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Cuvânt înainte
Chimia, alãturi de alte ºtiinþe ale naturii, reprezintã nucleul dezvoltãrii
tehnologiei moderne. Oamenii de ºtiinþã folosesc cunoºtinþele de chimie
în studiul biologiei, medicinei, tehnicii spaþiale sau pentru a gãsi soluþii
de combatere a poluãrii.
Importanþa crescândã a chimiei în tehnica de vârf a secolului al
XXI-lea plaseazã chimia într-o poziþie cheie pentru viaþa oamenilor.
Pe tot parcursul manualului, cunoºtinþele teoretice sunt însoþite de
activitãþi experimentale, ale cãror rezolvãri sunt puse în evidenþã prin
ilustraþii colorate, care urmãresc demonstrarea autenticitãþii fenomenelor
chimice.
Exerciþiile ºi problemele, numeroase ºi variate, însoþesc fiecare temã.
Pentru rezolvarea lor, la sfârºitul manualului sunt date indicaþii ºi
rãspunsuri. Testele, care se regãsesc la sfârºitul fiecãrui capitol, permit
verificarea cunoºtinþelor acumulate în contexte noi.
Temelor notate cu
vor fi studiate în cadrul curriculum-ului difeü
renþiat.

3
http://www.all.ro/chimie-c1-manual-pentru-clasa-a-xii-a.html

Cuprins

1. Clasificarea sistemelor reactante ........................................................................................................................... 5
Reacþii chimice ......................................................................................................................................... 6
Exerciþii ºi probleme .............................................................................................................................. 10
Test ........................................................................................................................................................... 12
2. Energia ºi reacþiile chimice ................................................................................................................................... 13
2.1. Schimburi energetice în reacþiile chimice ........................................................................................... 14
2.2. Procese exoterme ºi procese endoterme ........................................................................................... 15
2.3. Cãldura de reacþie ................................................................................................................................. 17
2.4. Variaþia de entalpie în reacþiile chimice .............................................................................................. 19
2.5. Legea lui Hess ....................................................................................................................................... 23
2.6. Bilanþul termic al reacþiilor chimice ..................................................................................................... 25
2.7. Cãldura de dizolvare .............................................................................................................................. 26
2.8. Cãldura de neutralizare ......................................................................................................................... 27
2.9. Cãldura de combustie. Arderea hidrocarburilor ................................................................................. 29
2.10. Energia în sistemele biologice. Rolul ATP ºi ADP. Arderea zaharurilor ........................................ 32
Exerciþii ºi probleme .............................................................................................................................. 35
Test ........................................................................................................................................................... 38
3. Viteza de reacþie ...................................................................................................................................................... 39
3.1. Factorul timp în desfãºurarea reacþiilor chimice. Reacþii rapide. Reacþii lente ............................ 40
3.2. Viteza de reacþie .................................................................................................................................... 42
3.3. Factorii care influenþeazã viteza de reacþie ....................................................................................... 44
Influenþa concentraþiei reactanþilor asupra vitezei de reacþie .......................................................... 44
Influenþa temperaturii asupra vitezei de reacþie ................................................................................ 52
Influenþa catalizatorilor asupra vitezei de reacþie .............................................................................. 54
Catalizatori. Inhibitori ............................................................................................................................. 55
3.4. Mecanisme de reacþie ........................................................................................................................... 57
Mecanismul sintezei HCl ....................................................................................................................... 58
Tipuri de intermediari de reacþie în chimia organicã ........................................................................ 59
Mecanismul monoclorurãrii metanului ................................................................................................. 61
Mecanismul clorurãrii etenei cu acid clorhidric ................................................................................. 62
Mecanismul clorurãrii catalitice a benzenului .................................................................................... 64
Exerciþii ºi probleme .............................................................................................................................. 67
Test ........................................................................................................................................................... 70
4. Echilibre în reacþiile chimice ................................................................................................................................ 71
4.1. Echilibre acido-bazice ............................................................................................................................ 72
Reacþii acido-bazice ............................................................................................................................... 73
Constante de echilibru în soluþii acido-bazice ................................................................................... 76
Scala de pH ............................................................................................................................................ 78
Mãsurarea pH-ului soluþiilor apoase de acizi ºi baze tari ............................................................... 79
Mãsurarea pH-ului soluþiilor apoase de acizi ºi baze slabe; pKa ºi pKb ....................................... 80
Titrare acido-bazicã ................................................................................................................................ 83
Reacþia de hidrolizã a sãrurilor ............................................................................................................ 85
Soluþii tampon ......................................................................................................................................... 87
Soluþii tampon în sisteme biologice .................................................................................................... 89
Exerciþii ºi probleme .............................................................................................................................. 93
Test ........................................................................................................................................................... 95
4.2. Echilibre în sisteme redox .................................................................................................................... 96
Cupluri oxido-reducãtoare ..................................................................................................................... 97
Reacþiile redox, sursã de energie ........................................................................................................ 99
Volumetria prin reacþii de oxido-reducere ......................................................................................... 106
Electroliza, proces redox ..................................................................................................................... 108
Exerciþii ºi probleme ............................................................................................................................ 118
Test ......................................................................................................................................................... 121
4.3. Reacþii cu formare de precipitate ...................................................................................................... 122
Identificarea cationilor .......................................................................................................................... 122
Identificarea anionilor ........................................................................................................................... 124
Solubilitatea ........................................................................................................................................... 125
Exerciþii ºi probleme ............................................................................................................................ 127
4.4. Reacþii cu formare de combinaþii complexe ..................................................................................... 128
Proprietãþile combinaþiilor complexe .................................................................................................. 131
Exerciþii ºi probleme ............................................................................................................................ 136
Test ......................................................................................................................................................... 138
Rãspunsuri
................................................................................................................................................................ 139
Anexe
................................................................................................................................................................ 143

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

4

http://www.all.ro/chimie-c1-manual-pentru-clasa-a-xii-a.html

1

Clasificarea
sistemelor reactante

Orice cunoºtinþe din domeniul ºtiinþelor naturii decurg din nevoile
vieþii practice.
S. Arrhenius

Obiective
Sã clasifici reacþiile în
funcþie de diferite criterii
Sã dai exemple de reacþii
din fiecare clasã
menþionatã
Sã rezolvi exerciþii ºi
probleme care au la bazã
diferite tipuri de reacþii
chimice
Sã explici fenomene
întâlnite în naturã ºi în
viaþa cotidianã

Natura trebuie sã fie respectatã,
iubitã ºi protejatã.

