
SÄHKÖKEMIAA



Sähkökemiallinen jännitesarjan 

määrittäminen -työ

• Suunnitelkaa kokeellinen työ, jolla voidaan 

määrittää seuraavien metallien paikka 

sähkökemiallisessa jännitesarjassa

• Fe, Sn, Zn, Cu, Ag, Mg, Pb … 



Sähkökemiallinen jännitesarja -työ

• Normaalipotentiaaleja tai niiden eroja emme mittaa 

(turha työ, vie aikaa)

• Kaikkien metallien käyttäytymistä suolahapon (HCl) 

ei kannata selvittää (miksi?)

• Reaktionopeuden mittaaminen ei ole luotettava 

mittari jännitesarjan paikkojen määrittämiseksi 

(mitkä asiat vaikuttavat reaktionopeuteen?)

• Jos ei tapahtunut reaktiota, sekin on tulos!

• Jos ”kirjatieto, taulukkotieto” kertoo toisin, on syytä 

miettiä virhelähdettä, miksi tulos on erilainen

• Tulosten arviointi: vertailu taulukkotietoinen.



Sähkökemiallinen jännitesarja

• Jännitesarjalla kuvataan metallien taipumusta muodostaa 
kemiallisia yhdisteitä

• Metallit on järjestetty pienenevän hapettumiskykynsä 
mukaisesti, toisin sanoen litium hapettuu paljon helpommin 
kuin platina. 

• Jänniterajan avulla voidaankin ennustaa, tapahtuuko tietyn
metallin ja jonkin toisen metallin ionien välinen hapettumis-
pelkistymisreaktio. 

• Atomimuodossa oleva epäjalompi metalli pelkistää 
ionimuodossa olevan jalomman metalli-ionin atomiksi. 

Yleisimpien metallien jännitesarja

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb H, Cu, Hg, Ag, Au

Epäjalot metallit Jalometallit



Galvaaninen kenno (Platina-elektrodi)



Danielin pari











LYIJYAKKU









SÄHKÖKEMIAN TYÖT I



Sähkökemiallisen jännitesarjan 

määrittäminen (TYÖ1)

• Tee vertailua seuraavien aineiden kanssa:
• HCl, suolahappo

• Metallit: sinkki, magnesium, rauta, kupari

• Metallisuolojen liuokset: sinkkinitraatti/sinkkikloridi, 
magnesiumsulfaatti, rautasulfaatti/rautakloridi, 
kuparisulfaatti, hopeanitraatti

• Laadi taulukko, johon olet koonnut eri yhdistelmien 
reaktiot Cu Mg Fe …

Cu2+

Fe2+

Zn2+

….



Danielin pari käytännössä



Danielin parin rakentaminen (TYÖ2)

• Rakenne edellisen 
dian mukainen 
systeemi:

• Danielin parissa käytetään sinkkiä ja kuparia 
(metallit ja metallisuolaliuokset)

• Miten asetelma muuttuu, jos käytetään muita 
metalleja (ja niiden metallisuoloja)?





Lyijyakun rakentaminen (TYÖ3)

• Tarvikkeet: lamppu, johtimia, 2 lyijyelektrodia, keitinlasi, 
tasavirtalähde (pattereita)

• Aineet: rikkihappo (10%)

• Työvaiheet:
1. Puhdista hiekkapaperilla lyijyelektrodit

2. Ota rikkihappoa dekantterilasiin ja rakenna suljettu virtapiiri 
jännitelähteestä ja elektrodeista

3. Lataa akkua eli tuo elektrodeihin sähkövirtaa (sähköenergiaa) 
muutaman minuutin ajan.

4. Mittaa ladatun akun jännite yleismittarilla. Kirjaa tulos muistiin.

5. Pura akku käyttämällä lamppua. Lopuksi mittaa puretun akun 
jännite.  

• Analyysi: mitkä reaktiot tapahtuvat elektrodeilla, kun 
akkua ladataan? Miten elektrodit muuttuvat? Mitkä 
reaktiot tapahtuvat elektrodeilla, kun akkua käytetään?



Lyijyakku



Lyijyakun lataus



Kuparin eri hapetusasteet (TYÖ4)

• Kuparin pelkistyminen 

(+II → +I), kuparin 

reaktio jodidin kanssa

• Välineet: koeputket

• Aineet: 

Kuparisulfaatti, 

kaliumjodidi



Kokeellinen työ – Hopean puhdistus
Tarvikkeet

• tummunut hopeaesine, esim. lusikka tai sormus 

• Alumiinifolio, lasinen tai kivinen astia

• suola (NaCl) tai leivinjauhe (NaHCO3)

Työohje

• Laita astian pohjalle kerros alumiinifoliota. Aseta hopeaesine folion päälle. Kaada astiaan vettä.

