon için tersinir potansiyeller 

ell+9112 = 0 4- 0,059 log 10-7  = -0,41 volt 

eNa+,Na = -2,71 4- 0,059 log 6 = -2,71 	0,059 . 0,778 

eNa+,Na = -2,71 + 0,046 = -2,66 volt 

Çelik katot üzerinde hidrojen a şı rı  gerilimi 0,2 volt olduğundan potansiyel 
-0,41 - 0,2 = -0,61 volta eri ş ince hidrojen iyonlar ı  yüklerini vererek hidro-
jen gaz ı  halinde ç ıkarlar. Katyonlar ın yülderini vererek element haline geçme 
ilkeleri standart elektrot potansiyelleri dizini ilkelerine uygundur. Yani 
indirgenme potansiyelleri en büyük olan katyon önce indirgenir. Burada Na+ 
iyonunun indirgenme potansiyeli H+ iyonlarm ın indirgenme potansiyellerin-
den çük küçük oldu ğundan önce H+ iyonları  indirgenir. Ancak potansiyel 
-2,66 volta kadar dü şürülürse, örne ğ in yüksek akım uygulanarak, Na+ 
iyonlarımn yüklerini vermeleri olanakh olur. Yani elektrotlara ta şı nan iyon-

lar her halde yüklerini veremezler. H+ iyonlarm ın yüklerini vermeleriyle çö-
zeltide çok miktarda OH-  iyonları  birikir ve böylece sodyum hidroksit olu-
şur. 

Anot 

Çözeltide anyon olarak OH-  ve Cl-  iyonları  bulunur. Nötür NaCl çö-
zeltisi içinde OH-  iyonlarmın konsantrasyonu 10-7, Cl-  iyonlarmın konsant-

rasyonu 6 molard ır. Bu iyonlar ın standart indirgenme potansiyelleri e °02,0}1- 
 = 0,40 ve e° c ı 2,c ı-  = 1,36 volttur. Böylece verilen çözelti için 

e02,oH= 0,40 0,059 log 10-7  = 0,40 -I- 0,059 . 7 = 0,40 + 0,41 = 0,81 V 

ec ı 2 c/-  = 1,36 - 0,059 log 6 = 1,36 - 0,059 . 0,778 

= 1,36 - 0,035 = 1,32 volt 
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Oksijenin grafit üzerindeki a şı rı  gerilimi 0,6 volt olduğuna göre, OH-

iyonlarmdaıı  oksijen açığ a çıkma potansiyeli 0,81 0,61 = 1,41 volt olur. 
Böylece önce klorür iyonlar ımn yükleriıı i vermeleriyle klor gaz ı  çıkar ancak 

anot potansiyeli art ınlirsa oksijen de ç ıkmağ a baş lar. 

Örnek 3. 

Pb üzerinde H2 in a şı rı  gefilimi, 0,1 molar H2SO4  çözeltisinin (f = 0,265) 

elektrolizi süresince kur şun katodun normal kalomel elektroda kar şı  potansi-

yeli ölçülerek belirlenmi ş tir. Böylece gözlenen potansiyel —1,0685 volttur. 
Pb katot üzerinde H2 a şı rı  gerilimi ne kadard ır? eN•kat = 0,2800 volttur. 

Pb katot ile normal kalomel aras ında Ş ekil 9.3 de gösterilen° benzer 

biçimdeki bir devre yard ımı  ile ölçülen potansiyel —1,0685 volttur. Bu po-
tansiyel olu ş turulan pilin emk dir. Pilin emk i E = e k  — ea eş itliğ i yardımıy-

la hesaplandığ mdan, burada katodun ak ım altındaki potansiyeli ek = E — ea 
olur. 

e = ex2 --F MI2 

ek = ei = — 1,0685 -F 0,2800 = — 0,7885 

RT 
e ıı 2 = 	aH+ = 0,059 log 	. f±  = 0,059 log (2.0,1) 0,265 

ell 2  = 0,059 log 0,053 = 0,059 (2,724) = 0,059 (-1,276) 	—0,0753 

nH2 = ei — ex2 = — 0,7885 — (-0,0753) = — 0,713 volt 

Örnek 4. 

Parlak platin üzerinde 0,1 mA /cm 2  akım ş iddetinde H2 a şı rı  gerilimi 0,24 

volttur. pH = 3 olan bir çözeltide bu elektrot üzerinde H2 ayr ış ma gerilimi 

kaç olur ? 

RT 
ln all+ = 0,059 log an+ = —0,059 pH 

= —0,059 . 3 = —0,177 volt 

ea•g• = e ıl ı 	7)112 	-- 0,18 	(-0,24) =--- — 0,42 volt 

Örnek 5. 

Fe2+ ve Zn2+ iyonlarım birim aktiflikte içinde bulunduran bir çözelti Fe 
katotla elektroliz ediliyor. H 2  in. Fe üzerindeki a şı rı  gerilimi 0,40 volttur. 

(a) Zn ayrış masmdan önce katodda gaz ç ıkarmaksı zın Fe elektrot üzerinde 

F 
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demirin ayn ş ması  için çözeltinin en büyük pH ı  kaç olmalıdır? (b) Gaz ç ıkışı  

baş ladığı  anda çözeltide Fe2+ iyonlan aktifli ğ i kaç olur? 

e °H+,x2 = O; e °Fe2±,Fe = — 0,440 V; — 0,763 V e ° zn2+,zn =-- 

(a) Zn2+ iyonları  ayrış maksı z ın H, çıkışı  başlayabilmesi için katot potansiyeli 
en çok e °zn+f,z,, = — 0,763 volt olabilir. Fe katot üzerinde H2 çıkışı  için: 

e'zn2±,zn 

—0,763 

pH = 

= 71H2 

= -- 0,40 

0,363 
= 

eH2, 	eH2 = 0,059 log all+ = —0,059 pH 

- 0,059 pH 

6,12 
0,059 

(b) Fe katot üzerinde H2 çıkışı  baş ladığı  anda Fe2+ aktifliğ ini bulmak için, 

katodu en çok —0,763 volta kadar polarize etti ğ imizi düşünürüz. 

e = e° + 
RT 

In aFe2+  2F 

0,059 
—0,763 = —0,440 	2 log aFe2+ = —0,440 + 0,0295 log aFe 2+  

0,323 
=- 	 = 10,95 

0,0295 

— 10,95 = 

aFe2+ = 1,12 . 10-11  

Örnek 6. 

— log aFe2+  

log aF e2+ 

Pt HBr (m = 0,05; f = 0,860) I Pt 

hücresinin tersinir ayr ış ma gerilimini hesaplaym ız. 

e ° Br2,Br = 1,066 volt 

HBr çözeltisi Pt elektrotlarla elektroliz edilirse, katotda 
ayrışı r, anot bir Br 2, Br-  elektrodu gibi davran ır. 

Katot tepk: 2H+ 	2 e 	H2 

Anot tepk: 2Br-  ± Br2  -F- 2 e 

Hücre tepk: 2H+ -I- 2 Br-  ± H2 	Br 2  

RT 
0112 = 	In a211+-  

2F 

H2, anodda Br2 
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RT 
eBr2,13r = e °Br2,13r 2F 

	 ln 

E,. = eA — eK. = e '' Br25Br 

Ea .g  = 1,066 - 0,059 log mu+ 

RT  
2F 

ln a Br 

MBr fllBr 

Ea . g  = 1,066 - 0,059 log (0,05) (0,05) 0,860) 

1,066 - 0,059 log 0,00215 =- 1,066 - 0,059 (3,332) 

1,066 - 0,059 (-2,668) = 1,066 + 0,1584 

Ea. q  = 1,224 volt 

Örnek 7. 

0,1 molar Ag+ iyonları  ve 0,25 molar KCN ile bir çözelti yap ılıyor, 

[CN-  

	

Ag(CN)2 un ayrış ma sabiti, K 	
[Ag+ ] 
[Ag (CN)2-1 

1 2  = 
1,8 . 10-19  oldu- 

ğuna göre, (a) Çözeltide Ag+ iyonlar ı  konsantrasyonu ne kadard ır? (b) Ag ün 

ayrış ma potansiyeli ne kadard ır? (Aktifliklerin konsantrasyonlara e ş it oldu-

ğunu kabul ediniz). 

(a) Ag(CN),- ± Ag+ 	2CN-  

K 	
[Ag-1] 12 

	

[Ag (CN) 2- ] 	
— 3,8 . 10-19 

Bu dengeden Ag+ iyonlar ı  konsantrasyonu 

3,8 	. 10-19  [Ag (CN)-2 ] = 3,8 	. 	10-19 	[0,1] 
[Ag+] = 2  [CN-1 2  [0,25-2(0,1)] 

[Ag4-1 
3
2 

8
5 

.
. 

--_20 10 
1,52 . 10-17  

, 1O3 

RT 
ea . g  = e'Ag+,Ag + 	F  in aAg+  

ea .y = 0,799 + 0,059 log (1,52 . 10-17) 

= 0,799 	0,059 (17,1818) = 0,799 + (-16,818) 

= 0,799 - 0,992 = — 0,193 

— 0,193 volt 

(b) 
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PROBLEMLER 

1. 02 nin Pt anot üzerinde a şı rı  gerilimi 0,72 volttur. pH = 7 olan ve 
0,1 aktiflikte klorür iyonlar ı  (C1-) içeren bir çözeltide önce hangisi ayr ışı r? 

2. CdSO4  içeren bir çözeltinin elektrolizinde uygulanan çe ş itli gerilim-
lerde devreden geçen ak ım ölçülmü ş  ve aş ağı da verilen nicelikler elde edil-
miş tir: 

E(volt) 	0,5 1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 

I(amper) 0,002 0,006 0,008 0,069 0,192 

0,004 0,007 0,028 0,110 

Bu verilerden CdSO4  ın ayrış ma gerilimini grafik yöntemle bulunuz. 
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10. KOROZYON 

Geniş  anlamda korozyon kat ı  maddelerin çe ş itli etkiler alt ında dış tan 
içe doğ ru ilerleyen a şmmasıdır. Bir metalin korozyonu denilince onu elemen-
tel halden, ya çözür ımüş  veya yüzey tabakas ı  halinde bir bile ş iğe dönü ş türen 

tepkimelerin tümü ile metalin a şı nmas ı  anla şı lır. 

Metalik korozyona elektrokimyasal bir olay olarak bak ılabilir. Ekono-
mik bakımdan önemli olan demir, alüminyum gibi metaller standart elektrot 
potansiyelleri dizinindeki yerlerine göre soy olmayan metallerden olduklar ın-

dan, bu metallerin bir tuz veya oksit olu ş turmak üzere iyon haline geçi ş leri 
enerji vererek yürüdü ğünden uygun ko şullarda (rutubet, hava oksijeni v.b.) 
anodik olarak çözeltiye geçerler. Metalik korozyon, ba ş lıca yerel pil olu ş ması  
ile açıklamr. Bir elektrolit içinde bulunan iki ayr ı  metal bir iletken arac ılığı yla 
birbirleriyle birleş tirilirse kısa devre yap ılmış  bir galvanik pil oluşur ve daha 

az soy olan metal çözeltiye geçer. 

Metaller hiç bir zaman tamamen saf ve homojen olarak elde edilemezler. 
Çoğu kez içlerinde az çok soy olan yabanc ı  metaller içerirler. Aym biçimde ala-
şunlar her yanda ayn ı  bileş imde değ ildirler, elektrokimyasal bak ımdan farklı  
davranan ötektik kar ışı mlar ve birle ş ik maddeler içerirler. Ayr ıca metali 
ıslatan s ıvı  da heterojen olabilir. Böylece ayn ı  sıvı  ile ıslatllan bir metal üze-
rinde bir ötektikin iki kristali veya metal ile onun içinde ki safs ı zlık olarak bu-
lunan daha saf metal aras ında iki farklı  faz oluşur. Bu biçimde olu ş an iki 
faz elektrokimyasal bak ımdan asimetrik olduğundan iki faz aras ında bir 
emk doğan, bir diğer deyimle bu iki fazm biri diğerine oranla art ı  potansi-
yele sahiptir. Bu iki faz birbirine do ğrudan bitişik olduğundan elektron-
lar birinden diğerine iletilebilece ğ inden yerel pil olu şur. Yerel pilin eksi 
kutbunu (anot) oluşturan fazda yürüyen elektrokimyasal tepkime kat-
yonlarm oluşumu, yani metalin çözünmesidir. Bu fazda korozyon olur. 
Yerel pilin anodunda metalin çözeltiye geçebilmesi için daha soy olan metal-
de (katot) katodik bir olay ın ilerlemesi, örneğ in hidrojenin açığ a çıkması  
gerekir, (hidrojen ç ıkışı  ile korozyon). Bu halde korozyonun olabilmesi için, 
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yani yerel pilde akım geçmesi için, bu metalin çözünme potansiyelinin hidro-
jen iyonlann ın indirgenme potansiyelinden daha eksi olmas ı  gerekir, ama bu 
gerekli ise de yeter ko şul değ ildir. Ayrıca daha soy olan metal üzerinde hidro-
jenin aşı rı  gerilimi de küçük olmalıdır. 

Çe ş itli metaller için hidrojen ç ıkışı  altında metallerin korozyonu, oksit-
leyici olmayan asitlerle tepkimeye sokularak ç ıkan hidrojen miktarını  za-
mana göre ölçmek yoluyla incelenmi ş tir. Çok saf metaller, üzerlerindeki yük-
sek hidrojen a şı rı  gerilimi nedeniyle çok yava ş  korozyona uğrarlar, ama hid-
rojen a şı rı  gerilimi daha küçük olan bir soy metal bulunursa, bu soy metal 
pilin yerel katodunu olu ş turur ve metalin safs ızlığı  artt ıkça korozyon h ı zı  da 
artar, (Çizelge 10-1). 

Çizelge 10-1 

% 20 lik tuz asidi içinde aluminyumun çözünme h ı z ı . 

Safhk derecesi % Ağı rlık azalmas ı  g /m2  gün 

99,998 6 
99,99 112 
99,97 6500 
99,88 36000 
99,2 190000 

Bu tür korozyon olaylar ında korozyon h ı zımn baş langıçta küçük ol-
duğu ve zamanla bir kaç kat artt ığı  gözlenmiş tir. Bu da metalin çözünmesiyle 
gittikçe artan miktarda element haline geçen safs ızhğı n (daha soy metalin) 
yerel pilde katot olarak etkimesinden kaynaklanmaktad ır. Yerel bir pilde daha 
soy metalin hidrojen a şı rı  gerilimi ne denli küçük ise korozyon h ı zı  da o oran-
da büyük olur. Tersine soy metal civa ise, civa üzerinde hidrojen a şı rı  gerilimi 
çok büyük olduğundan metalin çözünmesi hemen hemen durur. Yerel ak ım, 
dolayı sıyle korozyon, pildeki s ıvının iletkenliğ i artınlarak da, art ırılabilir. 
Yani çözeltiye bir tuz eklenmesi korozyonu kolayla ştırır. Hidrojenin yük 
değ iş imi potansiyeli çözeltide bulunan hidrojen iyonlar ı  aktifliğ ine de bağ lı  
olduğundan hidrojen iyonlar ı  aktifliğ i azaldıkça hidrojenin yük de ğ iş tirme 
potansiyeli daha eksi olur. Bunun sonucu belirli bir pH dan sonra korozyon 
durur. 

