
Scheikunde samenvatting: 

Reductor: is een deeltje dat elektronen af kan staan. 
oxidator: is een deeltje dat elektronen kan opnemen. 
redoxreactie: een reactie waar een reductor reageert met een oxidator, en waar dus 
elektronenoverdracht plaatsvindt. 
halfreacties:  

 

elektronen afgestaan = elektronen opgenomen 

 
 

 

conjugeren: chemisch koppelen van deeltjes 
redoxkoppel: Combinatie van een oxidator en een reductor die door opname of afstaan van een of 
meer elektronen in elkaar overgaan. Een geconjugeerd oxidator/reductor paar 
een evenwichtsreactie tussen een oxidator en een reductor. 

 

 

 

 

 

 



Stappenplan:  
stap 1: schrijf alle reductoren en oxidatoren uit het mengsel op. (tabel 48) 
stap 2: zoek de sterkste oxidator en de sterkste reductor op. De sterkste reductor vind je onderaan 
de tabel. De sterkste oxidator vind je bovenaan de tabel. 
de oxidator MOET hoger in de tabel staan dat de reductor, anders verloopt de redoxreactie niet! 
stap 3:  

 
 

Stap 4: maak het aantal elektronen in de halfreacties gelijk aan elkaar. 
stap 5: tel de halfreacties bij elkaar op. Alles wat voor de pijl staan bij beide reacties zet je voor de pijl 
in de totaalreactie, en alles wat achter de pijl staat in de halfreacties zet je achter de pijl in de 
totaalreactie. 
stap 6: wanneer er voor en na de pijl dezelfde deeltjes voorkomen (en in dezelfde hoeveelheid) 
streep je de gelijksoortige deeltjes tegen elkaar weg, omdat ze niet deelgenomen hebben aan de 
reactie. 

Spanningsreeks: in deze reeks staan metalen op de volgorde waarin ze in staat zijn andere metalen 
uit hun verbindingen te verdrijven. 
de spanningsreeks der metalen is de rangschikking van de metalen naar dalend reducerend 
vermogen. Hoe meer een metaal naar links staat, hoe meer het oxideert. 

In de spanningsreeks worden de metalen die links staan van waterstof en die dus relatief gemakkelijk 
oxideren onedele metalen genoemd. 

het standaard redoxpotentiaal:  

 

Hoe negatiever de standaard redoxpotentiaal, hoe groter de neiging is om elektronen af te staan en 
hoe sterker de reductor is. Hoe positiever de standaard redoxpotentiaal, hoe sterker de oxidator. 
wanneer je een negatieve en een positieve (of minder negatieve) redoxpotentiaal hebt, zullen van de 
stof met het meest negatieve redoxpotentiaal elektronen verhuizen naar het minder negatieve 
redoxpotentiaal. 

 

sommige deeltjes zijn zowel reductor als oxidator. het hangt af van de omstandigheden en van de 
aanwezigheid van bepaalde hulpstoffen of ze elektronen afstaan of opnemen. 
het kan ook zijn dat een bepaalde stof tegelijkertijd als oxidator en als reductor fungeert. de stof 
reageert dan met zichzelf. elektronen worden dan intern overgedragen. het ene ion in de stof staat 
dan elektronen af aan een ander ion van de stof. dit heet een autoredoxreactie. 

 

 

 



oxidatiegetallen: - kun je vinden in tabel 99 van de BINAS 
  - de getallen geven aan hoeveel elektronen een stof kan afstaan of opnemen. 
  - een positief getal staat voor het afstaan van elektronen en een negatief getal staat 

voor het opnemen van elektronen 
  - oxidatiegetallen kunnen helpen bij het vinden van de reductors en de oxidators 

doordat ze aangeven of stoffen elektronen afstaan of opnemen. 

redoxreacties kunnen worden aangewend als productiebron van elektrische stroom waarbij 
chemische energie wordt omgezet in elektrische energie. 

galvanische elementen of volta-elementen: chemische stroombronnen. 
elektrochemische cel: verzamelnaam voor batterijen en accu’s. 
elektrolyt: Een vloeistof waarin elektronen vrij kunnen bewegen. Het gaat meestal om eenvoudige 
zuren of basen, waarbij het zuur of de base gesplitst is in positieve en negatieve ionen. 
verbindendend elektrolyt(zoutbrug): een zoutbrug is een geleidende verbinding tussen de twee 
verschillende ruimtes in een elektrochemische cel. 
halfcel: een batterij bestaat uit twee met elkaar verbonden ruimtes. deze ruimtes worden ook wel 
halfcellen genoemd. 
Pool: uiteinde van een batterij 
Kathode: altijd de pool die elektronen opneemt. 
bij een elektrochemische cel is de anode de negatieve pool en de kathode de positieve pool, omdat 
de kathode elektronen opgenomen(oxidator) heeft en de anode die juist heeft afgegeven(reductor). 

 

 

 

 

 

 



elektrolyse: bij een elektrolyseproces gebruikt men een uitwendige spanningsbron om elektrische 
stroom te laten vloeien door een elektrolytoplossing. 

 

galvaniseren: het proces waarbij door middel van elektrolyse een dun laagje metaal wordt 
neergeslagen op een metalen voorwerp.

 

 

 

 

 

← de loodaccu 
  

 

 

 

 



 

corrosie: is de scheikundige aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het 
bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Aantasting door puur 
mechanische invloeden, zoals schuren en breuk door een botsing of val worden niet als corrosie 
aangemerkt. 

 

 

 
 
 


