
8. OXIDAČNO-REDUKČNÉ REAKCIE 
 
8.1. Úvod a základné pojmy 
 
 V prírode sa nachádza mnoho chemických prvkov, ktoré vystupujú vo viacerých 
oxidačných stupňoch. Snáď najdôležitejšími z takýchto prvkov sú železo a uhlík, pretože 
v prírode patria k najbežnejšie zastúpeným prvkom. Samozrejme aj ďalšie prvky, ako 
prechodné kovy (Ti, Mn, Cr, V), vzácne zeminy (Ce, Eu), nekovy (N, S, As, Sb) sú tiež v 
prírode prítomné vo viacerých oxidačných stupňoch. 
 Oxidačný stav prvku môže výrazne ovplyvňovať jeho geochemické správanie. 
Napríklad, urán U v oxidačnom stupni +6 je dobre rozpustný vo vode, ale v oxidačnom stupni 
+4 je už oveľa menej rozpustný. Práve vďaka tomu väčšina uránových ložísk vznikla 
redukciou uráno-nosných roztokov. Železo je dobre rozpustné vo svojej redukovanej forme 
Fe2+, avšak oveľa menej je rozpustné v oxidovanej forme Fe3+. To isté platí aj pre mangán, 
pričom katión Mn2+ je rozpustnejší ako Mn4+. Železo sa z hornín ľahko uvoľňuje pôsobením 
redukčných hydrotermálnych fluíd a spätne zráža napr. po zmiešaní týchto fluíd s oxidovanou 
morskou vodou. Na rozhraní voda-sediment je mangán nepohyblivý, avšak k jeho 
rozpúšťaniu v pórovej vode sedimentu bude dochádzať najmä po zmene podmienok z 
oxidačných na redukčné vo väčších hĺbkach. Eu2+ v magmách často vytláča vápnik z 
kryštálovej štruktúry plagioklasov, ale Eu3+ nie. Už z týchto niekoľkých príkladov vidíme, že 
rozpustnosť a teda aj pohyblivosť chemických prvkov výrazne závisí od oxidačno-redukčných 
podmienok v prostredí. Z toho vyplýva, že oxidačno-redukčné vlastnosti sústavy sú dôležitým 
geochemickým ukazovateľom, ktorý určuje správanie prvkov v sústave. 
 Oxidačný stupeň chemického prvku je číselne vyjadrený oxidačným číslom. Oxidačné 
číslo prvku je definované ako elektrický náboj nadobudnutý atómom prvku, ktorý by mal 
v roztoku jeho príslušný ión. Pre silné elektronegatívne a elektropozitívne prvky, ktoré 
tvoria v zlúčeninách najmä iónové väzby sa ich oxidačné číslo rovná náboju uvažovaného 
prvku v iónovej forme. V prípade prvkov vytvárajúcich hlavne kovalentnú väzbu to však tak 
nemusí byť. Napríklad uhlík sa v roztoku nikdy nenachádza ako monoatómový ión a preto 
určenie oxidačného čísla môže byť niekedy nejednoznačné. Na tomto mieste je dobré poznať 
niekoľko užitočných konvencií pri označovaní oxidačného čísla prvku: 

• oxidačné číslo všetkých prvkov v rýdzej forme je 0, 
• súčet oxidačných čísiel jednotlivých atómov tvoriacich molekulu alebo komplex sa 

musí rovnať príslušnému náboju molekuly alebo komplexu (napr. skupina SO4 má 
náboj -2, pretože atóm síry v tejto skupine má oxidačné číslo +6 a každý atóm kyslíka 
-2, takže –8 + 6 = -2), 

• oxidačné číslo vodíka v zlúčeninách je +1, s výnimkou hydridov, kde vodík je –1, 
• oxidačné číslo kyslíka v zlúčeninách je –2, okrem peroxidov, kde je –1. 

Oxidačný stav, v ktorom bude uvažovaný prvok prítomný v sústave závisí od dostupnosti 
elektrónov. Oxidačno-redukčné (tiež redoxné) reakcie sú reakcie, pri ktorých dochádza k 
výmene elektrónov medzi reagujúcimi zložkami a výsledkom je zmena oxidačného 
stavu. Oxidácia je reakcia doprevádzaná so stratou (s odovzdávaním) elektrónov, takže 
oxidačné číslo prvku sa zvyšuje. Redukcia je proces, resp. reakcia prijímania elektrónov 
prvkom, to znamená, že oxidačné číslo prvku sa znižuje. Príkladom môže byť oxidácia 
magnetitu (ktorý obsahuje 1 atóm Fe2+ a 2 atómy Fe3+) na hematit: 
 2Fe3O4(s) + 1/2O2(g) ↔ 3Fe2O3(s)
Ión Fe2+ prítomný v magnetite odovzdáva elektrón a oxiduje sa na Fe3+ a kyslík prijíma 
elektrón a redukuje sa na O2-. 
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