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SỰ ĐIỆN PHÂN 

I. Khái niệm: 

1. Thí nghiệm: 

- Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua muối NaCl nóng chảy, ở điện cực dương (nối với cực 

dương nguồn điện) thấy khí clo thoát ra, còn cực âm (nối với cực âm nguồn điện) thu được kim 

loại natri. 

- NaCl nóng chảy: 

NaCl  Na
+ 

+ Cl
-
. 

- Dưới tác dụng điện trường: ion âm chuyển về điện cực dương, ion dương chuyển về cực 

âm. 

+Cực dương (anot): xảy ra sự oxi hóa: 

Cl
-
(l)  Cl2 (k) + 2e. 

+Cực âm (cactot): xảy ra sự khử: 

2Na
+
 + 2e  2Na 

- Phương trình điện phân: 

2NaCl 
    
→   2Na + Cl2. 

- Tổng quát ta cần nắm những kiến thức cơ bản sau: 

+Các quá trình diễn ra trong bình điện phân: 

Muối 
       
→    Cation + Anion 

Catot (-, cực âm)    Anot (+, cực dương) 

- Tập trung các cation  (ion dương)  - Tập trung các anion (ion âm) 

- Nơi nhận electron.    - Nơi nhường elctron 

+Quá trình oxi hóa hay sự oxi hóa  + Quá trình khử hay sự khử 

+Cation là chất khử    +Anion là chất oxi hóa 

Cần phân biệt khái niện catot, anot giữa pin điện hóa và điện phân: 

 Về bản chất khái niệm catot, anot trong pin điện hóa và điện phân là như nhau. 

Catot là nơi xảy ra sự khử, anot là nơi xảy ra sự oxi hóa. 

 Khác nhau về dấu của điện cực, vì pin điện hóa là tự phản ứng, tự phát sinh dòng 

điện, nên anot là cực âm, catot là cực dương; còn trong điện phân là phải cung cấp nguồn điện 

để thực hiện một phản ứng, nên chiều dòng điện ngược với pin điện hóa, vì thế anot là cực 

dương, catot là cực âm. 

2. Khái niệm: 

- Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra ở bề mặt điện cực khi có dòng điện một 

chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li. 

II. Sự điện phân các chất điện li: 

1. Điện phân chất điện li nóng chảy: 

- Chủ yếu điều chế các kim loại mạnh: K, Na, Mg, Al, ... 

- Tổng quát: 

2MXn 
    
→   2M + nX2. 

Ví dụ: 

MgCl2 
    
→   Mg + Cl2. 
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2. Điện phân dung dịch: 

- Dùng điều chế các kim loại trung bình và yếu: Zn, Fe, Ni, ... 

1. Với muối của axit không chứa oxi (thƣờng là muối halogen): 

Muối halogen  
    
→   kim loại + khí halogen 

- Tổng quát: 

2MXn  
    
→   2M + nX2 

+Anot (+): X
-
, H2O 

+Catot (-): M
n+

, H2O 

- Các quá trình điện phân tại các điện cực: 

+Anot: 

2X
-
 + 2e  X2 

+Catot: 

 M
n+

 là K
+
  Al

3+
 thì chỉ có nước bị điện phân: 

H2O + 2e  H2 + 2OH
-
. 

 M
n+

 là Zn
2+

 trở đi thì hình thành kim loại: 

M
n+

 + ne  M 

Ví dụ 1: Viết phương trình điện phân dung dịch NaCl. 

Hƣớng dẫn: 

- Xác định các thành phần có mặt tại anot, catot: 

+Anot (+): Cl
-
, H2O 

+Catot (-): Na
+
, H2O 

- Nhận xét thấy tại catot Na
+
 là kim loại mạnh nên không tham gia điện phân, mà chỉ có 

nước điện phân: 

+Anot: 2Cl
-
  Cl2 + 2e 

+Catot: 2H2O + 2e  H2 + 2OH
-
. 

Vậy quá trình điện phân NaCl có nước tham gia điện phân: 

2NaCl + 2H2O  2NaOH + Cl2 + H2. 

Ví dụ 2: Viết phương trình điện phân dung dịch CuCl2. 

Hƣớng dẫn: 

- Xác định các thành phần có mặt tại anot, catot: 

+Anot (+): Cl
-
, H2O 

+Catot (-): Cu
2+

, H2O 

- Các quá trình điện phân: 

+Anot (+): 2Cl
-
   Cl2 + 2e 

+Catot (-): Cu
2+

 + 2e  Cu 

Vậy phương trình điện phân: 

CuCl2  Cu + Cl2 

2. Với muối của axit có chứa oxi (thƣờng gặp là muối nitrat, sunfat, ...): 

2.1. Với muối của kim loại mạnh: K, Na, ... 

- Muối kim loại mạnh với axit mạnh không bị điện phân, chỉ có nƣớc bị điện phân. 

Ví dụ: Điện phân dung dịch KNO3. 

2H2O 
    
→   2H2 + O2 
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2.2. Với muối kim loại trung bình và yếu: 

Muối của axit chứa oxi 
    
→   kim loại + khí O2 + axit tƣơng ứng. 

- Tổng quát: Điện phân muối MSO4 

+Anot (+): SO4
2-

, H2O 

+Catot (-): M
2+

, H2O 

- Các quá trình điện phân: 

+Anot: SO4
2-

 không tham gia điện phân, chỉ có nước điện phân: 

2H2O 
    
→   O2 + 4H

+
 + 4e 

+Catot: 

2M
2+

 + 4e  4M 

- Phương trình điện phân có nước tham gia: 

2MSO4 + 2H2O 
    
→   2M + 2H2SO4 + O2 

Ví dụ: Điện phân dung dịch CuSO4. 

2CuSO4 + H2O 
    
→   2Cu + 2H2SO4 +O2 

- Tương tự cho sự điện phân muối nitrat: 

4AgNO3 + 2H2O 
    
→   4Ag + 4HNO3 + O2 

2Cu(NO3)2 + 2H2O 
    
→   2Cu + 4HNO3 + O2 

III. Định luật Farađay: 

- Trong điện phân, một đương lượng điện bằng một đương lượng hóa học: 
     

   
 

   
 
 

     

  
 

   
   

 (cùng đơn vị là mol) 

Với là điện lượng truyền qua trong thời gian t(s): Q = It 

- Khối lượng chất X (rắn, lỏng, khí) thoát ra ở điện cực: 

   
   

  
 (g) 

Với: 

+A: khối lượng phân tử X 

+I: cường độ dòng điện (A) 

+t: thời gian điện phân (s) 

+F = 96500: hằng số Farađây (Culông/mol). F được xác định là số điện lượng của 1 mol 

electron: F = 1,602.10
-19

(C). 6,02.10
23

(mol
-1

)   96500 (C/mol) 

+n: số electron trao đổi tạo thành chất X. 

- Số mol chất X thoát ra khỏi điện cực hay số electron trao đổi tại điện cực: 

   
 

 
 

  

  
 (mol) hay ne trao đổi = 

  

 
 (mol) 
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PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN: 

I. Lý thuyết điện phân cần nhớ: 

1. Khái niệm catot, anot: 

- Anot ( )  được nối với cực dương dòng điện 1 chiều, ở đây xảy ra sự oxi hóa (quá trình 

oxi hóa, hay gọi là chất khử), nơi đây tập trung các ion âm của muối. 

A
n-

  A + ne 

- Catot (K) được nối với cực âm của nguồn điện một chiều, ở đây xảy ra sự khử (quá trình 

khử hay gọi là chất oxi hóa), nơi đây tập trung các ion dương của kim loại. 

