
Elektrokémia 



A kémiai reakciók által előidézett elektromos 

jelenségekkel; az elektromos áram hatására 

bekövetkezett kémiai változásokkal foglalkozik. 

Az oxidációs-redukciós (redoxi) reakciók a 

legfontosabb kémiai reakciók. Közös vonás az 

elektronfelvétel ill. -leadás vagyis változik a 

résztvevő anyagok oxidációs száma. 
 

Oxidáció és redukció 

Fém cink + réz(II)-szulfát oldat         elszíntelenedés 

Zn (s) + CuSO4 (aq)      Cu (s) + ZnSO4 (aq) 

Ionegyenlettel: Zn (s) + Cu2+       Cu (s) + Zn2+ 

A két reakció:    Zn (s)        Zn2+ + 2 e–      oxidáció 

    Cu2+ + 2 e–         Cu (s)    redukció 



 Az oxidáció és a redukció mindig együtt játszódik 

le, 

 Az elektronátmenet során megváltozik a 

részecskék töltése. 

  oxidáció            elektronleadás, 

  redukció            elektronfelvétel. 
 

Az elektront leadó anyag: elektrondonor, maga 

oxidálódik, ezért redukálószer. 

Az elektront felvevő anyag: elektronakceptor, maga 

redukálódik, ezért oxidálószer. 
 

Bizonyos vegyületek oxidálódhatnak is és 

redukálódhatnak is. 

 



Az oxidációs szám: 

Az atomok oxidációs állapotának jellemzésére 

alkalmas előjeles egész szám, amely megadja, 

hogy valamely atom az adott vegyületbe jutás 

során hány elektront adott le (pozitív előjel, 

oxidáció), vagy vett fel (negatív előjel, redukció) 

akár teljes mértékben, akár részlegesen. 

Az oxidációs szám kalkulálása 

 Az elemek oxidációs száma nulla (O2, P4, S8, H2, 

Cl2, Ar) 

 Egyszerű vagy egyatomos ionok oxidációs 

száma azonos az ion töltésével, (Al3+ = +3;   

 Cl– = –1, Na+ = +1; S2– = –2; alkálifémek = +1, 

alkáliföldfémek = +2 oxidációs állapotúak). 



 Az oxigén oxidációs állapota vegyületeiben –2, 

kivéve a peroxidokban, ahol –1, a hidrogén 

oxidációs száma mindig +1, kivéve a 

hidridekben, ahol –1. 

 A molekulán belül az egyes atomok oxidációs 

számának algebrai összege egyenlő a molekula 

töltésével. (NaCl = 0; SO   = –2) 

 Az elektronegatívabb atom: oxidációs száma 

negatív, a másik pozitív. 

 NaCl    SO       NH3  NF3 

 +1 –1   +6 –2       –3 +1  +3 –1 

 [+1 +(–1)] = 0    [–3 + 3(+1)] = 0 

    [+6 + 4(–2)] = –2        [+3 + 3(–1)] = 0 
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Egy elem oxidációs száma változhat: 

 MnCl2   MnO2  KMnO4 
 +2  –1   +4  –2   +1 +7 –2 

Redoxi reakciókban: 

Zn (s) + Cu2+        Cu (s) + Zn2+ 

      0        +2            0  +2 

Oxidációkor: az oxidációs szám nő   (Zn) 

Redukciókor: az oxidációs szám csökken   (Cu2+) 

Diszproporció: ha az adott oxidációs számú elem 

atomjainak egyik része oxidálódik, a másik része 

pedig redukálódik. A nulla oxidációs számú klór 

vízzel reagálva részben –1, részben +1 oxidációs 

számúvá (HCl ill. HOCl) válik. 

Cl2 + H2O  HCl + HOCl 

 



Színproporció: valamely elem két különböző fokú 

oxidációs számú atomjai egyenlő oxidációs 

számúvá válnak. Ez következik be akkor, amikor a 

jodátionok (+5 oxidációs számú jód) reakciója a 

jodidionokkal (–1 oxidációs számú jód) elemi jódot 

(0 oxidációs szám) eredményez. 

IO  + 5 I– + 6 H+  3 I2 + 3 H2O 

 

Redoxirendszerek 

C (s) + O2 (g)        CO2 (g) 

Oxidált alak + ne–           redukált alakne– 

     (oxidálószer)  (redukálószer) 
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Az elektrokémia alapjai 

Az elektromosság vezetése: elektronvezetés, 
ionvezetés: sók és bázisok olvadékai és oldatai, 
savak oldatai. 