Simpla contemplare a fenomenelor care au loc în naturã, de la
încolþirea seminþelor ºi dezvoltarea plantelor, pânã la înflorirea pomilor
ºi cãderea frunzelor, toamna, nu face decât sã ne uimeascã prin
diversitatea formelor de manifestare. De-a lungul anilor, oamenii de
ºtiinþã au învãþat sã observe toate aceste fenomene, studiindu-le în
laborator ºi trãgând importante concluzii formulate în principii ºi legi.
De ce îngãlbenesc frunzele? De ce ard substanþele? De ce se
oþeteºte vinul? De ce alimentele trebuie pãstrate la rece? Ce
medicamente trebuie luate contra gripei? Cum se poate lupta contra
tuberculozei sau a virusului SIDA? Iatã numai câteva întrebãri la
care, pentru a rãspunde, chimiºtii trebuie sã cunoascã produºi care
se pot obþine din plante, compoziþia aerului, a vinului ºi a aspirinei,
a substanþelor utilizate la fabricarea medicamentelor.
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Reacþii chimice
Chimia, ca ºtiinþã a naturii, studiazã structura ºi proprietãþile
substanþelor sub aspectul schimbãrilor de compoziþie, a transformãrilor
profunde calitative pe care acestea le suferã permanent.
Procesele în care una sau mai multe substanþe chimice, în
anumite condiþii de temperaturã, presiune ºi concentraþie, se
transformã în alte substanþe se numesc reacþii chimice.
Reacþiile chimice sunt reprezentate prin ecuaþii chimice.
O ecuaþie chimicã indicã transformarea:
REACTANÞI → PRODUªI DE REACÞIE
n Sub acþiunea luminii solare absorbite de clorofilã,
plantele verzi sintetizeazã
substanþe organice din dioxid de carbon ºi apã ºi
elibereazã oxigen.

ºi numãrul de moli al substanþelor care participã la transformarea
chimicã. De exemplu:
Pt

2CH4 + 2NH3 + 3O2 → 2HCN + 6H2O
1000°C

Pe lângã numãrul de moli (legea conservãrii masei) pot fi introduse
ºi alte informaþii referitoare la desfãºurarea reacþiei:
stãrile de agregare ale reactanþilor ºi ale produºilor de reacþie:
luminã

C6H 5CH3 (l) + 2Cl2 (g) → C6H 5CHCl2 (l) + 2HCl (g)
3Cu (s) + 8HNO3 (aq) → 3Cu(NO3)2 (aq) + 2NO (g) + 4H2O (l)
2HNO3 (aq) + Na2CO 3 (s) → 2NaNO 3 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)
condiþiile de reacþie: temperaturã, presiune, solvent.
Astfel, reacþia acetilenei cu clorul conduce la produºi de reacþie
diferiþi, în funcþie de mediul în care se desfãºoarã. Când reactanþii
sunt în stare gazoasã, reacþia este violentã, cu explozie:
C 2H 2 (g) + Cl2 (g) → 2C (s) + 2HCl (g)
Dacã reactanþii sunt dizolvaþi în CCl 4, reacþia se desfãºoarã ca o
reacþie de adiþie:
CCl4

HC≡CH (g) + 2Cl2 (sol) → Cl2CHCHCl 2 (l)
Adiþia HBr la propenã se face direct, cu respectarea regulii lui
Markovnikov:
CH3CH=CH2 + HBr→ CH3C HCH 3
|
Br
2bromopropan

În prezenþa unui peroxid, reacþia decurge contrar acestei reguli:
n Din reacþia cuprului cu
acidul azotic rezultã NO
care trece uºor în NO2 (vapori bruni de hipoazotidã).

peroxid

CH3CH=CH2 + HBr → CH3CH 2CH2Br
1bromopropan

efectul termic care însoþeºte reacþiile chimice:

2HCl (aq) + Ba(OH)2 (aq) → BaCl2 (aq) + 2H2O (l) + Q
N 2 (g) + 3H2 (g)

450°C

350 atm
Fe/Al2O 3

2NH 3 (g) + Q
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Clasificarea reacþiilor chimice
Reacþiile chimice au loc la nivelul atomilor ºi moleculelor, la nivel
microscopic, ºi sunt influenþate de factorii macroscopici care le însoþesc.
Datoritã numãrului extrem de mare de reacþii chimice s-au abordat
diferite criterii de clasificare ale acestora.

în:

Numãr de oxidare
În funcþie de numãrul de oxidare (N.O.), reacþiile chimice se împart

n N.O. reprezintã sarcini reale pentru
ioni ºi sarcini formale pentru atomii
dintr-o moleculã.
N.O. este egal cu numãrul de
electroni proprii implicaþi în
formarea legãturilor chimice.

Reacþii fãrã modificarea N.O.:
 Reacþii de neutralizare:
HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H2O (l)

 Reacþii de schimb sau dublã înlocuire, reacþiile în care douã
substanþe compuse schimbã între ele unele particule:
AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl↓ (s) + NaNO3 (aq)
pp. alb

Pb(NO3)2 (aq) + K2CrO4 (aq) → PbCrO4↓ (s) + 2KNO3 (aq)
pp. galben

 Reacþii de descompunere a carbonaþilor, reacþiile în care un
reactant se transformã în doi sau mai mulþi produºi de reacþie:
t°C

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)

n Precipitarea AgCl.

Reacþii cu modificarea N.O.:
 Reacþii de combinare, reacþiile în care doi sau mai mulþi reactanþi
se unesc pentru a forma un singur produs de reacþie:
t °C

2Al (s) + 3I2 (s) → 2AlI 3 (s)
 Reacþii de descompunere:
t °C

2KClO3 (s) → 2KCl (s) + 3O2 (g)
t °C

 Electroliza:

HgO (s) → Hg (l) + 1/2O2 (g)

n Reacþia Al cu I2.

electrolizã

2H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g)
 Reacþii de ardere:
CH4 (g) + 2O2 (g) → CO 2 (g) + 2H2O (g)
 Reacþii de înlocuire sau substituþie, reacþiile în care o substanþã
simplã înlocuieºte un element dintr-o substanþã compusã:

n Electroliza apei.

Fe2O 3 (s) + 2Al (s) → 2Fe (s) + Al2O3 (s)
n Dã trei exemple de reacþii fãrã modificarea
N.O. ºi trei exemple de reacþii cu modificarea N.O.,
ºi realizeazã-le în laborator.
n Scrie ecuaþiile reacþiilor pentru câte douã transformãri cu ºi
fãrã modificarea N.O., folosind ca reactant HNO3 cu o bazã, cu douã
sãruri ºi cu un metal inactiv.
http://www.all.ro/chimie-c1-manual-pentru-clasa-a-xii-a.html
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Factori macroscopici
Criteriile de clasificare ale reacþiilor chimice în funcþie de factorii
macroscopici sunt:
Efectul termic:
 Reacþii exoterme, reacþiile care au loc cu degajare de cãldurã:
CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l) + 890 kJ
NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l) + 57,27 kJ
 Reacþii endoterme, reacþiile care au loc cu absorbþie de cãldurã:
C2H 6 (g) → 2C (g) + 6H (g)  2819 kJ
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)  182 kJ

n Arderea cãrbunilor este
o reacþie exotermã.

