
12. „Miként számította Newton a Napon jupiteren a nehézség mennyi-
ségét s az égitestek massáját a Földére nézve, s miként jön ki, hogy a Föld 
maga hány mázsa?" 

13- „Hogy lehet a Föld árnyéka conusának axisát felszámítani  (félretéve 
az atmospheráján való világosság megtörödését) S hogy ennek diaméterét 
ott, ahol az Hold belé mehet?" 

14. „Miért látszik egy hosszú utca vagy allé egy pontban öszvemenni, 
s a magos torony az alatta állónak lehajolni?" 

15. Mutassuk ki: „Ha da  tárgytáv, rs R a sugár, a képtáv az üveg lensbe: 

A rézgarasból készült ezüstpénztől 
a se lyemszövő elektronokig 

A címben szereplő társítás csak első látásra meghökkentő, ugyanis mindkét 
esetben - az ezüsbevonat készítésénél akárcsak a szerves vegyületek elek-
trolitikus előállításánál - az elektromos áram vegyi hatásainak hasznosításáról 
beszélhetünk. Napjainkban már nemcsak a klórt, alkáliákat és alumíniumot gyártó 
vegyipar lenne elképzelhetetlen elektrokémiai  technológiák  nélkül, hanem az autó-, 
óra-, acél-, csőbútor és a háztartási cikkek ipara sem. Továbbá a radió- és a 
televízióiparban nélkülözhetetlen nyomtatott áramköröket is az elektromos áram 
segítségével, galvanolitikus  úton állítják elő, így készülnek hanglemezeink és így 
védjük meg a szabad ég alatt elhelyezett fémtárgyainkat  a korrózió roncsoló 
hatásától. 

Bizonyos műszaki fejlettségi  szintre volt szükség ahhoz, hogy az elektromos 
áram a vegytanban is ennyire jelentős szerephez jusson; a fizika  és a kémia 
határterületén levő elektrokémia kezdetei a galvánelemek elterjedéséhez kötöttek. 

Ezért újból vissza kell kanyarodnunk az időben, mégpedig abba a XIX. 
századba, amelyet Benedek István A tudás útja című könyvében a történelem 
leghosszabb századának nevez; eszmeileg 1789-ben, a francia  forradalom  évében 
kezdődött, és 1914-ben, az első világháború kitörésekor ért véget. A korszak 
zenéje a bécsi klasszikusokkal, Heydnnel, Mozarttal és Beethovennel indul, a 
romantikus Liszttel, Chopinnel és Wagnerrel folytatódik,  a vége felé  pedig már 
Bartók és Stravinszky, a modern zene nagyjai is megszólalnak. A kor festészete 
Goyatól Ingresen és Delacroixon keresztül jut el az impresszionistákig, majd 
Picasso is fellép;  az irodalom Goethetői Apollinaiereig, Csokonaitól Ady Endréig 
tart, a filozófia  irányzatai pedig Kanttól, Scfioppenhaueren  és Hegelen át 
Bergsonig és Marxig. 

A tudományban az említett korszakot az energiával kapcsolatos ismeretek soha 
nem álmodott fellendülése  jellemzi: az elektromosságtannal párhuzamosan folyt 
a hő, a fény  és a hang fizikájának  kutatása is. 

Gündischné Gajzágó Mária cikke alapján 



Az elektromosságtan volt a század legforróbb  kérdése, a legnagyobb emberi 
erőforrást  koncentráló kutatási területe. Ugyanakkor az elektromos erők alapján 
magyarázták az anyagok kémiai viselkedését, annak alapján dolgozta ki Berzelius 
általános vegyi elméletét, amely huszonöt éven át egyeduralkodó volt. 

Az elektromos áramnak a különböző vegyületekre gyakorolt hatását már 
akkortól fogva  tanulmányozták, amikór még csupán statikus elektromos 
készülékek léteztek. 1770 után Joseph Priestley angol természetkutató, majd 
Henry Cavendish, a hidrogén felfedezője  elektromos szikra segítségével 
levegőből salétromsavat állított elő. Pár évvel később, a mérföldkőként  felemlített 
1789-es esztendőben, két holland vegyész: Paets van Trovstwijk és Johann R. 
Deimann elektromos szikra segítségével vizet bontott, majd a keletkező 
gázkeveréket újabb szikra segítségével vízzé egyesítette. Vízbontási kísérleteik 
nem tekinthetők elektrolízisnek, mert az átalakítás a szikra által keltett hőhatás 
következménye volt. 

