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Introducere 

Înainte de anul 1880, energia electrică avea o utilizare foarte limitată în industria chimică, cu toate că primele cercetări de laborator în domeniul 
electrochimiei datează încă de la începutul secolului al XIX-lea. Dezvoltarea largă a electrochimiei industriale a început abia după inventarea şi 
perfecţionarea dinamului. Un rol important în dezvoltarea electrochimiei îi revine lui M. Faraday care a formulat legile fundamentale ale electrolizei. 

Producerea diferitelor fenomene chimice sub acţiunea curentului electric la suprafaţa de contact electrolit-electrod metalic constituie fenomenul de 
electroliză. Acesta poate fi definit după Faraday ca o descompunere permanentă a unei substanţe sub acţiunea curentului electric, caz în care ionii 
soluţiei se vor dirija spre electrodul cu încărcarea electrică opusă celei pe care o iau ionii, unde se depun. 



 

Electroliza este procesul de orientare şi separare a ionilor unui electrolit (substanţă a cărei molecule prin dizolvare sau topire se disociază în ioni, 
permiţând trecerea curentului electric continuu) cu ajutorul curentului electric continuu. 

În procesul de electroliză, ionii pozitivi sau cationii sunt dirijaţi înspre catod (pol negativ), iar ionii negativi sau anionii înspre anod (pol pozitiv) unde îşi 
pierd sarcina şi se depun sau intră în reacţie chimică. Specificăm că la anod există un proces de oxidare, în timp ce la catod unul de reducere. 

În electroliză se ţine seama de tensiunea de descompunere, care este tensiunea minimă la care se poate desfăşura procesul şi care depinde de 
potenţialul de electrod, care este influenţat la rândul lui de poziţia pe care o are substanţa în seria potenţialelor electrochimice. De asemenea, 
tensiunea de la bornele electrozilor trebuie să acopere şi căderea de tensiune în electrolit, în contacte şi în electrozi. 

Daca se foloseşte o celulă electrolitică formată din doi electrozi imersaţi într-o soluţie de electrolit şi legaţi de o sursă de forţă electromotoare, se 
închide de asemenea un circuit electric. La aplicarea unei tensiuni electrice, între electrozi se formează un câmp electric; mişcarea, până atunci 
dezordonată, se transformă în mişcare dirijată. Această mişcare orientată se numeşte migrare. 

Ionii pozitivi migrează în direcţia electrodului negativ (catodul) şi ionii negativi în direcţia electrodului pozitiv (anodul). Ionii încărcaţi pozitiv fiind atraşi 
de catod se numesc anioni. Prin urmare, trecerea curentului electric printr-un electrolit este însoţită de deplasarea de materie. Această deplasare de 
materie este însoţită de variaţii de concentraţie şi deci, prin separare de substanţă la punctele de intrare şi de ieşire a curentului electric în, respectiv 
din, soluţia electrolitului. Procesul este o electroliză. 

Forţa electromotoare aplicată, pe lângă dirijarea în soluţie a ionilor spre electrozii respectivi, produce o mişcare a electronilor de la anod la catod, prin 
circuitul exterior al celulei. 

Pentru continuitatea între circuitul ionic (din soluţie) şi cel electronic (care închide circuitul celulei de electroliză) trebuie îndeplinită condiţia: cantitatea 
de electricitate transportată de electroni să fie egală cu cea transportată de ionii din soluţie, adică numărul de electoni cedaţi anodului să fie egal cu 
numărul de electoni acceptaţi de catod. Se inţelege, deci, că trecerea curentului electric printr-o soluţie este posibilă atât timp cât există ioni liberi în 
soluţie. 
 



Deci, pe când la metale, singurele particule mobile sunt electronii (negativi), în soluţiile de electroliţi sunt prezenţi atât ioni negativi (anioni) cât şi ioni 
pozitivi (cationi). Mişcarea unei sarcini pozitive într-un sens are acelaşi rol la conducerea unui curent electric ca şi mişcarea unei sarcini negative în 
sens opus. Dar, pe când în metal, purtătorii de sarcină au un singur semn, în soluţiile de electroliţi ei au semne opuse.  

Conţinuturi studiate: electroliză, celula de electroliză, electrozi: anod şi catod, oxidare şi reducere, procese de oxidare şi reducere (ce au loc la 
electrozi), electroliţi, teoria disociaţiei electrolitice. 

sus

 
Activităţile experimentului 

Organizarea sălii de clasă 

Lecţia se desfăşoară într-un laborator de informatică sau într-un cabinet mass-media care va fi dotat cu minim 15 calculatoare, pe care a fost instalat 
programul Crocodile Chemistry. Întrucât elevii vor lucra la calculator, se vor forma grupe de doi elevi la un calculator. 

Desfăşurarea activităţilor 

Se captează atenţia elevilor cu câteva aplicaţii ale electrolizei din viaţa reală şi se face trecerea la noua lecţie - electroliza. 