B
m+

 + me  B. 

2. Các quá trình điện phân: 

1 Điện phân dung dịch muối:  

1.1 Điện phân các dung dịch muối của kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 

a. Ở catot (cực âm) 

- Các ion kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và ion nhôm không bị điện phân vì chúng có tính 

oxi hóa yếu hơn H2O. Chỉ có H2O bị điện phân theo phương trình:            

2H2O + 2e → H2 + 2OH
–
. 

b. Ở anot (cực dƣơng): 

- Nếu là S
2-

, Cl
-
, Br

-
, I

-
 thì chúng bị điện phân trước H2O theo thứ tự tính khử:  

 S
2-

>I
-
 > Br

-
 > Cl

-
 > H2O  (F

-
 không bị điện phân ) 

Phương trình điện phân tổng quát: 

S
2-

 → S + 2e 

2X
-
 → X2 + 2e (X là  halogen) 

Sau khi hết các ion đó, nếu tiếp tục điện phân thì H2O sẽ điện phân theo phương trình: 

2H2O → O2 + 4H
+
 + 4e 

- Nếu là các ion: NO3
-
, SO4

2-
, CO3

2-
, PO4

3-
...thì chúng không bị điện phân mà chỉ có H2O bị 

điện phân. 

Ví dụ 1: Điện phân NaBr. 

- Catod: Na
+
 không bị điện phân, H2O điện phân: 2H2O + 2e  H2 + 2OH

-
. 

- Anod: Br
-
 bị điện phân: 2Br

-
  Br2 + 2e 

Phương trình điện phân tổng quát: 

2Br
-
 + 2H2O  H2 + Br2 + 2OH

-
. 

Hay: 2NaBr + 2H2O  H2 + Br2 + 2NaOH 

Xảy ra tƣơng tự khi điện phân các dung dịch : NaCl , CaCl2 , MgCl2 , BaCl2 , AlCl3 

Không thể điều chế kim loại từ : Na → Al bằng phƣơng pháp điện phân dung dịch. 

Ví dụ 2: Điện phân Na2SO4. 

- Catod: Na
+
 không bị điện phân, H2O điện phân: 2H2O + 2e  H2 + 2OH

-
. 

- Anod: SO4
2-

 không bị điện phân, H2O điện phân: 2H2O  O2 + 4H
+
 + 4e. 

Phương trình điện phân tổng quát: 

2H2O  H2 + O2. 

Xảy ra tƣơng tự khi điện phân các dung dịch: NaNO3, K2SO4, Na2CO3, MgSO4, 

Al2(SO4)3… 
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1.2. Điện phân các dung dịch muối của các kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa 

a. Ở catot (cực âm) 

-  Các cation kim loại bị khử theo phương trình: 

M
n+

 + ne  M 

- Sau khi hết các ion đó, nếu tiếp tục điện phân thì H2O sẽ điện phân theo phương trình: 

2H2O + 2e → H2 + 2OH
–
. 

b. Ở anot (cực dƣơng): (tƣơng tự 1.1.b) 
Ví dụ: Điện phân CuSO4. 

- Catod: Cu
2+

 + 2e  Cu 

- Anod: SO4
2-

 không bị điện phân, chỉ có nước điện phân: 2H2O  O2 + 4H
+
 + 4e 

 Phương trình điện phân tổng quát: 

Cu
2+

 + 2H2O  Cu + 4H
+
 + O2. 

Hay: 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2. 

Xảy ra tƣơng tự khi điện phân các dung dịch  muối của kim loại từ Zn  Hg với các gốc 

axit NO3
-
 , SO4

2- 
. 

Với các muối halogen của kim loại từ Zn  Hg khi điện phân thu được Halogen và kim loại 

tương ứng. 

MXn 
    
→   M + 

 

 
X2. 

2. Điện phân dung dịch hỗn hợp muối: 

- Xảy ra đúng theo thứ tự dãy điện hóa, chất oxi hóa mạnh sẽ bị khử trước, chất khử mạnh 

sẽ bị oxi hóa trước. 

Ví dụ: Điện phân hỗn hợp NaCl cà Cu(NO3)2. 

- Catod: 

Cu
2+

: Cu
2+

 + 2e  Cu 

Na
+
: không bị điện phân, H2O bị điện phân: 2H2O + 4e  H2 + OH

-
. 

- Anod: 

Cl
-
: 2Cl

-
 + 2e  2Cl2. 

NO3
-
: không bị điện phân, H2O bị điện phân: 2H2O  4H

+
 + O2 + 4e. 

3. Định luật Faraday: 

- Khối lượng chất điện phân thoát ra ở catod hoặc anod: 

  
      

  
  

- Số mol electron trao đổi tại điện cực: 

   
  

 
  

- Các bƣớc giải bài điện phân: 

+Bước 1: Viết phương trình điện li của tất cả các chất điện phân; xác định các ion ở mỗi 

điện cực. 

+Bước 2: Viết các phương trình hóa học của các bán phản ứng (viết phương trình cho, 

nhận e của các ion tại các điện cực); tính số e trao đổi ở mỗi điện cực (Nếu giả thiết cho cường 

độ dòng điện và thời gian điện phân) : ne (cho ở anot) = ne (nhận ở catot) = ne trao đổi tại điện cực. 

+Bước 3: Biểu diễn các đại lượng theo các bán phản ứng hoặc theo phương trình điện 

phân chung. 

+Bước 4: Tính theo yêu cầu của bài toán. 
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+ Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo toàn mol electron (số mol electron 

thu được ở catot bằng số mol electron nhường ở anot) để giải cho nhanh. 

 

- Một số chú ý: 

 H2O bắt đầu điện phân tại các điện cực khi: 

+ Ở catot:  bắt đầu xuất hiện bọt khí hoặc khối lượng catot không đổi nghĩa là các ion 

kim loại bị điện phân trong dung dịch đã bị điện phân hết. 

+ Khi pH của dung dịch không đổi có nghĩa là các ion âm hoặc dương (hay cả hai 

loại) có thể bị điện phân đã bị điện phân hết. Khi đó tiếp tục điện phân sẽ là H2O bị điện phân. 

 Khi điện phân các dung dịch:  

+ Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…) 

+ Axit có oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,…) 

+ Muối tạo bởi axit có oxi và bazơ kiềm (KNO3, Na2SO4,…) 

Thực tế là điện phân H2O để cho H2 (ở catot) và O2 (ở anot). 

 Khi điện phân dung dịch với anot là một kim loại không trơ (không phải Pt hay điện 

cực than chì) thì tại anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực. 

 Có thể có các phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành ở điện cực, chất tan 

trong dung dịch, chất dùng làm điện cực như: Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn tạo 

ra nước Gia–ven và có khí H2 thoát ra ở catot ; Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại 

bám trên catot . 

 Khối lượng catot tăng chính là khối lượng kim loại tạo thành sau điện phân bám vào.  

Độ giảm khối lƣợng của dung dịch: Δm = (mkết tủa + mkhí) 

 Nếu đề bài cho I và t thì trước hết tính số mol electron trao đổi ở từng điện cực (ne) 

(với F = 96500 khi t = giây và F = 26,8 khi t = giờ). Sau đó dựa vào thứ tự điện phân, so sánh 

tổng số mol electron nhường hoặc nhận với ne để biết mức độ điện phân xảy ra.  

 Nếu đề bài cho lượng khí thoát ra ở điện cực hoặc sự thay đổi về khối lượng dung 

dịch, khối lượng điện cực, pH, thì dựa vào các bán phản ứng để tính số mol electron thu hoặc 

nhường ở mỗi điện cực để tính I hoặc t . 

