
  
 

Tok v tekočinah (primarni in sekundarni 
galvanski členi)  
 

zlato 
platina 
živo 
srebro 
srebro 
oglje 
baker 

+1,38 V 
+1,26 V 
+0,85 V 

 
+0,80 V 
+0,74 V 
+0,35 V 

plemenite kovine 

vodik 0,00 V 

svinec 
kositer 
nikelj 
kadmij 
železo 
krom 
cink 

mangan 
aluminij 
magnezij 

-0,13 V 
-0,14 V 
-0,25 V 
-0,40 V 
-0,44 V 
-0,56 V 
-0,76 V 
-1,07 V 
-1,67 V 
-2,34 V 

neplemenite kovine 

natrij 
kalcij 

-2,71 V 
-2,76 V 

Voltova (standardna) lestvica elektrokemijskih potencialov 

 
Volta je v prvem znanem galvanskem členu uporabil baker za pozitivno 
elektrodo (anodo), za negativno pa cink (katodo).  
Leclanché pa je za pozitivno elektrodo uporabil oglje, za negativno pa tudi 
cink.  
Kolikšni napetosti imata Voltov in Leclanchéjev člen? 

Voltov: _____________  
Leclanché: _____________ 

 
Zaporedno vezavo večih galvanskih členov imenujemo baterija. 
V praksi moramo v galvanskih členih poleg obeh elektrod uporabiti tudi 
elektrolit - raztopino, v kateri razpadejo molekule baz, kislin ali soli na ione. 
Preko elektrolita si elektrodi izmenjujeta ione.  
To še ni vse: po priključitvi člena na porabnik se čez nekaj časa okoli pozitivne 
elektrode ustvari plast, ki ovira nadaljnje izkoriščanje kemijsko vezane 
energije. Pojav zmanjšamo, če pozitivno elektrodo obdamo s snovjo 
(depolarizator), ki reagira z atomi ustvarjene plasti. 
Tudi sekundarni členi (akumulatorji) so podobno sestavljeni kot primarni 
(baterije), le da reakcija lahko teče v obe smeri. 
 



  
 

Za materiale predvsem kovine je značilno, da imajo svojski električni potencial, 
ki ga imenujemo elektrokemijski potencial. V kolikor se nam pojavi 
kombinacija dveh materialov z različnim elektrokemijskim potencialom in sta 
na eni strani električno povezani z elektrolitom na drugi strani pa galvansko s 
prevodnikom, požene razlika elektrokemijskih potencialov prisotnih 
materialov preko tako nastalega tokokroga električni tok. Material, ki ima 
nižji elektrokemijski potencial predstavlja anodo, material z višjim 
potencialom pa katodo. Katoda zaradi višjega potenciala privablja elektrone iz 
anode. S tem anoda izgublja elektrone zaradi cesar se atomi anode ionizirajo 
in se kot pozitivni ioni raztapljajo v elektrolitu. Prehajanje ionov v elektrolit 
pa predstavlja izgubo materiala anode. Z zunanjim električnim izvorom je 
možno ta proces še pospešiti, zavreti, ustaviti ali obrniti. Takšen primer se 
uporablja pri galvanskem nanašanju kovin (galvanizaciji). Tok, ki ga požene 
razlika elektrokemijskih potencialov anode in katode je odvisen od električne 
prevodnosti elektrolita in galvanske povezave. Za odvijanje omenjenega 
procesa zadoščajo elektroliti v obliki pare, zračne vlage, prevodnih plinov, … 
Na osnovi različnih elektrokemijskih potencialov snovi delujejo galvanski členi, 
akumulatorji in proces elektrokemijske korozije. 
Za praktične namene običajno zraven standardne elektrokemijske vrste, ki 
velja le v idealnih razmerah, uporabljamo še elektrokemijske vrste, ki 
predstavljajo obnašanje kovin in zlitin v morski vodi. (Vaja X, str. 33-34, A. 
Hamler, B. Štumberger, Elektrotehnični materiali, Navodila za 
laboratorijske vaje, UM FERI, 2007) 
 
Električni tok v plinih (sijalke) 

Med dvema elektrodama imamo žlahtni plin, ki ni pred vklopom sijalke ni 
ioniziran (in ne sveti). Za svetenje moramo zagotoviti naelektritve in 
razelektritve tega plina.  

Omrežna napetost ni zadosti visoka, zato poleg ene od glavnih elektrod 
namestimo pomožno in jo z uporom povežemo z drugo glavno. Živo srebro 
začne izparevati iz electrode, ko med glavno in pomožno elektrodo nastane 
električni oblok. Ko med glavnima elektrodama zagotovimo še visoko napetost, 
ta napetost pospeši živosrebrove pare, ki izbijajo elektrone iz atomov plina in 
jih naelektrijo oz. vzbudijo. Ko se vzbujeni elektroni vračajo na osnovno stanje, 
oddajajo fotone ultravijolične svetlobe. Fosforescentni premazi na notranji 
strani cevi sijalk pretvorijo UV svetlobo v vidno in podobno beli svetlobi.  

Živosrebrove sijalke zaradi vsebnosti strupenega živega srebra sicer izginjajo iz 
uporabe, zamenjujemo jih z zelo podobnimi z varčnimi in bolj kompaktno 
izvedenimi fluorescentnimi sijalkami. 

Med sorodnimi (električnimi - plinskimi) svetili poznamo torej fluorescentne 
cevi, sijalke na živosrebrne pare (110 let od iznajdbe, ŽiT, okt.2011, str. 14), 
visokotlačna kovinsko-halogenska svetila in natrijeva svetila.  