Viteza de reacþie:
 Reacþii lente:
 ruginirea fierului:
4Fe(s) + 2H2O(l) + 3O2(g) → 4FeO(OH)(s)
 esterificarea necatalizatã a alcoolului etilic cu acid acetic:
C2H5OH (aq) + CH3COOH (aq)
CH3COOC2H5 (aq) + H2O (l)
 Reacþii rapide (ionice):
 reacþiile acizilor cu bazele (reacþii de neutralizare):
KOH (aq) + HI (aq) → KI (aq) + H2O (l)
 reacþiile cu formare de precipitat:
Co(NO 3)2 (aq) + (NH4)2S (aq) → CoS (s) + 2NH4NO 3 (aq)

n Pentru solurile acide se folosesc îngrãºãminte bazice.

Echilibrul chimic:
 Reacþii reversibile:
2HI (g)
H2 (g) + I2 (g)
4NO2 (g) + 6H2O (g)
4NH3 (g) + 7O2 (g)
 izomerizarea alcanilor:
t°C, AlCl3

CH3CH2CH2CH 3

CH 3CHCH3
|
CH 3

 Reacþii ireversibile:
 reacþii de ardere:
S (s) + O2 (g) → SO2 (g)
 reacþii cu degajare de gaze:
Zn (s) + 2HCl (aq) → ZnCl 2 (aq) + H2 (g)↑
 reacþii cu formare de precipitat:
HgCl2 (aq) + 2KI (aq) → HgI2 (s)↓ + 2KCl (aq)
Fazele sistemului
n Reacþia dintre NH3 (aq)
ºi FeCl 3 (aq) conduce la
precipitarea Fe(OH)3.

Faza este porþiunea omogenã dintr-un sistem separatã de restul
sistemului prin suprafeþe de separare.
 Reacþii în sisteme omogene (monofazice):
2CO (g) + O2 (g) → 2CO2 (g)
 Reacþii în sisteme eterogene (polifazice):
t°C

3Fe (s) + 4H2O (g) → Fe 3O 4 (s) + 4H2 (g)
8
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Factori microscopici
Aceastã clasificare þine cont de particulele implicate în reacþiile
chimice: electroni, protoni, ioni, molecule.
 Reacþii de oxido-reducere (reacþii redox), reacþiile cu transfer
de electroni, care au loc cu modificarea numãrului de oxidare, N.O.:
 obþinerea clorului în laborator:
+7

1

2KMnO4 (aq) + 16HCl (aq) →
+2

0

→ 2MnCl2 (aq) + 2KCl (aq) + 5Cl2 (g) + 8H2O (aq)
 oxidarea metanului în prezenþa oxizilor de azot, metodã de
obþinere a aldehidei formice:
4

0

400600°C

0

2

CH4 (g) + O2 (g) → CH2O (g) + H2O (g)
 Reacþii acido-bazice, reacþiile cu transfer de protoni:
 ionizarea acizilor în apã:
HCl (g) + H2O (l) → H3O+ (aq) + Cl (aq)
 reacþia aminelor cu apa:
CH3NH 3] + (aq) + HO (aq)
CH3NH2 (g) + H2O (l)
 Reacþii de precipitare, reacþiile ionice:
 identificarea ionilor:
(Ba2+ + 2Cl) (aq) + (2H+ + SO42) (aq) →
→ BaSO4 (s)↓ + 2(H+ + Cl) (aq)
AgNO 3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s)↓ + NaNO3 (aq)
FeCl 3 (aq) + 3NaOH (aq) → Fe(OH) 3↓ + 3NaCl (aq)
 Reacþii de complexare, reacþiile cu formare de combinaþii
complexe:
AgOH↓ + 2NH3 → [Ag(NH 3)2]OH reactiv Tollens
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH) 4]
sodiu tetrahidroxozinc (II)

n Dintre douã lame metalice, una de Zn ºi alta de
Cu, în soluþie de HCl, doar
Zn reacþioneazã.

n Hidroxidul de cupru (bazã
insolubilã) se obþine prin
adãugarea de NaOH într-o
soluþie de CuSO 4.

n Scrie corect ecuaþiile urmãtoarelor reacþii ºi completeazã tabelul de
mai jos:
Nr.
crt.

Factori macroscopici
Efect termic
Vitezã de Echilibru
reacþie

Reacþii

1.

H2 (g) + Cl2 (g) → HCl (g)

2.

HCl (aq) + KClO3 (s) →
→ KCl (aq) + Cl2 (g) + H2O (l)

3.

Fe2O 3 (s) + CO (g) →
→ Fe (s) + CO2 (g)  Q

4.

CuSO4 (aq) + NaOH (aq) →
→ Cu(OH)2 (s) + Na2SO4 (aq)

5.

C6H 6 (l) + HONO2 (aq) →
→ C 6H 5NO2 (l) + H2O (l)

Factori microscopici
Importanþã
Reacþii cu
Reacþii fãrã
modificarea N.O. modificarea N.O.

t°C

obþinerea
fontei
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n Reacþiile substanþelor organice sunt procese complexe, în decursul
cãrora se desfac legãturile covalente din moleculele reactanþilor ºi
se refac covalenþe în moleculele produºilor de reacþie.
Reacþiile la care participã substanþele organice se pot clasifica în
funcþie de natura legãturilor scindate în procesele chimice. Astfel,
ele pot fi:
 Reacþii de substituþie, reacþiile în care se scindeazã legãturile
σ din substrat:
HO 

C 6H 5NH2 + CH 3Cl → C6H 5NHCH3 + HCl
nModelarea
reacþiei de
substituþie.

 Reacþii de adiþie, reacþiile în care sunt implicate legãturile π din
substrat:
Ni

CH3 CH3 + H2 → CH3CHCH 3
|
OH
 Reacþii de eliminare, reacþiile care decurg cu formarea
unor legãturi multiple, prin eliminarea intramolecularã a unor
molecule mici (H 2, HCl, H2O etc.):
t°C

C2H 5OH → C 2H4 + H2O
H 2SO 4

n Modelarea reacþiei de adiþie.

eliminare

 Reacþii de transpoziþie, reacþiile care se desfãºoarã
prin schimbarea poziþiei unor atomi sau a unei grupe de
atomi într-o moleculã:
NH2
t°
NH4+ OCN → O=C
NH2
uree

În chimia organicã, reacþiile se clasificã ºi în funcþie de
O
natura fragmentului introdus: acilare (RC
), alchilare
n Modelarea reacþiei de eliminare.

