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DENEY NO: 8 

DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ 

 

DENEYİN AMACI: 

PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL 

ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN 

ANLAŞILMASI 

 

TEORİK BİLGİ 
 Pil:  Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere pil denir. 

 Pillerin Sınıflandırılması: 

1) a) Primer piller 

 b) Sekonder Piller (akümülatörler) 

2) a)Reversibil Piller 

 b)Ireversibil Piller 

 

 Bu tür sınıflandırmanın yanında elektrokimyasal piller esas iki ana gruba ayrılır. 

1. Elektrolitik Piller 

2. Galvanik Piller 

 

 Galvanik piller de kendi arasında aşağıdaki gibi gruplandırılır. 

 

A) Konsantrasyon Pilleri 

1) Elektrolit konsantrasyon pilleri 

 

a) Taşımalı piller 

b) Taşımasız piller 

2) Elektrot konsantrasyon pilleri 

 

B) Kimyasal Piller 

a) Taşımalı piller 

b) Taşımasız piller 

 

C) Fiziksel Piller 

a) Yerçekimi pilleri 



b) Alotropi pilleri 

 

A-1) Elektrolit Konsantrasyon Pilleri: Bu pillerin elektrotları aynı maddeden fakat 

farklı konsantrasyonlardadır. Metal iyonu pilleri bu sınıftandır. 

 

A-2) Elektrot Konsantrasyon Pilleri: Bu pillere malgama elektrotlarından oluşmuş 

piller örnek verilebilir. 

 Elektrolit pil daha elektriksel enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştüren düzenektir. 

 

 Sanayi Pilleri: Elektrik enerjisi kaynağı olarak kullanılan galvanik pillerdir. Üçe 

ayrılır. 

 

A) Primer Piller 

B) Sekonder Piller 

C) Yakıt Pilleri 

A)Primer Piller: Bu piller pilin enerjisini sağlayan maddelerden biri tükendiği zaman 

çalışmaz hale gelen pillerdir. Bu piller şarj olmazlar, yenileyebilmek için pilde, tükenen 

maddeyi yeniden koymak gerekir. En önemli türleri kuru pil ve alkali pillerdir. 

 

B) Sekonder Piller(akümülatörler): Enerji kaynaklarında bir ya da ikisi bittiği takdirde 

zıt bir akımla tekrar doldurulabilen pillerdir. Akümülatörler hem teker teker 

kullanılabilirler hem de kurşun-asit akümülatörlerinde olduğu gibi birkaç tanesi seri 

olarak bağlanarak kullanılabilir. 

 

 En önemli iki tür akümülatör vardır. 

 

1 ) Kurşun asit akümülatörler: Bu akümülatörün anodu gözenekli kurşun, katodu ise 

PbO2 hamuru ile kaplı Pb-Sb dolu bir akümülatörün şeması şu şekildedir.: 

 

Pb-| H2SO4(çöz)| PbO2, Pb+  

 

Pil çalışırken yer alan reaksiyonlar 

 

 Anotta; 

Pb                Pb+2  +2 e- 

 Pb+2  +SO4-2               PbSO4 

------------------------------------------- 

Pb + SO4-2                PbSO4  +2 e- 

 

 

Katotta; 

PbO2 + 4H+ +2e-                Pb+2 +2H2O 

Pb+2 +SO4-2                 PbSO4 

--------------------------------------------- 

PbO2 + 4H+  +SO4-2 +2 e-                PbSO4 + 2H2O 

 

 Toplam reaksiyon bu reaksiyonların toplamından oluşur. 

                                          boşalma 

   Pb + PbO2 + 2H2SO4                    2PbSO4 +2H2O 

                                           dolma 



2 ) Alkali Akümülatörleri: Bu akümülatörlerin yaygın üç tipi vardır. 

a) Nikel demir akümülatörleri 

 

b) Nikel katminyum akümülatörleri 

 

c) Gümüş çinko akümülatörleri 

 

Tüm alkali pillerde dikkat edilecek noktalardan biri de elektrolitin, havanın 

karbondioksitiyle teması sonucunda karbonatlaşarak aktivitesinin azalmasını 

önlemektir. Bunun için elektrolitin konsantrasyonu sık sık kontrol edilmeli ve 

akünün kapaklarının iyi kapatılarak elektrolitle havanın temasının önlenmesi 

gerekir. Kapakların üzerini parafinle sıvamak iyi olur. 

B) Yakıt Pilleri: Kimyasal enerjiyi yüksek bir verimle elektriksel enerjiye çeviren 

primer pillerdir. Şarj olmazlar fakat yapımları sağlam ve kusursuz ise uzun 

zaman kullanılabilirler. 

 

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER 

 

 
 

 

 

 



DENEYİN YAPILIŞI 
 

 500 ml’lik beherin ¾ ‘ü seyreltik sülfirik asit çözeltisi ile doldurulur. Üzeri Pb ve 

PbO2 ile kaplanmış plakalar asit çözeltisine daldırılır ve birbiriyle temas 

etmemesi için aralarına seperatör konur. Plakalar kablo vasıtasıyla duy 

üzerinden birbirine bağlanır. Bu kablolardan birisi devreyi açmayı sağlayacak 

anahtar yerleştirilir. Anahtar açıldığında ampulün yandığı görülür. Bu da bize 

elektriksel enerjiye dönüştüğünü gösterir. 

 

 

 
 

 



 

DENEYİN SONUCU 
 

 Bu deneyde: 

 

Anotta; 

      Pb                Pb+2  +2 e- 

 Pb+2  +SO4-2               PbSO4 

------------------------------------------- 

Pb + SO4-2                PbSO4  +2 e- 

 

 

Katotta; 

PbO2 + 4H+ +2e-                Pb+2 +2H2O 

Pb+2 +SO4-2                 PbSO4 

--------------------------------------------- 

PbO2 + 4H+  +SO4-2 +2 e-                PbSO4 + 2H2O 

 

 Toplam reaksiyon bu reaksiyonların toplamından oluşur. 

                                          boşalma 

   Pb + PbO2 + 2H2SO4                    2PbSO4 +2H2O 

                                           dolma 

 

 Bu reaksiyonların gerçekleşmesi sonucunda ampulün yanması kimyasal 

enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğünün bir göstergesidir.  

 

YORUM 
Bu deney sonucunda pil ve akünün çalışma prensibini öğrendik. Devrede elektrik 

akımının olmasının sebebi Pb elektrodun yükseltgenmesi ve PbO2 elektrodun 

indirgenmesi ve bu oluşan potansiyel farkın Pb ve PbO2 elektrotların, iletken madde 

olması nedeniyle bağlı oldukları kabloda (+) kutuptan (-) kutba doğru bir elektron akışı 

meydana getirmesidir. Deney gerçekleştirilirken araya seperatör koymamızın nedeni ise 

elektrotların birbirine değmesini engellemektir.  

Bu deneyle birlikte aküde bulunan elektrotların çok uzun ömürlü pil olarak 

kullanabileceğimizin sonucuna vardık. 
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