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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Chimia este prin excelen  o disciplin  experimental . Legile chimiei, 
derularea proceselor chimice, interac iile materiei în diferite contexte 
pot fi în elese mai bine dac  teoria se îmbin  cu practica experimental . 
Experimentul de chimie trebuie s  fie o practic  obi nuit  în laborator. 

Tr im o epoc  a comunica iilor realizate practic instantaneu, tr im 
vremuri în care ne înconjur m cu o multitudine de dispozitive 
electronice care sus in atât comunicarea cât i accesul la informa ie. 
Informa ia g zduit  de medii online este divers , în cantitate uria  i 
este la îndemâna tuturor. În timp ce în anul 1900 cantitatea de 
informa ie se dubla la fiecare 100 ani iar în anul 1945 timpul necesar 
dubl rii cantit ii de informa ie era 25 de ani actualmente se apreciaz  
c  informa ia se dubleaz  într-un timp de aproximativ 1 an, cu anse 
foarte mari ca acest interval de timp s  scad  drastic în fereastra 
temporal  dintre redactarea acestei c r i i tip rirea ei. Aceast  putere, 
pe care o are societatea informa ional , vine îns  cu un neajuns. 
Informa ia exist , este foarte mult , este din ce în ce mai u or de 
accesat, dar cuno terea oamenilor este limitat  deci nu toat  informa ia 
de care vorbim poate fi procesat  cu acurate e i cu succes. 

Dac  lu m cazul diferitelor înregistr ri video, disponibile online, în care 
se prezint  fenomene sau reac ii chimice, observ m c  foarte multora 
dintre ele le lipse te tocmai componenta pedagogic  care le poate face 
accesibile unei categorii cât mai largi de public. Fenomene i 
transform ri nea teptate, prezentate într-o manier  spectaculoas , 
care-l las  pe privitor uimit sunt disponibile online într-un num r 
incredibil de mare. Ce r mâne îns  în mintea privitorului când explozia 
s-a stins, interac ia chimic  s-a încheiat sau colora ia s-a schimbat ... 
când filmul vizionat s-a terminat?!? 

Aceast  observa ie formulat  ca o întrebare i-a g sit r spuns într-un 
proiect de parteneriat strategic Erasmus+, în care ase coli, din diferite 
col uri ale Europei, i-au propus s  prezinte o versiune cu nuan e 
pedagogice privind abordarea fenomenelor de chimie prezentate 
publicului i la orele de chimie din liceu. Nu este suficient s  ar t m ce 
se întâmpl  în cursul unei reac ii chimice ... întâi trebuie s  preg tim 
privitorul/participantul, trebuie s -i demonstr m i s -i explic m 
fenomenul dup  ce acesta a avut loc, s  facem prezentarea riscurilor 
aferente manipul rii substan elor folosite, a hazardului pe care-l 
reprezint  pentru mediu sau pentru s n tatea celor din jur produ ii de 
reac ie, s  model m procesul chimic în cauz  cu ajutorul ecua iilor 
reac iilor chimice ... pe scurt trebuie s  dep im etapa de ilustrare doar 
a fenomenului i s  ajungem la un nivel superior, de în elegere a 
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acestuia cu toate componentele aferente procesului chimic pe care-l 
descrie. 

În încercarea de a realiza acest deziderat: 

Colegiul Na ional ”Simion B rnu iu” imleu Silvaniei; ROMÂNIA (RO) 

împreun  cu cei cinci parteneri care au acceptat provocarea: 

- Höhere Technische Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt, Dornbirn, 
AUSTRIA (AT) 
- Ekpedeftiria Vassiliadi, Thessaloniki, GRECIA (GR) 
- SG Helinium, Hellevoetsluis, OLANDA (NL1) 
- Christelijke Scholengemeenschap Comenius College, Rotterdam, 
OLANDA (NL2) 
- Ozel Samsun Egitim Sentezi, Samsun, TURCIA (TR) 

i-au dat mâna în cadrul unei colabor ri interna ionale de doi ani (2015-
2017), realizat  sub umbrela ac iunilor comunitare Erasmus+, prin 
proiectul de parteneriat strategic ”Chemistry Experiments a European 
Approach” (Experimente de chimie - o abordare european ), proiect cu 
num rul 2015-1-RO01-KA219-015157, pentru a încerca s  fac  
fenomenele de chimie studiate la liceu ( i chiar i la gimnaziu) 
inteligibile i ilustrative pentru un public cât mai larg, inclusiv cel care 
nu este de specialitate.  

La încheierea proiectului se pun în eviden  o serie de rezultate: 

- o colec ie de 190 înregistr ri video ale unor experimente de chimie 
desf urate în coal , înregistr ri care sunt disponibile pe un canal 
public YouTube i care pot fi prezentate frontal sau pot reprezenta o 
baz  de pornire a unor lucr ri experimentale realizate la orele de 
chimie, a majorit ii unit ilor de înv mânt liceal europene. 

- prezentul manual experimental, ca un suport teoretic pentru 
fenomenele de natur  chimic  prezentate în înregistr rile video 
men ionate, manual editat în limba englez  i tradus în limbile: român , 
greac , turc . 

- o aplica ie software care ruleaz  în SO Windows i care gestioneaz  o 
baz  de date offline de înregistr ri video cu experimente de chimie, 
aplica ie care la origini cuprinde o baz  de date cu cele 190 de 
experimente de chimie elaborate de participan i i care se poate extinde 
în func ie de experien a profesional  i nevoile utilizatorului.  

Prin aceste auxiliare didactice, create prin proiect, dorim s  venim în 
întâmpinarea cadrelor didactice care predau chimia, pentru a le oferi 
atât o baz  teoretic  cât i una metodologic  pentru preg tirea 
lucr rilor experimentale de la orele de chimie, pentru ilustrarea, în 
cadrul unor secven e de înv are, a anumitor fenomene sau tehnici pe 
care nu le pot aplica în coal , pentru a extinde gama activit ilor 
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experimentale de la disciplina predat  cu noi elemente practice, care s  
fac  din chimie, nu Cenu reasa responsabil  pentru ploile acide, ci 
disciplina care deschide mintea copiilor i îi înva  câte ceva despre 
minunile lumii. 

De asemenea venim în întâmpinarea nevoilor elevilor pasiona i de 
chimie, care doresc s  afle mai mult, care doresc s  aprofundeze 
tehnicile experimentale, înv ând noi metode sau poate doar abord ri 
diferite, vizualizând noi fenomene i încercând s  realizeze ce se 
ascunde în spatele lor i ce beneficii poate trage omenirea de pe urma 
îmblânzirii elementelor. 

Cele trei produse finale s-au elaborat cu foarte mult  munc , cu un 
dialog sus inut în cadrul echipelor de lucru i între echipe din coli 
diferite. Activit ile care au permis realizarea acestor materiale au 
reprezentat o provocare pentru participan i. Pe m sur  ce proiectul 
avansa, cerin ele erau din ce în ce mai mai mari, mai multe i mai 
cronofage. Realizarea i postarea online, a unei înregistr ri video a unui 
proces chimic nu este simpl . Echipele au coagulat în jurul lor speciali ti 
cu multiple competen e implica i în preg tirea i realizarea 
experimentelor de chimie: persoane care i-au asumat înregistrarea 
video sau a fotografiilor realizate pe parcursul experimentului, 
speciali ti care, gra ie cuno tin elor de limb  englez , au asigurat 
realizarea materialelor folosind o limb  de circula ie mondial  (engleza) 
care este i limba de comunicare în proiect, exper i în operarea cu 
software specific de editare video, sunet i imagine, de editare 
documente i design carte, membri ai echipelor implica i în diferite 
ac iuni de publicitate i diseminare, colegi cu rol în managementul 
propriu zis al proiectului f când fie monitorizare, evaluare sau 
management financiar. De multe ori oamenii implica i au înv at din 
mers, în timp ce lucrau la produsele finale, cum s  înregistreze i s  
editeze diferite materiale, cum s  scoat  în eviden  esen a 
fenomenului prezentat, cum s  g seasc  echilibrul între rigoarea 
tiin ific  i necesitatea de a prezenta lucrurile la nivelul unui elev de 

liceu. 

Sarcinile multiple i variate, care erau prev zute pentru un parteneriat 
de trei ani, au trebuit realizate în doi ani, înc rcând toate echipele cu un 
volum de munc  uria , ale c rui roade se culeg la finalul proiectului i 
dup  încheierea acestuia, odat  cu postarea online a video-urilor, odat  
cu editarea i distribuirea manualului experimental, odat  cu 
multiplicarea programului informatic de utilizare a colec iei de 
înregistr ri i mai ales odat  cu feedback-ul pe care îl a tept m de la 
colegi din alte unit i de înv mânt, beneficiari ai muncii noastre, 
pentru a vedea care este utilitatea demersului nostru. 

Se cuvine, ca la finalul proiectului, care este de fapt începutul vie ii 
prezentei publica ii, s  le transmitem echipelor de management din 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

4 

unit ile partenere toat  considera ia i recuno tin a pentru sprijinul 
acordat echipelor de proiect proprii, pentru atitudinea suportiv  i 
managementul eficient al riscurilor.  

Colegilor implica i în ac iunile din cadrul proiectului le transmitem 
sentimente de apreciere pentru munca depus , ridic m p l ria în fa a 
celor care au reu it s  îmbine munca de calitate cu respectarea 
termenelor i a coordonatelor asumate, care au reu it cu r bdare, 
pasiune, perseveren  s  transmit  produselor elaborate rigoarea 
tiin ific  ce-i caracterizeaz , s  le dea o tu  de personalitate i s  

dovedeasc  faptul c  a gândi diferit poate fi compatibil cu substantivele 
”colaborare” i ”parteneriat”. 

Pentru tot efortul lor, a tuturor actorilor din cadrul acestui proiect, 
apreciere, recuno tin  i multe mul umiri. 

 

Mircea BR BAN 

coordonator proiect 
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STIMA I CITITORI, 

 

 

Ne pare bine c  am reu it s  v  facem curio i i c  a i deschis aceast  
carte. 

 

Con inutul acesteia este destinat elevilor de liceu precum i profesorilor 
care le predau. La vârsta lor, elevii abia au f cut cuno tin  cu chimia i 
cu fenomenele chimice. Noi, profesorii lor, suntem familiari cu rigoarea 
aspectelor tiin ifice prezentate în acest volum, totu i, de dragul lor, al 
elevilor, am decis s  reducem cât se poate complexitatea formul rilor 
pentru a le face cât mai comprehensibile. Din aceast  cauz  am decis s  
folosim o scriere cât mai simplificat  pentru ecua iile reac iilor chimice. 
Acolo unde era posibil, am ignorat interac iile cu solventul, astfel 
ecua iile ionice nu se reg sesc decât sporadic în carte, disocia ia ionilor 
i fenomenul de solvatare al acestora fiind voit omise în multe cazuri. 

Aceste elemente tiin ifice vor fi mai târziu prezentate elevilor, în 
momentul în care bagajul lor informa ional le va permite acest lucru. 

 

Experimentele descrise în prezentul manual trebuiesc realizate numai 
de c tre personalul calificat care cunoa te riscurile oper rii cu diferi i 
reactivi i aparatur  chimic  specific . Acolo unde este posibil elevii vor 
realiza experimente, sau etape ale acestora, numai împreun  i sub 
supravegherea profesorului. Întotdeauna purta i echipament de 
protec ie aferent riscurilor prezentate de reactivii folosi i: halat, ochelari 
de protec ie, m nu i, etc. Elimina i reziduurile rezultate în func ie de 
periculozitatea lor în acord cu legisla ia din domeniu, în vigoare. 

 

Cu toate c  autorii au descris experimentele în modul cel mai corect cu 
putin  ei î i rezerv  dreptul de nu fi tra i la r spundere pentru limite 
privind corectitudinea, completitudinea sau calitatea informa iei 
prezentate sau pentru daunele survenite în manipularea defectuoas , 
escaladarea situa iei sau nerespectarea regulilor care se aplic  pe 
parcursul procedurilor experimentale. 
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AMESTECURI OMOGENE I ETEROGENE  
 

PREZENTARE GENERAL   

Un amestec se refer  la dou  sau mai multe substan e care nu 
reac ioneaz  între ele din punct de vedere chimic i c rora li se 
p streaz  propriet ile. În via a de zi cu zi întâlnim multe materiale care 
sunt amestecuri de mai multe substan e. Aceste amestecuri pot s  fie 
omogene sau eterogene. Un amestec omogen este unul în care 
compozi ia i propriet ile sunt acelea i în toate punctele amestecului. 
Un amestec eterogen este unul în care se pot distinge componen ii, în 
general putându-se pune în eviden  diferen e de faz . În cele ce 
urmeaz  încerc m s  punem în eviden  diferen ele dintre amestecurile 
omogene i eterogene.[1] 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru aceasta folosim ase eprubete, toate con inând aproximativ 3 
mL de ap , în care ad ug m pe rând: nisip, cerneal , vin, sare, zah r i 
ulei.[2] 

Urm ri i efectele amestec rii celor dou  substan e în fiecare caz. 
Analiza i aspectul fiec rui amestec din eprubete. În cazul în care avem 
un amestec de solid i lichid (de exemplu ap  cu nisip) observ m cele 
dou  faze care coexist . Acest amestec este unul eterogen. Tot un 
amestec eterogen, în care avem dou  faze nemiscibile, observ m în 
cazul apei amestecat  cu ulei. 

În cazul în care un component se dizolv  în cel lalt (cazul apei cu zah r, 
apei cu cerneal , apei cu vin sau apei cu sare se formeaz  solu ii, care 
sunt amestecuri omogene. 

 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Nu se pun în eviden  precau ii speciale când se manipuleaz  
amestecurile studiate. 

 

CONCLUZII  

Cu toate c  apa este unul dintre cei mai r spândi i solven i, aceasta nu 
are capacitatea de a dizolva toate substan ele. De aceea apa cu nisip 
formeaz  amestecuri eterogene. Uleiul are molecule nepolare în timp ce 
apa este polar . Asocierea acestor dou  lichide determin  apari ia unei 
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suprafe e de separare între lichide, datorit  lipsei de afinitate între 
molecule, lichidul cel mai pu in dens (uleiul) fiind la suprafa . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Amestecurile omogene se pot elimina la canal. Amestecul de nisip cu 
ap  se filtreaz  înainte de a se arunca nisipul la gunoi i apa la canal. 

Amestecul de ap  cu ulei se separ , fie prin decantare, fie cu pâlnia de 
separare, uleiul se arunc  în containere destinate colect rii solven ilor 
organici în timp ce apa se arunc  la canal. 

 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Amestec omogen ap  
cu sare de buc t rie (NaCl). 

Fig 2. Amestec omogen 
ap  cu zah r. 

Fig. 3 Amestec omogen 
ap  cu vin. 

 
Fig. 4 Amestec eterogen ap  
cu ulei. 

Fig. 5 Amestec eterogen 
ap  cu nisip. 

Fig. 6 Amestec omogen 
ap  cu cerneal . 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mixture  
2. Chemistry, Second year of junior high school, Laboratory Guide, S. Avramiotis, V. 
Aggelopoulos, G. Kapelonis, P. Sinigalias, D. Spantidis, A. Triakliti, G.Filos, Agency for 
Educational Research books. 
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SEPARAREA COMPONEN ILOR UNUI 
AMESTEC PRIN EVAPORARE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Una din marile bog ii ale t rilor din centrul continentului a reprezentat-
o, din cele mai vechi timpuri, sarea care se extr gea în stare solid  din 
saline. Impozitele pe sare i-au f cut pe unii regi boga i, anumite regiuni 
prospere i comer ul înfloritor. 

rile riverane cu m rile sau oceanele au ob inut sare din apa de mare 
prin procedee de evaporare a apei i de concentrare a s rii. Renumitele 
marais sallants se utilizeaz  înc  i acum în anumite locuri. Acest 
procedeu, realizat la scar  mic , în laborator, este un bun exemplu prin 
care se poate ilustra prezen a unui component solid (sarea de buc t rie 
NaCl) într-o solu ie lichid  i se poate aplica o metod  de a separa cei 
doi componen i ai solu iei. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Ad uga i 10 g clorur  de sodiu (sare de buc t rie), într-un pahar 
Berzelius cânt rit în prealabil. Nota i masa paharului i a s rii ad ugate. 
Ad uga i 50 mL de ap  i agita i pentru a asigura dizolvarea s rii. 
Analiza i aspectul amestecului rezultat în termeni de aspect, culoare, 
limpezime, etc. 

A eza i paharul pe o plit  electric  i înc lzi i con inutul pentru a 
asigura evaporarea solventului (a apei). Observa i c  în timp solventul 
se evapor  i pere ii paharului r mân acoperi i cu o pojghi  solid  alb : 
sarea de buc t rie care nu a p r sit paharul în urma înc lzirii. [1] 

Cânt ri i paharul cu sarea r mas . Recolta i sarea r mas  în pahar i 
cânt ri i-o separat. Explica i rezultatele ob inute. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Nu se pun în eviden  fraze de risc la operarea cu substan ele 
men ionate. 

CONCLUZII  

Apa are rol de solvent pentru amestecul analizat. Prin înc lzire aceasta 
se evapor  f r  ca sarea s  o înso easc , întrucât, în condi iile date 
sarea nu se poate evapora. Dac  trecem vaporii de ap  printr-o zon  
rece putem s -i condens m i s -i colect m. La înc lzire suficient de 
îndelungat  apa p r se te complet sistemul iar sarea r mâne integral în 
paharul Berzelius asigurându-se astfel completa separare a celor doi 
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componen i care înainte de înc lzire formau un amestec omogen: o 
solu ie. Cânt rind paharul se observ  c  aceasta are masa ini ial  pe 
care a avut-o înainte de ad ugarea apei, semn c  prin înc lzire nu se 
pierde deloc sare. 

Un procedeu similar este folosit la scar  industrial  pentru ob inerea 
s rii de buc t rie din apa de mare. Pentru aceasta apa de mare este 
introdus  în bazine pu in adânci de unde apa se evapor  datorit  
c ldurii soarelui i a brizei. Apa evaporat  se completeaz  cu o nou  
cantitate de ap  de mare, ce con ine o nou  cantitate de s ruri. La un 
moment dat, solu ia devine saturat  i sarea începe s  cristalizeze sub 
forma unui solid care este recoltat i prelucrat în func ie de nevoi. În 

rile nordice, unde insola ia este mai pu in intens , procedeul este u or 
diferit. Dac  temperaturile sunt sc zute (iarna), apa de mare înghea  
în bazine. Ghea a care se formeaz  la suprafa  nu con ine sare. Ea 
este spart , este colectat  în mod repetat i fiind scoas  afar  din 
sistem face ca solu ia r mas  s  fie din ce în ce mai concentrat , apoi 
se aplic  procedeul evapor rii pentru a putea recolta sarea. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

La finalul experimentului sarea poate fi aruncat  la gunoi sau dizolvat  
în ap  i aruncat  la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Solu ie de saramur . Fig. 2 Înc lzirea solu iei i 
evaporarea solventului. 

Fig. 3 Sarea, ini ial 
dizolvat  în solu ie. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. S. Avramiotis, V. Aggelopoulos, G. Kapelonis, P. Sinigalias, D. Spantidis, A. Triakliti, 
G.Filos; Chemistry, Second year of junior high school, Laboratory Guide, Agency for 
Educational Research books. 
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SEPARAREA COMPONEN ILOR UNUI 
AMESTEC PRIN CROMATOGRAFIE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Cromatografia este o tehnic  de separare a componen ilor unui amestec 
bazat pe solubilitatea diferit  a acestora într-un solvent sau amestecuri 
de solven i numit eluent. Cromatografia pe hârtie este o tehnic  
frecvent folosit  în scop didactic datorit  u urin ei cu care se aplic . 
Aceasta este util  datorit  faptului c  este relativ rapid  i nu necesit  
cantit i mari de materiale. Pentru rezultate de mai mare acurate e sau 
fine e se pot utiliza alte tehnici cromatografice mai avansate cum ar fi 
cromatografia pe strat sub ire. 

Folosind cromatografia pe hârtie se pune în eviden  un echilibru între 
faza sta ionar  i faza mobil . Faza sta ionar  este cea caracterizat  de 
molecule de solvent (în cazul nostru ap ) care sunt prinse între fibrele 
de celuloz  din hârtie. Faza mobil  este o solu ie care a dizolvat proba 
de analizat i care migreaz  peste faza sta ionar . Prin interac ia celor 
dou  faze are loc o distribu ie a substan ei dizovate, între faza mobil  i 
cea sta ionar . Componen ii probei supuse cromatografiei se vor separa 
în func ie de cât de puternic se adsorb pe faza sta ionar  versus cât de 
solubili sunt în faza mobil . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Turna i într-un pahar Berzelius aproximativ 10 mL de ap . T ia i câteva 
fâ ii de hârtie de filtru având l imea de 1,5 cm. Marca i puncte colorate 
pe hârtie folosind diferite instrumente de scris colorate, de a a manier  
încât acestea s  se afle cam la 0,5 - 1,0 cm de nivelul prezumabil al 
lichidului în care hârtia va fi imersat . A eza i fâ iile de hârtie în lichidul 
din pahar i acoperi i cu o sticl  de ceas.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Nu se pun în eviden  fraze de risc privind operarea cu materialele 
folosite. 

CONCLUZII 

Dac  o pat  de culoare, care este alc tuit  dintr-un amestec de 
coloran i, este plasat  pe o hârtie de filtru, coloran ii din care este 
alc tuit  aceasta pat  de culoare vor migra dac  un cap t al hârtiei este 
a ezat într-un solvent. Solventul difuzeaz  pe hârtie, dizolvând diferite 
molecule ale probei colorate în func ie de polaritatea acestora. Dac  
culoarea este alc tuit  din mai mul i coloran i, care cel mai probabil au 
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polarit i diferite, ace tia vor avea solubilit i diferite în solvent i se vor 
reg si în puncte diferite pe hârtie pe m sur  ce solventul urc  pe 
suportul de hârtie. Cu cât o molecul  este mai solubil  cu atât va migra 
mai sus pe hârtie. Dac  colorantul este nepolar acesta nu va migra cu 
ajutorul unui solvent polar i viceversa: un colorant foarte polar nu va fi 
antrenat de un solvent nepolar.[1] 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i la co ul de gunoi hârtiile de filtru. Apa folosit  în chip de 
solvent poate fi aruncat  la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig. 1 Cromatografia pe hârtie care arat  capacitatea diferit  de migrare a unor coloran i 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Paper_chromatography 
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SEPARAREA COMPONEN ILOR UNUI 
AMESTEC PRIN EXTRAC IE 

 

PREZENTARE GENERAL   

În via a de zi cu zi suntem obi nui i s  consum m o serie de b uturi 
printre care i unele cu propriet i energizante. Cafeau sau ceaiul negru 
se încadreaz  în aceast  categorie fiind foarte populare. Efectul lor se 
datoreaz  con inutului de cafein  pe care-l au, cafein  care determin  
cre terea capacit ii de concentrare i o mai mare capacitate la efort 
prin stimularea sistemului nervos în paralel cu relaxarea mu chilor 
cardiaci i respiratori. Efecte adverse ale acestei substan e, consumate 
în cantit i mari, sunt agita ie, dureri de cap i insomnii. [1] 

B uturile acestea stimulante sunt preparate din produ i naturali, ceai 
sau cafea, din care cafeina, al turi de mul i al i componen i, se ob in în 
urma procesului de extrac ie. Unele surse men ioneaz  prezen a într-o 
simpl  cafea a unui num r de 3000 de substan e, care prin 
concentra iile lor diferite în aceast  b utur , determin  gusturile si 
aromele diferite pe care acest stimulent zilnic le poate avea. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Extrac ia este un procedeu fizic de separare a componen ilor unui 
amestec permi ând trecerea unora dintre ei, dintr-un produs natural în 
care se g sesc (sau dintr-un amestec), într-o solu ie. 

Practic pute i realiza un procedeu de extrac ie simplu folosind frunze de 
ceai i ap . A eza i câteva frunze de ceai într-un pahar Berzelius de 200 
-250 mL în care se g sesc aproximativ 100 mL ap . Înc lzi i amestecul 
f r  s -l agita i i observa i frunzele i vecin tatea acestora. Nota i cum 
î i schimb  propriet ile apa în care se g sesc frunzele respective. [2] 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Nu se pun în eviden  fraze de risc specifice pentru experimentul în 
cauz . Se impune aten ie în manipularea vaselor care con in lichide 
fierbin i pentru a împiedica v rsarea acestora. 

CONCLUZII  

Pe m sur  ce apa începe s  se înc lzeasc  observ m o u oar  colora ie 
care apare în imediata vecin tate a frunzelor. Colora ia specific  se 
datoreaz  procesului de trecere a anumitor componen i din frunz  în 
solu ie, în urma procesului de extrac ie. Cu cât apa este mai fierbinte 
sau cu cât extrac ia dureaz  mai mult, colora ia este mai intens , semn 
c  s-au transferat cantit i din ce în ce mai mari de substan e (deci 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

13 

implicit de cafein ) din frunz  în solu ie. Dac  amestecul se fierbe un 
anumit timp se observ  c  se pierde lichid prin evaporare, cel r mas în 
pahar îmbog indu-se în componen ii extra i. 

Viteza cu care se extrag diferi i compu i poate fi diferit . Cafeina se 
extrage în prima faz  a procesului dând un produs care are efecte 
puterninc stimulante. Continuând extrac ia, amestecul se îmbog e te 
cu agen i (taninuri, acizi organici specifici) care tempereaz  efectul 
cafeinei i îmbog e te gustul lichidului preparat. 

Filtra i amestecul folosit la extrac ie i analiza i aspectul acestuia. 
Folosi i un alt tip de ceai, în aceea i cantitate, cu acela i timp de 
extrac ie, filtra i lichidul ob inut i face i o compara ie a aspectului celor 
dou  amestecuri. Evident, tipuri diferite de ceai vor îmbog i apa de 
extrac ie cu substan e diferite în cantit i diferite, ceea ce se poate 
observa deja la o analiz  vizual  a amestecului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i resturile solide de ceai la gunoi i lichidul la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Fierberea amestecului de ceai i ap  
pentru a pune în eviden  procesul de 
extrac ie. 

Fig. 2 Pigmen i i arome sunt transferate 
din frunza de ceai în apa de extrac ie. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://vlab.amrita.edu/?sub=3&brch=64&sim=169&cnt=1 
2. S. Avramiotis, V. Aggelopoulos, G. Kapelonis, P. Sinigalias, D. Spantidis, A. Triakliti, 
G.Filos Chemistry, Second year of junior high school, Laboratory Guide, Agency for 
Educational Research books. 
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SEPARAREA COMPONEN ILOR UNUI 
AMESTEC PRIN FILTRARE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Filtrarea este un procedeu de separare a unui solid aflat în suspensie 
într-un lichid prin folosirea unui mediu poros care las  s  treac  
moleculele lichidului (numit filtrat) dar care re ine particulele solide. 
Acest mediu poros de cele mai multe ori poate fi hârtia de filtru, care în 
func ie de dimensiunea porilor i de con inutul de cenu  al materialului 
din care este alc tuit , poate fi de mai multe tipuri: aspect codificat cu 
benzi de diferite culori pe ambalajul acesteia. 

Procedeele de filtrare sunt uzuale chiar i în gospod rie. Când facem ”o 
cafea la filtru” de fapt combin m un procedeu de extrac ie a 
componen ilor cafelei cu un procedeu de filtrare în urma c ruia se re ine 
za ul. Chiar i realizarea unui ceai la plic face uz de hârtie de filtru în 
cazul plicului care re ine amestecul de infuzat pentru a nu permite 
particulelor solide s  p trund  în lichidul pe care-l prepar m. 

În cele ce urmeaz  se prezint  o tehnic  de filtrare simpl , ca o opera ie 
uzual  în laborator, opera ie de care se face uz frecvent pentru 
separarea solidelor din suspensii. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru demonstrarea practic  a opera iei de filtrare se propune 
realizarea unei suspensii de ap  (100 ml) cu nisip (15 g) într-un pahar 
Berzelius. Rezultatul filtr rii poate p rea unul banal, dar acelea i 
opera ii se pot executa ulterior i în cazul altor suspensii a c ror 
separare se dovede te util  cu ocazia altor experimente realizate în 
laborator. Cu aceast  ocazie utilizatorii pot s  se familiarizeze cu 
tehnica propriu zis  f r  a se face apel la amestecuri toxice sau reactivi 
scumpi. 

Dup  realizarea amestecului se procedeaz  la realizarea instala iei de 
filtrare. Aceasta comport  un stativ cu un inel pentru pâlnie, un filtru 
(de polipropilen  sau sticl ), vas pentru re inerea filtratului i hârtie de 
filtru. Hârtia de filtru trebuie aleas  în func ie de dimensiunile pâlniei. 
Lua i o hârtie de filtru potrivit  ca i vitez  de filtrare (în func ie de tipul 
solidului de filtrat) i îndoi i-o pe diagonal  de dou  ori divizând filtrul în 
sferturi. Observa i c  filtrul respectiv, dac -l deschide i, se muleaz  pe 
interiorul pâlniei. A eza i filtrul în pâlnie, ajusta i dac  este necesar 
îndoitura filtrului i umezi i cu lichidul din suspensie pentru a asigura 
aderarea filtrului la pere ii pâlniei. Plasa i pâlnia cu filtrul în inelul de pe 
stativ, ajusta i în l imea inelului pentru ca vârful pâlniei s  intre în vasul 
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în care se colecteaz  filtratul i începe i fitrarea. F r  a agita suspensia 
care trebuie filtrat  proceda i mai întâi la filtrarea supernatantului. Apoi, 
cu filtrul aproape gol, agita i amestecul care trebuie filtrat i turna i 
dintr-o dat  tot con inutul r mas, f r  s  dep i i nivelul filtrului. 
Ad uga i cu spatula, în filtru, restul de solid care eventual a aderat de 
pere ii vasului. Pentru prelevarea întregii cantit i de solid din pahar, 
schimba i vasul în care se colecteaz  filtratul i sp la i paharul care a 
con inut suspensia folosind filtratul ob inut, din primul vas de colectare. 
[1] 

CONCLUZII 

Filtrarea ini ial  doar a supernatantului se face pentru a nu înfunda porii 
filtrului cu solidul care trebuie separat. Dac  filtratul este tulbure 
înseamn  c  hârtia de filtru are porii prea mari pentru dimensiunea 
particulelor de solid care trebuiesc separate i procedeul se reia 
folosindu-se o hârtie de filtru cu pori mai mici ( i implicit cu viteaz  de 
filtrare mai mic ). 

Dac  se filtreaz  un compus greu solubil, filtratul este saturat în 
substan a solid  pe care dorim s  o separ m. Sp larea paharului ce 
con ine solid cu solvent pur va determina dizolvarea unei cantit i de 
solid i implicit o sc dere a randamentului de filtrare. Dac  îns  resturile 
solide se reiau cu filtratul care deja este saturat aceast  opera ie nu va 
mai dizolva noi cantit i de solid i pierderile sunt reduse. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i nisipul filtrat la gunoi în timp ce filtratul se poate arunca în 
chiuvet .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Material solid re inut de hârtia de 
filtru. 

Fig. 2 Filtratul ob inut în urma filtr rii 
suspensiei de nisip cu ap . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. K. Giouri-Tsoxatzi; Teaching chemistry experiments; Ziti Publishers, Thessaloniki, 2000 
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SOLUBILITATEA GR SIMILOR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Uleiurile vegetale sunt amestecuri complexe de substan e din care cele 
mai reprezentative sunt trigliceridele care formeaz  clasa de compu i 
naturali numit  GR SIMI. Gr simile sunt insolubile în ap  dar sunt 
solubile în solven i organici nepolari cum ar fi hexanul, freonul sau 
hidrocarburile clorurate (cloroformul, tetraclorura de carbon). Ultimele 
dou  nu sunt acceptabile pentru demonstra ii experimentale din cauza 
efectului negativ pe care-l au asupra p turii de ozon din straturile 
superioare ale atmosferei. 

O molecul  asimetric , format  din atomi diferi i prezint  polarizare din 
cauza electronegativit ii diferite a atomilor constituen i. Un compus 
ionic, sau un compus molecular polar va interac iona cu moleculele 
polare ale unui solvent polar punând în eviden  fenomenul de 
dizolvare. Partea negativ  a moleculelor de solvent interac ioneaz  cu 
ionii pozitivi dintr-o structur  cristalin  rupînd ionul i aducându-l în 
solu ie. Acela i lucru se întâmpl  cu ionii negativi care sunt solvata i de 
moleculele de solvent interac ionând prin partea pozitivat  a moleculei. 
Moleculele nepolare, cum sunt cele de gr sime, nu pot interac iona 
astfel cu moleculele unui solvent polar, din aceast  cauz  compu ii 
nepolari nu se dizolv  în solven i polari cum ar fi apa. Acestea îns  se 
pot dizolva în solven i nepolari cum este hexanul C6H14. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Turna i 50 mL ap  într-un pahar Berzelius. Ad uga i o spatul  de untur  
i amesteca i bine. Observa i c  gr simea nu se dizolv  formând cu apa 

un amestec eterogen. Ad uga i 50 mL de hexan i agita i amestecul 
celor trei componente. Ce observa i? 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

C6H14 
 

  

CONCLUZII 

Untura este alc tuit  din molecule nepolare în timp ce apa este format  
din molecule polare. Astfel cele dou  componente nu se dizolv , de cele 
mai multe ori paharul cu amestecul eterogen murd rindu-se de gr sime 
pe margini. Ad ugând hexan, care nu se dizolv  în ap  dar care dizolv  
gr simile, observ m c  untura este înglobat  în stratul de hexan, care, 
având densitate mai mica, plute te pe ap . Prin agitarea amestecului se 
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asigur  dispersarea de pic turi de hexan în tot volumul amestecului, 
aceast  hidrocarbur  dizolvând gr simea legat  de pere ii paharului.  

Odat  finalizat  procedura de extrac ie observ m dou  straturi, unul 
inferior de ap  i unul superior de hexan cu untura dizolvat  în acesta. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Separa i cele dou  faze lichide cu ajutorul unei pâlnii de separare. 
Arunca i apa la canal i frac ia de hexan elimina i-o într-un container 
destinat colect rii reziduurilor organice inflamabile. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig 1. O spatu  de untur  este amestecat  
cu ap  pentru verificarea solubilit ii. 

Fig 2. Amestecul de ap  cu gr sime este 
amestecat cu hexan. 

   

Fig 3. Agitând amestecul tricomponent 
observ m c  gr simea, insolubil  în ap , se 
solubilizeaz  în hexan. 

Fig 4. Stratul de hexan se reg se te la 
partea superioar  având o densitate mai 
mic  decât apa. Acesta con ine gr simea 
pe care apa nu a dizolvat-o. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.http://cevre.erciyes.edu.tr/dosyalar/dokumanlar/2.%20D%C3%B6nem%20Deney%20F
%C3%B6yleri/Ya%C4%9F%20ve%20Gres%20Tayini.pdf 
2.http://www.yildiz.edu.tr/~kvarinca/Dosyalar/Dersler/yag.pdf 
3.https://tr.wikipedia.org/wiki/Hekzan 
4.http://docplayer.biz.tr/398878-Cozunme-ve-cozunurluk.html 
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LEGEA LUI LAVOISIER APLICAT  LA 
REAC IA DE DINTRE HCl I Na2CO3 

 
PREZENTARE GENERAL  

Legea lui Lavoisier (legea conserv rii masei) este, în general, aplicabil  
tuturor reac iilor chimice. Masa total  a produ ilor de reac ie este 
întotdeauna egal  cu masa total  a reactan ilor. În unele situa ii, sunt 
generate produse gazoase. În cazul în care acestea p r sesc sistemul, 
masa acestuia devine mai mic  dând impresia pierderii unei mase în 
cursul reac iei. Acest lucru se poate împiedica lucrând cu sisteme 
închise care împiedic  sc parea produ ilor gazo i.  

În cazul prezentului experiment, se genereaz  dioxid de carbon. Dac  
se închide flaconul Erlenmeyer cu un dop de cauciuc, gazul rezultat nu 
p r se te sistemul, evitându-se astfel pierderile de mas . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Carbonat de sodiu 

- 10 mL 0.1 M HCl 
- Balan  

- Eprubet  

- Recipient Erlenmeyer de 100 ml 
- Recipient Erlenmeyer de 50 mL 

- Dop de cauciuc  

Preg ti i toate materialele pentru experiment. Recipientele Erlenmeyer 
goale şi dopul de cauciuc le aşeza i pe balan , iar masa o fixa i la 0 
grame. M sura i aproximativ 1 gram de carbonat de sodiu într-un 
Erlenmeyer de 100 mL, iar eprubeta con inând 10 mL de acid clorhidric 
o introduce i în recipientul Erlenmeyer de 50 de mL. 

Nota i masa total  a tuturor produselor. Dup  aceste opera ii, turna i 
acidul clorhidric în recipientul de 100 de mL şi ataşa i-i dopul de cauciuc 
cât mai rapid cu putin . 

Reaşeza i eprubeta în recipientul de 50 de mL şi nota i din nou masa 
ob inut . 

Repeta i experimentul, dar de aceast  dat  nu mai ataşa i dopul de 
cauciuc pe paharul de 100 de mL. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

HCl 
  

Na2CO3 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2H+ (aq) + CO3
2- (aq)  ---> H2O (l) + CO2 (g) 

CONCLUZII  

Fiind diluat, acidul clohidric reac ioneaz  cu carbonatul de sodiu, 
generând astfel nu numai ap , ci şi dioxid de carbon. Când dioxidul de 
carbon este pe punctul de a p r si sistemul, este evident c  masa 
produselor de pe balan  este mai mic  decât ini ial, efect al reac iei. S-
ar putea spune c  Legea lui Lavoisier nu este valabil  în cazul acestei 
reac ii. Oricum, dac  experimentul este efectuat într-un Erlenmeyer 
acoperit, masa total  dup  reac ie este egal  masei totale de dinaintea 
reac iei. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Produsul ob inut în urma reac iei poate fi eliminat la canal.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Recipiente Erlenmeyer con inând carbonat de sodiu, respectiv o eprubet  cu acid 
clorhidric aşezate pe o balan   

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng1135.html 
2. http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0163.html  
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_mass 
  

http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0163.html
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LEGEA LUI LAVOISIER APLICAT  LA 
SINTEZA SULFURII DE FIER 

 

PREZENTARE GENERAL  

Legea Lavoisier este una din legile fundamentale ale chimiei. Ea poart  
numele celui care a enun at-o prima dat , în 1789, savantul francez 
Antoine Laurent de Lavoisier. 

Conform acestei legi masa de substan  care intr  într-o reac ie se 
conserv . Aceasta este cunoscut  de multe ori în accep iunea ”nimic nu 
se pierde, nimic nu se formează, totul se transformă”. Dac  se intr  în 
profunzimea fenomenului: tipul atomilor, sarcina electric , num rul 
atomilor, num rul de neutroni, num rul de protoni, totul se conserv . 

Scris  schematic pentru o reac ie chimic  de forma: 

X  +  Y   --->  Z  + T atunci masa (X+Y) = masa (Z+T) 

Consecin ele acestei legi sunt c  nu se pot crea nici nu se pot distruge 
atomi (în acest caz nu discut m de reac ii nucleare). Atomii pot s  
sufere transform ri în urma c rora devin lega i altfel (ionic sau 
covalent) ceea ce nu schimb  nici tipul nici masa atomilor implica i într-
un proces chimic. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a verifica aceast  lege se propune analiza unei transform ri 
chimice simple: reac ia fierului cu sulful. Se cânt resc pe dou  sticle de 
ceas aproximativ 4,0 g sulf pulbere i 7,0 g pilitur  de fier. Pe balan  
se a eaz  un pahar Berzelius in care se afl  o eprubet . Se tareaz  
balan a. Sulful i pilitura de fier se amestec  pe o foaie de hârtie i se 
transvazeaz , cu ajutorul unei pâlnii, în eprubet . Citi i indica ia 
balan ei, care, dup  ce a fost tarat , este masa celor doi reactan i. 
Scoate i eprubeta din pahar cu un cle te i înc lzi i-o la flac ra unui bec 
de gaz sau spritiere. Amestecul devine o suspensie lichid  pe m sur  ce 
sulful se tope te. La un moment dat cei doi reactan i interac ioneaz  
energetic, mediul devenind fierbinte. Se las  eprubeta s  se r ceasc  i 
se cânt re te din nou. Observa i masa pe care o arat  balan a. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Fe pulbere 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Fe(s)  +   S(s)    --->   FeS(s) 
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CONCLUZII 

Observ m c  cei doi reactan i, fierul de culoare cenu ie i sulful de 
culoare galben  genereaz  un compus de culoare neagr : sulfura de 
fier. Cânt rind eprubeta cu produsul de reac ie observ m c  masa 
acesteia a r mas neschimbat  în cursul reac iei, chiar dac  se vede i 
cu ochiul liber c  s-a format o alt  substan . 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfura de fier este periculoas  dac  ajunge în mediu acid întrucât 
genereaz  un gaz foarte toxic: hidrogenul sulfurat (H2S). De aceea 
trebuie evitat ca produsul solid s  ajung  în astfel de medii. Con inutul 
eprubetei se elimin  într-un container pentru resturi anorganice cu 
toxicitate redus . 

 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

Fig. 1 i 2 Reactan ii cânt ri i 
înaintea amestec rii i reac iei 

Fig. 3 Paharul Berzelius i eprubeta pentru reac ie pe 
talerul balan ei tarate 
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Fig. 4 i 5 Transvazarea 
amestecului de fier i sulf i 
cânt rirea amestecului înaintea 
reac iei 

Fig. 6 Ini ierea reac iei dintre fier i sulf prin 
înc lzirea amestecului de reactan i 

 

 
Fig. 7 Verificarea legii lui Lavoisier cu produsul de reac ie cânt rind cât reactan ii 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.derscalisiyorum.com.tr/tag/kutlenin-korunumu-yasasi 
2. https://www.frmtr.com/performans-bilgileri/984554-demir-ile-kukurt-elementlerinden-
kimyasal-yolla-demir-sulfur-bilesiginin-elde-edilmes.html 
3. http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/kimya_egitimi_ogrenci_deneyleri/ 
demir_sulfur_bilesigi.pdf  
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M SURAREA CON INUTULUI DE ALCOOL 
A UNOR B UTURI ALCOOLICE 

 

PREZENTARE GENERAL   

În chimia organic  definim alcoolii ca fiind compu ii hidroxilici în care 
gruparea func ional  (-OH) este legat  de un atom de carbon saturat. 
Termenul alcool deriv  originar de la denumirea unui binecunoscut 
reprezentant al clasei, etanolul (alcoolul etilic), componentul activ din 
b uturile alcoolice. 

Termenul alcool apare în limba englez  în secolul XVI i este denumirea 
utilizat  pentru pulbere foarte fină. Este un termen care fusese preluat 
din limba francez , în care apare, la rândul lui preluat din limba latin  
medical . 

La origini termenul este preluat din limba arab حل   ,al-kuhl, "kohl) ك
pulbere fin  folosit  pentru machiaje"). Al- este termenul arabic pentru 
articolul hot rât în timp ce kohl f cea referire la sulfura de stibiu, Sb2S3 

o pulbere foarte fin  ob inut  prin sublimarea mineralului stibinite, care 
era folosit  la machiaje, cosmetic  i ca antiseptic. Conform acestei 
teorii, semnifica ia cuvântului alkuhul era folosit  pentru substan e 
ob inute prin distilare fiind ulterior restrâns  pentru etanol. 

Termenul etanol este modelat pe cuvântul äthyl atribuit lui Liebig 
(1838) care are originea în asocierea a dou  cuvinte grece ti aither 
“ether” and hyle "compus" [1]. 

Alcoolul din b uturi se formeaz  prin fermenta ia anaerob  a 
zaharurilor, în special glucoz  i fructoz , în prezen a drojdiei de bere. 
Este folosit în special în b uturi alcoolice, sau în tehnic , ca i 
anticongelant, antiseptic, combustibil, conservant sau ca solvent. 
Con inutul de etanol a b uturilor alcoolice se define te ca fiind volumul 
de alcool anhidru (cm3) ce se g se te în 100 cm3 solu ie alcoolic  la 20 
°C. [2] 

Tsipouro este o b utur  alcooic  tipic  Greciei ale c rei origini se 
reg sesc în m n stirile de pe Muntele Athos unde a fost fabricat  prima 
dat  acum apte secole. B utura raki, din Creta, este similar , cu 
deosebirea c  aceasta din urm  este un produs distilat o singur  dat .  

Tsipouro are un con inut de 36-45%v/v etanol i este o b utur  
produs  prin distilarea reziduurilor fermentate de struguri care au 
rezultat dup  presarea acestor fructe în vederea ob inerii mustului 
folosit la fabricarea vinului. Con inutul alcoolic al b uturilor este un 
indicator de calitate important. Deseori aceast  caracteristic  poate fi 
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m surat  cu densimetrul pentru alcool care este gradat direct în grade 
alcoolice. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prezentul experiment î i propune descrierea metodei folosit  pentru 
determinarea gradelor alcoolice a dou  b uturi: alcool dublu rafinat i 
amestec de tsipuro i ap  (1:1 în volume) folosindu-se densimetre 
pentru alcool. Practic se adaug  solu ia alcoolic  într-un cilindru gradat 
suficient de mare încât s  încap  comod densimetrul la ambele extreme 
ale concentra iilor pe care le m soar . Umple i cilindrul gradat doar 2/3 
din volumul acestuia pentru a asigura flotabilitatea densimetrului f r  
ca solu ia de m surat s  dea afar  din vas. În experimentul realizat 
concret s-a determinat un con inut de 20% alcool v/v la b utura tsipuro 
amestecat  cu ap  i respectiv 70% v/v la alcoolul dublu rafinat. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Fi i precau i când folosi i densimetre întrucât ele sunt din sticl  sub ire 
i se pot sparge foarte u or dac  nu sunt mânuite cu aten ie. 

CH3CH2OH 
 

  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Lichidul alcoolic se elimin  în containere destinate colect rii solven ilor 
organici nehalogena i. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

  

Fig. 1 Con inutul în alcool a b uturii numit  
tsipuro care a fost amestecat  cu ap  în 
raport 1:1.  

Fig. 2 Mostr  de alcool dublu rafinat care are 
un con inut de 70% alcool.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol 
2. Τh. Soulis, Ιntroduction to oenology, Thessaloniki 
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DISTILAREA VINULUI ROŞU 
 

PREZENTARE GENERAL  

Alcoolul etilic rezult  în urma proceselor de fermenta ie a zah rului din 
fructe sau cereale m cinate în prezen a drojdiei de bere. Con inutul de 
alcool din aceste lichide îns  nu dep e te 15%. Pentru a ob ine 
concentra ii mai mari de alcool este necesar  aplicarea procedeului de 
distilare a lichidelor u or alcoolizate. Pentru aceasta se folosesc 
dispozitive de distilare în care un amestec de lichide (în cazul nostru 
apa i alcoolul) sunt înc lzite, componentul cel mai volatil trece în stare 
gazoas  primul (alcoolul) i se condenseaz  în alt  parte sub forma unui 
lichid aproape pur. Datorit  capacit ii alcoolului etilic de a forma 
amestecuri azeotrope cu apa, acest procedeu de separare nu se 
comport  ca în cazurile ideale. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Set de microdistilare 
- Instala ia de înc lzire 
- Termometru 
- Pipet  
- Stativ 

În cazul acestui experiment, folosi i sistemul de microdistilare, iar pe 
instala ia de înc lzire pozi iona i un recipient Erlenmeyer. Cu ajutorul 
unei pipete, introduce i 5 mL de vin roşu în balonul de sticl , iar apoi 
pozi iona i un termometru, pe care îl l sa i deasupra vinului. Activa i 
instala ia de înc lzire şi aştepta i ca alcoolul s  se evapore. Dup  pu in 
timp, pute i observa pic turi din alcoolul condensat. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Etanol 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C2H5OH(l)  ---> C2H5OH(g)  ---> C2H5OH(l) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Cantit ile r mase de vin roşu şi alcool trebuie aruncate într-un 
container destinat colect rii deşeurilor organice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig. 1 Bloc de înc lzire cu nisip. 

 
Fig. 2 Vizualizarea dispozitivului de distilare. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholpercentage 

2. http://www.vosinstrumenten.nl/onderwijs/glaswerk/speciaal-glas/needle-6-22gauge-
12-stuks.html 
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IDENTIFICAREA CO2 I O2  
 

PREZENTARE GENERAL   

Exist  numeroase experimente realizabile în laboratorul de chimie în 
care se genereaz  gaze. Dou  dintre ele sunt prezentate aici: unul în 
care se genereaz  oxigen O2 i unul în care se genereaz  dioxid de 
carbon CO2. 

În prezentul experiment se identific  oxigenul i dioxidul de carbon 
produse în cursul unor reac ii chimice. Bicarbonatul de sodiu este un 
compus cu formula NaHCO3. Este o sare solid , de culoare alb , 
cristalin  condi ionat  sub form  de pulbere cristalin  foarte fin . Are 
un gust u or s rat i un gust alcalin asem n tor celui de sod  de rufe. 
Se g se te în natur  sub forma mineralului nacholite. Este un 
component al mineralului natron i se g se te dizolvat în multe ape 
minerale. Este unul dn aditivii alimentari accepta i de Uniunea 
European  i este codificat ca E500. Fiind cunoscut de foarte mult timp 
compusul are diverse denumiri: bicarbonat de sodiu, broz , sod  pentru 
g tit, carbonat acid de sodiu. [1] 

Acidul acetic este un lichid incolor cu formula CH3COOH. O etul este o 
solu ie apoas  de 3-9% acid acetic fiind ob inut de cele mai multe ori 
prin fermenta ia vinului slab sau a cidrului. Acidul acetic este acru i are 
un miros resping tor. De i este clasificat ca un acid slab, solu ii 
concentrate de acid acetic pot provoca arsuri chimice deosebit de grave 
fiind foarte coroziv [2]. 

Hidrogenul i oxigenul formeaz  doi compu i binari: apa i peroxidul de 
hidrogen. Acesta din urm  are propriet i complet diferite de ap . În 
stare pur  este un lichid u or alb strui, uleios. Este folosit ca antiseptic 
(5%), la decolorarea p rului, la albirea fibrelor textile sau a pastei de 
hârtie. În majoritatea reac iilor ac ioneaz  ca un agent oxidant de i în 
prezen a agen ilor oxidan i puternici, ca KMnO4, poate ac iona ca 
reduc tor. În acest caz ionii violet de permanganat(VII) se pot reduce la 
mangan(II) de culoare roz în prezen a peroxidului de hidrogen H2O2. [3] 

Permanganatul de potasiu este un agent oxidant foarte puternic, fiind 
condi ionat ca o sare. Majoritatea aplica iilor chimice folosesc 
propriet ile oxidante ale acestei s ri. Deoarece nu genereaz  produ i 
toxici KMnO4 are numeroase utiliz ri de ni  cum ar fi: tratamentul 
apelor, dezinfectarea r nilor, sinteza organic , analize chimice, 
p strarea fructelor, kituri de supravie uire, etc. [4] 

În prezenta lucrare experimental  cei patru compu i descri i pe scurt se 
folosesc pentru generarea a dou  gaze diferite: CO2 i O2. 
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PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Într-un vas mare (eprubet  larg  sau cilindru gradat) plasa i 15 g de 
NaHCO3 peste care ad uga i cu pipeta acid acetic concentrat. Într-o alt  
eprubet  plasa i 5 mL solu ie apoas  de KMnO4 10% peste care 
ad uga i 5 mL de peroxid de hidrogen (30%). Aprinde i un b  de lemn 
i insera i-l în prima eprubet . Observa i ce se întâmpl . Introduce i 

b ul de lemn, doar cu un punct incandescent pe el, în a doua eprubet . 
Observa i comportamentul b ului. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

C2Η6Ο2 
 

KMnO4 
 

CO2 
 

H2O2 
 

MnO2 
 

KOH 
 

O2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CH3COOH(aq) + NaHCO3(s) ⟶ CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

2KMnO4(aq) + 3H2O2(aq) ⟶ 2MnO2(aq) + 2KOH(aq) + 3O2(g) + 2H2O(l) 

CONCLUZII  

B ul de lemn aprins, introdus în prima eprubet , se stinge din cauza 
dioxidului de carbon generat de reac ia acidului acetic cu carbonatul 
acid de sodiu. În a doua eprubet , b ul incandescent se aprinde 
datorit  existen ei oxigenului generat prin descompunerea apei 
oxigenate, oxigen care activeaz  procesul de ardere. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acetatul de sodiu format se poate dilua cu mult  ap  i elimina la canal. 
Solu ia con inând ioni de Mn2+ se neutralizeaz  prin ad ugare de exces 
de peroxid de hidrogen (H2O2), se filtreaz , filtratul se arunc  la canal în 
timp ce solidul filtrat se elimin  în containere destinate colect rii 
reziduurilor anorganice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 În primul caz b ul de lemn aprins se 
stinge pentru c  CO2 generat de reac ia dintre 
bicarbonatul de sodiu i acidul acetic nu 
între ine arderea. 