Havada bulunan gazlar ın (CO 2, H 2S, SO 2, 02 v.b.) etkisiyle metal yü-
zeyinde olan korozyon o denli önemli de ğ ildir ve kısa bir zaman sonra sona 
erer. 

Korozyon bilimsel oldu ğu kadar teknik ve ekonomik yönde de büyük 
bir önem taşı r. Bilindiğ i gibi demir ve adi çelikler uygun bir biçimde korun-
mazlarsa kolayca korozyona u ğ rarlar ve de ğ iş ik hı zlarla para dönü şürler. 
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Korozyona kar şı  koruma iş lemlerinin ekonomik önemini belirtmek için 
ş u ,  sayılara göz almak yeterli olabilir. 

Elde edilen demirin 1 /4 veya 1 /3 nin her y ıl korozyonla parçaland ığı  

tahmin edilmektedir. 

Her yıl kömürün yanma ürünlerinden Londra üzerine 750 000 ton sülfü-
rik asit çökelmektedir. Bu miktar 400 000 tondan daha çok demiri tamamen 
çözebilir. 

1914-18 sava ş larında, Ingiliz sava ş  gemilerinin kazanlarınnı  yoğunlaş -
tırma borular ında olan korozyon nedeniyle gemilerin sava ş  dışı  kalması , İn-

giliz donanmas ını  Alman donanmasından daha çok s ıkıntıya sokmuş tur. 

Korozyon nedeniyle her y ıl dünyada 60 milyar liran ın üzerinde bir 

servet bo ş a gitmektedir. 

Doğ ada korozyona neden olan kuvvetler deniz gibi sürekli hareket 
halindedir. Her insan korozyonun, yararl ı  bir aygıtı  ufalanan bir iskelet haline, 
üretim yapan bir makinay ı  hurda bir yığı n haline, otomobilleri eski parça 
yığı nları  haline getirdiğ ini görmüş tür. Korozyon, kaynaklanm ızı  ve ürünleri-
mizi boş a harcar, üretimi durdurur ve birçok kazalara neden olur. 

Korozyon çe ş itli metalleri de ğ iş ik ölçüde etkiler ve çok de ğ iş ik biçimlerde 
kendini gösterir. Korozyon ya metalin parlak renginin kaybolmas ı  veya özel-
likle etkin olduğu yerlerde delikcikler olu ş turarak paslanma biçiminde gö-
rülebilir. Korozyon birbirinden farkl ı  iki metalin birle ş me yeri yakınlarında 
daha h ı zlı  ilerleyebilir. Bir di ğer korozyon biçimi metal yüzeyinde yerel ola-
rak çukurlarm olu şmasıdır. Metalin dayan ıklılığı , korozyon sonucu mey-
dana gelen k ırılma ve kopma ile yok olur. 

Mil yatağı  veya madeni contalarda çatlak korozyonlarma da rastlan ır. 
Çatlak korozyonu olas ıhkla ala şı m yapan bir maddenin, daha zay ıf bir art ık 
bırakarak metalden ayr ılmasıyla ilerler. 

Korozyon incelemeleri bir metalle onun çevresi aras ındaki tepkimelerin 
ara ş tmlmasma dayan ır. Metalin ve onun bulundu ğu ortamın özellikleri değ iş -
tirilerek metalin korozyonunun azalt ılması  üzerinde durulur. Korozyon ara ş -
tırılmaları  ile korozyonu doğuran do ğ al kuvvetlerin daha iyi anla şı lması  ve 
etkin korozyon denetiminin dayand ığı  bilimsel temellerin geli ş mesi korozyona 
karşı  savaşta ba ş arıyı  art ım-. 

Korozyonun nas ıl olduğunu ve korozyonu azaltma ıı m yollarını  aramak 
için bilim adamlar ı , korozyonu söz konusu olan metalin kullan ıldığı  yerdeki 
ko şulları  laboratuvarlarda olu şturarak hangi ko şullarda metalin korozyo- 
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na uğ radığı  ve hangi etkenlerin metalin korozyon durumunu de ğ iş tirdiğ ini 
bulmağa çalışı rlar. 

Bu ara ş t ırmalar demirin veya genel olarak bir metalin ömrünü s ımrlayan 
olayların temelde bir kuru pilde yürüyen tepkimelerde oldu ğu gibi elektro-
kimyasal tepkimeler oldu ğunu göstermi ş tir. 

Korozyon h ı zı  basitçe elektromotor kuvvet ve devrenin direncine ba ğ - 
lıdır. 

Bu ara ştırmalar arac ı lığı yla bulunan elektrokimyasal ilkeler modern ko-
rozyon denetleme yöntemlerine uygulan ır. Korozyonun as ıl nedeni, metallerin 
metal halinde kararl ı  olmayış larıdır. Serbest enerji ba ğı ntıları  nedeniyle metal-
ler, korozyon olaylar ı  arac ılığı yla, kendi doğ al hallerine tekrar dönü ş me eğ i-
limi gösterirler: Örne ğ in, demir yağmur sular ının etkisiyle pas haline dönü şür. 
Eğ er pas ı  analiz edecek olursak onun demir oksit oldu ğunu görürüz. Doğ al 
demir filizini analiz edecek olursak onun da demir oksit oldu ğunu buluruz. 
Paslanma ile demir yeniden as ıl kendi doğ al haline dönüşmüştür. 

10.2 . KOROZYON HARCAMALARI 

Ülkemizde ne yaz ık ki, korozyon harcamaları  ile ilgili bir çalış ma henüz 
yap ılmamış  olduğundan, burada, sayılara dayanan örnekler America Bir-
leşik Devletleri için verilecektir. 

Amerika Birle şik Devletlerinde y ıllık korozyon ve korozyona kar şı  
koruma harcamalar ının 8 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. E ğ er 
metal ve diğ er maddelerin kullan ıldığı  her yerde çe ş itli ölçülerde korozyon 
olduğu dü şünülürse bu büyük korozyon harcamalar ı  ş a şı rtıcı  olmaz. Örne-
ğ in yine U. S. A. da bir fabrikada çeli ğ i paslanmaya kar şı  korumak için 
yılda 2 milyon dolar harcanmaktad ır. Aşı rı  korozyon olmayan bir sülfü-
rik asit fabrikas ında korozyona kar şı  koruma ve bak ım harcamalar ı  yılda 
400 000 doların üzerindedir. 

Yalnız otomobil yakıt sistemindeki korozyonlar y ılda 100 milyon do-
lara, otomobil radyatörlerindeki korozyon yakla şı k 52 milyon dolara mal-
olmaktad ır. Otomobillerin ekzos sistemlerindeki korozyon harcamalar ının 
500 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Her y ıl evlerdeki su ı s ıtı cı -
larından yakla şı k olarak 3 milyonunun de ğ iş tirilmesi gerekmektedir. 

Gerçekte e ğer korozyon olmasayd ı  ekonominin ş iddetle değ iş mesi gere-
kirdi. Örneğ in otomobiller, gemiler, yer alt ı  boruları  ve evlerdeki metalik 
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yapıtları  boyamak gerekmezdi. Paslanmaz çelik tekni ğ i hemen hemen kay-
bolur ve bakır yalnızca elektriksel amaçlar için kullan ıhrdı . Ev içinde olduğ u 

kadar, yol, su, fabrikalarda ve hava ta şı tları  v.b. için korozyonun önemi 
büyüktür. 

Gerçi korozyondan her yerde kaç ınılmaz ise de korozyonla ilgili harca-
malar önemli derecede azalt ılabilir. Örneğ in pahalı  olmayan bir mağnezyum 
anot, evlerdeki su ısıtma tank ının ömürnü iki kat ına çıkarabilir. Maddenin 
özel olarak seçilmesi ve iyi bir dizayn verilmesi korozyon harcamalarm ı  azal-
tır. Bunlar bir .korozyon mühendisinin kar şı laş acağı  sorunlara verilebilecek 
birkaç örnektir, korozyon mühendislerinin birinci görevleri korozyona kar şı  
savaş maktadır. 

Korozyonun önemli bir sorun olmas ı  onun yalnız doğ rudan para harcan-
masına neden olmas ından ileri gelmez, ayr ıca korozyon do ğal kaynakların 

tükenmesine de yol açar. 

Korozyon mühendisliğ i, ekonomik ve güvenli olarak korozyon zararlar ı -
nı  önlemeğe veya korozyonu önleme ğe, bilim ve korozyonla ilgili tekniğ in uy-
gulanmasıdır. 

Korozyon mühendisli ğ i görevlerini uygun bir biçimde yapabilmeleri 
için korozyonun ilkeleri ve uygulamalar ı  üzerinde iyi yeti ş miş  olmaları  gere-

kir: Maddenin mekanik, fiziksel, metalürjik ve kimyasal özellikleri, korozyon 
testleri, korozif dolaylar ın doğ ası , maddelerin elde edili ş i (fabrikasyonu) 
ve onların sağ lanabilmesi ve dizaynı . Korozyon mühendisleri ayn ı  zamanda 

bir mühendiste olmas ı  gereken özelliklere de sahip olmal ıdır: İnsan ilişkilerini 

iyi anlayış , dürüstlük, dü şünme ve analiz etme yetene ğ i, güvenliğ in önemini 

iyi anlama, sağ  duyu, organizasyon duy ıisu ve en baş ta ekonomik görü ş . 

Korozyon sorunlarının çözümlenmesinde korozyon mühendisi maksimum 
yarar sağ layan yöntemi seçmelidir. Bugün bat ı  ülkelerinde bile yeti ş miş  çok 

az korozyon mühendisi vard ır. Bu alanda aktif olarak çah ş anlarm çoğu 

temelde kimyac ı , elektrik veya metalurji mühendisleridir. 

Korozyonun tan ımlanması  

Korozyon, genel olarak, metal ve ala şı mlarm kimyasal de ğ iş me, elekt-

rokimyasal değ iş me veya fiziksel çözünme sonucu a şı nması  olarak tan ım-

lanırsa da a ş ağı daki biçimlerde de tan ımlanır. 

(1) Dolayındaki tepkimeler nedeniyle maddenin bozunma veya parça-
lanması , 

(2) Mekanik olmayan etkenlerle maddenin parçalanmas ı , 

(3) Doğ al olarak metal elde edilmesinin ters i ş lemi. 
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Maden Demir 

ocağı  
minerali 

(demir oksit) 

Burada 1 ve 2 tan ı mı  üstün tutulacakt ır Çünkü bir kimyacının seramik, 

plastik, kauçuk ve di ğer metalik olmayan maddelerin korozyonu üzerinde de 

durmas ı  gerekir. Örne ğ in kauçuk ve boyan ın güneş  ışı nları  veya kimyasal 

maddelerle parçalanmas ı , çelik fırınları  astarlarının değ iş mesi ve erimiş  bir 

metalin diğer bir metale etkisi (s ı vı  metal korozyonu) de korozyon olarak 
düşünülmektedir. Baz ıları  korozyonun yaln ız metallerle sm ırlanmasında di-

renmekte iseler de, burada daha geni ş  olan tamm yeğ  tutulmuş tur. 

ş ema 10-1, 3. tan ımı  göstermektedir. Ekstraktif metalurji ba ş lıca mine-

rallerden metal elde edilmesi, metallerin ala şı mlaş tırılması  ve safla ş tırılması  
ile uğ raşı r. Demir minerallerinin ço ğu demir oksitleri içerir ve paslanma, çe-

liğ in su ve oksijen etkisiyle hidratize bir oksit olu ş turmasıdır. Gerçi diğer me-

taller de korozyona u ğ radıkları  zaman oksit oluş turmakta iseler de, paslan-

ma deyimi çelik ve demirin korozyonu için kullan ı lır. 

Çelik haneler 	 Otomobil 

indirgenme 	 ş asesi 

saflaş ma 	->-.Levha 
-> 	 (atmosfer) 

Döküm 
	

Yer alt ı  bo- 

Boru yapma - boru -> rular ı  
biçim verme 
	

(Toprak ve su) 

Ş ema 10-1. Metalurjinin tersi. 

Pas 

(Hidra-

tize 

demir 

oksit) 

DOLAY 

Hemen hemen bütün dolaylar bir dereceye kadar koroziftir. Bunlarla 
ilgili bir kaç örnek: hava ve nem; adi, dam ıtık, tuzlu ve maden suyu, 

kır, ş eıir ve endüstri havas ı , buhar ve gazlar: klor, amonyak, kükürtlü hid-

rojen, kükürt dioksit ve yan ı cı  gazlar gibi, tuz asidi, sülfürik asit ve nit-

rik asit gibi mineral asitler, formik asit, asetik asit, naphthenik asit gibi or-

ganik asitler, bazlar, toprak, çözücüler, bitkisel ve petrol kökenli ya ğ lar ve 
çeş itli besinler. Genel olarak, inorganik maddeler, organik maddelerden daha 

koroziftirler. Örne ğ in petrol endüstrisinde korozyon ya ğ , nafta veya gazo-

linden çok su, sülfürik asit, tuz asidi, kükürt ve sodyum klorürden kaynak-
lanır. 

Kimya endsütrisi proseslerinde daha yüksek s ıcaklık ve daha yüksek 

basınca yönelmeler eski proseslerin geli ş mesini sağ lamış  veya yeni proses-

lerin bulunmasına olanak yaratm ış t ır, örneğ in daha iyi verim, daha büyük h ı z 
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veya daha dü şük maliyette üretim. Yüksek s ıcaklık ve yüksek bas ınç genellikle 
daha önemli korozyon ko ş ullarını  kapsar. Korozyona dayan ıklı  maddelerin 

kullanma olana ğı  bulunmasayd ı , bu gün birçok iş lemler yapilmazd ı  veya 

ekonomik olmazd ı . 

10.5. KOROZYONUN YARARLARI 

Korozyonun baz ı  zararlar ına daha sonraki paragraflarda de ğ inilecektir. 
Bununla beraber korozyon baz ı  hallerde yararl ıdır veya istenir. Maskelen-
memiş  bir alana asit etki ettirilerek metalin a şı rı sı  çözülür. Bu yöntem, daha 
ekonomik olduğu zaman veya parçalar ın genel yöntemlerle iş lenmesi güç ve 

çetin olduğu zaman uygulan ır. Aluminyumun anodik oksidasyon i ş lemi, 

yüzeyde koruyucu bir ürün elde etme i ş lemine ek olarak daha düzgün ve 
daha iyi bir görünü ş  elde etmek için uygulanan yararl ı  bir korozyon i ş lemi-
dir. 