(R), hidrogenare (H), nitrare (NO2) etc.

?Exerciþii ºi probleme

?
&

I. Completeazã spaþiile libere din urmãtoarele enunþuri:
1. Combustia metanului este o reacþie de .........
2. Sublimarea naftalinei este un proces .........
3. Descompunerea pietrei de var este o reacþie dupã efectul termic ºi se foloseºte pentru obþinerea
4. În reacþia de izomerizare, pentanul se transformã în ......... sau ............
5. Hidroxidul de cupru este o bazã
ºi se obþine în urma unei reacþii de
dintre
ºi o bazã tare.
6. Aldehida formicã are caracter
care se pune în evidenþã cu reactivul Tollens.
II. La urmãtoarele afirmaþii rãspunde cu A (adevãrat) sau cu F(fals):
1. Aluminiul este un metal amfoter care se dizolvã atât în acizi, cât ºi în baze tari.
2. Reacþia benzenului cu clorura de propil este o reacþie de acilare.
3. Numerele de oxidare (N.O.) sunt sarcini formale prin care se apreciazã modificarea distribuþiei
sarcinilor la atomii implicaþi într-un proces redox.
4. Fermentaþia alcoolicã a glucozei este un proces reversibil.
10
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5. Soluþia obþinutã prin amestecarea a 200 mL HCl 0,1M cu 100 mL KOH 0,1M nu conduce curentul
electric.
6. Azotatul de amoniu, sare folositã ca îngrãºãmânt, conþine în structura sa un ion complex.
III. Alege rãspunsul corect.
1. Referitor la ºirul de transformãri de mai jos:
(1)
(2) + x
(3) + y
NaCl (s) → NaCl (aq) → AgCl (s)↓ → [Ag(NH 3) 2]Cl (aq)
 NaNO3
chimic
dizolvare
a) procesul 1 este un proces  ºi se numeºte ;
fizic
hidrolizã
fizic
dizolvare
b) procesul 2 este un proces  ºi se numeºte ;
chimic
precipitare
neutralizare
redox
c) procesul 3 este un proces de  ºi este o reacþie .
complexare
fãrã modificarea N.O.
2. Prin arderea a 162 g cauciuc polibutadienic, atmosfera se polueazã cu un volum (c.n.) de:
a) 26,88 L CO2; b) 268,8 L CO 2; c) nu se polueazã; d) 300 L CO 2.
3. La adãugarea unei cantitãþi de acid în apã:
a) concentraþia ionilor hidroxid creºte; b) concentraþia ionilor hidroxid scade; c) concentraþia ionilor
hidroniu creºte ºi concentraþia ionilor hidroxid creºte; d) concentraþia ionilor hidroniu devine egalã
cu concentraþia ionilor hidroxid.
4. Prezenþa acetilenei în gazele rezultate la piroliza metanului se pune în evidenþã cu:
a) reactiv Tollens; b) reactiv Fehling; c) [Cu(NH3) 2]Cl; d) apã de brom.
IV. Rezolvã.
1. Folosind urmãtorii reactanþi: HCl, C 2H4, O2, Zn, CuSO4, NaOH, CH 3COOH, H 2O, scrie 14 ecuaþii
corespunzãtoare reacþiilor posibile ºi indicã tipul acestora.
Indicaþie: Zincul este un metal amfoter.
2. Acidul sulfhidric se poate obþine prin reacþia dintre iodurã de potasiu ºi acid sulfuric:
KI + H2SO 4 → KHSO4 + I 2 + H2S + H2O
Stabileºte coeficienþii ecuaþiei reacþiei ºi calculeazã volumul de H 2S (g) (c.n.) care se va obþine prin
tratarea a 166 g KI cu 300 mL H2SO4 de concentraþie 6 M. Care dintre reactivi este în exces?
3. Realizeazã practic reacþia dintre cupru ºi acid azotic.
a) Determinã natura substanþelor notate cu litere ºi indicã tipul reacþiilor respective:
Cu (s) + HNO3 (aq) → a (aq) + NO (g) + H2O (l)
a + NaOH (aq) → b (s)↓ + NaNO3 (aq)
b + 4NH3 (aq) → d (aq)
b) Calculeazã numãrul de moli de substanþã d obþinutã, dacã în reacþie participã 6,4 g metal la un
randament total de 80%.
4*. Calculeazã pH-ul soluþiei obþinute prin amestecarea a 600 mL soluþie NaOH 0,05M cu 400 mL
soluþie HCl 0,05M. Determinã volumul soluþiei de reactant de concentraþie 0,01M care trebuie
adãugat pentru ca soluþia obþinutã sã fie neutrã.
V. Scrie ecuaþiile urmãtoarelor transformãri chimice întâlnite ºi explicã tipul acestora:
1. Neutralizarea acidului stomacal cu bicarbonat de sodiu.
2. Acþiunea anestezicã a chelenului (C 2H5Cl), p.f. = 13°C.
3. Spãlarea unei rãni cu soluþie diluatã de apã oxigenatã.
4. Reacþia care are loc în etilometru pe baza cãreia se determinã alcoolemia conducãtorilor auto.
5. Caracterul de agent conservant al oþetului.
6. Folosirea þipirigului (NH 4Cl) pentru decaparea metalelor (curãþarea de oxizi).
* Exerciþii cu grad mai ridicat de dificultate.
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Test
I. Alege cuvântul din parantezã care completeazã corect fiecare dintre urmãtoarele afirmaþii:
1. Trecerea sulfului la 95,5°C de la sulf rombic la sulf monoclinic stabil între 95,5°C  119,2°C este
un proces
(fizic/chimic).
2. Atomul de crom din dicromatul de potasiu prezintã N.O. egal cu
(+3 / +6).
3. Arderea cãrbunelui este un proces (fizic /chimic).
4. Reacþia propenei cu clorul la temperatura de 500°C este o reacþie de
(adiþie/substituþie).
5. La barbotarea amoniacului în apã (S = 1150 L) are loc ºi un proces chimic de formare a ionului
(H 3O + / HO).
5 x 0,25 = 1,25 p
II. Alege rãspunsul corect.
1. Anionul clorurã formeazã un precipitat alb în reacþie cu:
a) soda de rufe; b) cationul Ag +; c) azotatul de sodiu (salpetru); d) sulfatul de sodiu.
2. În ecuaþia reacþiei de ardere a patru moli de piritã, coeficientul oxidantului este:
a) 8; b) 4; c) 5; d) 11.
3. Hidrocarbura care conþine 90% carbon ºi formeazã un precipitat în reacþie cu reactivul Tollens este:
a) etena; b) propadiena; c) propina; d) etina.
4. Referitor la reacþia dintre un cui de fier ºi soluþie de CuSO 4:
Fe (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + FeSO4 (aq) nu este corectã afirmaþia:
a) este o reacþie redox; b) soluþia albastrã se decoloreazã; c) masa cuiului de Fe creºte; d) nu are
loc conservarea electronilor.
5. Transformarea bicarbonatului de sodiu în carbonat de sodiu:
a) este o reacþie redox; b) este un proces monofazic; c) se realizeazã la temperatura de 25°C;
d) decurge cu formare ºi de substanþã gazoasã.
5 x 0,25 p = 1,25 p
III. Dacã soluþia de acid sulfuric reacþioneazã cu reactanþii din coloana A, tipurile de reacþie corespunzãtoare
din coloana B sunt:
A.
B
1. carbon (t°)
a. ionizare
b. precipitare
2. BaCl2 (aq)
c. redox
3. H2O (l)
4. Na2CO 3 (s)
d. dezlocuire
5. etenã
e. adiþie
5 x 0,25 p = 1,25 p
IV*. O tonã de acid sulfuric de concentraþie 98% se obþine din sulfurã de zinc (blendã) de puritate 50%,
cu randamentul 80%, conform urmãtoarelor procese chimice:
ZnS + O 2 → ZnO + SO2
V2O 5