Az elektromosság vezetése nem jár kémiai 
változással      kémiai változás csak az elektródon. 

 

Galvánelemek 

Zn + Cu2+      Zn2+ + Cu önként lejátszódik, 
szabadentalpia-csökkenéssel jár. A  két reakció 
térbeli elválasztása        galvánelem. 

Anódon (– pólus) oxidáció, katódon (+ pólus) 
redukció egymástól térben elválasztva        
ionvándorlás a sóhíd vagy pórusos diafragma 
segítségével. 

(Első galvánelem: Volta 1800 körül; Galvani: békacomb 
kísérlet.) 



A Zn oxidációja és a Cu2+ redukciója elkülönítetten 

játszódik le. 

Zn (s)  Zn2+ + 2 e–         (oxidáció az anódon), 

Cu2+ + 2 e–  Cu (s)         (redukció a katódon). 
 

A cink-réz galvánelem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektródok 

A galvánelemben a redoxirendszereket képviselő 

cellákat elektródoknak hívjuk. 

anód I anód elektrolit II katód elektrolit I katód  
 

  félcella  diafragma  félcella 

  oxidálódó elektród   redukálódó elektród 
 

Az elektródok típusai: 

 Fémelektródok: a fém saját ionjait tartalmazó 

sóoldatba merül 

Zn I Zn2+ ill. M I Mm+ 

A félcella reakció (Zn (s)     Zn2+ + 2 e–) reverzíbilis; 

oxidáció és redukció egyaránt lejátszódhat. 

 



 Gázelektród: a gáz és ionjai (oldatban) indifferens 

fém (Pt) közvetítésével oxidálódnak/redukálódnak. 

H2           2 H      2 H+ + 2 e– 

 A hidrogénelektród celladiagramja 0,1 MPa 

nyomású hidrogénre és az 1 mol/dm3 H+-t 

tartalmazó oldatra: 

(Pt)H2 (g; 0,1MPa) I H+ (1 M).  

 

 Fém–csapadék elektród (másodfajú elektród): 

oldata a fém kis oldhatósági szorzatú sóját 

tartalmazza: (MnAm). Az áramvezetés biztosítására 

az anionok (An–) koncentrációját növelik. 
  

Pt



 Ezüst–ezüst-klorid elektród: 

Ag I AgCl(s) I Cl– (1 M)  

 A lejátszódó reakció: AgCl(s) + e–         Ag(s) + Cl–  

 Működés közben az elektrolit-koncentráció állandó 

              az elektródpotenciál igen állandó. 

 

Elektródpotenciál: 

A bármely fémIfémion fázishatárán kialakuló 

feszültséget (potenciálkülönbséget) a fémIfémion 

elektódpotenciáljának hívjuk. 

Nagysága függ a fém fajtájától és az oldat 

koncentrációjától. 



Az elektródpotenciálok abszolút értékei nem 

mérhetőek, csak a két elektród közötti 

potenciálkülönbség. 

A galvánelem elektromotoros ereje (Eel), az  elem 

maximális munkavégző képessége számítható: 

Eel =  = red, katód – ox, anód  

 ( = elektródpotenciál) 

Az elektródpotenciál relatív értékének meghatáro-

zására vonatkoztatási alap a standard hidrogén-

elektród, melyben 0,1 MPa nyomású hidrogéngáz 

buborékol át 25 ºC-os 1 M HCl-oldaton, melybe 

platinakorommal bevont platinaelektród merül. 

Standard elektródpotenciálja = 0. 

2 H+ (1 M) + 2 e–  H2 (g; 0,1 MPa) 

 



 Adott elektród elektródpotenciálja = az adott 
elektródból és a standard hidrogénelektródból álló 
galvánelem elektromotoros ereje (potenciál-
különbsége). Jelölése: o (standard állapotra; 25  
ºC, egységnyi ionaktivitás; 0,1 MPa nyomás) 

 

Redoxielektródok, redoxipotenciál 

Ón-klorid oldathoz vas(III)-klorid oldatot adunk. 

Sn2+ + 2 Fe3+        Sn4+ + 2 Fe2+ 

 

Az alábbi két folyamat játszódik le:  

Sn2+         Sn4+ + 2 e–    (oxidáció), 

Fe3+ + e–            Fe2+   (redukció).  

A redoxifolyamat önként megy végbe, megvan a 
lehetősége a hasznos munkavégzésnek, ha 

galvánelemben a két részfolyamatot elválasztjuk. 