10.6. GÖRÜNÜŞ  

Otomobiller boyanır, çünkü paslanmış  bir yüzey göze ho ş  görünmez 
Fabrikada paslanm ış  ve kötü bir biçimde korozyona u ğ ramış  aygıtlar, gören-

ler üzerinde iyi bir etki b ırakmaz. Birçok köy ve ş ehir dolaylarmda bir yap ıp 

boyamak ve bak ı mını  sürdürmektense daha kal ın bir metal kullanmak daha 

ucuz olabilir. Yapı -daim dış  yüzü veya süslenmeleri iyi bir görünü ş  sağ lamak 
için çoğu kez paslanmaz çelik, aluminyum ve bak ırdan yap ı lır, bu ticari bina-
lar ve lokantalara da yay ı lmaktad ır. Bunlar korozyona kar şı  uzun dayamk-
hlık konusunda, maliyetin denetleyici etken olmad ığı nı  gösteren örneklerdir. 

Bakım ve i ş letme harcamalar ı : Birçok fabrikalarda as ıl ekonomi, ya-
pımda korozyona dayan ıklı  maddeler kullan ılarak sağ lanabilir. Bu konuda 
klasik bir örnek: U.S.A. da kimyasal madde üreten bir fabrika baz ı  aygıtlarm 

civata maddesini çalış ma ko ş ullarına göre bir ala şı mdan diğ er ala şı ma değ iş -
tirerek yılda 10000 dolardan daha büyük bir ekonomi sağ lıyabilmiş tir. Bu 
değ iş menin maliyeti ihmal edilebilecek derecede azd ır. Yer alt ı  borularında 
oluş an deliklerden s ıvı  s ızmalar ı  katodik koruma uygulamalar ı  ile önlene-

bilir. Katodik koruma harcamalar ı  tamir harcamalar ından çok daha az-
d ır. 

Bir fabrika yap ılmadan önce korozyon, proses ve dizayn mühendisleri 
arasındaki sıkı  bir işbirliğ i, birçok hallerde bak ım harcamalar ını  ortadan 
kaldırabilir veya önemli derecede azaltabilir. 
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10.7. FABRIKA ÇALI Ş MASININ DURMASI 

Beklenmiyen bir korozyon nedeniyle bir fabrika çal ış amaz hale gelir 
veya prosesin baz ı  kısımları  sık s ık durur. Prosesde küçük baz ı  değ iş meler 
yap ılması  veya yeni baz ı  maddelerin eklenmesiyle korozyon karakteristik-
lerinin tamamen de ğ iş ti ğ i sık s ık görülen ilginç hallerdendir. Bir fabrikada 
kimyasal bir maddenin elde edilme h ı zını  art ırmak için ısı  - değ iş tirici sistemin-
de soğutma ortam ının s ıcaklığı  azalt ılmış  ve her bir beç için gerekli zaman 
kısalt ılmış t ır. Ama soğutma sisteminin s ıcaklığı nın düşürülmesiyle metal 
kabın kenarlar ında daha önemli termik gradient do ğmuş tur. Bu ise metalde 
yüksek gerilimlere neden olmu ş tur. Bunun sonucu kaplarda h ı zla gerilim 
korozyonu ile k ırılma görülmüş  ve fabrika çal ış amaz hale gelmi ş  ve üretim 
bir süre durmu ş tur. 

Bir fabrikan ın prosesinde korozyonun denetlenmesi, beklenmiyen bir 
korozyon hasarm ın ve fabrikan ı n çalış masına ara verilmesinin önlenmesinde 
yard ı mc ı  olur. Bu denetleme, sürekli olarak proses s ırasında korozyona uğ -
rayan örneklerin peryodik olarak incelenmesi ile veya korozyon h ı zını  sürekli 
olarak ölçen ve kaydeden bir probe kullanarak yap ılır. Programlanan zaman-
larda peryodik olarak ayg ıtların denetlenmesi beklenmiyen fabrika kapan-
malarının önlenmesine yard ım eder. 

10.8. ÜRÜNLERIN KIRLENMESI 

Birçok hallerde ürünlerin pazar de ğ erleri doğ rudan ürünlerin safl ığı  ve 
niteliğ i ile ilgilidir. Saydam plastikler, boyalar, besin maddeleri, ilaçlar ve 
karma iletkenlerin elde edili ş  ve satış larında içlerinde yabanc ı  maddelerin 
bulunmaması  çok büyük önem taşı r. Baz ı  hallerde çok az bir korozyonla çözel-
tiye baz ı  metal katyonlarm ın girmesi ürünün katalitik olarak parçalanmas ı  ile 
sonuçlan ır Örneğ in deriş ik hidrojen peroksit veya hidrazinin elde edilmesi 
ve ta şı nmas ı  sırasında. 

Elde edilen ürünlerin parçalanmas ı  veya kirlenmesinin söz konusu olma 
hallerinde ayg ıtların ömrü genel olarak önemli bir etken de ğ ildir. Adi çelik 
uzun yıllar dayandığı  halde, ürünlerin içinde pas ın bulunmas ı  istenmediğ inden 
çok daha pahal ı  olan maddeler kullan ılır 

Değerli ürünlerin yitirilmesi: Sülfürik asitten az miktarda bir s ı zıntı  
onun maliyeti üzerine ucuzlu ğu nedeniyle önemli derecede etkimedi ğ i için özel 
olarak üzerinde fazla durulmaz. Oysa, az miktarda madde yitirilmesi çok 
paraya mal oluyorsa hemen harekete geçilir. Uranyum bile ş iklerinin veya çö- 
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'zeltilerinin çok az miktarda yitirilmesi hem tehlikelidir hem de paran ın boş a 

harcanmas ına neden olur. Böyle hallerde daha pahal ı  dizayn yap ılmalı  ve daha 
iyi yap ı  maddesi kullan ılmalıdı r. 

Aş ağı daki satırlarda demirin korozyonu yani paslanmas ının nas ıl yü-
rüdüğü ve bu korozyonu etkileyen etkenlerin neler oldu ğu ş ematik olarak 
açıklanmış tır. 

10.9. ANOT VE KATOT OLAYLARI 

Korozyonun asl ı  hemen hemen her yerde ayn ı dır: Elektrik akımını  geçire-

bilen ve elektrolit dedi ğ imiz bir çözelti arac ı lığı  ile bir metal yüzeyinin baz ı  
bölgeleri aras ında elektrik ak ımı  oluş mas ı . Bu elektrokimyasal etki bir me-
talin anot denilen bölgelerinin a şı nmasına neden olur. Bu anot bölgelerinde 
elektrik akımı  metali b ırakır, çözeltiye girer. 

Bilindiğ i üzere bir elektrolit, içinde iyon bulunduran s ıvıdır. Iyonlar 
art ı  veya eksi yüklü atom veya atom gruplar ıdır. Denge halinde art ı  ve eksi 
yükler birbirlerine e ş i-tür. Örneğ in saf su içinde e ş it sayıda hidrojen iyonlan 
ve hidroksil iyonlan bulunur. Elektrik ak ımı  çözelti içinde iyonlar ın göçleri ile 
taşı nır. Asit, baz ve tuz çözeltileri içlerinde çok daha a şı rı  miktarda iyon bulun-
dururlar ve bu nedenle iyi iletkendirler. Korozyon için gerekli elektrolit, 
tuz çözeltisi, asit çözeltisi ve bazan yo ğunla ş an nem bile olabilir. Bir tek ya ğ -
mur damlas ı  içinde yakla şı k 3 milyon eş it sayıda hidroj en ve hidroksil iyonu 
bulundurur. 

Böylece korozyon ortam ı , yağmur suyundan en kuvvetli asit ve baz 
çözeltisine değ in herhangi bir nemlilik olabilir. Ortamm do ğ asuu göz önüne 
almaksızm, korozyonun as ıl mekanizmas ı , aslında elektriksel bir kuru pildo 
olduğu gibi, elektrokimyasal bir olayd ır. 0 halde bir elektrolit ile bunun içinde 
anot ve katot dedi ğ imiz iki elektrot bulunmal ıdır. Bu elektrotlar iki ayr ı  
metal veya ayn ı  metal üzerinde birbirinden farkl ı  bölgeler olabilir. Her iki 
halde de iki elektrot veya iki bölge aras ında bir potansiyel fark ı  olmalıdır ki 
elektrik bunlar aras ında akabilsin. 

Anot iyonlar olu ş turmak üzere çözünürse metal üzerinde kalan a şı rı  
elektronlar anodu çözeltiye kar şı  eksi yapar, ( Ş ekil 10-1). Elektronlar ba ğ -
layıcı  tel üzerinden katoda giderler ve orada art ı  yüklü iyonlan nötürle ş tirirler. 

Bu nedenle korozyon anot ve katodda birlikte olu ş an olaylarla ilerler. E ğ er bir 

yerde korozyon oluyorsa orada metalik bir ba ğ lant ı  vard ır ve bu metaller 
bir elektrolit ile değme halindedirler. 
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Ş ekil 10-1. Bir korozyon hüeresinde elektron ak ışı nın bir metalik tel arac ılığı  ile sağ landığı nı -Ii 
gösterili ş i. 

Anodda elektron sal ınması  ile bil yükseltgenme olay ı  ve katodda elekt-

ron alınması  ile indirgenme olur. Buna göre e ğer metal katot yap ılırsa, metal 
iyonlarının oluş mas ı  durur ve böylece korozyon önlenebilir. 

Korozyona örnek olarak, suda korozyona u ğ rayan bir demir anot al ınırsa, 

(Ş ekil 10-2), art ı  iki yüklü bir demir atomu ard ında iki elektron b ırakarak 

ayrılır ve çözelti içinç girer. 

 

Fe+ 

H+ 

Ş ekil 10-2. Yerel bir hücrede anodda katyonlarm ve katodda hidrojenin olu ş tuğunun 
şematik gösterili ş i. 
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Anodda bu a şı rı  elektronlar devre yolu ile katot yüzeyine geçerler. Bu-
rada elektronlar hidrojen iyonlar ından bazılarını  nötürle ş tirirler. Bu hidrojen 
atomları  hidrojen molekülü oluş turmak üzere birle ş irler. Bu ana de ğ in hid-
rojen ve hidroksil iyonlar ı  denge halinde iken ş imdi hidrojen iyonlarm ın uzak-
laş ması  ile yerel olarak katot yak ınlarında hidroksil iyonları  artar. 

Eğ er adi bir demir parças ı  tuz asidi çözeltisi içine konursa çözelti içinde 
ş iddetle kabarc ık-lar halinde hidrojen ç ıktığı  gözlenir. Bu ş iddetli bir koroz-
yon olayı dır ve eğer bu s ırada metal yüzeyi yak ından incelenebilse idi metal 
yüzeyinin çok küçük, ama pek çok say ıda anot ve katot bölgelerini üzerin-
de bulundurduğu göriilecekti. Bu s ırada çözünen yerler anot bölgeleridir. 
Korozyon ilerledikçe anot bölgeleri yer de ğ iş tirir ve böylece metal yüzeyinin 
her yan ı  aynı  biçimde çözünür. 

Bu küçük hücrelerin olu ş ma nedenleri de ğ iş iktir. Potansiyel fark ı  do-
ğuran bu nedenler ş u biçimde özetlenebilir: Metal yüzeyinin her yanda ayn ı  
olmayışı , yüzeyinin kusurlu olu şu, metalin kristal örgüsünün farkl ılığı , böl-
gesel gerginlik ve çevredeki de ğ iş iklik. 

Ş ekil 10-2 de bu hiicrelerden biri, çok büyütülmü ş  bir biçimde, şematik 
olarak gösterilmiş tir. Bu ş ekilde metalden ayr ılan iki değ erli demir iyonlar ı  
ve metal arac ı lığı  ile katot bölgesine giden elektronlar görülmektedir. Elekt-
ronlar katot bölgesinde hidrojen iyonlar ını  nötürleş tirmekte ve hidrojen 
molekülü oluş turmaktad ır. 

Asitli ortamlarda hidrojen katodda kolayl ıkla gaz kabarc ıkları  halinde 
çıkar. Böylece katot bölgesinde elektronlar sürekli olarak harcand ıklarmdan 
anodun korozyonu da sürer. Tuz çözeltileri gibi nötür elektrolitlerde hidrojen 
kabarc ıkları  uzakla ş amaz, katot yüzeyini kaplar( Ş ekil 10-3) ve böylece 
elektron akım ın denetler ve korozyonu s ınırlar. Bu olaya katodik polarizas-
yon denir. 

Eğer elektrolit içinde çözünmü ş  oksijen bulunuyorsa bu oksijen su 
molekülü oluş turmak üzere hidrojenle birle ş ebilir, ( Şekil 10-4). Katodik 
polarizasyonun bu biçimde giderilmesine depolarizasyon denilmektedir. 

Böylece korozyon boyunca katottan hidrojen ç ıkabilir, bu hidrojen 
yükseltgenebilir veya çözünmü ş  oksijenle diğer tepkimeler verebilir. Kato-
dik tepkimeler a ş ağı daki gibi özetlenebilir. 

1) Eğer hidrojen aç ığ a ç ıkıyorsa a ş ağı da gösterilen tepkime yürür 

2 H+ + 2 e-  -->- 1-1 2 	 (10.1) 
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ANOT 

Ş ekil 10-3. Yerel katodun hidrojen filmi ile polarizasyonu. 

Şekil 10-4. Hidrojenin uzaklasmasi veya çözeltideki oksijen ile katodun 

depolarizasyonu. 

2) Asitli çözeltide oksijenin indirgenmesi ile su olu şur 

4 H+ 	02 	4 e --> 2 H 2O 
	

(10.2) 

3) Baz ı  ortamlarda hidrojen peroksit olu ş abilir 

O 	2 H 2O + 2 e --> H 202  -I- 2 OH- 
	

(10.3) 
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4) Nötiir veya bazl ı  çözeltilerde oksijenin indirgenmesi ile on,- iyonları  
olu ş ur 

02 	2 H 2O 	4 e -› 4 OH- 	 (10.4) 

Son üç tepkime katodda hidrojen birikmesini önler ve böylece etkisi 
depolarize edicidir. 

Anodda çözünen Fe 2+ iyonları  ve katotda olu ş an hidroksil iyonlar ı  
elektrolit içine göç ederler. Bu iyonlar birbirleriyle yan yana gelince demir II 
hidroksit çökeleğ i oluş turmak üzere birle ş irler, ( Ş ekil 10-5). 

OH -  Fe +4 	 Fe++ OH-  

OH 	(OH) 	+4. +4.  e(OH) 	
OH- 

F e Fe 

Şekil 10-5. Demirin paslanmasmda demir — II hidroksidin olu şması . 

Demir iki hidroksit çözünmü ş  olan oksijenle oksitlenerek demir - III 
hidroksit oluş turur, bu da hepimizin bildi ğ i pas olarak çökelir, ( Ş ekil 10-6). 
Çözeltinin bazl ı lık derecesine, içinde bulundurdu ğu oksijen miktarma ve çö-
zeltinin karış tırılma, çalkalanma durumuna göre bu pas ya demir yüzeyin-
den uzakta veya tam demirin üzerinde olu şur. Pas demir yüzeyine biti ş ik 
olarak olu ş ursa korozyonun daha çok artmas ını  önleyebilir. 

