
B1. Vizsgáljuk meg az alábbi három galvánelemet: 

 Pt(s) │ H2(g) │ HCl(aq) │ Cl2(g) │ Pt(s) 

 Pb(s) │ PbCl2(s) │ HCl(aq) │ H2(g) │ Pt(s) 

 Pb(s) │ PbSO4(s) │ K2SO4(aq)  ||  KNO3(aq)  ||  KCl(aq) │ PbCl2(s) │ Pb(s) 

a. Írja le a galváncellákban lezajló kémiai reakciók bruttó egyenletét. 

b. Számolja ki a cellapotenciálok értékét a táblázatban megadott termodinamikai 

adatokból. 

c. Írja le a galváncellák anódján, illetve katódján végbemenő elektródreakciókat. 

d. Számítsa ki a galváncellában lezajló reakciók egyensúlyi állandóját. 

e. Hogy változik egy galváncellában az elektromotoros erő a hőmérséklet 

függvényében? 

Definiáljuk a „termikus hatékonyság” nevű paramétert a maximálisan végezhető 

elektromos munka és a cellareakció entalpiaváltozásának hányadosaként. 

f. Mennyi a termikus hatékonyság értéke a felírt galváncellákban? Milyen 

következtetést lehet ezekből a hatékonyság-értékekből levonni? 

 

Termodinamikai adatok 25 °C-on: 

 0Hf / kJ mol
−1

 0S / J mol
−1 

K
−1

 

Cl2(g) 0,0 223,1 

H2(g) 0,0 130,7 

HCl(aq) −167,2 56,5 

K2SO4(aq) −1414,0 225,1 

KCl(aq) −419,5 159,0 

Pb(s) 0,0 26,4 

PbCl2(s) −359,4 136,0 

PbSO4(s) −920,0 148,5 

 

B2. Milyen tömegű elemi szenet és elemi oxigént kell hozzáadnunk 1000 °C-on 1,00 kg 

vas(III)-oxidhoz, ha két feltételt is teljesíteni akarunk egyidejűleg: 

 1. A végtermékben csak elemi vas és szén-dioxid legyen. 

 2. A reakcióelegy hőmérséklete ne változzon. 

A szén égéshője 1000 °C-on −394 kJ/mol, az elemi vasé (vas(III)-oxid keletkezéséig) 

pedig −408 kJ/mol. 

 

B3. A hidrogén forráspontja 253 °C, ezen a hőmérsékleten mért sűrűsége 0,071 g/cm
3
. A 

hűtési hatásfok elméleti maximumát figyelembe véve becsüljük meg azt, hogy a 

hidrogén égetésével nyerhető teljes energia milyen hányadának megfelelő munka 

szükséges a folyékony állapotba való alakítás során, ha a környezet folyamatosan               

298 K hőmérsékletű. 

 

 A szükséges termodinamikai paraméterek: 

 

H2O(l) 0Hf  = 285,8 kJ/mol 

H2O(l) 0S  = 69,95 J mol
–1

 K
–1

 

H2(g) 0S  = 130,7 J mol
–1

 K
–1

 

O2(g) 0S  = 205,1 J mol
–1

 K
–1

 

 

 A hidrogén párolgáshője a forráspontján 0,90 kJ/mol. 

 A hidrogén molhőjének hőmérsékletfüggése: 

  1560 K: Cp = 33,52 – 250,6/T – 0,1334·T 

  60300 K: Cp = 42,73 – 1333/T – 9,677·10
-5

·T
2
 


