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avagy

Az evolúció Murphy-törvénye:

Ami megvalósulhat, az meg is valósul



redoxireakció

elektron átadás - átvétel
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kísérő sav-bázis folyamat

és sóképződés
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kedvező töltéseloszlás
stabil termékek

és sóképződés
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tanulság(1):

elektroneutralitás

a cserélt töltések egyenértékűek,

negatív töltés vándorlása

pozitív töltés vándorlását vonja maga után

FARADAY



körfolyamat 

elektrolit vezetés 

cink-szulfát-
oldat

réz-szulfát-
oldat

fémes vezetés



Tanulság (2):

redoxireakció

kísérő

sav-bázis folyamatot „indukál”



A ”távolsági elektronátrendeződéshez”

azonban 

elektromos vezetés,

elektromos vezető szükséges

mozgékony töltések

elektronok

ionok

hidrogénion = proton



körfolyamat 

elektrolit vezetés 

cink-szulfát-
oldat

réz-szulfát-
oldat

fémes vezetés



elektrolitok vezetése

olvadékok

oldatok

sók

lúgok 

savak



Arrhenius: elektrolitok vezetése

elektrolitos disszociáció



elektródok



vezet



Arrhenius

Hogyan képződik a semleges molekulákból 

töltéssel rendelkező ion?

elektrolitos disszociáció

CH3COOH CH3COO-- + H+



A „túlélő” sav-bázis elmélet

Arrhenius

proton leadás

„önálló” H+ -ionok

OH- -ionok



fél- és fényvezetők

szilícium

szelén



töltésszétváláshoz vezet
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A kedvező elektronátlépés



napelem
„sötét szakasz”

Önként lejátszódó töltésszétválás 

elektronpár-képződéssel

(Si)P(+)   B(-)(Si)

(Si)P B(Si)

e-



napelem
„fényszakasz”

„kényszer” - az elnyelt fény energiája
kerülő útra tereli az elektronokat

(Si)P(+)    B(-)(Si)

(Si)P B(Si)

e-

fény

visszarendeződés



A fényenergia hasznosítása

törekvés – kerülő úton

e-

B(Si)

(Si)P
E (e-)

kényszer önként



molekuláris vezetés(?)

„A biológus négy mérettartományban érdekelt:

a makroszkopikus, 

a mikroszkopikus, 

a molekuláris 

és a szubmolekuláris, vagyis az elektrontartományban.

A biológia az első három szinten gyorsan követte 

a fizikát, 

nem törődött azonban a negyedikkel …”

Szent-Györgyi Albert



vezető polimerek

poliacetilén 1977

Heeger, MacDiarmid, Shirakawa (2000)



pirrol oxidációja



A polipirrol

„poliacetilén”- jellegű kötésrendszere



térben elválasztva

a szén-dioxid és a víz

máshol keletkezik!

piroszőlősav

szén-dioxid

oxigén

víz

NADH.H
citrát 
ciklus

terminális 
oxidáció

aerob

ATPNAD



„elektronvezetés”

elektrontranszport-lánc (1978)

elektronvezetés egymást követő redoxireakciók
segítségével



gátlástalanul



technikai fejlődés

fuel-cell

Nafion



protontranszport / protonvezetés

„Nafion” / Walther Grot / DuPont



Nafion
szulfonált tetrafluoroetilén

„szupersav”-polimer



A saverősség növelése
induktív hatással

„szupersavvá” váló polimer
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tüzelőanyag-cella

2H2 = 4H+ + 4e-

e-

H2

oxidáció



fémes vezetés - gyors

2H2 = 4H+ + 4e-

e-

H2

oxidáció

elektromos
fogyasztó



„elektron-fogyasztó”

O2 + 4e- = 2O2-

O2

e-

H2

„elektron-nyelő”

redukció
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erős bázis: O2-

4e-
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H2 O2

töltésfelesleg kialakulása
szükségszerű töltéskiegyenlítődés
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O2-H+



H2

O2

O2 + 4e- = 2O2-

e-

H+

protonvezetés - lassabb

O2-H+

„Nafion”



H2

A gyenge bázissal szemben 
a legerősebb sav: H+ = p+

e-

H+



mágikus sav

SbF6
- --- SO3 ---H+ +    CH4   CH5

+ 

Az egyedül maradó proton 

a metánt is képes protonálni.



CH5
+ 

három centrumos – két elektronos  

3HC
H

H
+



H2

A legerősebb sav: H+ = p+

protonálja a „Nafiont”

H+



H2

O2

„Nafion”

e-

H+

A legerősebb bázis: O2-

O2-



H2 O2

egyirányú folyamat

4H+ + 2O2- = 2H2O

e-

H+

O2-



Mit tanulhatunk a celláktól?
„törvények” és folyományuk

A redoxireakció sav-bázis reakciót „indukál”

Az elektrontranszport

protontranszportot feltételez.

Egyszerre kétféle vezetésre kell odafigyelni!



gátlástalanul

„gátlástalanul” hidrogénionokat emlegetnek



CH5
+ 

nincs önálló proton

3HC
H

H
+



Önrendeződő szerkezetek

önrendeződő molekulák

foszfolipidek

pH-tól függően só- vagy hidrohéhidak

Ptrotontranszportra

(prototróp vezetésre, sav-bázis reakcióláncra) 
alkalmas

ha van proton forrás ás proton nyelő  folyamat



fotobio-napelemek, bio-foto-elektrokémia

a sugárzási energia átalakulása



gerjesztés 400 nm-en

emisszió



gerjesztés  600 680 nm-en



„antenna rendszer”

klorofillmolekulákból



„antenna rendszer”

rezonancia elvű „fényvezetés”



„antenna rendszer”



„antenna rendszer”

reakciócentrum



sorba kapcsolt bio-napelemek

térben szétválasztott redoxi folyamat 

NADP

O2

ATP
szintézis

NADPH

H+

elektrontranszport elektrontranszport
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sorba kapcsolt bio-napelemek

térben szétválasztott redoxi folyamat 

NADP

O2

ATP
szintézis

NADPH

H+

elektrontranszport elektrontranszport
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bio-tüzelőanyag-cella

ADP + P = ATP

elektrontanszport-lánc
nem alkalmas

elektromos munkára

H+

NADH.H O2

NAD H2O

H+

e-
protontranszport









körfolyamat 

elektrolit vezetés 

cink-szulfát-
oldat

réz-szulfát-
oldat

fémes vezetés


