
7. ELEKTRoLYTY

Elektrolyt je látka schopná elektrolytické disociace, tedy taková
látka, jejň molekuly se p i rozpouštění ve vodě nebo v jinénr polárním
rozpouštědle rozpadají na ionty. Elektrolyty jsou elektricky vodivé. Jejich
vodivost zprisobují ionty, tedy částice hmoty, a proto je prťrchod elek-
trického proudu elektrolytem provázen p emistbvánim hrnoty. Této vlast-
nosti se využivá pro r zné ričely. V elektrotechnice se elektrol1ty používají
v galvanickl ch článcích a akunrulátorech, v kapirlinorn_ ch sporrštěčích
elektromotctr , v elektrolytick; chkondenzátorecha p i galvanickérn po-
kovování.

i.|. FLEKTRoLYTY Do GALVANICKÝCH ČrÁNrŮ"

Galvanick; článek koná elektrickou práci na ťtkor chemick ch
změn elektrod a elektrolytu. Elektrolyt mriže blít v článku buď kapaln ,

nebo zahuštěn , aby nemohl vytéct (such článek).
Podle materiálu elektrod a elektrolytu rozlišujeme rrěkolik drulrri článk l:
Volt u článek Je tvo en dvěma elektrodami, zinkovou (zápornou) a mě-

děnou (kladnou) které jsou pono eny do vodného roztoltu kyseliny sírové.
Bunsen u člónek. Má zinkovou a uhlíkovou elektrodu, Elektrolytem je

vodnl roztok H2SO4 (pro zinkovou elektrodu) a vodn roztok HNO3
(pro uhlikovou elektrodu). Roztoky jsou odděleny porézni p epažkou.

Grenett u článek, Má zinkovou a uhlíkovou elektrodu. Elektrolytem
je vodnl roztok H2SO4 a dvojchromanu draselného.

Leclanchétiu+) člónek (suchl článek)je nejrozši enějši galvanick článek.
Jeho anoda je uhlíková, katodu tvo í zinek a oxid rnanganičit . Elektro-'
lytem je roztok chloridu amonného (salmiaku, NH4CI) a zinečnatého
(ZnClr), zahuštěn škrobov m mazem.

Daniel u článek se skládá ze zinkové elektrody pono ené do roztoku
síranu zinečnatého a z měděné elektrody pono ené do roztoku siranu
mědhatého. Oba elektrolyty jsou ve společné nádobce a jsou odděleny

l) Leclanché - vyslov leklanšé
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porézní p epážkou, která zabraňuje smíchání elektrolyt , ale umožňuje
prťrclrod iontri.

Weston tl článek se použivá jako normálov (standardní) článek p i
nrě eni elektromotorického napětí ostatních článkrl. Jeho záporná elek-
troda je tvo ena 12,5.i( amalgámem kadmia, kladnou elektrodou je rtuť
pokrytá vrstvou siranu rtuťnatého. Elektroiytem je nasycen; roztok síranu
kaderrrnatého (Ccl S Oo).

Každ z uvcden clr článkťr .je charakteruován určit mi vlastnostmi"
z nicllž nejclťrležitějši je elektromotorické napěti.

7.2. ELEKTROLYTY Do AKUN,íULÁTORŮ

Akuntulutor jc vratnl elektrochcrnick článek. P i vybíjení se
energie chemické reakce p eměňuje na elektrickou. p i nabíjení docházi
k chemick.vrn změnám na elektrodách i v roztoku elektrolytu (energie
se akumuluje). V tcchnické praxi se používají akumulátory buď s kysel;irn
elektrolytem (olověné akumulátory), nebo se zásaditlim elektrolytem (alka-
lické akumulátory, nap . železoniklové}.

Otq$lv_utygy_t.,t:l
Elektrolytem v olověném akumulátoru je kyselina sirová (r{,SO4)

s koncentraci 20 až 30 hnrot. !,i a s hustotou 1,18 kg . dm- 3 nasycená síra-
trem olovnat m. Kladnou elektrodou (ano<iou) je olověná deska s oxidem
olovrčitly'm (PbOr) hnědé barvy, zápornou elektrodou (katodou) je šedivá
pórovitá olověná deska. Reakce p i nabíjení a vybijeni probíhají podle
rovnice

vybíjeni
Pb+Pbo2+2H2So4 _ - 2PbSo4 +2H2o

nabijcní

P i nabíjení se na anodě vylučuje PbO, a na katodě Pb. Nabit] článek
akunrulátoru má svorkové napětí kolem 2 V. Vybíjením klesá napětí a kyse-
lina sírová se vznikajíci vodou z ed'uje. Desky akumulátcrru jsou vloženy
v nádobě ze skla, z ebonitu nebo z p|astu.

P i p ipravě elektrolytu je t eba pamatovat na to, že kyselina se leje
do vody a nikdy opačně. P i smíchání kyseliny s vodou se uvolňuje velké
teplo, a menší množství vody by se tedy snadno uvedlo do varu; mohlo by
dojit k rozst ikování kyseliny a z:asďzeni očí. pokožky nebo oděvu,
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Alkalické akumulátory

V alkalických akumulátorech (NiFe) je kladnou elektrodou hydratovaný

oxid niklitý Ni2O3, zápornou elektrodu tvoří jemně rozptýlené železo,

elektrolytem je roztok hydroxidu draselného. (Místo železa se někdy
používá elektroda zinková nebo kadmiová. v technické praxi také slouží

alkalický akumulátor stříbro_zinkový.) Alkalické akumulátory jsou oproti
olověným mnohem lehčí a trvanlivější.

Při přípravě elektrolytu je rovněž třeba dodžovat zándy bezpďnosti
při práci. Hydrodd (louh) je žiravtna a může způsobit těžké poleptaní

pokožky nebo poškození očí.

7.3. ELEKTROLYTY Do KAPALINorní,cu SPOUŠTĚČŮ
A Do KoNDENZÁronŮ

V kapatinových spouštěčích slouží jako elektrolyty velmi slabe

vodné roztoky kyselin nebo solí.
Elektrolyty v kondenátorech jsou tvořeny sloučeninami boru, glyce-

rinem a roztokem amoniaku v různých poměrech. Působením elektrolytu
vznikne na kovové elektrodě (např. Al) tenká vrstvička dielektrika -
oxidu (např. Al2O3).

7.4. KoNTRoLNÍ oTÁZKY A ÚKoLY

1. Óm je způsobena vodivost elcktrolytů?
2. Jaké 

^eE 
druhy galvanických článků?

3. Popište princip Voltova článku.
4. Popište I*clanchéův článek.
5. Čim je tvořen olověný akumulátor?
6. Jaký děj probíhá při nabijenl a vybijení akumulátoru?
7. K čemu slouží elektrolyt v elektrolytických kondenátorech?
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