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Тема уроку .   Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. 

Електроліз та його закони. 

Мета уроку:    поглибити поняття електролітичної дисоціації, вивчити природу 

електричного струму в розчинах і розплавах електролітів та процесу електролізу, 

з'ясувати фізичний зміст законів електролізу Фарадея, поняття електрохімічного 

еквіваленту речовини; розвивати в учнів уміння і наполегливість у розв’язанні 

поставленої проблеми, у досягненні поставлених завдань; виховати в учнів 

самостійність і наполегливість у навчанні. 

 

Матеріали до уроку: 

Вивчення матеріалу доцільно почати із запитання: Як ви  вважаєте, чи 

світитиметься лампочка, ввімкнена в електричне коло, якщо електроди опустити в 

дистильовану воду ? 

сполучаємо послідовно з електричною лампочкою посудину, в якій є дистильована 

вода і два вугільні електроди, вимикач, джерело постійного струму (вугільні 

електроди перед дослідом слід старанно зачистити наждачним папером і промити 

дистильованою водою). 

Замкнувши коло, виявляємо що лампочка не світиться. З’єднавши електроди 

провідником, переконуємося, що в колі є напруга. Отже, можна зробити висновок, 

що дистильована вода не проводить електричного струму. 

Додаємо до води трохи кухонної солі,  лампочка починає світитися, причому її 

яскравість збільшується, по мірі додавання кухонної солі, тобто провідність 

розчину сірчаної кислоти залежить від його концентрації : 

             Отже дистильована вода не є провідником, а розчин кухонної солі у воді – 

провідник. 

  

Причини дисоціації електролітів у воді. Чому саме водні розчини особливо добре 

проводять електрику? 

До електролітів належать речовини, молекули яких побудовані з позитивно і 

негативно заряджених атомів, стриманих силою електричної взаємодії. Проте сила 

взаємодії між двома зарядами в середовищі з електричною проникністю ԑ, згідно 

закону Кулона зменшується в ԑ разів. Тому в розчиннику з великою діелектричною 

сталою (у води ԑ = 81) сили, які стримують іони значно зменшуються. Молекули з 

таких слабо зв’язаних йонів під впливом безперервних теплових співударів 

«розбиваються» на заряджені частинки – йони. 



Димоціацію солі можна викликати без розчинника – сильним нагріванням. При 

нагріванні молекули солей, що складаються з іонів, можуть дисоціювати на окремі 

іони, тому розплави солей є теж провідниками струму  
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Оскільки виділення речовини на електролізі зумовлене нейтралізацію іонів на 

електродах, поміж масою виділення речовини на електролізі зумовлена 

нейтралізацію йонів на електродах,поміж масою виділеної речовини та зарядом,що 

пройшов через розчин, повинна існувати певна залежність, яка вперше була 

встановлена Фарадеєм. 

Перший закон Фарадея: маса речовини, яка виділяється на одну електроді, 

пропорційна кількості електрики яка проходить через електроліт:  

                                                       m = kq 

k- електрохімічний еквівалент речовини (чисельно дорівнює масі речовини, яка 

виділяється на електроді при проходженні одиниці заряду):  

                                             q = It , m = kIt . 

Електрохімічні еквіваленти різних речовин дуже істотно відрізняються один від 

одного. Від яких же властивостей речовини залежить величина її електрохімічного 

еквівалента?  

Відповідь на це запитання дає такий важливий закон, який так само встановив 

Фарадей на досліді. 

Другий закон Фарадея: електрохімічний еквівалент речовини прямо 

пропорційний молярній мамі речовини і обернено пропорційний валентності . 
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F=9,6·10
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кг/ моль – стала Фарадея. 

Далі пояснюють залежність опору розчинів електролітів від температури, 

порівнюють цю залежність для металів. 

 

Завдання додому: 

 Підготувати повідомлення на одну з тем: 

1. Гальванопластика. 

2. Гальваностегія. 

3. Електрометалургія. 

4.Очищення ( рафінування ) металів 

 Записати наступні задачі 
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