Fig. 2 J ratecul de pe b ul de lemn se 
activeaz  i b ul se aprinde din cauza 
descompunerii catalitice a Η2O2 i 
producerea unui gaz care între ine 
arderea: O2. 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_bicarbonate4 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid 
3. E. Gammon, General Chemistry, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009. 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_permanganate 
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FABRICAREA S PUNULUI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Gr simile animale i vegetale sunt amestecuri complexe de esteri ai 
glicerinei (1,2,3-propantriolului) cu acizii gra i numi i i trigliceride. 
Dac  o gr sime animal  sau vegetal  este hidrolizat  în prezen a 
bazelor se ob ine glicerina i s rurile acizilor gra i cu metale, numite 
săpunuri. S punurile metalelor alcaline sunt solubile în ap  i au 
propriet i tensioactive fiind folosite pentru sp lare. S punurile de sodiu 
sunt solide în timp ce s punurile de potasiu sunt moi i onctuoase. Ele 
se pot condi iona în diferite forme care le face deseori atractive în 
magazinele de produse de cosmetic . Natura gr similor din care se 
fabric  s punurile (în special lungimea catenei de atomi de carbon ale 
acizilor gra i i num rul de leg turi duble) sunt determinante pentru 
propriet ile acestora. 

S punurile de calciu, magneziu sau litiu sunt insolubile în ap , au 
propriet i lubrifiante fiind folosite în tehnic  sau în farmacie. Dac  o 
ap  este foarte dur  (adic  are un con inut mare de s ruri de calciu sau 
magneziu) se formeaz  s punurile insolubile ale acestor metale, 
acestea nemaifiind eficiente în procesul de sp lare. Astfel în apa dur  
este nevoie de o cantitate mai mare de s pun pentru a ob ine 
propriet ile de sp lare dorite, o parte fiind inactivat  de s rurile din 
ap . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

În laborator fabricarea s punului este un procedeu destul de simplu i 
relevant la studiul gr similor. Practic se adaug  20 g de ulei vegetal 
într-un pahar Berzelius de 150-200 mL care se înc lze te pe o plit . Se 
adaug , în por iuni mici o solu ie de hidroxid de sodiu dizolvat în ap  
c reia i s-a ad ugat etanol. Amestecul se men ine cald i se continu  
ad ugarea de solu ie alcalin  pân  când nu se mai pun în eviden  
pic turi de ulei i amestecul devine o past  alb . Mentine i înc lzirea 
pentru câteva minute apoi ad uga i în por iuni mici 50 mL de ap  
men inând amestecul la fierbere înc  10 minute. Prepara i în paralel o 
solu ie saturat  de clorur  de sodiu (NaCl) i ad uga i amestecului care 
fierbe o cantitate de 30 mL de saramur . L sa i amestecul s  se 
r ceasc , filtra i precipitatul ob inut, sp la i cu pu in  ap  distilat  
pentru eliminarea resturilor de baz  sau cu o solu ie diluat  de 
saramur , ad uga i dac  dori i un colorant sau parfum i plasa i solidul 
într-o form  în care se las  s  stea pân  a doua zi.  
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Etanol 
 

NaOH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C

R

O

O

H2C

CH O

C

O

R

H2C

O

CO

R

3 NaOH

Hidrolizã

C

R O-Na+

O

C

R O-Na+

O

C

R O-Na+

O

H2C

HC

HC OH

OH

OH

SÃPUN
Sãruri de sodiu ale 

acizilor grasi

Trigliceridã
Ulei vegetal

Fierbere

Glicerinã

 

CONCLUZII 

Prin ad ugarea de hidroxid de sodiu la o gr sime se produce fenomenul 
de hidroliz  bazic  a triesterului (trigliceridei) generându-se glicerin  i 
sarea de sodiu a acizilor gra i. Odat  hidrolizat  gr simea, se adaug  o 
solu ie de saramur  (NaCl) pentru a cre te concentra ia ionului de sodiu 
(efectul ionului comun) i a cre te randamentul de precipitare a 
s punului din solu ia mum . R cindu-se solu ia, se favorizeaz  i mai 
mult precipitarea asigurându-se astfel un randament i mai bun de 
separare al produsului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i la gunoi s punul ob inut. Evita i folosirea acestuia dac  nu 
st pâni i procedeul de fabricare întrucât s punul format poate avea 
înglobat  o cantitate oarecare de hidroxid de sodiu care poate cauza 
arsuri chimice ale pielii. Solu iile folosite pot fi aruncate la canal. 

  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

32 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Uleiul vegetal supus saponific rii se 
înc lze te apoi se adaug  o solu ie de baz  

Fig. 2 Fierberea cu solu ia de hidroxid de 
sodiu se face pân  când dispar pic turile de 
ulei 

  
Fig. 3 Când se ob ine o past  omogen  se 
adaug  o solu ie saturat  de NaCl 

Fig. 4 Se filtreaz  s punul, se spal  în 
vederea fazei finale de colorare i 
parfumare 

 
Fig. 5 S pun turnat în forme 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. www.kimyaevi.org.tr 
2. mf.omu.edu.tr/kimya/wp-content/uploads/sites/9/2011/05/SABUN-SENTEZİ.pdf 
3. http://www.kimyaevi.org/TR/Genel/BelgeGoster.aspx? 
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SUBLIMAREA ŞI DIZOLVAREA IODULUI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Acest experiment îşi propune s  prezinte atât fenomenul de sublimare a 
iodului, cât şi dizolvarea acestuia în diferi i solven i. Sublimarea 
reprezint  procesul prin care o substan  solid  se transform  direct în 
stare gazoas . Reac ia invers  poart  denumirea de desublimare. O 
particularitate a iodului este c  acesta nu devine lichid în urma 
procesului de înc lzire, acesta sublimeaz  întotdeauna. Apa sub form  
de ghea  sau z pad  prezint  un comportament similar. Acest 
comportament este uneori folosit pentru uscare prin congelare.[1, 2, 3] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Substan e: Iod (I2), cuburi de ghea , ap  distilat , Hexan sau 
tetraclorur  de carbon (CCl4), solu ie de tiosulfat de sodiu (Na2S2O3)=1 
mol/L 

Materiale: balon, sticl  de ceas, plit , eprubete 

Pentru a pune în eviden  procesul de sublimare, ad uga i o lingur  de 
iod într-un balon (Fig. 1). Acoperi i balonul cu o sticl  de ceas cu un cub 
de ghea  pe ea. Înc lzi i pân  când observa i vapori viole i în interiorul 
vasului. Iodul sublimeaz  în partea de jos i desublimeaz  pe sticla de 
ceas. 

Pentru a observa dizolvarea iodului, folosi i o eprubet  în care 
introduce i 5 mL de hexan sau tetracorur  de carbon, apoi ad uga i 
pu in iod. Ve i vedea c  iodul se dizolv  în hexan, nu şi în ap , dând o 
solu ie de culoare violet.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Iodul este d un tor s n t ii i iritant când intr  în contact cu pielea. Se 
recomand  folosirea unui echipament de protec ie. Hexanul este foarte 
inflamabil, este toxic în caz de înghi ire. A se p stra departe de 
suprafe ele fierbin i şi de orice surs  de foc. CCl4 este un compus 
halogenat volatil care este d un tor mediului alterând stratul de ozon 
din atmosfer . 

I2 
 

  

C6H14 
 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
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CONCLUZII 

Iodul formeaz  molecule diatomice nepolare. Apa este un compus polar 
fiind format  din atomi cu electronegativitate diferit , oxigen şi 
hidrogen. Acest fapt determin  ca molecula s  fie polar , s  aib  o 
parte pozitivat  (hidrogenul) şi una negativat  (oxigenul). 

Asemeni iodului, hexanul (sau tetraclorura de carbon care mai poate fi 
folosit ) sunt compu i nepolari. Pentru a dizolva o substan , este 
nevoie ca solventul s  aib  aceea i polaritate cu substan a dizolvat . 
Dac  iodul este o substan  nepolar  ne a tept m s  se dizolve mai 
bine în solven i nepolari dând solu ii de culoare violet (v. Fig. 2). În 
alcool, sau al i solven i oxigena i, iodul se dizolv  dând na tere la solu ii 
de culoare brun . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dizolva i iodul r mas într-o solu ie de tiosulfat de sodiu şi turna i solu ia 
rezultat  în chiuvet , limpezi i cu ap . Colecta i hexanul în recipien i 
speciali pentru solven ii organici. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Punerea în eviden  a 
procesului de sublimare [4] 

Fig. 2 Procesul de dizolvare a iodului în [4] 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(phase_transition) (13.01.2017) 
2. http://www.cumschmidt.de/v_iodsublimation.htm (13.06.2016) 
3. General Chemistry, Ninth Edition, Ebbing, Gammon, ISBN: 9780618857487 
4. Graphics created with the laboratory and formula maker, Ernst KlettVerlag, Stuttgart 
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DETECTAREA APEI PRIN UTILIZAREA 
SULFATULUI DE CUPRU (II) 

 

PREZENTARE GENERAL   
Scopul experimentului: detectarea vaporilor de ap . 

No iuni teoretice: cristalele sulfatului anhidru de cupru (II) sunt albe, ȋn 
timp ce sulfatul de cupru hidratat este de culoare albastru str lucitor. 

Dup  cum este cazul majorit ii metalelor mai grele decât calciul (II), 
colorarea ionilor poate fi atribuit  anul rii degener rii orbitalului 3d ȋn 
urma apropierii de moleculele ligand. În cazul ionilor de Cu2+, atomii de 
oxigen inc rca i par ial negativ ai moleculelor de ap  determin  
împ r irea celor 5 orbitali 3d ȋn dou  nivele de energie. Electronii pot 
rezona ȋntre cele dou  nivele prin absorbirea cuantelor de energie cu o 
frecven  corespunz toare culorii portocaliu deschis, urmând ca noi s  
observ m culoarea complementar . 

Aceasta este o reac ie specific  care face din sulfatul de cupru alb un 
agent de detectare a apei. 

MATERIALE I METODE 

Cerin e: 

Sulfat de cupru (II) alb i albastru, vas Erlenmeyer cu dop, ap , 
eprubete, surs  de c ldur , pomp  de ap . 

Mod de lucru: 

Utilizare practic : dac  sunte i interesa i de prezen a apei ȋntr-un gaz, 
este suficient s  conduce i fluxul de gaz, sau o parte din el, printr-un 
dispozitiv simplu ce con ine sulfat de cupru alb (II). Dac  acesta 
r mâne alb, putem fi siguri c  ȋn gaz nu exist  nicio cantitate 
detectabil  de ap . În cazul ȋn care culoarea se schimb  ȋn albastru … 
atunci exist  ap . Putem men iona c  acest principiu poate fi utilizat ȋn 
detectarea urmelor de ap  ȋn lichidele neapoase. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CuSO4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CuSO4 (s) + 5 H2O(l)   --->   CuSO4. 5 H2O (s) 
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CONCLUZII 

Cunoa tem sulfatul de cupru (II) pentahidratat ca fiind cristale de 
culoare albastru str lucitor; (vezi fig. 1). Sulfatul de cupru (II) anhidru 
este mult mai fin i este de culoare alb . Reac ia cu moleculele de ap  
are loc doar la suprafa , de aceea rezultatul este o pudr  de culoare 
alb struie. (vezi fig. 1 i 2) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR  

Reac ia este reversibila, astfel, sulfatul de cupru (II) poate fi utilizat ȋn 
mod repetat. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 

Fig 1. Stânga: sulfatul de cupru anhidru (II); ȋn mijloc: sulfat de cupru (II) 
pentahidratat; dreapta: sulfat de cupru pentahidratat, sub form  de pudr , dup  
expunerea la vapori de ap . 
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Fig 2. Recipient ȋn care s-a introdus sulfat anhidru de cupru (II) 

 ȋnainte i dup  expunerea la vaporii de ap . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/copper(II)_sulphate 

  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

38 

UN RECIPIENT GOL… CUM S  
PRODUCEM SAREA? 

 

PREZENTARE GENERAL  

Elevii din ȋnv mântul secundar trebuie s  ȋnve e ȋn anul 4 de studiu 
diferite aspecte legate de s ruri, unul dintre acestea fiind solubilitatea 
s rurilor ȋn ap . Ei trebuie s  se obi nuiasc  cu reac iile de precipitare 
care pot fi utilizate ȋn analizele calitative, dar i pentru ȋndep rtarea 
ionilor nedori i sau ȋn sinteza altor s ruri. Acest experiment se va referi 
la ultima dintre aceste situa ii. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

Sulfat de cupru (II), clorur  de cupru (II), clorur  de calciu, pahare 
Berzelius, cântar, filtru, pomp  de ap . 

Mod de lucru: 

S  presupunem c , dintr-un motiv oarecare, avem nevoie de o anumit  
cantitate de sare. Deschide i dulapul ȋn care sunt p strate substan ele 
de laborator, care desigur, trebuie s  ȋndeplineasc  toate m surile de 
siguran , lua i un borcan pe care scrie numele s rii de care ave i 
nevoie i … surpriz , acest borcan pare s  fie gol !!! Aparent, cineva a 
utilizat ȋntregul con inut al borcanului i a uitat s  comande un nou stoc 
din substan a respectiv . Se pare c  avem o problem  … sau poate nu?  

Datorit  diferen ei de comportament privind solubilitatea unor s ruri, 
putem produce s ruri prin utilizarea inteligent  a diagramelor de 
solubilitate. Ideea de baz  este s  combina i dou  s ruri pentru a 
produce o pereche de ioni solubili i una de ioni insolubili. Când le ve i 
amesteca, perechea ionilor insolubili va precipita, permi ându-ne s  
separ m cu u urin  amestecul de sare prin filtrare. Perechea ionilor 
r ma i ȋn urma filtr rii poate fi solidificat  prin evaporarea apei. 

Vom ilustra aceast  idee prin câteva exemple. 

Trebuie s  prepara i sulfat de calciu. Acesta este greu solubil. Când ve i 
amesteca o sare solublil  de calciu cu un sulfat solubil, sulfatul de calciu 
va precipita (Reacția 1). 
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Toate s rurile de sodiu, potasiu si amoniu sunt solubile, la fel i azota ii 
i aceta ii, astfel c  este relativ u or s  alegem primele s ruri cu care 

vom lucra.  

Pute i separa suspensia prin filtrare. Re ine i c  poate s  apar  o 
contaminare pân  la un anumit punct din cauza aderen ei filtratului. 
Filtratul con ine perechea solubil : de exemplu, azotatul de sodiu. 

Acum ave i nevoie clorur  de cupru (II). Pentru c  aceasta este o sare 
solubil , ve i utiliza o a doua pereche de ioni care trebuie sa fie 
insolubil . Spre deosebire de primul caz, s rurile de sodiu, potasiu si 
cele de amoniu sunt excluse de la utilizare ca s ruri ini iale, la fel cum 
este i cazul nitra ilor i aceta ilor.  

Ob ine i cuprul(II) din sulfat de cupru(II) iar clorul din clorura de calciu. 
Reac ia (1) va ȋncepe când ve i amesteca cele dou  substan e. In mod 
similar, pute i ȋndep rta precipitatul prin filtrare. Solu ia filtrat  va fi 
clorur  de cupru (II) ȋn cazul ȋn care utiliza i cantit i stoechiometrice. 
Este important s  ti i c  solu ia este saturat  cu sulfat de calciu. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CuSO4 
 

CaCl2 

 

CuCl2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ca2+ 
(aq) + SO4

2- 
(aq)   --->    CaSO4 (s)     (1) 

CONCLUZII 

Pute i prepara s rurile folosindu-v  de de comportamentul diferit al 
acestora, ȋn func ie de solubilitate. Trebuie s  ave i grij  cum alege i 
primele dou  s ruri astfel ȋncât prin amestecarea lor s  ob ine i o 
pereche de ioni solubili si o alt  pereche de ioni insolubili. Dac  
perechea insolubil  este chiar sarea de ave i nevoie, aceasta poate fi 
separat  prin filtrare. Când ave i nevoie de sarea din perechea solubil  
o pute i ob ine prin evaporarea filtratului.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Substan ele chimice utilizate nu sunt d un toare mediului ȋnconjur tor. 
Din acest motiv ele pot fi tratate ca i ap  rezidual .  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

Fig. 1 Surpriz ….un borcan gol !   Fig. 2 Nu renun a i… 

 
Fig 3. Iat  sarea pe care a i ob inut-o! 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. wikipedia.org/wiki.copper(II)sulphate; 
2. wikipedia.org/wiki.copper(II)chloride; 
3. wikipedia.org/wiki.sodium sulphate; 
4. wikipedia.org/wiki.sodium nitrate; 
5. wikipedia.org/wiki.calcium sulphate; 
6. wikipedia.org/wiki.calcium nitrate; 
7. BINAS 6th edition, Noordhoff 2013, the Netherlands. 
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RELA IA DINTRE [H3O
+] I pH 

 

PREZENTARE GENERAL   
Apa neutr  are un pH de 7. Dac  adaug m o cantitate mic  de solu ie 
de HCl, pH-ul scade brusc, sc derea devenind gradual  pe masur  ce 
ad ug m solu ia de HCl. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul c  
pH-ul este o func ie logaritmic  a concentra iei de ioni de hidroniu.  

(pH = –10log [H3O
+]). În consecin , sc derea pH-ului cu o unitate 

ȋnseamn  c  solu ia devine de 10 ori mai acid . Vom demonstra rela ia 
dintre cantitatea de HCl ad ugat  i valoarea corespunz toare a pH-ului 
prin ad ugarea ȋn ap  a unor pic turi cu solu ie de 0.1 M HCl, m surând 
ȋn acela i timp pH-ul cu ajutorul unui electrod.  
Moleculele de ap  sunt puternic legate prin leg turi de hidrogen. Aceste 
leg turi sunt responsabile de disocierea unei cantit i mici de molecule 
de ap  dup  cum arat  echilibrul urm tor: 

H2O(l)  ↔ H3O
+(aq)  + OH –(aq)    (1) 

cu o valoare a constantei de echilibrului: 

 Kw = [H3O
+] x [OH –]       (2) 

de 10-14  la temperatura camerei. În apa pur  , [H3O
+] = [OH –] astfel 

pH-ul este = 7. Dup  ad ugarea solu iei de HCl, cre te concentra ia 
[H3O

+] i pentru c  trebuie p strate condi iile de echilibru, este necesar 
sa scad  concentra ia [OH –]. Astfel, cantitatea total  de [H3O

+] este 
reprezentat  prin aportul a dou  ac iuni: una fiind datorat  adaug rii 
solu iei de HCl, iar a doua, cauzat  de disocierea moleculelor de ap .  
Deoarece amestecul este neutru din punct de vedere electric pe ȋntreg 
parcursul experimentului, exist  dou  ecua ii care descriu starea 
sistemului: (i) condi ia de echilibru (2), si (ii) egalitatea concentra iei 
sarcinii pozitive cu cea a sarcinii negative, dup  cum arat  i rela ia: 𝐻3

+] = [ 𝐻−] + [ 𝑙−]     (3) 

Ecua iile (2) i (3) pot fi combinate pentru a se ob ine o ecua ie de 
gradul doi în [H3O

+] cu urm toarea solu ie: 

[𝐻3
+] =

[ 𝑙−]+ [ 𝑙−]2+4⋅𝐾
2

    (4) 

[Cl–] provenind direct din cantitatea de acid ad ugat . În ecua ia nr.4 
se poate observa c  deja dup  ad ugarea de HCl într-o concentra ie de    
10-6 mol/litru, contribu ia disocierii apei la concentra ia ionilor de 
hdrogen este neglijabil . 
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MATERIALE SI METODE 

Cerințe: Pahar Berzelius, agitator magnetic, electrod i dispozitiv de 
m surare a pH-ului, biuret , acid clorhidric, ap  desalinizat . 

Mod de lucru: Se a eaz  un pahar gradat ce con ine 500 mL ap  
desalinizat  pe un dispozitiv de agitare i se m soar  pH-ul cu ajutorul 
unui electrod. La ȋnceput, pH-ul ar putea avea o valoare pu in sub 7 
datorit  dizolv rii dioxidului de carbon. Din aceast  cauz  apa trebuie 
fiart  ȋnainte. Apoi, se adaug  pic tur  cu pic tur  solu ia de HCl; dup  
fiecare pic tur , pH-ul trebuie s  se stablizeze. Volumul unei pic turi se 
poate stabili separat prin m surarea cantit ii unui anumit num r de 
pic turi. Procedând ȋn acest mod vom ob ine o curb  care reprezint  
rela ia dintre pH i volumul de solu ie de HCl ad ugat.  

PERICOL  

HCl 
 

GESTIONAREA DE EURILOR 

Acidul clorhidric diluat poate fi tratat ca ap  rezidual . 

PHOTO: 

 
Fig. 1 Curba pH-ului. Apa a fost evident tamponat  cu CO2 / HCO3 - 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Peters D.G., Hayes J.M., Hieftje G.M., Chemical separations and measurements, 
Saunders Company, 1974.  
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RELA IA DINTRE [OH–] I pH 
 

PREZENTARE GENERAL   

Apa neutr  are un pH de 7. Dac  adaug m o cantitate mic  de solu ie 
de NaOH, pH-ul cre te brusc, cre terea devenind gradual  pe masur  ce 
ad ug m solu ia de NaOH. Acest fenomen poate fi explicat prin faptul 
c  pH-ul este o func ie logaritmic  a concentra iei ionilor de hidroniu.  

In consecin , cre terea pH-ului cu o unitate ȋnseamn  c  solu ia devine 
de 10 ori mai bazic . Vom demonstra rela ia dintre cantitatea de NaOH 
ad ugat  i valoarea corespunz toare a pH-ului prin ad ugarea ȋn ap  a 
unor pic turi cu solu ie de NaOH 0.1 M, m surând ȋn acela i timp pH-ul 
cu ajutorul unui electrod.  
Moleculele de ap  sunt puternic legate prin leg turi de hidrogen. Aceste 
leg turi sunt responsabile de disocierea unei cantit i mici de molecule 
de ap  dup  cum arat  echilibrul urm tor: 
2 H2O(l)  ↔  H3O

+(aq) + OH–(aq)    (1) 

cu o valoare a constantei de echilibru: 

 Kw = [H3O
+] x [OH–]      (2)  

de 10-14  la temperatura camerei. In apa pur  , [H3O
+] = [OH –] astfel 

pH-ul este =7. Dup  ad ugarea solu iei de NaOH, cre te concentra ia 
[OH–] i pentru c  trebuie p strate condi iile de echilibru, este necesar 
s  scad  concentra ia [H3O

+] . 
Deoarece amestecul este neutru din punct de vedere electric pe ȋntreg 
parcursul experimentului, trebuie s  scriem dou  ecua ii pentru a putea 
descrie starea sistemului: (i) condi ia de echilibru (2), si (ii) cantitatea 
de sarcin  pozitiv  este egal  cu cantitatea de sarcin  negativ  dup  
cum arat  i rela ia: 
 [H3O

+] + [Na+]= [OH–]     (3) 

Ecua iile (2) i (3) pot fi combinate pentru a se ob ine o ecua ie de 
gradul doi în [H3O

+] cu urm toarea solu ie: 

 [𝐻3
+] =

 [ +]2+4⋅𝐾 −[ +]

2
    (4) 

[Na+] provine direct din cantitatea de NaOH ad ugat. In ecua ia nr.4 se 
poate observa c  [H3O

+] este produs ȋn totalitate de disocierea 
moleculelor de ap , num rul lor sc zând pe m sur  ce cre te cantitatea 
de solu ie de NaOH. 
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PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: Pahar Berzelius, dispozitiv de agitare, electrod i dispozitiv de 
m surare a pH-ului, biuret , NaOH, ap  desalinizat . 

Mod de lucru: Se a eaz  un pahar Berzelius ce con ine 500 mL ap  
desalinizat  pe un dispozitiv de agitare i se m soar  pH-ul cu ajutorul 
unui electrod. La ȋnceput, pH-ul ar putea avea o valoare pu in sub 7 
datorit  dizolv rii dioxidului de carbon. Din aceast  cauz  apa trebuie 
fiart  ȋnainte. Apoi, se adaug  picatur  cu picatur  solu ia de NaOH; 
dup  fiecare pic tur  pH-ul trebuie s  se stablizeze. Volumul unei 
pic turi se poate stabili separat prin m surarea volumului unui anumit 
num r de pic turi. Procedând ȋn acest mod vom ob ine o curb  care 
reprezint  rela ia dintre pH i volumul de solu ie de NaOH ad ugat.   

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HCl 
 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia diluat  de NaOH poate fi tratat  ca ap  rezidual . 

PHOTO 

 

Fig 1. curba de pH ȋn solu ie alcalin  . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Peters D.G., Hayes J.M., Hieftje G.M., Chemical Separations and Measurements, 
Saunders Company 1974. 
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SEPARAREA AMESTECULUI ÎN CAZUL 
B UTURII COCA–COLA (COKE)® 

 

PREZENTARE GENERAL   

Scopul acestui experiment este de a separa componentele b uturii 
marc  înregistrat  Coca Cola (Coke)®, ob inând zah r, pigment şi al i 
componen i lichizi. În plus, pot fi efectuate teste calitative pentru 
aldehide, caramel şi fosfor, substan e care, de obicei, se reg sesc în 
b uturile carbogazoase.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reactivi:  Reactivul Fehling I (3,5 g sulfat de cupru (II) în 50 mL de 
ap ) şi Fehling II (17,5 g tartrat de sodiu şi potasiu, 6 g hidroxid de 
sodiu în 50 mL de ap ), acid azotic 2M, molibdat de amoniu (sau 
molibdat de amoniu tetrahidrat), pulbere de filtru de carbon activ; 

Materiale:  

-2 baloane de 100 de ml; 
-capace rezistente la c ldur  (montate la baza baloanelor din sticl ); 
-aparat de înc lzire; 
-pâlnie; 
-termometru (20°C - 120°C); 
-condensator Liebig (montat pe baloane); 
-4 eprubete din sticl  borosilicat; 
-hârtie de filtru; 

Procedura:  

Într-o prim  faz  ve i analiza cum se poate realiza îndep rtarea 
pigmentului din coca-Cola prin adsorb ie. Introduce i hârtia de filtru 
într-o pâlnie şi umple i-o cu pulbere de carbon activ. Turna i peste acest 
ansamblu b utura carbogazoas  Coca-Cola. (Fig. 1) 

În etapa urm toare, con inutul de glucoz /zaharoz  este separat din 
filtratul ob inut anterior prin intermediul procesului de distilare. Realiza i 
o instala ie de distilare cu refrigerent descendent (Fig. 2), la cap tul 
c ruia fixa i un balon în care colecta i distilatul. Distila i timp de 15 
minute pân  când majoritatea lichidului s-a distilat. Aceast  
component  este alc tuit  din ap  i anumite substan e cu punct de 
fierbere sc zut, iar substan a solid  r mas  reprezint  
glucoza/zaharoza con inut  de b utura carbogazoas  analizat . 

O a treia opera iune în cadrul acestui experiment o presupune 
efectuarea testelor calitative pentru a determina existen a caramelului, 
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a aldehidelor şi a fosfa ilor. Caramelul este identificat dac  filtratul care 
trece prin pâlnia cu carbon activ devine incolor. Aceasta înseamn  c  în 
filtru, carbonul activ a adsorbit caramelul decolorând b utura. 

Prezen a fosforului/fosfa ilor o pute i detecta amestecând produsul 
filtrat cu molibdatul de amoniu, urmat  de ad ugarea cu aten ie a 
acidului azotic 2M, pân  ce solu ia devine galben . Aldehidele sunt 
detectate cu reactivul Fehling, când se ob ine un precipitat roşu-
c r miziu. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC: 

Molibdatul de amoniu este d un tor dac  este înghi it sau inhalat, 
periculos şi la contactul cu pielea sau cu ochii. A nu se inhala. Se 
recomand  purtarea m nuşilor de protec ie (în cazul în care substan a 
intr  în contact cu ochii, limpezi i cu mult  ap ). P stra i substan a într-
un recipient închis ermetic. 

Acidul azotic diluat este d un tor la contactul cu pielea şi cu ochii, 
foarte coroziv pentru metale. A se purta ochelari şi m nuşi de protec ie. 

Reactivul Fehling I este toxic în cazul înghi irii sau inhal rii. A se purta 
ochelari de protec ie, a se p stra într-un loc sigur şi ferit. Realiza i 
reac iile într-o ni . Reactivul Fehling II este toxic în cazul înghi irii i la 
contactul cu pielea. Se recomand  purtarea m nuşilor şi ochelarilor de 
protec ie. 

(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O 
 

Fehling 
reagent I  

HNO3 2.0 M:  
 

Fehling 
reagent II  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE:  

Testul Fehling (zaharoz ): 

RCOH (aq) + 2 Cu2+ 
(aq) + 4 OH – 

(aq) ---> RCOOH (aq) + Cu2O (aq) + 2 
H2O (l) 

 

CONCLUZII 

Pute i deduce prezen a caramelului dac  produsul analizat îşi pierde 
culoarea maronie dup  filtrarea pe carbon activ. De obicei, caramelul 
este folosit ca agent de colorare în b uturile carbogazoase.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
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Prezen a fosforului este indicat  de valoarea pH-ului produsului filtrat, 
dac  aceasta este <3 se datoreaz  acidului fosforic (mai pu in acidului 
carbonic). Acidul fosforic este, de obicei, întrebuin at ca acidifiant în 
producerea b uturilor carbogazoase, precum Coca-Cola. Identificarea 
acestuia se face prin colora ia galben  realizat  cu molibdatul de 
amoniu. 

Aldehidele, a c ror prezen  este demonstrat  prin testul Fehling, sunt 
în general folosite ca agen i de aromatizare. Testul Fehling este pozitiv 
dac  la înc lzire se formeaz  un precipitat ro u-c r miziu de Cu2O. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR  

Îndep rtarea pigmentului: reziduul diluat în ap  poate fi scurs în 
chiuvet . 

Îndep rtarea procentului de ap : reziduul este extras din balonul de 
sticl , scurs în chiuvet  împreun  cu acid clorhidric. [C=0,1 mol/L] 

Solu iile r mase (reactivii Fehling) con in reziduuri de metale grele. Este 
necesar s  le elimina i în containerul pentru deşeuri de metale grele. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

Fig. 1 Procesul de filtrare prin c rbune 
activ duce la eliminarea caramelului 

Fig. 2 Procesul de edistilare elimin  apa 
din Coca Cola punând în eviden  în 
reziduu zah rul 
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Fig. 3 Mostra de Coca Cola (stânga), filtratul (în mijloc) i solu ia solid  (dreapta) în care 
se vede c  zah rul a caramelizat (s-a brunificat) în cursul distil rii 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://unterrichtsmaterialien-chemie.uni-goettingen.de/material/5-6/V5-148.pdf (S.9)  
2. http://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/v168.htm 
3. http://www.coke.at/de/home/ 
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REDUCEREA ŞI OXIDAREA 
SUBSECVENT  A ALBASTRULUI DE 

METILEN (II) 
 

PREZENTARE GENERAL   

Experimentul de reducere i oxidare subsecvent  a albastrului de 
metilen (blue bottle experiment) este fundamentat pe o reac ie redox. 
Se opereaz  cu o solu ie apoas  con inând glucoz , hidroxid de sodiu şi 
albastru de metilen, care se agit  într-un recipient închis. Culoarea 
solu iei se va transforma din incolor în albastru, pentru a se decolora 
din nou dup  un timp. Dac  agita i în continuare, acest ciclu poate fi 
repetat. Acest experiment urm reşte s  demonstreze modificarea 
poten ialului redox al solu iei în timpul decolor rii şi recolor rii solu iei. 
1,2 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Preg ti i 10g de hidroxid de sodiu, 10g de glucoz  şi ~250 de mL de 
ap  deionizat  pe care le a eza i pe un agitator magnetic. Dizolva i-le 
într-un balon cu fund rotund de 250 mL. Preg ti i solu ia de albastru de 
metilen (1% în etanol) i ad uga i 1mL în balon. Ve i observa imediat 
decolorarea solu iei din balon. Pentru a m sura poten ialul redox al 
solu iei, folosi i un sistem de m surare cu electrod de platin  pH/mV 
(Fig.1, 2). Pute i manevra electrodul inându-l în mân  sau fixându-l 
într-un suport, asigura i-v  îns  c  vârful acestuia (4-5 cm) intr  în 
contact cu solu ia. Activarea agit rii con inutului balonului duce la o 
cantitate crescut  a oxigenului dizolvat în solu ie ceea ce determin  
schimbarea culorii solu iei in albastru, poten ialul redox crescând.  

Odat  oprit  agitarea, poten ialul redox al solu iei scade, culoarea 
albastr  dispare la un moment dat solu ia devenind incolor . Acest ciclu 
poate fi repetat de mai multe ori. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Ca al i acizi corozivi şi alcalini, pic turile solu iei de hidroxid de sodiu 
pot descompune cu uşurin  proteinele şi lipidele din esuturile vii prin 
hidroliza amidic  şi hidroliza esterilor. Astfel, exist  pericolul unor arsuri 
chimice sau al orbirii permanente dac  substan a intr  în contact cu 
ochii. De aceea, este imperios necesar  purtarea unui echipament de 
protec ie atunci când se manevreaz  aceast  solu ie (m nuşi de 
cauciuc, halate, ochelari de protec ie). [3] În stare lichid  sau gazoas , 
albastrul de metilen este inflamabil, nociv dac  este inhalat, provocând 
leziuni grave organelor. [4] 
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NaOH(s) 
 

C16H18N3ClS 
(Albastru de metilen)  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

 
 Incolor Albastru 

 
 Glucoz  Acid gluconic 

CONCLUZII 

Solu ia apoas  con ine glucoz , hidroxid de sodiu şi albastru de metilen. 
În prim  faz  se formeaz  enolatul de glucoz . În faza urm toare se 
produce o reac ie redox a enolatului cu albastrul de metilen. Glucoza 
este oxidat  la acid gluconic, iar acesta în solu ie alcalin  se transform  
în gluconat de sodiu. Albastrul de metilen se transform  în leucometilen 
care este incolor. Glucoza dizolvat  este un agent puternic reduc tor, 
care coboar  poten ialul redox al solu iei la un nivel negative i astfel 
colorantul albastru de metilen este redus la forma incolor . Când solu ia 
este agitat  puternic i se îmbog e te în oxigen, poten ialul redox 
cre te, procesele de oxido-reducere se inverseaz  i albastrul de 
metilen ia forma albastr  oxidat  colorând solu ia în timp ce gluconatul 
se reduce la glucoz . Dac  solu ia se las  s  stea, nivelul de oxigen nu 
mai este p strat la nivel ridicat, glucoza se oxideaz  din nou la gluconat 
i albastrul de metilen revine la forma redus  incolor . i procesul se 

repet  la o nou  agitare. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Reactivii pot fi dilua i cu ap  i elimina i la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Colorant oxidat = albastru Fig.2 Poten ial electrochimic de -176.9mV  

 
Fig. 3 Colorant redus=limpede, incolor 

 
Fig. 4 Poten ial de -352.8mV 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.Roesky H.W.: Glanzlichter chemischer Experimentierkunst, Wiley-VCH 2006, p.71-72 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_bottle_experiment, 27.6.16 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide#Safety 
4. http://www.pro-
lab.com/msds/stains_pl7027_7028_7029_methylene_blue_msds_eu.pdf 
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CERNELURI INVIZIBILE  
 

PREZENTARE GENERAL   

“Cernelurile” invizibile sunt substan e folosite pentru a scrie mesaje ce 
r mân ascunse pân  când cineva tie cum s  le aduc  la lumin . Dac  
scriem pe o hârtie cu suc de ceap  sau de l mâie sau cu lapte i l s m 
scrisul s  se usuce mesajul l sat pe foaie este invizibil. Dac  inem foaia 
pe care am scris la c ldur  putem s  identific m scrisul care apare ca o 
colora ie brun . [1] 

MATERIALS AND METHOD 

Lua i o scobitoare pe care o înmuia i în suc de ceap . Scrie i câteva 
cuvinte pe o foaie de hârtie. L sa i foaia la uscat într-un loc adecvat sau 
folosi i un usc tor de p r. Dup  aproximativ 15 minute, ve i putea 
vizualiza ce a i scris anterior. 

CONCLUZII 

Dup  ce a i scris pe foaia de hârtie folosind sucul de ceap , compuşii pe 
baz  de carbon sunt absorbi i de fibrele acesteia. În urma procesului de 
înc lzire, anumite leg turi chimice sunt rupte, ceea ce duce la 
eliberarea carbonului astfel c  scrisul ini ial devine vizibil gra ie culorii 
maronii care apare. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia folosit  pentru scriere se dilueaz  cu ap  i poate fi aruncat  la 
canal. 

 

Fig. 1 Rezultatul develop rii scrisului realizat cu suc de ceap  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.http://chemistry.about.com/od/chemistryhowtoguide/a/invisibleinks.htm01.07.16 
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CERNELURI INVIZIBILE FOLOSIND 
COMPLEC I AI FIERULUI (III)  

 

PREZENTARE GENERAL  

Fierul (Fe) este un metal important pentru celulele vii. Este prezent în 
multe procese biochimice, având propriet i variate. Unul din 
importantele procese pe care le regleaz  în organismele vii este 
transportul gazelor respiratorii în circula ia animalelor cu sânge cald, 
participând la transportul oxigenului i a dioxidului de carbon la i de la 
celule. Aceasta este posibil  datorit  capacita ii ionului Fe2+ de a forma 
o combina ie complex  cu liganzi precum hemul, oxigenul, histidina, 
combina ie denumit  hemoglobin  (Hbg), a c rei stabilitate depinde de 
presiunea par ial  a O2 i CO2 [1]. În acela i mod, dar având alte roluri, 
Fe3+ poate forma complec i biochimici importan i. 

Aceast  serie de experimente studiaz  abilitatea ionului feric de a se 
lega de al i liganzi generând complec i varia i. Este o serie de trei 
experimente având în comun prezen a aceluia i ion metallic de Fe(III). 

EXPERIMENTUL 1 Reac ia clorurii de fier (III) FeCl3 cu tiocianur  de 
potasiu, KSCN, este foarte sensibil  i formeaz  o colora ie specific , 
reprezentând astfel o metod  de identificare a fierului (III) aplicat  în 
chimia analitic . Datorit  culorii sale ro ii precum sângele, a fost utilizat 
în industria filmului pentru a simula r ni si sânger ri. [2] 

EXPERIMENTUL 2 Reac ia dintre clorura de fier (III) FeCl3 i 
hexacianoferatul(II) de potasiu (II) K4[Fe(CN)6] * 3H2O formeaz  un alt 
complex bine-cunoscut în istorie (Albastrul de Prusia sau Albastrul de 
Berlin cunoscut de chimi ti ca hexacianoferat(II) de fier(III)). Aceast  
substan  este primul pigment sintetic modern. În ciuda con inutului 
s u de cianur , complexul deste considerat sigur pentru oameni i este 
folosit ca antidot pentru intoxica ia cu Cs+, Tl+ sau alte metale grele, 
sau chiar agent antiaglomerant atât pentru sarea de buc t rie cât i 
pentru cea folosit  la desz pezitul oselelor [3]. Fiind destul de sigur 
pentru oameni (pân  la 10g/zi nu provoac  nici un r u) i datorit  
solubilit ii sale mici în ap , complexul este un produs secundar al 
procesului de îndep rtare a fierului din vinuri. Deoarece este foarte 
sensibil la cantit i mici de fier (III) în solu ii, este folosit în identificarea 
fierului în laborator. Deasemenea, reac ia Lassaigne, care este o 
metod  elementar  de analiz  calitativ  a elementelor din compu ii 
organici (N, C, X, S) folose te acest complex pentru identificarea 
carbonului i azotului sub form  de ion CN-. 
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EXPERIMENTUL 3 este deasemenea de importan  istoric  deoarece 
solu iile care con ineau fier erau reac ionate cu acidul galic din taninuri, 
formând o solu ie închis  la culoare (aproape neagr ) folosit  ca 
cerneal [4] nu doar din sec. XII pân  în sec. XIX, dar i în perioada 
când au fost scrise Manuscrisele de la Marea Moart  [5]. Este o reac ie 
binecunoscut , folosit  în secolele ulterioare în târguri când oamenii, cu 
impurita i de Fe(III) pe mâini se p tau cu negru când se tergeau pe 
mân  cu un prosop care in ial fusese pres rat în secret cu pubere de 
tanin din galele de stejar.  

Motivul pentru care aceste 3 experimente au fost alese rezid  în 
proprietatea lor de a transforma trei compu i incolori sau aproape 
incolori diferi i în compu i colora i în reac ie cu fierul. Aceast  
proprietate a fost folosit  în ultimele secole pentru transmiterea 
mesajelor "invizibile" prietenilor/ rudelor/ subordona ilor, evitând astfel 
interceptarea scrisorii sau a con inutului ei de c tre inamici. Realizând 
aceste experimente cu elevii, nu abord m doar tema combina iilor 
complexe, a echilibrului chimic sau a reac iilor de precipitare din punct 
de vedere al aplica iilor analitice, dar îi introducem într-o "conspira ie 
legat  de chimie" i totodat  prezent m elemente de istoria tiin ei. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i patru solu ii apoase diferite:  

SOLU IA 1 ca reactiv pentru EXPERIMENTUL 1: solu ie de tiocianat de 
potasiu 2% (poate fi i de sodiu sau amoniu) (KSCN).  

SOLU IA 2 ca reactiv pentru EXPERIMENTUL 2: solu ie de 
hexacianoferat de potasiu 3% (II) K4[Fe(CN)6] * 3H2O.  

SOLU IA 3 ca reactiv pentru EXPERIMENTUL 3: solu ie apoas  de acid 
galic 2%.  

Dup  cum pute i observa, toate solu iile sunt ori incolore ori g lbui. 
Cele trei experimente constau în scrierea cu aceste trei solu ii, folosind 
o pan  sau o peni , pe o bucat  mare de hârtie sau carton. L sa i-o s  
se usuce. 

Între timp prepara i SOLU IA 4, care este o solu ie apoas  de clorur  
feric  (FeCl3) 1%. Aceast  solu ie este g lbui pal. Pune i solu ia într-un 
sprayer/pulverizator. (Pute i folosi chiar i o sticl  de parfum goal  i 
cur at  cu grij  sau un flacon în care a fost o solu ie de cur at 
geamuri). Pulveriza i SOLU IA 4 peste cartonul scris i observa i 
modific rile. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Clorura feric  poate produce irita ii ale pielii i este periculoas  dac  
este ingerat . Folosi i întotdeauna echipament de protec ie/ochelari de 
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protec ie. Tiocianatul de potasiu este deasemenea periculos dac  este 
ingerat, inhalat, sau în contact cu pielea. Poate degaja gaze foarte 
toxice în contact cu acizi (ex.: acid cianhidric i dioxid de sulf) 
Hexacianoferatul(II) de potasiu este supus unor restric ii severe cu 
toate c  nu are simboluri GHS alocate [6]. 

Acidul galic poate provoca irita ii ale pielii, ochilor i sistemului 
respirator.  

FeCl3 
 

KSCN 
 

K4[Fe(CN)6] * 3H2O 
Periculos pentru 
mediul acvatic 

Acid 
galic  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Pentru experimentul nr. 1: complexul de tiocianat de fier  

 
Pentru experimentul nr. 2, formarea hexacianoferatului (II) de fier (III)  

 
Pentru complexul fierului (III) cu acidul galic în experimentul 3: 

 
CONCLUZII 

Observa i c  dup  uscare, scrisul dispare.  

Tiocianatul de potasiu KSCN este un compus alb, solid care generaz  
solu ii incolore când este dizolvat în ap  în timp ce ionii de Fe(III) sunt 
hidrata i în solu ii apoase formând un hexahidrat de culoare galben 
deschis  (Fe(H2O)6

3+). La amestecarea celor dou  solu ii, se formeaz  
tiocianat de fier ([Fe(SCN)(H2O)5]

2+) sau un precipitat abundent ro u 
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închis de tris-tiocianat de fier(III) Fe(SCN)3 respectiv complexul de 
hexatiocianoferat(III) de potasiu. Prin urmare, pulverizând solu ia de 
fier peste tiocianatul incolor, se observ  o colora ie ro ie datorit  
complexului de tiocianat de fier format, metoda fiind similar  tehnicilor 
de developare a fotografiilor. Developând un scris realizat cu 
hexacianoferat(II) de potasiu observ m apari ia scrisului cu albastru 
datorit  form rii hexacianoferatuuli(II) de fier (III) care este cunoscut 
sub numele de Albastru de Berlin. Scrisul realizat cu o solu ie alcoolic  
de acid galic se developeaz  cu FeCl3 ca o scriere de culoare neagr .  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile pot fi aruncate la chiuvet  dup  ce au fost diluate considerabil 
i solu ia de clorur  de fier poate fi colectat  într-un container pentru 

de euri metalice pu in toxice. Solu iile de ferocianur  de potasiu trebuie 
mai întâi reac ionate cu solu ii de Fe(II) sau Fe(III) iar apoi complexul 
albastru format poate fi aruncat la chiuvet .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Scrisoare redactat  cu cele trei tipuri de cerneal  invizibil , toate cele trei tipuri de 

scriere fiind developate cu aceaas i solu ie FeCl3 5%. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin 
2. http://www.chemicalconnection.org.uk/chemistry/topics/view.php 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_blue 
4. http://www.google.com/patents/EP2399567A1?cl=en for gallic acid complex with Fe 
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Gallic_acid 
6. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx ? potassium thiocyanate & potassium%20ferrocyanide  
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EXPERIMENTUL STICLEI ALBASTRE 
 

PREZENTARE GENERAL  

Prezentul experiment se bazeaz  pe o reac ie redox. O solu ie apoas  
incolor  format  din glucoz , hidroxid de sodiu, albastru de metilen, se 
agit  bine într-o sticl  închis , când devine albastr .L sat  s  stea, 
solu ia se decoloreaz , opera ia de agitare repetat  dând din nou o 
solu ie albastr . Procesul se poate realiza i cu alte zaharide 
reduc toare în afar  de glucoz , în prezen a unor coloran i, de 
asemenea cu propriet i reduc toare. În prezentul experiment s-a ales 
albastrul de metilen întrucât acesta este un colorant obi nuit, comun în 
laboratorul de chimie, cu multiple aplica ii practice în medicin  (în 
trecut) 1,2, 3 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru realizarea experimentului ave i nevoie de un balon de 250 mL cu 
fund plat care se poate închide cu un dop ce asigur  etan eitate. 

Preg ti i 10 g de hidroxid de sodiu, 10 g de glucoz  şi 230 de mL de 
ap  deionizat . Dizolva i-le într-un balon de sticl  de 250 de mL, 
amesteca i bine cu ajutorul unui baghete pentru ca solu ia s  fie 
omogen . Preg ti i solu ia de albastru de metilen (w=1% în etanol). Cu 
ajutorul unei pipete, ad uga i 1 mL din aceast  solu ie. Ve i observa 
imediat dup  ad ugarea colorantului c  acesta se decoloreaz . Închide i 
cu un dop. Agita i cu putere balonul permi ând oxigenului de deasupra 
solu iei s  se amestece cu lichidul. Când solu ia este l sat  în repaus, 
ve i observa cum culoarea dispare din nou. Acest ciclu redox poate fi 
repetat de mai multe ori fiecare agitare determinând colorarea solu iei 
în albastru.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Hidroxidul de sodiu cauzeaz  arsuri severe, de aceea este obligatorie 
purtarea ochelarilor şi m nuşilor de protec ie. Albastrul de metilen este 
nociv în caz de înghi ire. 

NaOH(s) 
 

C16H18N3ClS 
(Albastru de metilen)  
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

 Incolor                        Albastru 

 

 Glucoz  Acid gluconic  

CONCLUZII 

Experimentul este identic cu cel anterior singura diferen  este 
modalitatea prin care se asigur  îmbog irea cu oxigen (cu un agitator 
magnetic în cazul anterior) sau prin agitarea solu iei în balon închis cu o 
cantitate de aer deasupra solu iei.  

Solu ia apoas  con ine glucoz , hidroxid de sodiu şi albastru de metilen. 
În prim  faz  se formeaz  enolatul de glucoz . Glucoza este oxidat  la 
acid gluconic, iar acesta în solu ie alcalin  se transform  în gluconat de 
sodiu. În faza urm toare se produce o reac ie redox a enolatului cu 
albastrul de metilen. Albastrul de metilen se transform  în leucometilen 
care este incolor. Glucoza dizolvat  este un agent puternic reduc tor, 
care coboar  poten ialul redox al solu iei la un nivel negativ astfel 
colorantul albastru de metilen este redus la forma incolor . Când solu ia 
este agitat  puternic i se îmbog e te în oxigen, poten ialul redox se 
modific , procesele de oxido-reducere se inverseaz  i albastrul de 
metilen ia forma albastr  oxidat  colorând solu ia în timp ce gluconatul 
se reduce la glucoz . Dac  solu ia se las  s  stea, nivelul de oxigen nu 
mai este p strat la nivel ridicat, glucoza se oxideaz  din nou la gluconat 
i albastrul de metilen revine la forma redus  incolor . i procesul se 

repet  la o nou  agitare. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Reactivii pot fi dilua i cu ap  i elimina i la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Decolorarea albastrului de metilen 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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2.http://www.chids.de/dachs/wiss_hausarbeiten/Kohlenhydrate_Gerner/versuche/protoko
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3.https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_bottle_experiment, 27.6.16 
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SEMAFOR: RO U, GALBEN, VERDE 
 

PREZENTARE GENERAL   

În acela i registru al reac iilor de oxidare i reducere subsecvente, cum 
a fost cea anterioar  prezentat  pentru solu ia alcalin  de glucoz  cu 
albastru de metilen putem s  imagin m schimb ri de culoare cu al i 
coloran i sensibili la schimbarea poten ialului redox. 

O reac ie foarte ilustrativ  este balansul reac iilor de oxidare ale 
glucozei în mediu bazic în prezen a colorantului indigo-carmin. În cazul 
acestui ansamblu avem o trecere a culorilor de la galben la ro u apoi la 
verde. [1,2,3] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Dizolva i 2 g glucoz  în 50 mL ap  fierbinte într-un pahar Berzelius. 
Ad uga i 10 mL solu ie NaOH 2m. Pune i într-un balon de 250 mL un 
volum de 50 mL ap  fierbinte i ad uga i un vârf de spatul  de indigo 
carmin. Culoarea se schimb  în albastru. Ad uga i balonului solu ia 
fierbinte de glucoz  alcalinizat . Observa i cum se schimb  culoarea. 
A tepta i pentru a pune în eviden  alte culori care apar. Schimba i 
culoarea doar agitând balonul. Dac  îl agita i mai tare culoarea se 
schimb  din nou. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Hidroxidul de sodiu este foarte coroziv i caustic. El poate provoca r ni 
grave dac  ajunge pe piele. Folosi i m nu i i ochelari de protec ie.  

NaOH 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

 

CONCLUZII 

În cursul reac iei apar mai multe culori. Culoarea de pornire este 
albastr , atunci când doar colorantul este dizolvat în ap . Solu ia devine 
verde dac  acesteia i se adaug  solu ia alcalin  de glucoz . L sat  s  
stea, f r  s  agit m solu ia, ea devine ro ie apoi galben . Dac  agit m 
puternic solu ia, ea devine din nou verde. Transformarea de culoare se 
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datoreaz  reac iilor reversibile de oxidare i reducere la care este supus 
indicatorul. Când se agit  solu ia colorantul este oxidat de c tre 
oxigenul din aer care se dizolv  în solu ie. În forma redus  colorantul 
este galben, când este par ial oxidat devine ro u i complet oxidat este 
verde. Solu ia l sat  s  stea î i schimb  culoarea de la verde la galben 
deorece glucoza se oxideaz  reducând colorantul din nou la forma 
galben . Procesul se poate repeta, la o nou  agitare ob inându-se o 
nou  schimbare de culoare. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

La final, solu ia rezidual  se poate arunca la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   

  
Fig. 1-4 forma ini ial  (albastr ), forma oxidat  prin agitare cu aer (verde) i forma 
intermediar  (ro ie) respectiv forma redus  (galben ) pentru indigo carmin în asociere cu 
glucoz  alcalinizat . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Roesky H.W., Möckel K., Chemische Kabinettstücke, Wiley-VCH 1994, p.236-237 
2. https://projects.ncsu.edu/project/chemistrydemos/Kinetics/Blue%20Bottle.pdf  
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_traffic_light_experiment 
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ŞARPELE FARAONULUI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Comprimatele Emser®Pastille con in s ruri naturale ca surs  de 
minerale, printre care cele dou  ingrediente-cheie ale experimentului de 
mai jos, bicarbonatul de sodiu şi bicarbonatul de potasiu. Al treilea 
ingredient-cheie folosit în prezentul experiment este zah rul. Cei doi 
bicarbona i se descompun sub efectul înc lzirii; are loc o reac ie chimic  
în urma c reia se va forma dioxid de carbon, care expandeaz  zah rul, 
care se afl  în amestec i care i el se descompune într-o mas  amorf  
neagr . În spatele acestui experiment se afl  o legend  despre Aaron, 
fratele lui Moise care cerea insistent faraonului s  elibereze sclavii evrei. 
La refuzul faraonului de a face acest lucru, i la cererea faraonului de a 
face un miracol Aaron i-a aruncat toiagul în fa a faraonului, toiag care 
s-a transformat într-un arpe uimindu-l pe faraon. Acesta a dat ordin 
preo ilor s i s  fac  la fel i s  realizeze o astfel de magie. Potrivit 
legendei, preo ii au reu it dar arpele lui Aaron ia înghi it pe to i. 
Imagina i-v  un astfel de ”miracol” în cadru prezentului experiment. [1, 
2, 3, 4, 5] 

 PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Într-un bol de por elan ad uga i o cantitate oarecare de nisip. Lua i 3-4 
comprimate Emser®Pastille, scufunda i-le în etanol, iar apoi îngropa i-le 
în nisip, cât mai aproape una de alta. Ad uga i mai mult etanol peste 
pastile. Apoi îndep rta i flaconul cu etanol pentru a evita accidentele. 
Cu ajutorul unei brichete, aprinde i tabletele şi observa i cum “un şarpe 
negru” numit “şarpele faraonului” se înal  din amestecul realizat.  
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Etanolul este puternic inflamabil, trebuie inut departe de orice surs  de 
foc.  