Az első tényleges elektrolízist, azaz elektromos árammal történő bontást az 
angol Carlisle és Nicholson fedezték  fel  1800-ban, akik Volta-oszlop segítségével 
vizet bontottak összetevőire. 1802 és 1808 között Humphry Davy, a korszak talán 
legsokoldalúbb vegyésze gyors egymásutánban elektrolitikus úton előállította a 
fémkáliumot  és fémnátriumot,  majd az alkáli földfémeket  is: a kalciumot, 
stronciumot és a báriumot. 

Jöns Jákob Berzelius, svéd kémikus, a mai vegyjelek bevezetője, korának 
legismertebb és legtekintélyesebb vegyésze, 1803-ban közzétette azt a meg-
figyelését,  hogy az elektrolízis során a pozitív pólus körül a savak, míg a negatív 
sarok körül a bázisok gyűlnek össze. Más szóval: az anyagok vegyi természete 
és elektromos viselkedése között szoros az összefüggés.  Theodor von Grotthuss 
német vegyész érdeme, hogy 1805-ben hipotézist állított fel  az elektromos 
áramnak az oldaton való áthaladási mechanizmusáról. 

Az 1812-es esztendő fontos  elméleti közelítést hozott a kémiai kötés 
megértéséhez: Christian Hans Oersted, dán természettudós felállította  az elektro-
mos és vegyi erők azonosságának tézisét. Kiindulási pontja Kant és Schelling 
filozófiájában  keresendő, a természeti erők egységének elgondolásában. 
Oersteddel egyidőben Berselius is megfogalmazta  a már említett dualista 
elméletét,  amelynek lényege, hogy a vegyületeket alkotó atomoknak elektromos 
töltéssel kell rendelkezniük, így az őket összetartó kémiai erő elektromos 
vonzásnak tekinthető. A vegyülés folyamatában  az ellentétes töltések sem-
legesítődnek, de a keletkezett vegyület nem kötelező módon semleges. Berzelius 
úgy képzelte, hogy a vízmentes réz-szulfát  azért vesz fel  vízmolekulákat (kristály-
vizet), mert ezáltal a megmaradt töltései semlegesítődnek. Úgy vélte, hogy a 
réz-szulfát  molekula (CuSC>4) két alkotóelemből: réz-oxidból (CuO) és kén-tri-
oxidból (SO3) tevődik össze. Ez az elgondolás összhangban volt a vegytan addigi 
eredményeivel, ezért hosszú ideig nem dőlt meg az a feltételezés,  hogy a sók 
fém-oxidból  és egy nemfém  oxidjából tevődnek össze. Ma már tudjuk, hogy a 
réz-szulfát:  ionpár (Cu2+SO42") és akárcsak a vízmolekula - elektromos szempont-
ból semleges. A vízfelvétel  — aminek a réz-szulfát  szép kék színe köszönhető — 
komplex vegyületképződési folymat.  Négy vízmolekula a pozitív rézion körül 
helyezkedik el, míg az ötödik valamivel távolabb található: [Cu(H2O)4]2+SO42" -H2O. 

1831-ben Michael Faraday, akit a fizikusok  és a vegyészek egyaránt ma-
gukénak vallanak, hozzáfogott  az elektromos áramról alkotott ismeretek 
felülvizsgálásához.  Kísérletei a következő években elvezettek az elektrolízis 
alaptörvényeinek megfogalmazásához:  megállapította, hogy a folyamat  során 



kiválasztott anyag mennyisége arányos a cellán átfolyt  töltéssel, és eljutott a 
kémiai egyenértékkel arányos elektrokémiai  egyenérték  fogalmához. 

Az elektrolízis nevezéktanának összeállításához Faraday egy kortárs történész, 
William Whewell segítségét kérte; így születtek meg az anód, a katód, az 
elektrolit, az ion, a kation és magát a folyamatot  jelölő elektrolízis szavak. 

Az elektrolízis törvényei nemcsak gyakorlati szempontból jelentősek, segít-
ségükkel a tudomány művelői első ízben nyertek betekintést a mikrofizika 
világába. 

Érdekes megemlíteni, hogy Faraday nem hitt az anyag atomos, diszkrét 
szerkezetében, a pozitív és a negatív elektromosságnak "meghatározott elemi 
mennyiségekre" való osztottságát csak Hermann von Helmholtz német fizikus 
ismerte fel  1882-ben. 

Nem sokkal azután, hogy számos új elemet sikerült az áram segítségével 
előállítani, a kutatókat elkezdte foglalkoztatni  a szerves vegyületek elektrolí-
zisének gondolata. A kezdeti próbálkozások az alkoholos oldatok elektrolízisével 
kapcsolatosak, és Reinhold meg Erman nevéhez fűződnek.  1830-ban Ludersdorff 
már részletesen vizsgálta az alkoholoknak különöző fémelektródokon  lejátszódó 
oxidációját. 

