
Keemilised vooluallikad 

Kindlasti oled kuulnud erinevatest energiaallikatest. Eriti aktuaalseks on energia tootmine 

muutunud viimastel aastatel energiakriisi tõttu, milleni on viinud loodusvarade liiga intensiivne 

ja mitte heaperemehelik tarbimine, põhjustades nende seisundi halvenemist ja jäätmeteket. 

Rohepöördega on laialdaselt kasutusele võetud tuulegeneraatoreid ja päikesepaneele. Tuulest 

saadakse tuulegeneraatorite abil tuuleenergiat, päikesest päikesepaneelide abil päikeseenergiat.  

Keemilised vooluallikad liigitatakse kolme suuremasse gruppi (vaata joonist 1).  Kõikides 

nendes keemilistes vooluallikates leiab aset keemiline reaktsioon, mille tulemusena on 

võimalik saada elektrienergiat (keemiline energia). 

Ühed tuntumad keemilised vooluallikad on akud. Igapäevaelus ei kujuta me enam elu ette ilma 

hea telefoniakuta. Akud on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ning tühjenemisel  saab neid 

uuesti laadida.  Keemilist energiat saame ka patareidest. Patareid on tavaliselt mõeldud 

ühekordseks kasutamiseks. Töötavad seni kuni on elektrokeemiliselt aktiivseid aineid. 

Kütuseelement töötab seni, kuni reageerivaid aineid peale antakse. Kasutusel on  väga palju 

eritüüpi patareisid, akusid ja kütuseelemente, mille kohta leiad kindlasti materjali interneti 

avarustest. 

 
Joonis 1. Keemiliste vooluallikate liigitus 

 

Keemilise vooluallika  üldine tööpõhimõte 

 

Kõikides nendes vooluallikates saame me eristada kahte ruumiosa, mis on üksteisest eraldatud 

membraaniga, kuid mis laseb läbi ioone. Keemilistes vooluallikates toimuvad 

redoksreaktsioonid. Redoksreaktsioonides on seotud kaks vastandlikku protsessi: 

oksüdeerumine ja  redutseerumine.  

Patareisid või siis ka akusid uurides oled kindlasti märganud märgistust ,,+,, ja ,,-,,. 

,,+,, tähistatakse elemendis seda ruumiosa, kus toimub redutseerumine ehk elektronide 

liitmine ning see kannab nime katood. 

,, - ,, tähistatakse seda ruumiosa, kus toimub oksüdeerumine ehk elektronide loovutamine ning 

see kannab nime anood. 

Üks lihtsamaid keemilisi vooluallikaid on vask-tsinkelement. Elemendi all mõeldakse siin 

tervet keemilist vooluallikat, mitte keemilist elementi. Element koosneb kahest erineva 

aktiivsusega metallist, katoodist ja anoodist. Katood ja anood on juhtmete abil ühendatud 

elektritarbijaga. Metallid on sukeldatud elektrolüüdi lahusesse. Anoodiruumis on 

tsinksulfaadi lahus ja katoodiruumis vask(II)sulfaadi lahus. Redoksreaktsioonis tõrjub 

aktiivsem metall tsink vase soolalahusest välja. Protsess on eksotermiline ja toimub 

isevooluliselt (joonis 2). 

 

 

Keemilised  vooluallikad

Patareid Akud Kütuseelement
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Anoodi reaktsioon 

Anood on metalliline tsink, tsink on redutseerija ja oksüdeerub: 

 Zn - 2e- → Zn2+ 

Selle tulemusena anood lahustub ja reaktsioon saab toimuda seni, kuni tsink on täielikult 

lahustunud. Metalliline tsink laadub negatiivselt, sest tsink loovutab elektronid.  

Katoodi reaktsioon 

Katoodiks on metalliline vask. Vask on mitteaktiivne metall ning metalliline vask on üsna 

stabiilne. Seetõttu lahuses olevad vaseioonid liidavad elektrone ehk redutseeruvad ning vask 

sadeneb. 

 Cu2+  + 2e- → Cu↓ 

Katood laadub positiivselt. Katoodil toimub vaseioonide redutseerimine. 