C2H5OH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2 NaHCO3 (s)    --->      Na2CO3 (s)  +  H2O (g)     +  CO2 (g) 

C6H12O6 (s)      --->      6 C(s)  +  6 H2O (g) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GHS-pictogram-flamme.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GHS-pictogram-exclam.svg
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CONCLUZII 

Când etanolul este aprins, bicarbonatul de sodiu din pastile se 
descompune şi astfel este eliberat dioxidul de carbon. În plus, zah rul 
con inut în pastile se înc lzeşte dar nu poate arde din cauza dioxidului 
de carbon format, astfel încât o mare parte din cantitatea de zah r se 
carbonizeaz  tocmai din cauza deficien ei de oxigen. Carbonul produs în 
timpul procesului de carbonizare este umflat de dioxidul de carbon 
rezultat. Astfel, este generat aşa-numitul “şarpe al faraonului”. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Resturile solide pot fi aruncate la gunoi. 

PHOTO 

 
Fig. 1 Reac ia denumit  “şarpele faraonului” 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.https://www.youtube.com/watch?v=T1WNfITP5MY&list=PLlxOW5VSfflPPII0uCBVYX4Pv3
W0d_oH4&index=5&feature=iv&src_vid=uoTi_32XlEE&annotation_id=annotation_172106
8263, 01.07.16 
2.https://www.youtube.com/watch?v=uoTi_32XlEE, 01.07.16 
3.https://www.tu-emnitz.de/chemie/anorg/files/reagi/Versuche%202012.pdf, 01.07.16 
4. www.emser.de, 01.01.17 
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LUMÂN RI COMESTIBILE 
 

PREZENTARE GENERAL   

Experimentul de mai jos înf işeaz  modalit i de a confec iona o 
lumânare din materiale comestibile. Pentru combustia lumân rii, sunt 
necesare trei componente: combustibil, energie de activare şi oxigen. 
Combustibilul este extras din uleiul de migdale sau din cel de m sline, 
energia de activare este ob inut  cu ajutorul unui chibrit sau brichet , 
iar oxigenul necesar arderii provine din aer. [1, 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale: Portocal , m r sau cartof, migdale decojite, ulei de m sline  

Devices: Cu it i chibrituri/brichet  

Lumânare confec ionat  din m r: 
T ia i un m r sau un cartof, dându-i o form  apropiat  de cea a unei 
lumân ri. Lua i o migdal  şi aşeza i-o în interiorul m rului/cartofului. 
Aprinde i folosind bricheta sau chibriturile. 

Lumânare confec ionat  din portocal : 
Portocala este pozi ionat  pe o suprafa  plan , t iat  în jum tate. 
Folosindu-v  de cu it, scoate i jum t ile de felii de portocal , astfel 
incât s  r mân  doar miezul alb din centru şi coaja. Umple i jum tatea 
cu ulei de m sline. Aprinde i miezul alb îmbibat în ulei folosind bricheta 
sau chibriturile. 

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte lumânarea de tip m r, în timpul înc lzirii, uleiul din 
migdal  începe s  se evapore, iar vaporii degaja i ard deasupra 
migdalei. Aceasta are mult  gr sime, ceea ce între ine arderea pentru 
mai mult timp. M rul şi cartoful au rol de sus inere, nefiind relevante 
pentru arderea efectiv .  

În cazul lumân rii din portocal , prin efectul capilar al miezului, uleiul 
de m sline este aspirat la cap tul superior şi vaporizat de c tre sursa 
de foc, care arde deasupra miezului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Experimentul nu implic  substan e chimice, astfel toate materialele 
folosite pot fi depozitate în coşul pentru deşeuri menajere. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig.1: Preg tirea unei lumân ri dintr-o portocal  

   
Fig.2: Aprinderea pedunculului  

    
Fig.3: Preg tirea m rului, aprinderea migdalei 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://www.youtube.com/watch?v=KKeGi-MYc3o 10.01.2017 
2. https://www.youtube.com/watch?v=833FgExj-I0 10.01.2017 
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ŞAPTE CULORI ÎNTR-UN SINGUR 
AMESTEC 

 

PREZENTARE GENERAL   

La capitolul solubilitate se studiaz  factorii care influen eaz  
solubilitatea. Natura (polaritatea) solventului i a solutul este unul din 
factorii principali care dicteaz  cine pe cine dizolv . Experimentul de 
mai jos demonstreaz  gradul în care densitatea i polaritatea 
substan elor influen eaz  solubilitatea, precum şi comportamentul 
diferitelor amestecuri, care au polarit i i densit i diferite atunci când 
sunt puse împreun  într-un recipient. În continuare se demonstreaz  c  
din cauza densit ii/polarit ii diferite, anumite substan e chimice sau 
amestecuri nu se combin , ci r mân, pur şi simplu, unul deasupra 
altuia. [1, 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Lua i urm toarele materiale şi substan e chimice, respectând ordinea de 
mai jos; turna i-le apoi într-un cilindru gradat. 

Dispozitive Substan e chimice 

 Cilindru de m surare Miere 

 Sirop de tuse 

Pipet  Detergent de vase 

Lingur   Ap  cu un colorant alimentar (vopsea de ou ) 

 Ulei vegetal 

 Alcool 

 Petrol lampant 

 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Petrol lampant 
 

Petrolul lampant este foarte inflamabil. A nu se manevra lâng  o flac r  
deschis ! 

CONCLUZII 

Polaritatea diferit  a amestecurilor folosite precum i diferen a de 
densitate face ca amestecurile turnate în cilindrul gradat s  nu se 
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amestece. Se începe cu turnarea celui mai dens amestec: mierea, 
ad ugându-se succesiv celelalte amestecuri în ordine descresc toare a 
densit ii, urmând ca cel mai pu in dens lichid: petrolul lampant s  fie 
ad ugat ultimul. Observa i stratificarea amestecurilor ad ugate. Alege i 
detergentul de vase i respectiv colorantul alimentar de a a manier  
încât s  existe contrast între straturile vecine care, fiecare sunt colorate 
într-un anume fel. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Deoarece niciunul dintre reactivii chimici de mai sus nu sunt periculo i, 
ei pot fi arunca i la canal. Petrolul lampant i uleiul vegetal trebuie 
colectate separat, în containere destinate colect rii substan elor 
organice inflamabile. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 apte substan e a ezate în acela i cilindru f r  amestecarea lor. Stratificarea se 
datoreaz  diferen ei de densitate i diferen ei de polaritate care împiedic  dizolvarea 
reciproc . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/08_10.htm10.01.2017 

2.http://www.lehrmittelboutique.net/home-mainmenu-1/751-chemie-im-alltag, 10.01.17 
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DETERMINAREA CON INUTULUI APEI 
DE CRISTALIZARE ÎN CuSO4∙5H2O 

 

PREZENTARE GENERAL   

S rurile sunt combina ii chimice alc tuite din ioni pozitivi (de cele mai 
multe ori ioni ai metalelor) i ioni negativi (deseori ioni ai nemetalelor 
sau ioni compu i deriva i din acizi). Datorit  leg turilor chimice 
puternice stabilite între ioni, s rurile sunt substan e solide în condi ii 
standard, cristalizând în diferite re ele de cristalizare. Deseori s rurile 
înglobeaz  în re eaua de cristalizare molecule de ap , ceea ce face ca 
formula lor chimic  s  cuprind  pe lâng  sarea propriu zis  i un anumit 
num r de molecule de ap , numit  ap  de cristalizare. Acest tip de 
compu i chimici poart  numele de cristalohidra i. Num rul de molecule 
de ap  de cristalizare din cristalohidra i este specific pentru fiecare sare 
în parte i nu exist  o regul  care s  anticipeze acest num r. 

Eliminarea apei dintr-un cristalohidrat este deseori înso it  de schimb ri 
structurale ale cristalului. Aceasta sugereaz  c  moleculele de ap  de 
cristalizare sunt legate prin leg turi slabe, intermoleculare de ionii din 
re eaua cristalin  a s rii. [1] 

Sulfatul de cupru(II) sau sulfatul cupric are formula CuSO4. Aceast  
sare exist  în diferite forme hidratate de la pulbere alb , nehidratat, la 
pentahidratul cu formula (CuSO4·5H2O) fiind cunoscut i sub numele de 
piatră vânătă. Forma anhidr  se g seste rareori sub forma mineralului 
calcocianat. Calcanitul este varietatea comun  pentahidratat , 
CuSO4·5H2O iar bonatitul CuSO4·3H2O i bootitul CuSO4·7H2O sunt 
variet i mai rare. 

Cea mai cunoscut  utilizare a acestui compus în gospod rie este 
folosirea lui ca fungicid, la tratarea pomilor, a vi ei de vie i tratamentul 
diferitelor specii leguminoase sau floricole [2]. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Apa de cristalizare a unui cristalohidrat poate fi eliminat  prin înc lzire. 
Procesul este folosit industrial pentru eliminarea apei de cristalizare din 
gips i fabricarea ipsosului. Acela i procedeu se poate aplica de exemplu 
unei probe de sulfat de cupru pentahidrat CuSO4·5H2O pentru 
eviden ierea apei i respectiv a hidrat rii. Lua i 10 g de CuSO4·5H2O 
într-o eprubet  uscat  i înc lzi i sarea la flac ra unui bec de gaz. 
Observa i schimb rile care apar în eprubet . 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Purta i ochelari de protec ie în timpul experimentului. Datorit  faptului 
c  se folose te focul deschis respecta i normele de baz  pentru 
protec ia împotriva incendiilor i ave i grij  s  preveni i arsurie 
accidentale. Se recomand  purtarea unei m ti pentru prof în vederea 
prevenirii inhal rii cristalelor de sulfat de cupru. 

CuSO4·5H2O 
 

CuSO4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CuSO4∙5H2O(s) ⇌ CuSO4(s) + 5H2O(g) 

CONCLUZII  

Apa din structura cristalin  a cristalohidratului este evaporat  în timpul 
înc lzirii. Odat  oprit  înc lzirea, la r cirea con inutului eprubetei, 
culoarea sulfatului de cupru alb revine la albastru din cauza înglob rii 
apei din atmosfer  sau din cauza scurgerii pic turilor de ap  de pe 
pere ii eprubetei. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Compu ii de cupru trebuie elimina i în containere destinate colect rii 
reziduurilor anorganice netoxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

Fig. 1 CuSO4·5H2O 
înainte de procesul de 
înc lzire. 

Fig. 2 CuSO4·5H2O devine 
alb murdar CuSO4 când este 
înc lzit i pierde apa de 
cristalizare.  

Fig. 3 La r cirea con inutului 
eprubetei se reformeaz  
CuSO4·5H2O din cauza 
interac iei cu vaporii de ap  
din atmosfer  sau cu apa 
depus  pe pere ii eprubetei. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1., P. Aslanidis, A. Giouri, C. Bolos; Synthetic Inorganic Chemistry; Pigasos Publishers, 
Thessaloniki 1995 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Copper(II)_sulfate 
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DETERMINAREA CON INUTULUI AP  DE 
CRISTALIZARE DIN CRISTALOHIDRA I 

 

PREZENTARE GENERAL  

Dac  ne uit m pe etichet  diferitelor s ruri furnizate de companiile de 
produse chimice vom observa adesea c  formula chimic  a s rurilor 
include diferite numere de molecule de ap  încorporate în structur . 
Aceste s ruri sunt numite s ruri hidratate iar masa lor molar  include 
masa moleculelor de ap  încorporate, deoarece acestea sunt prezente 
în structura cristalin  a s rii i formeaz  apa de cristalizare. Observa i 
de exemplu etichete de CaSO4*2H2O, 2CH3-COOH*3H2O, CuSO4*5H2O, 
NiCl2*6H2O, NiSO4*7H2O, Na2CO3*10H2O. Nu exist  o regul  care s  
defineasc  num rul de molecule de ap  într-o sare. Este important s  
cunoa tem acest num r deoarece trebuie s  inem cont de apa de 
cristalizare la prepararea solu iilor de concentra ii exacte, ca de 
exemplu con inutul de sare din soda hidratat ,Na2CO3*10H2O, este doar 
37%. 

Urm torul experiment descrie modul de determinare a apei de 
cristalizare dintr-un cristalohidrat. Procedura este general valabil  în 
ciuda faptului c  este descris  pentru o anumit  sare, principiul fiind 
aplicabil pentru orice sare hidratat .  

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Pentru a determina con inutul de ap  de cristalizare dintr-o sare va 
trebui s  înc lzi i o anumit  cantitate de cristalohidrat pentru a permite 
eliminarea (evaporarea) apei. M surând masa de sare ini ial  i final  
(înainte i dup  înc lzire) pute i calcula masa de ap .  

Lua i o capsul  de evaporare din por elan cu capac i cântari i-o. Pune i 
în ea 24.64 g de MgSO4*7H2O i cânt ri i masa total . [1] Înc lzi i 
capsula 250-300°C pentru a permite moleculelor de ap  s  p r seasc  
structura cristalin  i s  se evapore. Dac  amestecul începe s  arunce 
afar  con inut, acoperi i capsula cu capacul pentru a evita ca sarea s  
p r seasc  sistemul. M sura i pierderea de mas . Pune i capsula înapoi 
pe înc lzitor i continua i înc lzirea. Dup  câteva minute cânt ri i din 
nou i m sura i pierderea de mas  înregistrat . Repeta i procedura 
pân  ob ine i aceea i mas  pentru dou  cân riri consecutive. 
Transforma i cantitatea de sare în moli. Calcula i pierderea de mas , 
considerând c  provine doar de la apa care a p r sit sistemul, calcula i 
num rul de moli de ap  pierdu i i asocia i cele dou  rezultate pentru a 
ob ine formula corect  a cristalohidratului.  
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2] 

Nu exist  pericole asociate cu utilizarea sulfatului de magneziu, 
deoarece este o sare folosit  în medicin  i agricultur .  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

MgSO4
*7 H2O(s)  ---> MgSO4(s)   +   7 H2O(l) 

CONCLUZII 

Aplicând procedura descris  ob inem urm toarele rezultate: 24.69 g de 
cristalohidrat, 12.06 g varia ia de mas  = 12.06 g de ap  = 0.67 moli 
de ap , 12.63 g de sare deshidratat  = 0.104 moli de sare. 

Calculând formula molecular  a s rii ob inem MgSO4*7H2O care este în 
concordan  cu formula de pe etichet .  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfatul de magneziu se g se te în natur  dizolvat atât în apele de 
suprafa  cât i în cele de adîncime. Sarea anhidr  ob inut  poate fi 
folosit  pentru alte experimente (identificarea ionilor SO4

2-) sau poate fi 
aruncat  la gunoi sau dizolvat  în ap  i aruncat  la chiuvet .  

IMAGINI 

  
Fig. 1 MgSO4*7H2O sub form  de sare 
hidratat  

Fig. 2 Sarea alb , solid  ob inut  la 
deshidratarea cristalohidratului de 
MgSO4*7H2O.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Earl B.; Wilford D.; Cambridge IGCSE Chemistry Laboratory Practical Book; Hodder 
Education, London, 2015, p. 103-105 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_sulfate 
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REACTIVI DE BAZ  PENTRU AP , 
DIOXID DE CARBON ŞI DIOXID DE SULF 
 

PREZENTARE GENERAL   

Este ştiut faptul c  arderea multor materiale duce la emisia apei, a 
dioxidului de carbon şi, eventual, a dioxidului de sulf. Îns , compuşii vor 
fi emişi numai dac  materia prim  este reprezentat  de atomi de 
carbon, hidrogen şi sulf. Acest experiment urm reşte s  demonstreze o 
metod  care s  indice concentra ia de ap , dioxid de carbon şi dioxid de 
sulf. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Vas de sp lare gaze (2); Ap  de var, aprox. 200 ml 
- Solu ie de iod dizolvat  în ap , aprox. 200 ml 
- Sulfat de cupru anhidru, 1.0 gram; Sticl  de ceas; Pomp  
- Furtunuri pentru a conecta barbotoarele; Tub de combustie 
- Ap ; Spatul ; Pulbere de carbon; Pulbere de sulf; Chibrituri  
- Arz tor Bunsen; Stativ; Pahar de laborator; Pipet  

Pentru a indica prezen a apei, începe i prin a injecta câ iva mililitri într-
un pahar de laborator. Ad uga i sulfat de cupru anhidru pe sticla de 
ceas, iar apoi câteva pic turi de ap , cu ajutorul pipetei. Nota i-v  
observa iile. 

Pentru a ilustra existen a dioxidului de carbon, ad uga i cu spatula 
pu in carbon în tubul de ardere, care se fixeaz  pe suport. Urmeaz  
ad ugarea apei de var în barbotor, iar acesta, împreun  cu tubul de 
ardere, este conectat în aşa fel încât gazul care p r seşte tubul se va 
deplasa prin apa de var. Apoi conecta i barbotorul la pompa de vid şi 
activa i-l. Se poate observa cum arz torul Bunsen se lumineaz , iar 
carbonul arde în tubul de combustie cu o flac r  albastr  efervescent . 
Este momentul s  v  nota i observa iile, atât pe seama carbonului, cât 
şi a apei de var. 

Pentru a ilustra existen a dioxidului de sulf se foloseşte acelaşi mod de 
operare precum în cazul dioxidului de carbon. Desigur, în acest caz, se 
întrebuin eaz  sulf în loc de carbon şi solu ie de iod în locul apei de var.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

C 
 

I2 
 

S 
 

Ca(OH)2 
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SO2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C (s) + O2 (g)  ---> CO2 (g) 

S (s) + O2 (g)  ---> SO2 (g) 

CO2 (g) + H2O (l)  ---> 2 H+ (aq) + CO3
2- (aq) 

CO3
2- (aq) + Ca2+ (aq)  ---> CaCO3 (s) 

 I2 (aq) + SO2 (g) + 2 H2O (l)  ---> 2 I- 
(aq) + SO4

2- (aq) + 4 H+
 (aq) 

CONCLUZII 

Identificarea apei este posibil  prin ad ugarea acesteia la sulfatul de 
cupru anhidru. Se poate observa cum culoarea sulfatului de cupru se 
schimb  din alb în albastru când se adaug  ap . 

Identificarea dioxidului de carbon se realizeaz  prin barbotarea acestuia 
în apa de var. Este vizibil faptul c  apa de var se transform , din 
limpede devine tulbure, iar apoi alb . 

De asemenea, identificarea dioxidului de sulf se poate face prin 
barbotare în solu ie de iod. Aceasta îşi schimb  aspectul de la limpede 
la maro pentru a redeveni limpede, incolor . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfatul de cupru albastru de pe sticla de ceas trebuie aruncat în 
recipientul cu deşeuri anorganice. Apa de var poate fi scurs  în 
chiuvet , dar solu ia de iod trebuie eliminat  în containerul pentru 
de euri cu halogen. 

 IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

     
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.bp.com/content/dam/bp-plus/nl_nl/downloads/bp-wholesale/BP-Zwavel-
SEU2234-NL.PDF 
2. Chemiekaarten 15e editie, 2000 
3. http://www.labchem.com/tools/msds/msds/LC15590.pdf 

Fig. 1 Tubul de combustie cu carbon Fig. 2 Tubul de combustie cu sulf 
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ULEIUL ÎNCINS NU SE STINGE CU AP  
 

PREZENTARE GENERAL   

Este ştiut faptul c , în condi iile în care este înc lzit într-un recipient, 
uleiul se poate autoaprinde, arzând cu flac r  mare. Pentru a potoli 
aceast  flac r , este recomandat  folosirea unui material ignifug cu 
care se acoper  flac ra i nu stingerea cu ap . Acest fapt urmeaz  a fi 
demonstrat prin urm torul experiment. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Creuzet 
- Arz tor Bunsen 
- Chibrituri 
- Cle ti pentru creuzet 
- Suport de tip triunghi pentru creuzet 
- Ulei organic de floarea-soarelui 
- Ap  
- Pipet  

 
Începe i prin instalarea suportului cu creuzet şi preg tirea arz torului 
Bunsen. Introduce i 10 mL de ulei în creuzet, uleiul îl înc lzi i sub 
flac ra mare, albastr , pân  când devine fierbinte şi degaj  miros. 
Manevra i cu aten ie arz torul şi aprinde i o flac r  desupra peliculei de 
ulei. Dup  ce lua i uleiul de pe arz tor, ad uga i cu grij  câteva pic turi 
de ap  în uleiul fierbinte. Asigura i-v  c  p stra i o anumit  distan , 
deoarece flac ra ce se va forma poate fi periculoas ! 
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Nu exist  fraze de risc pentru materialele folosite. Purta i echipament 
de protec ie. M nu i, ochelari, halat, pentru evitarea accidentelor. 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

inând cont de faptul c  uleiul de floarea-soarelui este un ester al 
glicerinei şi al acidului oleic, formula sa molecular  va fi C57H104O6. 

C57H104O6 (l) + 80 O2 (g)  ---> 57 CO2 (g) + 52 H2O (g) 

CONCLUZII  

Odat  ce în recipient s-a format o flac r  atât de intens , nu este 
recomandabil s  încerca i s  o stinge i folosind apa. Practic folosi i un 
material special, rezistent la fl c ri sau un capac potrivit recipientului 
pentru a v  asigura c  oxigenul va p r si sistemul. 
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Acest lucru este valabil pentru orice tip de incendiu cu produse 
petroliere. Odat  încinse, din cauza focului, atunci când se arunc  ap  
pentru a stinge incendiul se genereaz  hidrogen gazos, prin 
descompunerea apei. Acesta odat  format poate provoca explozii care 
pot s  arunce material fierbinte spre cei care eventual încearc  s  
sting  incendiul. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Uleiul r mas este eliminat în recipien i pentru deşeuri organice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

  
Fig 1. Flac r  deasupra peliculei de ulei  Fig. 2 Stingerea fl c rii 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower_oil 
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POATE FI MAGNEZIUL COMBUSTIBIL? 
 

PREZENTARE GENERAL   

Datorit  calit ii sale de metal activ, magneziul poate reac iona cu 
oxigenul din aer generând oxid de magneziu. În cadrul acestui 
experiment, va fi folosit  o flam  ca activator de energie, astfel încât 
reac ia magneziului cu oxigenul s  aib  loc. Activarea energiei 
reprezint  minima cantitate de energie necesar  producerii reac iei. În 
urma acesteia se vor produce lumin  şi c ldur . Dup  ce flac ra va fi 
stins , se poate observa formarea unei pulberi albe (oxidul de 
magneziu). Acest experiment îşi propune s  identifice în ce condi ii 
magneziul poate deveni combustibil. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Pudr  de magneziu 
- Panglic  de magneziu 
- Arz tor 
- Chibrituri 
- Linguri /spatul  
- Cleşte pentru creuzet 
- Suport 
- Foarfec  
- Vas Petri  
Preg ti i toate cele necesare. Conecta i arz torul la orificiul de evacuare 
a gazelor, îl aprinde i. Flac ra trebuie s  fie albastr , oxidant . Este 
momentul s  fixa i arz torul în pozi ie orizontal  în clema suportului, 
acordând mult  aten ie, deoarece flama va arde puternic, orientat  în 
sus. Vasul Petri se pozi ioneaz  sub flac r . T ia i o bucat  de 2 cm din 
panglica de magneziu, pe care o ve i ine în flac r  cu ajutorul cleştelui 
pentru creuzet. O recomandare important  este aceea de a nu privi 
direct în lumina orbitoare. Dup  stingerea flamei albe, resturile panglicii 
de magneziu le depune i în vasul Petri. Cu ajutorul unei linguri e sau 
spatule, strecura i pu in  pudr  de magneziu în perimetrul fl c rii, 
asigurându-v  c  pulberea va c dea în vasul Petri, pozi ionat dedesubt. 
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Mg 

 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 Mg (s) + O2 (g) → 2 MgO (s) 
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CONCLUZII  

În concluzie, magneziul poate deveni combustibil cu ajutorul unei fl c ri 
albastre, oxidante. Genereaz  c ldur  şi lumin  alb . Când beneficiaz  
de o anumit  suprafa , deci este mai bine distribuit, capacitatea sa 
creşte. Aceasta se poate observa prin exemplul panglicii sau pudrei de 
magneziu. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Oxidul de magneziu, produsul generat în urma reac iei, este unul chimic 
solid, ce poate fi aruncat la coşul de gunoi. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

Fig. 1 Materialele folosite Fig. 2 Configurarea 
experimentului cu panglica 

de magneziu 

Fig. 3 Configurarea 
experimentului cu pudra de 
magneziu 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1.http://chem.libretexts.org/Demonstrations_and_Experiments/Lecture_Demonstrations/
Burning_Magnesium  
2. https://www.uwgb.edu/safety/envpolicies/ 
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VARIA IA CARACTERULUI METALIC ÎN 
GRUPA 1 Li, Na, K  

 

PREZENTARE GENERAL  

Elevii din ciclul gimnazial ȋnva  despre caracterul metalic si nemetalic 
al elementelor. Inc  de la ȋnceput ei ȋnva  c  un element care este 
capabil s  doneze electroni ȋntr-un proces chimic este METAL. 
Caracterul metalic este asociat cu capacitatea de donare a electronului. 
Apoi le este predat  varia ia caracterului metalic ȋn grup  i ȋn perioad . 
O abordare experimental  bazat  pe dou  seturi de experimente , 
aplicat  pe trei metale succesive ale aceleia i grupe (Li, Na,K: Grupa 1 
a Sistemului Periodic) poate cu u urin  s  demonstreze cum variaz  
caracterul metalic ȋn aceast  grup .  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

1. Reac ia metalelor alcaline cu OXIGENUL Primul pas în 
determinarea dac  un metal alcalin are un caracter metalic mai evident 
este reac ia a trei metale alcaline cu aerul (oxigen). Lua i o singur  
bucat  din fiecare dintre urm toarele metale: Li litiu, Na sodiu, K 
potasiu, nu mai mare decât un bob de maz re. Tampona i cu o hârtie 
de filtru piesele luate pentru a absorbi uleiul de parafin  sau de kerosen 
în care au fost p strate. Lua i un cu it i t ia i în dou  bucata de metal, 
m surând cu un ceas sau cronometru timpul necesar pentru a- i pierde 
luciul pentru suprafa a proasp t t iat , expus  la oxigenul din aer. Se 
repet  de dou  ori opera ia pentru a asigura uniformitatea pentru timpii 
m sura i. Încerca i s  ob ine i acela i grad de oxidare pentru suprafa a 
expus  recent, pentru a asigura consisten a m sur torilor. Se repet  
opera ia succesiv pentru celelalte dou  metale. Înregistra i datele 
m surate într-un tabel i stabili i care metal este cel mai activ în reac ia 
cu oxigenul.  

2. Reac ia cu APA Dup  studiul comportamentului metalelor alcaline în 
aer (ȋn prezen a oxigenului), pasul urm tor este un studiu comparativ al 
reactivit ii celor trei metale cu H2O. Deoarece reac ia este foarte 
puternic , este recomandabil s  se foloseasc  vase mari de sticl , de 
preferin  cristalizatoare. 

Se umplu trei cristalizatoare sau cutii Petri cu ap  i se adaug  câteva 
pic turi de solu ie de fenolftalein . Se adaug  o bucat  mic  de litiu -Li- 
(0,2 g), în primul vas. Observa i unde r mâne metalul în timpul reac iei, 
observa i forma, gazul degajat i culoarea apei dup  ad ugarea 
metalului în ea i înregistra i timpul necesar pentru ca piesa de metal s  
fie consumat . Se repet  experimentul într-un al doilea cristalizor cu o 
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pies  de (0,2 g) Na- de sodiu. Face i acelea i observa ii i remarca i 
diferen ele i asem n rile. Cel de-al treilea cristalizor va g zdui reac ia 
potasiului -K- cu apa. Exist  atât asem n ri cât i deosebiri. 

Unii utilizatori acoper  vasul de reac ie cu o pâlnie, pentru a se evita 
r spândirea metalului topit (sodiul i potasiul) sau a solu iei de hidroxid 
dac  reac ia este prea energic . Aceast  tehnic  nu este recomandabil  
deoarece permite acumularea hidrogenului produs în locul de reac ie i 
o scânteie ȋl poate aprinde generând o mic  explozie, care poate duce la 
distrugeri mult mai mari. 

Pentru a evita accidentele în timpul reac iei cea mai bun  m sur  de 
siguran  este utilizarea unei cantit i mici, de exemplu 0,1 g. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

O aten ie deosebit  trebuie acordat  Li, Na i K pentru a nu intra 
în contact cu pielea i ochii deoarece acestea sunt extrem de 
corozive. Când reac ioneaz  cu apa, se elibereaz  H2 gazos, care 
poate duce la explozii pe locul de reac ie care este fierbinte (în 
special Na i K) [1, 2, 3]. Prin urmare, ar trebui utilizate doar 
cantit i mici de metal i s  efectua i reac ia sub o ni  care 
asigur  ventilarea sau în spatele unui ecran protector. 

Înainte de eliminarea hârtiilor de filtru utilizate pentru a usca buc ile 
de metal alcalin, acestea ar trebui sp late în chiuvet  pentru a se 
asigura neutralizarea complet  a resturilor de metale alcaline de pe ele. 
În caz contrar, ele pot fi aprinse de resturile metalice i s  conduc  la 
un incediu în laborator. 

Dac  reac ia este realizat  într-o eprubet  trebuie mult  aten ie 
pentru ca aceasta s  fie orientat  spre o zon  neutr  deoarece 
exist  riscul ca sodiul topit s  sar  în timpul reac iei! Nu 
efectua i experimentul cu potasiu într-o eprubet  i nu utiliza i o 
bucat  mai mare de 0,1-0,15g. 

Li, Na, K 
 

H2 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

4 Li(s)  +  O2(g)       --->   2 Li2O(s) 

4 Na(s) +  O2(g)       --->   2 Na2O(s) 

4 K(s)   +  O2(g)       --->   2 K2O(s) 

2 Li(s)  +  2 H2O(l)   --->   2 LiOH(aq)   +  H2(g) 

2 Na(s) +  2 H2O(l)   --->   2 NaOH(aq) +  H2(g) 

2 K(s)   +  2 H2O(l)   --->    2 KOH(aq)   +  H2(g) 
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CONCLUZII 

Metalele alcaline au o energie de ionizare foarte sc zut , fapt care 
determin  reactivitatea ridicat  cu o gam  larg  de elemente i 
substan e chimice. 

1. Metalele alcaline ȋ i p streaz  luciul metalic în m sura în care acestea 
nu reac ioneaz  cu oxigenul i umiditatea din aer. Deoarece apa i 
oxigenul nu sunt solubile în lichide nepolare, cum ar fi uleiul mineral sau 
kerosenul, metalele alcaline sunt men inute în aceste lichide care 
izoleaz  metalul fa  de mediu. Odat  scos i uscat pe o hârtie de filtru, 
metalul moale care poate fi t iat cu un cu it, este expus la oxigenul din 
aer i luciul caracteristic dispare treptat datorit  form rii unui strat de 
oxid pe t ietura proasp t . Cea mai rapid  dispari ie se observ  pentru 
K i cea mai lung  str lucire pentru Li deoarece caracterul metalic este 
în cre tere în grupa de la Li la K. Potasiul reac ioneaz  aproape 
instantaneu cu oxigenul i se acoper  cu un strat de oxid de culoare 
alb struie. Sodiul se acoper  cu un strat de oxizi de culoare alba i 
galben  în timp ce litiul formeaz  rapid un strat de oxid negru. 

2. Se observ  o cre tere i mai evident  a caracterului metalic de la 3Li 
la 11Na i în continuare la 19K prin comportamentul lor, când 
reac ioneaz  cu apa: 

Litiul (Li) este un metal cu densitate sc zut  i plute te la suprafa a 
apei. Efervescen a observat  se datoreaz  hidrogenului gazos degajat 
care deplaseaz  bucata de Li în toate direc iile în care este consumat . 
Fenolftaleina din ap , devine fucsia-ro u din cauza sintezei unei baze: 
hidroxidul de litiu. 

Sodiul (Na) plute te i el pe suprafa a apei, dar în plus, metalul se 
tope te datorit  reac iei puternic exoterme. Deoarece efervescen a este 
mai puternic  acesta genereaz  o mi care mult mai activ  a sferei 
metalice topite pe suprafa a apei. Bucata de metal este consumat  mai 
rapid, iar solu ia devine de culoare ro u carmin intens. Când metalul 
este aproape consumat, sar scântei de pe suprafa a în care s-a produs 
reac ia ... acesta este momentul când hidrogenul acumulat poate 
exploda. Dac  hidrogenul emis este aprins la începutul reac iei arde cu 
o flac r  galben . 

Potasiul (K), este chiar mai puternic, deoarece are un caracter metalic 
mai pregnant. Hidrogenul emis se poate auto-aprinde chiar de la 
început datorit  reac iei exoterme prezentând o flac r  violet i în multe 
cazuri potasiul ars este aruncat afar  din vasul de reac ie. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Hidroxizii produ i nu sunt periculo i pentru mediul ȋnconjur tor 
deoarece ace tia se formeaz  în cantit i mici. Con inutul 
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vaselor de reac ie trebuie s  fie diluat cu cantit i mari de ap , 
iar apoi pot fi evacuate prin canalizare. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

 

 
Fig. 1 - Fig. 9 Studiu comparativ pentru Li (sus), Na (la mijloc) i K (jos); reac ia cu apa  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Brown T.L.; Le May H.E; Bursten B.E.; Murphy C.J.; Woodward P.M.; Stolzfus M.W.; 
Chemistry The Central Science; 13th edition, Pearson 2015, p 316-317 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium 
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VARIA IA CARACTERULUI METALIC ÎN 
PERIODA 3 - Na, Mg, Al  

  
PREZENTARE GENERAL  

Elevii din ciclul liceal ȋnvață despre caracterul metalic i nemetalic al 
elementelor. Pe lâng  faptul c  ace tia trebuie s  recunoasc  metalele 
pe baza capacit ii lor de a dona electroni, trebuie s  le recunoasc  pe 
baza unor analize semi-cantitative prin integrarea cuno tin elor lor în 
diferite situa ii. Printr-o abordare experimental  bazat  pe dou  seturi 
de experimente, aplicate la trei metale succesive din aceea i perioad  
(Na, Mg i Al) se poate demonstra cu u urin  modul în care variaz  
caracterul metalic în perioada 3. 

Reac ia Mg cu oxigenul are o semnifica ie istoric  în fotografie, înlocuind 
flash-ul electric în epoca timpurie a fotografiei. Cantit i mari de Mg 
sunt utilizate în focurile de artificii (combinate cu diferite s ruri alcaline 
sau alcalino-p mântoase care coloreaz  jerbele de foc ale artificiilor). 

Aluminiul, pe de alt  parte, ofer  un subiect interesant de discu ii atunci 
când este analizat, deoarece varia ia de entalpie liber  este negativ  
pentru reac ia acestui metal cu apa i totu i nu se produce nici o 
reac ie. Acest lucru se datoreaz  stratului superficial de oxid de 
aluminiu format la suprafa a metalului, prin coroziune pasiv , strat care 
este transparent, foarte compact i etan eizeaz  metalul fa  de 
ac iunea oxigenului i a apei [1,2]. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

1. Reac ia metalelor din perioada 3 cu OXIGENUL 
Primul pas în determinarea celui mai pronun at caracter metalic în seria 
Na, Mg, Al este reac ia acestora cu aerul (oxigenul). Atunci când se iau 
în studiu toate cele trei metale, observ m c  Na este inut sub ulei 
mineral sau kerosen. Acesta este ȋn mod evident metalul cel mai reactiv 
cu oxigenul, în timp ce Mg i Al sunt p strate doar în simple flacoane 
din plastic i pot fi manipulate f r  probleme în aer. Lua i o bucat  mic  
de Na (de dimensiunea unui bob de maz re cu masa de 0,2 g) i usca i-
o de uleiul mineral pe o hârtie de filtru. Observa i c  în t ietur  
proasp t  aceasta prezint  un luciu metalic, care dispare în câteva 
secunde dup  ce suprafa a a fost expus  la aer. Astfel, se observ  c  
reactivitatea cu oxigenul este mult mai mare decât a celorlalte dou  
metale luate în discu ie. 

Pe de alt  parte, Mg i Al ȋ i p streaz  str lucirea pentru o perioad  
lung  de timp. Pentru a compara reactivitatea acestora cu oxigenul, 
lua i un vârf de spatul  de Mg i respectiv de Al pulbere (în jur de 0,2 
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g). Observa i comportamentul acestor dou  metale cînd reac ioneaz  cu 
aerul în flac ra unui bec de gaz. Modul de interac ie al celor dou  
metale în flac r  poate fi o m sur  a reactivit ii acestor metale cu 
oxigenul dând, prin compara ie, observa ii cantitative privitor la 
reactivit ile lor, respectiv la caracterul metalic ale acestora. 

2. Reac ia cu APA. Studiul reactivit ii metalelor cu oxigenul poate 
fi extins prin interac ia acestora cu apa. Deoarece ȋn cazul Na reac ia cu 
apa este foarte energetic , este recomandabil s  se foloseasc  vase 
mari de sticl , de preferin  cristalizatoare sau cutii Petri. 

Pune i 50 mL de ap  ȋn trei cristalizatoare i adauga i câteva pic turi de 
solu ie de fenolftalein . In primul cristalizor se adaug  o bucat  mic  de 
Na (aproximativ 0,1-0,2 g). Observa i c  metalul plute te pe ap  în 
timpul reac iei, observa i forma acestuia dup  ce a fost aruncat în ap , 
remarca i c  se degaj  un gaz. De asemenea observa i c  bucata de 
metal care reac ioneaz  se deplaseaz  pe suprafa a apei, remarca i ce 
culoare cap t  mediul de reac ie dac  ini ial a i ad ugat fenolftalein . 

Repeta i experimentul cu 0,2 g pilitur  de Mg pe care o a eza i atât în 
ap  rece cât i în ap  cald  (70 °C).  

Cel de-al treilea cristalizor va fi cel în care se urm re te interac iunea 
dintre aluminiu (Al) i ap . Nota i dac  exist  similitudini i observa i 
diferen ele. 

Degajarea hidrogenului în cursul reac iei poate fi demonstrat  numai 
pentru Na, prin colectarea gazului degajat într-o eprubet  p strat  
deasupra metalui în timpul reac iei, eprubet  care este apoi expus  la o 
flac r  (a unei lumân ri, arz tor cu gaz sau chiar a unui chibrit aprins). 
Ve i auzi sunetul caracteristic de aprindere i ardere rapid  al H2 într-o 
eprubet . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

In experimentul anterior au fost prezentate regulile generale de 
siguran  pentru metalele alcaline: "Varia ia caracterului metalic pentru 
elementele din grupa 1". În acest experiment se aplic  i trebuie s  fie 
respectate acelea i reguli i pentru Na. Pentru a evita accidentele în 
timpul reac iei Na cu apa, cea mai bun  m sur  de siguran  este 
utilizarea unei cantit i mici de metal, de exemplu 0,1 g. Este necesar  
purtarea unor ochelari de protec ie, halat i m nu i de protec ie ȋn 
momentul ȋn care se manipuleaz  to i ace ti reactivi. 

Na 
 

H2 
 

Mg, Al 
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O aten ie deosebit  trebuie acordat  atunci când se lucreaz  cu 
magneziu (Mg) sau aluminiu (Al). Atunci când Mg sau Al se utilizeaz  
sub form  fin divizat , se evit  apropierea recipientului de o flac r  
deschis  deoarece poate duce la aprinderea întregului con inut putând 
provoca incendii grave. NU PRIVI I flac ra de Mg când acesta arde, 
pentru a evita afectarea ochilor! 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

4 Na(s)  +  O2(g)       --->   2 Na2O(s) 

2 Mg(s)  +  O2(g)       --->   2 MgO(s) 

4 Al(s)   +  3O2(g)     --->   2 Al2O3(s) 

2 Na(s)  +  2 H2O(l)   --->  2 NaOH(aq)   +  H2(g) 

Mg(s)    +  2 H2O(l)    --->  Mg(OH)2(aq) +  H2(g) 

Al(s)      +    H2O(l)    --->  nu are loc reac ia 

CONCLUZII 

Metalele alcaline au o energie de ionizare foarte sc zut , care 
determin  reactivitatea ridicat  cu o gam  larg  de elemente i 
substan e chimice. 

1. REAC IA METALELOR CU OXIGENUL Metalele alcaline (în acest caz 
Na) î i p streaz  luciul metalic în m sura în care acestea nu 
reac ioneaz  cu oxigenul i umiditatea din aer. Deoarece apa i oxigenul 
nu sunt solubile în lichide nepolare, cum ar fi uleiul mineral sau 
kerosenul, sodiul se p streaz  în aceste lichide care-l etan eizeaz  fa  
de mediu. Odat  scos i uscat pe o hârtie de filtru, metalul moale, care 
poate fi t iat cu un cu it, este expus la oxigenul din aer, luciul 
caracteristic disp rând treptat datorit  form rii unui strat de oxid. 

Când se presar  pulbere de aluminiu peste o flac r  aceasta genereaz  
scântei mici, str lucitoare, care pot fi asociate cu procesul de oxidare a 
prafului metalic generatoare de Al2O3. Reac ia este mai intens  în cazul 
pulberii de magneziu (Mg) acesta generând o flac r  foarte luminoas  
(asem n toare cu un flash) în timp ce produce MgO prin ardere. 

În cazul în care acela i experiment se realizeaz  cu band  de Mg, 
respectiv, band  de Al în flac ra unui bec de gaz, se observ  ini ierea 
reac iei de oxidare i avansarea punctului incandescent de reac ie pân  
când toat  banda se consum . Procedând la fel cu banda de Al 
observ m c  nu se "aprinde". 

2. REAC IA METALELOR CU APA. Sodiul (Na) este un metal cu densitate 
mic  i plute te la suprafa a apei. Efervescen a observat  se datoreaz  
hidrogenului gazos degajat care deplaseaz  bucata de Na în toate 
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direc iile pe m sur  ce este consumat. Apa cap t  o culoare ro u-
carmin din cauza form rii unei baze: hidroxid de sodiu. Odat  aruncat  
în ap , bucata de sodiu se tope te datorit  degaj rii unei cantit i mari 
de c ldur  în timpul reac iei. Astfel se formeaz  o pic tur  de sodiu 
lichid, care se plimb  pe suprafa a apei. La final, când bucata de sodiu 
este mic  se pot ivi scântei, scântei care sunt capabile s  genereze o 
explozie dac  reac ia se realizeaz  în spa ii închise. Dac  hidrogenul 
produs este aprins, acesta arde cu o flac r  galben  specific  sodiului în 
flac r . 

Magneziul (Mg) nu reac ioneaz  în mod vizibil cu apa rece. Dac  apa se 
înc lze te (la 70 °C) apare o colora ie roz pal în jurul buc ilor metalice 
de pe fundul vasului sugerând formarea unui hidroxid înso it  de câteva 
bule de gaz. Deducem de aici c  Mg reac ioneaz  cu apa fierbinte 
conducând la hidroxid de magneziu care înro e te fenolftaleina din ap . 

Aluminiul (Al) necesit  tehnici speciale de cur are la suprafa  cu 
scopul de a face vizibil  reac ia (cur area suprafe ei metalice cu 
Hg2C2). În alte situa ii Al nu interac ioneaz  cu apa datorit  existen ei 
unui strat protector de oxid care izoleaz  metalul de mediul apos. 
analizând observa iile f cute este evident c  varia ia caracterului 
metalic cre te de la Al la Mg apoi la Na. 

Un experiment foarte interesant poate fi efectuat într-o eprubet  cu 
sodiu într-un mediu cu dou  straturi: ap  i kerosen (sau benzin ). Na 
are o densitate mai mare decât benzina dar mai mic  decât apa. 
Aruncând o buc ic  de sodiu aceasta, se scufund  în benzin  ajungând 
la ap  unde reac ioneaz  cu aceasta, genereaz  hidrogen i având bule 
de H2 ata ate plute te prin benzin  la suprafa  unde pierde hidrogenul 
care a avut rol de centur  de salvare. În acel moment devine din nou 
mai dens decât benzina, se scufund  pân  la ap  unde reac ia se reia, 
sodiul urc  din nou dând impresia unui dans continuu al buc ii metalice 
pân  la consumarea acestuia. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Hidroxizii i oxizii produ i nu sunt periculo i pentru mediu deoarece 
ace tia se formeaz  în cantit i mici. Con inutul vaselor de reac ie 
trebuie s  fie diluat cu cantit i mari de ap , iar apoi poate fi turnat ȋn 
chiuvet . 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 2-3 Metal din perioada a treia (Na) i reac ia acestuia cu apa 

  
Fig. 2-3 Metalele din perioada a treia (Mg stânga) , (Al dreapta) i interac ia lor cu apa în 
care s-a ad ugat fenolftalein . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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REAC IA METALELOR CU APA – STUDIU 
COMPARATIV 

 

PREZENTARE GENERAL  

Metalele reac ioneaz  diferit la contactul cu apa. Reactivitatea metalelor 
cu apa depinde de pozi ia elementului în Sistemul Periodic. Metalele mai 
pu in nobile (alcaline sau alcaline p mântoase) genereaz  o reac ie mai 
rapid  şi intens  cu apa, cu atât mai intens  cu cât sunt într-o perioad  
mai mare. Metalele analizate în experimentele anterioare sunt litiul Li, 
sodiul Na, potasiul K, magneziul Mg. Metale nobile a c ror reactivitate 
cu apa o putem studia sunt cuprul Cu, aurul Au, argintul Ag. În urma 
reac iei apei cu metale active rezult  hidrogen solu ia devenind bazic . 
[1,2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Ca o analiz  comparativ  se testeaz  reactivitatea cu apa a 
urm toarelor metale: aurul, argintul, sodiul şi litiul. Lua i o cantitate 
mic  dintr-un metal (aprox. 0,1g), introduce i-l într-un cristalizor cu 
ap . Metalele care reac ioneaz  cu apa degaj  hidrogen pe care pute i 
s -l colecta i într-o eprubet  întoars  cu gura în jos pe care dac -l 
aprinde i ve i auzi un pocnet specific unei mici explozii datorate arderii 
hidrogenului în amestec cu aerul. Bazicitatea solu iei ob inute se poate 
eviden ia cu ajutorul unei hârtii de pH. Introduce i în ap  bandeleta sau 
hârtia de pH; datorit  faptului c  s-a format o baz  culoarea hârtiei de 
pH este corespunz toare (albastr  pentru hârtie de turnesol).  
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Mânui i cu aten ie litiului şi sodiului, evita i contactul acestora cu pielea 
şi ochii, deoarece sunt extrem de corozive. În urma reac iei cu apa, este 
eliberat H2 gazos, care poate produce explozii. Folosi i doar cantit i 
mici de metal şi efectua i reac iile în spa ii aerisite sau în spatele unui 
ecran de protec ie. 

 Na 
 

Li 
 

H2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Na(s)+ H2O(l) ------> H2(g)+ NaOH(l) 
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CONCLUZII  

Reac ia dintre metalele alcaline şi ap  produce hidrogen şi o baz . 
Reac ia se desf oar  energic, cu vitez  mare.  

Metalele nobile precum cuprul Cu sau argintul Ag nu reac ioneaz  cu 
apa. Când totuşi se produce reac ia cu apa, aceasta este foarte lent , 
desf urându-se în timp de ordinul zilelor, s pt mânilor sau anilor i 
necesit  influen a combinat  a apei cu alte substan e capabile s  
oxideze metalele în cauz  (de pild , acoperirea cuprului de pe 
acoperişuri cu un strat de hidroxid i carbonat -malachit). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile reziduale trebuie neutralizate cu un acid slab. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1: Cuprul Cu nu reac ioneaz  cu apa Fig. 2: Reac ia sodiului Na cu apa 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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REAC IA METALELOR CU OXIGENUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Dup  cum am ar tat în cele dou  experimente anterioare metalele 
reac ioneaz  cu oxigenul din aer producând oxizi metalici. Aceast  
reac ie poate fi utilizat  pentru elevii din ciclul gimnazial pentru a le 
prezenta propriet ile generale ale metalelor, caracterul bazic al oxizilor 
metalici, ca s  nu mai vorbim despre faptul c  aceste procese simple 
sunt cele mai utile atunci când se discut  despre reac iile de combinare 
(sau sinteza chimic ), în primii ani de studiu al chimiei. 

De asemenea, pot fi utilizate diferite abord ri pentru prezentarea 
acestor reac ii la clas  când discut m despre coroziune, alte aspecte 
electrochimice i/sau reac iile redox. Comparând modul în care diferite 
metale reac ioneaz  cu oxigenul i observând apoi rezultatele, pot fi 
trase concluzii calitative în ceea ce prive te reactivitatea metalelor, 
capacitatea lor reduc toare i implicit, caracterul lor metalic. 

Întrucât experimentele men ionate mai sus prezentau reac ia dintre 
metale i oxigen în scopul de a determina varia ia caracterului metalic 
dintr-o serie (în grup  sau în perioad ), prezenta abordare va eviden ia 
doar diferen ele dintre metale când reac ioneaz  cu acela i nemetal: 
oxigenul. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL   

Prezenta serie de experimente chimice utilizeaz  o abordare general : 
se presar  o cantitate mic  de pulbere metalic  peste o flac r  i 
observarea scânteilor emise de pulberea metalic , atunci când aceasta 
este fierbinte i reac ioneaz  cu oxigenul. Sunt alese doar metalele 
sigure pentru a fi evitat  expunerea la substan e chimice periculoase i 
evident, metalele alcaline nu pot fi utilizate deoarece acestea se g sesc 
sub form  de buc i, acoperite cu ulei mineral. 

Regla i flacara unui arz tor de gaz astfel ȋncât s  fie oxidativ  i pe cât 
posibil incolor . Lua i în mod alternativ urm toarele metale: Cu, Sn, Ni, 
Zn, Cr, Fe, Mn, Al, Mg, Pb si pres ra i un vârf de spatul  din fiecare 
peste flac r . Observa i reac ia pentru fiecare metal i înregistra i 
rezultatul într-un tabel. Dup  ce a i efectuat întreaga serie de 
experimente, repeta i experimentul pentru a v  asigura de acurate ea 
observa iilor i a rezultatelor. Încerca i s  interpreta i fenomenele 
observate i s  clasifica i gama de metale în func ie de luminozitatea 
fl c rii. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Ca o regul  general , metalele sub form  fin divizat  sunt periculoase 
fiind foarte reactive, prin urmare, ele sunt considerate inflamabile i 
capabile s  genereze hidrogen când reac ioneaz  cu apa (explozive) 
(Mg, Al, Fe, Mn). Unele metale sunt iritante pentru piele, pentru tractul 
respirator sau ochi (Cu, Ni, Sn), altele sunt d un toare, cum ar fi (Ni). 
Efectele asupra mediului ȋnconjurător trebuie bine cump nite atunci când 
se utilizeaz  Zn sau Cr. Nu este recomandat  utilizarea elementului Sb 
deoarece acesta este cancerigen dac  este inhalat . Acelea i precau ii 
sunt necesare i pentru Co, care este foarte toxic [1].  

Mg, Al, Fe, 
Mn  

Ni 
 

Cu, Sn 
 

Zn, Cr 
 

O aten ie deosebit  trebuie acordat  atunci când se lucreaz  cu 
magneziu (Mg) sau aluminiu (Al) pulbere. Atunci când Mg sau Al se 
utilizeaz  sub form  fin divizat , se evit  apropierea recipientului de o 
flac r  deschis  deoarece poate duce la aprinderea întregului con inut 
putând provoca incendii grave. NU PRIVI I flac ra de Mg când acesta 
arde, pentru a evita afectarea ochilor! 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 Cu(s)  +    O2(g)    --->    2 CuO(s) 

2 Zn(s)  +    O2(g)    --->    2 ZnO(s) 

3 Fe(s)   +  2 O2(g)   --->      Fe3O4(s) 

2 Mg(s)  +   O2(g)    --->    2 MgO(s) 

4 Al(s)   +  3 O2(g)   --->   2 Al2O3(s) 

CONCLUZII 

Cupru fin divizat (Cu) expus la flac r  formeaz  scântei ro cate 
colorând flac ra în verde, în timp ce se oxideaz  la CuO.  

Zincul (Zn) formeaz  scântei mai albe, pu in abundente sugerând totu i 
o reactivitate mai mare decât cuprul. În cazul în care se utilizeaz  fierul 
(Fe) scânteile sunt mai luminoase dar galbene sugerând o reactivitate 
mai mic  decât a Zn, procesul de ardere conducând la un amestec de 
oxizi dintre care cel mai comun este hematitul - Fe3O4 [2]. 

Când se presar  aluminiul pulbere (Al) peste o flac r , acesta 
genereaz  mici scântei albe i str lucitoare abundente. Reac ia este 
mult mai intens  atunci când utiliz m magneziu (Mg), procesul de 
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oxidare a pulberii de magneziu fiind foarte energetic i rapid, ap rând 
ca un flash, de multe ori suflul reac iei stingând flac ra becului de gaz. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Oxizii produ i nu sunt periculo i pentru mediu deoarece ace tia se 
formeaz  în cantit i mici. Aten ie, locul de reac ie trebuie s  fie cur at 
de orice rest metalic. Arunca i fie la co ul de gunoi oxizii produ i, fie 
într-un recipient special pentru depozitarea de eurilor anorganice. 