SO 2 + O2
SO3
SO3 + H2O → H2SO 4
Determinã:
a) coeficienþii stoechiometrici pentru fiecare ecuaþie;
c) masa de blendã introdusã în procesul tehnologic.
V*. Se dã ºirul de transformãri:
hν

NaOH/ROH

b) tipul fiecãrei reacþii;

3 p

KMnO /H SO

4
2
4
X + Br2 → Y → Z + [O] →
CH3 CH3 + CO 2 + H 2O
 HBr
 HBr (2)
(4)
|
↑
(1)
|
|
+ HBr
|
|

(3)
a) Identificã natura substanþelor X, Y, Z.
b) Specificã tipul reacþiilor 1, 2, 3.
c*) Explicã de ce compusul Y se obþine în proporþie de 99% în amestec cu izomerul sãu Y'.
d) Calculeazã volumul de soluþie de KMnO 4 2M necesar oxidãrii a 0,1 moli substanþã Z.

2,25 p
9 p + 1p din oficiu = 10 p
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2

Energia ºi
reacþiile chimice

Cãldura ºi frigul sunt cele douã braþe ale naturii cu care ea
îmbrãþiºeazã lumea materialã.
Francis Bacon (1627)

Obiective
Sã stabileºti experimental
efectul termic al unor
fenomene fizice ºi chimice
Sã clasifici reacþiile în
funcþie de efectul lor
termic
Sã defineºti entalpia ca
funcþie de stare
Sã calculezi variaþia de
entalpie într-o reacþie
chimicã
Sã stabileºti bilanþul
energetic al unui proces
chimic pe baza legii lui
Hess
Sã prezinþi rolul
combustibililor ca sursã de
energie

O reacþie poate distruge o pãdure sau poate lansa o rachetã în spaþiu.

Termeni ºi
concepte
Reacþii exoterme
Reacþii endoterme
Cãldurã de reacþie
Cãldurã de formare
Bilanþ termic
Combustibili
Efect de serã

Una dintre marile probleme ale prezentului ºi viitorului o constituie
producerea ºi stocarea energiei. Pânã nu demult, unica sursã de
energie care a alimentat civilizaþia noastrã a fost energia solarã
înmagazinatã sub formã de energie chimicã, prin procesul de
fotosintezã, în surse regenerative (lemn, ape, vânt) sau în combustibili
fosili (petrol, cãrbuni, gaze naturale), a cãror duratã de formare
este de ordinul milioanelor de ani.
Sub aspect energetic am putea spune cã pânã în secolul nostru
am fost sclavii Soarelui ºi poate de aceea popoarele din Antichitate
au fãcut din Soare unul dintre principalii zei la care se închinau.
13
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2.1. Schimburi energetice în
reacþiile chimice

n Energia solarã este motorul dezvoltãrii plantelor.

n Un sistem este o parte
a materiei despãrþitã de
restul materiei prin suprafeþe de separare.

n Ansamblul format dintre un sistem
ºi mediul înconjurãtor este definit
ca Univers.
n Agitaþia molecularã întâmplãtoare
se numeºte agitaþie termicã.

n Transfer de energie între
un sistem ºi mediul exterior.

14

Cea mai mare parte a energiei pe care omul o foloseºte pe
Pãmânt provine de la Soare.
În pãturile înalte ale atmosferei au loc reacþii generatoare de
cãldurã. Acestea provoacã la rândul lor fenomenele chimice care au
loc la suprafaþa pãmântului, în particular, fotosinteza plantelor. O
bunã parte din energia provenitã de la Soare se stocheazã sub formã
de hranã sau de combustibili. În acest fel, energia se conservã un
timp foarte îndelungat.
A fost o vreme când necesarul de energie al oamenilor era satisfãcut
de soare ºi de biomasã  plantele ºi arborii pe care ei îi puteau arde.
Cum biomasa se refãcea în fiecare an ºi populaþia era puþin numeroasã,
sursele de energie erau abundente. Civilizaþia modernã însã nu poate
supravieþui fãrã o cantitate mare de combustibili. Cei mai utilizaþi
sunt cãrbunii fosili, gazele naturale ºi produsele derivate din petrol:
benzine, motorinã, pãcurã. Dar combustibilii fosili nu se pot reface în
timpul unei generaþii; ei provin din materia organicã descompusã ºi
depozitatã pe pãmânt de-a lungul multor milioane de ani. Pentru a
putea obþine noi surse de energie, este necesar sã se studieze relaþia
dintre reacþiile chimice ºi energia care le însoþeºte, modul în care
este eliberatã sau consumatã de acestea.
Termenul de energie, utilizat în mod curent în viaþa cotidianã, se
defineºte ºtiinþific prin capacitatea unui sistem de a efectua lucru
mecanic sau de a schimba cãldurã cu mediul exterior.
Sistemul este un ansamblu de corpuri care în timpul evoluþiei
se comportã ca un întreg; tot ceea ce nu este inclus în sistem
reprezintã mediul înconjurãtor.
Conform legii conservãrii energiei, energia unui sistem izolat are
aceeaºi valoare în orice stare a sistemului, deci ea nu poate fi nici
creatã, nici distrusã.
Un sistem poate schimba energie sub formã de cãldurã, datoritã
diferenþei de temperaturã dintre sistem ºi mediul exterior.
Când atingi un obiect cald, energia trece în corpul tãu sub formã
de cãldurã, tot aºa cum tu poþi transfera energie sub formã de cãldurã
când atingi un obiect rece.
La scarã molecularã, transferul de energie se produce prin ciocniri
intermoleculare. Transferul de energie între molecule este rezultatul
agitaþiei termice a acestora.
Aþi învãþat la fizicã definiþia lucrului mecanic; este o formã a
schimbului de energie dintre sistem ºi mediu. Este o mãrime fizicã
de proces, la fel ca ºi cãldura. Cãldura reprezintã cealaltã formã a
schimbului energetic menþionat.
Acea parte a chimiei care se ocupã cu studiul cãldurii degajate
sau absorbite în reacþiile chimice se numeºte termochimie.
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2.2. Procese exoterme ºi procese
endoterme
Majoritatea reacþiilor chimice studiate au o caracteristicã comunã:
implicã schimburi energetice.
A. Introdu într-o eprubetã fier ºi sulf în cantitãþi
stoechiometrice ºi încãlzeºte eprubeta pânã la
declanºarea reacþiei.
B. Într-un pahar Berzelius introdu 15 mL soluþie de clorurã de sodiu ºi
mãsoarã temperatura, apoi adaugã soluþie de azotat de argint pânã la precipitare
completã.
C. Introdu într-o capsulã de porþelan un vârf de spatulã de dicromat de
amoniu ºi încãlzeºte pânã la declanºarea reacþiei. Vei observa formarea
unui vulcan miniatural. În timpul reacþiei de descompunere, produºii de reacþie
se încãlzesc pânã la incandescenþã.
(NH4) 2 Cr2O 7(s) → Cr2O 3(s) + 2NH3(g) + H2O (g) + 3/2 O2(g)