 Nếu đề bài yêu cầu tính điện lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức: 

Q = I.t = ne.F . 

 Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion mà đề bài đã cho rồi so sánh 

với thời gian t trong đề bài. Nếu t’ < t thì lượng ion đó đã bị điện phân hết còn nếu t’ > t thì 

lượng ion đó chưa bị điện phân hết. 

 Khi điện phân các dung dịch trong các bình điện phân mắc nối tiếp thì cường độ dòng 

điện và thời gian điện phân ở mỗi bình là như nhau  sự thu hoặc nhường electron ở các điện 

cực cùng tên phải như nhau và các chất sinh ra ở các điện cực cùng tên tỉ lệ mol với nhau. 

 Trong nhiều trường hợp có thể dùng định luật bảo toàn mol electron (số mol electron 

thu được ở catot = số mol electron nhường ở anot) để giải cho nhanh. 
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Ví dụ 1: Điện phân 100ml dung dịch chứa NaCl với điện cực trơ ,có màng ngăn, cường 

độ dòng điện   I = 1.93 . Tính thời gian điện phân để được dung dịch pH = 12, thể tích dung 

dịch được xem như không thay đổi, hiệu suất điện phân là 100%. 

A.  50s  B.  100s     C. 150s         D . 200s 

Hƣớng dẫn: 

Vì dung dịch có pH = 12  Môi trường kiềm . 

pH = 12  [H
+
] = 10

-12
  [OH

-
] = 0,01 M       = 0,001 mol 

                          NaCl   Na
+  

+  Cl
-
  

Catot (-)      Anot (+)   

Na
+
 không bị điện phân                      

2H2O + 2e  H2  +  2OH
-
     Cl

-
  Cl2 + 2e 

0,001  0,001                            

ne trao đổi = 0,001 mol = 
  

 
  t = 

           

    
     

Ví dụ 2: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl 

bằng dòng điện có cường độ 2 . Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là 

A. 2,240 lít.  B. 2,912 lít.  C. 1,792 lít.  D. 1,344 lít. 

Hƣớng dẫn 

n e trao đổi tại điện cực = 
  

 
 = 0,2 mol

 

Catot (-)      Anot (+)   

(Cu
2+

; Na
+
, H2O)     (SO4

2-
, Cl

-
, H2O) 

Na
+ 
không điện phân    SO4

2-
  không điện phân 

Cu
2+

 + 2e     Cu     2Cl
-
    Cl2  +    2e 

           0,2  0,2      0,2                                              0,12     0,06      0,12 

2H2O  4H
+
 + O2 +  4e                                 

0,02   0,08 

Vkhí = (0,06 + 0,02). 22,4 = 1,792 lít 

Cách khác: 

Xét tại anot ne trao đổi = 0,2 mol >            = 0,12 mol, do đó H2O tiếp tục bị điện phân nên 

sẽ khí O2 sinh ra thêm tại anot. 

Bảo toàn e ta có: ne trao đổi =             +          = 0,02 mol 

     
 

 
    = 0,06 mol  Vanot =                0,06 + 0,02) = 1,792 lít. 

Ví dụ 3: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M và AgNO3 0.1M với cường độ dòng 

điện I = 3,86 .Tính thời gian điện phân để được một khối lượng kim loại bám bên catot là 

1,72g ? 

A. 250s  B. 1000s  C.500s  D. 750s 

Hƣớng dẫn 

              ,               

Giả sử điện phân hết Cu
2+

 và Ag
+
 thì mkim loại = 64.0,02 + 108.0,01 = 2,36 g > 1,72 g 

mAg = 1,08 g < 1,72 g  Ag
+
 điện phân hết,  Cu

2+
 chưa điện phân hết (theo thứ tự điện 

phân) 
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 mCu sinh ra = 1,72 – 1,08 = 0,64 g                  = 0,01 mol 

tđiện phân =                +                = 
            

    
 

            

       
 = 750 s 

Ví dụ 4: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng 

điện cực trơ . Khi ở catot có 3,2 gam Cu thì thể tích khí thoát ra ở anot là  

A. 0,56 lít  B. 0,84 lít  C. 0,672 lít  D. 0,448 lít 

Hƣớng dẫn: 

nHCl = 0,02 mol,               , nCu =                   = 0,05 mol 

Catot chỉ có Cu nhận e, anot có Cl
-
 nhường e và nếu Cl

-
 thì H2O sẽ tiếp tục điện phân tạo O2. 

Bảo toàn e ta có:                                 = 
       –      

 
 = 0,02 mol. 

     
 

 
          mol 

Vanot = (0,01 + 0,02).22,4 = 0,672 (lít) 

Ví dụ 5: Điện phân 100 ml hỗn hợp dung dịch gồm FeCl3 1M , FeCl2 2M , CuCl2 1M và 

HCl 2M với điện cực trơ có màng ngăn xốp cường độ dòng điện là 5  trong 2 giờ 40 phút 50 

giây ở catot thu được: 

A. 5,6 g Fe  B. 2,8 g Fe  C. 6,4 g Cu  D. 4,6 g Cu 

Hƣớng dẫn: 

                                                       

ne trao đổi tại điện cực = 
  

 
 

      

     
         

Thứ tự điện phân Fe
3+

  Cu
2+

  H
+

  Fe
2+

. 

Bảo toàn e tại điện cực ta có: ne trao đổi tại điện cực =                        . 

Thay số mol các ion theo thứ tự ưu tiên vào để so sánh, ta có: 

0,5 mol < (0,1 + 2.0,1 + 0,2) + 2.02 = 0,9 mol  

Fe
2+

 còn dư, phản ứng điện phân dừng lại ở H
+
 và lượng H

+
 cũng đã hết. 

Tại catot chỉ có Cu sinh ra  mCu = 0,1.64 = 6,4 g 
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BÀI TẬP SỰ ĐIỆN PHÂN 

Câu 1: Cho các dung dịch sau: CaCl2, FeCl2, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4, CuCl2, Pb(NO3)2, 

HNO3, NaNO3, Fe(NO3)2, KOH.  ần lượt tiến hành điện phân các dung dịch trên. 

a. Số chất chỉ có nước điện phân là: H2SO4, Ba(OH)2, Na2SO4, HNO3, NaNO3, KOH. 

 A. 6   B. 7   C. 8   D. 9 

b. Số chất sau khi điện phân xong có môi trường axit: H2SO4, Pb(NO3)2, HNO3, Fe(NO3)3. 

 A. 2   B. 4   C. 3   D. 5 

c. Số chất điện phân xong có môi trường bazo là: CaCl2, Ba(OH)2, KOH. 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 2: Tính thể tích khí (đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện 

cực trơ, màng ngăn xốp.   

  A. 0,024 lit  B. 1,120 lit  C. 2,240 lit       D. 4,48 lit 

2NaCl + 2H2O  2NaOH + Cl2 + H2  V = 0,05.2.22,4 = 2,240 lit 

Câu 3: Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Hỏi khi ở catot thoát ra 6,4 gam 

đồng thì ở anot thoát ra bao nhiêu lít khí (đktc) 

 A. 1,12 lít  B. 2,24 lít  C. 3,36 lít  D. 4,48 lít  

BT e: 2nCu
2+

 = 4nO2  nO2 = 0,1 mol  V = 2,24 lít 

Câu 4: Điện phân 200ml dung dịch AgNO3 0,4M với điện cực trơ, cường độ dòng điện là 9,65A. 

