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Trusa de electrochimie poate fi folosită atât în clasele gimnaziale cât şi în liceu.  
Dacă electrozii de grafit se deteriorează, pot fi înlocuiţi cu electrozii dintr-o baterie uscată de 

4,5V. Pe electrozii de grafit cu ajutorul unui cuţit se face un semn cam la o distanţă de 10 mm de la 
capătul de jos.  

Trusa se recomandă pentru efectuarea următoarelor experienţe:  
 

1. Conductibilitatea electrică a apei şi a soluţiilor de electroliţi. 
 

În cele 4vase de sticlă se pun câte 100 cm3 de apă distilată.  
a) În vas cu apa distilată se introduc electrozii fixaţi pe placă şi se leagă în circuit cu o sursă de 

curent continuu şi cu Galvanoscop. Se va constata că apa distilată nu conduce curentul 
electric.  

b) În al doilea vas cu apa se introduc 0,5 g Na Cl, se dizolvă şi apoi se introduc electrozii din 
circuit ca mai sus. Se va constata închiderea circuitului, deci, transportul curentului electric. 

c) d) e)   Se va repeta experienţa de mai sus cu 0,5 g Na OH în 100 cm3 de apă; CuSO4  (0,5 
g/100cm3 apă), HCl 0,5 cm3 din soluţie concentrată. Şi în cazul acestui experienţe se va 
constata conductibilitatea electrică a soluţiilor. 

2. Studiul conductibilităţii electrice, în cazul unor soluţii de neelectroliţi: zahărul (0,5 g), alcool etilic (1 
cm3), glicerina (1 cm3), glucoza (0,5 g) în câte 100 cm3 de apă distilată. Se va constata că aceste 
soluţii nu  conduc curentul electric. 

3. Conductibilitatea electrică a electroliţilor tari şi slabi.  
În scopul efectuării experienţelor se vor folosi soluţii de H2SO4, NaOH, H3PO4, acid acetic, de 
aceeaşi normalitate ( se recomandă folosirea soluţiilor de concentraţie 2 N). 
Înregistrând valorile indicate de Galvanoscop, se pot compara, pe baza conductibilităţilor electrice 
gradul de ionizare al diferitelor substanţe, respectiv tăria electroliţilor.  

4. Studiul rezistenţei electrozilor. 
Se va folosi soluţia de acid acetic, în care se introduc electrozii până la semn şi se va nota poziţia 

Galvanoscopului. Introducând electrozii la o adâncime mai mare, se va nota din nou poziţia 
Galvanoscopului. Cu cât suprafaţa de contact între electrozi şi electrolit este mai mare, cu atât 
rezistenţa va fi mai mică.  

5. Studiul rezistenţei electrolitului, depinzând de distanţa dintre electrozi. Se va repeta experienţa de 
mai sus, dar cele 2 experienţe se fac cu electrozi la distanţe diferite. Cu ajutorul Galvanoscopului se va 
constata creşterea rezistenţei electrolitului, paralel cu creşterea distanţei dintre electrozi.  

6. Migraţia ionilor. În tubul în formă de U se introduce o soluţie de KCl (0,003 N), apoi cu o pipetă 
se introduce în partea de jos a tubului soluţie de KMnO4 ( 0,003 N) în aşa fel, ca cele 2 soluţii să nu se 
amestece. Introducând 2 electrozi de grafit în tubul în formă de U şi conectând aceştia la o sursă de 
curent continuu, se va constata migrarea ionilor coloraţi de permanganat, spre electrodul pozitiv. 

7. Influenţa temperaturii asupra conductibilităţii electrice. Se va folosi vasul de sticlă şi electrozii de 
grafit legaţi în circuitul electric de o sursă de curent continuu. În circuit este legat şi Galvanoscopul. Se 
va măsura temperatura soluţiei de acid acetic 2 N, şi se va înregistra poziţia Galvanoscopului. Folosind 
soluţii de temperaturi mai ridicate (20oC, 30 oC , 40 oC, 50 oC, 60 oC) din poziţiile Galvanoscopului se 
va constata o uşoară creştere a conductibilităţii electrolitului paralel cu creşterea temperaturii. 

8. Electroliza soluţiei de sulfat de cupru.  
          Se va folosi o soluţie de sulfat de cupru de o concentraţie de 4 N (150 cm3) şi 5 cm3 soluţie de acid 

sulfuric 2 N. Se introduc cei 2 electrozi de grafit conectaţi la o sursă de curent continuu. Peste 10-15 
minute se poate observa depunerea cuprului metalic pe suprafaţa catodului. Cuprul depus pe electrod 
se va putea îndepărta cu o soluţie de acid azotic (30%). Se recomandă să se lucreze sub nişă. După 
tratarea cu acid azotic electrozii se vor spăla cu apa şi apoi cu apa distilată.  