A.
În timpul reacþiei fierului cu
sulful se constatã o degajare
de energie.

B.
În urma reacþiei dintre
azotatul de argint ºi
clorura de sodiu se
obþine un precipitat alb.

n Valoarea cãldurii de reacþie depinde
atât de starea de agregare a
reactanþilor, cât ºi de cea a
produºilor de reacþie. La scrierea
reacþiilor chimice în care au loc
schimburi energetice trebuie indicate stãrile de agregare ale
participanþilor la reacþie.
n Temperatura este mãsura agitaþiei
moleculare.
n Cãldura creºte agitaþia molecularã.

C.
Descompunerea
dicromatului de amoniu.

Care este forma de energie care se manifestã în reacþiile studiate?
Reacþiile care au loc cu degajare de cãldurã se numesc reacþii
exoterme sau exoenergetice.
Urmãtoarele reacþii au loc cu degajare de cãldurã  sunt reacþii
exoterme:
neutralizarea unui acid cu o bazã;
oxidarea metalelor;
arderea combustibililor;
respiraþia în celulele corpului; aceasta furnizeazã energia necesarã
miºcãrii, funcþionãrii inimii ºi a plãmânilor, precum ºi producerii cãldurii
corpului;
reacþii de adiþie ºi polimerizare;
fisiunea unui mol de 235
U produce energie de 26 milioane de
92
ori mai mare decât combustia unui mol de CH 4.

n Într-o reacþie exotermã,
în soluþie apoasã,cãldura
cedatã soluþiei de reactant
face ca temperatura acesteia
sã creascã.
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A. Într-un pahar Berzelius introdu 15 mL soluþie de hidroxid de bariu ºi
mãsoarã temperatura. Adaugã 5 mL soluþie de sulfocianurã de amoniu. Ecuaþia
reacþiei chimice este:
Ba(OH)2 (aq) + 2NH4(SCN) (aq) → Ba(SCN)2 (aq) + 2H2O (l) + 2NH3 (g)
B. Într-un pahar Berzelius în care se gãsesc 50 mL apã, a cãrei temperaturã ai mãsurat-o în prealabil,
introdu un amestec de acid citric ºi carbonat acid de sodiu ºi urmãreºte temperatura.

A.

B.

În timpul reacþiei dintre sulfocianura de amoniu ºi
hidroxidul de bariu se absoarbe o cantitate mare
de energie sub formã de cãldurã. Paharul aºezat
pe o plãcuþã de lemn umezitã produce îngheþarea
apei de pe plãcuþã.

Amestecul de acid citric ºi
carbonat acid de sodiu introdus în apã reacþioneazã cu
degajare de CO2 ºi temperatura sistemului scade.

n Într-o reacþie endotermã, în soluþie apoasã,
cãldura este cedatã reactanþilor din apã ºi temperatura soluþiei scade.

Reacþiile care au loc cu absorbþie de cãldurã se numesc reacþii
endoterme sau endoenergetice.
Urmãtoarele reacþii au loc cu absorbþie de cãldurã  sunt reacþii
endoterme: reacþia de obþinere a acidului iodhidric, descompunerea
carbonatului de calciu, a azotatului de argint, piroliza hidrocarburilor.
La rândul lor, fenomenele fizice sunt însoþite de schimburi de
cãldurã. Dizolvarea azotatului de amoniu este un exemplu de proces
endoterm, în timp ce amestecarea H 2SO4 concentrat cu apã este un
proces exoterm. De ce pentru obþinerea unei soluþii diluate de
n James Joule (18181889),
fizician englez. Cercetãrile acid se introduce acidul sulfuric în apã?
Transformãrile de stare pot fi, de asemenea, exoterme sau endoterme
sale au dus la descoperirea
primei legi a termodinamicii. (cãlduri latente). Toate procesele de vaporizare ºi topire sunt endoterme.
Condensarea ºi congelarea, în schimb, sunt fenomene exoterme: un
congelator trebuie sã preia cãldura apei din cutia cu forme cubice pentru a forma gheaþã.
H 2O (s)

topire

solidificare

vaporizare

H 2O (l)

condensare

H 2O (g)

Unitatea de mãsurã pentru energie ºi cãldurã este 1 Joule (J).
1 kJ = 10 3 J.
Unitatea de energie toleratã este caloria (cal.). O calorie este cantitatea de energie
necesarã pentru a creºte temperatura unui gram de apã cu un grad, între 19,5 ºi 20,5°C.
1 cal = 4,184 J ºi 1J = 0,24 cal.
Unitatea de energie care caracterizeazã procesele ce au loc în atomi se numeºte electron-volt:
1 eV = 1,6 · 1019 J/atom = 96,4 kJ/mol.
16
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2.3. Cãldura de reacþie
Experienþele efectuate în laborator, precum ºi numeroasele procese utilizate în tehnologia
chimicã aratã cã sistemele care suferã transformãri chimice se încãlzesc sau se rãcesc.
Pentru a fi menþinute la temperaturã constantã aceste sisteme trebuie sã cedeze, respectiv
sã preia cãldurã de la mediul exterior.
Experiment demonstrativ

Într-o eprubetã se introduce o granulã de zinc. Se adaugã soluþie diluatã de acid clorhidric.