Tính khối lượng  g sinh ra khi t1 = 400s; t2 = 1200s 

 A. 2,16g ; 10,8g      B. 4,32g ; 8,64g C. 4,32g ; 13,96g   D. 4,32g ; 10,8g 

 ne trao đổi max = nAg
+
 = 0,08 mol  mAg max = 8,64 gam 

tại t1 = 400s  ne trao đổi = It/F = 0,04 mol  mAg = 4,32 gam 

tại t2 = 1200s  ne trao đổi = It/F = 0,12 mol  hết Ag
+
. 

Câu 5: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M với I = 9,65A, t = 200s, H = 100%. 

1. Khối lượng (gam) Cu thu được ở catot là: 

 A. 0,32  B. 0,96  C. 0,64  D. 0,16 

ne trao đổi max = 2nCu
2+

 = 0,04 mol; ne tđ t = 200s = 0,02 mol  nCu =0,02/2=0,01 mol  mCu = 0,64 g 

2. Nếu điện phân hết lượng CuSO4 ở trên thì pH của dung dịch sau điện phân là:  

 A. 1   B. 0,7   C. 0,4   D. Kết quả khác 

Catot      Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu    2H2O   4H
+
 +  4e +  O2 

0,02 0,04       0,04 0,04 

 [H
+
] = 0,04/0,1 = 0,4M  pH = 0,4 

Câu 6: Trong quá trình điện phân, những ion âm (anion) di chuyển về  

 A. anot, ở đây chúng bị khử   B. anot, ở đây chúng bị oxi hoá 

 C. catot, ở đây chúng bị khử   D. catot, ở đây chúng bị oxi hoá 

Câu 7: Trong quá trình điện phân dung dịch KCl, quá trình nào sau đây xảy ra ở cực dương 

(anot)  

  A. ion Cl

 bị oxi hoá.   B. ion Cl


 bị khử. C. ion K

+ 
 bị khử.   D. ion K

+ 
 bị oxi 

hoá. 

Câu 8: Điện phân NaBr nóng chảy thu được Br2 là do có: 

 A. Sự oxi hóa ion Br
–
 ở anot   B. Sự oxi hóa ion Br

–
 ở catot 

 C. Sự khử ion Br
–
 ở anot    D. Sự khử ion Br

–
 ở catot 
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Câu 9: Cho 4 dung dịch là CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Dung dịch nào sau khi điện phân cho 

môi trường axit với điện cực trơ có màng ngăn xốp 

 A. CuSO4  B. K2SO4  C. NaCl  D. KNO3 

Câu 10: Điện phân dung dịch ZnSO4 ở catot xảy ra quá trình: 

 A. Zn
2+

 + 2e  Zn     B. SO4
2-

 - 2e  S + 2O2 

 C. H2O + 2e  2OH
-
 + ½ H2

 
    D. H2O -2e   ½ O2  + 2 H

+
  

Câu 11: Tiến hành điện phân 400ml dung dịch CuCl2 0,5M. Hỏi khi ở catot thoát ra 6,4 gam 

đồng thì ở anot thoát ra bao nhiêu lít khí (đktc) 

 A. 1,12 lít  B. 2,24 lít  C. 3,36 lít  D. 4,48 lít  

Câu 12: Hoà tan 1,28 gam CuSO4 vào nước rồi đem điện phân. Sau một thời gian thu được 800 

ml dung dịch có pH = 2. Hiệu suất phản ứng điện phân là 

 A. 62,5%  B. 50%   C. 75%  D. 80% 

nCu
2+

pứ = 4nH
+
/2 = 10

-2
.0,8/2 = 0,004 mol  H = 50% 

Câu 13: Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện 

phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam      

A. 1,6g  B. 6,4g  C. 8,0 gam  D. 18,8g 

mdd giảm = mO2 + mCu = 32.0,1.2/4 + 0,1.64 = 8,0 gam 

Câu 14: Điện phân dung dịch NaCl, dùng điện cực trơ, có vách ngăn, thu được 200 ml dung 

dịch có pH = 13. Nếu tiếp tục điện phân 200 ml dung dịch này cho đến hết khí clo thoát ra ở 

anot thì cần thời gian 386 giây, cường độ dòng điện 2A. Hiệu suất điện phân 100%.  ượng 

muối ăn có trong dung dịch lúc đầu là bao nhiêu gam?  

 A. 2,808 gam  B. 1,638 gam  C. 1,17 gam  D. 1,404 gam 

Catot      Anot 

Tại pH = 13:  

H2O + 2e  2HO
-
 + H2   2Cl

-
  Cl2 + 2e 

  0,02 0,02    0,02  0,02 

Điện phân hết 200 mL dung dịch pH = 13: ne trao đổi = It/F = 0,008 mol = nCl-
. 

nNaCl = 0,02 + 0,008 = 0,028 mol  mNaCl bđ = 1,638 gam 

Câu 15: Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ I=9,65A. Tính khối lượng Cu 

bám bên catot khi thời gian điện phân t1 =200s và t2 =500s (với hiệu suất là 100%) 

 A. 0,32g ; 0,64g      B. 0,64g ; 1,28g C. 0,64g ; 1,32g   D. 0,32g ; 1,28g 

ne tđ max = 2nCu
2+

 = 0,04 mol  mCu max = 64.0,02 = 1,28 gam. 

t1 = 200s  ne tđ = It/F = 0,02 mol  nCu = 0,01 mol  mCu = 0,64 mol 

t2 = 500s  ne tđ = It/F = 0,05 mol  hết Cu
2+

. 

Câu 16: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân 

thu được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng 

vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là 

 A. 0,60.  B. 0,15.  C. 0,45.  D. 0,80.  

Catot    Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu  2Cl
-
  Cl2 +   2e 

0,075 0,15    0,075 0,15 

Dung dịch X còn CuCl2 dư : Fe + Cu
2+

  Fe
2+

 + Cu  nCu
2+
dư = 0,225 mol 

nCu
2+

tổng = 0,075 + 0,225 = 0,30 mol  V = 0,60 lít 
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Câu 17: Cho các ion: Na
+
, Al

3+
, Ca

2+
, Cl

-
, SO4

2-
, NO3

-
. Các ion không bị điện phân khi ở trạng 

thái dung dịch là: 

 A. Na
+
, Al

3+
, SO4

2-
, NO3

-
, Ca

2+
   B. Na

+
, Al

3+
, SO4

2-
, Cl

-
. 

 C. Na
+
, Al

3+
, Cl

-
, NO3

-
.    D. Al

3+
, Cu

2+
, Cl

-
, NO3

-
. 

Câu 18: Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ), ở cực âm xảy ra phản ứng 

nào sau đây? 

 A. Ag  Ag
+
 + 1e     B. Ag

+
 + 1e  Ag 

 C. 2H2O  4H
+
 + O2 + 4e    D. 2H2O + 2e  H2 + 2OH

–
 

Câu 19: Cho các dung dịch riêng biệt sau: KCl, NaCl, CaCl2, Na2SO4, ZnSO4, H2SO4, KNO3, 

AgNO3, NaOH. Dung dịch khi điện phân thực chất chỉ là điện phân nước đó là:  

 A. NaOH, NaCl, ZnSO4, KNO3, AgNO3. B. NaOH, Na2SO4, H2SO4, KNO3, CaCl2.  

 C. NaOH, Na2SO4, H2SO4, KNO3. D. Na2SO4, KNO3, KCl.  

Câu 20: Điện phân với điện cực trơ 2 lít dung dịch CuSO4 cho đến khi ở mỗi điện cực đều 

thoát ra 0,02 mol khí thì ngừng. Dung dịch sau điện phân có pH bằng bao nhiêu. (Thể tích dung 

dịch không thay đổi) 

 A. 2   B. 1,7   C. 2,3   D. 1 

Tại catot sinh ra khí H2, anot sinh ra khí O2, khi catot có khí thoát ra thì Cu
2+

 đã hết. 

