
De energiebronnen zijn: fossiele brandstoffen zoals kolenolie en aardgas en uranium. 
De energie opgeslagen in de brandstof wordt vrijgegeven door middelvan geschikte 
apparaten :ovens, nucleaire reactoren enz.  
Redoxreacties kunnen ook een energiebron zijn  
Het gebruikte apparaat voor het omzetten van chemische energie in 
elektrische energie wordt aangeduid als een 
voltaïsche  ofgalvanische cel. En voltaïsche cel bestaat uit twee afzonderlijke delen die 
bekend staan als halve cellen. 
Elke halve cel bevat een metaal- of grafietelektrode ondergedompeld in een oplossing van 
een elektrolyt aan de respectieve elektroden. Oxidatie en reductiereacties vinden plaats 
vergezeld van een overdracht van elektronen tussen het materiaal van de elektrode 
en de componenten van de oplossing. De elektronen komen vrij  bij de processtroom 
tussen de twee elektroden van een metalen geleider. 
De elektrode bij welke oxidatie optreedt, wordt aangeduid als de anode terwijl degene 
waarbij reductie optreedt, wordt de kathode genoemd. 
De oplossingen van de twee halfcellen zijn verbonden door een zoutbrug die in een U-
vormige buis gevuld is met een gel met een concentratie-oplossing van een zout meestal 
kaliumchloride of kaliumsulfaat. 
De zoutbrug laat ionen stromen en voltooit het elektrisch circuit maar de aanwezige ionen 
in de brug hebben geen invloed op de reacties die plaatsvinden in de cel 
Een eenvoudig experiment om dat aan te tonen: Het passeren van een elektrische stroom 
door een cel gaat vergezeld van een oxidatiereductiereactie in dit geval tussen ijzer-3-ionen 
en jodide-ionen. 
Bereid een 0,1 molaire oplossing van ijzer(III)chloride in een beker van 0,1 molaire  
oplossing van kaliumjodide met wat zetmeel toegevoegd in een tweede beker. 
We verbinden de bekers met een zoutbrug gemaakt van een strook filtreerpapier geweekt 
met een verzadigde oplossing van kaliumchloride. 
Dompelen we grafietelektroden  verbonden met de klemmen aan een milliampèremeter. 
in de twee oplossingen. 
We maakten een voltaïsche cel . De ampèremeter geeft aan dat er een elektrische stroom 
vloeit tegelijkertijd door de cel. Deoplossing in de beker met kaliumjodide-oplossing wordt 
geleidelijk blauw. 
In 1786 merkte een Italiaanse wetenschapper Luigi Galvani  op dat de spieren van een dode 
kikker trilden toen hij aanraakte het met zijn scalpel . Kikkerbilletjes gescheiden van het 
lichaam reageerde op een vergelijkbare manier. 
Dit fenomeen werd niet verklaard totdat in 1790 een andere Italiaanse wetenschapper 
Alessandro Volta aantoonde  dat de spieren samengetrokken als de vloeistof die erin zitten, 
in contact zijn gekomen met twee verschillende metalen tegelijk. Dit produceerde een 
voltaïsche cel die een elektrische stroom genereert waardoor de kikkerspieren 
samentrekken. 
De elektrochemische cel bestaat uit twee aparte halve cellen. Een halve cel bevat een 
zinkelektrode ondergedompeld in een oplossing van een zout dat zinkionen bevat 
bijvoorbeeld zinksulfaat. De andere elektrode is gemaakt van koper en is 
ondergedompeld in een oplossing van een zoutmet koperionen zoals kopersulfaat. 
De reacties die optreden bijde celelektroden heten de halfreacties. 
Op de zinkelektrode wordt metallisch zink geoxideerd tot zinkionen. Deze elektrode is de 
anode en is een minteken toegewezen. 



Aan de andere elektrode  worden koperionen gereduceerd tot metallisch koper daarom is 
deze elektrode de kathode en krijgt een plusteken. 
Elektronen stromen van de negatieve anode naar de positieve kathode door het extern 
circuit waar de ionen tussen bewegen. 