Se constatã cã eprubeta se încãlzeºte, cedând cãldurã mediului exterior, ºi cã se
degajã hidrogen.
Pe lângã efectul termic al reacþiei se constatã cã are loc ºi o modificare a volumului.
Luând în considerare 1 mol de zinc, reacþia acestuia produce degajarea unui mol de hidrogen,
care la temperatura camerei (27°C) dezlocuieºte un volum de 24 L aer. Prin aceasta sistemul
efectueazã un lucru mecanic de expansiune.
Variaþia energiei sistemului se datoreazã atât schimbului de cãldurã, cât ºi lucrului mecanic
de expansiune. Interacþiunea sistemului cu mediul înconjurãtor este modelatã schematic în
figura urmãtoare.

Lucrul mecanic de expansiune este dat de relaþia:
W =  F · Δl,
în care: F este forþa, iar Δl  deplasarea. Semnul minus se datoreazã sistemului care cedeazã
energie sub formã de lucru. Înmulþind ºi împãrþind cu S (aria), relaþia devine:
F
W = 
· Δl · S.
S
F
ºi ΔV = S · Δl, se obþine:
Înlocuind p =
S
W =  p · ΔV.
Din legea gazelor perfecte: p · ΔV = Δn · R · T, unde pentru exemplul nostru: Δn = 1 mol,
T = 300 K, R = 8,31 J·grad1 · mol 1, se obþine:
W =  1 mol · 300 K · 8,31 J/mol · K =  2493 J ≈  2,5 kJ.
Cãldura cedatã de sistem (notatã, de asemenea, cu semnul minus) se poate mãsura cu
ajutorul calorimetrului, obþinându-se 152,15 kJ.
Un sistem poate sã primeascã energie din exterior ºi sã o cedeze sub altã formã sau sã
o înmagazineze, dacã suferã alte transformãri interne.
Variaþia energiei sistemului (denumitã energie internã) se noteazã cu ΔU ºi se obþine prin
însumarea lucrului de expansiune, W, ºi a cãldurii, Q:
ΔU = W + Q
sau, þinând seama de expresia lucrului de expansiune:
ΔU = Q  p · ΔV.
Pentru sistemul considerat:
ΔU =  2,5  152,15 =  154,65 kJ.
17
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Energia internã, lucrul mecanic ºi cãldura au aceleaºi unitãþi de mãsurã: Joule sau caloria.
Se pot determina variaþiile energiei interne ale unui sistem la trecerea sa într-o altã stare
energeticã (ΔU = U2  U1).
Variaþia energiei interne a unui sistem este egalã cu suma variaþiei energiei interne a
elementelor ce alcãtuiesc sistemul ºi este o funcþie de stare.
Variaþia energiei interne are loc ca urmare a variaþiei energiilor de translaþie (ΔUtrans), de
vibraþie (ΔUvibr) ºi de rotaþie (ΔUrot) a particulelor constituente ale sistemului, precum ºi a
variaþiei energiilor de legãturã intramolecularã (ΔUintra) ºi intermolecularã (ΔUinter). Deci, se
poate scrie: ΔU = ΔUtrans + ΔUvibr + ΔUrot + ΔUintra + ΔUinter.
Primii trei termeni definesc energia termicã a sistemului (energia cineticã), iar ultimii doi,
energia de legãturã. Termenul ΔUintra reprezintã energia necesarã pentru a rupe legãturile
dintre atomii care alcãtuiesc molecula, iar ΔUinter se referã la interacþiunile dintre molecule.
În stare gazoasã, toate cele trei forme de miºcare sunt posibile, energia cineticã a
moleculei fiind egalã cu suma energiilor caracteristice celor trei forme de miºcare. În stare
lichidã, libertatea de miºcare a moleculelor scade, iar în stare solidã, miºcarea se reduce la
vibraþia moleculei în jurul unei poziþii fixe, deci ºi energia cineticã scade.
Reacþiile chimice au loc, practic, la volum constant sau la presiune constantã.
Dacã reacþiile au loc la volum constant (transformare izocorã), variaþia de volum va fi
egalã cu zero (ΔV = 0), deci lucrul mecanic de expansiune va fi nul:
W =  p · ΔV = 0. Ca urmare, variaþia energiei interne este egalã cu
cãldura de reacþie: ΔU = Qv.
La volum constant, cãldura absorbitã de sistem serveºte exclusiv
creºterii energiei sale interne. Energia internã este o funcþie de stare
dependentã de temperaturã ºi volum: U = U(T, V).
Marea majoritate a reacþiilor chimice are loc însã la presiune
constantã.
În condiþii izobare (p = constant), expresia variaþiei energiei interne, ΔU = Qp  p · ΔV, se poate scrie:
ΔU = Qp  Δ(p · V),
de unde:
Qp = ΔU + Δ(pV) sau Qp = Δ(U + p · V).
a
U + pV reprezintã suma energiei interne ºi a lucrului necesar
ocupãrii de cãtre sistem a volumului sãu propriu la presiune constantã
ºi se numeºte entalpie; se noteazã cu H ºi este o funcþie dependentã
de temperaturã ºi presiune: H = H(T, p). Deci, prin definiþie:
H = U + pV.

b

Expresia cãldurii de reacþie la presiune constantã devine:
Qp = ΔH.
Cãldura, Q, degajatã sau absorbitã într-o reacþie la presiune
constantã se numeºte cãldurã de reacþie ºi reprezintã variaþia de
entalpie, ΔrHT , în cursul unei reacþii chimice.

c

n Modelarea miºcãrii unei
molecule de apã: a  translaþie; b  rotaþie; c  vibraþie.

La presiune constantã, cãldura de reacþie este egalã cu diferenþa
dintre entalpia finalã ºi entalpia iniþialã a sistemului:
ΔrHT

=

Σν H
p

p

produºi de reacþie



Σν H ,
r

r

reactanþi

unde ν reprezintã numãrul de moli stoechiometrici.
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2.4. Variaþia de entalpie în
reacþiile chimice
Reacþia de sintezã a unui mol de substanþã direct din elementele
componente este însoþitã de o variaþie de entalpie.
Cãldura de formare (sau entalpia de formare, Δ fHT0) reprezintã
variaþia de entalpie la formarea unui mol de substanþã din elementele
componente, în condiþii standard.