Korozyon h ı zı  üzerine oksijenin etkisi aş ağı daki gibi gösterilebilir. İ ki er-
lenmayer içine demir parçalar ı  konulduktan sonra üzerine su eklenir. Bu kap-
lardan birine oksijen gönderilir. Di ğerine su içinde çözünmü ş  olan oksijeni 
uzakla ş t ırmak üzere azot gönderilir. Bir kaç saat sonra oksijen uzakla ş tırıl-
mış  olan kapta hiçbir de ğ iş iklik olmadığı  görülür. Oksijenle doyurulan kapta 
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DEMIR 3 HIDROKS İ T 

( PAS ) 

Ş ekil 10-6. Oksijen etkisi ile demir — II hidroksidin, demir — III hidrokside dönü şmesi. 

kahverengi bir bulan ıklık ve demir parçalar ının üzerinde pas olu ş tuğu göz-
lenir. 

Hava özel olarak giderilmedikçe her zaman depolafizatör olarak etkiyen 
oksijen vardır. Oksijenin bulunmas ı  yerel pilin katodunda yukar ı daki (10.2, 
10.3 ve 10.4) tepkimelerine göre hidrojen ç ıkışı nı  önlediğ inden korozyon h ı zı  
artar. Bu halde soy metalin a şı rı  gerilimi önemini yitirir. Yüksek a şı rı  gerilim 
gösteren metallerde de korozyon olur. Yani iki metal hava ile de ğ mekte olan 
bir çözeltiye bat ırılacak olursa a şı rı  gerilim ne olursa olsun korozyon olur. Bu 
nedenle a şı nmış  bir teneke rutubetli bir yerde korozyona u ğ rar. Oysa oksijensiz 
bir yerde kalaym yüksek hidrojen a şı rı  gerilimi nedeniyle korozyon olmaz. 
Bilindiğ i gibi zedelenerek iç demir tabakas ı  aç ılmış  bir teneke, saf demire 
oranla daha h ızlı  paslamr. Bu halde k ısa devreli bir galvanik pil olu şur. Bu 
yerel pilin anodunda Fe2+ iyonları , katodunda ise hava oksijeninin etkisiyle 
(denklem (10.4) OH —  iyonları  oluşur. Fe (OH) 2  in çözünürlük çarp ımı  aşı -
lınca Fe(OH) 2  çöker ve havan ın oksijeni ile oksitlenir 

2 Fe(OH) 2  + 2 02 H2O 	Fe20 3  (kırmı zı  kahve rengi) 	(10.5) 

Eğ er hava oksijeni Fe(OH) 2  i tamamen oksitleme ğ e yetmezse ara kademe ola-
rak magnetit olu ş ur 

3 Fe (OH) 2  + 2 02 -->- Fe304  . H2O (yeş il) 	 (10.6) 

Fe3 04  . H2O 	H2O -I-- Fe 304 	(siyah) 
	

(10.7) 
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Çoğu kez demir üzerinde ince korozyon tabakalar ı  bulunur. Bu tabakalar 
içten dış a doğ ru ş öyle sıralanm ış tır: En içte FeO, sonra siyah magnetit ye ş il 
magnetit-hidrat ve en d ış ta adi pas. Bu s ıralanış  ş öyle açıklanabilir: İ lk 
oluş an pas tabakas ı  oksijenin içeriye doğ ru difüzyonunu güçle ş tirir. Bu-
nun sonucu pas alt ında meydanag gelen Fe 2+ iyonlaıı  tam olarak oksitlene-
mez. 

Oksijenin depolarizatör etkisi çözünmü ş  olan oksijenin konsantrasyonu 
ile artar. Çözünmü ş  olan oksijenin konsantrasyonu ne denli büyükse onu kar-
şı layan potansiyel de o denli art ıdır, (Bölüm 6-16 de 6.137) 

RT 	aoH  e 	e °   ln 	 (10.8) 
F Poz 

Konsantrasyon fark ı  da potansiyel fark ına neden olur. Yani metal yüzeyinin 
farklı  havaland ırılmış  yerleri aras ında bir oksijen konsantrasyon pili olu ş ur. 
Konsantrasyon pilinin art ı  kutbu denklem (10.8) e göre daha çok oksijen 
içeren bölgedir. Pilin eksi kutbunda katyon olu şur. Korozyon da orada olur. 
Bir geminin suya batan k ısmının alt yörelerinde, su yüzeyine yak ın yörelerine 
oranla korozyonun neden daha çok oldu ğu bu bilgilerden daha iyi aç ıklana-

bilir, (üst yörelerde daha çok oksijen çözünür). Ayn ı  nedenle su borular ında 
suyun aktığı  iç yüzeye oranla iç yüzeydeki yar ık ve çatlaklar içinde (daha az 
oksijen çözünür) korozyon daha çoktur. 

Korozyon h ı z ını  artıran en kuvvetli etkenlerden biri oksijen oldu ğundan 
kazanlar ın korozyon hı zını  azaltmak için oksijeni uzakla ştırı lır. Korozyonun 
hı zını  azaltmak için endüstride kullan ılan sulardan havan ın uzaklaş tırılması  
gittikçe artan ölçüde teknikte uygulanmaktad ır. 

10.10. KOROZYON AKIMININ KÖKENI YE KENDINE HAS 
ÖZELLIKLERI 

Korozyonun nedenleri aras ında bir elektrolit içinde birbirinden farkl ı  
iki metalin birbirleriyle bir iletkenle birle şmesi sonucu olu şan elektriksel 
potansiyel farklar ı  baş ta gelir. Bu etkiyle olu ş an korozyona galvanik koroz-
yon denir. Bir tek metal yüzeyinin çe ş itli noktaları  arasında da potansiyel 
farkları  bulunabilir ve bu potansiyel korozyona neden olabilir, bu halde ye-
rel etki söz konusudur. Aynı  yüzey üzerinde potansiyel farklar ı  doğması  
örneğ in aş ağı daki hallerde olanakl ıdır: Yüzeyde bulunan safs ızlıklarm her 
yanda ayn ı  olmayışı , yüzey yap ısının farklı  olmas ı , bitiş ik çevrenin birbi-
rinden farkl ı  olması . Eğer biz korozyon ak ım ının kaynağı nı  bilirsek, metali 
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veya onun çevresini o biçimde de ğ iş tiririz ki böyle bir ak ımı  yok edomesek 
bile onu küçültebiliriz. Örne ğ in galvanik korozyon söz konusu ise bu me-
tal çiftinde hangi metalin daha h ızlı  korozyona uğ radığı nı  bilmek gerekir. 
Bu da yakla şı k olarak metallerin standart elektrot potansiyelleri dizinin-
deki (Çizelge 6-2) yerleri ile bulunabilir. 

Bir metal herhangi bir elektrolit içine dald ırılırsa belirli bir potansiyel 
gösterir. Standart elektrot potansiyelleri büyüklüklerine göre düzenlenirken 
hidrojenin potansiyeli s ıfır kabul edilmi ş  ve metallerin belirli bir konsant-
rasyonda kendi iyonlar ını  içinde bulundurdukları  bir çözdü içindeki potan-
siyelleri belirlenmi ş  ve büyüklüklerine göre s ıralanmış tır. Eğ er bu çizelgede 
hidrojenden ba şlayarak yukar ı  doğ ru bir metalden di ğer bir metale hareket 
edersek metaller gittikçe tepkimeye daha yatk ın olurlar ve potansiyellerin 
eksiliğ i gittikçe artar. Benzer biçimde hidrojenden a ş ağı  do ğ ru inildikçe me-
tallerin tepkime yetene ğ i azalir, yani inert olurlar. Standart elektrot potan-
siyelleri dizini ayn ı  zamanda hangi metalin bir diğer metali çözeltiden ele-
ment haline geçirece ğ ini ve hangisinin bu olayda korozyona u ğ rayaca ğı nı  gös-

terir. Bu seride herhangi bir metal kendisinden sonra gelenle yerini de ğ iş ti-
rir. Örne ğ in demir, bakır iyonu bulunan bir çözeltide bak ırla yer de ğ iş tirir 
ve bu olay s ıras ında demir korozyona u ğ rar, elektronlar bak ır iyonlar ı  ta-
rafından al ınır, demir levhan ın bakırla kaplandığı  görülür. Benzer biçimde 
dizinde hidrojenin üstünde bulunan herhangi bir metal asit içinde çözünür, 
bu sırada elektronlar ı  hidrojen iyonlar ı  alır. Örneğ in tuz asidi içinde çinko. 
Dizinde -hidrojenin alt ında bulunan metaller çözeltide hidrojenle kolayl ıkla 
yer değ iş tirmezler ve böylece asitlere kar şı  daha dayanıklıd ırlar. Örne ğ in 
bakır tuz asidi içinde çözünmez. 

Bu dizin, metallerin kendi tuzlar ının belirli bir konsantrasyonu için 
(6.15) geçerlidir. Bu çizelgedeki de ğ erler elektrokimyac ılar içindir, ama çözelti-
beri oldukça de ğ iş ik olan korozyoncular için standart elektrot potansiyelleri 
dizini az kullan ış hdır. Galvanik etkilerin incelenmesinde deneylere dayanan 
diğer bir çizelge kullan ılır Çizelge 10-2, birçok metal ve ala şı mların hı zla 
hareket eden deniz suyundaki galvanik dizinini göstermektedir. Bu dizinde 
her hangi iki metal bir iletkenle birle ş tirilirse çizelgenin üst k ısmına yakın olan 
metal anot olur ve h ızla korozyona uğ rar, çizelgenin sonuna yak ın olan metal 
katot olur ve galvanik olarak korunur. Bu genel çizelgede elektrot potansi-
yelleri verilmemi ş tir, çünkü potansiyeller k ısmen metallerin bulunduklar ı  or-
tamların özel koşullarına bağ lıdır. Bu çizelgenin en üstünde bulunan ma ğ -
nezyum en aktif metaldir ve kendisinin alt ında bulunan her hangi bir me-
talle elektriksel olarak birle ş tirilirse mağnezyum galvanik korozyona u ğ -
rar. 
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1) Magnezyum ve mağnezyum alışı mları  
2) Çinko 

3) Alüminyum 5456 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

5086 

5052 

356 

6061 

1100 
3003 

10) Kadmiyum 

11) Yumuşak Çelik 

12) Dökme Demir 

13) 410 Krom Çeli ğ i 

14) 430 Krom Çeli ğ i 

15) Paslanmaz Çelik (Aktif) 

16) Paslanmaz Çelik (Aktif) 

17) Ni-Resist 

18) Kın'şun 
19) Kalay 

20) Muntz Metal 

21) Manganez Bronzu 

22) Bahriye Pirinci 

23) Sarı  Pirinç 

24) Bakır 
25) Silikon Bronzu 

26) Tombak (Kırmızı  Pirinç) 

27) Alüminyum Bronzu 

28) G Bronzu 
29) M Bronzu 
30) Admiralti Pirinci 

31) Bakı r - Nikel 

32) Bakı r - Nikel 

33) Nikel 

34) Inconel 

35) Nikel - Alüminyum Bronzu 

Çizelge 10-2 

F.L. LaQue'a göre hareketli deniz suyu içinde metaller ve al ış unlar 

için galvanik seri. 

Mg 

Zn 

(93/94 Al, 0,1 Cu, 0,4 Fe 	Si, 4,7/5,5 Mg, 0,5/1 Mn, 
0,2 Zn, 0,1 /0,2 Cr, 0,2 Ti) 

(93/96 Al, 0,1 Cu, 0,4 Si, 3,5/4,5 Mg, 0,2/0,7 Mn, 0,5 

Fe, 0,2 Zn, 0,1 /0,2 Cr, 0,1 Ti) 

(96/97 Al, 0,1 Cu, 0,45 Fe 	Si, 22/2 Mg, 0,1 Mn, 0,1 
Zn, 0,1 /0,3 Cr) 
(91/92 Al, 6,5 /7,5 Si, 0,2 Cu, 0,2/0,4 Mg, 0,1 Mn, 0,5 
Fe, 0,2 Zn, 0,2 Ti) 
(96/97 Al, 0,1/0,4 Cu, 0,4/0,8 Si, 0,8/1,2 Mg, 0,1 Mn, 
0,1 Zn, 0,1 /0,3 Cr) 

(99 Al, 1 Fe 	Si, 0,2 Cu, 0,1 Zn, 0,05 Mn) 

(95 Al, 2,2/3,0 Cu, 0,8 Si, 0,2/0,5 Mg, 0,2 Mn, 1,0 Fe, 
0,2 Zn, 0,1 Cr) 

Cd 

(13 Cr) 

(17 Cr) 

(18 Cr, 8 Ni) 

(18 Cr, 12 Ni, 3 Mo) 
(65/75 Fe, 13,5 /17,5 Ni, 5,5/7,5 Cu, 3 C, 1,0/2,8 Si, 
1,0/1,5 Mn, 1,0/2,5 Cr) 

Pb 

Sn 

(59 /63 Cu, 36/40 Zn, 0,3 Pb, 0,07 Fe) 

(58 /65 Cu, 23/39 Zn, 1,4/3 Fe, 0,1/3,7 Mn, O /1 Sn, 
O /4,5 Al) 

(60 Cu, 39 Zn, 1 Sn) 

(65 Cu, 35 Zn) 

Cu 
(85 Cu, 5 Si, 5 Zn, 2,5 Fe, 1,5 Al, 1,5 Mn, 1 Sn, 0,5 Pb) 

(85 Cu, 15 Zn) 

(76 /79 Cu, 18 /22 Zn, 1,8/2,5 Al, 0,07 Pb, 0,06 Fe, 
0,02 /0,1 As) 

(88 Cu, 10 Sn, 2 Zn) 
(86,3 Cu, 4,7 Sn, 4,8 Zn, 3,9 Pb) 
(70/73 Cu, 26/28 Zn, 0.9/1,2 Sn, 0,07 Pb, 0,06 Fe, 
0,02/0,1 As, Sb, veya P) 

(90 Cu, 10 Ni) 

(70 Cu, 30 Ni) 

Ni 

(78 Ni, 13,5 Cr, 6 Fe) 

(78/81 Cu, 4,5/5 Ni, 9/10 Al, 3,5/5,5 Fe, 0,5/1 Mn, 
0,01 Pb) 
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36) Gümüş 	 Ag 

37) Titan 	 Ti 

38) 304 Paslanmaz Çelik (Pasif) 	 (18 Cr, 8 Ni) 

39) Hastelloy C 

	

	 (50 Ni, 17 Mo, 16,5 Cr, 2,5 Co, 7 Fe, 1 Si 1 Mn, 0,3 V, 
0,08 C) 

40) Monel 	 (66 Ni, 29 Cu, 2,8 Al, 0,9 Fe, 0,4 Mn) 

41) 316 Paslanmaz Çelik (Pasif) 	 (18 Cr, 12 Ni, 3 Mo) 

42) Karbon (Grafiit) 	 C 

43) Platin 	 P 

Acaba galvanik korozyonun h ı zını  belirleyen etkenler nelerdir? Etken-
lerden birisi iki metal aras ındaki elektriksel potansiyel fark ının büyüklüğü-
dür. Bir metal çizelgede kendisine yak ın bir metale de ğ diğ i zaman kendisine 
uzakta bulunan bir metale oranla daha yava ş  korozyona u ğ rar. Sodyum 
klorür çözeltisi içinde bir çinko - aluminyum çifti 300 mV bir potansiyel 
gösterirken, aym çözelti içinde çinko-bakar çifti 700 mV un üzerinde bir potan-
siyel gösterir. Potansiyel ne denli büyük olursa galvanik korozyonu yürüten 
güç de o denli büyük olur. 