• Laita astiaan ruokasuolaa TAI leivinjauhetta. Sekoita niin, että suola tai leivinjauhe liukenee.

• Odota tuloksia. Kun näyttää siltä, että hopea on kirkastunut, voit nostaa sen liuoksesta ja kiillottaa.

• Vesiliuoksen voi kaataa viemäriin ja alumiinin laittaa metallinkeräykseen.

Mitä tapahtuu?

• Hopean tummuminen johtuu ilmassa olevista pienistä määristä rikkivetyä (H2S). Rikkivedyn ja 

hopean välisessä reaktiossa syntyy hopeasulfidia, joka muodostaa esineen päälle ensin kellertävän 

kalvon. Vähitellen kalvo muuttuu ruskeaksi, ja sitten mustaksi.

• Hopean puhdistuksessa käytetään apuna alumiinifolion alumiinia. Alumiini on epäjalompi metalli kuin 

hopea. Se tarkoittaa sitä, että elektrolyyttiliuoksessa (eli tässä tapauksessa suola- tai 

leivinjauheliuoksessa) alumiinimetalli hapettuu alumiini-ioneiksi, ja hopeasulfidin hopeaionit 

pelkistyvät hopeaksi. 

• Jos katsot tarkkaan käyttämääsi alumiinifoliota, saatat huomata sen pinnassa kellertymistä. Niistä 

kohdista alumiini on syöpynyt, eli niissä kohdissa on tapahtunut reaktio ja on muodostunut alumiini-

ioneita.



KORROOSIO



Korroosio

• Mitä korroosiolla tarkoitetaan ja 

missä se ilmenee? 

• Miten korroosiota voidaan ehkäistä 

tai edes vähentää?



Korroosio (lat. corrodere = nakertaa rikki)

• Korroosio on seurausta spontaanista reaktiosta, mikä 

syntyy sähkökemiallisen parin syntymisestä

• Korroosiolla tarkoitetaan metallien syöpymistä 

ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta. Näitä ovat ilman 

happi ja vesi, veteen liuenneet suolat ja oksidit sekä 

veden happamuus (em. oksidien kautta).

• Monet metallit (Zn, Al, Mg) hapettuvat ilman hapen 

vaikutuksesta jo huoneen lämpötilassa ja metallin 

pinnalle muodostuu suojaava oksidikerros. Esim. 

alumiinilla on hyvä korroosionvastustuskyky, vaikka sen 

paikka jännitesarjassa ei sitä edellytä.





Raudan ruostuminen
• Tapahtumassa on kyse galvaanisen parin muodostumisesta kostean 

rautapinnan ja ilman hapen välille.  Happi toimii hapettimena - vesi, 
johon on liuennut hiilidioksidia ja suoloja, on elektrolyyttiliuos - Rauta on 
pelkistin ja toimii samalla katodin ja anodin välisenä ulkojohtimena.

• Veteen liuennut happi pyrkii pelkistymään:
• O2 (aq) + 2 H2O(l) + 4 e- → 4 OH- (aq) tai E= + 1,40 V
• O2 (aq) + 4 H+ (aq) + 4 e- → 2 H2O(l) E= + 1,23 V

• Tämä reaktio kuluttaa raudan hapettuessa vapautuvia elektroneja:
• Fe (s) → Fe2+ (aq) + 2e- E= -0,44 V

• Normaalipotentiaalien erotuksesta voidaan havaita, että reaktio on 
spontaani.

• Ruostumisen ensimmäisessä vaiheessa muodostunut rauta(II) –ionit 
hapettuvat edelleen rauta(III)-ioneiksi.

• Nämä muodostavat edelleen vaihtelevan kidevettä sisältävää 
rauta(III)oksidia 
Fe2O3 • x H2O, ruostetta.