BT e cho hai điện cực: 2nCu
2+

 + 2nH2 = 4nO2  nCu
2+

 = 0,02 mol 

nH
+

spứ = 2nCu
2+

/4 = 2.0,02/4 = 0,01 mol  [H
+
] = 0,01/2 = 0,005M  pH = 2,3 

Câu 21: Điện phân 200ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ bằng dòng điện một chiều I = 

9,65A. Khi thể tích khí thoát ra ở cả hai điện cực đều là 1,12 lít (đktc) thì dừng điện phân. Khối 

lượng kim loại sinh ra ở catốt và thời gian điện phân là:      

 A. 3,2 gam và 2000s     B. 6,4 gam và 1000s 

 C. 6,4 gam và 2000s        D. 3,2 gam và 1800s 

Có khí thoát ra ở catot  hết Cu
2+

. 

BT e cho hai điện cực : 2nCu
2+

 + 2nH2 = 4nO2  nCu
2+

 = nCu = 0,05 mol  mCu = 3,2 gam 

ne tđ = 4nO2 = It/F  t = 2000s 

Câu 22: Khi điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion Fe
2+

, Fe
3+

, 

Cu
2+

, H
+
 thì thứ tự các ion bị điện phân ở catot là : 

 A.  Fe
3+

, Fe
2+

, H
+
, Cu

2+
    B.  Cu

2+
, H

+
, Fe

3+
, Fe

2+
 

 C.  Cu
2+

, H
+
, Fe

2+
, Fe

3+
    D.  Fe

3+
, Cu

2+
, H

+
, Fe

2+
 

Câu 23: Tiến hành điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp một dung dịch chứa a mol 

FeSO4 và b mol NaCl. Để dung dịch sau điện phân làm quì tím hoá đỏ thì: 

  A. b> 2a  B. b< 2a  C. b = 2a  D. a = 2b 

Catot     Anot 

Fe
2+

 + 2e  Fe   2Cl
-
  Cl2 + 2e 

a  2a    b  b 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2  2H2O  4H

+
 + 4e + O2 

Quỳ tím hóa đỏ  dung dịch có H
+
  2a > b 

Câu 24: Điện phân dung dịch hỗn hợp (CuSO4 và KBr) trong đó nồng độ mol/lit của 2 dung 

dịch này bằng nhau. Sau khi khí thoát ra ở cả 2 điện cực thì ngừng. Nếu thêm vài giọt dung 

dịch quỳ tím vào dung dịch sau điện phân màu của dung dịch thay đổi như thế nào. 

  . không đổi màu         B. dung dịch có màu đỏ              

 C. dung dịch có màu xanh            D. không xác định được 
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Catot      Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu    2Br
-
  Br2 + 2e 

2x 4x    2x  2x 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2   H2O  4H

+
 + 4e + O2 

Khí thoát ra ở 2 điện cực nghĩa là ở catot hết Cu
2+

, ở anot có H
+
 tạo thành. 

Câu 25: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 

gam hỗn hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). Số mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X 

lần lượt là 

 A. 0,2 và 0,2  B. 0,3 và 0,4  C. 0,4 và 0,2  D. 0,4 và 0,3 

Catot    Anot 

Ag
+
 + 1e  Ag  H2O  4H

+
 + 4e +  O2 

x x  x  0,8 0,2  

Cu
2+

 + 2e  Cu 

y 2y y  BT e: {
        

           
  {

     
     

 

Câu 26: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực 

trơ (hiệu suất điện phân là 100%). Khi ở catốt có 3,2g Cu thì thể tích khí thoát ra (đkc) ở anốt 

là . 

 A. 0, 56 lít  B. 0, 84 lít  C. 0, 672 lít  D. 0,448 lit 

nH
+
 = 0,02 mol, nCu

2+
 = 0,1 mol 

Catot    Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu  2Cl
-
 + 2e  Cl2 

 0,10,05  0,020,02 0,01 

    H2O  4H
+
 + 4e + O2 

      0,080,02 

Vanot = 22,4.(0,01 + 0,02) = 0,672 lít 

Câu 27: Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,04 mol, Cu(NO3)2 0,04 mol. Sau một thời 

gian điện phân khi điện lượng tải qua bình điện phân là 9650 (C) thì dừng lại. Tính khối lượng 

kim loại bám trên catot? 

 A. 6,21 g  B. 6,12 g  C. 6,88 g  D. 6,24 g 

ne tđ = It/F = Q/F = 0,1 mol = 0,04 + 2nCu
2+

pứ  nCu = 0,03 mol 

 mkl = 108.0,04 + 64.0,03 = 6,24 gam 

Câu 28: Có 200ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Để điện phân hết ion kim loại trong 

dung dịch cần dòng điện 0,402A, thời gian 4 giờ, trên catot thoát ra 3,44g kim loại. Nồng độ mol/l 

của Cu(NO3)2 và AgNO3 lần  lượt là 

 A. 0,1 và 0,2  B. 0,01 và 0,1 C. 0,1 và 0,01 D. 0,1 và 0,1 

nCu
2+

 = 0,2x mol, nAg
+
 = 0,2y mol  2.0,2x + 0,2y = It/F = 0,06 

64.0,2x + 108.0,2y = 3,44  x = y = 0,1 

Câu 29: Điện phân 500 ml dung dịch A chứa CuCl2 0,2M, NaCl 0,1M với cường độ dòng  điện  

I= 4A, thời gian t giây đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Giá trị của t là: 

 A. 4250 giây  B. 3425 giây  C. 4825 giây  D. 2225 giây 

Catot có khí thoát ra  hết Cu
2+

  t = 2nCu
2+

.F/I = 4825 s 
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Câu 30: Tiến hành điện phân có màng ngăn xốp 500ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,02M và 

NaCl 0,2M. Sau khi ở anot thoát ra 0,448 lít khí ở đktc thì ngừng điện phân. Thể tích dung dịch 

HNO3 0,1M cần để trung hòa dung dịch thu được sau điện phân là 

 A. 200ml               B. 300ml                     C. 250 ml  D. 400ml 

Catot    Anot 

2H
+
 + 2e  H2  2Cl

-
  Cl2 +   2e 

0,010,01  0,04 0,02 0,04 

H2O +  2e  2HO
-
 + H2 

  0,030,03   nHNO3 = HO
-
 = 0,03 mol  V = 300 mL 

Câu 31: Dung dịch X gồm Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3. Điện phân dung dịch X với điện cực 

trơ đến khi vừa hết màu xanh kết quả thu được ở catot  gồm các kim loại : 

 A. Zn, Cu, Ag B. Cu, Ag  C. Zn, Cu  D. Zn, Ag     

Câu 32: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 2M với điện cực 

trơ và dòng điện có I = 9,65A trong 6000s thấy khối lượng catot tăng m gam. Tính m: 

 A. 40,2  B. 49,6  C. 53,4  D. 60 

ne tđ = It/F = 0,6 mol  0,4 + 2nCu
2+

 = 0,6  nCu
2+

 = 0,1 mol  m = 108.0,4 + 64.0,1 = 49,6 

gam 

Câu 33: Điện phân dung dịch chứa (x mol KCl và y mol Cu(NO3)2) thu được dung dịch có khả 

năng hòa tan được MgO. Liên hệ giữa x, y là:   

 A. x < 2y  B. x > 2y   C. x = 2y  D. y < 2x 

Catot     Anot 

Cu
2+

 +  2e  Cu  2Cl
-
  Cl2 + 2e 

y 2y   x  x 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2  H2O  4H

+
 + 4e + O2 

Dung dịch sau phản ứng hòa tan được MgO  môi trường axit  2y > x. 

