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Electròlisi (I)Electròlisi (I)

L’electròlisi és un procediment en què, en aplicar un corrent elèctric a 
una dissolució d’un electròlit, es produeix una reacció redox.

Esquema d’una reacció d’electròlisi



Electròlisi (II): Les lleis de FaradayElectròlisi (II): Les lleis de Faraday

Primera llei de Faraday Segona llei de Faraday

La massa de substància generada als elèctrodes d’una 
cubeta electrolítica és directament proporcional a la 
quantitat de corrent que hi circula.

La massa de la substància que es redueix o s’oxida en 
un elèctrode per una quantitat determinada de corrent 
està determinada per la relació estequiomètrica entre la 
substància determinada i el nombre d’electrons de la 
seva semireacció.

Constant de Faraday



Electròlisi (III)Electròlisi (III)

Electròlisi de l’aigua

L’aigua no condueix el corrent elèctric perquè 
gairebé no es dissocia en ions.
• Per fer l’electròlisi cal afegir un electròlit.
• S’obté hidrogen i oxigen en estat gasós.

Aplicacions de l’electròlisi

Recobriment de la superfície d’un metall

• Recobriment d’un metall amb un altre metall.
• En el cas de l’alumini s’anomena anodització.
• La finalitat és la protecció de la corrosió.

Refinament electrolític

• Tècnica que serveix per recuperar i purificar un metall.

Obtenció d’elements químics

• Obtenció de metalls alcalins: magnesi, calci, sodi o alumini.
• Obtenció industrial de clor.

Fitxer executable amb una animació demostrativa de l’electròlisi de l’aigua (en castellà):
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/Videos/02electrolisisagua.exe

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/lentiscal/1-CDQuimica-TIC/Videos/02electrolisisagua.exe


Cel·les galvàniquesCel·les galvàniques

Una cel·la galvànica, generador o pila és un dispositiu pel 
qual obtenim energia elèctrica a partir d’una reacció química 
redox espontània.

Pila Daniell

• Dos sistemes metall –ió
           Zn / Zn+2

           Cu / Cu+2

• Un pont salí.

Tipus d’elèctrodes

• Un metall i l’ió metàl·lic corresponent.

• Dos ions en dissolució.
 Elèctrodes inerts.

• Una espècie iònica en dissolució i un gas.
 Elèctrodes de gasos.

Polaritat 
dels 
elèctrodes 
segons el 
tipus de 
procés



Força electromotriu d’una pilaForça electromotriu d’una pila

La força electromotriu d’una pila, Eº o FEM, és la diferència de potencial que es crea entre els elèctrodes d’una pila 
a 25 ºC, quan la concentració de les espècies químiques és d’1M i la pressió de les espècies gasoses és d’1 atm.

Elèctrode de referència

Pila amb càtode d’hidrogen:

Pila amb ànode d’hidrogen:

Una espècie és més oxidant com més gran és el seu potencial normal de reducció; i és més reductora com 
més petit és aquest potencial.

Potencials normals de 
reducció d’alguns elements

Potencials normals de 
reducció d’alguns compostos

Animació que mostra el funcionament d’una cel·la galvànica (en anglès):
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/galvan5.swf


Aplicacions de les cel·les galvàniquesAplicacions de les cel·les galvàniques

Pila seca o Leclanché

Recipient cilíndric de Zn (ànode) amb una barra de 
grafit al centre (càtode). L’electròlit és de clorur d’amoni. 
FEM = 1,5 V

Acumulador de plom

Utilitzat a les bateries dels cotxes. Conté plom (ànode) i 
òxid de plom (càtode). L’electròlit és àcid sulfúric. 
FEM = 2 V

Piles de combustible

Generadors de corrent elèctric continu. L’energia 
química es transforma en energia elèctrica. Hi ha un 
subministrament continu de reactius, i s’eliminen de 
forma contínua els productes de la reacció. Un exemple 
és la pila d’hidrogen.

Pila alcalina

Basada en la pila seca o Leclanché, l’electròlit se 
substitueix per hidròxid de potassi.
FEM = 1,5 V

Piles fotovoltaiques

S’obté energia elèctrica a partir d’energia lluminosa. Un 
exemple és la pila de Grätzel.

Piles  Reacció redox irreversible. Acumuladors  Reacció redox reversible.

Pàgina amb informació sobre les piles d’hidrogen en vehicles:
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pila_combustible/imatges/pila2.swf 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/pila_combustible/imatges/pila2.swf


Espontaneïtat de les reaccions redoxEspontaneïtat de les reaccions redox

Una reacció redox és espontània quan la FEM de la pila que es pot construir amb els dos parells redox que la 
componen és positiva.

Relació entre la FEM i ∆G
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