Liidame poolreaktsioonid kokku ja saame summaarse reaktsioonivõrrandi ioonsel kujul: 

Molekulaarse reaktsioonivõrrandi saame siis, kui lisame juurde ka sulfaatioonid: 

Zn + CuSO4→ ZnSO4 + Cu↓. 

 

Joonis 2. Vask-tsinkelement [1] 

[1] https://sisu.ut.ee/huvitavkeemia/book/410-keemilised-vooluallikad 
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Praktiline töö - patarei valmistamine koduste vahenditega. 

Väga sageli kasutatakse erinevaid metalle patareides redutseerijatena. Tänastes praktilisestes töödes 

puutud sa kokku alumiiniumi ja vasega. Metallid patareides võivad olla ka kollektori rollis st 

elektronide vahendajad ja vastuvõtjad redoksreaktsioonides. Redutseerija ja oksüdeerija valiku 

tegemisel on abiks standardpotsentsiaalide rida. 

ALUMIINIUM-PERMANGANAAT PATAREI 

Tähistus: Al(alumiinium)/2M NaOH // C(süsinik)/KMnO4 + 2M H2SO4  patarei 

Teooria: 

Anoodi reaktsioon 

Alumiinium metallina on amfoteersete omadustega st reageerib nii aluste kui hapetega. 

Alumiiniumi sukeldamisel leelise lahusesse leiab aset järgmine keemiline reaktsioon:  

2Al (t) +6OH- (l) + 6H2O (v)→2Al(OH)6
3- (l) + H2 (g), kus alumiinium on redutseerijaks. 

Al (t) -3e- →Al3+(l)  

Alumiiniumi standardpotentsiaal (redutseerumis protsessi kohta) on E0=-1.66V  

Katoodi reaktsioon 

Katoodi materjaliks on süsinik (grafiit). 

Kaaliumpermanganaat (KMnO4) on sool, mille lillasid kristalle kasutatakse kodus ja ka meditsiinis 

desinfitseeriva lahuse valmistamiseks, näiteks titevannitamisel. On antiseptilise toimega. 

Desinfitseeriva ja antiseptilise toime taga on kaaliumpermanganaadi oksüdeerivad omadused, mis 

sõltuvad oluliselt lahuse pH-st. Väga happelises lahuses on ta tugevam oksüdeerija. 

Permanganaatioon tugevalt happelises lahuses:  MnO4
-  (l) + 8H+ (l)+5e-→Mn2+(l) +4H2O(v). 

Standardpotentsiaal E0=+1.51 V 

Pinge mida antud elemendi korral oleks võimalik mõõta on  ligikaudu 3 V.  

1.51 -(-1.66)=3.17 V 

Töövahendid ja reaktiivid: 

 silikoonvoolik 

 alumiiniumfoolium 

 pliiatsitera -grafiit 



 Torusiilist valmistatud 2M NaOH lahus 

 KMnO4 küllastunud lahus 

 vatt või kivivill 

 akuhappest valmistatud lahjendatud lahus (2M H2SO4) 

 LED-pirn  

Märkus: LED-pirni pikem haru tuleb ühendada vooluallika positiivse poolusega ehk 

katoodiga. 

 multimeeter pinge ja voolutugevuse mõõtmiseks 

 plastikust joogitops 

Töökäik 

1. Aseta silikoonvoolikusse vatt umbes keskele. Vatt on antud elemendis membraaniks, mis 

laseb läbi ioone. Vatt peab olema korralikult läbi imbunud lahusega.  

2. Ühele poole vatti vala 2M NaOH lahus ja teisele poole KMnO4 küllastunud lahus, mida on 

hapestatud 2 M H2SO4 lahusega. Süsteem ei tohi sisaldada mulle. 

3. Aseta silikoonvoolik koos lahustega joogitopsi.  

4. Leelise lahusesse sukelda alumiiniumfooliumi riba ja hapestatud kaaliumpermanganaadi 

lahusesse grafiitpulk (pliiatsisüdamik). 