Câu 34: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 với điện cực trơ và 

dòng điện có I = 0,965 , đến khi catot vừa bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng, thời gian tiêu tốn 

hết 7000s đồng thời khối lượng catot tăng 3 gam. Nồng độ mỗi muối trong dung dịch theo thứ 

tự trên lần lượt là: 

 A. 0,1 và 0,15 B. 0,15 và 0,05 C. 0,05 và 0,1 D. 0,1 và 0,2 

nCu
2+

 = 0,2x mol, nAg
+
 = 0,2y mol; ne tđ = It/F = 0,07 mol  

 {
                
                  

  {
      
      

 

Câu 35: Điện phân dung dịch  hỗn hợp gồm CuCl2, HCl, NaCl (có màng ngăn). Trong quá trình điện 

phân pH của dung dịch sẽ : 

 A. Tăng dần  B. Giảm dần      C. Không đổi        D. Đầu tiên tăng sau đó 

giảm 

Câu 36: Tiến hành điện phân 400ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 1,05M và NaCl 2M với 

điện cực trơ cho đến khi có khí thoát ra ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau 

điện phân có pH bằng bao nhiêu? 

 A. 2   B. 7   C. 1   D. 12,3 

BT e: 2nCu
2+

 = nCl
-
 + 4nO2  nO2 = 0,01 mol 

 nH
+
 = 4.0,01 = 0,04 mol  [H

+
]=0,1 M  pH = 1 
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Câu 37: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,15 mol FeCl3, 0,3 mol CuCl2 và 0,15 mol HCl 

(điện cực trơ, màng ngăn xốp). Khi catot bắt đầu sủi bọt khí thì ngừng điện phân. Tại thời điểm 

này khối lượng catot đã tăng: 

 A. 0 gam  B. 27,6 gam  C. 19,2 gam  D. 18,4 gam 

Catot sủi bọt khí  hết Cu
2+

  mcatot tăng = 64.0,3 = 19,2 gam 

Câu 38: Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp) 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,02M và 

NaCl 0,2M. Sau khi ở anot thoát ra 0,448 lit khí (đktc) thì ngừng điện phân. Tính pH của dung 

dịch sau điện phân: 

 A. pH = 8,7  B. pH = 12  C. pH = 12,78 D. pH = 10,25 

BT e: 2nH2 + nHO
-
 = 2nCl2  nHO

-
 = 2.0,02 – 0,01 = 0,03 mol 

 [HO
-
] = 0,06 M  pH = 12,78 

Câu 39: Dung dịch X chứa HCl, CuSO4 và Fe2(SO4)3. Lấy 400 ml dung dịch X đem điện phân 

(điện cực trơ) với I = 7,72  đến khi ở catot được 0,08 mol Cu thì dùng lại. Khi đó ở anot có 0,1 

mol một chất khí bay ra. Thời gian điện phân và nồng độ mol/l của Fe
2+

 lần lượt là 

 A. 2300s và 0,1M B. 2500s và 0,1M C. 2300s và 0,15M D. 2500s và 0,15M 

Catot     Anot 

Fe
3+

 + 1e   Fe
2+

   2Cl
-
  Cl2 + 2e 

0,4x0,4x 0,4x   0,1 0,2 

Cu
2+

 +  2e  Cu   

0,16 0,16 0,08   BT e: 0,4x + 0,16 = 0,2  x = 0,1 M; t = ne tđ.F/I = 2500s 

Câu 40: Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 và 1 mol NaNO3 với điện cực trơ, 

trong thời gian 48'15'' thu được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. 

Kim loại M là: 

 A. Cu   B. Zn   C. Ni   D. Đáp án khác 

ne tại anot = 4nO2 = 0,36 mol  nM
2+

 = 0,36/2 = 0,18 mol  M = 64 

Câu 41: Điện phân hoàn toàn 200 ml một dung dịch có hòa tan Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường 

độ dòng điện là 0,965 và thời gian điện phân 2 giờ, nhận thấy khối lượng của catot tăng thêm 

4,128 gam. Nồng độ mol của mỗi nuối trong dung dịch ban đầu là?  

 A. [AgNO3]=[Cu(NO3)2]=0,1M   B. [AgNO3]=[Cu(NO3)2]=0,01M 

 C. [AgNO3]=[Cu(NO3)2]=0,2M   D. [AgNO3]=[Cu(NO3)2]=0,12M 

Theo đáp án  nAg
+
 = nCu

2+
 = 0,2x mol  64.0,2x + 108.0,2x = 4,128  x = 0,12 M 

Câu 42: Điện phân dung dịch có hòa tan 10,16 gam FeCl2 và 3,51 gam NaCl (có màng ngăn và 

điện cực trơ) trong thời gian 33 phút 20 giây với cường độ dòng điện I= 9,65 A. Dung dịch sau 

điện phân trung hòa vừa đủ V lít dung dịch HCl 0,2M. Giá trị của V là: 

 A. 0,1                       B. 0,2                          C. 0,3                         D. 0,5 

ne tđ = It/F = 0,2 mol; nFe
2+

 = 0,08 mol; nNaCl = 0,06 mol 

Catot     Anot 

Fe
2+

 + 2e  Fe  2Cl
-
  Cl2 + 2e 

0,080,16    

H2O + 2e  2HO
-
 + H2  

0,040,04    nHCl = nHO
-
 = 0,04 mol  V = 0,2 lít 

Câu 43: Điện phân dung dịch gồm a mol CuSO4 và 2a mol NaCl sau khi ở catot bắt đầu thoát 

khí thì dừng lại. Dung dịch thu được gồm; 

 A. CuSO4; Na2SO4  B. CuSO4; NaCl C. Na2SO4 D. H2SO4; Na2SO4 
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Catot    Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu  2Cl
- 
 Cl2 + 2e 

a 2a   2a  2a 

Ở catot hết Cu
2+

, ở anot hết Cl
-
  Na2SO4. 

Câu 44: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch 

muối của chúng là:  

             A. Fe, Cu, Ag.               B. Mg, Zn, Cu.               C. Al, Fe, Cr.                  D. Ba, Ag, 

Au. 

Câu 45: Điện phân một dung dịch hỗn hợp gồm HCl, CuCl2, NaCl với điện cực trơ, có màng 

ngăn. Kết luận nào sau đây là sai: 

 A. Quá trình điện phân HCl kèm theo sự giảm trị số pH (nồng độ H
+
 giảm, pH tăng) 

 B. Quá trình điện phân CuCl2, pH không đổi. 

 C. Quá trình điện phân H2O kèm theo sự tăng trị số pH (do bị mất nước trong khi điện 

phân) 

 D. Thứ tự điện phân là CuCl2, HCl, NaCl, H2O 

Câu 46: Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp các chất tan: NaBr; FeCl3; CuCl2; HCl thì thứ 

tự phóng điện ở catot lần lượt là (biết trong dãy điện hoá, cặp Fe
3+

/Fe
2+

 đứng sau cặp Cu
2+

/Cu) 

 A. Fe
3+

, Cu
2+

, Fe
2+

, H
+
, H2O.   B. Fe

3+
, Fe

2+
, Cu

2+
, H

+
, H2O. 

 C. Fe
3+

, Cu
2+

, H
+
, Fe

2+
,  H2O.   D. Cu

2+
, H

+
, Fe

3+
, Fe

2+
, H2O. 