Galvanik korozyon tepkimesi ilerledikçe genel olarak anodda korozyon 
ürünleri ve katodda hidrojen birikir ve bu ba ş langıç potansiyelini küçültür, 
(Ş ekil 10-7). Anodun potansiyeli katoda do ğ ru, katodun potansiyeli anoda do ğ -
ru yaklaşı r. Potansiyelin bu biçimde değ iş mesine polarizasyon denir. Anodda 
ise anodik polarizasyon, katodda ise katodik polarizasyon söz konusu4ur. 

Şekil 10-7. Anot ve katot potansiyelinin zamanla de ğ iş imi. 
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AK IM YOUNLU Ğ  U 

Ş ekil 10-8. Akım ile metallerin polarizasyonu. 

Korozyon üzerine etki bak ımından genel olarak katodik polarizasyon 
anodik polarizasyondan daha önemlidir. Bu nedenle katodda hangi olay ın 
olduğu çok önemlidir. Bu tepkime hidrojen birikmesi olabilir. Bu hidrojen 
gerçekte katot yüzeyini kaplar ve gaz halinde ç ıkış  veya su oluş turma gibi 
başka bir katodik tepkimeyle bu hidrojenler harcan ıncaya değ in anodda 

korozyonu dur durur. 

Bu katodik tepkimeler bütün metaller üzerinde ayn ı  kolaylıkla yürü-
mez. Bunun sonucu olarak baz ı  metaller diğerlerinden daha kolay polarize 
olur, ( Ş ekil 10-8). Her hangi bir metal çiftinin galvanik korozyonunun derecesi 
hakkında bir tahminde bulunabilmemiz için, bu metal çiftinin ba ş langıç 

potansiyeli kadar polarizasyonun tipik özelliklerini de bilmemiz gerekir. 
Polarizasyon denilen potansiyel de ğ iş imi yalnızca ak ı m ş iddetinin de ğ il, akım 
yoğunluğunun da bir fonksiyonudur, ( Ş ekil 10-8). Bu grafikte görüldü ğü üzere 

1 ve 2 metallerinin katodik polarizasyonlar ı  akım yoğunluğu artt ıkça artmakta-
dır ve bu art ış  1 metalinde daha h ı zlıdır. Galvanik korozyonun büyüklü ğü anot 
ve katot polarizasyon e ğ rilerinin kesi ş me noktas ını  karşı layan ak ını  yoğun-
luğu ile belirlenir. Burada anodun galvanik korozyonu 1 metali katodu için, 
2 metali katodundan daha küçüktür. 

O halde galvanik korozyonu etkileyen etkenleri ş öyle özetleyebiliriz. 

1. Korozyon tepkimesini yürüten EMK, 

2. Zamanla anot ve katot polarizasyonlar ının değ iş mesi, 
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3 . Polarizasyonun ak ım yoğunluğ una bağ lılığı , 

4. Metallerin polarizasyonlar ının birbirinden farkl ı  olmas ı . 

Katodun büyüklüğü de korozyonu tepkimelerine etkir. İ çinde ayn ı  tuz 
çözeltisi bulunan iki beherden birine ayn ı  büyüklükte bak ır ve çelik elektrot-
lar, diğerine ise çelik anoda oranla 5 kez büyük bir bak ır levha dald ırı lır ve 
her ikisine de oksijen gönderilirse katodu büyük olan hücreden daha büyük 
akım geçtiğ i gözlenir. Çünkü büyük katodda ayn ı  akım yoğunluğunu sağ lamak 
için daha büyük bir ak ı m gerekir. Küçük katodu polarizlemek için küçük bir 
akım geçtiğ inden bunu karşı lamak üzere çeli ğ in korozyonu da küçüktür. 0 
halde anoda oranla büyük bir katot çok tehlikeli olabilir. Örne ğ in, bakır ve 
çelik çiftinde, eğer iki çelik levha küçük bak ır perçin çivileri ile saptanarak 
deniz suyuna dald ırı lırsa çelik levhalarda hafif bir korozyon gözlenir. Oysa 
bakır levhalar küçük çelik perçin çivileri ile saptanarak deniz suyuna dal-
dırı lırsa çelik perçin çivilerinde h ı zla ilerleyen korozyon gözlenir. 

Tek bir metal yüzeyinde de iki metal aras ında olu ş an hücre tipinde bir 
hücre doğ abilir. İki nokta aras ındaki çevrenin farkl ılığı  sonucu bir potan-
siyel farkı  oluş abilir. Örne ğ in korozyon yapan çözelti içinde, metal iyonlar ımn 
konsantrasyonu metal yüzeyindeki bir noktada di ğerinden büyük olabilir. 
Bu halde metal iyonu konsantrasyonu büyük olan metal yan ı  katot, küçük 
olan yanı  da anot olmak üzere bu iki nokta aras ında akım geçer ve anot yanı  
korozyona u ğ rar. Birbirinden gözenekli bir çeperle ayr ılmış  iki kaptan birine 
deriş ik, diğ erine seyreltik bak ır sülfat çözeltisi konarak herbirine bak ır levha 
dald ırılırsa, bu iki bak ır elektrot aras ında yakla şı k 50 mV potansiyel fark ı  ve 

yakla şı k 400 mikro amper ak ı m gözlenir. 

Bir metalin bir çözelti içindeki ba ğı l hareketi veya h ı zı  bir noktada diğ er 
noktadan daha büyük oldu ğunda metal iyonu konsantrasyonunda böyle bir 
fark doğabilir. Bu hal bir bak ır alaşı mı  diski tuzlu su içinde döndürüldü ğün-

de gözlenir. Metal merkeze yak ın kı sımda dış  kı s ımdan daha yava ş  döner. 

Bu hareketle iyonlar kenardan merkeze do ğ ru itilir ve merkez dolay ında 

oluş an filimin içinde ve altında birikir. Böylece metal iyonu konsantrasyonu 
küçük ve dönme h ı zı  büyük olan dış  bölgelerde önemli ölçüde korozyon 
olur. Örneğ in Admiralti pirineinden yap ılmış  bir disk, deniz suyu içinde bira-

kılmea kenarlarda oyuk korozyonuna u ğ rar. Bu hücrenin etkisinden ço ğu 

kez hız koşullarına daha uygun bir metal seçmekle kaçm ılabilir. Örneğ in Mo-

nel 400 ala şı mı  diski aynı  koş ullar alt ında su içinde döndürüldüğünde yüze-

yinde olu ş an koruyucu filim bozulmamakta ve böylece h ı z farkları  nedeniyle 

aşı ndırıcı  iyon konsantrasyon hücresinin olu ş mas ından kaç ınılabilmekte-

dir. 
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Oksijen konsantrasyon hücresinin olu şmas ı  da ayn ı  biçimde a şı nmaya 

neden olur. Oksijen konsantrasyonu yüksek olan bölge katot, dü şük olan 

bölge anot olur ve anodda korozyon olur. Oksijen konsantrasyonu farkl ılı -

ğı nı n korozyona neden oldu ğu birbirinden gözenekli bir çeperle ayr ılmış  iki 

kaba tuz çözeltisi ve ayn ı  metal (çelik) dald ırıldıktan sonra bir kaba oksijen, 
diğ er kaba azot gönderilerek gösterilebilir. Bu halde ba ş langıçta hiç bir ak ım 

geçmediğ i halde gazlar' gönderdikten sonra yakla şı k 60 mikroamper bir ak ım 

geçer. 

Oksijen konsantrasyon hücresinde anot ve katot bölgelerinin olu ştuğu 

yukarı da açıklanan elektriksel yöntemden ba şka kimyasal yolla da göste-

rilebilir: Böyle bir metal yüzeyine fenol ftalein çözeltisi damlat ılırsa rengin 

kırm ı zıya dönmesinden nerelerin katot bölgesi oldu ğu gösterilebilir. Benzer 
biçimde damlat ılan potasyum demir — III çözeltisi de, demir — II iyonlar ı -

ile mavi renk vererek, hangi bölgelerin anot oldu ğunu gösterir. Bu indika-
törleri içeren bir jel damlas ı  içinde de anot ve katot bölgeleri görülebilir. Ha-
va oksijeni kenarlarda daha çok oldu ğundan katodu olu ş turur ve kırmızıya 
boyanır Çoğu kez konsantrasyon pili olu ş ur. Örtülü kısmın dışı nda kalan 

metal yüzeyi oksijen etkisine tamamen serbest oldu ğu halde birikintinin 
altında kalan kı sı m oksijenin etkisinden korunmu ş  olur. Bu halde bir gaz 
konsantrasyon hücresi do ğar, birikintinin alt ında bulunan anodik bölge-
de metal iyonlar ı  oluş ur. Elektronlar metalden birikintinin d ış  kısmına akar 

ve katodik tepkime sonucu oksijenden hidroksil iyonla ıı  oluş ur. 

Kimyasal indikatör yöntemi birbirine benzemeyen iki metal yüzeyinde 
anot ve katot bölgelerini göstermek üzere de kullan ılabilir. Ya ıya kadar ba-
kırla kaplanm ış  bir çelik çivi, yukar ıda söz konusu indikatörler ve sodyum 
klorür içeren jel içine konursa, bak ır dolayının kırmı zıya demir dolayırım ma-
viye boyandığı  görülür. Bu da demirin bak ıra oranla anodik oldu ğunu iş aret 
eder. 

Aynı  deneme yar ı  yarıya çinko kaplanm ış  demir çivi ile yap ı lırsa demir 
katot olarak, çinko anot olarak etkir: K ırmı z ı  renk demir dolay ında görü-
lür. Bu kı sımda demir çözeltiye geçmez, çinko anodik olarak çözeltiye geçer 
ve demiri korozyondan korur. Çinko dolay ında oluş an korozyon ürünlerinin 
birikmesi nedeniyle dolay ı  beyaz görünür. 

Bir metal yüzeyinin dayamkh ğı nın farkl ı  olmas ı  halinde yerel pil olu ş -
ması  ile metalin korozyona u ğ radığı , aynı  biçimde haz ırlanmış  jel içine bir 
demir çivi konarak gösterilebilir. K ısa bir süre sonra çivinin gövde k ısmı  
çevresinin pembele ş meşi, bu k ısmın katot bölgesi oldu ğunu iş aret eder. Oy-
sa soğukta çal ışı lmış  olan çivinin ucu ve tepesi dolay ımn mavileş mesi bu 
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kı sımlarda demirin çözeltiye geçti ğ ini ve bu bölgelerin anot oldu ğunu gösterir. 
Bu deney ayn ı  bir metal yüzeyindeki korozyonun da elektrokimyasal oldu ğunu 
ve katot ile anot bölgeleri aras ındaki akım sonucu korozyon olu ş tuğunu 
açıkça gösterir. 

Yukarda söz konusu edilen jel içine iki çivi konur ve bunlardan birisi bir 
çinko parças ı  ile birleş tirilirse, bir süre sonra ba ğ lanmamış  olan çivinin gövde 
kısm ının pembeleş tiğ i, uç ve baş  kısımlarının korozyon sonucu mavile ş tiğ i 
görülür. Oysa çinko parças ına bağ lı  çivinin uç ve ba şı nın korozyona uğ rama-
dığı  bütünüyle katodu oluş turduğu pembeleşmesinden anla şı lır. Burada çin-
konun harcanmas ı  pahas ına çelik korozyondan katodik olarak korunmak-
todtr. Katodik koruma için bu deneyde oldu ğu gibi çeli ğ i katot yapmak 
üzere akım kaynağı  olarak çinko kullan ıldığı  gibi, pratikte çinko yerine 
mağnezyum da kullanılabilir veya küçük bir do ğ ru akım jeneratörü ile uygun 
bir anot yard ımıyla akı m da uygulanabilir (10.13). 

10.11. PASIFLIK VE KORUYUCU FILIM 

Korozyon üzerine oksijenin etkisi çe şitli ve çok kar ışı ktır. Daha önce 
iş aret edildiğ i üzere, elektronlar ı  almak ve katoddaki hidrojen filmini yok 
etme yoluyla korozyonu art ırır, ama oksijen konsantrasyonu daha büyük 
olursa korozyonu geciktirir. Oksijen veya nitrik asit gibi oksitleyiciler baz ı  
metallerin yüzeyinde, görünmeyen bir oksit tabakas ı  oluş turarak, korozyon 
etkisini azalt ırlar. Bu halde metal pasif hale dönüş müş tür denir. Metaller pa-
sif olduklar ı  zaman birçok bak ımlardan soy metaller gibi davran ırlar. Ör-
neğ in demir, oksijen tabakas ı  veya bir oksit filimi ile pasifle ş tirilirse potan-
siyeli platinin soy potansiyeline yakla şı r ve korozyona kar şı  dayanıklı  olur. 
Bu olay kolayca ş öyle gösterilebilir. Tuz asidi çözeltisi içinde aktif olan demi-
rin potansiyeli, ayn ı  çözelti içinde platine kar şı  ölçülürse potansiyel fark ının 
700 mV olduğu görülür. Ayn ı  ölçme demirin pasif hale geçti ğ i deriş ik nitrik 
asit çözeltisi içinde yap ı lırsa demir ile Platin aras ındaki potansiyel fark ının 
yaklaşı k 300 mV a düştüğü görülür. 

Ama pasifle ş meden sorumlu olan bu filim kolay k ırılır ve koruyucu etki-
sini yitirir: E ğer bir demir parças ını  deriş ik nitrik asit içinde pasifle ş tirirsek 
üzerinde olu ş an koruyucu filim demiri korozyon etkisinden korur. Bu pa-
sifleş tirilmiş  demiri bir bak ır sülfat çözeltisi içine dald ırırsak demir üzerin-

de hiçbir bakır kaplaması  göremeyiz. Ama pasif tabaka üzerine bir cam çu-
bukla hafif bir vuru ş  koruyucu filimin kopmas ı  için yeter ve bu halde de-
mir aktif olur: Filimin koptu ğu nokta merkez olmak üzere çevrede bak ır 
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kaplanır. Vurma noktas ındaki alan, katot olarak etki eden pasif alana göre 

anot olur. Katoddaki indirgeyici etki pasifli ğ i yok eder ve korozyon etkisi 

yayıhr. Bu aç ıklamalardan anla şı lacağı  üzere, bu tip kararh olmayan filim 

demiri korozyona kar şı  güvenilir bir biçimde koruyamaz. 