• Ruosteen muodostumista voidaan kuvat seuraavalla kokonaisreaktiolla:
4 Fe2+ (aq) + O2 (g) + 4 H2O(l) → 2 Fe2O3 • x H2O + 8H+ (aq)



Kokeellinen työ: Rautanaulan ruostuminen



POHDINTAA: Miksi rautanaula voi ruostua 

enemmän hanavedessä kuin suolavedessä?
• Suolan, erityisesti ruokasuolan NaCl, lisääminen joko lisää tai vähentää 

ruostumista. Ristiriitaiset teoriat selittävät vastakkaiset ilmiöt:

• Suolan lisääminen vähentää happen liukenemista, mikä hidastaa ruostumista

• Suolan lisääminen kasvattaa eletkronien siirtymistä, mikä nopeuttaa ruostumista

• Yleisesti, suola lisää korroosiota (ruostumista) . Tällöin metallinen rauta Fe

ruostuu (hapettuu) rauta (II) oksidiksi Fe2O3 happen O2 ja veden H2O 

läsnäollessa.

• 4 Fe+3 O2 +6 H2O ⟶ 4Fe(OH)3

• Korroosio on hapettumis-pelkistymisreaktio, jossa tapahtuu hapen 

pelkistyminen hydroksidi-ioniksi OH- ja metallisen raudan hapettuminen rauta-

ioniksi. Suolan (minkä tahansa elektrolyytin) läsnolo vedessä nopeuttaa 

reaktiota, koska se lisää veden sähkönjohtokykyä. Ionien konsentraation 

lisääminen lisää metallin hapettumista  (korroosiota).

• Tilannetta monimutkaistaa se, että suolan liukeneminen veteen vähentää 

hapettumisessa tarvittavan hapen liukenemista veteen. Vesimolekyylit 

kiinnittyvät (ioni-dipolisidokselle) liuenneisiin ioneihin, mikä puolestaan vähentää 

jo ennestään heikkoa poolittomien happimolekyylien kiinnittymistä 

vesimolekyyleihin. 



SÄHKÖKEMIAN 

MATEMATIIKKAA



Normaalipotentiaali



Mikrotason ilmiö:



Normaalipotentiaalilaskut
• Normaalipotentiaaliarvot löytyvät MAOL-taulukosta tai Wikipediasta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Redoxpotentiaali

• Rakennetaan galvaaninen kenno, jossa on Cu-elektrodi (levy) 

CuSO4-liuoksessa ja Zn-elektrodi ZnSO4-liuoksessa. 

Metallien normaalipotentiaalit

• Zn2+ + 2 e-
→ Zn, E= -0,76 V

• Cu2+ + 2 e-
→ Cu, E= +0,34 V

Kennon lähdejännite:

• pelkistymisreaktio + 

hapettumisreaktio →

kokonaisreaktio ELI

Cu2+ + 2 e-
→ Cu, E= +0,34 V

Zn → Zn2+ + 2 e-, E= +0,76 V

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+, E= +1,10 V

https://fi.wikipedia.org/wiki/Redoxpotentiaali


Kennokaavio -tehtävä

• Galvaanisen kennon eli 
sähkökemiallisen parin 
kennokaavio on

Cu(s) | Cu2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(s)

a) Kumpi metalleista on 
positiivinen elektrodi?

b) Mihin suuntaan elektronit 
liikkuvat ulkoista johdinta 
pitkin?

c) Mikä on tämän kennon 
lähdejännite?

d) Piirrä kaaviokuva kennosta.

Elektronit kulkevat kohti 

positiivisesta elektrodia →

(hapettuminen) Cu(s)  → Cu2+(aq)  +  2 e− Eh = −0,34 V

(pelkistyminen) 2 Ag+(aq)  +  2 e− → 2 Ag(s) Ep = +0,80 V

Cu(s)  +  2 Ag+(aq)  → Cu2+(aq)  +  2 Ag(s) E = +0,46 V  



Lähdejännitteet -tehtävä

Käytettävissä ovat metallit 
Mg, Ni, Cu, Ag ja Pb. 

a) Tutki 
normaalipotentiaalien 
avulla mitkä kaksi 
metallia tuottavat 
sähköparissa suurimman 
mahdollisen 
lähdejännitteen. 

b) Mikä on tämä 
lähdejännite? Kirjoita 
myös parissa tapahtuvan 
kokonaisreaktion yhtälö.

a) Lähdejännite on mahdollisimman suuri, 

kun metallit ovat mahdollisimman 

kaukana toisistaan normaalipotentiaali-

taulukossa. Metalleista epäjaloin on 

magnesium (E = -2,37 V)  ja jaloin 

puolestaan hopea (E = +,080 V). 