   
Fig. 1-3 Pe m sur  ce scânteile sunt mai albe reactivitatea metalului este mai mare. 
        Cupru (Cu);               Fier (Fe);               Zinc (Zn) 

   
Fig 4-5 Reactivitate mare, în acord cu poten ialul electrochimic ridicat demonstrat prin 
scântei albe, numeroase în momentul în care Aluminiul Al (stânga) i Magneziul Mg 
(dreapta) interac ioneaz  cu oxigenul.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx ?search_type=CatalogSearch&SearchString=cobalt & all other elements. 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Iron 
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ELEMENTELE GALVANICE ŞI 
POTEN IALUL ELECTROCHIMIC 

 

PREZENTARE GENERAL   

Acest experiment îşi propune s  m soare diferen a de poten ial dintre 
doi electrozi ce sunt imersa i în solu iile s rurilor proprii. Fiecare 
electrod imersat într-o solu ie a s rii sale alc tuie te o semicelul , 
m surându-se diferen a de poten ial dintre dou  semicelule care 
alc tuiesc un element galvanic. Un element galvanic, sau celul  
galvanic  este o asociere de dou  semicelule (metale imersate în 
solu iile s rurilor proprii), desp r ite de o diafragm  poroas . Aceast  
diafragm  poroas  împiedic  solu iile s  se amestece, dar permite 
ionilor s  difuzeze men inând echilibrul sarcinilor în timpul func ion rii 
celulei.  
În cadrul acestui experiment se alc tuiesc diferite semicelule care apoi 
se combin  dând na tere la diferite elemente galvanice. Valorile 
tensiunilor electromotoare se citesc cu ajutorul unui voltmetru, 
rezultatele fiind apoi comparate cu cele preluate din tabelul poten ialelor 
electrochimice. [1,2,3,4] 
 
PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Folosi i pl cu e de zinc, de cupru, de aluminiu, de fier, de nichel şi de 
plumb. Experimentul este u or schimbat fa  de cazul clasic al metalului 
imersat într-o solu ie a s rii sale. În locul solu iilor s rurilor metalice 
desp r ite de diafragm  ve i folosi acela i electrolit: acidul acetic. 
Umple i şase pahare de laborator cu 100 mL de acid acetic 
[C=0,1mol/L], în fiecare recipient introduce i câte o pl cu  de metal. 
Imersa i câte dou  metale diferite într-un pahar cu solu ie de acid acetic 
0,1M i m sura i tensiunea generat  de ansamblu. Schimba i metalele 
i m sura i tensiunea pentru toate combina iile pe care le pute i face. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Acidul acetic este un acid slab, atac  anumite tipuri de plastic, cauciucul 
sau anumite vopsele. Metalele grele precum plumbul Pb, nichelul Ni 
sunt d un toare s n t ii şi mediului. Purta i m nuşi de protec ie, 
evita i contactul cu pielea. [3] 

Pb 
 

Ni 
 

CH3COOH (0,1 M) 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

  2 Al (s)+   3 Cu2+
(aq) 2 Al 3+

(aq) +      3 Cu (s)     

 Zn (s)  + Cu2+
(aq) Zn 2+

(aq)  + Cu (s)     

 Fe (s)  + Cu2+
(aq) Fe 2+

(aq) + Cu (s)     

 Ni (s)  + Cu2+
(aq) Ni 2+

(aq) + Cu (s)  

 Pb (s)  + Cu2+
(aq)  Pb 2+

(aq) + Cu (s)     

 Zn (s)   + Pb2+
(aq)  Zn 2+

(aq) + Pb (s)     

 Fe (s)  + Pb2+
(aq)  Fe 2+

(aq) + Pb (s)     

 2 Al (s)+   3 Zn2+
(aq)  2 Al 3+

(aq) +      3 Zn (s)     

 

CONCLUZII  

Diferitele combina ii de metale indic  tensiuni electrice diferite. 
Compara i valorile m surate cu diferen a dintre poten ialele indicate în 
tabelul poten ialelor electrochimice. Diferen ele care apar se datoreaz  
utiliz rii unor solu ii diferite de cele documentate care se refer  la 
condi ii standard (concentra ia electrolitului de 1 mol/L).  

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iie reziduale se elimin  diferit în func ie de con inutul acestora. 
Cele de plumb se colecteaz  într-un recipient destinat reziduurilor de 
metale grele. Celelalte solu ii se colecteaz  în recipien i destina i 
colect rii reziduurilor anorganice netoxice.  

Dac  experimentul se realizeaz  cu semicelule în care metalul este 
imersat într-o solu ie a s rii sale atunci recupera i solu iile în flacoane 
închise pe care le stoca i pentru a repeta experimentul cu o alt  clas  
sau într-un alt an. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Trei celule galvanice diferite (dou  metale imersate întro solu ie de acid acetic 
0,1M, cu conectorii care permit m surarea rapid  a diferen ei de poten ial dintre electrozi. 

 
REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.http://chem.libretexts.org/Textbook_Maps/General_Chemistry_Textbook_Maps/Map%3
A_Chem1_(Lower)/24%3A_Electrochemistry/24.2%3A_Galvanic_cells_and_electrodes, 
17.1.17 
2. http://www.youtube.com/watch?v=IkJFCAPnecQ 
3. http://www.chemieunterricht.de/dc2/echemie/danelev.htm 
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COMPARAREA REACTIVIT II 
CUPRULUI I ARGINTULUI 

  
PREZENTARE GENERAL  

Cuprul este un metal maleabil, ductil, moale cu condutivitate electric  i 
termic  pronun at . Este un metal de culoare ro cat , vocabularul 
popular g sind pentru aceast  culoare termenul de arămiu. aparent 
cuprul a fost primul metal folosit de oameni când au înlocuit pietrele cu 
metalele. Numele de cupru ( i simbolul chimic Cu) vine din latin : 
cuprum aes Cyprium (metal din Cipru) datorit  faptului c  romanii 
aduceau acest metal din insula Cipru [1]. Cuprul se folose te extensiv 
pentru fabricarea de conductori electrici, de evi pentru înc lzire 
central  sau aduc iune de ap  în locuin e, la realizarea diferitelor 
contacte electrice, etc. 

Azotatul de argint AgNO3 este un compus versatil, precursor al multor 
compu i cu argint cum sunt cei folosi i în tehnica fotografic . Este mult 
mai pu in sensibil la lumin  decât halogenurile de argint. Cu toate 
acestea solu iile i solidul se stocheaz  în sticle brune [2]. 

În continuare se propune o analiz  a reactivit ii celor dou  metale Cu 
i Ag prin intermediul studiului unei reac ii redox de simpl  înlocuire, în 

care o bucat  de cupru metalic este imersat  într-o solu ie de azotat de 
argint. [3] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Turna i într-un pahar Berzelius aproximativ 10-15 mL de solu ie AgNO3 

(20%w/v). Ad uga i o band  sub ire de cupru metalic i l sa i ansablul 
s  stea f r  a fi mi cat. Observa i ce se întâmpl . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Evita i contactul cu pielea i cu ochii a solu iei utilizate. Folosi i 
echipament de protec ie (ochelari, m nu i, halat). Evita i p tarea 
hainelor cu Cu(NO3)2; dup  un timp petele se înnegresc i 
îmbr c mintea este compromis . 

Cu   
 

AgNO3  

Cu(NO3)2 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Cu(s) + 2 AgNO3 (aq)  ---> Cu(NO3)2(aq) + 2 Ag(s)  

CONCLUZII  

Cuprul Cu are poten ial de reducere mai mic decât argintul Ag adic  se 
oxideaz  mai u or decât acesta din urm . O bucat  de cupru imersat  
într-o solu ie de sare de argint va fi supus  procesului de oxidare 
eliberând ioni de Cu2+ în solu ie, ceea ce determin  colorarea acesteia în 
albastru. [4] În acela i timp ionii de argint Ag+ din solu ie se reduc 
depunându-se pe lamela de cupru sub forma unor cristale metalice 
str lucitoare de argint. Aplicând principiul empiric un metal mai activ 
scoate un metal mai puțin activ din combinații pe care l-am demonstrat 
prin experiment putem afirma c  dintre cele dou  metale Cu este mai 
activ decât Ag. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia con inând ioni de Cu2+ i Ag+ nu se arunc  la canal. Ea se 
colecteaz  în recipien i destina i elimin rii de eurilor de argint deoarece 
s rurile de cupru sunt d un toare mediului iar cele de argint au efect 
puternic antimicrobian distrugând fauna microbian  acvatic . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Solu ie de AgNO3 
cu o band  de cupru 
imersat . 

Fig 2. Banda de cupru este 
rapid acoperit  cu cristale 
str lucitoare de argint 
metalic. 

Fig. 3 Solu ia incolor  de 
AgNO3 devine albastr  pe 
m sur  ce se formeaz  mai 
mul i ioni de Cu2+. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Special Ιnorganic Chemistry, P. Karayiannidis, Ziti Publishers, Thessaloniki, 2006 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_nitrate 
3. General Chemistry, E. Gammon, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009  
4. http://www.chemistry-blog.com/2009/04/03/chemistry-lab-demonstrations-silver 
nitratecopper-wire/  
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COMPARAREA REACTIVIT II 
CUPRULUI CU A FIERULUI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Fierul este un metal aflat în prima grup  a metalelor tranzi ionale. Este 
elementul chimic cel mai întâlnit pe Terra, formând cea mai mare parte 
a nucleului acestei planete i este al patrulea element ca abunden  în 
scoar a terestr . [1]. Fierul a fost utilizat înc  din perioada preistoric . 
Epoca de fier este etapa tehnologic  i cultural  care a urmat dup  
epoca de piatr  i cea a cuprului. Hiti ii au fost primii care au construit 
unelte din fier. Din punct de vedere biologic, fierul este un component al 
organismelor vii i are un rol important atât în transportul oxigenului de 
c tre hemoglobin  cât i în depozitarea oxigenului. Deficien ele de fier 
provoac  anemii. Simbolul Fe al acestui metal provine de la denumirea 
sa în limba latin , “ferrum”.  

Sulfatul de cupru (II), cunoscut i sub denumirea de sulfat cupric sau 
piatr  vân t , este un compus anorganic. Sulfatul de cupru 
pentahidratat este folosit ca ierbicid, fungicid i pesticid. Este 
deasemenea utilizat în chimia analitic , în sintezele organice, în art  i 
în vopsele. [2].  

În acest experiment ne propunem s  studiem seria reactivit ii 
metalelor folosind o reac ie de oxido-reducere, reac ie cu transfer de 
electroni între atomii substan elor care interac ioneaz , sau altfel spus 
reac ie în care componen ii î i modific  num rul de oxidare. În acest 
experiment vom folosi o reac ie simpl  de substitu ie, în care un 
element este reac ionat cu un compus, înlocuind unul din elementele 
acelui compus. [4]. 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Pune i într-un pahar Berzelius un cui de fier i ad uga i aproximativ 100 
mL de solu ie apoas  de CuSO4 (20%w/v). Observa i cum cuiul de fier 
este acoperit de un strat maroniu.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Din cauza toxicit ii reactan ilor i a produ ilor de reac ie evita i 
contactul cu pielea sau ochii. Folosi i ochelari i m nu i de protec ie. 

CuSO4 ∙ 5H2O 
 

FeSO4  

Cu 
 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal_tranzi%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Terra
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scoar%C8%9Ba_terestr%C4%83
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Fe(s) + CuSO4 (aq)  ⟶  FeSO4(aq) + Cu(s) 

CONCLUZII  

Dup  câteva minute observ m schimbarea culorii cuiului de fier 
datorat  depunerii unui start de cupru la suprafa a acestuia. Acesta se 
acoper  de un strat maroniu. Fenomenul se datoreaz  poten ialului 
electrochimic ridicat al fierului în compara ie cu cuprul. Datorit  acestui 
fapt, atomii de fier se oxideaz , reducând ionii de Cu2+ din solu ie. Prin 
urmare, atomii de cupru se depun pe cuiul de fier. Fe este mult mai 
reactiv decât Cu [5]. Procesul î i g se te utiliz ri în tehnica metalurgic  
la separarea cuprului din solu ii diluate de sulfat de cupru ca agent 
reduc tor folosindu-se fier vechi. Anumite minereuri s race în sulfur  de 
cupru CuS sau calcopirit  CuFeS2 sunt supuse procesului de pr jire în 
urma c ruia rezult  sulfatul de cupru CuSO4. Acesta se dizolv  în ap  în 
iazuri speciale, se decanteaz  în alte iazuri unde se g sesc buc i de fier 
vechi. Procesul descris în acest experiment are loc la scar  mai mare 
putându-se ob ine cantit i însemnate de cupru. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia rezultat  nu poate fi aruncat la chiuvet  din cauza toxicit ii 
crescute a FeSO4. Aceast  solu ie trebuie colectat  într-un container 
pentru solu ii de metale grele. Cu, odat  separat de solu ie, poate fi 
depozitat într-un container pentru metale grele.  

IMAGINI 

   
Fig. 1 Cuiul de fier i solu ia 
de CuSO4.  

Fig. 2 Reac ia dintre Fe i 
solu ia de CuSO4.  

Fig. 3 Observ m 
schimbarea de culoare a 
cuiului de fier datorat  
depunerii cuprului la 
suprafa a acestuia.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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REAC IA METALELOR CU ACIZII 
 

PREZENTARE GENERAL  

Zincul este un element din grupa a 12-a a sistemului periodic. Având 
un poten ial de oxidare mai ridicat decît fierul este folosit la protejarea 
prin galvanizare a obiectelor din fier i o el. Aliajele zincului cu alte 
metale sunt deosebit de importante în tehnic  [1].  

Cuprul este un metal moale, maleabil, ductil, cu condu ie termic  i 
electric  foarte bun . El are o culoare specific  numit  arămiu care este 
o culoare ro cat . Numele de cupru vine din limba latin  cuprum aes 
Cyprium (metal din Cipru) deoarece romanii au adus cantit i însemnate 
din acest metal din insula Cipru. [1].  

Aluminiul este un metal alb-argintiu, moale, ductil cu conduc ie 
electric  i termic  destul de bun  (mai mic  decât cea a cuprului). Este 
al treilea element ca r spândire în scoar a P mântului i cel mai 
abundent metal (sub form  de combina ii). Are rezisten  mare la 
coroziune i îmbun t e te duritatea i durabilitatea aliajelor [1].  

Acidul clorhidric solu ie este un lichid g lbui, cu miros iritant. Este un 
acid mineral foarte coroziv, cu multiple aplica ii industriale. Este prezent 
în sucul gastric participând la procesul de digestie [2]. 

Prezenta serie de experimente permite studiul reactivit ii metalelor cu 
acid clorhidric prin reac ii de simpl  înlocuire (reac ii redox) [3]. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Ad uga i în trei eprubete câ iva mL de acid clorhidric (HCl) 38%. 
Ad uga i cupru pulbere (Cu) în prima eprubet . În a doua ad uga i zinc 
pulbere (Zn). Ad uga i pulbere de aluminiu (Al) în a treia eprubet . 
Observa i schimb rile care au loc i interpreta i rezultatele ob inute. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Materialele folosite sunt corozive (acidul clorhidric) sau prezint  pericol 
pentru s n tate (cuprul i zincul pulbere). Purta i halat de protec ie, 
m nu i i ochelari de protec ie. Fi i precau i întrucât se degaj  hidrogen 
care formeaz  cu aerul amestecuri explozive. 

HCl   
 

Cu  
 

Al     
 

ZnCl2  
AlCl3 

 
Zn 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Cu(s) + HCl (aq) ⟶  

Zn(s) + 2HCl(aq) ⟶ ZnCl2(aq) + H2(g) 

2Al(s) + 6HCl(aq) ⟶ 2AlCl3(aq) + 3H2(g) 

CONCLUZII  

În eprubeta cu cupru Cu, nu se observ  nicio schimbare deoarece 
cuprul are poten ial electrochimic de oxidare mai mic decât hidrogenul 
i astfel nu este capabil s  scoat  hidrogenul din acizi minerali. În a 

doua i a treia eprubet  se pune în eviden  degajare de H2 întrucât 
ambii reactan i au poten ial de oxidare superior hidrogenului i astfel 
pot s -l înlocuiasc  prin reac ia cu acizii minerali. Cea mai intens  
reac ie se pune în eviden  în cazul reac iei Al cu HCl. Acest lucru se 
datoreaz  faptului c  aluminiul are poten ialul de oxidare cel mai ridicat 
dintre cele trei metale. De asemenea în eprubeta cu Zn i în cea cu Al 
se pune în eviden  cre terea temperaturii amestecului de reac ie 
întrucât reac iile sunt puternic exoterme. În concluzie reactivitatea celor 
trei metale cu acidul clorhidric cre te în ordinea Cu < Zn < Al. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de ZnCl2 respectiv AlCl3 sunt eliminate în containere destinate 
colect rii reziduurilor anorganice pu in toxice. Amestecul de acid 
clorhidric cu Cu se filtreaz  i Cu se elimin  în acela i tip de container 
pentru reziduuri.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Nici o reac ie observat  
deoarece Cu este mai putin 
reactiv decât hidrogenul. 

Fig. 2 Reac ie intens  între 
Zn i HCl. 

Fig. 3 Reac ie intens  
între Al i HCl. 
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REAC IILE ACIDO-BAZICE  
 

PREZENTARE GENERAL   

Conform defini iei propuse de Bronsted, acizii sunt donori de protoni, iar 
bazele sunt acceptori de protoni. Când condi iile de echilibru sunt 
favorabile, reac iile au loc spontan i aproape instantaneu, pentru c  
mecanismele de reac ie sunt simple, ȋn sensul c  nu exist  st ri de 
tranzi ie complicate care ar trebui dep ite, corespunz toare unor 
energii ridicate de activare.   

Reac iile acido-bazice au o gam  larg  de aplicabilitate. In organismele 
vii, func ionarea proteinelor depinde ȋn mare m sur  de valoarea pH-
ului, iar acidul din stomac nu este nimic altceva decât acid clorhidric 
diluat. De asemenea, ȋn practic  sunt utilizate pe scar  larg  reac iile 
acido-bazice, de exemplu pentru sinteza s rurilor sau ȋn scopuri 
analitice.  

In mediul ȋnconjur tor ȋntâlnim o mul ime de reac ii acido-bazice. 
Detergen ii pe care ȋi utiliz m pot fi acizi sau bazici, i toat  lumea a 
auzit de poile acide. Pentru ȋnceput, am ales s  prezent m un exemplu 
foarte comun pe care ȋl ȋntâlnim ȋn fiecare cas : depunerile de carbonat 
de calciu. Acest fenomen este mai frecvent întâlnit ȋn special ȋn zonele 
ȋn care apa con ine cantit i mari de Ca2+ i/sau Mg2+ i unde 
electrocasnicele precum ma ini de sp lat, boilere, cafetiere sunt serios 
afectate de depunerile de carbona i.  

La temperaturi moderate, CO2 este solubil ȋn ap  pân  la un punct, 
motiv pentru care pH-ul scade undeva sub 7 datorit  urm toarei reac ii 
de echilibru:  

CO2(aq) + 2 H2O(l) ↔ HCO3 
–(aq) + H3O

+(aq)    (1) 
 
Solubilitatea dioxidului de carbon scade drastic ȋn momentul ȋn care 
temperatura cre te. In prezen a Ca2+ are loc urm toarea reac ie: 

Ca2+(aq)+2HCO3
–(aq) --->CaCO3(s)+ CO2(aq) +  H2O(l)  

 (2) 

CaCO3 solid se va depune pe suprafe ele unde are loc schimbul de 
c ldur , acest fapt conducând la o func ionare defectuoas  a aparaturii. 
Din acest motiv, trebuie s  ȋndep rt m ȋn mod periodic aceste depuneri. 
Acest lucru se poate realiza printr-o reac ie acido-bazic . Dup  
ad ugarea acidului, stratul de depuneri se va dizolva:  

CaCO3(s)+2H3O
+(aq) ---> Ca2+(aq) + CO2(aq) + H2O(l)  

 (3) 
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Desigur, ne putem a tepta ca reac ia (3) s  aib  loc rapid dup  
ad ugarea unui acid puternic i concentrat. Totu i, trebuie s  ne 
limit m ȋn a utiliza acizi mai slabi pentru a nu ne degrada 
echipamentele ȋn timpul procesului de cur are. In acest experiment 
vom compara propriet ile de dizolvare ale carbonatului de calciu ȋn 
diferite solu ii acide. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipamente 

 pahar Berzelius de 250 ml; 
 agitator magnetic/ dispozitiv de ȋnc lzire; 
 termometru; 

Substanțe chimice   

0.1 M acid clorhidric; 

 0.1 M acid acetic; 
 CaCO3(s). 

Mod de lucru 

Pune i 100 mL de acid clorhidric ȋn paharul gradat. In timp ce ȋl agita i, 
ad uga i aproximativ 0,5 grame de carbonat de calciu i cronometra i 
timpul necesar dizolv rii. Experimentul trebuie efectuat pentru ambele 
solu ii acide, atât la temperatura camerei, cât i la temperaturi ȋnalte 
(70 – 800C). 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

CH3COOH 
 

HCl 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CO2(aq)+ 2 H2O(l) ↔ HCO3 
–(aq)+ H3O

+(aq) 

Ca2+(aq) + 2 HCO3 
-(aq)   --->  CaCO3(s)  + CO2(aq) +  H2O(l)  

CaCO3(s)   + 2 H3O
+(aq)  --->  Ca2+(aq)  + CO2(aq)  +  H2O(l)  

CONCLUZII 

Timpul de reac ie pentru dizolvarea carbonatului de calciu ȋn acidul 
clorhidric este doar cu pu in mai scurt decât cel necesar dizolv rii ȋn acid 
acetic. Astfel, se recomandă utilizarea acidului acetic datorită valorilor “mai 
prietenoase” ale pH-ului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile diluate de HCl i cele de acid acetic pot fi tratate ca ap  
rezidual .  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Solu ia care con ine HCl este clar  dup  30 secunde . 

Dizolvarea ȋn acid acetic nu este ȋncă completă. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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Saunders Company, 1974.  
 

 
  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

104 

REAC IA ÎN FLAC R  
 

PREZENTARE GENERAL  

Unele metale alcaline i alcalino-p mântoase, în forma lor ionic , se 
g sesc în prezent în fiecare celul  vie i particip  la multe procese 
biochimice. În ciuda existen ei lor comune în celulele vii este destul de 
dificil s  fie identificate în diferite solu ii pentru c  nu au o reac ie de 
precipitare specific  sau pentru c  ele nu formeaz  complec i colora i 
specifici. 

În ciuda acestui fapt, exist  tehnici care permit o determinare foarte 
rapid  i u oar  a acestor cationi. Putem de exemplu s -i identific m 
folosind cantit i mici de s ruri de metale alcaline sau alcalino-
p mântoase i flac ra incolor  a unui bec de gaz. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Metalele alcaline i alcalino-p mântoase sunt foarte u or de pus in 
eviden  prin spectroscopie cu flac r . Reac ia în flac r  a metalelor 
alcaline sau alcalino-p mântoase se bazeaz  pe observa ii simple f r  a 
fi nevoie de un flamfotometru a a cum este necesar pentru m sur torile 
cantitative. Metoda experimental  este una foarte simpl  i necesit  
cantit i mici de substan e chimice, prin urmare, este o reac ie care se 
poate efectua în condi ii de siguran  din punctul de vedere al siguran ei 
mediului. Principiul metodei se bazeaz  pe opera ia de prelevare pe un 
suport inert (min  de creion sau fir de platin ) a unei mici cantit i 
dintr-o sare, aducerea acesteia în flac ra unui bec de gaz i analiza 
culorii fl c rii. Fiecare metal alcalin i alcalino-p mântos coloreaz  
flac ra în nuan e specifice (vezi tabelul 1). i alte metale (din blocul-p 
i d-) coloreaz  flac ra unui bec de gaz, dar ele nu sunt foarte specifice 

(cu excep ia elementului Taliu, care este descris în alt  parte) [1]. 

Regla i flac ra arz torului pentru oxidare pân  prezint  culoarea 
albastru-pal. 

Ca suport chimic inert, se poate utiliza fie o bucl  de sârm  de platin  
sau o min  de creion de 0.7-0,9 mm. Ambele suporturi trebuie s  fie 
cur ate cu grij  înainte de utilizare precum i între dou  analize 
consecutive. Dac  se folose te o min  de creion, înainte de prima 
analiz  trebuie s  fie ars în becul de gaz pân  când flac ra este 
incolor . Aten ie! Mina de creion este fabricat  din grafit, care conduce 
c ldura astfel încât trebuie s  ave i grij  s  nu v  arde i când realiza i 
analiza. Deasemenea, trebuie s  ave i grij  pentru c  unele mine se rup 
în buc i aruncând numeroase a chii, atunci când sunt arse, ... a a c  
este bine s  folosi i ochelari de protec ie. 
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Odat  cur at sau ars, suportul este umezit în ap  bidistilat  i este 
cufundat într-un recipient care con ine o sare metalic  sau o solu ie de 
sare de exemplu [LiCI, NaCl, K2SO4, KNO3 (evita i KCl pentru c  este 
adesea impur i poate con ine cantit i mici de NaCl care altereaz  
rezultatul), CaCl2, Ca(NO3)2, Ba(OH)2, Ba(NO3)2]. Cele câteva cristale 
lipite pe suportul umed, odat  expuse la o flac r  oxidant  a unui bec 
de gaz dau o culoare caracteristic  a fl c rii în func ie de metalul 
prezent în sarea analizat . 

Culoarea în flac r  i lungimea de und  a metalelor (nm) [4] 

Li Ro u carmin 670 Co Albastru 475 

Na Galben deschis 590 Ca Ro u-portocaliu 660 

K Violet deschis 435 Sr Purpuriu 740 

Rb Ro u-violet  Ba Galben pal,verzui 620 

O alt  metod  utilizeaz  o solu ie apoas  de sare pulverizat  peste o 
flac r  incolor . Dezavantajul acestei de a doua metode este c  trebuie 
s  cur a i bine spray-ul dup  fiecare utilizare a unei s ri de metal sau 
ave i nevoie de mai multe spray-uri, atâtea câte s ruri de metale 
urmeaz  s  fie analizate. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

s ruri de 
Li   

nitra i de Li, Na, K, Mg, Ca, Ba  
 

S ruri de Ba (cu excep ia 
sulfatului)  

CONCLUZII 

C ldura fl c rii vaporizeaz  solu ia aflat  deasupra ei (dac  este 
pulverizat ), rupe leg turile ionice din sare i creeaz  atomi liberi. 
Atomii crea i sunt adu i în st ri electronice excitate datorit  energiei 
termice a fl c rii arz torului, iar la revenirea la starea electronic  
ini ial  ele emit sub form  de lumin  energia absorbit  anterior. Fiecare 
element emite lumin  la lungimi de und  caracteristice [2] (de 
exemplu, pentru Na de la 3p la 3s cauzând o emisie de 589,3 nm [3]). 
S rurile de potasiu K+ dau o culoare similar  (435 nm) fl c rii 
arz torului astfel încât este necesar  utilizarea unei sticle albastre de 
cobalt pentru eviden ierea culorii violet. De asemenea, unele tehnici 
avansate utilizeaz  filtrul verde pentru a observa mai bine culoarea în 
cursul form rii. Aceste propriet i, de colorare a fl c rii de c tre metale 
diferite, sunt folosite în pirotehnic , f când focurile de artificii s  fie 
frumos colorate. 
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GESTIONAREA DE EURILOR 
În condi iile ȋn care folosim cantit i mici de s ruri alcaline i alcalino-
p mântoase care sunt analizate în flac r , nu se aplic  nici o procedur  
special  de gestionare a de eurilor. Respecta i regulile generale de 
siguran , p stra i curat locul experimentului pentru a se evita contactul 
s rurilor utilizate cu pielea i cu ochii, luând în considerare de 
asemenea, posibilitatea ca acestea s  fie absorbite de piele precum i 
toxicitatea lor (de exemplu s rurile de bariu). 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

               
Fig. 1 Li - Ro u-carmin 

intens 
Fig. 2 Na – galben intens Fig. 3 K- violet  

                      
Fig. 4 Ca – ro u portocaliu Fig. 5 Ba –galben pal, verzui 

 BILIOGRAFIE 
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4. https://prezi.com/vfkf7gzgbxtb/flame-test-lab/ 
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DE CE POART  TALIUL ACEST NUME ?!? 
 

PREZENTARE GENERAL  
Taliul este un metal din blocul de elemente "p" având num rul atomic Z 
= 81 iar izotopii s i cei mai stabili sunt 203Tl i 205Tl. Este un metal 
extrem de moale si de maleabil, suficient de moale pentru a fi t iat cu 
un cu it. În cazul în care se p streaz  sub atmosfer  inert  are culoarea 
gri, cu luciu metalic. Expus la aer luciul dispare rapid i suprafa a 
metalic  se acoper  cu un strat gri de oxid [1]. 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Descoperirea elementului taliu (Tl) este legat  de numele lui William 
Crookes (cercet tor britanic) i Claude-Auguste Lamy (cercet tor 
francez), care au descoperit în mod independent, o linie verde specific , 
în 1861, la analiza prin spectroscopie în flac r  a diferitelor substan e. 
Linia spectral  de culoare verde observat  pentru compu ii de Tl au dat 
numele acestui element: taliu din thallos ȋn limba greac  () 
însemnând ramur  verde sau crengu . Ambii cercetatori au prezentat 
produsele care con in taliu la Expozi ia Interna ional  din 1962 [1] 
evenimentul fiind astfel interesant în ceea ce prive te paternitatea 
acestui element. 

Taliul este foarte u or de pus în eviden  atunci când se utilizeaz  
spectroscopia în flac r , chiar dac  se folose te un simplu bec de gaz. 
Acest experiment are ca scop doar eviden ierea prezen ei sau absen ei 
unui anumit element, astfel c  se poate utiliza foarte bine o flac r  
incolor  nefiind necesar un flamfotometru. 

Ca suport pentru prob  se poate utiliza fie o sârm  de platin  sau chiar 
un o mina de creion de 0,7 mm. Ambele suporturi trebuie s  fie bine 
cur ate înainte de utilizare. Dac  se folose te min  de creion, înainte 
de prima utilizare trebuie s  fie ars  în flac ra becului de gaz pân  când 
flac ra este incolor . Aten ie! Mina de creion este fabricat  din grafit 
care conduce c ldura. De asemenea, trebuie s  ave i grij  pentru c  
unele mine se sparg în buc i atunci când sunt arse. În mod normal se 
utilizeaz  o min  de grafit de 0,7 sau 0,9 mm. 

Odat  cur at sau ars, suportul este umezit în ap  bidistilat  i este 
cufundat într-un recipient care con ine o sare de taliu, de exemplu 
(TlNO3, Tl2SO4 sau Tl(NO3)3 * 3H2O). Cele câteva cristale lipite pe 
suportul umed, odat  expuse la o flac r  dau o culoare caracteristic  
luminoas , verzuie. Aceasta culoare motiveaz  numele elementului 
taliu (verde). 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Corpul uman absoarbe taliul foarte rapid, mai ales prin piele, organele 
respiratorii i tractul digestiv. [2] S rurile de taliu (I) sunt extrem de 
toxice din cauza solubilit ii lor în ap  (majoritatea lor) i pentru c  raza 
ionic  a Tl+ este similar  cu cea a K+, pot intra în organism prin c ile de 
absorb ie ale potasiului. S rurile de taliu sunt suspectate a fi 
cancerigene [3]. 

Chiar dac  literatura de specialitate on-line este inconsistent  cu privire 
la simbolurile GHS privind s rurile de taliu, semnul T apare în toate 
materialele i sunt destul de frecvente cele de O sau N. S rurile de taliu 
au fost utilizate ca pesticide, mai ales ca rodenticide pe parcursul 
ultimelor dou  secole, acum sunt interzise datorit  selectivit ii lor 
sc zute [4]. 

TlNO3 
 

Tl(NO3)3*3H2O 

 

Tl2SO4 
 

TlCl 
 

 

CONCLUZII 

O prob  de taliu este expus  la flac r  prin utilizarea unei mine de 
creion (sau sârm  de platin ). C ldura fl c rii rupe leg turile ionice din 
sarea de taliu i creeaz  atomi/ioni liberi. Particulele eliberate, trec în 
st ri electronice excitate, datorit  energiei termice a fl c rii becului de 
gaz i la revenirea la starea electronic  fundamental  ele emit energia 
absorbit  anterior sub form  de lumin . Fiecare element emite lumin  
la lungimi de und  caracteristice, pentru taliu fiind foarte caracteristic  
o lumin  verde intens. 

 

GESTIONAREA DE EURILOR 

Dup  cum s-a descris ȋn procedurile experimentale anterioare, în acest 
material sunt folosite cantit i mici de s ruri de Tl+ sau TL3+, care sunt 
analizate în flac r , prin urmare, nu exist  nici o procedur  special  de 
gestionare a de eurilor. Trebuie respectate doar regulile generale de 
siguran , s  nu se verse reactivi la locul experimentului, evitarea 
contactului s rurilor utilizate cu pielea i cu ochii inând cont, de 
asemenea de toxicitatea cumulativ  a acestor reactivi. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 S rurile de Tl (I)arat  i se 

comport  ca i metalele alcaline dar sunt 
extrem de toxice  

Fig. 2 Mostr  de Tl(I) analizat  la flac r  
utilizând o mina de creion cur at  anterior  

    
Fig. 3 Mostr  de flac r  verde de Tl(I)  

Fig. 4 Taliu (Tl) vine din cuvântul grecesc 
thallos () ramură verde 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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REAC IA DINTRE ACIDUL SULFURIC I 
SODIU  

 

PREZENTARE GENERAL  

Sodiul este un metal foarte reactiv, moale, de culoare argintie. Acesta 
reac ioneaz  cu u urin  cu o gam  larg  de elemente a diferitelor 
substan e chimice [1]. Acesta este motivul pentru care sodiul metalic 
este inut sub petrol lampant sau kerosen, pentru a evita contactul cu 
oxigenul sau umezeala. Pe de alt  parte, sodiul metalic este un candidat 
foarte bun pentru studiul diferitelor tipuri de reac ii chimice, deoarece 
este relativ ieftin i este un metal foarte versatil din punct de vedere 
chimic. 

Sodiul este un metal activ i reac ioneaz  violent la contactul cu apa. 
Astfel, când studiem reac ia dintre sodiu i acizi avem nevoie de un 
mediu f r  ap . Un bun candidat pentru acest proces poate fi acidul 
sulfuric pur. Dac  reac ia este realizat  într-o solu ie apoas  rezultatele 
sunt distorsionate datorit  reac iei desf urate în paralel ȋntre Na i ap  
[2]. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Este preferabil ca reac ia s  se realizeze la scar  mic , într-o eprubet . 
Pune i pe un stativ o eprubet  de 160 mm cu câ iva mL de H2SO4 pur, 
în spatele unui ecran protector. 

Lua i o bucat  mic  de 0,1 g de sodiu metalic (de dimensiunea unei 
jum t i de bob de maz re ... sau chiar mai mic ), tampona i-o cu o 
hârtie de filtru pentru a absorbi uleiul de parafin  i apoi pune i-o, cu 
ajutorul unei pensete, în eprubeta preg tit  anterior. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

O aten ie deosebit  trebuie acordat  sodiului Na i acidului sulfuric 
H2SO4 pentru a nu intra în contact cu pielea i ochii, deoarece ambele 
substan e sunt extrem de corozive. Atunci când reac ioneaz  cu acizi i 
ap , se elibereaz  H2 gazos, care poate duce la explozii la locul reac iei 
incandescent. Prin urmare, este indicat  utilizarea unei cantit i mic  de 
Na iar reac ia trebuie efectuat  sub o ni  bine ventilat  sau în spatele 
unui ecran protector. Exist  reac ii secundare complexe care apar, 
unele dintre ele generatoare de SO2 care este toxic. Nu inhala i vaporii 
i gazele emise. 

Atenție ! Orientați eprubeta spre o zonă neutră pentru că în 
timpul reacției sodiul topit și acidul sulfuric concentrat pot fi 
aruncați afară!  
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Na 
 

H2SO4  
H2 

 
SO2  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 Na(s)  +  H2SO4(l)  --->  Na2SO4  +  H2(g) 

CONCLUZII 

Sodiul este un metal activ capabil s  îndep rteze hidrogenul din acizi. 
Atunci când reac ioneaz  cu H2SO4, care la rândul s u este un acid tare, 
are loc o reac ie foarte energetic . Deoarece se elibereaz  o mare 
cantitate de c ldur , locul de reac ie devine incandescent. Din cauza 
c ldurii degajate hidrogenul produs se auto-aprinde i, uneori, 
explodeaz  aruncând buc i de sodiu topit afar  din eprubet . Datorit  
violen ei reac iei pot s  apar  de asemenea reac ii secundare, cel mai 
important fiind procesul redox în care acidul sulfuric se reduce la dioxid 
de sulf SO2. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfatul de sodiu produs nu este periculos pentru mediu. Acidul r mas 
trebuie s  fie neutralizat folosind metode clasice de neutralizare, prin 
turnarea substan elor chimice rezultate (sau care au r mas) într-un 
pahar care con ine lapte de var. Dup  neutralizare, con inutul trebuie 
diluat cu o cantitate mare de ap , iar apoi poate fi aruncat la canal [2]. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

    
Fig. 1-2 O bucat  de sodiu de 0,1 g este 
lasat  s  cad  ȋn solu ia tehnic  de H2SO4 
98%  

Fig. 3-4 Rec ia este instantanee, puternic  
i acidul sulfuric ȋncepe s  oxideze metalul 

eliberând hidrogen i dioxid de sulf SO2.  
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Fig. 5-6 Zona de reac ie devine 
incandescent  i aprinde hidrogenul 
degajat.  

Fig. 7-8 Eprubeta se sparge uneori 
datorit  caracterului puternic exoterm al 
reac iei.  

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium 
2. https://www.youtube.com/watch?v=goX8_s7XM-Q 
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SINTEZA CLORURII DE SODIU DIN 
ELEMENTE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Sinteza clorurii de sodiu este un exemplu potrivit pentru o reac ie redox 
în laborator. Clorura de sodiu este cunoscut  ca fiind sarea de 
buc t rie. Sarea de buc t rie se poate ob ine prin reac ia de combinare 
dintre sodiu metalic i clor gazos. Ionii de sodiu i de clor se formeaz  
în cursul procesului de transfer de electroni de la sodiu (care se 
oxideaz ) la clor (care se reduce) cei doi ioni, odat  forma i, fiind lega i 
prin leg turi ionice. Clorul se sintetizeaz  din reac ia permanganatului 
de potasiu cu acid clorhidric concentrat. [1,2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

REACTIVI: 
 Permanganat de potasiu (KMnO4)  
 Acid clorhidric concentrat (HCl, c= 32%) 
 Sodiu (Na) - metal 

MATERIALE:  
 Arz tor Bunsen 
 Suporturi  
 Eprubete  
 2 seringi (de aprox. 5 mL and 20 mL) cu canul  sau ac 

PROCEDUR :  
Introduce i permanganat de potasiu într-o eprubet . Ataşa i eprubetei 
un dop de cauciuc în care a i înfipt dou  seringi. Seringa mai 
înc p toare con ine aprox. 20 de mL de acid clorhidric concentrat. 
Îndat  ce se adaug  câteva pic turi de acid, cealalt  sering  se umple 
cu clor gazos tr gând încet de piston. În vreme ce se adaug  acidul, în 
alt  eprubet  se introduce o buc ic  de sodiu, ce se înc lze te cu un 
bec de gaz. Dup  ce s-a topit sodiul, clorul gazos din sering  este 
transferat în eprubeta cu sodiul topit. Observa i reac ia imediat , 
puternic exoterm  între clorul gazos şi sodiu. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

P stra i sodiul metalic departe de materiale combustibile şi de ap . 
Acidul clorhidric este puternic coroziv. Purta i întotdeauna m nuşi de 
protec ie şi evita i contactul cu pielea.  
Folosi i strict cantitatea cerut  de permanganat de potasiu. Citi i şi 
respecta i instruc iunile de siguran  de pe eticheta produsului, precum 
şi pe cele de folosire/ dozare. 
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Na 
 

HCl 
 

KMnO4 
 

Cl2 
 

CONCLUZII 

Clorul este un gaz galben-verzui. Sodiul înc lzit reac ioneaz  cu clorul 
injectat în eprubet  printr-o reac ie puternic exotern , în urma c reia se 
formeaz  clorura de sodiu. Dup  reac ie, eprubeta este acoperit  cu un 
strat alb de clorur  de sodiu cristalizat . 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

16 HCl(l)+ 2 KMnO4(s) ---> 5 Cl2(g) + 2 MnCl2(aq) + 2 KCl(aq)+ 8 
H2O(l) 

2 Na(s) + Cl2(g) ---> 2 NaCl (s) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Eprubeta con inând s ruri de managan se gole te în recipien i destina i 
colect rii reziduurilor anorganice. Eprubeta cu NaCl se spal  la chiuvet . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig.1 Aparatura necesar  pentru sinteza clorurii de sodiu din elemente 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Ru29SzDq9tI 
2. http://netexperimente.de/chemie/114.html 

Na 

KMnO4 

HCl 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru29SzDq9tI
http://netexperimente.de/chemie/114.html
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REAC IA SODIULUI CU SULFUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Reac ia sodiului cu sulful este o reac ie simpl  de combinare care duce 
la un produs de reac ie unic - sulfura de sodiu, Na2S. Reac ia are 
valen e pedagogice nu numai pentru studiul diferitelor tipuri de reac ie, 
ci i atunci când se analizeaz  comportamentul chimic al metalului (Na), 
reactivitatea nemetalului (S) i/sau atunci când se studiaz  reac iile 
exoterme. De asemenea, acest subiect se poate trata la studiul acestei 
reac ii în bateria de sodiu-sulf [1]. 

Sodiul este un metal foarte reactiv, moale, de culoare argintie. Acesta 
reac ioneaz  cu u urin  cu o gam  larg  de elemente i cu diferite 
substan e chimice [2]. Acesta este motivul pentru care sodiul metalic 
este inut sub petrol lampant sau kerosen, pentru a se evita contactul 
cu oxigenul sau umezeala. Pe de alt  parte, sodiu metalic este un 
candidat foarte bun pentru studiul diferitelor tipuri de reac ii chimice, 
deoarece este relativ ieftin i este un metal foarte versatil din punct de 
vedere chimic. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reac ia se va realiza pe scar  mic , într-un creuzet de por elan sau 
sticl  de ceas plasate deasupra fl c rii unui bec de gaz. Lua i o bucat  
mic  de sodiu metalic (0,4 g), tampona i-o cu o hârtie de filtru pentru a 
absorbi uleiul de parafin  i apoi pune i-o cu ajutorul unei pensete în 
creuzet (sau pe o sticl  de ceas) con inând 0,3 g de sulf (pulbere). Se 
amestec  cu grij  i se a eaz  creuzetul pe o sit  de azbest deasupra 
unei flac ri pentru a se asigura topirea Na. Reac ia începe imediat dup  
topirea sodiului i curând devine foarte intens . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

O aten ie deosebit  trebuie acordat  Na s  nu intre în contact cu pielea 
i ochii, deoarece este extrem de coroziv. Când reac ioneaz  cu sulful, 

se elibereaz  un gaz toxic - SO2, datorit  unei reac ii adverse care se 
produce din cauza caracterului exotermic ridicat al reac iei principale. 
Prin urmare, ar trebui utilizate doar cantit i mici de Na i este indicat 
s  efectua i reac ia sub o ni  ventilat  sau în spatele unui ecran 
protector. 

Atenție! În timpul experimentului este posibil ca sodiul topit să 
fie adesea aruncat în momentul reacției!  

Na 
 

SO2  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

116 

Na2S 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

16 Na(l)   +  S8(l)   --->  8 Na2S(s) 

S8(l)   +   8 O2(g) --->  8 SO2(g) 

CONCLUZII 

Sodiul este un metal activ capabil s  elibereze cu u urin  electroni care 
sunt foarte u or de pierdut [3]. Atunci când reac ioneaz  cu sulful (S), 
reac ia este foarte puternic . Se elibereaz  o mare cantitate de c ldur  
i din acest motiv locul rec iei devine incandescent. Observa i flac ra 

galben  caracteristic , ce apare la excita ia termic  a Na. Observa i 
culoarea g lbuie a sulfurii de sodiu produs  (de asemenea sunt produse 
i alte polisulfuri). 

De asemenea, din cauza violen ei reac iei apar reac ii adverse, cele mai 
notabile sunt cele ale sulfului cu oxigenul. Sulful arde în oxigen cu 
flac r  albastr  i se dezvolt  dioxidul de sulf SO2, care este toxic. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfura de sodiu produs  este coroziv  i periculoas  pentru mediu. 
Cantit i mici de sulfur  de sodiu dizolvate în ap  pot fi neutralizate cu 
solu ie de hidroxid de sodiu 1% i solu ie de hipoclorit de sodiu 5%, 
într-un raport de 1: 1,75. L sa i amestecul s  stea peste noapte, apoi 
Na2SO4 format se poate elimina la canal [4]. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Pune i amestecul de 
Na i S pe o sticl  de ceas 

de unic  folosin  i 
înc lzi i-o. 

Fig. 2 Sulful i sodiul ȋncep 
s  se topeasc . 

Fig. 3 Odat  topi i 
reactan ii, reac ia ȋncepe i 
devine foarte energetic . 
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Fig. 4 Reac ia energetic  dintre sulf i sodiu. Fumul dens este dioxidul de sulf 
generat de reac ia secundar  de ardere a sulfului în oxigen. Culoarea galben  a 
fl c rii este specific  pentru Na excitat în flac r . 

 
Fig. 5 Sulfura de sodiu fierbinte generat  în timpul reac iei. Uneori sticla de ceas 

utilizat  sau creuzetul se sparg din cauza c ldurii intense generate. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium%E2%80%93sulfur_battery 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium 
3. From the Peter Wothers lecture series - The Alkali Metals. 
4. Armour Margaret-Ann; Hasardous Laboratory Chemicals Disposal Guide; CRC Press; 
Lewis Publishers, p 492-493. 
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REAC IA FIERULUI CU SULFUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Acest experiment prezint  reac ia exoterm  dintre dou  elemente, fierul 
şi sulful, în urma c reia se va forma sulfura de fier. Cele dou  substan e 
solide sunt amestecate şi înc lzite într-o eprubet . Propriet ile fiec reia 
se schimb  în urma reac iei; de exemplu fierul este magnetic, dar nu şi 
sulfura de fier. Reac ia este exoterm , energia ce se elibereaz  ia forma 
c ldurii şi luminii. De asemenea, se schimb  culoarea, eviden iind faptul 
c  a avut loc o reac ie. 1, 2, 3, 4, 5 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Metoda 1: 

Fixa i o eprubet  pe un stativ cu suport. Ad uga i în aceasta aprox. 0,5 
cm de fier pulbere. Ad uga i peste aceasta o cantitate de sulf în exces. 
Dac  amestecul este înc lzit cu un bec de gaz Teclu, fierul reac ioneaz  
cu sulful pentru a forma sulfura de fier. 

Metoda 2:  

Pune i 3,0 g de fier pulbere pe o plac  de marmur , ad uga i apoi o 
cantitate de sulf pur în exces. Amesteca i cei doi reactivi. Înc lzi i timp 
de 40 de secunde o baghet  de sticl , pe care o atinge i apoi de 
amestec: observa i c  fierul reac ioneaz  cu sulful, formând sulfur  de 
fier FeS. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Sulful cauzeaz  irita ii ale pielii, astfel c  sunt recomandate m nuşile de 
protec ie. Sulfura de fier este foarte toxic  pentru organismele acvatice; 
dac  intr  în contact cu acizi, eman  gaze toxice H2S. 

Fe none S 
 

FeS 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Fe(s)  +  S(s)  --->   FeS(s) 

CONCLUZII 

Experimentul prezint  reac ia puternic exoterm  dintre fier şi sulf. Cele 
dou  substan e solide sunt amestecate şi înc lzite în eprubet . Rezult  
sulfura de fier, având aspectul unor clustere cu nuan e de negru şi 
auriu. O alt  binecunoscut  sulfur  de fier: pirita FeS2 are i aceasta 
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culoare aurie i formeaz  cristale str lucitoare, motiv pentru care a fost 
deseori confundat  cu aurul de acolo atribuindu-i-se denumirea de aurul 
pro tilor (fools gold).  

Prin înc lzire, fierul este oxidat la cationul Fe2+, iar sulful este redus la 
anionul S2-. Cationul şi anionul reac ioneaz , formând sulfura de fier 
(FeS). În timpul reac iei se degaj  o cantitate mare de c ldur  care face 
ca amestecul s  fie incandescent. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Produsul se colecteaz  separat în vederea reutiliz rii la alte 
experimente. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Metoda a doua de ini iere a reac iei cu baghet  de stic  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Kral P. et al., EinfachchemischeExperimentefürSchule und Ausbildung, Klett-Verlag 
1989, p.19-20 
2.http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000713/iron-and-sulfur-
reaction?cmpid=CMP00005161, 6.9.16 
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Iron, 6.9.16 
3.https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur, 7.9.16 
4.https://en.wikipedia.org/wiki/Iron(II)_sulfide, 7.9.16 
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REAC IA ZINCULUI CU SULFUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Zincul este un metal important atât pentru utilizarea lui ȋn scopuri 
tehnice, cât i pentru via . Aliaje de cupru/zinc, denumite alam , sunt 
utilizate pe scar  larg  în gospod riile noastre. Metoda numit  
galvanizare ȋ i g se te aplica ii pentru protejarea fierului ȋmpotriva 
ruginirii. Importan a sa biologic  este recunoscut  prin faptul c  acesta 
este un mineral esen ial. Combina iile sale formeaz  diferite enzime (de 
exemplu, alcool dehidrogenaz ) sau chiar hormoni (insulin ), iar unele 
sunt folosite ca supliment alimentar, ȋn deodorante sau ȋn unele tipuri 
de ampon anti-m trea .[1] Fiind astfel un metal comun, studiile de 
reactivitate sunt relevante pentru elevi. 

Reac ia zincului cu sulful este un alt exemplu de reac ie de combinare 
care conduce la un singur produs de reac ie: sulfura de zinc, ZnS (a se 
vedea, de asemenea, experimentul care descrie reac ia dintre sodiu 
(Na) i sulf (S)). Reac ia chimic  este un exemplu pentru studiul 
diferitelor tipuri de reac ie, pentru analiza comportamentului chimic al 
metalului (Zn) sau al nemetalului (S). Reac ia se preteaz  la studiul 
reac iilor exoterme sau al vitezei de reac ie ca un exemplu reac ie 
rapid . 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reac ia se va realiza pe scar  mic , într-o capsul  de evaporare, 
creuzet de por elan sau pe o sticl  de ceas de unic  folosin  într-o ni  
bine ventilat  sau afar , ȋn spatele unui ecran protector. Se amestec  
cu aten ie 1,0 g Zinc (Zn), pulbere i 2,0 g sulf (S). Se pun în creuzet i 
se ini iaz  reac ia fie cu o flac r  sau cu o tij  de fier ȋnro it  în flac r  
(ambele suficient de lungi astfel ȋncât să se evite arderea în timpul 
reac iei). Se produce o flac r  mare i instantaneu întreaga mas  de 
reac ie se transform  într-o minge de foc incandescent . Procesul poate 
fi ini iat de asemenea prin înc lzirea amestecului de Zn-S reac ia fiind 
ini iat  odat  cu topirea sulfului. 

 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Zincul sub form  de pulbere este un metal foarte reactiv. El se poate 
aprinde în mod spontan atunci când este expus la aer. În contact cu apa 
poate elibera hidrogen, care este foarte inflamabil. De asemenea, este 
foarte toxic pentru mediul acvatic [2]. 
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Pentru produsul de reac ie ZnS, evita i inhalarea prafului i contactul cu 
pielea. 

Reac ia este foarte rapid  i genereaz  o mare cantitate de c ldur . Prin 
urmare, pentru realizarea reac iei se va utiliza doar o cantitate mic  de 
Zn. Când reac ioneaz  cu sulful, se elibereaz  un gaz toxic, SO2 din 
cauza reac iei secundare de ardere care apare datorit  exotermicit ii 
ridicate a reac iei principale. 

 Zn 
 

SO2  

ZnS  
ZnS elibereaz  un gaz foarte toxic atunci 
când reac ioneaz  cu acizi. 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

8 Zn(s)  +  S8(l) ---> 8 ZnS(l) 

S8(l)   +   8 O2(g) --->  8 SO2(g) 

CONCLUZII 

Zincul este un metal foarte reactiv, mai ales atunci când este sub form  
de pulbere. Acesta este motivul pentru care reac ioneaz  violent cu 
sulful, un alt element reactiv, într-o reac ie de combina ie. Zincul pierde 
electronii 4s, în favoarea sulfului nemetalic i genereaz  o combina ie 
ionic : sulfura de zinc ZnS, care apare ca un reziduu de culoare galben  
în creuzet. Reac ia este puternic exoterm  i genereaz  o flac r  mare 
i o mare cantitate de fum, împreun  cu compu ii secundari men iona i 

anterior. Violen a reac iei cre te cu sc derea dimensiunii particulelor de 
zinc i sulf. Datorit  procesului energetic aceast  reac ie a fost folosit  
anterior drept carburant pentru rachete de juc rie [3]. Dac  se folosesc 
cantit i mai mari, în acela i raport de mas , dar plasate în mai multe 
conuri succesive legate între ele prin benzi înguste de amestec, odat  
aprins un cap t, reac ia va continua ȋn mod succesiv prin toate conurile 
formate [4]. 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sulfura de zinc este colectat  în recipien i pentru metale mai pu in 
toxice. Evita i expunerea produselor de reac ie la acizi sau oxidan i 
deoarece pot genera H2S, un gaz foarte toxic [5]. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Amestecul Zn-S (1,0g/2,0g) 
ȋnainte de reac ie. 