Ama ,paslanmaz çeliklerde oldu ğu gibi, demir kromla veya krom ve 

nikelle ala şı m yap ılmış  ise, daha kararl ı  bir pasiflik sağ lanabilir. Bu krom 

alaşı mlarının aktif veya pasif olu ş u onların bileş imlerine ve çevrelerine ba ğ lı -

dır. Örne ğ in % 3 krom içeren demir aktiftir ve bak ır sülfat çözeltisinden ba-

kırla kaplan ır. % 6 krom içeren demir daha yava ş  bakırla kaplan ır, ama yine 

de aktiftir. Ala şı m, yaklaşı k % 12 veya daha çok krom içerince gerçek pa-
sifliğe eri ş ilir ve birçok ortamlarda korozyona dayan ır. °,/, 18 krom, % 8 

nikel içeren paslanmaz çelik nitrik asit ve birçok ortamlarda oldu ğu gibi, 

bakır sülfat içinde de pasiftir. Bu pasiflik gerçek pasifliktir ve bir cam çubuk 
vuruş u ile demir örneğ inde olduğu gibi, yok edilemez. 

Demirde olduğu gibi, pasiflikten aktifliğ e geçiş te paslanmaz çeli ğ in de 
potansiyeli değ iş ir. 18-8 paslanmaz çeliğ i tamamen aktifle ş tiğ i zaman demir 
gibi davran ır ve aynı  potansiyeli gösterir. Bir 18-8 paslanmaz çeli ğ i levhası  
bir karbon çeli ğ i levhası  ile beraber s ıcak sülfürik asit çözeltisi içine bat ırd-
dıktan sonra bir milivoltn ıetre ile aralar ındaki potansiyel fark ı  ölçülürse 
baş langıçta paslanmaz çelik pasiftir ve karbon çeli ğ inden 700 mV daha soy 
bir potansiyel gösterir. Bundan sonra karbon çeli ği doğ rudan paslanmaz 
çeliğe değdirilirse, paslanmaz çelik üzerinde hidrojen aç ığ a çıkar, onun pa-
sifliğ inden sorumlu olan filimi yok eder. E ğer karbon çeli ğ i uzakla ş tırdarak 
aralar ındaki potansiyel fark ı  ölçülürse potansiyel fark ının s ıfıra düş tüğü gö-
rülür. 

Aktiflenmi ş  paslanmaz çelik nitrik asit eklenmesi ile yeniden pasif hale 
geçirilebilir. Aktiflenmiş  paslanmaz çelik üzerindeki hidrojen ç ıkışı  durur ve 
pasif paslanmaz çeli ğe karşı  ölçülen potansiyeli s ıfıra doğ ru düşer. 

Aynı  metal yüzeyinde aktif ve pasif bölgeler olu şursa bu bölgeler aras ında 
bir potansiyel farkı  doğ ar. Örne ğ in gözle görünmeyen koruyucu bir oksit 
veya oksijen tabakas ına bağ lı  olan paslanmaz çeliğ in pasifliğ i gerçek bir 
pasifliktir ve bu filimin sürekli olmas ı  bol miktarda oksijenin bulunmas ına 
bağhdır. Metal yüzeyinin herhangi bir noktas ında pasifliğ i sürdürmek için 
gereken oksijen sa ğ lanmas ı  yeterli de ğ ilse, örneğ in yerel bir örtünmede, 
(Ş ekil 10-9) küçük bir yerel aktif bölge olu şur ve bu bölge ile çevresindeki 
pasif bölge aras ında bir potansiyel fark ı  doğ ar. Bunun sonucu küçük aktif 
anot bölgesi ile, dolayındaki geniş  pasif katot bölgesi aras ında galvanik etki 
ile küçük anot bölgesi ş iddetle korozyona uğ rar. 
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Ş ekil 10-9. Paslanmaz çelik üzerinde oksijenin korumas ıyla aktif ve pasif bölgeler. 

Aktif - pasif hücreler denilen bu yerel hücrelerin olu ş up gelişmesi pa-

sifliğ in ortadan kalktığı  çatlak ve yar ıklarda korozyona neden olur, ( Ş ekil 

10-10). Bu tür zarar verici çatlak ve yar ıkların nas ıl oluş tuğu deniz suyunda 

bırakılmış  ve geri al ınmış  bir örnek üzerinde ş u biçimde gösterilebilir. Bu 
paslanmaz çelik örne ğ i üzerine plastik bir parça, plastik civatalarla tuttu-
rulmu ş tur. Civatalar ve plastik parça kald ırıldığı  zaman plastik alt ında 

kalan çatlaklarda yukar ı da aç ıklanan tipte ş iddetli korozyonun olduğu görül-
müş tür. Plastik ve civatalar alt ında oksijenin azalmas ı  pasifliğ i ortadan kal-

dırmakta ve bu bölgelerde aktif anotlar olu ş turmaktad ır. Yüzeyin geri kalan 
serbest kısmı  oksijene aç ık olduğundan katot olarak etkimektedir. O halde 
pasif metal ve ala şı mlarda oksijenin giremiyece ğ i çatlaklardan veya herhangi 

bir birikintiden kaç ınmak gerekir. Aktif-pasif hücrelerin sonucu olan bu tip 
korozyonlar her tür birikinti veya ba ğ lant ılar alt ında ve deniz suyu içinde 

bulunan metaller üzerinde büyüyen midyeler alt ında bile olur. Bu örnekler 

bize, paslanmaz çeliğ in çok yararl ı  bir üstünlüğü olan korozyona kar şı  da-

yan ıklı lık özelliğ inden güvenle yararlanmada, onu oksijenin girmesini ön-

leyen her çe ş it birikintiden koruman ın ne denli önemli olduğunu göstermek-
tedir. 

Yukarıda söz konusu edilmi ş  olan gözle görülmiyen ince filimlerden ba ş ka 

pas gibi kal ı n, görülebilen filimler de baz ı  hallerde metali koruyucu olarak 

etkileyebilir. Aşı nmaların ürünü olan pas, koruyucu tabaka olarak etkileye-

bilirse de, korunma mekanizmas ı  paslanmaz çelik üzerindeki pasif filimin etki- 
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Ş ekil 10.10. Iki metal aras ında oksijenin az olmas ı  nedeniyle anot ve kotot bölgelerinin 

olu ş ması . 

sinden farkl ıdır. Atmosfer içinde demir veya dü şük ala şı mh çelikler üzerinde 
oluş an pas tabakas ı  kalınsa, korozyon tepkimesinin sürebilmesi için gerekli 
olan suyun ve oksijenin metal yüzeyine eri ş mesi gecikir. Böylece pas ın geçir-

mezliğ i artt ıkça korozyon h ı zı  azalır. Değ iş ik bileş imlerdeki çelikler üzerinde 
oluş an pasların bünyeleri ve renkleri birbirlerinden çok farkl ıdır. Korozyona 

karşı  dayan ıklılığı  az olan çelikler üzerinde olu ş an paslar kal ın ve hacimlidir 

ve rutubetin etkisine kar şı  dirençleri azd ır. 

Atmosfere kar şı  dayanıkhğı  farklı  çeliklerde korozyonun ilerlemesi 
Ş ekil 10-11 de gösterilmi ştir. Her üç çelik ba ş lang ıçta yaklaşı k ayn ı  hızda 

korozyona uğ rad ıkları  halde, nikel çeli ğ i daha koruyucu filimle kapland ıkça 

zamanla, 3 yıl içinde, ağı rlık azalması  önemli miktarda azalmakta, adi çelikde 

hemen hemen ayn ı  hızla artmakta, az bak ır içeren çelik de ise daha h ızlı  
art maktad ır. 

Korozyon incelemeleri daha dayan ıklı  alaşı mların bulunmasını  sağ lamak-
tadır: 18-8 krom-nikel çeli ğ i 10 yıl deniz kenar ında atmosfer etkisine b ıra-

kıldığı  halde parlakl ığı nı  yitirmemektedir. Ayn ı  koşullarda Monel ala şı mı  
üzerinde ancak yüzeysel lekeler görülmektedir. Hastelloy C denilen nikel-
krom-molibden ala şı mının korozyona tam dayan ıkhlığı  ayn ı  koşullarda 10 

yıl kaldıktan sonra parlatma ve temizleme ğ e gerek kalmaks ı zın ayna görevini 

sürdürmesiyle gösterilmi ş tir. 
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Ş ekil 10-1l. Havadaki korozyona kar şı  direnci değ iş ik olan çeliklerde korozyonun ilerlemesi. 

Korozyonu ne denli derinli ğ ine, incelersek, iki olay ı  gereğ i kadar iyi anla-
yabiliriz. Birincisi, korozyon do ğ al bir olayd ır ve nerede bir elektrolit içinde 
'aralar ında potansiyel fark ı  bulunan iki metal varsa veya ayn ı  bir metal yüze-
yinde ayn ı  noktalar aras ında potansiyel farkı  bulunursa orada korozyon olur. 
İ kincisi, korozyon akımı na neden olan ko şullar anla şı hrsa korozyon denet-
lenebilir ve korozyondan kaç ınılabilir. Örneğ in söz konusu çevre için en uygun 
metali seçebiliriz, yani zarar verecek kadar potansiyel fark ı  göstermiyen bir 
metali yeğ  tutam. Bazan bu seçim aç ık ve kolayd ır, hazan da bir uzman ın 
salık vermesi gerekir. Modern kimyasal prosesler için korozyona dayan ıkh 
ala şı mlara gerek vard ır. 

Bazan ayg ıtlarm ömrünü uzatmak için ortam ı  ayarlar ız. Otomobil radya-
törlerinde paslanmay ı  önlemek için kimyasal maddelerin, inhibitörlerin, 
eklenmesi gibi. İnhibitörler ortam ı  tepkime vermeyecek bir duruma getirir-
ler veya bir filim olu ş mas ını  sağ larlar. Duyarl ı  aygıtlarm sat ıldığı  mağ aza 
veya makina parçalar ının saklandığı  depolarda olduğu gibi, hava neminin 
denetimi genellikle korozyona kar şı  etkin olmaktad ır. 

Doğ al korozyon ak ımına karşı  koymak için elektrik ak ımı  uygulayabi-
liriz ki, buna katodik korunma denir. Metal yüzeyini boya, örtü veya ko-
rozyona daha dayan ıklı  ba ş ka bir metalle kaplayabiliriz. Yeni duruma uygun 
yeni ala şı mlar geliş tirebiliriz. Örneğ in çe ş itli türde Monel, İnconel, bakır-
nikel, nikel-gümü ş  ve paslanmaz çelik gibi. 

Yukarki kısa açıklamalardan anla şı lacağı  üzere, ço ğu kez korozyonu 
denetleyebiliriz ve e ğer korozyon denetlenebilirse, her y ıl makinaların ko-
rozyonu ile yok olan milyonlarca liran ın kurtar ılmasma yard ımcı  oluruz. 
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Metallerin ömrünü uzatarak do ğal kaynaklar ımı zın korunmasına yard ım 

ederiz. Makinalarda korozyona u ğ rayan parçalar ın neden olduğu kazaları  
azaltarak insan hayat ının kurtarılmasma da yard ım ederiz. Bu, korozyonun 
çoğu kez yeterince önemsenmiyen, üzerinde durulmayan önemli bir yan ıdır. 
Aynı  biçimde önemli olan bir diğ er nokta da, korozyonun azalt ılması  ile büyük 

endüstrinin yarat ılmas ına yap ılan hizmettir. Eskiden kurulmu ş  olan endüstri-

nin bugünkü yüksek ba ş arı  düzecine ula ş masına, korozyon ara ştırmaları  ile 

büyük yard ımda bulunulmuş tur. Birçok saf ürünlerin elde edilmeleri s ıras ın-

da korozyon tamamen önlenmeseydi bugün teknikte saf ürünlerin bir ço ğu 
elde edilemezdi. 

Korozyon olaylar ı  ekonomik ve teknik önemleri kadar çok kar ışı k oluş -
ları  ile de ün salmış lard ır. Korozyonla uğ ra ş anlar bazan fark ına var ılması  
çok zor olan küçük illetlerin, korozyon üzerine çok büyük etkide bulunduklar ı-
nı  bilirler. Ço ğu kez normal olarak korozyona dayan ıklı  olan bir metal 
korozyona u ğ rar veya bunun tersi olur. Üzülerek ş u noktayı  da belirtelim: 
dayan ıklı  olmayan bir metalin dayan ıklı  olmas ına s ık rastlanmaz. 

Bugün korozyona kar şı  sava ş  için çeş itli yöntemler bilinmekte ise de, 
bunların uygulanabilmesi için korozyonun dayand ığı  ilkelerin iyi anlaşı l-
mas ı  ve her korozyon olay ının nedenini saptamak için yerinde titizlikle ince-
lenmesi gerekir. Bilinen korozyon ilkeleri yan ında öğ renilmesi ve ara ştırıl-
mas ı  gereken daha pek çoklar ı  vard ır. Ama bilinen temel çareler geni ş  çapta 

ve gereken biçimde uygulan ırsa hayat standard ı  yükselir ve bundan hepimiz 
yararlan ırı z. Bu alanda ara ş tırmalar ilerledikçe bir i şte en büyük doğal üs-
tünlüğe sahip olan en dayan ıklı  metal ailesinin seçilmesinin kolay olacağı  
tasarlanabilir. Yaln ızca en uygun metalin seçilmesi de ğ il, uygun metalin, uygun 
yerde ve uygun biçimde kullan ılması  gerektiğ i göz önünde bulundurulmal ıdır. 

H.H. Uhlig'e göre teknik ve ö ğ retimde 5 y ıllık bir korozyon ara şt ırma 
planı , korozyon nedeni ile yap ılan harcamalarda % 20 ekonomi sa ğ lar. Böyle 
bir araştırma planının uygulanması  ile Amerikanın 9 milyar lira ekonomi 
sağ lıyacağı  hesaplanmış tır. Bu planın 5 ile 10 milyon liraya, yani ekonomi 
edilen miktar ın ancak % 0,5 ile % 1 e mal oldu ğu da belirtilmektedir. 

10.12 KOROZYONDAN KORUMA IÇIN YÖNTEMLER 

Metalleri yukar ıda söz konusu edilen korozyon etkilerinden korumak 
için çe ş itli yöntemler vard ır. 

1) Metalik kaplama, 

2) Metalik olmayan kaplama, 
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3) Korozyonu önleyici maddeler (inhibitör) eklemek, 

4) Katodik koruma. 

1) Metalik kaplama: Metalik bir kaplama çe ş itli belirgin özellikler 

göstermelidir. Her şeyden önce koruyucu tabaka koruyaca ğı  metal üzerinde 

iyi tutunmah, gözenekli olmamal ı , belirli bir mekanik sağ lamlık göstermeli 

ve asil metale oranla korozyona daha dayan ıklı  olmalıdır. 

Metalik bir kaplaman ın korozyona karşı  koruma mekanizmas ı , örten meta-

lin asil metala göre elektropozitif veya elektronegatif olmas ına göre birbirinden 

farklıdır. E ğ er örten tabaka asil metala oranla daha soy (örne ğ in demir üzerin-

de kalay yani teneke) bir metal ise, yani katodik bir kaplama söz konusu ise, 
koruma etkisi örten tabakamn s ıkı  olmas ına (yani gözenekli olmamas ına) bağ -

hdır. Her hangi bir nedenle örten tabaka bir yerinden k ırılır, yani asil metal 

çıplak kalırsa, bir elektrolitin bulunmas ı  halinde arada yerel bir pil oluşur. 