Ezek a galvánelemek a redoxielemek, a benne lévő 

elektródok a redoxielektródok. 

A redoxipotenciál a rendszer redukáló ill. oxidáló 

képességét jellemzi. 

Nernst–Peters-egyenlet: 

    T =   +  
 

Ahol:   = redoxi normálpotenciál 

  R = az egyetemes gázállandó, 

  T = az abszolút hőmérséklet, 

  n = a redoxifolyamatban résztvevő elektronok száma, 

  F = a Faraday-féle szám (96487 C/mol), 

  ox és red az oxidált és a redukált forma oldatbeli 

 koncentrációja, 

  b és a  sztöchiometriai számok.  
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Ha a redukált forma elemi állapotú anyagot, pl. fémet 
jelent, az előző egyenlet egyszerűbben felírható 
(Nernst-egyenlet): 

    T =   + 

c = elektródfolyadék koncentrációja mol/dm3-ben. 

Redoxifolyamatok termodinamikája 

Eel (elektromotoros erő) = munkavégző képesség, 

ΔG (szabadentalpia-változás) = a rendszer hasznos 
munkavégzése. Kijelölik az önként lejátszódó 
folyamat irányát. 

Wel = Δ · q = Δ · n · F 
Wel = elektromos munka (a kémiai rendszer hasznos 

munkája) 

q = elektromos töltés (C)  

F = Faraday-féle szám (96487 C/mol) 

n = a redoxifolyamatban résztvevő elektronok száma 
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Hasznos munkavégzés esetén a redoxirendszer 
munkát végez, ΔG<0, ezért:  

–ΔG = Δ · n ·F   vagy    ΔG = –Δ · n ·F  

Standard állapotban: 

ΔGo = –Δo · n ·F 
 

ΔGo és K közötti összefüggés: 

ΔGo = –RTlnK 

A két utóbbi egyenletből: 

–Δo · n ·F = –RTlnK 

Amiből:                      

    lnK =          ·Δo  

Ha egy redoxielem elektromotoros erejét standard 
körülmények között megmérjük, kiszámítható ΔGo 
ill. K. 
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Koncentrációs elemek, pH-mérés 

Koncentrációs elem az olyan galvánelem, ahol a két 
elektród azonos, az elektrolit koncentrációja 
azonban eltérő. Pl.: különbözik a [H+]. 

Ismeretlen [H+]-jú oldatból H-elektród + standard H-
elektród        [H+] mérhetővé válik. 

(Pt) H2 (g; 0,1 MPa) I H+ (ism.) II H+ (1 M) I H2 (g; 0,1 MPa) (Pt) 
 

A lejátszódó redoxifolyamat: 

H2(g)      2 H+ + 2 e–  

A Nernst-egyenletből kiindulva és pH-ra átrendezve: 
 

     pH = 

A pH egyenesen arányos a koncentrációs elem 
potenciálkülönbségével, az ismeretlen [H+]-jú 
oldatból készített H-elektród potenciáljával. 

0,0592

Δ



Gyakorlatban a pH-mérés: 

Üvegelektród + fém-csapadék referencia elektród. 

Az üvegelektród belsejében állandó [H+], potenciál-

különbség a külső és belső [H+] különbség miatt. 

Potenciál-meghatározás AgCl (s) I Ag+ másodfajú 

elektróddal összekapcsolt galvánelemben: 

Δ = konstans + 0,0592 pH 

Δ: egyenesen arányos a pH-val,  

Konstans: az üvegelektród minőségétől függ. 
 

Ionszelektív elektród 

A H+-ra szelektív membránelektród volt az első. 

Manapság: K+, Na+, NH  , Ca2+, Ba2+, Br–, Cl–, I–, F–…. 

ionokra is vannak ionszelektív elektródok. 
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Az ionok gyors meghatározását teszik lehetővé. 

Mérhetők töltéssel nem rendelkező molekulák is, 

melyek pl. enzimmel iont produkálnak. 

NH2CONH2 (aq) + 2 H2O (l) + H+              2 NH  + HCO 

 (karbamid mérése ureáz enzimmel NH  formában) 
 

Elektrolízis 

Az elektromos áram hatására lejátszódó kémiai 

reakció. 

Az elektrolizáló cellában lévő elektrolitba (olvadék 

vagy oldat) két elektród merül, melyre egyen-

feszültséget kapcsolva a cellában a pozitív és 

negatív ionok elmozdulnak. 