Câu 47: Nhóm các kim loại chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là: 

 A. Be, Na, Au, Ca, Rb.    B. Li, Ba, Al, K, Na.  

 C. Al, Zn, Mg, Ca, K.    D. K, Al, Ag, Au, Pt. 

Câu 48: Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân MgCl2 nóng chảy? 

 A. Sự oxi hóa ion Mg
2+

     B. Sự khử ion Mg
2+

  

C. Sự oxi hóa ion Cl
–
     D. Sự khử ion Cl

–
 

Câu 49: Trong các dung dịch sau: Na2SO4, CuSO4, NaCl, AgNO3, KNO3, BaCl2, số dung dịch 

mà trong quá trình điện phân có pH không thay đổi là 

 A. 2   B. 3    C. 4   D. 5 

Câu 50: Điện phân dung dịch 1 muối nitrat kim loại với hiệu suất điện phân 100% cường độ 

dòng điện không đổi 7,72A trong thời gian 9 phút 22,5 giây. Sau khi kết thúc thấy khối lượng 

cattot tăng lên 4,86g do kim loại bám vào. Kim loại đó là 

 A. Cu                  B. Ag                           C. Hg                         D. Pb 

ne tđ =It/F = 0,045 mol = n.4,86/M  M = 108n  M = 108, n = 1 (Ag) 

Câu 51: Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại M, dùng điện cực trơ, cường độ dòng điện 

2A. Sau thời gian điện phân 4 giờ 1 phút 15 giây, không thấy khí tạo ở catot, khối lượng catot tăng 

9,75 gam. Sự điện phân có hiệu suất 100%, ion kim loại bị khử tạo thành kim loại bám hết vào catot. 

Kim loại M là 

 A. Zn   B. Pb                                C. Cu                            D. Fe 

ne tđ = It/F = 0,3 mol = n.9,75/M  M = 32,5n  n = 2, M = 65 (Zn) 

Câu 52: Sau một thời gian điện phân 500 ml dung dịch CuCl2, người ta thu được 3,36 lít khí 

(đktc) ở anôt. Sau đó ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau điện phân, phản ứng 

xong, khối lượng đinh sắt gia tăng 1,6g. Vậy nồng độ của CuCl2 trước khi điện phân là:  

  A. 0,7M                B. 0,1M                C. 0,2M               D. 0,5M 

nCu
2+
dư = nFe pứ = 1,6/(64 – 56) = 0,2 mol; nCu

2+
pứ = nCl2 = 0,15 mol 
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nCuCl2 = 0,12 + 0,15 = 0,35 mol  [CuCl2] = 0,7 M 

Câu 53: Tiến hành điện phân 500ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M (điện cực trơ) với cường độ 

I=19,3A, sau thời gian 400 giây ngắt dòng điện để yên bình điện phân để phản ứng xảy ra hoàn 

toàn (tạo khí NO) thì thu được dung dịch X. Khối lượng của X giảm bao nhiêu gam so với 

dung dịch ban đầu? 

 A. 1,88 gam  B. 1,28 gam  C. 3,80 gam  D. 1,24 gam 

ne tđ = It/F = 0,08 mol = 2nCu
2+

pứ  nCu = 0,04 mol 

H2O   4H
+
 +  4e +  O2 

  0,080,08 0,02 

3Cu +  8H
+
  + 2NO3

-
  3Cu

2+
 + 2NO + 4H2O 

0,03 0,08   0,02 

mgiảm = mCu spứ + mO2 + mNO = 64.(0,04 – 0,03) + 32.0,02 + 30.0,02 = 1,88 gam 

Câu 54: Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu 

được dung dịch chỉ chứa một chất tan và có pH = 12. Vậy: 

 A. chỉ có HCl bị điện phân. 

 B. chỉ có KCl bị điện phân. 

    C. HCl và KCl đều bị điện phân hết. 

 D. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phần. 

pH = 12  môi trường bazo  hết HCl. 

Câu 55: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa 200 ml dung dịch AgNO3 và 

Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catot và 4,48 lít khí ở anot (đktc). Nồng độ mol 

AgNO3 và  Cu(NO3)2 trong X lần lượt là  

             A. 2M và 1M.   B. 1M và 2M.        C. 2M và 4M.                D. 4M và 2M. 

nAg
+
 = 0,2x mol; nCu

2+
 = 0,2y mol  108.0,2x + 64.0,2y = 56 

BT e: 0,2x + 2.0,2y = 4.0,2  x = 2, y = 1. 

Câu 56: Hòa tan 30,4 gam FeSO4 vào 200 gam dung dịch HCl 1,095% thu được dung dịch A. 

Đem điện phân A với dòng điện có I = 1,34 A trong 2 giờ thu được m gam kim loại ở catot và 

V(l) khí (đktc) ở anot. Tìm m và V 

 A. 1,12 và 0,896 B. 5,6 và 0,896 C. 1,12 và 1,344 D. 8,9 và 0,672 

A có: nFe
2+

 = 0,2 mol; nH
+
 = 0,06 mol; nCl

-
 = 0,06 mol; nSO4

2-
 = 0,2 mol 

ne tđ = It/F = 0,1 mol. 

Tại catot: 0,1 = nH
+
 + 2nFe

2+
pứ  nFe

2+
pứ = 0,02 mol  m = 56.0,02 = 1,12 gam 

Tại anot: 0,1 = nCl
-
 + 4nO2  nO2 = 0,01 mol  V = 22,4.(0,03 + 0,01) = 0,896 lít 

Câu 57: Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng 

điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không 

đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khi điện phân là 

 A. 3,59 gam.  B. 2,31 gam.  C. 1,67 gam.  D. 2,95 gam. 

nCu
2+

 = 0,04 mol, nCl
-
 = 0,02 mol, ne tđ = It/F = 0,06 mol 

Tại catot: nCu
2+

pứ = 0,06/2 = 0,03 mol  mCu = 1,92 gam 

Tại anot: 0,06 = 0,02 + 4nO2  nO2 = 0,01 mol 

mgiảm = mCu + mCl2 + mO2 = 1,92 + 71.0,01 + 32.0,01 = 2,95 gam 

Câu 58: Điện phân dung dịch (a mol Cu(NO3)2 và b mol NaCl) với điện cực trơ có màng ngăn. 

Sau khi điện phân hết Cu
2+
, để ở anot chỉ thu được 1 khí duy nhất thì liên hệ giữa a và b là: 

 A. b=2a  B. b>2a  C. b<2a  D. b≥2a 



18 

 

Catot: Cu
2+

 + 2e  Cu  ne tđ = 2a  Anot: 2Cl
-
  Cl2 + 2e  ne tđ = b 

Để anot chỉ có khí Cl2   2a ≤ b
 

Câu 59: Điện phân 100ml dung dịch A chứa Cu
2+

, Na
+
; H

+
; SO4

2-
 có pH = 1, điện cực trơ. Sau 

một thời gian điện phân, rút điện cực ra khỏi dung dịch, thấy khối lượng dung dịch giảm 0,64 

gam và dung dịch có màu xanh nhạt, thể tích dung dịch không đổi. Tính nồng độ H
+
 có trong 

dung dịch sau khi điện phân. 

