
LECTIA 13  

Electrizarea, sarcina electrică. Interacţiunea dintre corpurile electrizate 
 

Introducere.  

 

Deoarece materia este alcatuita din atomi si molecule, este bine de amintit ca un atom este alcatuit din  

- Nucleu  

o Protoni (sarcina +) 

o Neutroni 

- Strat de electroni (sarcina - ) care graviteaza , la fel ca planetele in jurul soarelui (nucleul) 

 

Deoarece electronii aflati pe orbite de raza mai mare sunt mai slab legati de nucleu, acestia se pot 

transfera la alt atom, miscându-se pe orbită în jurul nucleului acestuia.  

DEFINITIE   

 SARCINA ELECTRICĂ q este mărimea fizică scalară care măsoară starea de electrizare a unui corp 

(lipsa sau exces de electroni) 

[q]SI= 1 C (coulomb) 

Orice sarcina electrică e multiplu de sarcina unui electron.  

𝑞 = 𝑛 ∙ 𝑒 (n numarul de electroni, e sarcina unui electron  𝑒 = 1,6 ∙ 10−16 𝐶 

Exemplu 

Bobita de polistiren acoperita cu o foiță de aluminiu a pierdut 1000 de electroni. Va avea sarcină 

POZITIVĂ (egală cu 1000 ∙ 1,6 ∙ 10−16 = 1,6 ∙ 103 ∙ 10−16 = 1,6 ∙ 10−13𝐶) 

CUM SE POATE FACE ELECTRIZAREA (incarcare cu sarcina electrică pozitivă/deficit de electroni sau 

negativă/ surplus de electroni)? 

IMPORTANT: corpurile cu acelasi tip de electrizare se RESPING (+ cu + si – cu - ) , cele cu tipuri contrare 

se ATRAG (minus cu plus) 



ELECTRIZAREA se face prin  

- Frecare (experiment 2 baloane , exp. balon sticlă, experiment polistiren, doza, bule de sapun )  

- Contact (staniolul este atras dar apoi este imediat respins  Experiment , explicatie ) 

- Influentă Explicatie  

ELECTROSCOPUL este un instrument care poate fi folosit pentru a se demonstra electrizarea prin contact 

( lamelele raman departate) sau influenta (lamelele se apropie la loc după îndepărtarea baghetei fara a 

atinge) 

 

UN mod mai avansat de  a se realiza sarcina electrostatică este mașina Van de Graaff  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IHWzN8o6lCU
https://youtu.be/l9rpOjePNVw
https://youtu.be/U-JouP0GTJo
https://youtu.be/2c9tqpEGsLo
https://youtu.be/My0Sa0q5MeI
https://youtu.be/f5jewBosBYw
https://youtu.be/oOz_F1pnb1Q