Suurimman mahdollisen 

lähdejännitteen tuottavat siis 

magnesium ja hopea.

b) Parissa tapahtuvat reaktiot ovat:

Mg(s) → Mg2+(aq) +  2 e− Eh = +2,37 V

2 Ag+(aq) + 2 e− → 2 Ag(s) Ep = +0,80 V

Mg(s) + 2 Ag+(aq) → Mg2+(aq) + 2 Ag(s)

E  = +3,17 V  



Normaalipotentiaaleja



Galvaaninen kenno -animaatio

http://www.dynamicscience.com.au/tester/solutions1/chemistry/redox/galvanic.html

http://www.dynamicscience.com.au/tester/solutions1/chemistry/redox/galvanic.html


Animaatioita

• https://www.youtube.com/watch?v=qEPEzH9jQzg

https://www.youtube.com/watch?v=qEPEzH9jQzg


ELEKTROLYYSITYÖT



Veden elektrolyysi

• Laite valmistelut: 

• Hoffmanin laitteeseen pannaan vettä, jossa on muutama 
pisara fenoliftaleiinia ja hieman laimeaa rikkihappoa 
(elektrolyytiksi). 

• Hanat suljetaan, kun putkista on poistettu ilma.

• Rakennetaan suljettu systeemi, jossa virtalähde mukana

• Kummassa Hoffmanin laitteen putkessa on happea, 
kummassa vetyä? Perustele!

• Miksi liuos värjäytyy punaiseksi katodin puolella?

• Veden elektrolyyttinen hajoaminen on hapetus-
pelkistysreaktio. Mikä aine reaktiossa hapettuu ja mikä 
pelkistyy?

• Kirjoita elektrodireaktiot.

• Miksi Hoffmanin laitteen hanoja ei saa avata yhtä 
aikaa?



Yo-tehtävä Hoffmanin laitteesta 

ja veden elektrolyysistä, kevät 2010



Kaliumjodidin elektrolyysi vesiliuoksessa

Työvälineet ja kemikaalit:

• U-putki, grafiitti-elektrodit

• Teline, statiivi

• Virtalähde, sähköjohdot

• Kalumjodidi-jauhe KI

Työvaiheet

• Valmista KI-vesilius ja lisää 
muutama pisara fenoliftaleiinia
siihen

• Kaadaliuosta U-putkeen niin, etä 
saat upotettua graffiittielektrodit 
nesteeseen

• Rakenne suljettu piiri, jossa 
mukana virtalähde (patterit)

Pohdittavaa

• Mitkä reaktiot tapahtuvat 
systeemissä?

• Mistä eri värit johtuvat, mitä ne 
kuvaavat?



ELEKTROLYYSI









Veden elektrolyysi

• Laite valmistelut: 

• Hoffmanin laitteeseen pannaan vettä, jossa on muutama 

pisara fenoliftaleiinia ja hieman laimeaa rikkihappoa 

(elektrolyytiksi). 

• Hanat suljetaan, kun putkista on poistettu ilma.

• Kummassa Hoffmanin laitteen putkessa on happea, 

kummassa vetyä? Perustele!

• Miksi liuos värjäytyy punaiseksi katodin puolella?

• Veden elektrolyyttinen hajoaminen on hapetus-

pelkistysreaktio. Mikä aine reaktiossa hapettuu ja mikä 

pelkistyy?

• Kirjoita elektrodireaktiot.

• Miksi Hoffmanin laitteen hanoja ei saa avata yhtä 

aikaa?



Yo-tehtävä Hoffmanin laitteesta 

ja veden elektrolyysistä, kevät 2010



Vastaukset edelliseen

• Kummassa Hoffmanin laitteen putkessa on happea, kummassa vetyä? 
Perustele!

• Anodiputkessa on happea, koska hehkuva tikku syttyy palamaan hanaa avattaessa. 
Katodiputkessa on vetyä.

• Miksi liuos värjäytyy punaiseksi katodin puolella?

• Fenoliftaleiini on punaista emäksisessä liuoksessa. Liuokseen tulee siis OH–-ioneja.

• Veden elektrolyyttinen hajoaminen on hapetus-pelkistysreaktio. Mikä aine 
reaktiossa hapettuu ja mikä pelkistyy?

• Vesi (sen sisältämä vety) pelkistyy ja vesi (sen sisältämä happi) hapettuu.

• Kirjoita elektrodireaktiot

• Katodi: 4 H2O + 4 e-
→ 2 H2 + 4 OH-

• Anodi: 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-

• Elektrodireaktiot lasketaan yhteen, samoin potentiaalit. Reaktioita yhteen laskettaessa 
käytetään kertomista 2:lla, potentiaaleja ei kerrota ennen yhteenlaskua, vain 
etumerkki otetaan huomioon reaktion suunnan mukaan. Jännite -1.23 V

• Miksi Hoffmanin laitteen hanoja ei saa avata yhtä aikaa?

