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Elektrokémiai kísérlet kritikus nyersanyagokkal 

Cél: a víz elektrolízise és a grafit vezetőképességének igazolása 

Összefoglaló   

Az elektrokémia lehetővé teszi olyan folyamatok leírását, mint például az akkumulátorok felépítése és működése, 

az oxidációs és redukciós reakciók spontaneitása, az elektrokémiai leválasztás vagy a galvanizálás és a fémek 

korróziója. Ez a kísérlet alkalmas annak vizsgálatára, hogy a grafitnak valóban akkora a vezetőképessége, 

hogy képes a víz elektrolízisére. Továbbá megméritek, hogy milyen összefüggés van a ceruzák keménysége és 

elektromos ellenállása között, Ohm törvényének alkalmazásával. 

Egy kis háttér-információ… 

A természetes körülmények között is megtalálható grafit sztenderd körülmények között a szén legstabilabb 

formája. Kristályait szénatomok alkotják olyan módon, hogy a szén vegyértékelektronjai közül három kovalens 

kötéssel hatszöges síkrácsot képez – egy ilyen réteget grafénnek nevezünk –, míg a negyedik elektron 

delokalizálódik, azaz szabadon mozoghat. A rétegek között gyenge diszperziós kölcsönhatások hatnak, ennek 

köszönhetően azok képesek könnyen elcsúszni egymáson: emiatt a kenődés miatt tudunk például írni a 

grafittal. A delokalizált elektronok szabad mozgása miatt lesz képes a grafit 

vezetni az elektromosságot, ami alkalmassá teszi arra, hogy akkumulátorok elektródájaként és az elektrolízishez 

használják. 

A grafit kritikus nyersanyag az EU gazdasága számára, mivel jó hő- és elektromos vezetőként számos 

felhasználási területe van elektronikai termékekben. A grafént grafitból állítják elő, és egyetlen réteg atomból 

áll, amelyek kétdimenziós szerkezetbe rendeződnek. Jobban vezeti az elektromosságot, mint a réz, 200-szor 

erősebb, mint az acél, de hatszor könnyebb, szinte tökéletesen átlátszó, gázt nem fejleszt, felületére kémiai 

komponensek kötődhetnek, amelyek megváltoztatják tulajdonságait. Mindezek a kedvező tulajdonságok vezetnek 

ahhoz, hogy számos anyagtudományi projekt foglalkozik ezzel az anyaggal. 

A ceruza grafitja nem tiszta grafit, hanem grafit és agyag keveréke, de van benne még viasz és egyéb 

adalékanyagok is kis mennyiségben. Az agyag, a grafittal ellentétben szigetelő: vagyis nem vezeti jól az 

elektromosságot, mivel a benne lévő kötések szorosan a helyükön tartják a vegyértékelektronokat. A ceruza 
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keménysége az egyes összetevők százalékos arányától függ. A ceruzák keménysége 9H-tól (41% grafit és 53% 

agyag) a 9B-ig (93% grafit és 1% agyag) skálán helyezkedik el. 

 

Amire szükségünk lesz a kísérlethez: 

• Műanyag doboz (kb. 10 x 15 cm nagyságú) 

• 500 ml víz 

• 50 g NaCl 

• 2 grafitceruza (legideálisabb az ácsceruza, mindkét végén kihegyezve) 

• ceruzahegyező 

• ragasztópisztoly 

• 2 kémcső 

• Elem (4,5 V) 

• 3 kábel aligátorcsipeszes vezetékekkel 

• 3 különböző keménységű grafitceruza (pl. 2H, HB és 2B) 

• Multiméter 

Az eljárás 

1. részkísérlet: Elektromos áramkör fejlesztése vagy módosítása grafit felhasználásával 

• Először is készítsük el azt a szerkezetet, ahol a 

kísérletet végezzük: készítsünk két akkora méretű 

lyukat a tartály alján, hogy az ácsceruza (vagy 

sima grafitceruza) átférjen rajtuk. 

• A ragasztópisztollyal ragasszuk a ceruzákat a 

lyukakba úgy, hogy minél jobban illeszkedjenek 

és a víz ne tudjon kifolyni a ceruzák mellett.  A 

ceruza egyik fele a tartályon belül legyen, a 

másik fele pedig azon kívül. 
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• Öntsük a vizet az edénybe, adjuk hozzá a sót és 

keverjük addig, amíg fel nem oldódik. 