Fig. 2 Ini ierea reac iei exoterme dintre Zn i S 
cu eliberarea de SO2. 

   
Fig. 3 Locul de producere a reac iei, incandescent, 
pentru un proces care dureaz  doar câteva 
secunde. 

Fig. 4 ZnS, un produs final alb, 
cunoscut de asemenea ca 
pigmentul alb - este galben când 
este înc  fierbinte. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc 
2. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx ?search_type=CatalogSearch&SearchString=zinc 
3. https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/demos/zinc_sulfur/zinc_sulfur.htm 
4. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge, Tokyo; VCH 1996, p. 247-248 
5. http://www.espimetals.com/index.php/msds/310-zinc-sulfide 
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REAC IA ALUMINIULUI CU IODUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Reac ia dintre aluminiu Al i iod I este o rea ie tipic  de combinare cu 
multiple valen e pedagogice. Este o reac ie redox foarte versatil  
putând demonstra caracterul puternic reduc tor al aluminiului, 
puternicul caracter oxidant al iodului sau propriet ile catalitice ale apei 
în anumite contexte. Reac ia este spectaculoas  datorit  vaporilor 
viole i care se degaj  din abunden  în timpul reac iei permi ând discu ii 
despre procesul de sublimare sau despre reac ii exoterme. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reac ia trebuie realizat  într-o ni  cu ventila ie foarte bun  sau afar . 
Ea nu se realizeaz  cu reactivi m sura i în cantit i stoechiometrice, 
pentru 0,5 g Al find necesare 7,0 g I2. Utiliza i volume egale din cei doi 
reactan i (de exemplu 0,5 g Al i 2,0 g I2), amesteca i reactan ii cu 
aten ie, a eza i-i într-un con, pe un suport termorezistent, porni i 
ventila ia în ni  i ini ia i reac ia prin ad ugarea în mijlocul conului a 
câtorva pic turi de ap  fierbinte. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Aluminiul pulbere este foarte reactiv, iar în stare fin divizat  este 
inflamabil, putând elibera în contact cu apa hidrogen, care este 
exploziv.[2] 

Iodul este un reactiv periculos, este toxic dac  este inspirat sau înghi it, 
cauzeaz  irita ii respiratorii, ale pielii sau ochilor. Este periculos pentru 
mediu, toxic pentru mediul acvatic i coroziv pentru metale.[3] 

Deoarece în timpul reac iei se genereaz  vapori toxici se recomand  
realizarea experimentului într-un loc în care ace tia se disip  rapid. 
Folosi i pentru aceasta fie o ni  fie realiza i experimentul afar , 
utilizând doar cantit i reduse de reactan i. 

Al 
 

I2 
 

AlI3 Poate genera vapori de HI toxici în reac ia cu apa 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 Al(s)  +  3 I2(s)  ---> 2 AlI3(s) (SE FORMEAZ  UN DIMER) 
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CONCLUZII 

Chiar dac  nu este atât de reactiv ca i clorul sau bromul, iodul are un 
puternic caracter oxidant. Când amestec m aluminiul, în special în 
form  fin divizat , cu iodul ad garea câtorva pic turi de ap  catalizeaz  
procesul de combinare acesta devenind energic. Reac ia este puternic 
exoterm  astfel o parte din iod sublimeaz  generând, la început, vapori 
viole i abunden i. La un moment dat mediul de reac ie se aprinde, cu 
vaporii viole i ap rând i un fum alb de iodur  de aluminiu. Majoritatea 
iodurii de aluminiu se reg se te îns  în amestecul de reac ie sub forma 
unui solid incandescent. [4]. Reac ia chimic  
este o reac ie de combinare tipic , redox în care 
electronii de la aluminiu sunt transfera i c tre 
iod. Iodura de aluminiu are un pronun at 
caracter covalent, a a cum este reprezentat  în 
figura al turat . [5]  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Iodura de aluminiu anhidr  reac ioneaz  cu apa eliberând acid iodhidric. 
Din aceast  cauz  produsul de reac ie trebuie mânuit cu aten ie. Acesta 
trebuie reac ionat cu o solu ie de carbonat de sodiu 1M (Na2CO3) 
ad ugat în reprize repetate, în cantit i mici. Suspensia rezultat  poate 
fi eliminat  la canal dup  o diluare prealabi . [4] O alt  abordare de 
management al de eurilor propune filtrarea suspensiei, aruncarea 
filtratului la canal i plasarea solidului filtrat într-un container destinat 
colect rii metalelor pu in toxice. [6] 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
fig. 1-3 Ini ierea reac iei dintre 0,5 g aluminiu pulbere si 2,0 g I2 prin ad ugare de ap  
fierbinte în pic turi. Reac ia exoterm  determin  sublimarea unei p r i din iodul utilizat, 
generând vapori viole i abunden i. 
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Fig. 4-6 Mediul de reac ie devine incandescent, mai ales dac  se utilizeaz  metal în 

exces. 

 
Fig. 7 Reac ia dintre 1,0 g Al i 4,0 g I2. 
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REAC IA MAGNEZIULUI CU IODUL 
 

PREZENTARE GENERAL  

Reac ia magneziului cu iodul este o reac ie tipic  de combinare, de 
aceea i factur  ca i cea prezentat  anterior, reac ia dintre aluminiu i 
iod. Este un alt exemplu în care se pot studia propriet ile oxidante ale 
metalelor i cele reduc toare ale halogenilor. Este o reac ie redox 
puternic exoterm , se preteaz  la clas  când se studiaz  tipurile de 
reac ii chimice, termochimia, reac iile redox, cataliza, transform rile de 
stare ale substan elor. Este un exemplu foarte bun pentru 
demonstrarea procesului de sublimare, iodul prin excelen  fiind unul 
dintre cei mai buni candida i la vizualizarea acestui proces. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Amesteca i pe o foaie de hârtie volume egale de magneziu pulbere i 
iod (de exemplu 2,0 g Mg i 4,0 g I2), a eza i amestecul sub forma unui 
con, pe un suport termorezistent, într-o ni  cu ventila ie bun  sau 
afar . Demara i reac ia prin ad ugarea, cu o pipet  Pasteur, a câtorva 
pic turi de ap  fierbinte. Observa i ini ierea imediat  a reac iei, înso it  
de un nor abundent de culoare violet. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Pulberea de magneziu este foarte inflamabil  i prezint  reactivitate 
ridicat . În anumite situa ii, în contact cu aerul poate ini ia reac ii care 
genereaz  hidrogen, care este un gaz exploziv. [2] 

Iodul este un reactiv periculos. Este toxic dac  este inspirat sau înghi it, 
cauzeaz  irita ii respiratorii, ale pielii sau ochilor. Este periculos pentru 
mediu, toxic pentru mediul acvatic i coroziv pentru metale. [3]  

Deoarece în timpul reac iei se genereaz  vapori toxici se recomand  
realizarea experimentului într-un loc în care ace tia se disip  rapid. 
Folosi i pentru aceasta fie o ni  fie realiza i experimentul afar , 
utilizând doar cantit ile recomandate de reactan i.  

Mg 
 

I2 
 

MgI2 Nu are fraze de risc GHS; este iritant pentru piele i ochi  
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Mg(s)  +  I2(s)  ---> MgI2(s) 

CONCLUZII 

Ambele elemente chimice sunt foarte reactive. Reac ia se realizeaz  
prin cedarea celor doi electroni de pe ultimul strat al magneziului c tre 
iod, formând un ion divalent Mg2+. Iodul accept  electronii ceda i de 
magneziu trecând în ioni I- monovalen i. Apa picurat  la începutul 
reac iei are rol de catalizator, ini iind reac ia. 

Reac ia este puternic exoterm  astfel o parte din iod sublimeaz  
generând, la început, vapori viole i abunden i. Reac ia este mai energic  
pe m sur  ce se utilizeaz  exces din ce în ce mai mare de metal. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Iodura de magneziu format  nu este un compus periculos conform GHS. 
Cu toate acestea nu se recomand  eliminarea amestecului de reac ie la 
canal [4] ci într-un container folosit pentru colectarea metalelor cu 
toxicitate sc zut . 

 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Amestec de Mg i I2 
preg tit pentru realizarea reac iei. 

Fig. 2 Reac ia se ini iaz  rapid prin picurarea de ap  
fierbinte în mijlocul amestecului. Abunden a vaporilor 
de clor este în direct  leg tur  cu cantitatea de ap  
folosit . 
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Fig. 3 I2 sublimeaz  gra ie c ldurii 
generate în cursul reac iei. 

Fig. 4 Amestecul înc  incandescent 
la finalizarea reac iei. 

 
Fig. 5 Reac ia magneziului cu iodul 
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ARDEREA HIDROGENULUI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Experimentul îşi propune s  ilustreze c  reac iile chimice necesit  o 
anumit  energie pentru a se produce, energie numit  de activare. Într-o 
prim  etap , se produc separat oxigen şi hidrogen gazos, fiind apoi 
amestecate formând un gaz numit oxihidrogen. Acest gaz arde puternic 
dac  într-un loc atinge temperatura de autoaprindere. O surs  de foc 
(brichet , aprinz tor) este capabil  s  ini ieze o reac ie violent . În 
urma acesteia rezult  apa ca un produs mult mai stabil termodinamic 
decât reactan ii. 1 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru acest experiment ave i nevoie de 3 stative, 2 seringi mici, 4 
canule, o sering  mare, 2 eprubete, 2 adaptoare pentru eprubete. 

Sinteza hidrogenului se realizeaz  conform Fig.1. Introduce i câteva 
buc i de zinc granule în eprubet , ataşa i un dop şi apoi dou  canule. 
Ad uga i 1 mL de acid clorhidric (c=37%), folosind o sering  mic . 
Aştepta i un minut, apoi, cu ajutorul seringii şi a celei de-a doua canule, 
extrage i 10 mL de hidrogen din eprubet . 

Sinteza oxigenului este ilustrat  în Fig. 2. În a doua eprubet  
introduce i o buc ic  de MnO2 granulat, ataşa i-i dopul şi apoi cele 
dou  canule. Cu ajutorul unei seringi, ad uga i 1 mL de peroxid de 
hidrogen (c=30%). Dup  un minut de aşteptare, extrage i 5 mL de 
oxigen, folosind seringa şi a doua canul . 

Reac ia hidrogenului cu oxigenul este ilustrat  în Fig. 3. Împinge i 
con inutul ambelor seringi mici în cea cu volum mai mare, conectat  la 
aprinz tor electronic. Ini ia i reac ia oxigenului cu hidrogen folosind 
aprinz torul din sering . Ve i observa cum apa va umple seringa.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Hidrogenul şi zincul sunt substan e inflamabile. Oxigenul, MnO2 şi 
peroxidul de hidrogen sunt agen i puternic oxidan i. Peroxidul de 
hidrogen şi acidul clorhidric sunt corozivi. Purta i m nuşi şi ochelari de 
protec ie. 

H2 
 

O2 
 

Zn 
 

HCl2 
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MnO2 
 

H2O2 
 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

1. Sinteza hidrogenului: 
Zn(s)   +    2 HCl(l)    --->    ZnCl2(s)    +    H2(g) 

2. Sinteza oxigenului:  
H2O2(l)  --->    H2O(l)    +    O(g) 

3  Reac ia final :  
2 H2(g)    +    O2(s)    ---> 2 H2O(l) 

CONCLUZII  
Energia de activare furnizat  de aprinz tor rupe leg turile nepolare din 
moleculele de hidrogen i oxigen. Atomii forma i sunt foarte reactivi i 
se pot combina între ei, printr-o reac ie exoterm , formând ap  i 
generând o cantitate de c ldur  care activeaz  ruperea altor molecule 
ini iind o nou  serie de reac ii care devin reac ii în lan , pân  la urm  
procesul devenind violent i terminându-se cu o explozie. 

Reac ia hidrogenului cu oxigenul, în afara demonstra iilor zgomotoase 
de la zilele por ilor deschise ale diferitelor organiza ii care promoveaz  
studiul chimiei are i aplica ii practice numeroase. 

Ini ial amestecuri de hidrogen i oxigen erau folosite pentru producere 
de lumin , fiind înlocuite ulterior din cauza periculozit ii pe care îl 
prezenta amestecul. 

În tehnic  amestecul de oxigen i hidrogen se folose te pentru sudur , 
datorit  temperaturilor ridicate pe care le are flac ra de hidrogen când 
arde. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Produsele, cu excep ia clorurii de zinc, pot fi eliminate în sistemul de 
canalizare. 

Recomand m eliminarea clorurii de zinc în containere destinate 
colect rii resturilor anorganice metalice. Clorura de zinc format  este 
iritant , toxic  prin înghi ire i este d un toare pentru mediu. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   

Fig. 1 Sinteza hidrogenului 
din Zn si HCl 

Fig. 2 Sinteza oxigenului 
din MnO2 i H2O2 

Fig. 3 Aparat pentru 
realizarea reac iei dintre 

H2 i O2 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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REAC IA FOTOCHIMIC  A CLORULUI CU 
HIDROGENUL 

 

PREZENTARE GENERAL  

Anumite reac ii chimice au nevoie, pentru a demara, de un impuls 
energetic. Prezentul experiment demonstreaz  cum fotonii UV, în 
calitatea lor de activatori tipici, pot declanşa o reac ie chimic : cea 
dintre hidrogen i clor. Aceast  reac ie de sintez  ofer  un exemplu de 
reac ie în lan  ini iat  fotochimic prin scindarea homolitic  a moleculelor 
de clor pentru a genera atomi de clor. O versiune accesibil  din punct 
de vedere al costurilor este prezentat  mai jos. 1, 2 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Monta i un stativ, trei clame şi trei eprubete, pozi iona i-l în dreptul unei 
ni e (instala ia poate fi procurat  sub numele de Gasentwickler-Set), 
3). Preg ti i o sering  mic  (2 ml), dou  seringi mari (20 de ml) cu 
piston uşor manevrabil şi patru canule. Ad uga i în prima eprubet  cu 
permanganat de potasiu KMnO4 (cam 1 cm), iar în a doua eprubet  
pune i aceeaşi cantitate de zinc. Lua i dou  dopuri de cauciuc, fixa i 
câte dou  canule la fiecare şi închide i eprubetele. Ataşa i seringile mari 
câte unei canule de la fiecare eprubet . 

Producerea clorului:  

Umple i seringa mic  de 2 mL cu acid clorhidric (36%), introduce i-o în 
canula liber  de la eprubeta cu permanganat de potasiu KMnO4, 
împinge i cu grij , astfel încât pic turile de HCl s  p trund  uşor în 
eprubet . Clorul care p r seşte sistemul umple seringa mare. Când 
aceasta este umplut  cu 20 de mL de gaz, elimina i gazul din ea (în 
acest moment clorul este amestecat cu oxigen), umple i seringa din nou 
cu 20 de mL, l sa i din nou s  ias . Volumul de gaz r mas în eprubet  
este doar clor, care va fi folosit mai târziu.  

Producerea hidrogenului:  

Umple i din nou seringa mic  cu 2 mL de acid clorhidric (HCl 36%), 
ataşa i-o canulei libere de la eprubeta ce con ine zinc, împinge i cu 
grij , astfel încât pic turile de HCl s  ajung  uşor în aceasta. Când 
seringa de 20 de mL se umple cu gaz, elimina i-l (în acest moment e 
amestecat cu acidul clorhidric), umple i seringa din nou, l sa i gazul s  
p r seasc  sistemul, iar pentru a treia oar , umple i seringa şi, de data 
aceasta, p stra i hidrogenul în untru. Acoperi i seringa mare cu folie de 
aluminiu. 

Reac ia clorului cu hidrogenul: 
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Lua i seringa mare ce con ine hidrogen, elimina i 10 mL din gazul 
colectat, împingând pistonul în jos i p stra i exact 10 mL. Ataşa i 
seringa mare con inând hidrogen canulei libere a eprubetei cu clor, 
l sa i s  se umple cu exact 10 mL de clor gazos prin tragerea cu grij  a 
pistonului pân  la scoaterea sa complet . Acum ataşa i seringii o canul  
teşit , sprijini i-o vertical de un burete care ac ioneaz  ca un suport 
pentru sering . Aşeza i buretele în aşa fel încât s  existe spa iu liber 
deasupra pistonului. Avertiza i-i pe cei de fa  în leg tur  cu pocnetul 
ce se va auzi, apoi declanşa i reac ia iluminând seringa cu raze UV 
(lamp  UV sau bli ). Pistonul este catapultat puternic spre tavan. În 
interiorul seringii, HCl generat poate fi detectat cu ajutorul hârtiei de 
turnesol sau alt tip de bandelet  de m surare a pH-ului. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Acest experiment este unul periculos şi trebuie realizat de o persoan  
preg tit  în domeniu. Amestecul de clor şi hidrogen trebuie preg tit 
într-o camer  întunecoas . Explozia amestecului de hidrogen şi clor 
poate fi declanşat  nu numai de lumina puternic , ci şi de un 
catalizator. Praful, buc i de cauciuc într-un tub de cauciuc etc. pot 
servi, uneori, drept catalizatori.  

Hidrogenul şi zincul sunt substan e inflamabile. Clorul este foarte toxic, 
poate provoca afec iuni ale pl mânilor (bronşite) în cazul inhal rii, chiar 
şi în concentra ie slab . Acidul clorhidric este puternic coroziv. 
Permanganatul de potasiu şi zincul sunt d un toare mediului. Folosi i 
ochelari şi m nuşi de protec ie. 

H2 
 

Cl2 
 

KMnO4 
 

Zn 
 

HCl conc 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

16 HCl(l) + 2 KMnO4(s) --->2 KCl(s) + 2 MnCl2(s) + 2 Cl2(g) + 8 H2O(l) 

2 HCl(l) + 2 Zn(s) ---> 2 ZnCl(s) + H2(l) 

H2(g) + Cl2(g) ---> 2 HCl(l) 

CONCLUZII 

Hidrogenul şi clorul reac ioneaz  activa i fiind de radia ia 
electromagnetic  cu care se ilumineaz  seringa. Lumina în nuan e de 
roşu, galben, verde nu provoac  nicio reac ie, dar albastrul (uneori), 
violetul şi razele UV declanşeaz  o reac ie brusc . Lumina rupe 
homolitic moleculele de clor eliberând atomi de clor care atac  radicalic 

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_harmonisiertes_System_zur_Einstufung_und_Kennzeichnung_von_Chemikalien
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hidrogenul generând molecula de acid clorhidric i un atom de hidrogen 
ce atac  o nou  molecul  de clor generând acid clorhidric i un nou 
atom de clor, procesul repetându-se pân  la epuizarea reactantului 
limitativ. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR  

Nu arunca i la chiuvet  solu iile con inând zinc sau s ruri de mangan. 
Colecta i-le într-un container pentru reziduuri anorganice pu in toxice 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig.1 Sinteza hidrogenului Fig.2 Sinteza clorului Fig.3 Sering  pentru 

reac ia (H2/Cl2) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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3. http://shop.vcoe.or.at/shop 
  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

135 

PRODUCEREA ACIDULUI FOSFORIC DIN 
FOSFOR RO U 

 

PREZENTARE GENERAL  

Aceast  demonstra ie este util  ȋn lec iile ȋn care se pred  periodicitatea 
elementelor. Elevii trebuie s  tie faptul c  oxizii proveni i din nemetale 
formeaz  acizi i c  ace tia au un rol ȋn ploile acide care afecteaz  
uneori mediul ȋnconjur tor. Elevii mai mari trebuie s  tie care sunt 
propriet ile elementelor din perioada 3 precum i reac ia oxizilor lor cu 
apa.  

Prezenta lucrare experimental  studiaz  reac ia fosforului cu oxigenul i 
caracterul acid al pentaoxidului de fosfor format. Mul i consider  c  
acest experiment se poate efectua doar utilizând fosfor alb care este 
greu de procurat i dificil de manipulat ȋn condi ii de siguran . Nu este 
cazul nostru – deoarece putem ob ine acela i efect spectaculos prin 
utilizarea fosforului ro u.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipament necesar:  

O lingur  de ardere; 1 balon cu fund rotund având volumul de 1 L din 
sticl  borosilicat; lingura pentru ardere trebuie s  intre prin gura 
dopului i a balonului; dac  tija lingurii are un diametru prea mic pentru 
un dispozitiv standard cu gaura de 2, atunci este nevoie de un dop 
special. Tub de aduc iune a oxigenului de la butelie în balon. Este 
necesar un ecran de protec ie ȋn cazul ȋn care experimentul se 
efectueaz  ȋn laborator; baghet  de sticl ; arz tor Bunsen. 

Reactivi:  
Fosfor ro u (aproximativ 0.4 g); butelie de oxigen; solu ie de turnesol 
sau metil orange.  

Procedeu: 

Turna i 50-100 mL ap  i câteva pic turi de solu ie de indicator acido-
bazic ȋn balonul cu fund rotund. Umple i balonul de sticl  cu oxigen i 
ȋnchide i-l cu un dop de cauciuc. Fixa i balonul cu o clem . 

Pune i fosfor ȋn lingura de ardere (aproximativ 0.4 g) i introduce i 
lingura ȋn balonul cu fund rotund. ine i pentru 30 de secunde cap tul 
unei baghete de sticl  deasupra unei fl c ri puternice a arz torului 
Bunsen i apoi atinge i cu acest cap t fiebinte fosforul din lingura. 
Acesta se va aprinde. Un fum alb, hipnotic va umple vasul care 
str luce te precum un soare ȋn miniatur . Odat  ce s-a terminat 
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reac ia, ave i grij  ca balonul s  se r ceasc  suficient ȋnainte de a da 
drumul unui jet de ap  care s  ajute la dizolvarea ce ei de P4O10. Solu ia 
va deveni ro ie pe m sur  ce se formeaz  acidul fosforic. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

P4 
 

P4O10 
 

H3PO4 
 

  

Purta i ochelari de protec ie. NU ȋncerca i s  usca i fosforul ro u ȋntr-un 
cuptor ȋn cazul ȋn care vi se pare umed. Pute i s  ȋl usca i suficient prin 
tamponarea lui cu un prosop de hârtie. 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Reac ia pe care o vedem este urm toarea: 

P4(s) + 5 O2(g)  ---> P4O10(s)  

Urmat  de reac ia oxidului format cu apa pentru a produce acid fosforic: 

P4O10(s) + 6 H2O(l) ---> 4 H3PO4(aq) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dilua i suficient solu ia acid  produs  astfel ȋncât s  se poat  turna ȋn 
chiuvet . Orice exces de fosfor ro u din lingur  va trebui ars ȋntr-o zon  
cu tiraj (de exemplu o ni ).  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

                     
Fig 1.  La ȋnceputul experimentului.          Fig 2.   R sare soarele… 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www2.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/chem2/orglab1.htm 
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PRECIPITAREA IONILOR HALOGENUR  

CU AZOTAT DE ARGINT  
 

PREZENTARE GENERAL  

Prezenta lucrare experimental  trateaz  capacitatea azotatului de argint 
AgNO3 de a precipita ionii de halogenur : Cl-, Br- i I- iar aceste 
precipitate pot servi ca mijloc de recunoa tere a celor trei halogeni 
prezen i într-o prob . Tratarea în continuare, a precipitatelor formate, 
cu solu ie de NH3 poate, de asemena avea valen e analitice prin 
r spunsul diferit care se ob ine pentru diferi i halogeni. Procedura este 
aplicabil  pentru analiza calitativ  a anionilor, în analiza mineralelor sau 
a apelor. [1,2,3,4] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Dizolva i în trei eprubete câte o spatul  de NaCl, NaI şi respectiv NaBr 
în pu in  ap . Ad uga i în pic turi o solu ie de AgNO3 0,1M. Observa i 
forma i culoarea diferitelor precipitate formate. Ad uga i în pic turi 
NH3 2M. Observa i ce se întâmpl  cu precipitatele. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Solu ia de amoniac cauzeaz  irita ii la nivelul pielii, afecteaz  ochii i 
este foarte toxic  pentru mediul acvatic. Azotatul de argint este coroziv 
şi d uneaz  mediului înconjur tor. De asemenea, iodura de sodiu 
d uneaz  mediului înconjur tor. Se recomand  purtarea ochelarilor de 
protec ie. 

NH3 (2 M) 
 

NaI 
 

AgNO3 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

NaCl(aq)  + AgNO3(aq)  --->  AgCl(s) + NaNO3(aq) 

NaBr(aq) + AgNO3(aq)   --->  AgBr(s)  + NaNO3(aq) 

NaI(aq)   + AgNO3(aq)   --->  AgI(s)   + NaNO3(aq) 

CONCLUZII  

Datorit  ad ug rii de AgNO3, se produce o precipitare diferit  pentru 
fiecare sare. Precipitatul de clorur  de argint AgCl este alb aglomerat, 
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cel de bromur  de argint este cu o tent  u or g lbuie i nu este 
aglomerat în timp ce precipitatul de iodur  de argint AgI este g lbui. 
Prin ad ugarea amoniacului, precipitatul de AgCl se dizolv , fenomen 
care nu se pune în eviden  la tratarea precipitatelor de AgBr i AgI cu 
NH3.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dilua i solu ia de amoniac în mult  ap  şi scurge i-o în chiuvet . Pentru 
a elimina nitratul de argint, ad uga i pan de fier i colecta i solidul sau 
înc lzi i solu ia de argint cu glucoz . Acesta se reduce la argint, care 
este colectat într-un container pentru metale grele. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Precipitarea AgBr   Fig. 2 Precipitarea AgI  Fig. 3 Precipitarea AgCl   

 

Fig. 4 Ad ugarea de NH3 la precipitate de halogenuri de argint. AgCl (stânga) 
 se dizolv ; AgBr i AgI nu se dizolv . În dreapta solu ia martor de NaCl. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Berger A., Arbeitsbuch für das chemische Labor, Vol. 1, Eigenverlag  
2.http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/_vlu/chlori
d.vlu/Page/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/chlorid/nachweis.vscml.html 
3.http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/_vlu/iodid.
vlu/Page/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/iodid/nachweis.vscml.html 
4.http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/_vlu/bromi
d.vlu/Page/vsc/de/ch/6/ac/versuche/anionen/bromid/nachweis.vscml.html 
5. Jander, Blasius, Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum, Vol. 13, S.Hirzel 
Verlag Stuttgart  
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PRECIPITAREA IONILOR METALELOR 
ALCALINO-P MÂNTOASE CU SULFATUL 

DE SODIU 
 

PREZENTARE GENERAL   

Ionii metalelor alcalino-p mântoase, cu excep ia magneziului Mg, 
formeaz  sulfa i greu solubili în ap . Acest comportament permite 
utilizarea reac iilor de precipitare cu ionul sulfat pentru determin ri 
analitice calitative (prezentul experiment) sau determin ri analitice 
cantitative (vezi experimentul Determinarea spectrofotometrică a 
sulfaților în apă). Prin realizarea acestui experiment se doreşte 
realizarea reac iei de precipitare a ionilor de calciu Ca2+, stron iu Sr2+ şi 
bariu Ba2+ cu sulfatul de sodiu Na2SO4. Aceste reac ii sunt importante 
pentru a identifica ionul sulfat în probe de ap  mineral , în sarea 
Glauber etc. [1,2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Preg ti i solu iile pentru testare: c=1% de BaCl2, CaCl2 şi Sr(NO3)2. 
Introduce i o cantitate redus  de Na2SO4 în trei eprubete, dizolva i în 
ap  deionizat . Agita i amestecul sau înc lzi i-l pentru a ob ine o 
diolvare optim . Ad uga i solu iile pentru testare în eprubetele ce con in 
Na2SO4. Observa i reac iile care apar. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Clorura de bariu este toxic  şi poate fi fatal  dac  este înghi it  sau 
inhalat . Devine fatal  şi la contactul cu pielea. În caz de înghi ire, 
apela i un centru medical specializat în otr vuri.  

Clorura de calciu cauzeaz  irita ii serioase la nivelul ochilor, în cazul 
unui contact cu ochii, limpezi i cu mult  ap .  

Nitratul de stron iu este un agent puternic oxidant. 

BaCl2 
 

  

CaCl2 
 

Sr(NO3)2 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) ---> 2 NaCl(aq) + BaSO4(s) 

Na2SO4(aq) + CaCl2(aq) ---> 2 NaCl(aq) + CaSO4(s) 

Na2SO4(aq) + Sr(NO3)2(aq) ---> 2 NaNO3(aq) + SrSO4(s) 
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CONCLUZII 

Acest experiment prezint  reac ia de precipitare dintre sulfatul de sodiu 
şi diferi i nitra i sau cloruri ale metalelor alcalino-p mântoase. 
Rezultatele se observ  imediat de vreme ce ambele componente se 
amestec  şi se produce un precipitat. Reac ia dintre cele dou  
componente este independent  de secven a (ordinea) în care sunt 
ad ugate. De i s rurile de bariu sunt toxice, precipitatul de sulfat de 
bariu este atât de greu solubil în ap  încât el poate fi introdus în 
organismul uman f r  pericol de intoxicare (se utilizeaz  în analize 
radiologice ale tractului digestiv). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Con inutul eprubetei cu bariu trebuie eliminat în containerul de 
colectare a metalelor grele. Celelalte produse de reac ie pot fi eliminate 
la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Eprubet  con inând solu ie 
de Na2SO4 

Fig. 2 Reac ie de precipitare a Na2SO4 cu BaCl2 
(stânga), CaCl2 (mijloc), Sr(NO3)2 (dreapta) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Berger A., Arbeitsbuchfür das analytischeLabor, Vol. 1, Eigenverlag, p. 
2. http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_naso4.htm 
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PLOAIA DE AUR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Experimentul Ploaia de Aur este unul foarte ilustrativ în laboratorul de 
chimie. Acesta poate fi realizat când se discut  reac iile de precipitare, 
la prezentarea leg turii ionice, se preteaz  foarte bine la analize de 
solubilitate a compu ilor chimice i are valen e analitice. Demonstra ia 
are la baz  reac ia de precipitare dintre o sare de plumb solubil  în ap  
(azotat sau acetat) în cazul de fa  azotat Pb(NO3)2, i iodura de potasiu 
KI. 

Frumuse ea experimentului rezid  în capacitatea solu iei saturate la 
temperatur  ridicat , de iodur  de plumb PbI2, de a genera cristale 
hexagonale, str lucitoare, foarte atractive, pe m sur  ce solu ia este 
l sat  s  se r ceasc . C zând la fundul vasului în care se afl  solu ia 
genereaz  un efect de ninsoare, sau de ploaie de cristale care i-au dat 
numele Ploaia de Aur. Fenomenul este spectaculos dac  r cirea se face 
brusc la lumina unui proiector. [1] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i o solu ie de iodur  de plumb PbI2. Preg ti i dou  
flacoane Erlenmeyer de 250 mL capacitate i ad uga i câte 150 mL ap  
distilat . Dizolva i într-un flacon 0.5 g azotat de plumb Pb(NO3)2 (se 
poate folosi în egal  m sur  i Pb(CH3-COO)2 [2]) iar în al doilea 0.6g 
iodur  de potasiu KI (20% în exces fa  de cantitatea stoechiometric 
necesar ). Dac  solu ia de azotat de plumb este tulbure din cauza 
existen ei unei mici cantit i de carbonat de plumb ad uga i 1-2 pic turi 
de acid azotic concentrat HNO3 60%. Ad uga i solu ia de azotat de 
plumb peste cea de iodur  de potasiu. Observa i norii aurii de precipitat 
care se formeaz  la amestecare. Pentru un efect de precipitare mai 
spectaculos pute i folosi solu ii mai concentrate. 

Formarea Ploii de Aur este un proces mai îndelungat care începe cu 
înc lzirea suspensiei ob inute la pasul 1. Amestecul este înc lzit la 80-
90°C când se ob ine o solu ie de culoare galben  i se observ  sc derea 
cantit ii de precipitat. Dac  solu ia nu este perfect limpede se mai 
poate ad uga pu in acid azotic concentrat. Filtra i la cald suspensia 
fierbinte. Solu a galben pal ob inut  se las  s  se r ceasc , plasând 
flaconul pe o suprafa  termo-izolatoare pentru a împiedica r cirea mai 
rapid  a fundului flaconului. Observa i cristalele aurii, hexagonale, 
str lucitoare, ca ni te flocoane care se formeaz  în toat  masa solu iei. 
Acestea încep s  cad  spre fundul flaconului, ele fiind din ce în ce mai 
abundente pe m sur  ce se r ce te solu ia i dau impresia ploii de aur 
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men ionate. Preg ti i solu ia saturat  la 90°C din timp, întrucât 
procedura experimental  necesit  mai mult de o or . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Mânui i cu aten ie s rurile de plumb întrucât sunt toxice, iritante i 
afecteaz  mediul înconjur tor. Evita i contactul cu pielea a acestor 
s ruri deoarece plumbul este un toxic cumulativ. 

Pb(NO3)2 
 

  

PbI2 
 

  

 
ECUA IA REAC IEI CHIMICE [3] 

Pb(NO3)2(aq)  +  2 KI(aq)   --->   PbI2(s)  +  2 KNO3(aq) 

CONCLUZII 

Amestecând o sare solubil  de plumb cu una foarte solubil  (iodura de 
potasiu) aducem în aceea i solu ie ioni de potasiu i de plumb care 
formeaz  un compus PbI2 cu un produs de solubilitate foarte sc zut KSP 

= 9.8x10-9[4] care genereaz  norii fini de precipitat auriu. Deoarece 
solubilitatea acestui precipitat la 80-90°C este de 5 ori mai mare 
(S=0.294g/100g H2O) decât la temperatura camerei (S=0.0756 g/100g 
H2O) [5] atunci când o solu ie fierbinte saturat  de iodur  de plumb se 
r ce te, va determina recristalizarea unei mari p r i a solidului dizolvat 
la cald dar insolubil  la rece generând o abunden  de cristale care se 
depun. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

În cursul reac iei se folose te un exces de KI pentru a se maximiza 
ansele plumbului de a fi încorporat într-un produs insolubil. de iodur  

de plumb. Dup  filtrarea PbI2, filtratul se trateaz  cu o solu ie de K2CO3 
or Na2CO3 care asigur  eliminarea aproape în totalitate a ionilor de 
plumb din solu ie (PbCO3 are un produs de solubilitate mult mai mic KSP 

= 7.4x10-14 decât PbI2, KSP = 9.8x10-9). Dup  o a doua etap  de filtrare, 
filtratul se poate arunca la canal iar solidul fie p strat în recipien i bine 
închi i fie plasat în containere pentru eliminarea de eurilor metalice 
toxice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Formarea precipitatului de PbI2 
când Pb(NO3)2 reac ioneaz  cu KI. 

Fig. 2 Recristalizarea PbI2 sub forma unei 
ploi de aur. 

 
Fig. 3 Poaia de aur 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.rsc.org/eic/2014/12/golden-rain-precipitation-demonstration 
2. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities: Spectacular Experiments And Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge; VCH 1996, page 5-6 
3. Mc Murry J.E.; Hoeger C.A.; Peterson V.E.; Ballantine D.S.; Fundamentals of General, 
Organic and Biological Chemistry; Seventh Edition, 2014, Pearson New International 
Edition, Pearson Ed Ltd, p. 148 
4 http://www4.ncsu.edu/~franzen/public_html/CH201/data/Solubility_Product_Constants 
.pdf 
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table 
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FÂNTÂNA DE AMONIAC (ΝΗ3) 
 

PREZENTARE GENERAL  

Amoniacul este un compus con inând hidrogen i azot cu formula 
chimic  NH3. Cea mai simpl  hidrur  a pnictogenilor, amoniacul este un 
gaz incolor cu un miros în ep tor caracteristic. În reac ie cu apa, 
formeaz  ioni de hidroniu OH- i formeaz  o solu ie în care doar o mic  
parte din moleculele de amoniac reac ioneaz . NH3 este folosit ca i 
fertilizator, precursor al compu ilor cu azot, agent de cur are, în 
industria de fermentare, precum i ca agent antimicrobian în produsele 
alimentare, etc. [1, 2]. În acest experiment ne-am propus s  studiem 
echilibrul acido-bazic dintre amoniac i ap .  

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Într-un pahar Berzelius mare introduce i 500 de mL de ap  i câteva 
pic turi de fenolftalein , indicator acido-bazic. Plasa i paharul sub un 
suport cu inel. Introduce i 30 mL de solu ie de amoniac 1M într-un 
pahar Erlenmeyer i pune i paharul pe un înc lzitor. Deasupra paharului 
Erlenmeyer plasa i un balon cu fund rotund fixat într-un suport metalic 
pentru a colecta vaporii de amoniac rezulta i la înc lzire. Când au fost 
colecta i suficien i vapori de amoniac, îndep rta i balonul cu fund rotund 
de pe sursa de înc lzire. F r  s  întârzia i, închide i balonul cu fund 
rotund cu un dop con inând un tub capilar, i plasa i-l cu capul în jos în 
suportul rotund de metal, astfel încât tubul s  fie imersat în paharul cu 
ap  con inând fenolftalein . Cantitatea mare de gaz din balon dizolvat  
în ap  creeaz  un vid par ial în interiorul acestuia. Aceasta determin  
aspirarea apei din pahar în balon atât de repede încât tâ ne te precum 
o fântân  artezian . Amoniacul dizolvat în aceast  ap  va colora solu ia 
în ro u-carmin. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Folosi i m nu i i ochelari de protec ie. Efectua i experimentul sub ni .  

NH3 
 

fenolftalein  
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

NH3(aq) + H2O(l) ⇌ NH4
+

(aq) + OH-
(g) 

CONCLUZII  

Putem observa fântâna de amoniac. Amoniacul are o mare solubilitate 
în ap  datorit  polarit ii ridicate a compusului, a constantei dielectrice 
mari i a form rii leg turilor de hidrogen cu moleculele de ap . 
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Amoniacul produs înlocuie te o cantitate considerabil  de aer din balon. 
Apoi gazul este dizolvat în ap  iar presiunea în balon scade, prin urmare 
apa p trunde în balon precum o fântân . Amestecul se coloreaz  în 
ro u-carmin datorit  fenolftaleinei în contact cu solu ia bazic  de 
amoniac.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Neutraliza i solu ia de amoniac cu o solu ie de acid clorhidric sau acid 
sulfuric diluat pân  la o valoare cuprins  între 7 i 8 i arunca i-o la 
chiuvet .  

IMAGINI 

  

Fig. 1 Fântâna de amoniac (NH3). Fig. 2 Amestecul se coloreaz  în ro u-
carmin datorit  fenolftaleinei aflat  în solu ie 
bazic  de amoniac.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. General Chemistry, E. Gammon, Houghton Mifflin Company, Boston, 2002. 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia. 
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FÂNTÂNA DE ACID CLORHIDRIC 
 

PREZENTARE GENERAL   

Acidul clorhidric este o solu ie apoas , incolor , (HCl). Este un acid 
mineral tare, coroziv, cu multe utiliz ri în industrie. Se g se te în mod 
natural în sucul gastric. În reac ie cu o baz  formeaz  cloruri. În istorie 
era denumit ca acidum salis, acid muriatic, sau spirt de sare deoarece 
era produs din sare gem  i acid sulfuric (de c tre Basilius Valentinus în 
sec. al XV-lea) iar mai târziu din s ruri comune asem n toare i acid 
sulfuric (de c tre Johann Rudolph Glauber în sec. al XVII-lea). Acidul 
clorhidric gazos a fost descris prima dat  de Libavius in sec. XVI. Mai 
târziu, acest compus a fost folosit de c tre chimi ti precum Glauber, 
Priestley, i Davy în cercet rile lor [1]. 

Acidul clorhidric este folosit ca solvent în industria alimentar , în 
purificarea o elului, în sintezele organice i anorganice, i în 
regenerarea schimb torilor de ioni etc. 

Acidul gastric este una din secre iile principale ale stomacului. Acidul 
gastric ac ioneaz  precum o barier  pentru microorganisme prevenind 
infec iile i este important pentru procesul de digestie al alimentelor. 
pH-ul sc zut denatureaz  proteinele, astfel f cându-le susceptibile 
pentru degradarea de c tre enzimele digestive precum pepsina. pH-ul 
sc zut deasemenea activeaz  precursori ai enzimelor precum 
pepsinogenul transformându-l în pepsin . Dup  ce p r se te stomacul, 
acidul clorhidric din chimul gastric este neutralizat în duoden de 
bicarbonatul de sodiu [1]. În acest experiment ne-am propus s  
studiem echilibrul acido-bazic dintre acidul clorhidric i ap .  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Într-un pahar mare pune i 500 mL de ap  i câteva pic turi de indicator 
albastru de bromtimol. Plasa i paharul sub un suport metalic cu inel. 
Introduce i 30 mL de solu ie de acid clorhidric 1M într-un flacon 
Erlenmeyer i pune i paharul pe un înc lzitor. Deasupra flaconului 
Erlenmeyer plasa i un balon cu fund rotund fixat într-un suport metalic 
pentru a colecta vaporii de acid clorhidric rezulta i la înc lzire. Când au 
fost colecta i suficien i vapori de acid clorhidric, îndep rta i balonul cu 
fund rotund de pe sursa de înc lzire. F r  s  întârzia i, închide i balonul 
cu un dop con inând un tub capilar, i plasa i-l cu capul în jos în 
suportul rotund de metal, astfel încât tubul capilar s  fie imersat în apa 
con inând indicatorul. Cantitatea mare de gaz (HCl) din balon dizolvat  
în ap  creeaz  un vid par ial în interiorul balonului. Aceasta determin  
aspirarea apei din pahar în balon atât de repede încât aceasta â ne te 
precum o fântân . Acidul clorhidric dizolvat va colora apa în galben. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Folosi i ochelari i m nu i de protec ie. Efectua i experimentul sub ni .  

HCl 
 

albastru de 
bromtimol   

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

HCl(aq) + H2O(l)  → Cl-(aq) + H3O
+

(aq) 

CONCLUZII 

Acidul clorhidric sub form  de gaz este foarte solubil în ap  datorit  
polarit ii crescute. Acidul clorhidric produs înlocuie te o cantitate 
considerabil  de aer din balon. Când balonul este inversat, acidul se 
dizolv  în ap , se creeaz  o depresiune în balon, prin urmare apa 
p trunde în balon precum o fântân  dizolvând i mai mare cantitate de 
acid. Amestecul se coloreaz  în galben datorit  bromtimolului în contact 
cu solu ia acid  de acid clorhidric.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Diluând acidul clorhidric la o concentra ie de 5% sau mai mic , i 
neutralizând-o cu o solu ie de NaHCO3 la un pH neutru, solu ia nu este 
coroziv  i poate fi aruncat  la chiuvet . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

                                   

Fig. 1 Fântâna de acid clorhidric. Fig. 2 Amestecul se coloreaz  în galben 
datorit  indicatorului albastru de bromtimol în 
contact cu solu ia acid  de HCl.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid 
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BANDELETE NITRAT/NITRIT PENTRU 
ANALIZA CALIT II APELOR 

 

PREZENTARE GENERAL  

Apa este o utilitate important  în fiecare gospod rie i este utilizat  în 
cantit i foarte mari în industrie, agricultur  sau la generarea energiei. 
Din apa utilzat  în Europa, doar 20% provine din re elele publice de 
distribuire a apei. Din aceasta doar 1% este folosit  pentru b ut i doar 
6% este folosit  la g tit. [1] Multe ri se bazeaz  pe surse de ap  
subteran  uneori combinate cu surse de ap  de suprafa  (râuri, lacuri), 
totu i prima surs  men ionat  acoperind 60-65% din sursele de ap  de 
la re ea. [2] Exist  înc  multe gospod rii care se bazeaz  pe surse 
proprii de ap  din izvoare sau fântâni [3].  

Autorit ile europene acord  o mare aten ie con inutului de nitra i NO3
- 

( i mai r u de nitri i NO2
-) din apele folosite. Nitra ii pot s  apar  în ap  

în cursul migr rii apei pluviale c tre pânza freatic  îmbog indu-se cu 
nitra i din sol. Nitra ii pot s  provin  de la procesele degradative ale 
plantelor sau de la îngr area cu gunoi de grajd. În general con inutul 
în nitra i a apelor de b ut nu are voie s  dep easc  45 mg/l. Deseori 
îns  nivelul de nitra i a apelor din fântâni este peste aceast  limit  
european . De aceea se justific  analiza unor ape de fântân  pentru 
determinarea nitra ilor. Pentru aceasta se pot utiliza teste 
semicantitative prezente în comer  sub form  de bandelete pentru 
analiza celor doi ioni: nitra i NO3

- i nitri i NO2
-. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL   

Utilizarea acestor teste este simpl  i ofer  foarte repede informa ii 
semicantitative privind con inutul unor ioni. Lua i o prob  de ap  pentru 
analiz  i turna i-o într-un pahar Berzelius. Preleva i o bandelet , 
închizând cât mai repede cutia care le con ine. Observa i c  pe un cap t 
bandeleta are dou  zone reactive. Imersa i aceste zone reactive în 
proba de analizat, scoate i imediat bandeleta, scutura i-o de excesul de 
ap  i a tepta i un minut. La scurgerea timpului de 1 minut compara i 
culoarea zonelor reactive cu cea de pe scala gradat  furnizat  pe cutia 
de teste. Dac  culoarea zonelor reactive de pe bandelet  nu coincide cu 
niciuna de pe scal , aproxima i o concentra ie intermediar  între cele 
dou  aferente concentra iilor între care se situeaz  proba m surat . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu se pun în eviden  m suri specifice de siguran  la realizarea acestor 
teste. 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE [4] 

 

CONCLUZII 
Zonele reactive con in absorbi i anumi i reactivi sensibili la prezen a 
celor doi ioni. Zona care m soar  nitra ii con in un reduc tor care 
transform  nitra ii în nitri i. Odat  genera i nitri ii ace tia se transform  
în acid azotos (HNO2) i induc o reac ie de diazotare a unei amine 
aromatice. Cuplarea acestei amine diazotate cu N-(1-
naftil)etilendiamina produce un diazo derivat colorat în ro u violet. Cu 
cât nivelul de nitra i este mai mare cu atât culoarea este mai intens . 
[5] Pentru a permite reac iei s  se finalizeze este necesar un timp de 
a teptare de 1 minut. Zona care m soar  nivelul de nitri i din ap  nu 
con ine agentul reduc tor fiind astfel sensibil  doar la prezen a nivelului 
de NO2

-. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Testele folosite pot fi aruncate la gunoi. Ele nu prezint  toxicitate. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

       
Fig. 1 Preg tirea pentru analiza semi-
cantitativ  a  NO3- i NO2- din apa de b ut. 

Fig. 2 Compararea cu scala furnizat  de 
produc tor, a zonelor reactive. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_the_European_Union 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Germany and following 
3. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nitrate-in-groundwater 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/N-(1-Naphthyl)ethylenediamine 
5. http://store.galladechem.com/nitrate-test-strips-10-500-ppm-em-quant... 
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IDENTIFICAREA GAZELOR DE 
COMBUSTIE 

 

PREZENTARE GENERAL   

În primii ani de studiu ai chimiei, elevilor li se prezint  conceptele de 
baz  cum ar fi atomii i moleculele care sunt parte integrant  a 
materiei, precum i modul ȋn care au loc reac iile chimice din 
perspectiva rearanj rii atomilor prezen i ȋn reactivii studia i i formarea 
unor molecule noi care reprezint  produ ii de reac ie. În plus, ei trebuie 
s  fie con tien i i de efectele energetice care ȋnso esc aceste reac ii, 
precum i de impactul lor asupra mediului ȋnconjur tor.  

Procesele de combustie ofer  contextul cel mai potrivit pentru ilustrarea 
acestor fenomene. Combustibilii lichizi i/sau solizi sunt transforma i ȋn 
produse gazoase, iar procesul este ȋnso it de o eliberarea unei cantit i 
uria e de energie. Fiecare atom dintr-un anumit combustibil 
reac ioneaz  cu oxigenul pentru a produce (în general) compu i gazo i. 
Astfel, prezen a unui anumit compus ȋntr-un gaz este dovada clar  a 
existen ei atomilor corespunz tori ȋn combustibilul respectiv. Compozi ia 
gazelor de ardere poate fi monitorizat  utilizând ceea ce numim noi, 
reactivi; adic  substan e care au o reac ie specific  cu unul dintre 
compu ii de evacuare a gazelor.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

Vas de sp lare gaze, pomp  de aer, furtun, pâlnie, 
hidroxid de calciu, ap  de brom, sulfat de cupru (II). 

Mode de lucru: Piesa de baz  a echipamentului pentru 
acest experiment este “vasul de sp lare gaze”, a a 
cum pute i vedea i ȋn imaginea al turat . 

Fluxul de gaz care urmeaz  s  fie investigat va fi 
introdus prin tubul din partea stâng . Barbotorul este 
umplut cu reactiv pân  la nivelul care permite 
contactul deplin ȋntre bulele gazului i reactiv. Nivelul 
lichidului nu trebuie s  ajung  pân  la tubul de 
evacuare, astfel ȋncât dup  ce a trecut prin reactiv, 
gazul s  poate ie i din vasul de sp lare. Dac  este 
necesar, pute i utiliza mai multe vase de sp lare n 
serie, care con in diferi i reactivi.  

În acest mod pot fi detectate cele mai obi nuite dintre gaze, cum ar fi:  
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(i) Dioxidul de carbon; o solu ie de hidroxid de calciu va deveni turbid  
din cauza precipit rii carbonatului de calciu; 
(ii) Dioxidul de sulf; o solu ie maronie de ap  de bom se va decolora ȋn 
urma reac iei cu dioxidul de sulf. 
(iii) Vaporii de ap ; pot fi detecta i utilizând sulfat de cupru(II) anhidru 
care se alb stre te la contactul cu vaporii de ap .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1,2] 

Br2 
 

Ca(OH)2  
ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ca2+(aq) + CO2(aq)  + 2OH -(aq)   CaCO3(s) + H2O(l) 

SO2(aq)  + Br2(aq) + 2 H2O(l)  SO4
2-(aq)  + 2Br -(aq)  + 4H+(aq)   

CuSO4(s) + 5 H2O(l)  CuSO4. 5 H2O(s) 

CONCLUZII 

Pentru detectarea gazelor de ardere, ȋn acest experiment au fost 
utilizate tehnicile analitice calitative. Elevii au ocazia de a se familiariza 
cu reactivii i cu modul de utilizare al acestora. În plus, ei ȋnva  cum 
pot s  ȋ i transpun  observa iile ȋn concluzii cu privire la compozi ia 
combustibililor, precum i impactul acestora asupra mediului.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia alcalin  cu hidroxid de calciu i solu ia de ap  de brom pot fi 
tratate ca i apele reziuduale. Gazele de ardere vor fi eliberate ȋn 
atmosfer .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig 1. Începutul experimentului . (Ei bine, da, acesta este un Trabant adev rat!!) 
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Fig 2. Sulfatul anhidru de cupru(II) devine albastru, indicând astfel prezen a apei. 

 

 
Fig 3. Dovada prezen ei CO2 i SO2 . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/bromine 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/cacium_hydroxyde 
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CE FEL DE PRODUSE EXPIR M? 
 

PREZENTARE GENERAL   

Elevii ȋnva  ȋnc  din primii ani de studiu c  glucoza reprezint  sursa 
noastr  primar  de energie. Oxigenul transform  glucoza printr-o 
schem  complex  de reac ii cunoscut  sub numele de ciclul Krebs sau 
ciclul acidului citric cu eliberare de dioxid de carbon i ap . B uturile 
îndulcite pe care le bem zilnic i alimentele ingerate furnizeaz  
organismului glucoz  iar produsul de reac ie p r se te organismul prin 
pl mâni (reac ia 1). Elevii vor vedea ȋn acest experiment c  ȋntr-adev r 
respira ia noastr  con ine mai mul i vapori de ap  i dioxid de carbon 
decât exist  ȋn aer. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

Vas sp l tor, ap  de var, ap  de brom, sulfat de cupru (II) anhidru.  

Mod de lucru:  

Piesa de baz  a echipamentului pentru acest experiment este “vasul de 
sp lare gaze”, a a cum pute i vedea i ȋn imaginea din stânga. 

Vom folosi trei vase de sp lare gaze legate ȋn serie: 

(i) ȋn primul avem doar sulfat de crupru alb (II) pentru a putea 
detecta vaporii de ap ; (reac ia 2); 
(ii) ȋn al doilea barbotor avem ap  cu hidroxid de calciu pentru a 
putea detecta dioxidul de carbon (reac ia 3); 
(iii) ȋn al treilea avem ap  de brom pentru detectarea dioxidului de 
sulf. (reac ia 4).  

Este important  ordinea ȋn care sunt legate vasele 
sp l toare pentru c  aerul nu trebuie s  fie saturat de 
vaporii de ap  ȋnaintea ac iunii sulfatului de cupru (II).  

Vom ȋncepe experimentul conducând aerul prin vasele 
de sp lare. Va dura pu in timp pentru absorb ia 
substan elor indicate, deoarece aerul con ine vapori 
de ap  i dioxid de carbon doar ȋn cantit i mici. 
Curentul de aer este introdus ȋn conducta din partea 
stâng . Vasele de sp lare sunt umplute cu reactiv 
pân  la nivelul care s  permit  un contact intens ȋntre 
bulele gazului i reactivul utilizat. 