• Elektrolyysi on pakotettu reaktio, joka tapahtuu sähkövirran avulla. Vedyn ja hapen 
reaktio, jossa syntyy vettä, sen sijaan tapahtuu spontaanisti. Pienikin kipinä voisi 
aiheuttaa räjähdysmäisen nopean reaktion, jos hanat avataan yhtäaikaa.



Galvaaninen kenno ja elektrolyysi

Galvaaninen kenno Elektrolyysikenno

Hapettumis-pelkistymisreaktio

- spontaani

Hapettumis-pelkistymisreaktio

- pakotettu 

Ulkoista virtaa

- ei johdeta systeemiin

Ulkoista virtaa

- johdetaan systeemiin

Elektrodit

- aktiivisia kuluvat/kasvavat

- erotettu suolasillalla

Elektrodit

- inerttejä (Pt, C) tai

- anodimateriaali aktiivista

- samassa astiassa

Navat

- negatiivinen – anodi –hapettuminen

- positiivinen – katodi – pelkistyminen

Huom! Ei – PANK

Navat

- positiivinen – anodi –hapettuminen

- negatiivinen – katodi – pelkistyminen

Muistisääntö: Positiivinen Anodi 

Negatiivinen Katodi = PANK



Galvaaninen kenno ja elektrolyysi



ELEKTROLYYSI JA 

NORMAALIPOTENTIAALIT



Violetti-väri:

Vedyn muodos-

tuessa syntyy OH-

eli hydroksidi-ioneja 

ELI kalium-ioni EI 

pelkisty lainkaan!

Ruskea-väri:

Jodidi-ioni hapettuu 

alkuaine-jodiksi 

(mikä ei liukene 

veteen). 

Vesipilarit:

Kun syntyy 

vetyKAASUA, 

vesipinnat eivät 

pysy tasapainossa. 





NaCl-sulate

Vain Na+, Cl-

NaCl-vesiliuos



ELEKTROLYYSILASKUT



Elektrolyysi ja ainemäärä

Q = It = nzF

Esimerkki 1

Sinkkiä valmistetaan elektrolyyttisesti sinkkisulfaattiliuoksesta. Kuinka 
monta kilogammaa sinkkiä erottuu katodilla vuorokaudessa, kun 
käytetään 15 000 A:n tasavirtaa?

Ratkaisu:
t = 2 d = 24  3 600 s = 86 400 s
I = 15 000 A
F = 96 485 As/mol
M(Zn) = 65,41 g
Katodilla tapahtuu sinkki-ionien pelkistyminen seuraavasti:
Zn2+(aq)  +  2 e− → Zn(s)    |    z = 2
Lasketaan katodilla pelkistyneen sinkin ainemäärä on

Katodilla pelkistyneen sinkin massa on
m(Zn) = n(Zn)  M(Zn) = 6 716 mol  65,41 g/mol = 439 300 g  440 kg

mol7166
As/mol485962

s40086A000 15
(Zn) =




==

zF

It
n



Elektrolyysilaskuja

• Elektrolyysikennossa on 250,0 cm3 0,433 M kuparikloridin CuCl2 vesiliuosta.

a) Kuinka kauan elektrolyysiä on suoritettu 0,75 A:n virtaa käyttäen, kun analyysi 

osoittaa elektrolyysin loputtua liuoksen kupari(II)–ionien pitoisuudeksi 0,167 M?

b) Kuinka monta grammaa metallista kuparia tällöin on syntynyt katodille?

• 1,25 A:n tasavirta johdetaan elektrolyysikennoon, jossa on 0,050 M CuSO4-

liuos, kuparianodi ja platinakatodi. Elektrolyysin loputtua katodille on 

pelkistynyt 1,43 g kuparimetallia.

a) Kuinka kauan elektrolyysi kesti?

b) Kuinka paljon metallista hopeaa saatiin toisessa kokeessa samassa ajassa 

samaa 1,25 A:n virtaa käyttäen, kun elektrolyysiliuokseksi kennoon vaihdettiin 0,10 

M Ag+-liuos?

• Sinkkiä valmistetaan elektrolyyttisesti sinkkisulfaattiliuoksesta. Kuinka paljon 

sinkkiä erottuu katodilla vuorokaudessa, kun käytetään 24 000 A:n tasavirtaa?



Vastaukset

a: 4h 45min