Substanþã Entalpie de formare,
kJ/mol (ΔfH0298)
H2O (g)
H2O (l)
CH4 (g)
NO (g)
CS2 (l)
CO2 (g)
CO (g)

- 241,50
- 285, 5
- 74,8
+ 90,29
+ 87,79
- 393,5
-110,5

Cãldura de formare a dioxidului de carbon, CO 2, este variaþia de
entalpie la combinarea elementului carbon cu elementul oxigen.
HI (g)
+ 25,9
C(s) + O2 (g) → CO2 (g) ΔfH0 =  393,5 kJ
-46,11
NH3 (g)
Entalpia de formare a unui mol de apã, conform reacþiei, este:
HCl (g)
- 92,31
H2 (g) + 1/2 O2 (g) → H 2O (g) Δ fH0 =  241,5 kJ
NaCl (s)
- 411,15
Entalpia de formare a unei substanþe se determinã în condiþii standard, adicã la presiunea de o atmosferã ºi temperatura de 298 K.
Convenþional, se considerã entalpiile tuturor elementelor, în stare
standard, egale cu zero. Entalpiile de formare standard sunt tabelate,
se noteazã ΔfH0 ºi se mãsoarã în kJ/mol.
Când o substanþã existã în mai multe forme alotropice, se alege ca
stare standard forma cea mai stabilã. Astfel, carbonul sub forma grafitului
are Δ fH0 = 0, în timp ce pentru diamant, ΔfH0 = 1,897 kJ·mol1.
Din cauza alegerii unei stãri standard arbitrare, entalpiile pot fi n Q se defineºte în raport
pozitive sau negative. Semnul efectului termic se stabileºte în raport de mediu; ΔH se defineºte
în raport de sistem.
cu mediul exterior: când mediul primeºte cãldurã de la sistemul de
reacþie, efectul termic se considerã pozitiv (+Q), iar când mediul exterior cedeazã energie sistemului, efectul termic este negativ (Q).
În situaþia în care efectul termic se raporteazã la sistem, convenþia
ºtiinþificã, raþionalã considerã cedarea de cãldurã negativã ( ΔH) ºi
absorbþia de cãldurã pozitivã (+ ΔH).
kJ/mol
În funcþie de valoarea cãldurii de formare a diferitelor + 300
substanþe se poate aprecia stabilitatea lor. Astfel, în reacþia
C2H2 (g)
de sintezã a apei se degajã cãldurã, ceea ce înseamnã + 200
cã energia potenþialã a sistemului scade ºi, conform
NO (g)
principiului minimului de energie, sistemul trece într-o + 100
N2O4 (g)
f 0
stare mai stabilã, Δ H H O < 0.
2
0
În reacþia de sintezã a acidului iodhidric:
1/2H 2 (g) + 1/2 I2 (s)

HI (g)

ΔfH0 = 25,9 kJ

se absoarbe cãldurã, deci, ΔfH0HI (g) = 25,9 kJ/mol.
Reacþia de formare a acidului iodhidric este endotermã
ºi deci entalpia acidului iodhidric este mai mare ca a
elementelor din care se formeazã. Sistemul este mai
puþin stabil, deoarece HI s-a obþinut cu absorbþie de cãldurã
din mediul înconjurãtor.
În concluzie, o substanþã este cu atât mai stabilã cu
cât entalpia ei de formare este mai micã (algebric).

– 100
– 200
– 300
– 400

HCl (g)
CH3OH (g)
H2O (g)
H2O (l)
CO2 (g)
NaCl (s)
Creºte stabilitatea

n Stabilitatea unor substanþe în funcþie
de cãldura de formare.
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n Comparând entalpiile de formare standard din anexa 1, aranjeazã
urmãtorii oxizi: H 2 O (g), SO 2 (g), NO (g), CO 2 (g) în ordinea
descrescãtoare a stabilitãþii.
n Explicã de ce entalpia de formare a H2O (l) ( 285,5 kJ) este mai
mare în sens algebric decât entalpia de formare a H2O (g) ( 241,5 kJ).
Variaþia de entalpie în reacþiile exoterme
În reacþia de ardere a monoxidului de carbon se degajã o cantitate
mare de cãldurã: 282,57 kJ.
CO (g) + 1/2 O2 (g) → CO2(g)
Variaþia de entalpie a sistemului este:
ΔrH0298 = ΔfH0CO
de unde rezultã:

2(g)

 (ΔfH0298 CO(g) + 1/2ΔfH0298 O

ΔfH0CO

2(g)

2(g)

< ΔfH0CO(g) + 1/2Δ fH0O

) =  282,57 kJ,

2(g)

.

Deci, reacþiile exoterme sunt reacþiile în care entalpia totalã a
reactanþilor este mai mare decât entalpia totalã a produºilor de reacþie,
variaþia de entalpie fiind mai micã decât zero.
ΔrH0298 < 0.
n Variaþia entalpiei de reacþie în procesele exoterme.

Diferenþa de entalpie este cãldura de reacþie cedatã mediului
înconjurãtor.
Toate sistemele în care au loc transformãri, deci ºi reacþii chimice,
au tendinþa de a trece într-o stare cu energie minimã. În consecinþã,
cele mai multe reacþii chimice care se produc spontan sunt reacþii
exoterme, în care ΔH0298 < 0.
Variaþia de entalpie în reacþiile endoterme
În reacþia de obþinere a gazului de sintezã, prin trecerea vaporilor
de apã peste cãrbune la 600°C, se absoarbe continuu cãldurã. Experimental s-a mãsurat cã pentru obþinerea unui mol de oxid de
carbon ºi a unui mol de hidrogen sunt absorbiþi 131,25 kJ.
H2O (g) + C (s) → CO (g) + H2 (g)
Variaþia de entalpie a sistemului este:

n Variaþia entalpiei de reacþie în procesele endoterme.

ΔrH0 = + (ΔfH0CO(g) + ΔfH0H
de unde rezultã:

2 (g)

ΔfH0CO(g) + ΔfH0H

n Într-o reacþie exotermã un sistem
trece de la o stare mai bogatã în
energie la o stare mai sãracã în
energie.
n Într-o reacþie endotermã un sistem
trece de la o stare mai sãracã în
energie la o stare mai bogatã în
energie.

)  (ΔfH0H

2 (g)

2O (g)

> ΔfH 0H

+ ΔfH0C (s)) = 131,25 kJ,

2O (g)

+ ΔfH0C (s).

Prin urmare, reacþiile endoterme sunt reacþiile în care entalpia
totalã a reactanþilor este mai micã decât cea a produºilor de reacþie,
variaþia de entalpie fiind mai mare decât zero.
ΔrH0298 > 0.
În aceste reacþii, entalpia totalã a sistemului creºte. Diferenþa de
entalpie corespunde cãldurii absorbite din mediul înconjurãtor, sub
formã de cãldurã de reacþie.
n Calculeazã variaþia de entalpie a reacþiei
de stingere a varului ºi reprezintã grafic aceastã
variaþie (utilizeazã datele din Anexa 1).
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