Nivelul lichidului nu trebuie s  ating  tubul de 
evacuare pentru ca gazul s  poat  p r si vasul de 
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sp lare dup  ce a trecut prin reactiv. Vom supune apoi analizei aerul pe 
care ȋl expir m. Inspira i adând i expira i lent ȋntr-un mic furtun 
conectat la vasul cu sulfat de cupru anhidru. S-ar putea s  fie necesar 
s  repeta i manevra. Ve i observa rapid colorarea ȋn albastru a 
sulfatului de cupru (II), precum i turbiditatea solu iei de ap  de var. Nu 
ne a tept m la vreo reac ie cu apa de brom pentu c  respira ia noastr  
nu ar trebui s  con in  dioxid de sulf.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1,2,3] 

CuSO4  

Br2  

Ca(OH)2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C6H12O6(aq) +6O2(aq)  6CO2(aq) + 6H2O(l)   (1) 

CuSO4(s) + 5H2O(l)  CuSO4.5H2O(s)    (2) 

Ca2+(aq) + CO2(aq) + 2OH -(aq)  CaCO3(s) + H2O(l)  (3) 

SO2(aq) + Br2(aq) + 2 H2O(l)   

    SO4
2-(aq) + 2Br-(aq) + 4H+(aq) (4) 

CONCLUZII 

În acest experiment am demonstrat c  aerul expirat con ine vapori de 
ap  i dioxid de carbon ȋn cantit i detectabile. Dup  cum era a teptat, 
nu s-a detectat dioxid de sulf ȋn aerul expirat.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Apa de var i solu ia de brom pot fi tratate ca i substan e reziduale. 
Gazele de ardere sunt eliberate ȋn aerul din mediul ȋnconjur tor. Sulfatul 
de cupru (II) trebuie eliminat în recipien i destina i colect rii reziduurilor 
anorganice netoxice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig 1. Începutul experimentului. 

 

Fig 2. Detectarea apei. Fig 3. Detectarea bioxidului de carbon. Din 
fericire, nu exist  bioxid de sulf în gazele 

pe care le expir m 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/copper(II)_sulphate 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/calcium_hydroxyde 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/bromine 
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AMESTECURI R CITOARE 
 

PREZENTARE GENERAL   

Urm torul experiment prezint  reac ia dintre hidroxidul de bariu şi 
tiocianatul de amoniu. Procesul endoterm ce poate fi observat pe 
parcursul acestei reac ii confer  experimentului un caracter interesant, 
senza ional. În cursul reac iei se realizeaz  o reducere enorm  a 
temperaturii (de aproximativ 30-40°C) prin drenarea energiei de la 
mediul înconjur tor. Reac ia este utilizat  pentru realizarea 
amestecurilor r citoare în diferite domenii. [1,2,3] 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Amesteca i bine 40 g de hidroxid de bariu Ba(OH)2 cu 21 g de tiocianat 
de amoniu NH4SCN (de preferabil bine m run ite pentru a asigura 
contactul cât mai intim între solide) într-un flacon Erlenmeyer de 250 de 
mL. Pentru a eviden ia efectul termic al reac iei, folosi i-v  de o bucat  
de lemn, umezit , deasupra c reia ve i pune flaconul Erlenmeyer 
înaintea ad ug rii reactan ilor. Partea de jos a acestuia va înghe a 
împreun  cu bucata de lemn. Ridicând flaconul, acesta va avea lipit  de 
el bucata de lemn fiind astfel ilustrat clar efectul endoterm al reac iei. 
Cu ajutorul unui termometru, pute i sesiza marea varia ie a 
temperaturii care s-a produs în timpul reac iei (de la temperatura 
camerei la -20°C). 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Hidroxidul de bariu este coroziv. Purta i echipament de protec ie când 
manevra i aceast  substan . Gazele emanate (amoniac NH3) irit  ochii 
şi sistemul respirator. Proceda i cu aten ie când amesteca i cei doi 
reactivi pentru a evita inhalarea amoniacului produs. [1,2] 

Ba(OH)2  
  

  

NH4SCN        

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ba(OH)2
.8H2O(s) + 2NH4SCN(s) ---> Ba(SCN)2(s) + 2NH3(g)  + H2O(l) 
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CONCLUZII 

Hidroxidul de bariu şi tiocianatul de amoniu reac ioneaz  generând 
tiocianatul de bariu şi amoniacul gazos. Apa ca produs secundar, este 
generat  în urma reac iei ca urmare a existen ei acesteia în structura 
cristalohidratului Ba(OH)2*8H2O. Se produce o reac ie endoterm , 
deoarece ruperea leg turilor ionice consum  mult  energie. Ruperea 
leg turilor ionice determin  cre terea entropiei sistemului dat fiind c  se 
genereaz  un gaz (amoniacul NH3) i un lichid (apa H2O).  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu turna i amestecul de reac ie în chiuvet , ci colecta i-le într-un 
recipient destinat colect rii deşeurilor de metale grele. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Tiocianatul de 
amoniu NH4SCN înaintea 
ad ug rii clorurii de bariu 

BaCl2. 

Fig. 2 Amestecul de reac ie 
rezultat dup  amestecarea 
celor doi reactan i. Ames-
tecul devine o suspensie 

apoas . 

Fig. 3 Temperatura 
amestecului a sc zut 30°C 

în urma reac iei. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_thiocyanate 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Barium_hydroxide 
3. http://www.chemieunterricht.de/dc2/energie/en-v03.html 
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REAC II ENDOTERME 
 

PREZENTARE GENERAL  

Una din solict rile cele mai frecvente adresate elevilor, când se începe 
capitolul Termochimie este s  dea exemple de reac ii exoterme. 
Exemplele curg, în func ie de cuno tin ele elevilor, de capacitatea lor 
integratoare, exemplificând de multe ori fenomene din cuno tin ele lor 
generale, cele mai multe fiind de ardere. Acest lucru se datore te, 
evident, num rului mare de exemple care se pot da. Când îns  li se 
cere s  dea exemple de reac ii endoterme, r spunsurile nu mai sunt 
atât de numeroase. Cele mai comune sunt descompunerea carbona ilor 
(mai ales a celui de calciu), formarea ATP, sinteza glucozei în frunze. 

În laborator una din reac iile endoterme cele mai comune este cea 
dintre hidroxidul de bariu i o sare de amoniu (NH4Cl sau NH4SCN). 
Dac  se folosesc reactan i proaspe i i condi iona i în form  fin divizat  
sc derea temperaturii este spectaculoas , mult sub 0°C. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

A eza i un pahar Berzelius pe o plac  de lemn care a fost udat  în 
prealabil cu câ iva mL de ap . Cânt ri i separat 32 g hidroxid de bariu 
octahidrat Ba(OH)2*8H2O i 10 g de clorur  de amoniu NH4Cl [1] i 
m sura i cu un termometru digital de tip sond  temeratura celor doi 
compu i. Adauga i în paharul Berzelius cei doi reactan i, amesteca i 
bine cu o baghet  de sticl  i m sura i din nou temperatura 
amestecului. Nota i modific rile remarcate. Când observa i sc derea 
temperaturii sub 0°C ridica i paharul Berzelius. Blocul de lemn pe care a 
fost a ezat este lipit de pahar! Aten ie la gazele care se genereaz  în 
timpul reac iei. Datorit  degaj rii de amoniac reac ia trebuie realizat  în 
ni  sau într-un spa iu foarte bine ventilat. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2] 

Ba(OH)2 este caustic si iritant. Amoniacul degajat este toxic. Nu 
inspira i vaporii degaja i! 

NH4Cl 
 

Ba(OH)2 
 

  

NH3 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ba(OH)2
.8H2O(s) + 2NH4Cl(s) ---> BaCl2(s) + 2NH3(g)  + H2O(l) 
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CONCLUZII 

Varia ia de entalpie a reac iei este ∆H=+164 kJ.mol–1, corespunz toare 
unui proces endoterm [dac  produsul de reac ie este considerat 
BaCl2(s)]. Entropia reac iei este pozitiv  deoarece se genereaz  un gaz: 
amoniacul NH3 i un lichid H2O reac ia pornind de la compu i solizi. 
Varia ia de entropie pentru reac ie este ∆Stotal =+591 J.mol–1.K–1 ceea ce 
duce la o varia ie a entalpiei libere ∆G negativ  ∆G = ∆H -T*∆S = 
164000 - 293*591 = -9163 J.mol-1[1] Dac  consider m c  se ob ine 
BaCl2*2H2O la 25°C varia iile de entalpie ∆H=+63,6 kJ/mol, de entropie 
∆S=368 J/K respectiv de entalpie liber  ∆G =-47,7 k/j/mol ilustreaz  
tot un proces endoterm spontan care evolueaz  deci chiar dac  ∆H este 
pozitiv. [3]  
Temperatura scade la -22°C dac  reactan ii sunt proaspe i. 
Carbonatarea hidroxidului de bariu poate afecta mult sc derea 
temperaturii. Datorit  sc derii temperaturii apa dintre pahar i blocul de 
lemn pe care este a ezat înghea  lipind cele dou  obiecte. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Clorura de bariu este toxic . Elimina i de eurile într-un container folosit 
pentru colectarea reziduurilor metalice toxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Hidroxidul de bariu Ba(OH)2 amestecat cu clorura de amoniu NH4Cl reprezint  un 
exemplu clasic de reac ie endoterm . Paharul înghea  pe bucata de lemn umed  pe care 

fusese a ezat. 
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Fig. 2 Temperatura scade cu 37 grade de la 20°C la -17°C când se amestec  
hidroxidul de bariu Ba(OH)2 cu clorura de amoniu NH4Cl  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000739/endothermic-solid-solid-
reactions 
2. http://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=ammonium+chloride& barium+ 
hydroxide 
3. Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 11-13 
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SINTEZA REACTIVULUI SCHWEIZER 
 

PREZENTARE GENERAL  

O reac ie spectaculoas  prin succesiunea de procese care se succed, i 
astfel foarte apreciat  de elevi, este sinteza complexului hidroxid de 
tetraammino cupru (II) [Cu(NH3)4(H2O)2]*(OH)2 cunoscut i sub numele 
de reactiv Schweizer. Reactivul a fost numit dup  chimistul elve ian 
Matthias Eduard Schweizer (1818-1860) care a studiat propriet ile 
acestui compus.[1] 

Sinteza acestui compus poate fi realizat  la clas  la capitolul despre 
complec i, la studiul propriet ilor celulozei, la sinteza acetilurii de 
cupru i uneori la identificarea ionilor de cupru(II). Complexul este u or 
de preparat fiind totu i necesare precau ii la mânuirea solu iilor 
concentrate de amoniac, dovedindu- i versatilitatea i având în acela i 
timp propriet i i aplica ii nea teptate. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cânt ri i 3,0 g CuSO4*5H2O i plasa i-le într-un pahar Berzelius de 150 
mL. Ad uga i ap  pân  când solu ia cânt re te 50 g. Ve i ob ine astfel o 
solu ie de concentra ie 3,84% dat fiind c  s-a folosit un cristalohidrat. 
Ad uga i acestei solu ii 25 mL solu ie NaOH 1.0M. Observa i formarea 
unui precipitat gelatinos de culoare albastru deschis. Filtra i precipitatul, 
transvaza i-l într-un alt pahar i ad uga i o solu ie concentrat  de 
amoniac NH3 25% pân  la dizolvarea complet  a precipitatului.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Bazele alcaline sunt caustice. Mânui i-le cu grij . Solu iile concentrate 
de amoniac sunt toxice i produc irita ii puternice ale mucoaselor dac  
sunt inhala i vaporii. Sulfatul de cupru este toxic pentru mediul acvatic 
i poate produce irita ii. [2] 

CuSO4 
 

NaOH 
 

  

NH3 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CuSO4(aq)  +  2 NaOH(aq) ---> Cu(OH)2(s)  +  Na2SO4(aq) 

Cu(OH)2(s)  +  4 NH3(aq) ---> [Cu(NH3)4(H2O)2]*(OH)2(aq)   
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CONCLUZII 

Sulfatul de cupru precipit  la ad ugarea unei baze alcaline generând un 
precipitat gelatinos de hidroxid de cupru(II). Filtrarea se recomand  
pentru eliminarea ionilor sulfat (SO4

2-) care r mân în solu ie iar la 
ad ugarea de amoniac pot forma complexul de culoare albastru intens: 
sulfat de diamminocupru (II) [Cu(NH3)4]*(SO4). [3] Hidroxidul de cupru 
solid ob inut în urma fitr rii interac ioneaz  cu solu ii apose de amoniac 
generând un compex de culoare albastru închis hidroxidul de 
tetraammin diaaquocupru(II) [Cu(NH3)4(H2O)2]*(OH)2 cunoscut sub 
numele de Reactiv Schweizer. Acesta poate fi folosit mai departe în 
diferite proceduri experimentale (a se vedea experimentul Dizolvarea 
celulozei in Reactiv Schweizer). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Reactivul Schweizer nu poate fi stocat mult timp din cauza volatilit ii 
ligandului (NH3) reformând precipitatul albastru deschis de hidroxid de 
cupru Cu(OH)2. S rurile de Cu(II) sunt toxice pentru mediul acvatic. 
Elimina i Reactivului Schweizer sau solu iile con inând s ruri de cupru în 
recipien i destina i colect rii reziduurilor anorganice pu in toxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 O solu ie de 3.84% 
de CuSO4 este punctul de 

pornire pentru sinteza 
Reactivului Schweizer. 

Fig. 2 Precipitat abundent 
de Cu(OH)2 ob inut la 

ad ugarea NaOH 1M la 
solu ia de sulfat de cupru. 

Fig. 3 Precipitatul se dizolv  
dac  se adaug  o solu ie 
concentrat  de amoniac 

25%. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Schweizer's_reagent 
http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results.asp
x? search_type=CatalogSearch&SearchString=copper%20sulphate 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraamminecopper(II)_sulfate 
3. Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 248 
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SINTEZA REACTIVULUI NESSLER I 
IDENTIFICAREA IONILOR NH4

+  
 

PREZENTARE GENERAL  

S rurile de mercur erau folosite în trecut în diferite domenii: de la 
medicin  la tehnica fotografic . Clorura de mercur HgCl2, numit  i 
sublimat coroziv a fost folosit  la vindecarea sifilisului, la dezinfectarea 
r nilor cât i la p strarea specimenelor biologice [1].  

Iodura de mercur HgI2 î i g se te utilitatea în chimia analitic  fiind 
folosit  la prepararea Reactivului Nessler utilizat la identificarea ionilor 
de amoniu.[2,3] În zilele noastre compu ii mercurului i-au p strat doar 
aceast  utilitate analitic . Sinteza Reactivului Nessler se face în trei 
etape: una de precipitare a iodurii de mercur, experiment foarte util în 
cadul capitolului de Solubilitate sau de Reacții cu obținere de 
precipitate; a doua de solubilizare a precipitatului, spectaculoas  prin 
natura ei de a genera un complex insolubil dintr-un precipitat portocaliu 
doar la ad ugarea unui exces de reactiv, cu valen e pedagogice la 
capitolul Combinații complexe i o a treia etap  de alcalinizare a 
complexului folosindu-se NaOH sau KOH concentrat care duce la sinteza 
Reactivului Nessler. [4] În cele ce urmeaz  se descriu cele trei etape: 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepar  într-un pahar Berzelius de 100 mL o solu ie saturat  de HgCl2 la 
20°C – aprox 0,23M (SOLU IA 1) dizolvând 4,4 g HgCl2 în 70 mL ap  
distilat  (solubilitatea clorurii de mercur (II) este ~6g/100g H2O la 20°C 
i cre te la 36g/100g H2O la 100°C). Observa iile personale nu confirm  

îns  aceste valori la 20°C. Pentru a u ura dizolvarea s rii de mercur 
înc lzi i solu ia permi ând s rii s  se diolve, apoi r ci i con inutul 
paharului înainte de a-l reac iona mai departe. SOLU IA 2 este o 
solu ie saturat  ob inut  prin dizolvarea a 11 g de KI în cantitatea 
minim  de ap  necesar  (aprox. 10-11 mL ap ). SOLU IA 3 este o 
solu ie 5M de NaOH pe care o prepara i dizolvând 20 g NaOH solid în 
100 mL solu ie.[5] 

Ad uga i în pic turi SOLU IA 2 la SOLU IA 1. Observa i modific rile 
ap rute în timpul ad ug rii când jum tate din SOLU IA 1 a fost 
reac ionat . Continua i ad ugarea. Ce observa i. Opri i ad ugarea când 
ob ine i o solu ie perfect limpede (urm ri i figurile 2-12). Pentru a 
finaliza sinteza Reactivului Nessler transvaza i solu ia într-un pahar 
Berzelius de 200 mL, ad uga i 40 mL sol 5M NaOH, apoi dilua i solu ia 
pân  la un volum de 200 mL. 
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Pune i într-o eprubet  3-5 mL solu ie Nessler i ad uga i în pic turi o 
solu ie ce con ine ioni amoniu (NH4Cl, NH4NO3, amoniac solu ie 
NH4OH)). Nota i observa iile experimentale. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Compu ii cu mercur sunt toxici cumulativi, provoac  leziuni organelor i 
prezint  pericol pentru mediul acvatic. HgCl2 este coroziv  i sublimeaz  
u or favorizând intoxica iile acute. NaOH este foarte caustic.[6] 

HgCl2 
 

HgI2 
 

Nessler 
reagent  

NaOH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ecua iile de preparare ale Reactivului Nessler sunt urm toarele: 

 
Ecua ia reac iei chimice dintre Reactivu Nessler i ionii de amoniu este: 

 
CONCLUZII 

Solu ia foarte pu in solubil  de HgCl2 (Solu ia 1) este tratat  cu iodur  
de potasiu (Solu ia 2) generând un precipitat abundent portocaliu de 
iodur  de mercur (II) HgI2. Acest compus este mult mai pu in solubil în 
ap  (<100ppm adic  <0,01g/100mL H2O). Continuând ad ugarea 
iodurii se formeaz  un complex: teraiodo mercuratul (II) de potasiu 
K2[HgI4], foarte solubil în ap , astfel mediul de reac ie devine din ce în 
ce mai limpede i se decolorez . Când nu se mai pune în eviden  o 
colora ie portocalie sinteza complexului este terminat . Solu ia de 
complex, tratat  cu NaOH 5M devine Reactivul Nessler. Acesta d  un 
precipitat brun cu orice solu ie ce con ine ioni de amoniu NH4

+. Reac ia 
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este atât de sensibil  încât se poate realiza i cu cantit i infime de 
reactan i 0,3 g NH3/2L [6]. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Datorit  toxicit ii ridicate, toate solu iile care con in mercur se 
neutralizeaz  cu reactivi speciali. Aduna i toate reziduurile con inând 
mercur într-un recipient pentru reziduuri de metale grele. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

    

Fig. 1 Punctul de pornire a 
sintezei Reactivului Nessler 
o solu ie de HgCl2 cu 
volumul ~70ml. 

Fig. 2 HgI2 portocaliu, 
precipitat se formeaz  la 
ad ugarea KI saturat la o 
solu ie ce con ine s ruri 
solubile de mercur. 

Fig. 3 Precipitarea complet  
se atinge când raportul 
moar HgCl2:KI este de 1:2. 

 

    

Fig. 4 Ad ugarea în 
continuare a KI dizolv  
precipitatul de HgI2 gene-
rând complexul solubil 

Fig. 5 Solu ia limpede 
ob inut  se transfer  într-
un pahar de 200 mL i se 
adaug  40 mL sol 5M 

Fig. 6 Dilua i la 200 mL 
solu ia final  i folosi i-o la 
identificarea ionilor de 
amoniu NH4

+. 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

166 

K2[HgI4]. NaOH. 

     

Fig 7-8 NH4Cl reac ionat cu Reactivul 
Nessler. 

Fig. 9-10 Acetat de amoniu CH3COONH4 
reac ionat cu Reactivul Nessler. 

        

Fig. 11-12 Hidroxid de amoniu NH4OH 
reac ionat cu Reactivul Nessler. 
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...mercury%20chloride...etc 
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TERMOCROMISMUL COMPU ILOR 

DE MERCUR (II) 
 

PREZENTARE GENERAL  

Inele care- i schimb  culoarea, termometre pentru acvarii, tricouri 
"hypercolor", doze de bere care poart  inscrip ia "satisfacție" doar dac  
este destul de rece, toate sunt realizate cu coloran i care prezint  
proprietatea de a- i schimba culoarea odat  cu schimbarea 
temperaturii. Aceste etichete sunt numite termosensibile i se bazeaz  
pe proprietatea de termocromism a anumitor substan e. [1] 

Lucrarea experimental  de fa  este o adaptare a experimentului 
anterior "Sinteza Reactivului Nessler i identificarea ionilor amoniu" 
întrucât face apel la sinteza iodurii de mercur HgI2 respectiv la cea a 
K2[HgI4]. 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Sinteza se reia cu cantit i duble de reactivi pentru a se ob ine cantit i 
mai mari de produ i de reac ie. 

Iodura de mercur insolubil  HgI2 se prepar  prin dizolvarea a 9 g HgCl2 
în 150 mL ap  distilat . Solu ia rezultat  se trateaz  cu o solu ie 
saturat  de KI (11g dizolvate în 11 mL ap ). Se formeaz  un precipitat 
abundent portocaliu de HgI2. Împ r i i în dou  suspensia format . 
- o jum tate se filtreaz  i se las  precipitatul filtrat s  se usuce 
- a doua jum tate din suspensia portocalie este tratat  în continuare cu 
5,5 g KI sub form  de solu ie saturat . Se ob ine o solu ie limpede de 
K2[HgI4]. Ad uga i la aceasta 110mL AgNO3 0,3N. Observa i formarea 
unui precipitat foarte fin, galben auriu. Filtra i precipitatul format, l sa i 
s  se usuce i închide i-l într-un recipient brun pentru a preveni 
descompunerea cauzat  de lumin . [2] 
 
Pune i cele dou  substan e ob inute pe dou  hârtii de filtru pe care le 
a eza i pe o plit  înc lzit  la 150°C. Observa i ce se întâmpl . Lua i 
hârtia de filtru de pe plit  i l sa i s  se r ceasc . Observa i din nou 
schimb rile petrecute. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Compu ii cu mercur sunt toxici cumulativi, provoac  leziuni organelor i 
prezint  pericol pentru mediul acvatic. HgCl2, NaOH i AgNO3 sunt 
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corozive. AgNO3 este toxic pentru mediu având a puternic  ac iune 
antimicrobian . [3] 

HgCl2 
 

HgI2 
 

Nessler's 
reagent  

NaOH 
 

AgNO3 
 

  

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

CONCLUZII 

Iodura de mercur HgI2 este un solid portocaliu la temperatura camerei. 
Când este înc lzit  la o temperatur  peste 126°C devine ro ie închis 
apoi culoarea se schimb  în galben limoniu. Odat  r cit  iodura de 
mercur, HgI2 redevine portocalie din nou. 

Tetraiodomercuratul de argint Ag2[HgI4] este un solid de culoare galben 
auriu. Înc lzit la peste 50°C devine ro u pentru ca la r cire s  redevin  
galben. [4] 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Datorit  toxicit ii ridicate atât pentru om cât i pentru mediu solu iile 
care con in mercur i argint se neutralizeaz  cu reactivi speciali. Aduna i 
toate reziduurile con inând mercur i argint într-un recipient pentru 
reziduuri de metale grele. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Termocromismul iodurii de mercur HgI2 

 
Fig. 2 Sensibilitatea termic  ilustrat  de Ag2[HgI4] 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Thermochromism 
2. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge, Tokyo; VCH 1996, p. 250 
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SOLUBILIZAREA HIDROXIDULUI DE 
ALUMINIU CU EXCES DE BAZE 

 

PREZENTARE GENERAL  

Hidroxidul de aluminiu Al(OH)3 este un compus care se g se te în 
natur  sub form  de z c minte. Cel mai comun mineral este bauxita 
Al(OH)3, amestecat  cu AlO(OH) i Al2O3. [1] Al(OH)3 poate ilustra 
foarte bine caracterul amfoteric al unui compus, reac ionând atât cu 
acizii cât i cu bazele. 

- hidroxidul de aluminiu este folosit în farmacie ca antacid (medicament 
pentru arsuri gastrice) [2] Al(OH)3 reac ioneaz  cu acidul clorhidric din 
stomac i reduce astfel senza ia de arsur  gastric . 

- datorit  capacit ii sale de a reac iona cu bazele se restrânge utilitatea 
vaselor de buc t rie fabricate din aluminiu. Apa nu atac  aluminiul în 
ciuda poten ialului electrochimic foarte înalt, datorit  stratului s u de 
oxid protector cu care se acoper . Dac  o baz  alcalin  este prezent  
îns  în ap , metalul este atacat generând în final un complex 
Na[Al(OH)4] solubil în ap . 

Capacitatea hidroxidului de aluminiu de a se solubiliza în solu ii alcaline 
are importan  practic . Reac ia pozitiv  cu NaOH pentru un hidroxid 
insolubil permite aluminiului s  fie diferen iat de celelalte metale care 
formeaz  grupa a 3-a analitic  prin faptul c  hidroxizii insolubili ai altor 
metale nu se dizolv  în exces de baz  ad ugat . [3] Reac ia poate fi 
ilustrat  la clas  când se predau complec ii sau când se discut  reac iile 
de precipitare.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a demonstra la clas  aceast  proprietate a hidroxidului de 
aluminiu trebuie s  preparm o solu ie apoas  de aluminiu (0,1M). 
Pentru aceasta putem folosi urm toarele s ruri de Al: Al(NO3)3*9H2O, 
Al2(SO4)3 sau chiar KAl(SO4)2*12H2O sau AlCl3. Pentru a prepara 50 mL 
solu ie Al(NO3)3 0,1M cânt ri i pe o sticl  de ceas 1.875g Al(NO3)3*9H2O 
(M=375,13), transfera i sarea într-un balon cotat de 50 mL i aduce i la 
semn cu ap  distilat  respectând pa ii necesari prepar rii unor solu ii 
volumetrice. 

Reactivul de precipitare este o solu ie 0,2M de NaOH preparat  prin 
cânt rirea a 0,8 g NaOH solid urmat  de dizolvarea acestei baze într-un 
balon cotat de 100 mL. Din cauza condi ion rii NaOH sub form  de 
pelete, care cântaresc fiecare 0,050-0,100 g s-ar putea s  nu reu i i 
cânt rirea exact  a acestei cantit i. 
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Pune i într-o eprubet  2 mL solu ie Al(NO3)3 cu concentra ia 0,1M i 
ad uga i cu o pipet  Pasteur 3 mL solu ie 0,2M de NaOH. Observa i 
precipitatul ab gelatinos format. Continua i ad ugarea agitând din când 
în când mediu de reac ie. Observa i dizolvarea precipitatului i ob inerea 
unei solu ii incolore limpezi. Pentru a forma un precipitat mai abundent 
se poate folosi o concentra ie a s rii de aluminiu de 0,2M. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

S rurile de aluminiu sunt iritante, azota ii având caracter oxidant. 
Hidroxidul de sodiu este coroziv. 

Al(NO3)3*9H2O 
 

NaOH 
 

 
ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Al(NO3)3(aq)  +  3 NaOH(aq) ---> Al(OH)3(s)  +  3 NaNO3(aq) 

Al(OH)3(s)    +    NaOH(aq)   ---> Na[Al(OH)4](aq) 

CONCLUZII 

O solu ie care con ine ioni de Al3+ este limpede i incolor  îns  este 
foarte sensibil  la prezen a ionilor de hidroxil HO- când formeaz  un 
precipitat gelatinos de Al(OH)3 eviden iat în solu ie prin apari ia unei 
tulbureli. Aceasta se datoreaz  produsului de solubilitate foarte sc zut 
pe care-l are acest hidroxid  KS = 3x10-34. [3] Cantitatea de precipitat 
format  este maxim  când se atinge un raport molar NaOH:Al3+ 3:1. 
Continuând ad ugarea bazei, precipitatul se dizolv  în cele din urm  
solu ia devenind incolor  i limpede datorit  form rii unui complex 
solubil în ap  de tetrahidroxo aluminat de sodiu Na[Al(OH)4]. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dup  o prealabil  dilu ie amesteul de reac ie poate fi eliminat la canal. 
[4] Cu toate acestea este recomandabil s  colecta i resturie care con in 
aluminiu în recipie i folosi i pentru de euri metalice mai pu in toxice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Solu ie 
limpede de 

Al(NO3)3 0,1M 

Fig. 2 Precipitatul de 
Al(OH)3 format la 

ad garea de NaOH 

Fig. 3 Excesul de 
baz  determin  

dizolvarea 
hidroxidului 

Fig. 4 Se formeaz  
un complex solubil în 
ap  de Na[Al(OH)4] 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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SOLUBILIZAREA HIDROXIDULUI DE 
ZINC CU EXCES DE HIDROXID DE SODIU 

 

PREZENTARE GENERAL  

Zincul este un metal ce apare de cele mai multe ori în form  ionic  i 
rareori legat covalent în compu i organozinc. Când zincul este în form  
ionic , acesta de cele mai multe ori este sub forma unei combina ii 
complexe. 

Oxidul i hidroxidul de zinc au propriet i amfotere, reac ionând atât cu 
acizii cât i cu bazele. Prezenta demonstra ie experimental  ilustreaz  
capacitatea hidroxidului de zinc de a reac iona cu bazele alcaline cu 
formarea unei combina ii complexe de tetrahidroxo zincat de sodiu 
Na2[Zn(OH)4] interpretat în trecut ca fiind o asociere liniar  de ioni 
ZnO2

2-. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i o solu ie de azotat de zinc Zn(NO3)2 0,2M i una de hidroxid 
de sodiu NaOH 0,4M. Turna i într-o eprubet  3 mL din solu ia de azotat 
de zinc i picura i peste aceasta, cu o pipet  Pasteur, solu ia alcalin  
preparat . Observa i ce se întâmpl  în eprubet . Continua i ad ugarea 
pân  când nivelul solu iei din eprubet  este dublul celei ini iale. Nota i 
observa iile f cute pe parcursul ad ug rii. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

NaOH 
 

Zn(NO3)2  
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Zn(OH)2 + 2 HCl ---> ZnCl2 + 2 H2O 

Zn(OH)2 + 2 NaOH ---> Na2ZnO2 + 2 H2O 

Zn(OH)2 + 2 OH- ---> [ZnO2]
2- + 2 H2O 

CONCLUZII 

La ad ugarea de hidroxid de sodiu la o solu ie con inând ioni de zinc (în 
acest caz azotat de zinc) se formeaz  un precipitat alb gelatinos de 
hidroxid de zinc Zn(OH)2. Dac  ad ugarea de baz  alcalin  dep e te 
raportul stoechiometric de 1:2 Zn2+:HO- se observ  dizolvarea 
precipitatului gelatinos cu formarea unei solu ii incolore, limpezi a unui 
complex de zinc numit tetrahidroxo zincat (II) de sodiu Na2[Zn(OH)4]. 
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Când raportul stioechiometric Zn2+:HO- ajunge s  fie 1:4 precipitatul alb 
de hidroxid de zinc este complet dizolvat. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Elimina i la canal solu iile utilizate dup  o prelabil  diluare cu ap . 
Evita i contactul complexului de zinc cu obiecte din aluminiu. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Solu ie limpede de azotat de zinc Fig. 2 Apari ia hidroxidului de zinc la 

ad ugare de baz  alcalin  

  
Fig. 3 Excesul de hidroxid de sodiu dizolv  
precipitatul 

Fig. 4 Solu ie limpede de tetra hidro-
xozincat de sodiu Na2[Zn(OH)4] 
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STINGEREA UNEI FL C RI CU 
AJUTORUL DIOXIDULUI DE CARBON 

 

PREZENTARE GENERAL   

Acest experiment prezint  stingerea unei fl c ri folosindu-ne de dioxidul 
de carbon. CO2 este produs dintr-o reac ie a carbonatului de calciu 
CaCO3 (calcarului) cu acidul clorhidric HCl. Dioxidul de carbon are o 
densitate mai mare decât aerul, astfel c  va coborî la nivelul solului, 
înlocuind aerul respirabil. Este folosit la stingerea fl c rilor, deoarece 
înlocuieşte oxigenul. Extinctoarele cu dioxid de carbon sunt eficiente în 
cazul incendiilor mici sau a celor electrice. Substan a nu va cauza 
deteriorarea echipamentului electric i nici nu produce scurtcircuite cum 
s-ar întâmpla în cazul folosirii apei la stingerea incendiului. [1,2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

O cantitate redus  de calcar, CaCO3 este depus  într-un pahar 
Erlenmeyer, închis cu un dop ce prezint  dou  g uri în interior. Primei 
g uri îi este ataşat  o pâlnie de picurare cu acid clorhidric, HCl (C=2 
mol/L), iar celei de-a doua g uri i se fixeaz  un tub de sticl , curbat 
care este continuat cu un tub flexibil de cauciuc. La deschiderea 
robinetului pâlniei de picurare, acidul clorhidric într  în flaconul 
Erlenmeyer, pic turile sale intr  în reac ie cu calcarul şi formeaz  
dioxidul de carbon. Prin tubul de sticl  i cauciuc gazul generat în cursul 
reac iei se va scurge din sistem. În locul montajului siplu descris mai 
sus se poate folosi i un dispozitiv mai elaborat (aparatul Kipp) care 
este conceput special pentru generarea gazelor în laborator, folosind 
acelea i ingrediente: HCl i CaCO3.  

Dac  a ez m într-un pahar Berzelius de 250 mL o lumânare aprins  în 
interior (o pastil ) i conducem tubul din care iese dioxid de carbon la 
gura paharului vom observa c  dup  câteva secunde, lumânarea se 
stinge, paharul s-a umplut cu dioxid de carbon. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Acidul clorhidric diluat este coroziv pentru metale. 

HCl 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CaCO3 (S)+ 2 HCl(l) ---> CaCl2 (l) + H2O (l) + CO2(g) 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CONCLUZII 

Dioxidul de carbon are densitate mai mare decât aerul. Astfel dac  
acest gaz este scurs într-un recipient va înlocui aerul din acesta. Lipsind 
aerul, lumânarea se stinge, dioxidul de carbon fiind un gaz care nu arde 
i nu între ine arderea. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Substan ele r mase pot fi diluate cu ap  şi turnate în chiuvet  dup  o 
prealabil  decantare a solidului CaCO3

 r mas nereac ionat. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Extinctor în laboratorul de chimie 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Kral P. et al., Einfachechemische Experimente für Schule und Ausbildung, Klett edition, 
1989, p.59 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon dioxide 
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REAC IA ALUMINOTERMIC  
 

PREZENTARE GENERAL   

Experimentul de mai jos demonstreaz  modul în care trebuie realizat  
reac ia aluminotermic  puternic exoterm  (un amestec din aluminiu Al 
şi oxid de fier(III) Fe2O3 numit i termit). În timpul reac iei, oxidul de 
fier(III) se reduce la fier, iar aluminiul este oxidat. Din cauza 
exotermicit ii foarte mari a reac iei, fierul rezultat se topeşte şi se 
scurge din vasul de reac ie. 

Aceast  reac ie este folosit  în industria construc iei de c i ferate (la 
sudarea inelor de cale ferat ). Termitul are nevoie de o energie de 
activare a reac iei de aproape 1500°C. C ldura poate proveni de la un 
arz tor de gaz, alimentat cu propan i oxigen sau generat  de un 
aprinz tor special pentru reac ia termitului care se bazeaz  pe reac ia 
de ardere a magneziului. Pentru siguran , aprinz torul este aprins în 
afara amestecului de termit imersându-se apoi în amestecul de reac ie. 

Termitul nu trebuie stins cu ap  sau s  intre în contact cu umezeala. În 
caz contrar, se produce o reac ie redox, în care apa este redus  de 
c tre metalul reactiv, la hidrogen. Astfel se poate declanşa o reac ie 
exploziv , în care material incandescent s  fie expulzat din mediul de 
reac ie. De asemenea, exist  pericolul ca amestecul de hidrogen şi 
oxigen (oxihidrogenul generat) s  explodeze. Din aceste motive, este 
recomandat ca amestecul pentru reac ia aluminotermic  s  fie depus pe 
o suprafa  uscat . [1, 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale 

Termit (amestec de Al i Fe2O3 (poate fi achizi ionat  din surse 
comerciale); 
Ghiveci pentru flori din argil  (în l ime: 8,5cm; l ime total  în partea 
superioar : 8,7cm); 
Stativ cu suport pentru ghiveci 
Dou  inele pentru stativ (unul are un diametru mai mic decât 
deschiderea ghiveciului de argil , cel lalt trebuie s  fie aproape cât 
deschiderea superioar  a ghiveciului) 
Un recipient din o el galvanizat (de minim 12 litri, cu diametru de 30 de 
cm, pe jum tate umplut cu nisip) 
Aprinz tor pentru amestecul aluminotermic (de achizi ionat de la [3]) 
Micro-arz tor  
Monede din aluminiu sau cupru 
Ochelari de protec ie 
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Pozi iona i suportul pe un loc neted, drept, având grij  ca niciun obiect, 
material inflamabil s  nu fie mai aproape de 2 metri. Cele dou  inele 
pentru stativ sunt ataşate acestuia în aşa fel încât ghiveciul de flori s  
fie deasupra recipientului din o el galvanizat, umplut cel pu in pe 
jum tate cu nisip. Inelul de sus inere de dedesubtul ghiveciului trebuie 
s  fie mai îngust decât baza acestuia pentru ca ghiveciul s  se a eze pe 
acesta, iar al doilea inel de sus inere sus ine ghiveciul în partea lui 
superioar , împiedicând mişcarea acestuia sau chiar r sturnarea. Baza 
ghiveciului nu trebuie s  fie pozi ionat  mai sus de 40 de cm deasupra 
recipientului cu nisip. Realiza i o deschidere uşoar  asemeni unei 
cavit i în mijlocul nisipului din recipientul de o el. În aceasta va curge 
fierul brut rezultat în urma reac iei. Orificiul de la baza ghiveciului 
trebuie acoperit cu o moned  de aluminiu sau de cupru pentru a 
împiedica scurgerea amestecului de reac ie înainte de ini ierea 
procesului chimic (temitul este condi ionat sub forma unui amestec 
pulverulent).  

Pune i în ghiveci solu ie de termit acoperind 3-4 cm, ceea ce înseamn  
cam 150-180 de grame. Ave i în vedere distan a de siguran  pentru 
obiecte şi materiale inflamabile (inclusiv recipientul original al termitului 
şi be ele pentru aprindere). Aprinde i b ul pentru combustia termitului 
cu un arz tor, arunca i-l în ghiveciul de flori, dup  care retrage i-v  
rapid mâna şi reveni i în zona de siguran .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Aten ie când ini ia i reac ia. Datorit  posibilit ii elimin rii de particule 
incandescente exist  riscuri asociate incendiilor sau arsurilor. M nuşile 
de protec ie sunt recomandate, în schimb ochelarii de protec ie sunt 
absolut necesari. P stra i distan a pân  când din recipientul aflat sub 
ghiveciul în care a avut loc reac ia nu mai sar scântei.  

Fe2O3 
 

Al 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Fe2O3 (S)+ 2Al (S) ---> 2Fe (S) + Al2O3 (S) 

CONCLUZII 

Dup  ce a i urm rit reac ia puternic exoterm , l sa i amestecul din 
recipient s  se r ceasc . Observa i fierul incandescent adunat în nisipul 
din recipientul de sub ghiveciul în care a avut loc reac ia. Fierul brut 
ob inut poate fi analizat observând propriet ile pe care le are: luciu 
metalic, densitate, interac ia cu un magnet etc.  
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Produ ii de reac ie pot fi arunca i în coşul pentru deşeuri menajere. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
 Fig. 1: Construirea stativului    Fig. 2: Reac ia termitului 

 
Fig. 3: Solu ia de termit folosit  la reac ie şi be ele pentru combustie (sparklers) 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Obendrauf V., Thermit-Versuch: Zweckmäßige Zünderstattzeitraubende 
Zündmischungen Chemie und Schule (Salzburg),vol. 3 (2001), p. 9-20 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Exothermic_welding 
3.http://vcoe.or.at/shop/index.php 
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MONEDE DIN AUR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Ob inerea aurului din diverse alte substan e a reprezentat una dintre 
marile preocup ri ale alchimiei. De-a lungul timpului au existat 
numeroase încerc ri de a produce aur folosind materiale ieftine. Ast zi, 
este ştiut faptul c  e imposibil s  se ob in  aur din alte substan e prin 
intermediul unei reac ii chimice. Un material care mimeaz  aurul i se 
poate ob ie foarte u or este alama, care este un aliaj de Cu-Zn. [1, 2, 
3] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Folosi i un pahar Berzelius în care dizolva i 4 g de hidroxid de sodiu în 
50 de mL de ap . Turna i solu ia de hidroxid de sodiu împreun  cu 25 
de grame de pulbere de zinc într-o capsul  de por elan. Aşeza i vasul de 
por elan pe plasa de sârm  deasupra unui bec de gaz. Porni i becul de 
gaz, înc lzi i suspensia, amestecând mereu pân  când ajunge la 
fierbere. Cu ajutorul unui cleşte, introduce i o moned  de cupru în 
solu ie (cele care se preteaz  acestui experiment sunt modele de 1, 2 i 
5 eurocen i respectiv cele de 5 bani). Dup  30 de secunde, moneda 
este acoperit  cu un strat de culoare argintie. Tot cu ajutorul cleştelui, 
lua i capsula de por elan de pe plasa de sârm , scoate i cu grij  
moneda şi limpezi i-o sub jet de ap . Usca i-o cu o cârp  de bumbac. 
Pute i s  face i experimentul cu mai multe monede pe care le a eza i 
succesiv de a a manier  încât ele s  nu se acopere când sunt în capsula 
de por elan. În continuare, înc lzi i moneda argintie în flac ra unui 
arz tor Bunsen; ve i observa cum culoarea se schimb  din argintiu în 
auriu.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Solu ia concentrat  de hidroxid de sodiu este foarte coroziv . Ochelarii 
de protec ie şi m nuşile de cauciuc trebuie purtate pe toat  durata 
experimentului şi în timpul manevr rii solu iei.  

Acorda i mult  aten ie manevr rii pulberii de zinc; în urma înc lzirii, 
aceasta eman  vapori toxici. Substan a este un puternic agent 
reduc tor, reac ionând violent la contactul cu oxidan i. De asemenea, 
reac ioneaz  la contactul cu apa; când întâlneşte acizi sau baze, 
reac ioneaz  violent formând gaze inflamabile, explozive. 

NaOH 
 

Zinc 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Zn(s) + 2 H2O(l) + 2 NaOH(aq) → Na2Zn(OH)4(s) + H2(g) 

CONCLUZII 

În mediul puternic alcalin, zincul reac ioneaz  pentru a produce 
hidrogen şi tetrahidroxozincat de sodiu. În urm toarea etap  a reac iei, 
zincul se depune pe suprafa a de cupru. Dup  lustruirea cu o cârp  
moale, observa i c  moneda de cupru este acoperit  cu un strat argintiu 
lucios de zinc, aspect care poate fi u or confundat cu cel al unei monede 
de argint. În urma înc lzirii pe becul de gaz, a monedei argintii, zincul 
depus în strat superficial pe moneda de cupru se tope te i se aliaz  cu 
cuprul aflat dedesubt. Se formeaz , la suprafa a monedei, un aliaj auriu 
str lucitor (alama), care mimeaz  cu succes aspectul de aur al monedei 
noastre. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Pentru eliminarea resturilor dilua i suspensia de zinc cu hidroxid de 
sodiu cu ap  şi turna i-o în chiuvet . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Moned  de cupru (stânga), acoperit  cu zinc (mijloc), care a c p tat 

 culoare aurie în urma înc lzirii formând alam  (dreapta). 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Roesky H.W.; Möckel K., Chemische Kabinettstücke; 1th edition, Pearson 1996 
2. Friedrich R. Kreißl, Feuer und Flamme, Schall und Rauch; Verlag Chemie; Weinheim 
2003; p.227f 
3. https://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng1205.html 
4. https://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0360.html 
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EXPERIMENTE CU AZOT LICHID 
 

PREZENTARE GENERAL  

Azotul lichid (LN or LN2) este o form  agregat  a acestui gaz, care 
fierbe în condi ii de presiune obişnuit  la 77 K (-196 °C). Azotul lichid 
este produs industrial în cantit i mari, împreun  cu oxigenul lichid prin 
distilarea aerului lichid. În stare lichid , acesta prezint  nişte propriet i 
spectaculoase, schimbarea culorii materialelor tratate cu azot lichid, 
modificarea volumului, deformabilitatea, friabilitatea etc. [1,2, 3] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a testa schimbarea culorii materialelor, introduce i în dou  
eprubete sulfat de cupru şi respectiv floare de sulf (cam 3 cm). Aşeza i 
eprubetele într-un recipient ce con ine azot lichid. Dup  pu in timp, ve i 
observa culorile foarte str lucitoare, luminoase. 

Pentru a observa modificarea volumului, umfla i un balon, lega i-l şi 
aşeza i-l într-un vas gol de plastic. Introduce i în vas azotul lichid; ve i 
sesiza micşorarea volumului balonului din cauza condens rii (lichefierii) 
aerului din interiorul s u. Pentru a testa friabilitatea, pune i o floare 
într-un pahar Berzelius umplut cu azot lichid. Extrage i floarea şi 
zdrobi i-o cu un ciocan sau lovi i-o pur i simplu de mas . Proceda i la 
fel cu un cârnat; dup  scoaterea din azotul lichid, acesta poate fi 
sf râmat cu uşurin . Schimb rile de form  pot fi testate prin lovirea 
cu ciocanul a unui tub de cauciuc în condi ii atmosferice obişnuite, dup  
ce acesta a fost inut în azot lichid. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Azotul lichid este o substan  foarte rece (punctul de fierbere este 
foarte sc zut: -196 °C), Manevra i cu precau ie deoarece exist  
pericolul deger turilor. Manipula i folosind m nuşi izolatoare şi ochelari 
de protec ie. 

CONCLUZII 

Azotul lichid este foarte rece, tot ce vine în contact cu acesta înghea  
în câteva secunde i devine foarte casant. Din aceast  cauz , o floare, 
care este moale odat  înghe at  în azot lichid devine casant  i se 
poate sparge în mii de cioburi dac  este lovit  cu ciocanul sau de mas .  

Lichidul necesit  mai pu in spa iu decât gazul, ceea ce reprezint  un 
avantaj pentru depozitare. Din aceast  cauz  balonul umflat cu aer i-a 
mic orat volumul deoarece aerul care-l umplea a devenit lichid (la 
imersarea în azot lichid) i a ocupat un spa iu mai mic. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu turna i înapoi azotul lichid în rezervorul de provenien  din cauza 
îmbog irii sale cu oxigen. Permite i-i s  se evapore lent. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1: Fierberea azotului lichid dac  este inut la temperatura camerei 

   
Fig. 2,3: Experimentul de schimbare a volumului 

   
Fig. 4,5: Obiecte moi devin casante odat  înghe ate în azot lichid (în acest caz un m r) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Kral P. et al.: Einfache chemische Experimente für Schule und Ausbildung, Edition Klett 
1989, p. 107 
2. http://www.seilnacht.com/versuche/experin2.html 
3. http://www.univie.ac.at/pluslucis/PlusLucis/951/n2.pdf 
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DESCOMPUNEREA TRIIODURII DE AZOT 
 

PREZENTARE GENERAL  

Triiodura de azot este binecunoscut  datorit  instabilit ii sale 
accentuate fiind sensibil , în stare uscat , la orice atingere sau flac r . 
Se descompune spontan, generând explozii, uneori numai sub influen a 
unui curent de aer sau la atingerea unei pene. 

Descoperit  acum dou  secole (fiind prima dat  descris de Bernard 
Courtois in 1812) [1] are o valoare comercial  redus  datorit  
sensibilit ii sale extreme la ocuri. Astfel sinteza triiodurii de azot se 
face doar ocazional, pentru demonstra ii care scot în eviden  ”latura 
bubuitoare” a chimiei. Este o realitate faptul c  multe persoane, care nu 
studiaz  chimia în detaliu, consider  aceast  disciplin  una plin  de 
culori sau de bubuituri produse in laborator . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Se pot aplica mai multe proceduri experimentale pentru sinteza acestui 
compus în laborator. Majoritatea îns  se bazeaz  pe ad ugarea iodului 
elementar fin m cinat (un vârf de spatul  [3] sau 0.5 g [4]) la o solu ie 
concentrat  25% de amoniac (10 mL). Amestecul poate fi l sat s  stea 
câteva ore pentru perfectarea reac iei dup  care pute i filtra amestecul, 
sp la solidul cu etanol pentru eliminarea resturilor de iod nereac ionat i 
plasa solidul negru filtrat i înc  umed pe o hîrtie de filtru la uscat într-
un loc ferit, de preferin  într-o ni  f r  ventila ia pornit . 

Pentru accelerarea procesului de uscare unele proceduri experimentale 
recomand  sp larea precipitatului cu eter etilic (ATEN IE Foarte 
inflamabil!!!) [3] pentru a permite uscarea mai rapid  a precipitatului. 

Odat  uscat preipitatul apropia i-v  doar folosind echipament complet 
de protec ie (ochelari, halat, m nu i). Când precipitatul este complet 
uscat apropia i de acesta o pan  legat  de un b  de 1 m lungime. 
Observa i descompunerea imediat  a precipitatului la atingere cu un 
tunet puternic i degajarea unui gaz violet de vapori de iod. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Iodul este un reactiv periculos. Acesta poate cauza irita ii ale pielii, 
mucoaselor i ochilor, este toxic pentru mediul acvatic i corodeaz  
metalele. [2]. Solu iie concentrate de amoniac sunt toxice dac  sunt 
înghi ite sau dac  se inhaleaz  vaporii. 

NH3 
 

I2 
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NI3*NH3 
 

ATEN IE! Produsul de reac ie este 
un exploziv de contact.  

Asigura i-v  c  sunt respectate toate m surile de protec ia muncii, 
proteja i participan ii i nu permite i apropierea str inilor de locul unde 
se realizeaz  experimentul. 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Ecua ia reac iei chimice este destul de complex . Unele surse [5] o 
prezint  mai simplificat. Varianta de mai jos este un exemplu suficient 
de riguros pentru ilustrarea structurii triiodurii de azot ca un aduct cu 
amoniac. 

2 NH3(aq)  +  3 I2(s) --->  NI3*NH3(s)  +  3 HI(aq) 

 

CONCLUZII 

Triiodura de azot este un exploziv de contact deorece de descompune 
spontan la atingere, generând mari cantit i de gaze. Este atât de 
instabil încât chiar atingerea unei pene declan eaz  explozia. Ca i în 
cazul structurii triiodurii de azot exist  mai multe p reri în ceea ce 
prive te ecua ia reac iei chimice de descompunere a acestuia. inând 
cont de degajarea unui nor abundent violet de iod gazos trebuie luat  în 
considerare prima reac ie din setul de reac iid e mai jos. Dac  norul 
rezultat în urma exploziei are un aspect albicios, datorit  form rii 
prezumtive de iodur  de amoniu, atunci reac ia a doua de mai jos 
trebuie luat  în considerare. Probabil c  ambele reac ii pot s  aib  loc 
prevalen a uneia din ele fiind determinat  de temperatur  i/sau de 
cantitatea compusului folosit. 

2 NH3*NH3(s)  --->  3 I2 (g)  +  2 NH3(g)  +  N2(g) 

8 NH3*NH3(s)  --->  I2 (g)  +  6 NH4I(s)  + 5 N2(g) 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dup  realizarea descompunerii (dac  se lucreaz  în ni ) porni i 
ventila ia pentru a asigura eliminarea în siguran  a vaporilor rezulta i. 
Sp la i restul de hârtie de filtru pe care se g sea triiodura de azot cu o 
solu ie de NaOH 5M pentru eliminarea oric ror urme de compus 
exploziv. Dac  locul reac iei este p tat cu iod elementar sp la i locul cu 
o solu ie 1M de tiosulfat de sodiu Na2S2O3. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Precipitatul umed de triiodur  de azot 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_triiodide 
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GRAVAREA STICLEI CU ACID 
FLUORHIDRIC 

 

PREZENTARE GENERAL  

Acidul fluorhidric HF este un acid slab utilizat la rafinarea benzinelor cu 
cifr  octanic  ridicat  sau la prepararea sintetic  a criolitului utilizat la 
fabricarea aluminiului. Solu ia apoas  de acid fluorhidric dizolv  sticla. 
Din aceast  cauz  aceste solu ii sunt condi ionate în flacoane de 
polietilen . Datorit  faptului c  dizolv  sticla, acidul fluorhidric este 
folosit la gravarea sticlelor/geamurilor. O utilitate practic  a acestei 
propriet i este i cur area, în laboratorul de chimie, a baloanelor de 
sticl  folosite la diferite sinteze, în care sunt depuse impurit i foarte 
greu de eliminat. Cl tirea acestor baloane cu solu ie de acid fluorhidric, 
urmat  de cl tire cu ap  din abunden , elimin  un strat superficial de 
sticl  l sând interiorul balonului curat i f r  impurit i. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Capacitatea acidului fluorhidric, de a dizolva sticla, este demonstrat  
print-un experiment cu mare priz  la elevi: gravarea unei buc i de 
sticl  pe care este reprezentat  o imagine sau un logo. Pentru 
experimentul urm tor lucra i într-o ni  bine venitlat  pentru a 
împiedica inhala ia vaporilor de acid fluorhidric care sunt toxici. 