Az anódon az anionok oxidációja, a katódon a 

kationok redukciója játszódik le. 
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A konyhasó olvadékának elektrolízise 



Az elektrolizáló cellákban a redoxireakciók mellett 
további reakciók is lejátszódnak: 

 Reakció az anód és a katód anyagával, 

 Kémiai polarizáció; az elektrolízis során olyan 
galvánelem alakul ki, melynek hatása ellentétes a 
külső, elektrolizáló feszültséggel.           

 

Az elektrolízis beindításához bomlásfeszültség 
(kellő nagyságú elektomotoros erő) szükséges. 

 

Korrózió 

A fémek felületén lejátszódó korrózió: elektrokémiai 
oxidáció. 

Anódreakció: fém oxidálódik     fémionok 

Katódreakció: elektronok redukálják az O2-t és a H-t. 

(H+ forrás: H2CO3, H2SO3 (savas eső).) 



A vas korróziója: 

Fe (s)       Fe2+ + 2 e– 

½ O2 (g) + H2O (l) + 2 e–       2 OH– 

Fe2+ + 2 OH–      Fe(OH)2 (s) 

4 Fe(OH)2 + O2 (g)       2 Fe2O3·H2O (s) + 2 H2O (l) 
      

vasrozsda 

 

Védőkatódos korrózióvédelem: 

A földbe süllyesztett acélcsőhöz fém Mg-ot 

kapcsolnak. A Mg–Fe galvánelem anódja a Mg, 

(standard elektródpotenciálja negatívabb)         ez 

fog oxidálódni, megvédve a vasat. 



Szárazelemek 

Volta: cink-réz galvánelem. 

Leclanché-elem: A Zn anódot körbeveszi a NH4Cl–

ZnCl2 elektrolitgél, melybe a C–MnO2 katód merül, 

ahol a mangán(IV)-oxid redukálódik. 
 

Zn(s) +2 MnO2(s) + 2 H2O(l)  Zn(OH)2(s) + 2 MnO(OH)(s) 
 

A telep feszültsége 1,5 V. A redoxireakció állás 

közben is folyik      a telep kimerül. 

Alkalikus elemek: lúgos Mn(IV)-oxid–cink cella. 

      (katód) (anód) 

 feszültsége: kb. 1,5 V. 

Gömb alakú alkalikus elemek: Zn anód, HgO katód    

a redoxi-folyamatban Hg képződik. 



Anódreakció: 

Zn (s) + 2 OH–  ZnO (s) + H2O (l) + 2 e–                       

Katódreakció: 

HgO (s) + H2O (l) + 2 e–  Hg (l) + 2 OH–  

Újabban Ag2O katódot alkalmaznak. 

 

Akkumulátorok: 

A végbemenő redoxireakció reverzíbilis, kisütéskor 
áramot szolgáltat, töltéskor kémiai reakció 
játszódik le. 

Ólomakkumulátor: anódja ólom, katódja ólom-
dioxid, elektrolitja 6 M H2SO4, feszültség 2 V.  

A reverzíbilis elektródfolyamat az anódon: 

Pb (s) + HSO                PbSO4 (s) + H+ + 2 e–, 


4
 

kisülés

  töltés



A katódon:  

PbO2 (s) + 3 H+ + HSO   + 2 e–              PbSO4 (s) + 2 H2O (l) 

  

Kisütéskor és töltéskor ellentétes folyamatok 

játszódnak le. 
 

Nikkel–kadmium alkalikus akkumulátor: 

anódreakció: 

Cd (s) + 2 OH–            Cd(OH)2 (s) + 2 e–, 

katódreakció: 

[NiO(OH)] (s) + H2O (l) + e–              Ni(OH)2 (s) + OH– 
 

[NiO(OH)] a nikkel-oxid és -hidroxid keveréke. 

Feszültsége: kb. 1,4 V. 
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Tüzelőanyag-elemek: 

A tüzelőanyagok égése közvetlenül a galvánelemben 
valósul meg: hatásfok ideális esetben 75–90%. 

 

Hidrogén–oxigén tüzelőanyag cella lúgos közegben: 

Cellareakció: a hidrogéngáz égése: 

2 H2 (g) + O2 (g)                      2 H2O (l).  

anódreakció: 

2 H2 (g) + 4 OH–    4 H2O (l) + 4 e– 

Katódreakció: 

O2 (g) + 2 H2O (l) + 4 e–    4 OH–   

Az oxidáció és redukció alacsony hőmérsékleten, 
térben elkülönítetten játszódik le. 

1960 óta működik, az űrhajózásban használják. (H2O 
hasznos melléktermék.) 

   C14070r,katalizáto o