Az elektromos energiának oxidációra való hasznosításában jelentős sikert ért 
el 1849-ben Edward Frankland angol és Hermann Kolbe német vegyész, akik 
kálium-acetát elektolízisénél a katódon hidrogén, az anódon pedig szén-dioxid 
mellett egy különös gáz fejlődését  észlelték. Utóbbiról kiderítették, hogy szerves, 
C2H6 összegképletű anyag, amelyet nem etánnak, hanem — tévesen — "szabad" 
metilgyöknek véltek. A folyamatot  Kolbe-szintézis  néven ismerjük, és napjaink-
ban számos változatát ipari méretekben alkalmazzák, mivel nehezen állítható elő, 
nagy molekulájú szerves vegyületek, például diészterek gyártására alkalmas. 

Vagyis: a "megdolgoztatott" elektronok egyszerűbb anyagokból bonyolultab-
bakat képesek létrehozni. Amennyiben a végtermék szerves vegyület, úgy szerves 
elektroszintézisről  beszélünk. E módszer ipari alkalmazása első igazából jelentős 
sikerét a nejlonszál kulcsfontosságú  közbeeső termékének: az adiponitril 
előállításával érte el. 

A nejlonszál történetében valóságos megújhodást hozott az 1965-ös esztendő, 
amikor a "patrónus" Du Pont cég, Manuel Baizer kutatásai nyomán bevezette az 
adiponitril elektrokémiai gyártását. 

Bár az eddigiekben csak a legritkább esetekben "nyúltunk" kémiai egyenletek-
hez, most feltétlenül  megtesszük, mert az említett elektroszintézis — mint látni 
fogjuk  — a szakember számára mondhatni esztétikai gyönyör forrása: 

A nyersanyag tehát az akrilnitril, a "hidrogénezőszer" (protondonor) pedig nem 
más, mint a víz. Mi hát a "szép" ebben a reakcióban' Az, hogy az áram 
áthaladásának következtében egyidőben két folyamat  játszódik le: lánchosszab-
bító kapcsolás (dimerizáció) és redukálás (hidrogénezés). Ezért a folyamat 
tudományos neve elektrohidrodimerizáció.  A nyíl feletti  2F az 1 mól végtermék 
előállításához szükséges 2 x 96500 coulomb, azaz két faraday  töltésmennyiséget 
jelöli. 

Továbbá szép a fenti  reakció azáltal is, hogy gazdaságos, környezetkímélő, és 
bár elektromos áramot fogyaszt,  energetikai szempontból is előnyös a hagyomá-
nyos szintézisekhez viszonyítva. Az így nyert adiponitrilt azután vegyi folyamattal 



hidrogénezik hexametiléndiaminná, ami a legtöbb poliamid típusú műszál 
összetevője. 

A poliamid típusú műszálak kiváló tulajdonságaik révén igen jól helyettesítik 
a drágán és korlátozott mennyiségben hozzáférhető  hernyóselymet. Ez adta az 
ötletet ahhoz, hogy — az adiponitril előállítása révén — a nejlonszál gyártását 
lehetővé tevő elektródfolyamatokat  "selyemszövő elektronok"-nak tulajdonítsuk. 

Az elektromos áram vegyi hatásának szentelt összefoglalás  nem lehetne teljes 
anélkül, hogy a címben szereplő rézgaras "ezüstruhájá"-ról ne szólnánk. Az 
ezüstözés — a réz-, cink-, nikkel-, arany- és krómbevonatok előállításához 
hasonlóan — a galvanotechnika  tárgykörébe tartozik. Ez a tudományág az 
anyagok elektrokémiai felületkezelésével,  vagyis főként  fémrétegek  (ritkábban 
nemfémek)  elektrolitikus leválasztásával foglalkozik.  Ezek lehetnek esztétikai 
rendeltetésűek, például az ezüst-, arany- és nikkelbevonatok, nyújthatnak kor-
rózió elleni védelmet, például a kadmium-, cink-, króm-, ón- és ólombevonatok, 
vagy pedig eredményezhetnek kedvezőbb tulajdonságú, úgynevezett szerkezeti 
anyagokat. 

A galvanotechnika két legfontosabb  ága a galvanosztégia,  amely elektrolitikus 
úton tapadó fémbevonatot  választ le valamilyen kevésbé nemes alapanyagból 
készült tárgyra, és a galvanoplasztika,  amely tárgyakat állít elő vagy másolatot 
készít róluk elektrolízis révén. 

