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Elektrokémiai kísérlet kritikus nyersanyagokkal 

Cél: Galvánelem burgonyából 

 

Összefoglaló   

Az elektrokémia lehetővé teszi olyan folyamatok leírását, mint például az akkumulátorok felépítése és működése, 

az oxidációs és redukciós reakciók spontaneitása, az elektrokémiai leválasztás vagy a galvanizálás és a fémek 

korróziója. Ez a kísérlet lehetővé teszi, megismerkedjetek az energiatermelés különböző módjaival, és kreatív 

gondolkodásotok segítségével saját akkumulátort készítsetek. 

Egy kis háttér információ… 

A kísérlethez meg kell ismerkednünk a galvánelemek és volta-elemek működési elvével. Ezek az elemek, vagyis 

akkumulátorok olyan kémiai cellák, amelyek spontán módon alakítják át a kémiai energiát elektromos árammá. 

Az akkumulátorban lévő vegyszerek redukciós-oxidációs reakcióban vesznek részt, amely energiát termel, 

amelyet felhasználhatunk például egy LED izzó működtetéséhez. Bizonyos esetekben a reakció lejátszódásához 

szükséges a savas közeg (azaz a protonok) biztosítása. 

Ennek a kísérletnek az a célja, hogy létrehozzunk egy akkumulátort, amelyben az akkumulátorsavat a 

burgonyában lévő foszforsav helyettesíti. A sav reagál a szögben és érmében lévő cinkkel és rézzel és ezáltal 

elindítja az elektromos áram áramlását. Egyrészt a burgonyában lévő sav felemészti a cinket, amely bevonja 

a galvanizált szöget, és negatív töltésű elektronokat szabadít fel körülötte. Így a szög az akkumulátor negatív 

végévé válik. Másrészt a burgonyában lévő sav reakcióba lép az érmét bevonó rézzel, és elnyeli az elektronokat 

a rézből. Az elektronok negatív töltéssel rendelkeznek, így a rézből való eltávolításukkor az érme az 

akkumulátor pozitív végévé válik. 

A burgonyában lévő sav és a két fém közötti reakciók felborítják az elektromos egyensúlyt: több negatív 

töltésű elektron van a cink végén, mint a réz végén. Az egyensúly visszaállítása érdekében az elektronok 

gyorsan áramlanak a vezetéken keresztül a cinkből a rézbe, ezáltal elektromos áram termelődik. Ha több 

burgonyát kötünk sorba vezetékekkel, az egyes burgonyák növelik a teljesítményt és erősebb akkumulátor jön 

létre. 

Amire szükségünk lesz a kísérlethez: 
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• 3 burgonya 

• 3 galvanizált szög (cinkkel bevonva) 

• 3 réz érme (például 1, 2 vagy 5 eurocentes érme) 

• 3 aligátorcsipesz 

• rézdrót 

• kés és/vagy olló 

• 1 LED izzó 

Az eljárás 

• Először a burgonya egyik végébe egy rézérmét szúrunk, a másik végébe pedig egy szöget. Előfordulhat, 

hogy a kés vagy olló segítségével hornyot kell készítenünk a burgonyába az érme beillesztéséhez. 

• Vágjunk négy drótdarabot, mindegyik körülbelül 15 cm hosszú legyen. Minden egyes huzaldarabnál 

ollóval távolítsuk el a műanyag borítást a vezeték mindkét végén. Körülbelül 3 cm-t kell eltávolítani 

mindkét oldalról. 

• Tekerjük a szabaddá vált vezeték egyik végét az aligátorcsipesz köré. Győződjünk meg arról, hogy jó 

érintkezés van a kapocs fém része és a réz között. Rögzítsük a krokodilcsipeszt az érméhez. Ismételjük 

meg mindhárom burgonyával. 

• Tekerjük a huzal másik végét egy másik burgonyán lévő szög köré. Győződjünk meg arról, hogy a 

szabadon lévő vezeték szorosan érintkezik a szöggel. Kapcsoljuk így össze sorban az érméket és a 

szögeket, de ne zárjuk a kört. 

• A negyedik vezeték egyik végét tekerjük az utolsó szabad szög köré. Ennek a vezetéknek a másik 

végét a LED izzó rövidebb „lábához” kapcsoljuk. 

• Egy másik szabadon álló vezetéket, amely egy érméhez kapcsolódik, tekerjük a LED izzó hosszú 

„lába” köré. Ezáltal zártuk az áramkört, és az izzó elkezd világítani. 

• Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy a rézvezetékek ne érjenek egymáshoz. Egy LED izzónak legalább 

1,5 voltra és 10 milliamperes áramra van szüksége ahhoz, hogy világítson. A burgonya-akkumulátor 

körülbelül 0,5 V-ot szolgáltat, ezért ha nem kap elég feszültséget a megvilágításhoz, csatlakoztassunk 

sorba több burgonyát. 
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Isabel Ámez, David Bolonio, Blanca Castells, Miguel Izquierdo*, Ljiljana Medic, Christian Peña, Andrea Ruiz and 

María Zúñiga 

Polytechnic University of Madrid, *miguel.izquierdo@upm.es 