Bu pilin eksi kutbu as ıl metal olur ve üzerinde bir koruyucu tabaka olma-
dığı  hale oranla çok daha ş iddetli korozyona u ğ rar. Buna kar şı n örten me-

tal asil metala k ıyasla daha az soy (örne ğ in demir üzerinde çinko di ğ er bir 

deyimle galvanize çelik) ise, yani anodik kaplama söz konusu ise, üst taba-
kamu kırılması  halinde de alt tabaka korozyona u ğ ramaz. Çünkü yerel pilde 

üst tabaka eksi kutbu olu ş turur, anodik korozyona u ğ rar, alt tabaka ise de-

ğ iş mez. Katodik koruyucu tabaka olarak en uygun metaller sertli ğ i yüksek, 
kolay aşı nmayan ve kolayca pasif hale geçen (Cr, Ni v.b.) metallerdir. Bu 
halde as ıl metalin üzerinin aç ılma olasılığı  azalır. 

2) Metalik olmayan kaplama: Bir metalin yüzeyini korozyona kar-

şı  korumak için en çok kullan ılan yöntemlerden birisi, metalin üzerinde 

iyi tutunan ve metali a şı rı  korozyona kar şı  koruyan bir korozyon tabakas ı  
oluş turmakdır. Bilindiğ i gibi havada metallerin üzeri görünmeyen bir ok-

sit tabakas ı  ile kaplan ır Bu oksit tabakas ı  uygun bir elektrolit içinde ano-

dik veya kimyasal bir oksidasyonla kal ınlaş t ırılarak metali korozyona kar şı  
korumak olanakl ıdır. Bu iş lem özellikle alüminyum ve onun ala şı mları  için 

uygundur. Alüminyumun üzerinde olu ş an gözle görülmeyecek kadar ince 

oksit tabakas ı , başka bir etki ile çözülmedikçe, onu daha çok oksitlenmek-
ten korur. 

Anodik ve kimyasal etkilerle metal yüzeyinde olu ş an tabaka ço ğun-

lukla gözenekli oldu ğundan s ıvı  bu delikler aras ından geçerek, yerel pil olu ş -

turarak ,alttaki metali korozyona u ğ ratabilir. Buna engel olmak için üzeri 

çeş itli maddelerle boyan ır. Boyamn sağ lam tutunmas ı  için metal yüzeyin-

den gevş ek yap ıdaki oksit, yağ  ve her çe ş it safs ı zlıklarm önceden özen ile 

uzakla ştırılması  gerekir. 
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3) Korozyonu önleyici maddeler eklemek: Korozyona engel olan veya 
azaltan maddelere inhibitör denir. İnhibitörler ya katodik korozyonu, ya 
anodik korozyonu veya her ikisini de önler veya geciktirirler, azalt ırlar. 

4) Katodik koruma: Korozyona karşı  katodik koruman ı n dayandığı  
ilke, yukarıda sözü edilen, as ıl metalin daha az soy bir metalle kaplanma-
sındaki ilkenin aynıdır. Burada as ıl metalin  üzeri kaplanmaz, korunmas ı  
istenilen metal° kar şı  aynı  elektrolit içinde anot olarak bir iletkenle ba ğ lanır. 
Böylece katodu, korunmas ı  istenen metal olan k ısa devreli pil olu şur. 

10.13. KATOD İ K KORUMA 

Katodik koruma tekni ğ i ba ş lı ca demir, bakır, kurşun, alüminyum ve 
baz ı  alaşı mlara uygulan ır. Metal veya ala şı mlara katodik koruman ın uygu-

lanabilmesi için ya bu metaller sulu bir çözelti içine dald ırılmış  olmalı  veya 
çevreleri ıslak maddelerle sar ılmış  olmalıdır. Katodik koruma, gömülmü ş  veya 
sıvı  ortama dald ırılmış  olan metalik yap ıtların korozyon potansiyellerini ye-
terince elektronegatif yaparak korozyon h ızının azalması  tekni ğ i olarak 
tammlamr. Katodik olarak korunmas ı  gereken metal yap ıtın hemen yakınına 
bir anot konarak metal yüzeyine koruyucu ak ım verilir. 

Yer altına gömülmüş  borular, betonarme demirleri, gemi hazneleri, su haz-
neleri (su tank ı  ve kalorifer tesisleri), keresteyle astarlanm ış  metaller, savak 
kapaklar ı  ve birçok endüstrüyel ayg ıtlar katodik olarak korunabilirler. Kato-
dik korumanın ancak gümülü ve dald ırılmış  metallere uyguland ığı nı  unutma-

mak gerekir. Atmosferik korozyona kar şı  katodik koruma uygulanam ıyacağı  
gibi, haznelerin su hatt ının üzerinde bulunan k ısımlarnıa da uygulanamaz. 

Gömülü Yapıtlarm Katodik Korunmas ı  

Ş ekil 10-12 de d ış  akı m kaynağmdan yararlanarak bir borunun kato-
dik olarak korunma ş emas ı  gösterilmi ştir. 

Akım kaynağı  A bir akümülatör veya doğ ru akıma çevrilmi ş  bir alter-
natif akım kaynağı  olabilir. Anot olarak korozyona u ğramıyan veya az uğ -
rayan bir metal veya ala şı m (grafit, silisli demir) kullan ılır. Genellikle anot, 
dolayındaki toprakla elektriksel iletkenli ğ i sağ layan anot yatağı  içine yerle ş -
tirilir. A akı m kaynağmdan boruya gereken negatif ak ım verilir. 

Ş ekil 10-13 de katodik koruma için gereken ak ım, uygun bir anot ya-
tağı  içine yerle ştirilmiş  olan ve düşük potansiyelde tepkime veren veya kur- 
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A 

Ş ekil 10-12. Dış  kaynaktan akım vererek gömülü borunun katodik korunmas ı  

Zn veya M9 

Anot yata ğı  
Ş ekil 10-13. Tepkime veren anot yard ımıyla gömülü bir borunun katodik korunmas ı . 

ban anot denilen bir metal (çinko, ma ğnezyum veya özel alüminyum çinko 
alışı mı) tarafından sa ğ lan ı r. 

Her iki şekilde katodik korunman ın sağ lan ıp sağ lanmad ığı  borunun her 
yanında potansiyel ölçülerek denetlenir. 
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10.13 Katodik Korunman ın ilkeleri 

Biribirine benzemiyen iki metal bir elektrot içine dald ırıhr ve birbirle-
rine elektriksel olarak bağ lanırsa (Ş ekil 10-14) elektrolit arasmdan bir ak ım 
geçer, çözeltiye anodda katyonlar girer ve ayn ı  zamanda metalik ba ğ lantılarla 
elektronlar anoddan katoda do ğru hareket ederler. 

Ş ekil 10-14. A ya do ğru akan ak ımla B nin korozyonu. 

Korozyon h ızı  devreden geçen ak ıma bağ lıdır. Akım ise, toplam elektro-
motor kuvvetine (EMK) ve devredeki çe ş itli omik ve omik olmayan direnç-
lere bağ lı dır. 

Ş ekil 10-12 veya 13 e göre katodik koruma uygulanmas ı  halinde koroz-
yonun azalmas ında ba ş lıca üç etken vard ır. 

a) Metalin potansiyeli o denli azalt ılır ki gerçekte metalin her yan ında 
katodik tepkime yürür ve M —> M2+ tepkimesi önlenir. 

b) Oksijenin veya hidrojen iyonlarm ın indirgenmesi ile yüzeye yakın 
elektrolit daha bazh olur, pll ın artmas ı  demir metalleri için korozyonun 
azalmasına neden olur. 

c) pla in yükselmesi, CaCO 3  .ve Mg(OH) 2  gibi çözünmeyen tuzlarm çökel-
mesine neden olur. Bu çözünmeyen tozlar metal yüzeyine çökerek kireçli 
koruyucu bir tabaka olu ş tururlar. Baz ı  hallerde yüzeyde, oyuk zararlar ını  
önleyebilen bir hidrojen tabakas ının oluş tuğu gözlenebilir. Katodik koru-
mada dü şük akım yoğunlukları  uygulanması  halinde oyuk zararlar ı  önlene-
meyebilir. Etkin olmas ı  için yaklaşı k 0,266 A / cm 2  akım gerekebilir. 
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10.15. KAÇAK ELEKTRIK AKIMLARI 

Kaçak akmıla yeraltında gömülü olan borularm korozyonu 

Eski tip tranvaylarda elektrik hava hatlarmdan elektriksel bir iletkenle 
alınır ve raylara verilirdi (Ş ekil 10-15). Akım transformatör istasyonlarmdan 
D.A. bazı  artı  besleme noktalar ında üst iletkenlerle sa ğ lanmaktad ır. Her 
bir ray uzunluğu arasında iyi bir elektriksel bağ lantı  sağ lanarak gerçekte geri 
dönen akımın önemli bir kısmı  geçmesi tasarlanan yolu izler. Ama e ğer bağ -
lantı  iyi değ ilse, yolun kald ırım' iyi yap ılmamış sa, toprak rutubetli ise ve özel-
likle eğ er donmayı  önlemek için tuz atılmış sa, akımın bir kısmı  toprağ a geçer, 
rayın altında gömülü bir boruyla veya k ıhfla birleş ir ve raym eksi besleme nok-
tas ı  dolayında rayla tekrar birleş ir. Bazan, boru veya kılıf rayla paralel git-
miyorsa boru veya kıhfa eriş en kaçak ak ını  değ iş ik caddeler boyunca giden 
ba şka bir raya geri döner. 

Bütün bu hallerde birbirine seri olarak ba ğ lı  iki hücre olu şur. 

Hücre I (solda) raylar (Anot) I toprak borular (Katot) 

Hücre II (sağ da) borular (Anot) I toprak I ray (Katot). 

Birinci hücrede korozyon yaln ız raylarda olur, saptanmas ı  kolaydır ve 
başka nedenlerle de dönem dönem yenilenmeleri gerekir bu korozyon o den-
li büyük bir felaket de ğ ildir. İ kinci, borunun birden denilmesine veya telefon 
hatları  demetinin iş  göremez hale gelmesine neden olur. Bu durumda yolun 
kazılması  gerekir, bu da trafi ğ in aksamas ıyla sonuçlanır ve yenileme i ş lemi 
hem pahahya mal olur hem de pek çok i ş  yapmak gerekir. 
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EK 1 

SI ULUSLARARASI BIRIM SISTEMI 

Bölüm 1.1 de verilen elektriksel birimler, bilimin luzh geli ş mesiyle ortaya 
çıkan bazı  çok küçük niceliklerin ölçülmesinde yetersiz kalm ış lardır. Bu neden-
le, Ülkeye, kiş iye, zamana ve konuma göre de ğ iş meyen, olanaklar ölçüsünde 
doğal olaylara ba ğ lı  ölçme duyarlı k"ı  ve daha çok say ıda temel birimden olu-
ş an yeni bir sisteme gerek duyulmu ş tur. 

Bu amaçla ş imdiye değ in kullanılan birimler yeniden gözden geçirilerek 
birbirine ba ğı mlı  olanlar belirlenmi ş tir. Bunlar arasmdan di ğ erlerinin türetil-
mesinde kullan ılabilecek yeterli say ı da ve birbirlerinden ba ğı msız temel birim-
ler seçilerek Uluslararası  Birim Sistemi (SI) oluş turulmuş tur. Uluslararası  
Birim Sistemi 1960 y ı lında toplanan 11. tartı lar ve ölçüler Genel Konferansında 
kabul edilmiş  ve tüm dillerde değ iş tirilmeden kullan ılması  kararla ş tmlnuş tır. 

Günümüzde SI birim sistemi yakla şı k 150 ülke taraf ından kullanılmaya 
ba ş lanmış tır. 

SI sisteminin Ülkemizde kullan ılmas ı  için Üniversite ve di ğer baz ı  kuru-
luş larda çalış malar yap ılmış tır. Üniversiteler Aras ı  Kurul, Ekim 1980 de yap-
tığı  toplant ı sında SI birimlerinin tüm Üniversitelerde kullan ılmasını  karar-

laştırmış  ve gereken duyuruyu yapm ış tır. 

SI sisteminin temel birimlerine ba ğh olarak türetilen baz ı  elektriksel 

niceliklerin birimleri, bu nicelikkr üzerinde çah şmış  olan bilim adamlarının 
adları  ile anılmaktadır. Özel adlar ı  olan bu birimler ve bu birimlerin temel bi-
rimlere ba ğ lılıkları  a ş ağı daki çizelgede gösterilmi ş tir. 

SI sistemindeki özel adl ı  elektriksel birimler 

elektriksel 
	

birimin 	birimin 
nicelik 
	

adı 	simgesi 
	

birimin tanımı  

elektrik miktar ı 	coulomb 
elektrik potansiyeli Volt 
elektrik direnci 	Ohm 
elektrik iletkenliğ i 	Simens 
elektrik siOs ı 	Farad 

C 	 As 
V 	Kg m2s-3A-1= JA- ı s-1,_wA-1 

Q 	Kg m2s-2A-2=VA-1  

S 	Kg- ı  
F 	A2s4Kg-lm2=-As 

Kimyada kullanılan diğer SI birimleri üzerine geni ş  bilgi, "Temel Üni-
versite Kimyas ı , Cilt 1, Doç Dr. Ender Erdik ve Doç Dr. Yüksel Sar ıkaya" 
kitab ında Ek 4 de verilmiş tir. 
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ALFABETIK BULMACA 

A 

Ak ı nı  ş iddeti 1, 28 
Akım yönü 5 
Aktiflik katsay ı s ı  38, 73, 78 

birey 75 
çözünürlük ölçülerinden belirlenmesi 86 
hidratla şma suyu 86 
ortalama 75, 81 
Taşı mas ız kimyasal piller 166 

Aktif - pasif hal 307 
Aktivasyon a şı rı  gerilimi 274 
Akümülatörler 124, 231, 243 

ak ım verimi 249 
bazl ı  251 
enerji verimi 249 
ferro - nikel (Edison) 251 
gümü ş  - çinko 257 
kadrniyum (Junger) 256 
kurş un 124, 243 

Amerika i ş aret sistemi 146 
Amper 1, 2 
Anodik polarizasyon 302 
Anot 4 
Anyon 4 
Anyonik iletkenlik 49, 
Arhenius kuram ı  17, 20 
Art ı  yüklü iyon 18 
Art ık ak ı nı  267 
Asit ve baz kavramlar ı  94 
Asidin iyonla ş ma sabiti 96, 98 

iletkenlik ölçülerinden belirlenmesi 38 
pH ölçmelerinden belirlenmesi 100 

Asosyasyon 27 
Aşı rı  gerilim (a şı rı  voltaj) 261, 265, 279 

aktivasyon 274 
difüzyon 274 
direnç 274  

kristal 274 
konsantrasyon 231, 246, 274 
reaksiyon (bak tepkime) 
transfer 273 

Aşı r ı  gerilimin önemi 279 
Avrupa i şaret sistemi 146 
Ayrış ma derecesi 19, 34, 47, 64 

iletkenlik 47 
Ayr ış ma gerilimi 263, 267 

belirlenmesi 264 
çeş itleri 273 
hesaplanmas ı  268 
ölçülmesi 271 

B 

Bak ı r kulonnıetresi 10 
Bazlar ın iyonlaşma sabiti 98 

pH ölçmelerinden belirlenmesi 100 
Biriktireç (bak akümülatör) 
Birinci s ın ı f iletkenler 5 
Bröıı sted ve Lowry kuram ı  94 