Az utóbbi eljárást, amelyet elsőként B. Jacobi alkalmazott Pétervárott 1838-ban, 
napjainkig használják, főként  a nyomdatechnikában nélkülözhetetlen klisék és 
nyomólemezek előállítására, továbbá műtárgyak és rézmetszetek sok-
szorosítására. A tárgy "lemásolása" több lépést igényel: először is az eredetiről 
lenyomatot (negatívot vagy formaüreget)  készítenek. Az öntőanyagként használt 
gipszet, viaszokat, szilikongumit stb. felületileg  vezetővé teszik azáltal, hogy 
grafitporral  vonják be vagy fémréteget  gőzölnek rá. A tárgy elektronvezető 
negatívja képezi az elektrolizáló cella negatív pólusát, anódként pedig a 
bevonásra használt tiszta fémet  kapcsolják. Az elektrolizáló fürdő  az anódfém 
valamely sóját tartalmazza. Az elektrolízis befejezése  után a keletkezett fémréteg 
a formáról  leemelhető. Az így nyert tárgy szilárdságát gyakran töltőanyagok 
alkalmazásával növelik. A leírt módon állítják elő a hagyományos (úgynevezett 
LP) hanglemezek matricáit; ezekbe sajtolják a mikrobarázdás (hosszanjátszó) 
törhetetlen tánc- és klasszikuszene lemezeket, amelyek anyaga 85-95% vinil-klo-
rid és 5-15% vinil-acetát kopolimérje. Fekete színük — a felületi  hibák jobb 
felismerését  lehetővé tevő — finom  szemcséjű porkorom adalékanyagnak tud-
ható be. 

A galvanizálás hosszú ideig tapasztalati tudomány volt; a galvánfürdők 
összetételét — akár a konyhai recepteket — gyakorlati jártasság alapján választot-
ták meg. Amióta az elektronikai ipar hatalmas fejlődésnek  indult, a galvanotech-
nika is elérte a csúcsát: több tucat különleges ötvözetet kell előállítania 
(palládium-, arany- vagy a memóriaegységekhez szükséges mágneses 
ötvözeteket) és meg kell oldania a kerámia alapanyagok — a poliamid-, az 
üvegszövetes anyagok, illetve a grafitszálak  bevonását. Mindezek olyan 
kérdéseket vetnek fel,  amelyeket csak jól megalapozott elméleti felkészültséggel: 
fizikai  kémia, szerves és szervetlen kémia, elektrotechnika, kristálykémia és 
anyagismerettel, továbbá megfelelő  gyakorlati érzékkel lehet megoldani. A 
galvánbevonatoknak olyan műszaki céloknak kell megfelelniük  mint a maximális 
áramvezetés és jó mágneses tulajdonságok, valamint a legkülönbözőbb mechani-
kai igénybevétellel szembeni ellenállás biztosítása. 



A felsorolt  tulajdonságok csak úgy,érhetők el, ha a galvánfürdők 
összetételének javításával egyidejűleg az elektrolízis folyamatának  műszeres 
követését és szabályozását is bevezetik. E tudományág nagymérvű fejlődését  mi 
sem bizonyíthatná jobban, mint hogy napjainkban már teljesen automatizált 
galvanizáló üzemek is működnek. 

Lowy Dániel 

A kapcsolási vázlatban szereplő W wattmérő egy kéttekercses elek-
trodinamikus mérőműszer, ez egy négypólusú készülék, amelynek AA' 
kapcsai az ampermérőtekercs kivezetései. Ezt sorba kapcsoljuk a 
fogyasztóval,  míg a W kapcsok a voltmérőtekercs csatlakozásai ezeket 
párhuzamosan kötjük a fogyasztóval.  A wattmérő mutatójának az elfor-
dulása arányos lesz az áramerősség- és a feszültségvektor  skaláris szor-
zatával, tehát az aktív teljesítménnyel: P = I U = Ief  Uef  cosφ. 

Tudod-e? 

Teljesítmény-mérés Wattméro nélkül 

Egy impedancián az I = I 0 sinωt váltakozó áram P = Uef  Ief  COSφ 
nagyságú aktív teljesítményt létesít, ahol cp az impedanciára eső feszültség 
és az I áramerősség közötti fázisszög;  Uef,  Ief  a feszültség  és az ára-
merősség effektív  értéke. A Z impedancia által fogyasztott  aktív teljesít-
ményt közvetlenül lehet mérni egy elektrodinamikus wattmérővel az 
ábrán látható kapcsolás szerint. 