Lua i o plac  de sticl  de de m rime potrivit  (20x20 cm sau 30x30 cm) 
ale c rei margini a i prelucrat-o ini ial cu hârtie abraziv  pentru a 
elimina muchiile t ioase. Acoperi i-o cu un strat sub ire i uniform de 
parafin  prin picurarea unei cantit i de parafin  dintr-o lumânare i 
înc lzirea cu aten ie a întregii sticle deasupra unui bec de gaz. Când 
stratul sub ire de parafin  este înt rit schi a i cu o urubelni  sub ire o 
imagine/logo pe sticla respectiv  zgâriind stratul superficial de parafin .  

Aplica i cu un burete solu ie de acid fluorhidric pe întreaga suprafa  a 
sticlei. Repeta i procedura dup  câteva minute asigurându-v  c  zonele 
zgâriate sunt în contact cu acidul fluorhidric. Apoi sp la i sticla sub un 
jet de ap  asigurând eliminarea în totalitate a acidului. Elimina i cu 
ajutorul unui paclu, apoi folosind un solvent, parafina r mas  pe sticl . 
Cur a i orice rest r mas cu ajutorul unor unelete potrivite (ex. 
urubeni ). Elimina i cu un solvent potrivit petele de parafin  care au 

r mas pe sticl  (hexan, xilen). Observa i rezultatul ac iunii acidului 
fluorhidric asupra sticlei. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HF 
 

Xilen sau hexan 
 

Acidul fluorhidric cauzeaz  leziuni foarte grave ale pielii, care nu sunt 
observabile imediat datorit  faptului c  HF atac  i termina iile nervoase 
împiedicând impulsurile nervoase ale durerii s  ajung  la creier. Arsurile 
cu HF sunt evidente în general mai târziu, a doua zi. Datorit  absor iei 
sale rapide prin piele sau mucoase p trunde în organism unde atac  
oasele producând decalcifieri periculoase. Manevra i cu mare aten ie 
acest compus!!! 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

SiO2  +  4 HF   →   SiF4  +  2 H2O 

SiF4   +  2 HF   →   H2SiF6 

CONCLUZII 

Parafina izoleaz  sticla de agen ii chimici din exterior. În momentul în 
care acest strat superficial este zgâriat cu o urubelni , pe urma 
zgârieturii sticla nu mai este izolat  de exterior. Aplicarea cu buretele a 
solu iei de acid fluorhidric determin  corodarea sticlei în zona zgâriat  
dup  reac iile chimice prezentate mai sus. Dioxidul de siliciu din sticl  
se transform  într-un compus solubil în ap , acidul hexafluorosilicic 
ceea ce permite eliminarea acestuia din zona unde s-a format, aceasta 
ap rând gravat  în locul în care a ac ionat acidul fluorhidric. În func ie 
de experien a celui care opereaz  experimentul se pot ob ine imagini 
foarte interesante, dup  cur area sticlei de parafina în exces, imagini 
cu mare impact asupra elevilor care particip . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Resturile de acid fluorhidric de pe burete sau cele surse de pe sticla 
tratat  în vederea grav rii se pot colecta într-un vas cu ap  peste care 
se adaug  o sare solubil  de calciu (CaCl2). Se formeaz  un precipitat 
greu solubil în ap  de CaF2 care poate fi eliminat la canal înso it de ap  
din abunden . 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

         
Fig. 1 Preg tirea b ii de parafin  cu care se 
acoper  bucata de sticl  înainte de gravare 

Fig. 2 Izolarea sticlei de mediul exterior cu 
un strat de parafin  

          
Fig. 3 Realizarea figurii zgâriind 
parafina cu urubelni a i apoi tratarea 
cu acid fluorhidric a zonelor în care s-a 
eliminat stratul protector de parafin  

Fig. 4 Dup  corodarea sticlei, se elimin  
mecanic excesul de prafin , eventualele pete 
fiind eliminate cu ajutorul unui solvent (hexan) 

        
Fig. 5 Cur area mecanic  a zonei 
corodate 

Fig. 6 Rezultatul grav rii sticlei cu acid fluorhidric 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.uludagsozluk.com/k/hidrojen-flor%C3%BCr/ 
2. http://www.askimya.com/hidroflorik_asit-836_tr_cd.html 
3. http://www.yurtglass.com/content-449-cam_tarihcesi.html#.WGkMu1WLTDc 
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VULCANUL CHIMIC 

 

PREZENTARE GENERAL  

Una dintre cele mai frecvent utilizate reac ii care mimeaz  un vulcan 
chimic este descompunerea dicromatului de amoniu (NH4)2Cr2O7 o 
substan  cristalin , portocalie care prin aprindere genereaz  produ i de 
reac ie volumino i i u ori care pot fi antrena i de gazele care se degaj  
în cursul reac iei. Reac ia poate fi aplicat  la studiul reac iilor redox, la 
studiul tipurilor de reac ii ca exemplu pentru reac iile de descompunere, 
de reac ie de ordinul 1 sau de reac ie exoterm . Datorit  schimb rilor 
semnificative care se pot pune în eviden  în timpul reac iei: de la 
cristale portocalii la un produs pufos de culoare verde închis aceast  
reac ie este un candidat ideal pentru definirea conceptului de reac ie 
chimic . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Plasa i câteva grame, nu mai mult de 10 g, de dicromat de amoniu 
(NH4)2Cr2O7 într-un creuzet sau vas de evaporare din por elan pe care-l 
a eza i într-o ni  pe un suport termorezistent. A eza i o coal  întins  
de hârtie sub vasul de por elan pentru a putea recupera u or produsul 
de reac ie Aprinde i sarea portocalie cu un chibrit sau brichet . Pute i 
ini ia aprinderea i turnând în centrul conului portocaliu 1mL de aceton  
care se poate aprinde foarte u or ini iind descompunerea dicromatului. 
[2] Pentru un efect corespunz tor al reac iei, plasa i reactantul într-un 
vas cu pere i înal i, vas care se umple repede debordând apoi produsul 
verde generat, proces înso it de emiterea unei jerbe abundente de 
scântei asigurându-se astfel un vulcan. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Ca orice compus de Cr(VI) dicromatului de amoniu (NH4)2Cr2O7 este o 
sare toxic , cancerigen . Nu inspira i praful generat în cursul reac iei. 
[3] Este preferabil ca reac ia chimic  s  se realizeze într-o ni . 

(NH4)2Cr2O7 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

(NH4)Cr2O7(s)   --->  Cr2O3(s)  +  N2(g)  +  4 H2O(l) 

CONCLUZII 

Odat  aprins dicromatul de amoniu (NH4)2Cr2O7 se descompune 
generând un volum mare de oxid de crom(III) Cr2O3 care se produce în 
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valuri i care este antrenat de azotul gazos i vaporii de ap  genera i de 
sistemul chimic. Fiind o reac ie exoterm  i apa care se degaj  este în 
form  de gaz iar scânteile emise accentueaz  efectul de vulcan. La o 
discu ie mai aprofundat  cu elevii privind procesul chimic care se 
desf oar  se poate scoate în eviden  faptul c  dicromatul de amoniu 
(NH4)2Cr2O7 este deopotriv  i oxidant i reduc tor. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

De i foarte periculos, toxic i cancerigen dicromatul de amoniu 
(NH4)2Cr2O7 genereaz  compu i f r  toxicitate evident : Cr2O3, azot N2 
(un component al aerului) i abur, care este ap  fiebinte H2(g). 
Recupera i oxidul de crom, Cr2O3 într-un flacon pentru alte experimente 
care se pot realiza.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

    
Fig. 1 Reactantul ini ial 
dicromatul de amoniu 
(NH4)2Cr2O7 

Fig. 2 Evolu ia rea iei 
mimând un vulcan 

Fig. 3 Produsul de reac ie 
Cr2O3. 

 
Fig. 4 Vulcanul chimic 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001709/ammonium-dichromate-
volcano 
2. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge, Tokyo; VCH 1996, p 78-79 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_dichromate 
4. De Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 81-82 
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GRAVAREA UNEI SUPRAFE E METALICE 
 

PREZENTARE GENERAL  

Metalele pot reac iona cu anumite solu ii acide. Procesul de reac ie 
local  a unei suprafe e metalice cu o solu ie acid  se numeşte gravare 
acid .  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Acid clorhidric (HCl, 2M sau 4M) 
- Mici pl ci din zinc (în jur de 2,5 x 4,0 cm, dar nu mai mult de 1 

mm grosime) 
- Penset  
- Chibrituri 
- Instrument de gravare 
- Perie mic  
- Vas Petri 
- Cear  de parafin  
- Prosop de hârtie 
- Bec de gaz + Trepied + Sit  

Înc lzi i ceara deasupra becului de gaz pân  când aceasta se topeşte. 
Lua i o pl cu  de zinc şi aplica i-i un strat de cear  ajutându-v  de o 
periu . Asigura i-v  c  bucata de zinc este acoperit  integral. Lua i un 
instrument de gravare şi r zui i ceara din acele locuri unde dori i ca 
zincul s  fie gravat (de exemplu realiza i un desen sau scrie i ceva). 
Folosindu-v  de penset , introduce i bucata de zinc într-un recipient din 
sticl  con inând acid clorhidric HCl 2M sau 4M. Asigura i-v  c  pl cu a 
este scufundat  în întregime în solu ia de acid. Dup  10 minute, tot cu 
ajutorul pensetei, scoate i pl cu a de zinc, sp la i-o şi usca i-o cu un 
prosop de hârtie. Este momentul s  îndep rta i ceara, când pute i 
observa, în forma final , bucata de zinc gravat . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

HCl 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Zn(s) + 2HCl(l) ---> ZnCl2(aq) + H2(aq) 
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CONCLUZII 

Când zincul este introdus într-un recipient din sticl  ce con ine acid 
clorhidric, acele p r i neacoperite cu cear  reac ioneaz  local cu aidul. 
Metalul corodat se transform  în ioni de zinc, dizolvându-se în solu ie i 
l sând loc liber în structura metalului, loc liber care dup  un timp este 
destul de adânc s  arate ca fiind gravat. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acidul clorhidric trebuie diluat cu ap  pentru a fi eliminat la canal în 
condi ii de siguran . Zincul şi zincul gravat (produsul) final al 
experimentului pot aruncate împreun  cu alte materiale solide la gunoi 
sau p strate pentru alte exprimente în care este nevoie de zinc metalic. 

Substan a: Eliminare: 

HCl Poate fi scurs în chiuvet , dar diluat cu ap  

Zinc Aruncat împreun  cu alte materiale solide 

Zinc gravat Aruncat împreun  cu alte materiale solide 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Ceara 
cu care se va 
acoperi 
suprafa a 
metalic  

Fig. 2 Acidul clorhidric 4M necesar 
pentru corodarea zonelor de pe 
care ceara a fost eliminat  
mecanic 

Fig. 3 Pl cu e de zinc folosite 
pentru experimentul de gravare 
acid  a metalelor. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Paraffin_wax 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrochloric_acid 
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REDUCEREA OXIDULUI DE CUPRU 
FOLOSIND CARBON 

 

PREZENTARE GENERAL   

Prin natura sa, cuprul este un metal folosit în multe scopuri, putându-se 
ob ine în multe moduri. În cadrul acestui experiment, vom realiza 
reduc ia oxidului de cupru folosind carbon. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Oxid de cupru (CuO) 
- Carbon (C) 
- Eprubet  
- 2 spatule 
- Clem  pentru eprubet  
- Vas Petri  
- Mortar şi pistil 
- Chibrituri 
- Arz tor Bunsen  
- Pâlnie 

Cu ajutorul spatulelor, ad uga i oxid de cupru şi carbon în mojar. 
Amesteca i bine cele dou  substan e folosindu-v  de pistil. Turna i 
amestecul în eprubet  cu ajutorul pâlniei pentru pulberi. Clema pentru 
epubet  v  va permite s  ine i recipientul deasupra arz torului Bunsen, 
pân  când amestecul începe s  reac ioneze devenind incandescent. În 
cele din urm , ve i putea observa nuan a de roşu-brun a metalului 
format la suprafa . Turna i compozi ia în vasul Petri pentru a vizualiza 
cuprul ob inut. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CuO 
 

Cu 

 

C 
 

CO2 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2 CuO(s)  +  C(s)   --->  2 Cu(s)  +  CO2(g) 

CONCLUZII  

Oxidul de cupru poate fi redus la cupru metalic folosind carbon care, 
prin oxidizare, devine dioxid de carbon. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouette.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Amestecul din vasul Petri poate fi aruncat la coşul cu deşeuri organice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Instrumente necesare 
experimentului. 

Fig. 2 Materiale Fig. 3 Cuprul ob inut prin 
reducerea oxidului de cupru 
CuO 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE  

1. http://spmchemistry.onlinetuition.com.my/2013/12/oxidation-and-reduction-in-terms-
of.html?m=1 
2. http://www.nhehs.org.uk/chemistry/_Carbon_(charcoal)_Copper_oxide.html 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_pictograms 
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CRACAREA PARAFINEI 
 

PREZENTARE GENERAL  

În acest experiment, se demonstreaz  cum are loc procesul de cracare 
a parafinei: un amestec de hidrocarburi saturate care trecute peste un 
catalizator aflat la (500–600°C). Cracarea are loc datorit  tratamentului 
termic; temperatura ridicat  conduce la o agita ie puternic  a 
moleculelor urmat  de ruperea leg turilor chimice care genereaz  
fragmente moleculare mai mici. Acest experiment este un model al 
procesului industrial de cracare, proces care este important din cauza 
cererii crescute de combustibili.   

Hidrocarburile se fierb, iar gazele de hidrocarbur  sunt trecute peste un 
pat fierbinte de piatr  ponce care ac ioneaz  ca un catalizator cu o 
suprafa  activ  foarte mare. Acest catalizator furnizeaz  hidrocarburi 
gazoase. Cel pu in jum tate din moleculele supuse procesului de 
cracare devin alchene. De exemplu, n-decan (un alcan neramificat cu 
10 atomi de carbon) poate fi cracat producând pentru ȋnceput n-octan i 
eten  (vezi ecuația reacției). Mai departe, octanul poate fi cracat ȋn 
continuare.  

Amestecul produs, format din hidrocarburi gazoase cu lan  scurt vor fi 
colectate i testate pentru: (I) miros, (II) inflamabilitate i (III) pentru 
identificarea hidrocarburilor nesaturate (cu ap  de brom precum i cu 
solu ie de permanganat de potasiu).   

MATERIALS AND METHOD 

Materiale necesare:  

O eprubet  pentru ȋnc lzire, o pipet , o eprubet  cu dop de cauciuc 
pentru transfer de gaze, o clem  cu care se va fixa eprubeta de 
ȋnc lzire, un tub de trecere a gazelor, vas mare cu ap , 6 eprubete cu 
dopuri de cauciuc, stativ i bec de gaz Bunsen.   

Reactivi:  

Piatr  ponce (sau buc i de ceramic  neglazurat ), parafin  lichid , ap  
de brom, permanganat de potasiu, acid sulfuric concentrat.  

Procedeu: Vezi figura 1 

1. Pune i aproximativ 2 cm de vat  mineral  la baza eprubetei de 
ȋnc lzire. Picura i pe vata mineral  aproximativ 2-4 cm3 parafin  lichid  
utilizând o pipet . Utiliza i suficient  parafin  pentru a ȋmbiba vata 
mineral  complet.  
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2. Prinde i cu o clem  eprubeta în partea de sus, astfel ȋncât s  o pute i 
ȋnclina u or dup  cum arat  figura 1. Pune i catalizatorul (buc i de 
ceramic  sau piatr  Ponce) ȋn mijlocul eprubetei i conecta i tubul de 
colectare a gazelor prin intermediul dopului de cauciuc care-l con ine.  

3. Umple i 2/3 vasul cu ap  i pozi iona i tubul de colectare a gazelor, 
care vine de la eprubeta unde are loc cracarea, în ap .       

4. Umple i o eprubet  cu ap  i închizând cu degetul gura eprubetei 
pozi iona i-o în vasul cu ap  exact deasupra tubului de colectare a 
gazelor.  

5. Aprinde i becul de gaz i înc lzi i timp de câteva minute catalizatorul 
de la mijlocul eprubetei din stativ pân  când sticla devine 
incandescent . Evita i ȋnc lzirea eprubetei ȋn aproierea dopului. 

6. În timp ce p stra i catalizatorul fierbinte, mi ca i flac ra din când ȋn 
când pentru câteva secunde pentru a vaporiza o parte din parafina 
lichid . Incerca i s  produce i un flux constant de bule. Aten ie! S  nu 
ȋnc lziti prea tare parafina lichid  i nu l sa i catalizatorul s  se 
r ceasc . In timpul colect rii gazului, pentru a evita aspirarea apei ȋn 
eprubet  men ine i flac ra de ȋnc zire a eprubetei. În cazul ȋn care 
observa i o tendin  de re-aspirare a lichidului ridica i ȋntreaga instala ie 
cu ajutorul suportului de prindere sau scoate i tubul din ap .  

7. Dup  ce a i ob inut un flux stabil de bule, umple i cu gaz 6 eprubete 
inându-le deasupra sursei de bule (vezi pasul 4). Ave i grij  s  nu 

ridica i eprubetele umplute cu ap  din vasul cu ap  pentru a se evita 
contactul cu aerul. Sigila i eprubetele, înc  cu gura în ap , cu dopuri de 
cauciuc i pune i-le pe într-un stativ.  

8. Dup  ce a i terminat colectarea gazelor, ȋndep rta i tubul de 
aduc iune a gazelor din ap . Numai dup  aceea opri i ȋnc lzirea.  

9. Apoi ve i analiza eprubetele dup  cum urmeaz :  

- Vom elimina primele dou  eprubete deoarece acestea con in aer.  
- Vom lua a treia eprubet  pentru a testa mirosul. Sim i i un miros tipic 
de hidrocarburi u oare? Similar cu gazul folosit ȋn excursii sau GPL???  
- A patra eprubet  va fi folosit  pentru a testa inflamabiltitatea gazului. 
Odat  aprins gazul, ȋnclina i eprupeta pentru a permite gazului mai greu 
decât aerul s  ias  i s  ard .  
- În a cincea eprubet  ad uga i 2-3 pic turi de ap  de brom, ȋnchide i-o 
bine i scutura i-o. Decolorarea apei de brom va ar ta prezen a 
alchenelor i implicit a leg turilor ~C=C~ .  
- În a asea eprubet  vom ad uga 2–3 pic turi de solu ie acidifiat  de 
permanganat de potasiu KMnO4/H

+. Închidem eprubeta i o agit m 
bine. i ȋn acest caz, leg turile nesaturate vor determina decolorarea 
solu iei de permanganat de potasiu.  
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

C8H18 
 

H2SO4 
 

Br2 
 

KMnO4 
 

C10H22  
  

C2H4  
 

Protec ia ochilor: utiliza i ochelari de protec ie.  

În timpul experimenteleor trebuie s  utilizati un ecran de protec ie atât 
pentru elevi, cât i pentru profesor, ȋn cazul ȋn care ar ap rea fenomene 
nea teptate de reaspira ie a apei i spargerea eprubetei în care are loc 
cracarea.  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C10H22(g)   --->   C8H18(g)   +   C2H4(g) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Elimina i toate reziduurile lichide ȋn chiuvet  i sp la i din abunden  cu 
ap  de robinet. Arunca i toate reziduurile solide ȋntr-un co  de gunoi 
obi nuit. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig.1 Preg tiri pentru cracarea parafinei 
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Fig.2 Colectarea gazelor 

 
Fig. 3 Eprubeta cu ap  de brom decolorat  
sub influen a alchenelor 

Fig. 4 Testul cu permanganat de potasiu 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.bsquaredfutures.com/pluginfile.php/272/mod_imscp/content/1/lo_3-1-
scorm/lo_3-1-scorm/page2.html 
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EXPLOZIA GAZELOR NATURALE ÎNTR-O 
CONSERV  

 

PREZENTARE GENERAL   

Gazele naturale reprezint  un combustibil utilizat pe scar  larg . În 
scopuri casnice, acesta este utilizat  atât pentru ȋnc lzirea locuin elor 
cât i pentru g tit. Printre aplica iile sale tehnice amintim func ionarea 
motoarelor i a turbinelor.  

Compozi ia gazelor naturale depinde zona geografic  ȋn care se afl . 
Îns  ȋntotdeauna, componenta principal  este CH4 , adic  metanul.    

Gazele naturale sunt deseori arse în prezen a oxigenului pentru a 
genera c ldur   (vezi ecuația reacției). Procesul de combustie ȋncepe 
atunci când exist  suficient oxigen, prezentând o flac r  albastr  care 
indic  o ardere complet .  

Acest experiment va ar ta c  procesul de combustie nu are loc 
ȋntodeauna ȋntr-un mod controlat. Când ajunge o anumit  cantitate de 
gaze ȋn aer, reac ia pare s  se opreasc , apoi, ȋn mod cu totul 
nea teptat, amestecul explodeaz . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale necesare: 

Cutie goal  de vopsea cu capac ; 
trepied; 
furtun de cauciuc; 
chibrituri. 

Substanțe chimice 

Gaz natural. 

Mod de lucru 

Pentru ȋnceput vom da dou  g uri ȋn cutie, una ȋn capac i una pe 
fundul acesteia. Cu ajutorul unui furtun de cauciuc se umple cutia cu 
gaz prin gaura de la baz . Dup  umplere, se pune cutia pe trepied; 
gaura de la baza cutiei trebuie s  r mân  neobturat . Apoi vom aprinde 
gazul care iese prin gaura din capac. Gazul va arde pân  este epuizat. 
În acela i timp, aerul va intra ȋn cutie prin gaura de la baza acesteia. 
Flac ra va deveni din ce ȋn ce mai mic  pân  când nu mai exist  nici un 
semn de reac ie, apoi …se atinge limita de explozie la nivelul capacului 
care sare ȋn aer cu o BUBUITURA puternic  !!!  
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

CH4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CH4(g) + 2O2(g)  ---> CO2(g)  + 2H2O(l) 

CONCLUZII  

Amestecul gazelor naturale cu aerul este restric ionat la anumite limite. 
Când cantitatea de aer este prea mic , flac ra g lbuie indic  o ardere 
incomplet . Îns  atunci când exist  prea mult aer raportat la cantitatea 
de gaz, amestecul explodeaz . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu exist  de euri. 

PHOTO 

 

Fig 1. Momentul exploziei. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Flammability_limit 
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SINTEZA ŞI ARDEREA ETINEI 
(ACETILENEI) 

 

PREZENTARE GENERAL   

Acest experiment prezint  sinteza etinei (acetilenei) din carbura de 
calciu CaC2 şi ap , urmat  de reac ia de combustie a etinei rezultate. 
Pentru uz industrial, etina se ob ine în urma unei pirolize la temperatur  
înalt  a uleiului mineral sau a gazului petrolier. L mpile de acetilen , ce 
folosesc reac ia carburii de calciu cu apa, au fost frecvent folosite în 
minerit. Acum se folosesc pentru realizarea iluminatului în peşteri, 
pentru echipe de speologi deoarece consumul de oxigen al reac iei este 
sc zut. [2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Introduce i pu in  carbur  de calciu într-o cutie metalic , c reia i-a i 
f cut un mic orificiu la baz , apoi închide i-l cu un capac. Injecta i câ iva 
mL de ap  prin orificiu. Carbura de calciu va reac iona cu apa i se va 
forma etina. Dup  câteva secunde, ine i flac ra unei brichete în dreptul 
orificiului şi ve i sesiza arderea exploziv  a etinei în recipient.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Etina este foarte inflamabil  şi, în cazul amestec rii cu aerul, devine 
exploziv . Carbura de calciu este puternic inflamabil  şi coroziv ; 
provoac  irita ii ale pielii şi leziuni ale ochilor. Hidroxidul de calciu este 
foarte coroziv, d un tor pielii. Trebuie s  ave i la dispozi ie un 
extinctor. De asemenea, este necesar  purtarea m nuşilor şi ochelarilor 
de protec ie.  

C2H2 
 

CaC2 
 

Ca(OH)2 
 

O2 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CaC2(s) + 2 H2O(l)  ---> C2H2(g)+ Ca(OH)2(aq)  

2 C2H2(g)+ 5 O2(g)--> 4 CO2(g)+ 2 H2O(g) 

CONCLUZII 

Ambele reac ii sunt exoterme, ceea ce înseamn  c  se elibereaz  mult  
energie sub form  de c ldur  şi lumin . Avantajul folosirii l mpii de 
carbur  de calciu este c  aceasta func ioneaz  şi în condi ii de umiditate 
ridicat . Solu ia de Ca(OH)2 ce s-a format are un pH înalt.  
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Suspensia de Ca(OH)2 format  când carbura de calciu reac ioneaz  cu 
apa poate fi diluat  cu ap  şi scurs  la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Explozia etinei cu aruncarea capacului cutiei în care a fost acumulat  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.youtube.com/watch?v=KGfE-geH5qo(12.01.17) 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Acetylene 
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EXPLOZIA ACETILENEI (2) 
 

PREZENTARE GENERAL   

Acest experiment înf işeaz  explozia etinei, folosind anumi i compuşi 
chimici şi obişnuite de uz casnic, explozie în urma c reia se elibereaz  o 
mare cantitate de energie.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Chibrituri/ brichet  
- Detergent de vase 
- Ap  distilat  
- Carbur  de calciu 
- Conserv , flacon de 0.5 L 
- Spatul + lingur  
- Minge de tenis 
- Band  (op ional)  
- Foarfece  

Începe i prin a face o mic  gaur  pe o parte a conservei de 0,5 l, 
aproximativ la 1 cm deasupra bazei. Ad uga i 1 gram de carbur  de 
calciu în recipient şi închide i-l fixând o minge de tenis. Asigura i-v  c  
recipientul este închis ermetic printr-o ap sare ferm  a mingii. Este 
momentul s  introduce i 3 mL de detergent de vase prin gaura din 
lateral, apoi aproximativ 11 mL de ap  distilat . Aprinde i apoi un 
chibrit sau o brichet  în dreptul g urii din lateral f cut  în conserv . 
P stra i o distan  de siguran . Observa i c  acetilena explodeaz  
aruncând la mare dep rtare mingea de tenis care a închis conserva. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

C2H2 
 

CaC2 
 

Ca(OH)2 
 

O2 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CaC2 (s) + 2H2O (l)  ---> C2H2 (g) + Ca(OH)2 (s) 

C2H2 (g) + 2O2 (g)  ---> H2O (l) + 2CO2 (g) 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Substan a r mas  în recipient trebuie amestecat  cu ap  cald  şi scurs  
în chiuvet . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   

         Fig. 1 Imagine de ansamblu  Fig. 2 Ad ugarea detergentului de vase 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://carbidbus.nl/ 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbide 
3. BINAS HAVO/VWO, informationbookhavo/vwo for the education in natural sciences, 
version 6, 2013 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbide 
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BROMURAREA FOTOCHIMIC , 
RADICALIC , A HEXANULUI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Acest experiment prezint  reac ia de substitu ie radical  a bromului cu 
hexanul. Reac iile radicale sunt adesea induse de lumin , fotonii de 
energie înalt  fiind necesari pentru a diviza leg tura Br-Br şi a înlocui 
leg tura C-H cu leg tura C-Br. Bromul elementar este lichid, în condi ii 
standard. În natur , bromul nu apare în stare de element chimic, ci 
numai sub form  de compuşi. Compuşii cei mai importan i sunt 
bromurile. Hexanul (n-hexan) este un alcan; este un lichid incolor, 
inflamabil, având formula chimic  C6H14. [1,2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Introduce i aproximativ 100 de mL de n-hexan într-un flacon 
Erlenmeyer, pozi iona i-l într-o ni , apoi ad uga i câteva pic turi de 
brom. Observa i c  se produce o colorare distinct  ro cat . Aşeza i 
flaconul Erlenmeyer pe un proiector şi ve i putea sesiza schib rile de 
culoare care apar când lumina este stins , respectiv reaprins . Pentru a 
m sura valoarea pH-ului, folosi i o hârtie indicatoare de turnesol 
umezit .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Experimentul presupune mult  precau ie, n-hexanul este foarte 
inflamabil, d un tor s n t ii, nu trebuie eliminat în mediul 
înconjur tor. Bromul este coroziv, foarte toxic şi d un tor s n t ii, nici 
acesta nu trebuie eliminat în mediul înconjur tor. Aten ie când 
manipula i bromul. Solu ia de hidroxid de sodiu este coroziv . Purta i 
m nuşi şi ochelari de protec ie, lucra i întotdeauna într-o ni  cu 
ventila ie bun . 

C6H14 
 

NaOH 
 

Br2     
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C6H14(l)+ Br2(l)   --->   C6H13Br(l) + HBr(g) 

CONCLUZII 

Dup  ad ugarea bromului la hexan nu este vizibil  nicio schimbare când 
lumina este stins . În cazul ilumin rii, se observ  o decolorare gradual  
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a solu iei roşiatice, variind de la portocaliu la galben pân  la aproape 
incolor. Aceasta arat  c  bromul începe s  se consume, concentra ia 
acestuia scade solu ia decolorându-se gradual. Deriva ii bromura i 
forma i nu sunt colora i. La îndep rtarea dopului se ridic  un fum alb de 
acid bromhidric care se poate pune în eviden  cu ajutorul hârtiei-
indicator de turnesol umezit  care devine ro ie. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iilor reziduale li se adaug  tiosulfat de sodiu saturat pentru a 
îndep rta excesul de brom. Neutraliza i apoi cu hidroxid de sodiu şi 
solu ia poate fi eliminat  în recipientul destinat colect rii de eurilor 
organice halogenate. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Bromurarea fotochimic  dup  un mecanism radicalic a hexanului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.u-helmich.de/che/Q1/03-oc/mechanismen/SR/SR-EF.html (31.01.17) 
2. http://www.chids.de/dachs/praktikumsprotokolle/PP0077Bromierung_von_Hexan.pdf 
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BROMURAREA ALCHENELOR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Apa de brom se decoloreaz  dac  interac ioneaz  cu o alchen  (de 
exemplu 1-hexena). Apa de brom se decoloreaz  datorit  adi iei 
bromului la leg tura dubl  ~C=C~ - rezultând 1,2-dibromohexan care 
este incolor: 

 

În cazul ȋn care utiliz m un solvent care poate ac iona ca un nucleofil 
cum ar fi apa sau un alcool, ionul intermediar de haloniu poate fi “prins” 
de solvent, rezultând halohidrine ȋn cazul ȋn care solventul este apa. 
Molecula de ap  atac  atomul de carbon cel mai substituit pentru c  
acest atom este cel mai capabil s  stabilizeze (indirect) sarcina pozitiv :    

 

Acum, avem produsul 1-bromo-hexanol-2. Este foarte probabil ca cele 
dou  reac ii s  concureze. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale i Reactivi Necesari:  

M nu i, ochelari de protec ie, sor , eprubete, ap  de brom, 1-hexan 
(sau orice alt  alchen ), bromur  de potasiu KBr, acid sulfuric H2SO4, 
ap  oxigenat  H2O2. 

Mod de lucru: 

Ob inerea apei de brom: pune i ȋntr-o eprubet  0,1 grame de sare de 
bromur  (de potasiu KBr) ȋn 5-10 mL solu ie 35% H2O2, i acidifica i 
amestecul cu acid sulfuric concentrat. Pune i un dop pe eprubet  i 
agita i pân  se dizolv  ȋntreaga cantitate de bromur .  

Turna i 1 mL de 1-hexen  ȋntr-o eprubet  curat . Ad uga i 10-15 
pic turi de ap  de brom, scutura i eprubeta i observa i rezultatul. 
Culoarea brun-ro cat  a apei de brom va disp rea. 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C6H12(aq)+ Br2(aq) + H2O(l) --> C6H13BrO(aq)+H3O
+(aq)+Br-(aq) (1) 

C6H12(aq)+ Br2(aq) ---> C6H12Br2(aq)                (2) 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

209 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Br2 
 

H2O2 
 

KBr 
 

C6H12Br2 
1,2-dibromohexane  

H2SO4 
 

C6H13BrO 
1-bromo-2-hexanol  

C6H12 
 

  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i toate reziduurile prin turnarea lor ȋntr-un container destinat 
colect rii de eurilor organice halogenate. 

PHOTO 

 
Fig 1 and 2.  Decolorarea apei de brom 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www2.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/chem2/orglab1.htm 
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REAC IA DINTRE ACETILEN  I CLOR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Etina (acetilena) reac ioneaz  foarte energic cu clorul, procesul fiind 
atât de energetic încât dac  el se realizeaz  sub ap  se pot observa mici 
scântei (flash) înso ind reac ia de adi ie. Acestea sunt datorate efectului 
puternic exoterm care înso e te aceste reac ii. Pentru a se pune în 
eviden  energeticitatea procesului se propune o procedur  
experimental  la scar  micro, în cadrul c reia se sintetizeaz  în dou  
seringi cele dou  gaze, care apoi sunt aduse în contact într-un pahar cu 
ap . Reac ia trebuie desf urat  cu aten ie datorit  faptului c  în timpul 
acesteia se produce 1,2-diclor eten  i 1,1,2,2-tetraclor etan care sunt 
reactivi periculo i. [1, 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Preg ti i dou  dispozitive de generat gaze realizate, fiecare, dintr-o 
eprubet  larg  prev zut  cu un dop cu dou  tuburi, conectate la o 
sering  de 2 mL i una de 30 mL. Pistonul seringii de 30 mL trebuie uns 
în prealabil pentru a aluneca u or întrucât în aceasta se vor colecta gaze 
generate în eprubet . 

Ad uga i într-una din eprubete permanganat de potasiu solid (KMnO4) 
la care conecta i o sering  de 2 mL umplut  cu acid clorhidric 
concentrat (HCl). Ad ugând în pic turi, acidul din sering  în eprubet , 
se genereaz  clor gazos care este colectat cu seringa de 30 mL. 

A eza i în eprubeta a doua câteva buc i de carbur  de calciu (carbid), 
închide i eprubeta cu un dop asem n tor primei eprubete i ad uga i, 
din seringa de 2 mL, ap  în pic turi. Gazul generat (acetilena) se 
colecteaz  în seringa de 30 mL ata at  de cel lat tub al seringii. 

Pentru a se asigura eliminarea complet  a aerului din cele dou  seringi, 
elimina i primul volum de gaz colectat în cele dou  eprubete i 
reumple i seringile. Aten ie! Clorul recoltat de la prima eprubet  este 
foarte toxic. Realiza i experimentul într-o ni  foarte bine ventilat . 

Odat  umplute cele dou  seringi, cu clor respectiv cu acetilen , ata a i 
la ele acele cu care au fost livrate. Umple i un flacon Erlenmeyer de 100 
mL cu ap , imersa i cele dou  ace astfel încat vârfurile lor s  fie în 
contact sub ap  i ap sa i încet, simultan, pistoanele pentru a face cele 
dou  gaze s  ajung  în contact unul cu cel lalt. Observa i c  cele dou  
gaze reac ioneaz , procesul este foarte puternic exoterm punându-se în 
eviden  scântei la locul reac iei. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Carbura de calciu (carbidul) genereaz  acetilen  care este un gaz 
inflamabil, exploziv în amestec cu aerul. Purta i m nu i i ochelari de 
protec ie când manipula i carbidul întrucât este iritant pentru piele, ochi 
i mucoasa respiratorie iar în reac ie cu apa eprubeta se înfierbânt . 

Acidul clorhidric concentrat este foarte coroziv, produce arsuri grave 
dac  ajunge pe piele sau în ochi. 

Permanganatul de potasiu solid este puternic oxidant putând genera 
incendii dac  ajunge în contact cu anumite substan e organice. Este 
toxic dac  este înghi it, provoac  arsuri ale pielii i ochilor i este foarte 
toxic pentru mediul acvatic, cu efecte de lung  durat . 

Clorul pe lâng  toxicitatea sa ridicat , care determin  embolii 
pulmonare, este un agent oxidant puternic putând, i el, cauza incendii 
sau între ine incendiile cauzate de al i factori. 

Etina este inflamabil  i poate cauza explozii în reac ie cu a i compu i, 
chiar i în absen a aerului. 

CaC2 
 

HCl conc. 
 

KMnO4 
 

Cl2 
 

C2H2 

 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

CaC2 (s) + 2 H2O (l)  ---> Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g) 

2KMnO4(s)+16HCl(l) ---> 5 Cl2(g)+2 KCl(s)+ 2 MnCl2(s) + 8 H2O(l) 

C2H2 (g)   + Cl2 (g)    ---> 2 C (s) + 2 HCl (aq) 

C2H2 (g)   + Cl2 (g)    ---> C2H2Cl2 (g) + C2H2Cl4 (g) 

CONCLUZII 

Experimentul ilustreaz  reac ia puternic exoterm  dintre acetilen  i 
clor cu formarea 1,2-diclor etenei i 1,1,2,2-teraclor etanului. Cu toate 
c  se realizeaz  în ap , care are capacitate caloric  mare, deci preia 
c ldura cu mare eficien , în cursul reac iei se pun în eviden  mici 
scântei sau fulgere, rezutate de la c ldura care se degaj  în reac ia de 
adi ie. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Carbura de calciu se poate recupera pentru alte experimente. Solu ia 
apoas  în care s-au format compu i halogena i trebuie decantat  iar 
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reziduul de pe fund trebuie eliminat în containere destinate colect rii 
solven ilor halogena i. Resturile de la sinteza clorului se elimin  în 
containere destinare colect rii reziduurilor de metale putin toxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Scântei sub ap  la locul reac iei dintre etin  i clor 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://158.64.21.3/chemistry/STS/phiwag/Ethin_chlor.pdf, 11.12.16 
2. http://www.chids.de/dachs/praktikumsprotokolle/PP0115Blitze_unter_Wasser.pdf, 
19.12.16 
  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

213 

SINTEZA ACETILURII DE ARGINT 
 

PREZENTARE GENERAL  

Acetilurile metalelor tranzi ionale sunt compu i ionici ai acetilenei, 
insolubili în ap , putând fi astfel sintetizate în solu ii apoase unde se 
formeaz  sub form  de precipitate. Alchinele au o mare tendin  de 
sintez  a acetilurilor de acest fel, proprietatea fiind folosit  pentru 
identificarea alchinelor marginale într-un amestec de gaze. Procedeul 
este simplu: se barboteaz  amestecul de gaze de analizat prin solu ia 
unui complex de metal tranzi ional (de exemplu reactiv Tollens hidroxid 
de diamminoargint(I)) i dac  se formeaz  un precipitat de acetilur  de 
argint este evident c  amestecul de gaze con inea o alchin  marginal . 

Capacitatea acetilenei ( i a acetilurilor marginale) de a precipita sub 
form  de acetilur  de argint a fost folosit  în trecut pentru izolarea 
resturilor de argint din solu iile reziduale. De i procesul este relativ 
simplu se impune o aten ie sporit  la manevrarea acetilurii de argint 
uscate, întrucât aceasta este foarte instabil  i se descopune prin 
explozie la lovire sau presiune. [1] Urm toarea procedur  se refer  la 
sinteza i analiza propriet ilor acetilurii de argint. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepararea Reactivului Tollens Hidroxidul de diamminoargint(I) 
[Ag(NH3)2]OH se prepar  în doi pa i: 20 mL AgNO3 0.3M se trateaz  cu 
câteva pic turi de hidroxid de sodiu NaOH 3-4M. Precipitatul abundent 
gri-brun de oxid de argint format se reia cu o solu ie concentrat  de 
amoniac 25%, în por iuni mici, pân  când amestecul de reac ie devine 
limpede prin dizolvarea complet  a precipitatului. Aceasta este Reactivul 
Tollens! Acesta trebuie folosit cât este proasp t întrucât nu se poate 
p stra în timp. [2] Exist  proceduri care sar peste etapa de alcalinizare 
cu NaOH ad ugând la azotat de argint amoniac concentrat (care de fapt 
con ine i NH4OH ce precipit  oxidul de argint). 

Prepararea acetilenei Acetilena se genereaz  prin reac ia carburii de 
calciu (CaC2 sau carbid) cu apa. Pentru aceasta se folose te un flacon 
Erlenmeyer de 250 mL în care se g sesc 3 g de acetilur  de argint 
(câteva buc i de m rimea unei alune de p mânt) la care se adaug  
30-50 mL de ap . Înfunda i flaconul cu un dop de cauciuc g urit prin 
care a i trecut un tub de sticl  în form  de U.  

Reac ia de ob inere a acetilurii de argint demonstreaz  caracterul 
u or acid al acetilenei (respectiv al acetilurilor marginale) i tendin a 
acestora de a forma acetiluri ionice cu complec ii metalelor 
tranzi ionale. Întroduce i cap tul liber al tubului în solu ia Tollens, astfel 
încât acetilena generat  s  barboteze în solu ia de complex i observa i 
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ce se întâmpl . Încerca i s  precipita i întreaga cantitate de argint din 
solu ie prin ad ugare, dac  este necesar, de noi cantit i de carbur  de 
calciu. Odat  terminat procesul de precipitare, filtra i suspensia i lasa i 
solidul s  se usuce într-un loc întunecat. Odat  uscat  manevra i cu 
aten ie întrucât acetilura de argint este instabil . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [3] 

AgNO3 
 

NaOH 
 

  

NH3 
 

Tollens' 
 

CaC2 
 

C2Ag2  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 
CONCLUZII 

Carbura de calciu reac ioneaz  cu apa i genereaz  acetilen . Aceasta, 
barbotându-se în solu ia de Reactiv Tollens, substituie hidrogenul cu 
ioni de argint Ag+ generând acetilur  de argint care este insolubil  în 
ap  formând un precipitat de culoare gri deschis. Datorit  faptului c  
este un compus de argint precipitatul trebuie ferit de lumin  pentru a 
împiedica descompunerea acestuia. Dac  preleva i o prob  de acetilur  
de argint uscat  (nu mai mult de 0,3 g), pe o hârtie de filtru plasat  pe 
un suport termorezistent i apropia i de compus o flac r  aprins  
(flac r  prins  la cap tul unui b  lung de 1 m) ve i auzi o explozie 
puternic  asociat  descompunerii instantanee a acetilurii de argint.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de argint sunt foarte toxice pentru mediul acvatic. Argintul 
distruge microorganismele care ac ioneaz  în sta iile de epurare ale 
apelor uzate. Din aceast  cauz  nu arunca i solu iile de argint la canal. 
Ad uga i HCl solu iilor reziduale de Ag, cand se formeaz  un precipitat 
de AgCl, foarte pu in solubil în ap , care se poate filtra i p stra în 
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containere destinate s rurilor reziduale de Ag. Suspensia de hidroxid de 
calciu care a rezultat în urma procesului de sinteaz  a acetilenei poate fi 
eliminat  la canal. Nu p stra i acetilura de argint întrucât este foarte 
instabil  i se poate descompune spontan prin explozie. Anumite 
proceduri fac referire la p strarea acetilurii de argint sub ap , etanol 
sau aceton , departe de orice solu ie acid  ce poate descompune 
acetilura în etin .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Rezultatul interac iei acetilenei cu 
Reactivul Tolens. 

Fig. 2 Acetilur  de argint proapsp t filtrat . 

 
Fig. 3 Lua i o cantitate mic  de acetilur  de argint, plasa i-o într-un loc ferit 

 i ini ia i explozia acesteia cu un chibrit aprins. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.powerlabs.org/chemlabs/acetylide.htm 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tollens%27_reagent 
3. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx? search_type=CatalogSearch&SearchString=calcium carbide 
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SINTEZA ACETILURII DE CUPRU(I) 
 

PREZENTARE GENERAL  

Experimentul anterior a prezentat solubilitatea sc zut  a acetilurilor 
metalelor tranzi ionale, prin prisma sintezei acetilurii de argint Ag2C2. În 
aceea i manier  se poate sintetiza i acetilura de Cu(I) prin barbotarea 
acetilenei într-o solu ie a unui complex de Cu(I). Ca i acetilura de 
argint Ag2C2 i acetilura de cupru Cu2C2 trebuie manipulat  cu aten ie 
întrucât este instabil  i se descompune prin explozie când este uscat . 
[1] În cele ce urmeaz  se prezint  procedura de sintez  a acetilurii de 
Cu(I). 

Ca i experimentul anterior aceast  lucrare de laborator este util  când 
se discut  sinteza i propriet ile complec ilor, respectiv propriet ile 
chimice ale alchinelor. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepararea complexului de Cu(I) Se dizolv  1.0 g of sulfat de cupru 
hidratat CuSO4*5H2O în cantitatea minim  de ap  necesar . Ad uga i la 
aceasta o solu ie concentrat  de amoniac, observa i în prim  faz  
ob inerea unui precipitat abastru deschis apoi dizolvarea acestuia i 
ob inerea unei solu ii limpezi de culoare albastru închis 
[Cu(NH3)4]*(SO4). Dilua i solu ia la un volum de 50 mL i ad uga i sub 
continu  agitare, 3,0 g de hidroclorur  de hidroxil amin  NH2OH*HCl 
solid . Observa i schimbarea culorii albastru închis, solu ia dup  câteva 
minute devenind aproape incolor . Se formeaz  un complex de Cu(I) 
[Cu(NH3)2]Cl which care va fi folosit  la sintez  mai departe [2]. 

Prepararea acetilenei se face ca i în experimentul descris anterior: 
acetilena se genereaz  prin reac ia carburii de calciu (CaC2 sau carbid) 
cu apa. Pentru aceasta se folose te un flacon Erlenmeyer de 250 mL în 
care se g sesc 3 g de acetilur  de argint (câteva buc i de m rimea 
unei alune de p mânt) la care se adaug  30-50 mL de ap . Înfunda i 
flaconul cu un dop de cauciuc g urit prin care a i trecut un tub de sticl  
în form  de U. 

Reac ia de ob inere a acetilurii de cupru se realizeaz  prin 
barbotarea acetilenei în solu ia de complex creat  anterior. Observa i 
apari ia unui precipitat foarte fin, de culoare ro u intens, de acetilur  de 
cupru(I). Filtra i precipitatul dup  terminarea procesului de precipitare 
i usca i solidul filtrat. Odat  uscat , manevra i cu aten ie întrucât 

acetilura de cupru(I) este instabil . 

 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

217 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu dep i i cantit ile sugerate în prezenta procedur . Cantit i mari de 
acetilur  de cupru pot produce accidente dac  este manevrat  
necorespunz tor. Nu p stra i acetilura, elimina i resturile de acetilur  
de cupru în siguran . 

CuSO4 
 

NH3  

CaC2 
 

NH4OH*HCl 
 

C2Cu2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 
CONCLUZII 

Sulfatul de cupru reac ioneaz  cu solu ia concentrat  de amoniac 
generând în prim  faz  hidroxid de cupru apoi sulfat de 
tetraamminocupru(II) [Cu(NH3)4]*(SO4) probabil amestecat cu hidroxid 
de tetraaamminocupru (II) -Reactiv Schweizer- care are formula 
[Cu(NH3)4]*(OH)2. Adi ia de hidroclorur  de hidroxil amin  NH2OH*HCl 
solid  reduce ionii de Cu(II) la Cu(I) transformând complexul ini ial în 
clorur  de diamminocupru(I) [Cu(NH3)2]Cl. Acetilena ob inut  din 
reac ia carburii de calciu (carbidului) cu apa barbotat  în solu ia de 
Cu(I) genereaz  acetilur  de cupru(I) Cu2C2 care fiind insolubil  în ap  
precipit  separându-se sub forma unui produs fin de culoare ro u închis. 
Odat  filtrat  i uscat  acetilura de cupru, expus  la o flac r , se 
descompune instantaneu, f r  explozie dar generând o jerb  de scântei. 
Aten ie!!! Folosi i un b  lung de 1 m pentru apropierea fl c rii de 
acetilura de cupru(I) i nu folosi i o cantitate mai mare de 0,5 g 
acetilur . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile cuproase sunt toxice pentru mediul acvatic. De aceea aceste 
solu ii se elimin  în containere destinate colect rii solu iilor de metale 
cu toxicitate sc zut . 

Suspensia de hidroxid de calciu care a rezultat în urma procesului de 
sinteaz  a acetilenei poate fi eliminat  la canal. Nu p stra i acetilura de 
cupru întrucât este foarte instabil  i se poate descompune spontan prin 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

218 

explozie. Elimina i orice cantitate pe care nu o mai folosi i fie prin 
descompunere fie prin tratare cu acid clorhidric când acetilura se 
descompune generând acetilen , solu ia de cupru fiind apoi eliminat  în 
modul prezentat mai sus. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Sinteza acetilurii de cupru(I) 

  
Fig. 2 Descompunerea acetilurii de cupru(I) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.powerlabs.org/chemlabs/acetylide.htm 
2. Albu C.; Petrescu O.;Cosma I.; Chimie, Manual pentru clasa a X-a; EDP Bucuresti, 
1984, p. 54  
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FERMENTA IA ALCOOLIC  I 
DISTILAREA 

 

PREZENTARE GENERAL  

Reac iile biochimice sunt foarte importante în orice moment din via a 
noastr . Ele sunt foarte utilizate pentru producerea hranei, a b uturilor 
i chiar a medicamentelor (de exemplu insulina se ob ine printr-o 

succesiune de reac ii biochimice). În prezenta demonstra ie 
experimental  se ilustreaz  modul în care reac ii biochimice servesc la 
prepararea diferitelor b uturi alcoolice: de exemplu vinul i berea. 
Fermenta ia zah rului este un proces biochimic simplu pe care omenirea 
îl cunoa te din antichitate. Scopul experimentului este s  ilustreze c  un 
simplu proces de fermenta ie este de fapt un proces biochimic care face 
apel la enzime eliberate de drojdia de bere. 

Practic se pune la fermentat o solu ie apoas  de zah r, folosind drojdia 
de bere ca agent de fermentare. Produsul care rezult  este o solu ie 
apoas  de alcool etilic care se poate separa de ap  prin distilare (o 
discu ie lung  s-ar putea face aici privind diferitele amestecuri 
azeotrope de ap /alcool care se formeaz  în cursul fenomenului de 
distilare). Punerea în eviden  a etanolului produs i distilat se poate 
face foarte simplu prin aprinderea unei probe de distilat. [1] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reactivi/materiale 
Drojdie (Saccharomyces cerevisiae), zah r (zaharoz ), ap  

Echipament chimic necesar 
Container cu capac, agitator magnetic cu înc lzire, 1 balon cu fund 
rotund de 500 mL, dou  baloane de 100 sau 250 mL, termometru, 
echipament pentru distilare (refrigerent descendent, tuburi de conectare 
la re eaua de ap , alte piese de leg tur  cu lif), platform  i inele de 
plut  pentru baloane, sticl  de ceas. 

Procedura experimental  
Dizolva i 80 g de zah r (zaharoza) in 1000 mL de ap  i ad uga i 1,0 g 
de drojdie de bere. Pune i amestecul în containerul cu capac i agita i-l 
timp de 48 de ore. Realiza i o instala ie de distilare a a cum este 
prezentat  în figura 1. Ad uga i, în balonul de 500 mL, amestecul 
fermentat timp de dou  zile i înc lzi i amestecul cu verificarea 
temperaturii din zona superioar  a balonului. Când temperatura ar tat  
de temometru atinge 78°C colecta i în cel de-al doilea balon (de 100 
mL) distilatul. Când a i colectat aproximativ 10 mL de lichid înlocui i 
balonul de la cap tul refrigerentului, preleva i din primul 5 mL de alcool 
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în sticla de ceas i aprinde i-l cu o brichet  sau chibrit. Aten ie: În 
func ie de puritatea probei aprinse s-ar putea s  nu vede i flac ra dar 
s  v  arde i dac  tine i mâna deasupra sticlei de ceas! 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Experimentul în sine nu prezint  pericole specifice manipul rii 
substan elor chimice. Aten ie se impune când se lucreaz  cu produsul 
distilat, care con ine în cea mai mare parte alcool etilic care este 
inflamabil. 

Etanol 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C12H22O11(aq)

Invertaza         2 C6H12O6(aq) 

 C6H12O6(aq)

Glucoz Oxidaza              2 CO2(g)+  2 C2H5OH(aq) 

CONCLUZII 

Zaharoza (C12H22O11) este o dizaharid  alc tuit  din glucoz  i fructoz . 
Enzima invertază provenit  de la drojdia de bere descompune 
dizaharida în componen ii ei, generând zah r invertit. Amestecul de 
glucoz  i fructoz  este supus ac iunii unui complex de enzime: glucoz 
oxidaza, transform  glucoza în etanol i dioxid de carbon iar în paralel 
fructoza este transformat  pe c i biochimice adiacente în glucoz  fiind 
apoi preluat  de procesele de fermenta ie pentru transformarea 
acesteia în alcool.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Materialele folosite în timpul experimentului nu prezint  riscuri, ele se 
pot elimina la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

vacuum

 
Fig. 1 Instala ie de distilare Fig. 2 Materiale utilizate: zah r i drojdie 
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Fig.3 Testul de ardere al distilatului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fermentation (13.01.2017) 
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PREPARAREA VINULUI ÎN CAS  
 

PREZENTARE GENERAL   

Vinul … nu s-a scris niciodat  mai mult despre un lichid consumabil ca i 
despre vin; savurarea vinului este sinonim  cu bucuria vie ii! Vinul ro u 
i romantismul sunt legate indisolubil i nici o mas  nu este complet  

f r  un pahar de vin excelent …  

În acest experiment vom aborda producerea vinului ca pe un mijloc de 
producere a alcoolului [1], la fel cum este i hidratarea etenei la scar  
ȋndustrial  [2]. 

Zah rul din fructe poate fi fermentat cu drojdie pentru a produce 
etanol. Procesul este limitat la 12%vol deoarece la valori mai mari 
celulele din drojdie se dezactiveaz . Fermenta ia se face în condi ii 
anaerobe deoarece, în caz contrar, etanolul produs poate fi oxidat mai 
departe producând acid acetic. 