(Természetesen előzetesen is elkészíthetjük a 

sóoldatot.)  

• Vegyünk egy kémcsövet, töltsük meg az edény 

vizével és tegyük függőlegesen és hátrafelé a 

tartályba úgy, hogy egy ceruza is belekerüljön. 

Tegyük ugyanezt a másik kémcsővel is. Annak 

elkerülése érdekében, hogy a víz kifolyjon a 

csőből, próbáljuk meg a lehető leggyorsabban a 

cső száját a vízbe helyezni. Ha egyszer a vízben 

van a kémcső szája, a víz nem fog kifolyni belőle. 

• Távolítsuk el a szigetelést a kábel végéről.  

• Helyezzük a kábel egyik végét a grafit köré, a 

másik végét pedig az akkumulátor két részének 

egyike köré (pozitív vagy negatív oldal). 

Ugyanígy járjunk el a másik kábellel is. 

• Miután a második kábelt csatlakoztattuk az 

akkumulátorhoz, az áramkör lezáródik, és az 

elektrolízis megkezdődik. 

 

 
 

 

 

Mi is történt a kísérlet során? 

Kísérletünkben egy nem spontán redoxireakciót valósítottunk meg elektromos áram biztosításával. A víz 

elektrolízise során a víz oxigénre és hidrogénre bomlik az áram áthaladása következtében, ami 1,23 voltos 

potenciálkülönbséget igényel. Ha konyhasót adunk a vízhez, a hidrogén és oxigén helyett klór és hidrogén 

keletkezik, amint azt a következő reakció mutatja (az elektrolízis ideális aránya 10% só és 90% víz): 

2 NaCl + 2 H2O = Cl2 + H2 + 2 NaOH 
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Ezzel a kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a grafit vezeti az áramot. A vezetőképességét meg is tudjuk határozni 

Ohm törvényének a felhasználásával. 

2. részkísérlet: Vizsgáljuk meg, hogy a grafitceruza keménysége hogyan befolyásolja az elektromos ellenállását 

• A ceruzahegyezővel faragjuk ki a 3 különböző 

keménységű ceruzánk mindkét végét.  

• Az egyik vezeték egyik végét az aligátorkapcsok 

segítségével rögzítsük az akkumulátor egyik 

kivezetéséhez, a másik végét pedig a ceruza 

vezetékéhez. Ügyeljünk arra, hogy a kapcsok a 

grafithoz legyenek rögzítve, és ne a fához, mert 

a fa szigetelő anyag, nem vezeti az áramot. 

• Csatlakoztassuk a multimétert úgy, hogy az 

aligátor vezetékeit az akkumulátor másik 

szabad kivezetéséhez és a ceruzavezetékhez 

csípjük, ügyelve arra, hogy az áramkör zárva 

legyen. 

• A multiméterrel mérjük meg mind az 

áramerősséget, mind a feszültséget. Rögzítsük az 

eredményeket egy táblázatban. 

• A két másik ceruzával is ismételjük meg a 

mérést. 

• Ha befejeztük a méréseket, Ohm törvénye alapján 

ki tudjuk számítani ez elektromos ellenállást. 

Hasonlítsuk össze az eltérő keménységű ceruzák 

ellenállását.   

 

 

Számítás 

Számítsuk ki az egyes ceruzák ellenállását az Ohm-törvény alkalmazásával. Mindegyik ceruzához használjuk a 

következő képletet és a multiméterrel mért áramerősséget és feszültséget. 
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R = ellenállás (Ω), V= feszültég (V) és I = áramerősség (A) 

Töltsük ki a táblázatot: 

Ceruza Grafit (%) Áram (A) Feszültség (V) Ellenállás (Ω) 

     

     

     

 

 
Az egyes ceruza-keménységekhez tartozó értékek, amelyek megmutatják, hogy a ceruzák mennyi grafitot (balról 

a 2. oszlop), mennyi agyagot (3. oszlop) és mennyi viaszt (4. oszlop) tartalmaznak. (Forrás: Sousa and 

Buchanan (2000), Models of pencils materials) 
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