 A. 0,2M.   B. 0,1M.   C. 0,16M.   D. 0,26M. 

Dung dịch có màu xanh nhạt  Cu
2+

 dư  mgiảm = mCu + mO2 = 0,64 gam 

BT e: 2nCu = 4nO2  nCu = 0,008 mol, nO2 = 0,004 mol  nH
+

tạo thành = 4nO2 = 0,016 mol  

[H
+
]spứ = 0,016/0,1 + 10

-1
 = 0,26 M 

Câu 60: Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và 

NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 

giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m 

là: 

 A. 4,05.  B. 2,70.  C. 1,35.  D. 5,40. 

ne tđ = It/F = 0,2 mol; nCu
2+

 = 0,05 mol, nCl
-
 = 0,35 mol 

Catot      Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu   2Cl
-
  Cl2 + 2e 

0,050,1    0,2  0,2 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2  Al + H2O + HO

-
  AlO2

-
 + 

 

 
H2 

0,10,1   0,1  0,1    mAl max = 2,70 gam 

Câu 62: Dung dịch X chứa hỗn hợp KCl và NaCl. Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 200 gam 

dung dịch X đến khi tỉ khối của khí ở cực dương bắt đầu giảm thì dừng lại. Để trung hoà dung dịch 

sau điện phân cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì được 

15,8 gam muối khan. Khối lượng muối KCl và NaCl lần lượt là 

 A. 3,77g và 2,925g       B. 11,31g và 8,775g  

 C. 7,45g và 5,85g               D. Kết quả khác 

Tỉ khối khí ở anot bắt đầu giảm  Cl
-
 vừa điện phân hết. 

Catot      Anot 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2  2Cl

-
  Cl2 + 2e 

 0,2 0,2   0,2  0,2 

H
+
 + HO

-
  H2O 

0,20,2 

Dung dịch sau phản ứng: K
+
: x mol; Na

+
: y mol, SO4

2-
: 0,1 mol 

 39x + 23y = 15,8 – 96.0,1 = 6,2 

BTNT Cl: x + y = 0,2  x = y = 0,1 mol  mKCl = 7,45 gam; mNaCl = 5,85 gam 

Câu 63: Dung dịch X gồm a mol CuSO4, b mol NaCl (a>2b). Điện phân dung dịch X (điện cực 

trơ, màng ngăn xốp) cho tới khi ở catot bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại. Thể tích khí (đktc) 

giải phóng trên anot là 

 A. 5,6(2a+b) lít. B. 11,2(a+b) lít. C. 5,6(2a-b) lít. D. 22,4(2a-b) lít. 

Catot    Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu  2Cl
-
  Cl2 + 2e 

a 2a   b 0,5b b 

    H2O  4H
+
 + O2 + 4e 
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BT e: 2a = b + 4nO2  nO2 = (2a – b)/4 

V = 22,4.[(2a – b)/4 + 0,5b) = 22,4.(0,5a + 0,25b) = 22,4.0,25.(2a + b) = 5,6.(2a + b) 

Câu 64: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2 , thu được 

dung dịch A chứa hai chất tan có cùng nồng độ mol/l. Nhúng một thanh Fe vào dung dịch A, 

đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất, rút thanh Fe ra 

cân lại thấy khối lượng thanh Fe giảm 1,04 gam so với ban đầu. Thời gian điện phân là  

 A. 2895 giây.  B. 7720 giây.  C. 5790 giây.  D. 3860 giây. 

Dung dịch A chứa Cu(NO3)2 dư: x mol và HNO3: x mol (cùng nồng độ mol) 

Catot    Anot 

Cu
2+

  + 2e  Cu  H2O   4H
+
 + O2 + 4e 

0,5x x     x  x 

Khi Fe + dung dịch A: 

Fe   Fe
2+

  + 2e   Cu
2+

 + 2e  Cu 

1,375x      2,75x   x 2x x 

       4H
+
 + NO3 + 3e  NO + 2H2O 

       x  0,75x 

mFe giảm = mFe pứ - mCu bám = 56.1,375x – 64x = 1,04  x = 0,08 mol 

ne tđ = x mol = 0,08 mol = It/F  t = 3860 s 

Câu 65: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 

2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). 

Cho 16,8 gam bột Fe vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng 

hoàn toàn thu được 22,7 gam chất rắn. Giá trị của t là 

 A. 0,50.  B. 1,00.  C. 0,25.  D. 2,00. 

Catot     Anot 

Ag
+
 + 1e  Ag   H2O  4H

+
 + O2 + 4e 

x x         x        x 

Fe + dung dịch X: mAg max = 21,6 gam < 22,7 gam  Fe còn dư, chỉ tạo Fe
2+

. 

Fe    Fe
2+

  + 2e  Ag
+
 +   1e    Ag 

(0,1-0,125x) (0,2-0,25x)  (0,2-x)  (0,2-x)  (0,2-x) 

      4H
+
 + NO3

-
 + 3e  NO + 2H2O 

      x  0,75x 

mrắn = mFe dư + mAg = 56.[0,3-(0,1-0,125x)] + 108.(0,2-x) = 22,7  x = 0,1 mol 

ne tđ = 0,1 mol = It/F  t = 3600 s = 1,00 h 

Câu 66: Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 2 lít dung dịch chứa 0,2 mol CuCl2 và 0,4 mol 

BaCl2 cho đến khi được dung dịch có pH =13 thì dừng điện phân. Xem thể tích dung dịch 

không đổi. Hãy cho biết thể tích khí lần lượt thu được ở hai điện cực catot, anot (đktc) là 

 A. 4,48 lít và 44,8 lít   B. 2,24 lít và 4,48 lít  

 C. 2,24 lít và 6,72 lít    D. 6,72 lít và 2,24 lít 

Catot      Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu    2Cl
-
  Cl2 + 2e 

0,2 0,4      0,3 0,6 

H2O + 2e  2HO
-
 + H2 

 0,2 0,20,1   Vcatot = 22,4.0,3 = 6,72 lít; Vanot = 22,4.0,1 = 2,24 lít 
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Câu 67:  Điện phân có màng ngăn với điện cực trơ 400 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 aM và NaCl 

1M, với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch tạo thành bị giảm so với ban đầu là 

10,4 gam. Giá trị của a là 

 A. 0,1M.  B. 0,2M.  C. 0,125M.  D. 0,129M. 

ne tđ = It/F = 0,2 mol, mCl2 max = 14,2 gam  còn Cl
-
 sau phản ứng. 

Catot     Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu   2Cl
-
  Cl2 + 2e 

 0,4a 0,8a 0,4a    0,1 0,2 

H2O + 2e   2HO
-
 +  H2  

 (0,2-0,8a)  (0,1-0,4a) 

mdd giảm = 64.0,4a + 2.(0,2-0,8a) + 71.0,1 = 10,4  a = 0,125 M 

Câu 68: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, 

điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng 

điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 

gam Al2O3. Giá trị của m là 

 A. 25,6.  B. 23,5  C. 51,1.  D. 50,4. 

Catot     Anot 

Cu
2+

 + 2e  Cu   2Cl
-
  Cl2 +   2e 

0,1 0,2    0,6 0,3 0,6 

 H2O + 2e  2HO
-
 + H2 (1)  H2O  4H

+
 + O2 + 4e (2) 

  0,4 0,4     1,2 0,3 

 (1): Al2O3 + 2HO
-
  2AlO2

-
 + H2O 

 0,2 0,4 

m = 160.0,1 + 58,5.0,6 = 51,1 gam 

(2): Al2O3 + 6H
+
  2Al

3+
 + 3H2O 

0,2 1,2 

Loại (2) vì nO2 = nanot. 

Câu 69: Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kg Al ở catot 

và 89,6 m
3
 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X 

(đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 115,2  B. 82,8  C. 144,0  D. 104,4 

X gồm CO2 và O2  nCO2 = 0,015 mol, nO2 = 0,035 mol  nCO2 : nO2 = 3 : 7 

Trong 4 kmol X có 2,8 mol O2 
    
→   4nO2 + 4nCO2 = 3nAl  nAl = 144,0 kg 