Se prezintă obiectivele: 

O1 - să explice procesul de electroliză; 

O2 - să discearnă fiecare tip de electrod şi procesul care are loc la electrodul respectiv; 

O3 - să recunoască tipurile de electroliţi şi modul lor de disociere conform teoriei disociaţiei electrolitice; 

O4 - să deosebească procesul de oxidare de cel de reducere, care se desfăşoară la electrozi şi să ştie să le scrie;  

O5 - să modeleze structura celulei de electroliză şi a întregului circuit electric; 

Se prezintă videoproducţia didactică de către profesor, care cuprinde prezentarea experimentului virtual, explicându-se în acelaşi timp şi modul de 
folosire al librăriei programului. 



 

Se prezintă elevilor noţiunile de: electroliză, celulă de electroliză, electrozi: anod şi catod, oxidare şi reducere, procese de oxidare şi reducere care au 
loc la electrozi, electroliţi, teoria disociaţiei electrolitice. 

Activităţile de învăţare proiectate pentru elevi (organizaţi pe grupe) sunt: 

- să construiască o celulă de electroliză virtuală. 

- să aplice oxidarea şi reducerea în scrierea proceselor de la electrozi. 

- să scrie ecuaţiile proceselor de la electrozi. 



În urma vizionarii videoproducţiei didactice, elevii, utilizând aplicaţia Crocodile Chemistry, vor realiza experimentul virtual al unei soluţii de electrolit 
(pe grupe), vor interpreta observaţiile fiecărei grupe şi împreună cu întreaga clasă, vor emite concluzii. 

sus

 
Evaluare 

Rubrică Începător Mediu Expert 

Implicarea elevilor în 
înţelegerea şi realizarea 
experimentelor virtuale 

Doar vizualizează lecţia, nu 
colaborează cu restul 

echipei, datorită slabelor 
cunoştinţe (inclusiv de 

utilizare a calculatorului), nu 
înţelege esenţa 

experimentului virtual 

Colaborează cu profesorul şi 
cu echipa în înţelegerea şi 
utilizarea experimentelor 

virtuale (posedă cunoştinţe 
medii de utilizare a 

calculatorului) 

Colaborează şi emite idei 
(creativitate) (inclusiv 

datorită cunoştinţelor de 
nivel ridicat de utilizare a 

calculatorului), propunând şi 
realizând experimente 

virtuale 

Înţelegerea conceptelor de 
electroliză, electrozi, anod 
catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 
electroliţi, ion 

A înţeles conceptele de ion, 
electroliză, electrozi, anod, 
catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 
electroliţi în realizarea 
experimentelor virtuale 

A înţeles şi explică conceptele 
de ion, electroliză, electrozi, 

anod, catod, oxidare, 
reducere, disociaţie 

electrolitică, electroliţi în 
realizarea experimentelor 

virtuale 

A înţeles explică şi aplică 
conceptele de ion, 

electroliză, electrozi, anod, 
catod, oxidare, reducere, 

disociaţie electrolitică, 
electroliţi în realizarea 
experimentelor virtuale 

Realizarea sarcinilor, 
interpretarea observaţiilor şi 

dezbaterea concluziilor 

Nu a realizat nici o sarcină; 
nu este capabil să 

interpreteze rezultatele şi nici 
să emită concluzii 

Realizează o parte din sarcini; 
este capabil să interpreteze 
unele rezultate, dar nu poate 

să emită concluzii 

Realizează toate sarcinile; 
are idei creative în 

interpretarea rezultatelor şi 
emite concluzii originale 

sus

 



 
Concluzii 

 

Metoda surprinde prin noutate şi captivează interesul actualmente scăzut al elevilor şi într-o oarecare măsură îi motivează în studiu chimiei, al 
aplicaţiilor acesteia… Metoda deschide orizontul elevilor asupra unei altfel de abordări a studiului chimiei, dezvoltă creativitatea celor mai receptivi şi 
dornici de a învăţa lucruri noi. 

Punctele slabe ale metodei rezidă din faptul că elevii nu-şi pot forma deprinderi şi abilităţi de a utiliza ustensile, aparatură de laborator, substanţe, 
realizarea efectivă a experimentelor. De aceea, lecţiile care folosesc metode virtuale nu trebuie aplicate excesiv sau trebuie îmbinate cu experimente 
concrete de laborator. 

Punctele tari ale metodei sunt multiple: 

- experimentele virtuale dezvoltate folosind pachetul software Crocodile Chemistry pot asigura fondul experimental al multor lecţii din programa de 
chimie fizică şi anorganica prevăzută de Ministerul Educaţiei; 

- experimentele virtuale pot fi o metodă de salvare atunci când nu se dispune de substanţe sau ustensile necesare realizării unui experiment real; 

- experimentele virtuale permit înţelegerea mai eficientă a unor conţinuturi cu grad de dificultate mai ridicat, de către elevi; 

- poate determina evitarea realizării experimentelor cu substanţe toxice precum şi a eventualelor accidente, înlăturând orice grad de periculozitate; 

- folosirea calculatorului este o metodă eficientă de captare a interesului şi atenţiei elevilor. 

 

 

 
  


