
Гальванічний елемент як 

джерело електричного

струму



Електричний струм - впорядкований рух

заряджених частинок.

Для існування електричного струму необхідні наступні умови:

• Наявність вільних електричних зарядів в провіднику;

• Наявність зовнішнього електричного поля для провідника.



Італійський фізіолог, професор 

медицини Болонського

університету Л. Гальвані вперше 

виявив електричний струм, що 

виникав у разі контакту різних 

металів. Він  провів та описав 

дослід скорочення м’язів задніх 

кінцівок жаби, закріплених на 

мідних гачках, під час дотику до 

них сталевим скальпелем. 



Перша електрична батарея з'явилася в 

1799 році. Її винайшов італійський фізик 

Алессандро Вольта (1745 - 1827) -

італійський фізик, хімік і фізіолог, 

винахідник джерела постійного 

електричного струму

Він винайшов оригінальний пристрій, що виробляв 

електричний струм. Це був немов товстий «бутерброд» 

iз металічних пластин (міді і цинку) i тканини, яка 

заздалегідь була просякнута розчином сульфатної 

кислоти.  До першої та останньої пластинок 

припаювали дротинки. Якщо ix занурювали у воду, то 

на поверхні кожної дротинки починалося виділення 

газу. Це відбувався електроліз води. Отже, крізь воду 

проходив електричний струм. Винайдене джерело 

струму було названо гальванічним елементом на честь 

Луїджі Гальвані.



У 1836 році англійський хімік Джон 

Фредерик Даніель та незалежно від 

нього німецький і російський фізик-

винахідник Б. С. Якобі, запропонували 

інший елемент, що виробляв 

електричний струм протягом значно 

довшого часу.



Принцип дії гальванічного елемента

 Гальванічний елемент Даніеля-Якобі складається з двох посудин. В

одній міститься розчин цинк сульфату, у який занурено пластинку з

цинку, в іншій – купрум(ІІ) сульфату у який занурено пластинку з міді.

Розчини з’єднано трубкою (сольовим містком), що заповнена розчином

електроліту, йони якого ʜе взаємодіють з іншими йонами в

гальванічному елементі, наприклад натрій нітрату. У такий спосіб

забезпечується електричний контакт між посудинами. Для того щоб

розчин не виливався, кінці трубки закривають скловатою чи гелем,

просоченим електролітом.

 Якщо електроди з’єднати дротинками з електричною лампочкою, то

вона засвітиться.



Принцип дії гальванічного елемента
 Через деякий час в обох склянках можна спостерігати 

хімічні перетворення: цинкова пластинка 

розчиняється, а на мідній пластинці з розчину 

осаджується мідь. Розмір цинкової пластинки 

зменшується, а мідної - збільшується. Водночас 

послаблюється забарвлення розчину купрум(ІІ) 

сульфату (концентрація йонів Сu2+ знижується). Ці 

хімічні зміни є результатом перенесення електронів з 

однієї частини елемента до іншого, тобто це типовий 

електрохімічний процес.



У гальванічному елементі відбувається

типовий електрохімічний процес, що 

пояснюється окисно-відновними реакціями. 

 Атоми цинку, утрачаючи електрони,окиснюються й 

перетворюються на катіони Цинку: Zn – 2ē = Zn2+. На 

цинковому електроді концентруються електрони, тому він 

набуває негативного заряду. Цинковий електрод називають 

анодом.

 На поверхні мідної пластини електрони захоплюються 

катіонами Купруму з розчину, відновлюючи їх до атомів міді, 

які й осідають на пластині. Відбувається процес відновлення: 

Сu2+ + 2ē = Сu. Мідний електрод унаслідок відновлення 

набуває позитивного заряду; такий електрод дістав назву 

катод.

 Сумарне рівняння окисно-відновного перетворення в 

гальванічному елементі: Cu2+ + Zn = Сu + Zn2+.



 Однак у гальванічному елементі процеси окиснення й 
відновлення йдуть окремо на поверхні кожного з двох 
електродів. Електрони, що залишаються від атомів 
Цинку на аноді, рухаються електричним ланцюгом до 
катода, де їx отримують катіони Купруму. Струм буде 
текти до тих пір, поки весь цинк не розчиниться або всі 
катіони Купруму з розчину не відновляться до міді.

 Під час роботи гальванічного елемента в розчині 
купрум(ІІ) сульфату зменшується кількість катіонів 
Cu2+, а в розчині цинк сульфату збільшується кількість 
катіонів Zn2+. Тому сольовий місток не тільки 
забезпечує електричний контакт між двома розчинами, 
а й підтримує електронейтральність розчинів, 
«постачаючи» катіони стороннього електроліту (у 
нашому випадку Na+) у розчин купрум(ІІ) сульфату, а 
аніони (NO3

−) – у розчин цинк сульфату.



Сухі гальванічні елементи. В їхніх герметичних

оболонках містяться не розчини, а пастоподібні

(вологі) суміші речовин.

 Найпоширеніший серед гальванічних 

елементів цього типу – манган-

цинковий елемент, який винайшов 

французький хімік Ж. Лекланше ще у 

1865 році. Корпус цього елемента 

зроблено iз цинку; він виконує 

роль анода (це – негативний полюс 

джерела струму). Всередині метиться 

волога паста з манган(ІV) оксиду 

(МпО2), амоній хлориду (NH4Cl) i 

графітового порошку. В пасту 

занурений графітовий стрижень, що 

виступає катодом (позитивний 

полюс). Елемент герметизовано 

смолою або воском.



Під час роботи елемента відбуваються такі 
процеси. Цинк зазнає окиснення: Zn − 2ē = 
Zn2+.

Через це корпус елемента iз середини 
поступово руйнується. На графітовому катоді 
відновлюється Манган: Мn+4 + ē =Мn+3.

Протікає хімічна реакція, що описується 
рівнянням     

Zn + 2MnO2 + 2NH4Cl = 2MnO(OH) + ZnCl2 + 
2NH3

На полюсах елемента створюється напруга в 
1,5 В.



Якщо послідовно з’єднати кілька таких елементів 

(катод першого елемента — з анодом другого, 

катод другого – з анодом третього i т. д.), то 

утвориться батарея. Відома плоска батарея 

містить 3 елементи Лекланше i має напругу 4,5 В.



Різновидом гальванічного елемента є 

акумулятор — відновлюване джерело

струму. В акумуляторі речовини, що 

витрачаються під час споживання струму,

акумулюються на електродах. Тому його 

можна повернути в первісний стан,

якщо ззовні крізь нього пропустити 

електричний струм. 



Хімічні джерела струму — це 

пристрої, що виробляють 

електричний струм унаслідок 

перебігу в них хімічних реакцій.

Гальванічний елемент є хімічним 

джерелом струму