5. Mõõda multmeetriga kahe elektroodi vaheline pinge voltides ja voolu väärtus milliamprites. 

6. Ühenda elementi LED-pirn ja kontrolli, kas see põleb. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Katset võib läbi viia ka teisiti. 

Töövahendid ja reaktiivid: 

 kaks 10 ml  süstalt

 alumiiniumfoolium 

 pliiatsitera -grafiitpulk 

 Torusiilist valmistatud 2M NaOH 

lahus 

 KMnO4 küllastunud lahus 

 vatt või kivivill 

 akuhappest valmistatud 

lahjendatud lahus (2M H2SO4) 

 LED-pirn  

Märkus: LED-pirni pikem haru 

tuleb ühendada vooluallika 

positiivse poolusega ehk 

katoodiga. 

 multimeeter pinge ja 

voolutugevuse mõõtmiseks 

 plastikust karp või joogitops 

 3-4 cm silikoonvoolik süstalde 

ühendamiseks 

Töökäik 

1. Tõmba süstaldest välja süstlapumbad. 

2. Pane silikoonvoolikusse umbes keskele tükk vatti.  Vatt on antud elemendis membraaniks, 

mis laseb läbi ioone. Vatt peab olema korralikult läbi imbunud lahusega.  

3. Ühenda silikoonvoolik ühe süstalaga, kuhu valad umbes 5 ml  2 M NaOH lahust. Lase vatil 

lahusega läbi imbuda. 

4. Ühenda süstal teise silikoonvooliku otsaga ja vala sinna  5 ml küllastunud KMnO4 lahust ja 

millele tilgutad peale 2M H2SO4 lahust umbes 0.5 ml.  

5. Aseta kokku pandud element koos lahustega karpi või plastikust joogitopsi. 

6. Leelise lahusesse sukelda alumiiniumfooliumi riba ja hapestatud kaaliumpermanganaadi 

lahusesse grafiitpulk (pliiatsi südamik). 

7. Mõõda multimeetriga kahe elektroodi vaheline pinge voltides. Lisaks mõõda voolu väärtus 

milliamprites. 

8. Ühenda elementi LED-pirn ja kontrolli, kas see põleb. 



 

 

ALUMIINIUM-ÕHK PATAREI 

 

Teooria: 

Anoodi reaktsioon – redutseerija oksüdeerub 

Karbiga parajaks lõigatud alumiiniumfoolium on anoodi materjaliks. 

Õhuke kodupidamispaber on membraaniks. Membraan eraldab üksteisest oksüdeerija ja redutseerija, 

kuid laseb läbi hüdroksiidioon (OH-). 

Anoodil toimub reaktsioon: Al(t) + 3OH-(l) – 3e-→Al(OH)3(t) 

Katoodi reaktsioon – oksüdeerija redutseerub 

Katoodil toimub molekulaarse õhuhapniku (O2) redutseerumine: 

O2(g) + 2H2O(v) +4e-→ 4OH-(l) 

Katoodi materjaliks on vask (käitub kui kollektor ehk elektronide vastuvõtja/vahendaja). 

Antud keemiline vooluallikas annab välja pinget sõltuvalt valmistamise viisist kuni 2V. 

Töövahendid ja reaktiivid 

 plastikust karp 

 vasktraat umbes 20 cm pikk 

 majapidamispaber 

 Torusiilist valmistatud 2 M NaOH lahus 

 aktiivsüsi 

 vaike mootor, millele on külge pandud tiivik 

 alumiiniumfoolium 

 multimeeter pinge ja voolutugevuse mõõtmiseks 

Töökäik 

1. Aseta karbi põhja parajatesse mõõtmetesse lõigatud alumiiniumfoolium. 

2. Aseta sellele peale majapidamispaber. 



3. Paberi peale aseta uhmerdatud aktiivsöe kiht ja aja pinnale laiali. 

4. Antud pinnale aseta omakorda veel  siksakiliselt vasktraat. 

5. Mõõda multmeetriga kahe elektroodi vaheline pinge voltides. Lisaks mõõda voolu väärtus 

milliamprites. 

6. Proovi käivitada mootor. 

 

  

 