C 

Cam elektrot 187 
Cam zar elektrotlar 204 
C ı va - H - sülfat pili 239 
Coulomb 2, 7 
Coulomb yasas ı  24, 79 

Ç 
Çözünürlük çarp ı m ı  87, 118 

EMK den belirlenmesi 193 
ortak iyon etkisi 87, 120 
ortak olmayan iyon etkisi 81 

D 

Dalton yasas ı  73 
Daniel pili 123 
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Debye - Hückel kuram ı  25 
aktiflik katsay ısı  78 
aktiflik katsay ı s ı  s ın ı r yasas ı  81 
ortalama aktiflik katsay ı sı  81 

Debye - Hückel - Brönsted eh ıklemi 83 
Debye - Hückel Ongaser iletkenlik denklemi 45 
Debye. - Hückel Onsager iletkenlik kuram ı  44 
Debye - Hückel sabitleri 80 
Denge sabitlerinin EMK den belirlenmesi 192 
Denkleş tirme yöntemiyle EMK 130 
Depolarizasyon 295 
Depolarizatör 232 
Difüzyon aşı r ı  gerilimi 274 

difüzyon potansiyeli 128, 173 
(bak s ı v ı  degme potansiyeli) 

Dielektrisite sabiti 25 
Direnç a şı rı  gerilimi 274 
Direnç ölçülmesi 31 
Direnç termometreleri 6 
Disosyasyon sabiti 38 
Donma noktas ı  alçalmas ı  15 

E 

Elektrik alan ı  32 
Elektrik birimleri 1, 2 
Elektrik miktar ın ın ölçülmesi 8 
Elektrokimyasal degerlik 33 
Elektriksel direnç 28 
Elektriksel iletkenlik 28 
Elektriksel polarizasyon 261 
Elektroforetik etki 44 
Elektrolit 4 
Elektrolit çözeltileri 15 
Elektrolit dengeleri 94 
Elektrolit olm ıyan çözeltiler 15 
Elektrolitin eşdeger konsantrasyonu 35 
Elektrolitlerin optik özellikleri 21 
Elektrolitlerin sm ıfland ırılmas ı  22 
Elektrolitik iletkenlik 6 
Elektroliz 4, 261 
Elektromanyetik birimler 1, 2 
Eektromotor kuvvet EMK 130 

bas ınç 140 
çözünürlük 193 
çözünürlük çarp ı mı  193 
denge sabiti 192 
entalpi 139 
entropi 139  

hesaplanmas ı  150 
iyon aktiflikleri 192, 207 
iyonlar ı n degerlikleri 194 
kimyasal ilgi 135 
kimyasal potansiyel 137 
konsantrasyon 135 
ölçülmesi 129 
pH 194 
Poggendorff kompanzasyon yöntemi 130 
serbest enerji 135 
s ıcakl ık 139 
s ı cakl ık katsay ı s ı  139 

Elektron 7 
Elektronik iletkenlik 5 
Elektrostatik birimler 1, 2 
Elektrostatik etkile şme 21 
Elektrot 4, 15, 128 

ametal-ametal iyonu 155 
amonyum 210 
birinci tür 153 
brom-bromür 155 
brüt tepkimesi 273 
cam zar 204 
civa-civa-I sülfat 158 
Faure 249 
florür iyonu 209 
gaz 125, 154 
gümüş -gümüş  klorür 155 
ikinci tür 155 
iş areti 123 
iyon selektif 204 
iyot-iyodür 153 
kalomel 157 
kabiyum 208 
kat ı  hal 209 
kat ı  iyon degiş tiricisi 208 
katyon 210 
kinhidron 162 
malgama 159 
oksijen 154 
özel biçimli cam 208 
Plante 249 
polarize 262 
polarize olmayan 262 
potansiyeli 128, 142, 146, 149 
potansiyellerinin i şareti 146 
potasyum 210 
redoks 160 
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seçimli iyon 204 
s ı n ıfland ırı lmas ı  153 
s ı v ı  zar 205 
sodyurn 210 
üçüncü tür 158 

Eksi yüklü iyon 18 
Erimiş  tuzlar ı n iletkenligi 48 
Erimiş  tuzlar ı n öz iletkenliğ i 48 
Eşdeğer iletkenlik 30 

belirlenmesi 51 
dielektrik sabiti 43 
iyonlar aras ı  etkileşme 44 
konsantrasyonla değ i ş imi 35, 45 
s ı cakl ı kla değ iş imi 42 
sonsuz seyreltiklikte 36, 40 
viskozite 43 

F 
Farad 2 
Faraday 7 
Faraday yasalar ı  7 
Ferro-nikel bazl ı  akümülatörleri 251 
F4ı.y pili 241 

G 
Galvanik piller (bak kimyasal piller) 
Galvanik s ı ra 301, 
Gerilim 130 
Gerilimin tan ı m ı  130 
Gerilim s ı ras ı  (bak standart elektrot potansiyel-

leri dizini) 
Gibbs - Duhem denkemi 72 
Göçme h ı zı  33 
Gümüş  - çinko bazl ı  akümülatörleri 257 
Gümüş  - gümü ş  klörür elektrodu 155, 193 
Gümüş  kulonmetresi 8 

H 
Hareket h ızı  33 
Hidrojen elektrot 125, 143, 146 
Hidroliz 101 
Hidroliz derecesi 113 

iletkenlik ölçülerinden belirlenmesi 55 
pH ölçülerinden hesaplanmas ı  113 

Hidroliz sabiti 110 
iletkenlik ölçülerinden belirlenmesi 55 
pH ölçülerinden belirlenmesi 112 

Hittorf Yöntemiyle ta şı ma sayı s ı  61 
Hücre tepkimesi 2 
Hücre sabiti 29 

1 
IUPAC i şaret sistemi 148 

İkinci sın ı f iletkenler 6 
Iletken 17 
Iletkenlik 28 

asit ve baz tepkimeleri 52 
çökme tepkimeleri titrasyonlar ı  55 
mekanizmas ı  40 
oran ı  37, 47 
ölçümlerinin uygulamalar ı  51 
ölçülmesi 28 
titrasyonlar ı  52 
ve hidroliz derecesi 55 
ve tepkime h ız sabiti 57 
az çözünen tuzlar ın çözünürlükleri 51 

İ nhibitör 310, 313 
İyon 3, 17 
iyonlara ayrış ma 15, 18, 38 
İ yonlar aras ı  etkileş me 21, 23, 44 
iyon atmosferi 26, 44, 79 
İyon bulutu 26, 44, 79 

kal ınlığı  79 
İyon hareketliliğ i 35, 64 
İ yon örgüsü 25 
İyon selektif elektrotlar 204 
İ yonik iletkenlik 3, 35, 64 

sonsuz seyreltiklikte 39 
İyonik kuvvet 77 

aktiflik katsay ı s ı  78 
İyonlaşma 17 
tyonlaş rha derecesi 19 

donma noktas ı  alçalmas ından 19 
iletkenlik ölçmelerinden belirlenmesi 106 
pH ölçmelerinden belirlenmesi 102 

İ yonlaşma sabiti 38 
iletkenlik ölçülerinden belirlenmesi 38 
potansiyometrik titrasyonla belirlenmesi 
214 

iyot kulonmetresi 7, 9 

J 
Joule 2 
Junger Akümülatörü 256 

K 

Kaçak elektrik ak ımlar ı  316 
toprak alt ı  korozyonu 316 

Kadmiyum akümülatörü (Junger) 256 
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Kalomel elektrot 146, 157, 203 
Karşı laş tırma elektrodu 146, 155 
Kat ı  hal elektrotlar ı  205 
Katliam iletkenligi 46 
Katot 4 
Katodik polarizasyon 302 
Katodik koruma 306, 312 
Katyon 4 
Katyonik iletkenlik 49 
Kısmi iyonlaş ma 18, 38, 98 
Kimyasal piller 122, 126, 164 

taşı mal ı  164, 167, 
taşı ması z 164, 165 

Kimyasal potansiyel 71 
aktiflik katsay ı sı  71 
konsantrasyon 71 
molalite 73 
mol kesri 73 
molarite 73 

Kinhidron elektrot 162, 197, 
Klor-knal gaz pili 125, 126, 143 
Kohlrausch kare kök yasas ı  45 
Koligatif özellikler 15 
Kompenzasyon yöntemiyle EMK 130 
Kondüktometri (bak iletkenlik) 
Konsantrasyon a şı rı  gerilimi 265, 274 
Konsantrasyon pilleri 164, 168, 265 

elektrolit 164, 168 
elektrot 164, 171 
gaz 172 
malgama 172 
taşı malı  elektrolit 164, 170 
taşı ması z elektrolit 164, 168 

Konsantrasyon polarizasyonu 231 
Koozyon 285 

anot ve katot olaylar ı  293 
bakım ve iş letme harcamalar ı  291 
dolay 290 
fabAka çal ış mas ı nın durmas ı  292 
galvanik etki 299 
galvanik korozyon 299 
galvanik s ıra 301 
harcamalar ı  288 
katodik koruma 312 
kıymetli ürünlerin yitirilmesi 292 
koruma yöntemleri 311 
koruyucu filim 306 
mekanizma 293, 299 
mühendisligi 289 

oksijen konsantrasyonu hücresi 305 
tan ım ı  289 
ürünlerin kirlenmesi 292 
yararlar ı  291 

Korozyondan koruma yöntemleri 3 1 
katodik koruma 306, 312 
metalik kaplama 311 
metalik olmı yan kaplama 311 
önleyici maddeler eklemek 312 

Kristal aşı rı  gerilimi 274 
Kulonmetreler 8 
Kulonmetri 9 
Kurşun akümülatör 124, 243 
Kuru mağ nezyum pili 237 
Kutup 3 
Kuvvetli elektrolitler 20, 22, 25 

L 

Lalande pili 239 
Lambert - Beer yasas ı  21 
Leclanche pili 233 

kuru 236 
Limit eşdeger iletkenlik 36, 40 
Limit iyonik iletkenlik 40 
Lugin kapileri 276 

M 
Metalik iletkenlik 5 
Metallerin elektrolitik çözünme bask ıs ı  128 
Molar ekstinksiyon katsay ı s ı  22 
Molar iletkenlik 30 
Mol kesri 68 

N 
Nernst çözünme bask ı s ı  128 
Normal elektrot potansiyeli 143 
Normal hidrojen elektrot 144 

O 
Ohm 1, 2 
Ohm yasası  28, 32, 264 
Omik düş me 273, 274 
Oswald seyreltiklik yasas ı  38 
Ozmotik basınç 17 
Ozmotik etkiler 15, 18, 23 
Ozmotik katsay ı  23 

• Ö 
Öz direnç 28 
Öz iletkenlik 28, 29 

Pas 298, 
Pasiflik 306 
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pH 107, 194 
pH belirlemeleri 197 

cam elektrodu ile 200 
H, elektrodu ile 195 
kinhi ron ile 197 
oksit 31ektrodu ile 199 

Piller 122, 231 
civa - II sülfat 239 
FCry 241 
Kuru LeclanchC 236 
kuru magnezyum 232 
Lalande 239 
LeclanclıC 233 
Ruben Mallory 237 
tersinir 129 
tersinir olm ıyan 129 

Pillerin sistematik incelenmesi 164 
p0H 107 
Polarizasyon 302 

elektriksel 261 
katodik 302 

Polarize elektrot 261 
Polarize olm ı yan elektrot 262 
Potansiyelin tan ımı  130 
Potansiyometre 133 
Potansiyometrik olarak iyon aktifilikleri 192, 

207 
Potansiyometrik olarak pH ölçülmesi 194 
Potansiyometri ölçmelerinin uygulamalar ı  192 
Potansiyometrik titrasyon 210 

çökme tepkimeleri 214 
diferansiyel 217 
nötürle ş me tepkimeleri 211 
redoks tepkimeleri 215 

R 
Raman-Spektroskopisi 22 
Rasyonel aktiflik katsay ı s ı  74 
Reaksiyon a şı r ı  gerilimi (bak tepkime a şı r ı  

gerilimi) 
Redoks elektrotlar ı  160 
Referans elektrot 146 
Relaksasyon etkisi 44 
Ruben Mallory pili 237 

S 
Shedlovsky iletkenlik bağı nt ı s ı  46 
S ıvı  değ me potansiyeli (bak difüzyon pot) 
S ıvı  zar elektrotlar ı  205 
Solvaliz derecesi ve iletkenlik 65 
Soy metaller 128, 148 

Soy olm ı yan metaller 128, 148 
Sörensen pH skalas ı  107 
Standart elektrot 143 
Standart elektrot potansiyeli 143, 144 

elektrot Potansiyelleri dizini 152 
belirlenmesi 144 
ölçülmesi 145, 166 

Standart hücre 134 
Standart redoks potansiyeli 162 
Standart Weston pili 134 
Stokes ve Robinson Akt. kat. denk 83 
Suyun iyonlar çarp ım ı  105 

iletkenlik ölçümlerinden belirlenmesi 105 
Süper iletkenlik 6 

T 
Tafel denklemi 279 
Tampon çözeltiler 115 
Ta şı ma sayı lan 61 

ayr ı lma yüzeyinin yer de ğ iş tirmesi 66 
EMK ölçülerinden 171 
ve iyonik iletkenlik 64 

Teknik piller ve akümülatörler 231 
Tepkime a şı rı  gerilimi 274 
Transfer a şı rı  gerilimi 231, 274 
Transfer tepkimesi 273 
Tuz köprüsü 128, 176 

U 
Uygulama aktiflik katsay ı s ı  74 

V 
Van't Hoff katsay ı s ı  16 
Volt 1, 2 

Walden kural ı  43 
Watt 2 
Wheatstone köprüsü 31 
Weston pili 134, 158 

Y 
Yak ı t pilleri 126 

'Yan hücre tepkimesi 122 
Yan tepkimeler 3 
Yarı  iletkenler 4, 50 
Yarım hücre emk i 147 
Yar ı m hücre potansiyeli 146 
Yarı m pil 128 

X 

X- ışı nları  25 
Z 

Zay ı f elektrolitler 20, 23 
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YANLIŞ  DOĞRU ÇİZELGES İ  

Sayfa Satır Yanlış  Doğru 

93 7 aAg+ a2Ag+ 

108 4 pHO pOH 

113 25 (5.33) (5.53) 

113 26 tepkimeleri konsantrasyonlan 

152 33 H+,C2H4(g),C 2H4(g)Pt H+,C2H4(g),C21-16  (g) Pt 

R T 
ln K 

R T 
156 22 

F 
ln Ksp  

F  

159 7 (6.160 (6.164 

162 15 (6.161) (6.185) 

175 3 (6.227) (6.218) 

218 14 Au+ +e-  — Au Au++e-  .<.__- Au 

289 18 mühendislik'. mühendisleri 

296 26 ş elir ş ehir 
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