De twee halve cellen worden door de zoutbrug onderhouden van de elektrische 
Neutraliteit. 
In de koperen halfcel migreren kationen naar de kathode om de positieve ladingen te 
vervangen van de twee koperionen die werden gereduceerd tot metallische koperanionen. 
De stroom naar de anode dient om de lading van de gevormde  zinkionen door de 
oxidatie van de zinkelektrode aan de anode te neutraliseren.  
Aan de anode vindt een oxidatieproces plaats als de anode een zinkplaat is. De zinkatomen 
veranderen in zinkkationen die migreren in de oplossing, terwijl de elektronen 
aldus vrijgekomen wat  een opeenhoping van negatieve lading op de metalen plaat vormt. 
De anode wordt negatief geladen. Aan de kathode vindt een reductieproces plaats .  
Daar dit proces v de elektronen vervat in het metaal gebruikt, wordt de kathode 
positief geladen volgens. 
De elektrochemische cellen worden als volgt opgeschreven: 
Anode, verticale lijn een knooppunt elektrolyt, dubbele verticale lijn kathode elektrolyt, 
verticale lijn kathode. 
De verticale lijnen staan voor fase grenzen tussen de elektroden en hun oplossingen terwijl 
de dubbele verticale lijn geeft de fasegrens aan tussen de halve cellen. 
De halve cel in welke oxidatie optreedt, wordt aan de linkerkant en degene waar reductie 
plaatsvindt rechts . 
Naast de elektrische stromen die worden gegenereerd door een elektrochemische cel is het 
resultaat een spontane reactie die optreedt in de cel . 
De oxidatiereactie levert elektronen naar het externe circuit terwijl de reductiereactie 
verbruikt ze. 
Het aantal elektronen dat door de cel stroomt hangt af van het potentiaalverschil tussen de 
elektroden van de cel. 
Dit potentiaalverschil wordt de genoemd : elektro-motorische kracht. 
Om beter deze hoeveelheid te begrijpen: 
Dat een auto van een heuvel rolt is geen verrassing.Dit gebeurt omdat aan de top van de 
heuvel de potentiële energie van de auto hoger is dan onderaan de heuvel. 
De auto beweegt spontaan in de richting vanaf het punt van hoger potentiële energie naar 
de lagere. Een vergelijkbaar fenomeen kan worden waargenomen in de chemische 
reacties in een elektrochemische cel. Elektronen stromen uit de linkerhelft van de  
cel die een hoger potentieel heeft naar de rechter  halve cel met een lagere 
potentiaal. 
De halve cel aan de linkerkant kant is degene waarbij het oxidatieproces plaatsvindt terwijl 
reductie plaatsvindt in de halve cel aan de rechterkant. 
Commerciële voltaïsche cellen worden batterijen genoemd. Ze worden gebruikt om energie 
te leveren voor horloges, radio's, rekenmachines en andere elektronische apparaten omdat 
ze een handige draagbare energiebron zijn. 
Een batterij bestaat uit meerdere voltaïsche in serie geschakelde cellen. 
Accu's worden vaak gebruikt in auto's, draagbare computers en draagbare 
elektrisch gereedschap. 
De kracht voor een elektrische boor wordt geleverd door: 



nikkel-cadmium-batterijen. 
Wanneer niet in gebruik zijn ze aangesloten op een oplader op het net zodat de batterijen 
kunnen constant  worden opgeladen. 
De batterijen kunnen worden verdeeld in primaire niet-oplaadbare en secundaire 
Oplaadbaar. 
Een primaire cel verliest zijn vermogen om een elektronenstroom te genereren wanneer de  
reactanten zijn opgebruikt. Dan moeten ze worden weggegooid. Dergelijke batterijen zijn 
bedoeld voor eenmalig gebruik. 
Een voorbeeld van dit type van cel is de droge cel die gewoonlijk wordt gebruikt 
voor het aandrijven van draagbare elektronische apparatuur 
Secundaire cellen bijvoorbeeld accu's kunnen worden opgeladen wanneer de reactanten  
uitgeput raken zodat opgeladen de secundaire  cel weer een elektrische stroom kan 
opwekken. 
 