Pentru a exemplifica, vom folosi un m r, dar se poate utiliza aproape 
orice fruct sau amestec de fructe. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale necesare: 1 m r, 50 grame de zah r, 250 mL ap , 250 mL 
suc de mere, drojdie, flacon Erlenmeyer de 1000 mL, mojar, plit  de 
înc lzire, dop, r z toare, dispozitiv de cur at cartofii.  

Mod de lucru: Decoji i m rul, cur a i-l de semin e apoi da i-l prin 
r z toare. În mojar, pisa i 50 grame de zah r i amesteca i-l cu m rul 
r zuit. Apoi pune i amestecul ȋn flaconul Erlenmeyer de 1L. Ad uga i 
250 mL de ap , 250 mL suc de mere i ȋnc lzi i timp de 5 minute la 
70°C. L sa i amestecul s  se r ceasc  la 25°C, apoi ad uga i drojdia. 
Închide i paharul cu un dop pentru a ȋmpiedica p trunderea aerului. 
Preferabil ar fi un dop prev zut cu un sifon de sticl  umplut cu ap  
pentru a permite eliminarea CO2 formate dar împiedicarea intr rii O2 din 
aer. L sa i con inutul s  stea astfel timp de trei s pt mâni. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

C2H5OH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C6H12O6(aq)   2 C2H5OH(aq) + 2 CO2(g) 
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CONCLUZII  

În acest experiment am produs etanol prin fermentarea glucozei dintr-
un m r i din zah rul exogen ad ugat. Dup  ce am l sat câteva 
s pt mâni s  se produc  reac ia, am identificat o cantitate substan ial  
de etanol.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Resturile de fructe se pot arunca la co ul de gunoi. Produsul fermentat 
se filtreaz , filtratul se arunc  la canal i solidul se arunc  la co ul de 
gunoi. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig 1.  Exposition of our initial equipment and materials. 

         

Fig. 2 Produsul finit i Fig. 3 vinometru, necesar estim rii con inutului de alcool. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/ethanol_fermentation 
2. http://chemguide.co.uk/organicprops/alcohols/manufacture.html  
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SINTEZA ESTERILOR METILICI AI 
ACIDULUI BORIC 

 

PREZENTARE GENERAL  

Un experiment spectaculos, foarte îndr git de elevi, care se preteaz  
atât pentru studiul experimental al procesului de esterificare cu accent 
pe posibilitatea realiz rii esterilor cu ajutorul acizilor anorganici este 
expermentul de sintez  al esterilor metilici ai acidului boric. Acidul boric 
are capacitatea de a forma esteri metilici i etilici cu propriet i 
specifice. Sinteza esterilor metilici se face cu u urin  putându-se, cu 
aceast  ocazie, demonstra câteva propriet i importante ale compu ilor 
implica i. Aparatura necesar  pentru realizarea practic  a 
experimentului este simpl  dar relevant  pentru elevii care trebuie s - i 
organizeze activitatea construind o simpl  instala ie de refluxare. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Lua i un balon cu fund rotund de 250 mL i fixa i-l deasupra unei plite 
electrice. Ad uga i în balon 2,5 g acid boric (H3BO3), turna i peste el 30 
mL metanol (alcool metilic) i 1 mL de acid sulfuric concentrat (H2SO4). 
Închide i sistemul cu un dop de cauciuc cu o singur  gaur  în care a i 
fixat o pipet  de 20 mL orientat  cu vârful în sus. Aceast  pipet  va 
ac iona ca un refrigerent r cit cu aer permi ând refluxarea amestecului 
de reac ie i a produ ilor ob inu i. De asemenea rolul pipetei este de a 
asigura egalizarea presiunilor cu exteriorul dac  se genereaz  prea 
mul i vapori în sistem. Începe i înc lzirea pân  la o temperatur  de 50-
60°C. Observa i sistemul i când începe s  fiarb  i se degaj  vapori la 
cap tul pipetei aprinde i vaporii cu un chibrit. Observa i ce se întâmpl . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Manevra i cu aten ie acidul sufuric concentrat deoarece poate produce 
arsuri chimice grave. Evita i picurarea sau stropirea hainelor cu acid 
sulfuric deoarece le degradeaz  iremediabil dac  sunt din bumbac. 
Purtarea halatului este obligatorie. Aten ie sporit  trebuie i la 
manevrarea metanolului datorit  toxicit ii ridicate i a dozei letale mici 
pe care o are. Asigura i o ventila ie corespunz toare a înc perii având în 
vedere c  la arderea esterilor se formeaz  o suspensie fin  de compu i 
ai borului. 

H3BO3 
 

H2SO4  

CH3OH 
 

C3H9BO3  
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

 

CONCLUZII 

Acidul sulfuric catalizeaz  procesul de esterificare dintre acidul boric i 
metanol, blocând în acela i timp apa care s-a format în reac ie i 
deplasând echilibrul spre dreapta. Se formeaz  esterul trimetilic al 
acidului boric care este volatil, formeaz  un azeotrop cu metanolul care 
este în exces i se vaporizeaz  sub influen a c ldurii p r sind sistemul. 
Odat  aprins acesta arde cu o flac r  specific  de culoare verde. În 
func ie de tipul pipetei montate în sistem (lungime, diametru), de 
intensitatea înc lzirii i de al i factori flac ra ob inut  poate avea 
lungimi variate. [1] 

Refluxarea terminat  dup  20-30 minute l sa i amestecul s  se 
r ceasc . Scoate i o prob  de câ iva mL cu o pipet  Pasteur, turna i-o 
într-o capsul  de evaporare i da i foc amestecului. Ve i observa fl c ri 
de culoare verde dansând deasupra capsulei asem n tor unei aurore 
boreale. Efectul este foarte vizibil într-o înc pere întunecat . (Nu uita i 
s  asigura i o ventila ie corespunz toare). 

Ad uga i 2 mL (nu mai mult!!) din lichidul de reac ie într-un flacon PET 
de 1,5 sau 2 L. Împr tia i lichidul pe pere ii flaconului apoi arunca i un 
chibrit aprins în interior. Ve i observa o mic  explozie (un fâ âit intens) 
flaconul umplându-se pentru o frac iune de secund  cu o flac r  verde 
(vezi fig. 4) i contractându-se din cauza faptului c  s-a înfierbântat în 
interior.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Esterul trimetilic al acidului boric este iritant i foarte inflamabil. 
Deoarece vaporii pot genera explozii trebuie s  se evite ca esterul s  
ajung  în spa ii închise [2]. Apa cauzeaz  descompunerea esterului. În 
general reac ia nu se realizeaz  cu cantit i mari de reactant. 
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Transfera i reziduul în containere pentru colectarea resturilor organice 
inflamabile. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1-3 Flac ra verde a esterului metilic al acidului boric. 

  
Fig. 4 i 5 Doi mL de amestec final de reac ie împr tia i pe interiorul unui 

 flacon de 2L ard instantaneu odat  aprin i, uneori cu o mic  explozie.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge, Tokyo; VCH 1996, p 304-305 
2. http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1930.pdf 
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PROPRIET ILE CHIMICE ALE ACIZILOR 
CARBOXILICI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Compu ii chimici care con in gruparea carboxil -COOH se numesc 
compu i carboxilici. Ace tia au formula general  CnH2nO2 dac  sunt 
satura i, sau corespunz toare, cu mai pu in hidrogen, pentru acizii 
nesatura i. Exist  numero i acizi carboxilici. În func ie de structura 
acestora acizii carboxilici pot s  prezinte propriet i diferite. Analizând 
îns  propriet ile chimice ale acizilor carboxilici reprezentativi ai clasei 
(acid formic, respectiv acid acetic) putem identifica o serie de 
propriet i chimice care sunt caracteristice acestei clase de substan e. 

În continuare se vor prezenta o serie de experimente prin care se pune 
în eviden  reactivitatea acizilor carboxilici: 
- cu s rurile acizilor mai slabi decât acizii carboxilici (acidul carbonic) 
- cu bazele alcaline sau alcalino-p mântoase: de ex. hidroxidul de sodiu 
- cu metale active: de ex. magneziu 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Preg ti i patru baloane în care se g sesc: BALONUL 1: carbonat de 
sodiu (Na2CO3) 2,0 g; BALONUL 2: bicarbonat de sodiu (NaHCO3) 2,0 g; 
BALONUL 3: hidroxid de sodiu 0,1M (NaOH) 30 mL, cu câteva pic turi 
de fenolftalein  i respectiv BALONUL 4: magneziu pan (Mg) 2,0 g. 
Pentru baloanele 1, 2 i 4 preg i i un dop de cauciuc traversat de un 
tub de sticl  cu un furtun ata at la cap t, furtun care va fi imersat în 
solu ii diferite dup  cum urmeaz : balonul 1 i 2 vor avea tubul imersat 
în ap  de var iar balonul 4 în ap . 

Turna i în fiecare balon o solu ie concentrat  de acid formic (HCOOH 
85%), acoperi i cu dopurile preg tite i observa i schimb rile care se 
produc. Colecta i gazul degajat în cadrul celui de-al patrulea balon i 
aprinde i-l. 

Repeta i procedura cu acelea i baloane în care îns  se toarn  o solu ie 
concentrat  de acid acestic (CH3-COOH). Nota i observa iile 
experimentale. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HCCOH 
 

CH3-COOH 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Na2CO3(aq) +2 HCOOH(aq)  --->   2 HCOONa(aq)  + CO2(g)+ H2O(l) 

NaHCO3(aq) + HCOOH(aq)   --->   HCOONa(aq)  + CO2(g)  + H2O(l) 

NaOH(aq)  + HCOOH (aq)    --->    HCOONa (aq)  + H2O(l) 

Mg(s)   +   2 HCOOH(aq)     --->   Mg(HCOO)2  + H2(g) 

Na2CO3(aq) +2CH3COOH(aq) --->  2CH3COONa(aq)  + CO2(g)+ H2O(l) 

NaHCO3(aq) + CH3COOH(aq) --->  CH3COONa(aq)   CO2(g)  + H2O(l) 

NaOH(aq)  + CH3COOH (aq)  --->  CH3COONa (aq)  + H2O(l) 

Mg(s)  +   2 CH3COOH (aq)   --->   Mg(CH3COO)2  + H2(g) 

CONCLUZII 

Observa i c  în primul caz i în al doilea caz, acizii formic i acetic 
reac ioneaz  intens cu carbonatul de sodiu respectiv cu bicarbonatul de 
sodiu generând un gaz, care barbotat prin apa de var o tulbur  punând 
astfel în eviden  degajarea dioxidului de carbon. Aceste observa ii 
experimentale demonstreaz  caracterul acid mai intens al acizilor formic 
i acetic dacât al acidului carbonic. 

Cel de-al treilea experiment pune în eviden  reac ia de neutralizare la 
care particip  acizii formic i acetic, cu hidroxidul de sodiu, observabil  
prin decolorarea fenolftaleinei când acidul ad ugat neutralizeaz  
întreaga cantitate de baz  aflat  în balon. 

Experimentul 4 pune în eviden  degajarea unui gaz, vizibil  i în balon 
i prin barbotarea agazului prin tub într-un pahar Berzelius cu ap . 

Gazul degajat este hidrogen, ceea ce ilustreaz  aciditatea destul de 
ridicat  a acizilor formic i acetic capabili s  scoat  hidrogenul din ap . 
Colectat într-o eprubet , hidrogenul se poate aprinde arzând cu 
pocnitur  caracteristic . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

S rurile de sodiu i magenziu ale acizilor carboxilici folosi i nu prezit  
pericol pentru mediu, astfel solu iile reziduale se pot elimina la canal, la 
finalul experimentului. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Degajare de CO2 la reac ia unui acid 
carboxilic cu carbonatul de sodiu Na2CO3. 

Fig. 2 Degajare de CO2 la reac ia acizilor 
carboxilici cu bicarbonatul de sodiu 
NaHCO3. 

  
Fig. 3 La reac ia acizilor carboxilici cu 
hidroxidul de sodiu NaOH nu se degaj  
niciun gaz îns  se pune în eviden  
decolorarea fenolftaleinei. 

Fig. 4 Magenziul în reac ie cu acizii 
carboxilici inferiori genereaz  hidrogen care 
se pote colecta într-o eprubet  i aprinde. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/kimya/moduller/ 
organikmaddeler1.pdf 
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DESHIDRATAREA ZAHAROZEI CU H2SO4 

 

PREZENTARE GENERAL  

Acidul sulfuric concentrat este un reactiv obi nuit în laboratoarele de 
chimie. Se impun m suri de precau ie când se utilizeaz  acest reactiv 
deoarece poate provoca arsuri chimice pe piele iar dac  ajunge pe 
es turi din bumbac le g ure te. Aceasta se datoreaz  marii afinit i pe 

care o are acest acid fa  de ap , astfel manifestându- i ac iunea 
desicant  pe substraturi organice.  

Zaharidele reprezint  o clas  de substan e care se predau la ciclul liceal, 
la orele de chimie. Ele sunt descrise ca fiind compu i corbonilici 
polihidroxilici, deci compu i alc tui i din carbon (C), hidrogen (H) i 
oxigen(O) în care raportul H:O este 2:1. Din cauza aceasta zaharidele 
sunt deseori men ionate ca fiind carbohidrați. analizând îns  structura 
diferitelor monozaharide (ale glucozei sau fructozei) e evident c  
numele de carbohidrat este eronat prin faptul c  sugereaz  o 
combina ie chimic  a carbonului cu apa, ceea ce evident este fals. [1]  

Cu toate acestea experimentul prezentat în continuare demonstreaz  
puternicele propriet i desicante ale acidului sulfuric, ce este capabil s  
scoat  apa inclusiv din zaharide. Demonstra ia experimental  se 
preteaz  atât la orele la care se pred  structura zaharidelor cât i în 
momentul în care se descrie în clas  acidul sulfuric i propriet ile 
acestuia.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cânt ri i într-un pahar Berzelius, form  înalt , 70 g zah r pudr  
(zaharoz  C12H22O11). M sura i 70 mL acid sulfuric concentrat (H2SO4 
98%) i turna i-l peste zah r. Ave i grij  ca paharul s  se afle pe un 
suport rezistent la temperatur . Amesteca i cu o baghet  de sticl  cei 
doi reactan i i observa i evolu ia acestuia tip de 10-15 minute. [2] 
Observa i c  la un moment dat se pune în eviden  degajarea de abur i 
sim i i miros de zah r caramel. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Acidul sulfuric este foarte coroziv distrugând substan ele organice i 
esuturile. Mânui i cu mare aten ie vasele ce con in acid sulfuric. 

H2SO4 
 

    

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C12H22O11   +   H2SO4   --->  12 C   + H2SO4(aq) 
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CONCLUZII 

Acidul sufuric are propriet i deshidratante foarte puternice. Zaharoza 
amestecat  cu acidul formeaz  un amestec brun care treptat se închide 
la culoare devenind în cele din urm  negru. Aceasta se datoreaz  
propriet ilor desicante ale acidului sulfuric, ce scoate apa din zaharoz  
transformând-o într-o mas  de grafit care începe s  se umfle în 
mometul în care se pune în eviden  evolu ia aburilor. Masa de grafit 
cre te în forma unei coloane de dou  ori mai înalt  decât paharul, 
uneori fiind necesar  sprijinirea lui cu o baghet  de sticl . [3, 4] 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Sp la i cu ap  din bel ug coloana de grafit, pentru a dilua acidul sulfuric 
apoi arunca i resturile la gunoi. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1. Amestecul de zah r cu acid sulfuric 
se înnegre te prima dat . 

Fig. 2. … apoi dup  câteva minute masa 
neagr  începe s  se umfle devenind o 
coloan . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate 
2. Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 77 
3. Earl B.; Wilford D.; Cambridge IGCSE Chemistry Laboratory Practical Book; Hodder 
Education, London, 2015, p. 162-163 
4. Harwood R.; Lodge I.; Cambridge IGCSE Chemistry Coursebook, 4th edition; 
Cambridge University Press, Cambridge; 2015, p. 241 
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REAC IA ZAHAROZEI CU AZOTATUL DE 
POTASIU 

 

PREZENTARE GENERAL  

Analizând procedura experimental  Oxidarea zaharozei cu clorat de 
potasiu g sim multe asem n ri i deosebiri între acel experiment i 
reac ia dintre zah r i azotatul de potasiu KNO3. În ambele cazuri avem 
o reac ie puternic exoterm  dintre zaharoz  i un agent oxidant foarte 
puternic: în acest caz azotat de potasiu sau salpetru de India. Reac ia 
este violent  deci este important s  se ia m suri de precau ie atât în 
ceea ce prive te cantit ile folosite cât i locul unde se realizeaz  
procesul chimic. 

Datorit  exotermicit ii ridicate a reac iei, care are loc cu degajarea 
unei cantit i mari de gaze, reac ia a fost folosit  pentru propulsarea 
rachetelor de juc rie, capabile s  se înal e sute de metri în aer. [1] 

Procesul poate fi studiat la clas  când se vorbe te despre zaharide, în 
cadrul capitolului Termochimie sau la lec iile în care se discut  
propriet ile compu ilor ionici. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cânt ri i 7,5 g KNO3 i 3,5 g zah r. Mojara i cei doi reactivi (separat) 
pentru a ob ine cristale fine i a permite amestecare omogen  a celor 
doi compu i. Turna i cele dou  solide pe o foaie de hârtie, amesteca i-le 
bine cu mare aten ie, plasa i amestecul sub forma unui con pe o 
suprafa  termorezistent . Aprinde i amestecul folosind un chibrit. 
Observa i modul în care evolueaz  reac ia, remarca i mirosul de zah r 
ars. 

Pentru a colora flac ra ad uga i amestecului 1.0 g de NaNO3 pentru o 
flac r  galben , 1.0 g de Ba(NO3)2 pentru o flac r  verde sau o sare de 
Li pentru a ob ine o flac r  ro ie. [2] 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Azotatul de potasiu este un oxidant puternic. Manipula i cu mare aten ie 
flaconul cu acest compus. La amestecarea reactivilor evita i fric iunea 
dintre ei. 

KNO3 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 
5C12H22O11(s) + 48KNO3(s) ---> 24K2CO3(s) + 36CO2(g) + 55H2O(g) + 24N2(g) 

CONCLUZII 

A a cum se vede în ecua ia reac iei chimice se degaj  cantit i 
impresionante de gaz ceea ce explic  utilizarea acestei reac ii la 
motoarele de rachet  de juc rie. Fiind puternic exoterm  reac ia trebuie 
realizat  pe o suprafa  termorezistent . În repetate rânduri o bucat  
de gresie a cr pat în urma reac iei realizat  pe aceasta. Zah rul 
ac ioneaz  ca i combustibil furnizând carbonul pentru CO2 i hidrogenul 
pentru ap , oxigenul necesar reac iei fiind furnizat de salpetru (KNO3). 
Se genereaz  trei gaze: CO2, N2, H2O care silite s  ias  printr-un orificiu 
îngust care închide spa iul de reac ie, genereaz  impulsul necesar 
deplas rii unei rachete de juc rie c tre cer. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Reziduul de la oxidarea zah rului cu azotat de potasiu este alc tuit în 
general din carbonat de potasiu i zah r ars. Solidele se pot strânge i 
arunca la gunoi ele nefiind periculoase pentru mediu. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Reac ia exoterm  dintre zah r i azotatul de potasiu. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_candy 
2. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
Quotes; Weinheim NY, Basel, Cambridge, Tokyo; VCH 1996, p 46 
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OXIDAREA ZAHAROZEI CU CLORAT DE 
POTASIU SAU CUM S  PR JE TI UN 

URSULE  GUMAT 
 

PREZENTARE GENERAL  

În experimentul "Reacția zaharozei cu azotat de potasiu" am prezentat 
proprietatea azotatului de potasiu de a oxida zaharoza (zah rul tos). 
Dac  reac ia este realizat  cu clorat de potasiu KClO3 reac ia este mult 
mai energic . Ca o adaptare a reac ie, nu vom folosi zah r ci un produs 
ob inut din zah r: un ursule  gumat Haribo. 

Rac ia dintre zaharoz  i KClO3 se poate realiza cu diverse ocazii: când 
se studiaz  reac iile redox, la studiul zaharidelor sau când se predau 
s rurile. Elevilor li se pot furniza informa ii interesante privind primele 
capse explozive care utilizeaz  clorat de potasiu sau ca o utilizare 
specific  amestecul de KClO3 i lactoz  care se folose te ca semnal 
pentru acordul conclavului pentru alegerea papei. [1] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Realiza i reac ia într-o eprubet  larg  (25 mm) a ezat  în ni . Prinde i 
eprubeta într-o clem , pe un stativ, într-o pozi ie u or înclinat  spre o 
zon  neutr . A eza i în eprubet  4-6 g clorat de potasiu KClO3. Topi i cu 
ajutorul unui bec de gaz sarea din eprubet . Ad uga i s rii topite, 
folosind un cle te de laborator, un ursule  gumat. Observa i cum 
ursule ul începe s  op ie, se aud zgomote ciudate din eprubet , mediul 
de reac ie devenind foarte fierbinte (incandescent) în timp ce se degaj  
un fum alb, abundent. În jurul mediului de reac ie se simte un miros de 
zah r caramel.[2] Dac  experimentul se realizeaz  într-un amestec de 
zah r cu clorat de potasiu, reac ia poate fi ini iat  prin ad ugarea 
câtorva pic turi de acid sulfuric concentrat H2SO4. [3] 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

KClO3 este un agent oxidant foarte puternic. Dac  este cald 
reac ioneaz  cu orice combustibil. Este periculos pentru s n tate i 
pentru mediul acvatic provocând efecte de lung  durat .[4] Aten ie c  
în timpul reac iei se degaj  cantit i mari de gaze care pot antrena 
afar  clorat de potasiu topit.[2] 

KClO3  
    

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

4 KClO3(s) ---> 3 KClO4(s)  +  KCl(s) 
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C12H22O11(s) + 8 KClO3(s)  --->12 CO2(g) + 11 H2O(g) + 8 KCl(s) 

CONCLUZII 

Odat  înc lzit, cloratul de potasiu se descompune generând oxigen 
capabil s  oxideze substraturile organice. KClO3 fierbinte 
dispropor ioneaz  în clorur  de potasiu KCl i perclorat de potasiu 
KClO4.[1] Ca urmare KClO4 se descopune degajând noi cantit i de 
oxigen O2 i de KCl. Oxigenul produs oxideaz  zah rul generând mari 
cantit i de CO2 i abur H2O. Dansul ursule ului gumat i sunetul ciudat 
se datoreaz  evolu iei abundente de gaze. Reac ia fiind puternic 
exoterm , mediul de reac ie devine incandescent.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Deoarece reac ia nu se poate realiza în propor ii stoechimetrice, în 
amestecul final se reg sesc cantit i de KClO3 care trebuiesc anihilate 
cu solu ie de HCl, apoi neutralizate cu NaOH, înainte de a se arunca 
solu iile la canal.[2] 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Reac ie energic  dintre un ursule  gumat (zah r) i clorat de potasiu topit KClO3. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_chlorate  
2. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities: Spectacular Experiments And Inspired 
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3. Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 79-80 
4. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx? search_type=CatalogSearch&SearchString=potassium%20chlorate 
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IDENTIFICAREA AMIDONULUI DIN 
PÂINE I DIN CARTOFI  

 

PREZENTARE GENERAL  

În acest experiment ne propunem s  identific m amidonul din pâine i 
din cartofi. Amidonul este o polizaharid  depozitat  în plante. Granulele 
de amidon sunt insolubile în ap  rece, dar au capacitatea de a absorbi 
apa i de a se umfla. Cu ap  fierbinte se formeaz  o solu ie dens  
(gelatinoas ) care con ine amiloz  i amilopectin . Amiloza este un 
polimer linear compus din mai multe molecule de glucoz . Aceasta este 
capabil  s  formeze structuri spiralate, cu un gol în interior, capabile s  
înglobeze molecule de iod, complexul format astfel având o absorb ie a 
luminii de a a manier  încât rezult  o colora ie albastr  sau albastru-
verzuie. [1] 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Într-un pahar introduce i 100 mL de ap  i ad uga i câteva pic turi de 
tinctur  alcoolic  de iod. Apoi introduce i o felie de cartof, cur at , în 
pahar. Observa i c  în decurs de câteva minute felia de cartof se 
coloreaz  în albastru. Repeta i aceea i procedur  cu o felie de pâine. 
Pâinea, de asemenea, se coloreaz  în albastru. Cartofii i pâinea con in 
amidon care este o polizaharid . Amidonul este identificat pe baza 
reac iei sale cu solu ia de iod din pahar.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Fi i precau i deoarece CH3CH2OH este inflamabil i nu trebuie s  intre în 
contact cu o flac r  deschis . 

CH3CH2OH 
 

I2  
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 [2] 
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CONCLUZII  

Moleculele de amiloz  sunt compuse din lan uri neramificate de glucoz , 
de form  elicoidal . Se presupune c  iodul este prins în interiorul 
spirelor de beta amiloz  (amidon solubil). Amidonul determin  
aranjarea moleculelor de iod în interiorul structurii elicoidale de amiloz . 
Are loc un transfer de sarcini între moleculele de iod i amidon. Aceasta 
determin  modific ri în configura ia electronic  i deci în spa ierea 
dintre nivelele energetice. Noua configura ie absoarbe selectiv lumina 
vizibil  i d  complexului culoarea albastru intens. Fenomenul are loc 
doar dac  sunt prezen i atât iodul ca element cât i ca ion. Iodul nu 
este foarte solubil în ap  i de aceea adi ia de iodur  îl face solubil. 
Iodul, impreun  cu ionul iodur , formeaz  un complex care se dizolv  în 
ap , spre deosebire de iodul pur. Iodul molecular reac ionez  cu ionul 
iodur , ion negativ, formând un anion. Anionul se dizolv  cu u urin  în 
ap  (care este un compus polar). Cu toate acestea exist  dispute 
privind mecanismul de producer a culorii inconfundabile albastre, dar 
schimbul de sarcini este larg acceptat ca cel mai probabil proces. Iodul 
încorporat de amiloz  produce o solu ie de culoare albastr  spre negru 
[3]. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Plasa i solu ia într-un container pentru compu i organici halogena i. 
Aruncati felia de pâine i bucata de cartof la gunoi.  

IMAGINI  

 

Fig. 1 Pâinea i bucata de cartof se coloreaz  în albastru la imersarea lor în solu ia 
con inând iod. Procesul este mai evident pentru felia de pâine deoarece aceasta con ine 
o cantitate mai mare de amidon decât cartoful.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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OB INEREA OGLINZII DE ARGINT 
 

PREZENTARE GENERAL  

Azotatul de argint este cea mai comun  sare de argint. Aceasta este 
produs  prin dizolvarea Ag în HNO3. Este condi ionat sub forma unor 
cristale incolore, solubile în ap . La 440οC se descompune în metal, 
oxigen i dioxid de azot. Este redus u or la argint metalic cu diferi i 
agen i reduc tori[1]. 

Glucoza apar ine clasei monozaharidelor, acestea fiind polihidroxi-
aldehide sau cetone alifatice. D-glucoza este o hexoz , component 
natural al multor oligozaharide, polizaharide i glicozide. Industrial este 
produs  prin hidroliza amidonului. Zaharoza este o zaharid  comun  i 
este foarte frecvent  în natur . Se g se te în fructe, trestia de zah r, 
sfecl , miere, struguri etc. Nu este o zaharid  reduc toare deoarece nu 
con ine grup ri hidroxil libere la atomii de carbon anomerici. Prin 
hidroliz  acid  sau enzimatic , zaharoza din trestia de zah r este 
transformat  în glucoz  i fructoz . Fenomenul este denumit invertire. 
Zah rul este folosit în cantit i mari în industria alimentar [2].  

În acest experiment, vom examina existen a grup rilor aldehidice în 
diferite zaharide folosind reactivul Tollens. Reactivul Tollens este un 
reactiv chimic folosit în determinarea prezen ei grup rilor func ionale 
aldehidice sau alfa-hidroxi cetonice. Reactivul este compus dintr-o 
solu ie de azotat de argint i amoniac. A fost numit dup  cel care l-a 
descoperit, chimistul german Bernhard Tollens. Un test pozitiv cu 
reactivul Tollens este indicat de precipitarea argintului elemental, de 
obicei formând o "oglind  de argint", pe suprafa a interioar  a vasului 
de reac ie[3]. 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Într-un pahar introduce i 2 mL de solu ie de azotat de argint (20%) i 
dou  pic turi de hidroxid de sodiu (1M). Observa i formarea unui 
precipitat închis la culoare de oxid de argint. Apoi ad uga i o cantitate 
suficient  de solu ie de amoniac (25% în procente de mas ) pentru a 
dizolva precipitatul i ob ine i astfel reactivul Tollens. Dup  ce 
precipitatul este complet dizolvat, ad uga i 10g de glucoz  i dizolva i-
o. Apoi înc lzi i amestecul pe un înc lzitor pentru a accelera reac ia. 
Observa i oglinda de argint format . Apoi repeta i aceea i procedur  
pentru zaharoz , care este cea mai comun  dizaharid .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Folosi i m nu i, masc  i ochelari de protec ie când manipula i solu iile 
de amoniac.  
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AgNO3 
 

NaOH 
 

NH3 
 

  

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2AgNO3(aq) + 2NaOH(aq) → Ag2O(s) + 2NaNO3(aq) + H2O(l) 

Ag2O(s) + 4NH3(aq) + 2NaNO3(aq) + H2O(l) → 2[Ag(NH3)2]NO3(aq) + 
2NaOH(aq) 

C6H12O6(s) + 2[Ag(NH3)2]NO3(aq) + H2O(l) → 2Ag(s) + 
C5H11O5COOH(aq) + 4NH3(aq) + 2HNO3(aq)  

C12H22O11(s) + 2[Ag(NH3)2]NO3(aq) + H2O(l) → 

 

CONCLUZII  

Pentru unele amestecuri, dup  ce sunt înc lzite, se formeaz  oglinda de 
argint datorit  oxid rii grup rii aldehidice care este prezent  în forma 
neciclic  a glucozei, deoarece primul carbon este parte a unei grup ri 
aldehidice. Glucoza este o zaharid  reduc toare i se transform  pe 
parcursul reac iei în acid glucuronic. În eprubeta cu zaharoz  observ m 
c  oglinda de argint nu se formeaz . Zaharoza este o dizaharid  
con inând glucoz  i fructoz , care nu con in nici o grupare aldehidic  
deci nu se oxideaz , fiind o zaharid  nereduc toare.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile trebuie dispuse într-un container potrivit pentru de euri din 
laborator. Toate vasele de laborator folosite trebuie cl tite cel pu in de 4 
ori cu un volum mare de ap . Dac  dori i s  recupera i argintul depus, 
acidifia i solu ia cu acid azotic înainte. Recipientul sau eprubeta pot fi 
cur ate cu acid azotic concentrat.  
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IMAGINI 

 

Fig. 1 Oglinda de argint este format  în 
paharul cu glucoz  datorit  oxid rii grup rii 
aldehidice a C6H12O6 prezent  în forma 
aciclic  a glucozei. Oglinda de argint nu se 
formeaz  în paharul cu zaharoz  deoarece 
zaharoza este o dizaharid  con inând 
glucoz  i fructoz , care nu con ine vreo 
grupare aldehidic  deci nu se poate oxida, 
fiind o zaharid  nereduc toare.  

Fig. 2 Oglinda de argint 
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REAC IA FEHLING A ZAHARIDELOR 
REDUC TOARE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Glucoza apar ine clasei monozaharidelor, acestea fiind polihidroxi-
aldehide i cetone alifatice. D-glucoza este o hexoz , component natural 
al multor oligozaharide, polizaharide i glicozide. Industrial este produs  
prin hidroliza amidonului. Zaharoza este o zaharid  comun  i este 
foarte frecvent  în natur . Se g se te în fructe, trestia de zah r, sfecl , 
miere, struguti etc. Nu este o zaharid  reduc toare deoarece nu con ine 
grup ri hidroxil libere la atomii de carbon anomerici. Prin hidroliz  acid  
sau enzimatic , zaharoza din trestia de zah r este transformat  în 
glucoz  i fructoz . Fenomenul este denumit inversie. Este folosit în 
industria alimentar [1].  

În acest experiment ne propunem s  examin m existen a grup rii 
aldehidice în diferite zaharide folosind reac ia Fehling. Solu ia Fehling 
este un reactiv chimic folosit în diferen iarea carbohidra ilor solubili în 
ap  i grup rile func ionale cetone. Este un test pentru zaharide 
reduc toare i nereduc toare, în plus fa  de testul Tollens. Testul a 
fost dezvoltat de c tre chimistul german Hermann von Fehling în 1849. 
Reactivul Fehling poate fi folosit în distingerea aldehidelor de cetone. 
Compusul testat este ad ugat solu iei de reactiv Fehling i amestecul 
este înc lzit. Aldehidele sunt oxidate, dând un test pozitiv, dar cetonele 
nu reac ioneaz , doar dac  nu sunt alfa-hidroxi-cetone. Reactivul 
Fehling poate fi utilizat pentru determinarea glucozei în urin , astfel 
detectând diabetul [2]. Testul Fehling include dou  solu ii diferite, 
Fehling I, care este o solu ie de sulfat de cupru, i Fehling II, care este 
o solu ie de hidroxid de sodiu i tartrat de sodiu i potasiu.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Plasa i în dou  pahare diferite de 30 mL solu iile Fehling I (69,2g 
CuSO4∙5H2O + 1 ml/l de H2SO4 (95-97% w/w), i 30ml de Fehling II 
(352g C4H4O6KNa∙4H2O + 100 g/l NaOH.). Într-un pahar ad uga i 5 
grame de zaharoz  iar în al doilea pahar 5 grame de glucoz  i 
amesteca i pân  la dizolvarea complet . Plasa i ambele pahare pe o 
surs  de înc lzire pentru a accelera procesul. Dup  pu in timp, 
observa i modific rile ap rute în pahare. În primul pahar se formeaz  
un precipitat ro u-c r miziu. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Folosi i m nu i, masc  i ochelari de protec ie când efectua i acest 
experiment. 
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CuSO4 
 

NaOH 
 

Cu2O 
 

Na2SO4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C6H12O6(s) + 2 CuSO4 (aq) + 5 NaOH(aq)  → C6H11O7Na(aq) + Cu2O(s) + 
2Na2SO4(aq) + 3 H2O(l) 

C12H22O11(s) + 2 CuSO4(aq) + 5 NaOH(aq)   →  

CONCLUZII  

Dup  pu in timp, observ m formarea unui precipitat ro u-c r miziu în 
paharul cu glucoz , precipitat de oxidul de cupru format în urma oxid rii 
grup rii aldehidice prezente în forma aciclic  a glucozei. Glucoza este 
oxidat  la acid gluconic. Pe de alt  parte, în paharul cu zaharoz  reac ia 
nu are loc deoarece zaharoza este o dizaharid  format  din glucoz  i 
fructoz  legate prin grup rile hidroxil glicozodice, i nu con ine vreo 
grupare aldehidic , deci nu poate fi oxidat . Zaharoza este o dizaharid  
nereduc toare. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile trebuie filtrate înainte de eliminarea lor. Toate solu iile trebuie 
plasate în containerul pentru resturi anorganice deoarece con in cupru. 
Precipitatul ro u de Cu2O poate fi dizolvat în acid clorhidric concentrat.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Precipitatul ro u-c r miziu de oxid de cupru format 
datorit  oxid rii grup rii aldehidice din glucoz . În cel de-al 
doilea pahar reac ia nu are loc.  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Food Chemistry, D. Mposkos, Gartagani Publishers, Thessaloniki 2004 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Fehling%27s_solution  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

243 

SINTEZA I ARDEREA NITROCELULOZEI 
 

PREZENTARE GENERAL  

În prezenta lucrare experimental  se descrie modul în care se poate 
sintetiza nitroceluloza i se prezint  propriet ile specifice ale acestui 
compus. Nitroceluloza arde foarte repede cu flac r  mare datorit  unui 
volum mare de gaze care se degaj  în cursul procesului de ardere (azot, 
oxizi de azot, dioxid de carbon) i care accelereaz  procesul. 1 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pune i un pahar Berzelius într-o baie de ghea . Ad uga i un pumn de 
sare de buc t rie (NaCl) peste ghea  pentru a asigura sc derea 
temperaturii. Pune i în pahar 1,5 g vat  de bumbac i ad uga i un 
amestec nitrant alc tuit din 20 mL de acid sulfuric concentrat (98%) i 
17 mL acid azotic concentrat (60-65%) care a fost în prealabil r cit 
dup  amestecare. Amesteca i cu o baghet , vata de bumbac introdus , 
timp de aproximativ 10 minute. Scoate i apoi vata, sp la i-o cu ap  i 
usca i-o într-un exicator peste silicagel. Înlocui i silicagelul pân  când 
vata nitrat  este complet uscat . Produsul ob inut se mai nume te si 
fulmicoton. Odat  uscat , vata nitrat  se împarte în por iuni mici (<20 
mg), se a eaz  pe un suport rezistent la c ldur  i se aprinde. 
Observa i modul în care arde aceast  substan . Datorit  faptului c  
arderea se realizeaz  extrem de repede, pentru o cantitate mic  de vat  
de bumbac nitrat , experimentul de ardere se poate realiza i în palm  
efectele fiind spectaculoase. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Purta i obligatoriu halat i ochelari de protec ie când prepara i 
amestecul sulfonitric. Mânui i cu grij  amestecul deoarece este foarte 
coroziv. Amândoi acizii, în amestec, dau na tere la compu i foarte 
explozivi. 

HNO3 
 

H2SO4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  
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CONCLUZII 

Bumbacul este alc tuit din fire foarte fine de celuloz , care este poli -
gluco piranoza. Fiecare rest de glucoz  are trei grup ri OH libere care se 
pot esterifica (nitra) dac  aceasta este tratat  cu un amestec sulfonitric. 
Odat  nitrate grup rile hidroxil, compusul devine instabil (din cauza 
con inutului ridicat de oxigen adus de grup rile nitro similar trinitratului 
de glicerin  sau trinitro toluenului) i arde exploziv uneori (în func ie de 
cantitate). 

Experimentul se realizeaz  cel mai bine cu vat  medicinal  hidrofil , 
care absoarbe foarte bine solu iile i care este pufoas  permi ând 
fibrelor de bumbac s  se nitreze. Odat  nitrat bumbacul, acesta nu î i 
schimb  culoarea i aspectul exterior putând fi u or confundat cu vata 
medicinal  obi nuit . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dilua i amestecul nitrant cu mult  ap , eventual neutraliza i cu ap  de 
var i arunca i resturile la canal. Nitroceluloza, datorit  propriet ilor 
explozive, este supus  unor reglement ri stricte specifice compu ilor 
explozivi. Nu stoca i nitroceluloza. Asigura i-v  c  neutraliza i în acord 
cu sugestiile de operare, toat  cantitatea de nitroceluloz  sintetizat .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 2 Nitroceluloz  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. en.wikipedia.org/nitrocellulose 
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DIZOLVAREA CELULOZEI ÎN REACTIV 
SCHWEIZER 

 

PREZENTARE GENERAL   

O proprietate interesant  a dihidroxidului de tetraamino diaqua 
cupru(II) [Cu(NH3)4(H2O)2]*(OH)2, cunoscut i sub numele de reactiv 
Schweizer, este capacitatea sa de a dizolva fibrele de celuloz . Dac  o 
solu ie care con ine celuloz  dizolvat  este ad ugat  unei solu ii acide, 
celuloza se reformeaz  coagulând în fibre mai lungi. Acest experiment 
este potrivit orelor de chimie care vizeaz  studiul polizaharidelor sau al 
altor polimeri, propriet ile s rurilor de cupru i propriet ile sau 
geometria compu ilor coordinativi. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL   

Sinteza reactivului Schweizer este descris  în experimentul Sinteza 
Reactivului Schweizer. Urma i pa ii descri i pentru a ob ine reactivul cu 
urm toarele cantit i: 5 g de CuSO4*5H2O dizolvate în 90 mL de solu ie, 
0,8 g NaOH dizolvate în 10 mL de solu ie iar la sfâr it ad uga i 50 mL 
de amoniac concentrat (25%). Aten ie la filtrare care, dup  precipitarea 
hidroxidului de cupru, permite separarea ionilor de sulfat (SO4

2-) de 
amestecul de reac ie. 

Dizolvarea celulozei în reactivul Schweizer poate fi realizat  
folosind vat  medicinal  care, introdus  în reactivul Schweizer, se va 
dizolva aproape instantaneu sub agitare constant . Repeta i opera ia cu 
cantit i noi de vat  cât timp aceasta se dizolv  în con inutul paharului. 
Lua i cu o sering  sau cu o pipet  Pasteur câ iva mL de lichid si 
injecta i-l cu grij  într-un pahar de 200 mL con inând 150 mL de solu ie 
de acid sulfuric (H2SO4) 10%. Se formeaz  un fir albastru care se va 
decolora în câteva minute. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1] 

CuSO4 
 

NaOH 
 

  

NH3 
 

H2SO4  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CuSO4(aq)  +  2 NaOH(aq)   --->  Cu(OH)2(s)  + Na2SO4(aq) 

Cu(OH)2(s)  + 4 NH3(aq) --->  [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2(aq) 
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CONCLUZII 

Reactivul Schweizer este cunoscut pentru capacitatea sa de a dizolva 
celuloza [1]. O asemenea solu ie, con inând celuloz  dizolvat , injectat  
într-o baie acid , (acid sulfuric 10%) formeaz  o fibr  sintetic  numit  
celofibr  (sau vâscoz ) important  din punct de vedere istoric deoarece 
a fost prima fibr  comercial  produs  sintetic. [2] Coagularea este 
explicat  prin regenerarea celulozei ca rezultat al ac iunii solu iei acide. 
Cu aparatur  special , pot fi ob inute fire sub iri de vâscoz  care apoi se 
trefileaz  în fire folosindu-se mai departe sub form  de es turi.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia vâscoas  r mas  este acidifiat  cu o solu ie de HCl 1M. Celuloza 
precipitat  este filtrat , sp lat  iar apoi aruncat  la co ul de gunoi. 
Filtratul con inând ioni de cupru i astfel fiind toxic pentru mediu, este 
eliminat într-un container pentru de euri metalice cu grad sc zut de 
toxicitate.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Reactivul Schweizer, singura solu ie 
care dizolv  celuloza. 

Fig. 2 Vata de bumbac dizolvat  în reactiv 
Schweizer formeaz  o solu ie vâscoas . 
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Fig. 3 Solu ia de celuloz  dizolvat  în cupramoniu, precipitat  folosind o solu ie 10% de 
acid (în acest caz H2SO4) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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DIZOLVAREA AMINOACIZILOR 
HIDROFOBI ÎN AP  

 

PREZENTARE GENERAL  

Aminoacizii sunt compu i organici multifunc ionali con inând o grupare 
acid  carboxil -COOH i una bazic  amino -NH2. În natur  se reg sesc 
mai mul i aminoacizi dintre care 20 au importan  fundamental  
datorit  faptului c  stau la baza sintezei peptidelor i a proteinelor. Fiind 
-aminoacizi au capacitatea de a crea lan uri macromoleculare prin 
condensare reciproc  generând legături peptidice la condensarea dintre 
o grupare carboxil i una amino de la doi aminoacizi adiacen i. Lan ul 
macromolecular creat con ine o succesiune de leg turi peptidice 
desp r ite prin grup ri -CHR- unde R reprezint  catena lateral  a 
aminoacidului, grupare care îi confer  fiec rui aminoacid în parte 
propriet i specifice i care poate contribui la propriet ile generale ale 
lan ului proteic în func ie de conforma ia pe care o adopt  acesta. 

În func ie de tipul grup rii laterale aminoacizii se împart în: 

- aminoacizi cu grup ri laterale nepolare: Alanina, Valina, Leucina, 
Izoleucina, Fenil alanina,  
- aminoacizi cu grup ri laterale polare: Acidul glutamic, Acidul aspartic, 
Lisina, Cisteina, Serina, Metionina, Tirozina, Asparagina, Glutamina, etc 

În ciuda existen ei în molecul  a dou  grup ri polare (carboxil i amino) 
i a capacit ii aminoacizilor de a ioniza intern formând amfioni (sau 

zwiterioni) nu to i aminoacizii sunt solubili în ap  pur . În general cei cu 
grup ri laterale voluminoase nepolare nu se dizolv  spontan în ap . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Dac  un aminoacid nu este solubil în ap , datorit  existen ei unei 
grup ri laterale voluminoase nepolare, solubilitatea acestuia poate fi 
crescut  dac  se adaug  în suspensia apoas  o cantitate oarecare de 
solu ie acid clorhidric HCl 0,1M. Practic pute i verifica modificarea 
solubilit ii în ap  a unui aminoacid prin introducerea, într-o eprubet , a 
5 mL ap  peste care adauga i un vârf de spatul  de Leucin  (Leu), 
Izoleucin  (Ile) sau Fenil alanin  (Phe). Agita i amestecul i observa i c  
aminoacidul folosit nu se dizolv . Ad uga i cu o pipet  Pasteur acid 
clorhidric HCl 0,1M sub continu  agitare a eprubetei i observa i ce se 
întâmpl .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HCl 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

H C C C C C O H

H

HH

H CH3

H

H

NH2

O

Isoleucina

HCl H C C C C C O H

H

HH

H CH3

H

H

NH3
+ Cl-

O

Clorhidrat de leucinã
Acid

clorhidric

CONCLUZII 

Experimentul prezentat are aplica ii practice în medicin  la solubilizarea 
unor compu i biologic activi cu grup ri amino, insolubili sau greu solubili 
în ap , când prin transformarea lor în clorhidra i se asigur  cre terea 
dramatic  a solubilit ii în ap  deci i în mediile biologice i deci se 
asigur  transportabilitatea compusului prin intemediul lichidelor interne 
ale corpului uman la organele care au nevoie de sau folosesc compusul 
respectiv. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia de aminoacid tratat  cu acid clorhidric se poate arunca la canal 
întrucât nu prezint  pericol sau toxicitate pentru mediul acvatic. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Ad ugare de aminoacid într-o 
eprubet  con inând ap  în vederea test rii 
solubilit ii. 

Fig. 2 Aminoacid (Ile) insolubil în ap  (stg) 
i solubilizat prin ad ugare de HCl 0,1M 

(dr). 
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DENATURAREA PROTEINELOR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Denaturarea proteinelor se întâmpl  aproape zilnic, în forme diverse, 
una din cele mai întâlnite fiind coagularea albu ului de ou sub ac iunea 
c ldurii, dar pu ini dintre noi privesc acest proces ca pe unul ireversibil. 
Demonstrarea denatur rii proteinelor pe baza ac iunii acizilor tari, 
bazelor tari sau chiar a electroli ilor puternici i a c ldurii poate fi 
relevant  în abordarea temelor precum structura proteinelor, rolul 
leg turii de hidrogen în generarea de structuri proteice ter iare sau 
cuaternare.[1] 

IUPAC define te DENATURAREA ca fiind procesul de alterare par ial  
sau total  a structurii proteice sau a acizilor nucleici, structuri 
secundare native, i/sau ter iare, i/sau cuaternare, rezultând în 
pierderea bioactivit ii. Denaturarea poate avea loc atunci când 
proteinele i acizii nucleici sunt supu i temperaturilor ridicate sau 
valorilor extreme de pH; concentratiilor nonfiziologice de solu ii de 
s ruri, solven i organici, uree, sau al i agen i chimici. [2] 

Cele mai comune exemple de denaturare sunt la înc lzirea unui ou 
proasp t sau a unei buc i de carne, ambele devenind ferme dupa 
tratamentul termic. Dac  proteina din lapte este supus  ac iunii acidului 
lactic aceasta se coaguleaz . Ambele procese ilustreaz  o alterare 
ireversibil  a structurii proteice.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a studia diferi i factori care determin  denaturarea proteinelor, o 
solu ie de protein  solubil  (albumina) este preparat  dintr-un albu  de 
ou. Pentru aceasta, albu ul este separat de g lbenu , într-un pahar de 
150 mL. Albu ul de ou este diluat cu o cantitate egal  de ap , este 
agitat iar apoi filtrat. Filtratul reprezentând solu ia proteic , este 
folosit în diferite experimente, dup  cum urmeaz : 

a. Introduce i 5 mL de solu ie proteic  într-o eprubet  i înc lzi i-o.  

b. Introduce i 5 mL de solu ie proteic  într-o eprubet  i ad uga i 5 mL 
de acid sulfuric sau azotic concentrat.  

c. Amesteca i într-o eprubet  5 mL de solu ie proteic  cu 5 mL de 
aceton . 

d. Amesteca i într-o eprubet  5 mL de solu ie proteic  cu o solu ie 
concentrat , 7M, de uree. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Aten ie se impune la manipuarea acizilor azotic i mai ales sulfuric 
concentrat. Acidul sulfuric cauzeaz  arsuri chimice grave. Este capabil 
s  distrug  es turile din bumbac de aceea purtarea halatului de 
protec ie este obligatorie când se manevreaz  aceast  substan . 
terge i orice pic tur  care eventual a c zut pe mas  (scaun) în timpul 

manipul rii. Acetona este foarte inflamabil . Nu lucra i cu foc deschis 
când mânui i acetona. 

acetona 
 

HNO3 (H2SO4) 
      ( ) 

CONCLUZII 

Structura secundar /ter iar  a proteinei este alterat  ca urmare a 
ac iunii factorilor externi. Diferitele interac ii între secven ele din lan ul 
proteic sunt alterate. Leg turile de hidrogen care confer  proteinei o 
anumit  form  (-helix sau foaie ) sunt întrerupte iar proteina se 
împacheteaz  într-o form  diferit  (cel mai adesea sub forma de 
bobina). Astfel, proteina nu mai poate s  î i îndeplineasc  func iile 
biologice i una din cele mai evidente consecin e este pierderea 
solubilit ii. Astfel, în urma denatur rii, apare un precipitat alb în 
eprubet , demonstrând modificarea care a avut loc. Structura primar  a 
proteinei nu este alterat  deoarece denaturarea nu afecteaz  leg turile 
peptidice. [3] Aceasta înseamn  c  proteina denaturat  are aceea i 
valoare nutri ional  ca o protein  nealterat , iar în urma digestiei 
aceea i aminoacizi vor fi disponibili pentru organism.  

Toate cele patru experimente arat  denaturarea albuminei solubile ca 
urmare a ac iunii diferi ilor factori (termici, acizi, solven i organici, i 
s ruri concentrate). Mecanismul de denaturare este unul complex, i nu 
va fi discutat aici. Concluzia principal  a acestui experiment este c  
proteinele sunt biomolecule sensibile, i mul i factori externi pot s  le 
altereze structura respectiv func iile biochimice (în cele mai multe cazuri 
alterarea fiind ireversibil ). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Con inutul eprubetei trebuie filtrat iar filtratul trebuie diluat i 
neutralizat cu lapte de var, apoi poate fi aruncat la canal. Solidul filtrat 
poate fi aruncat la co ul de gunoi. În cazul folosirii acetonei, aceasta ar 
trebui colectat  într-un recipient pentru lichide organice inflamabile, dar 
având în vedere cantitatea mic  folosit , se poate arunca la chiuvet . 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Solu ie de albumin  dizolvat  în ap  Fig. 2 Albumina denaturat  de c tre HNO3 

concentrat 

   
Fig. 3 Albumina denaturat  

de c ldur  
Fig. 4 Albumina denaturat  

de acizi tari 
Fig. 5 Albumina denaturat  

de aceton  
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REAC IA BIURETULUI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Identificarea proteinelor într-o solu ie bazic  folosind sulfat de cupru, 
denumit  ca reac ia biuretului, are valoare analitic  deoarece 
demonstreaz  prezen a leg turii peptidice i deci prezen a proteinelor 
solubile într-o solu ie. Cu câteva ajust ri, aceast  reac ie poate fi 
folosit  i ca metod  de determinare cantitativ , i nu doar calitativ , 
pentru a determina concentra ia proteinelor pe o scal  de la 5 la 160 
mg/ml. [1]. 

Numele de biuret denot  asem narea leg turii peptidice i a 
complexului s u cu cuprul, cu molecula de biuret sau de cabaniluree 
(H2N-CO-NH-CO-NH2). Frumuse ea acestei reac ii const  în simplitatea 
sa. Toat  lumea vorbe te despre proteine ca i biomolecule complexe 
(ceea ce este adev rat) dar pu ini sunt con tien i de cât de u or este s  
le identific m în solu ii.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a efectua reac ia biuretului sunt necesare solu ii apoase de 
diferite proteine. În acest experiment ou , lapte, pâine si gelatin  sunt 
folosite pentru a prepara solu ii proteice. 

1. O solutie de protein  con inut  în albu ul de ou este ob inut  dup  
separarea g lbenu ului de albu . Dilua i albu ul de ou, într-un pahar de 
150 mL, cu aceea i cantitate de ap , agita i-l pentru a amesteca cele 
dou  faze iar apoi filtra i-l. Filtratul reprezint  SOLU IA1  

2. Lua i g lbenusul de ou într-un alt pahar de 150 mL. Ad uga i 30ml 
de ap  distilat  i agita i puternic. Filtra i amestecul, SOLU IA2 fiind 
filtratul galben 

 3. SOLU IA3 este reprezentat  de 30ml de lapte (care evident nu este 
o solu ie real ) 

 4. Lua i o felie de pâine proasp t ; plasa i câteva buc i de miez într-
un pahar con inând 50 mL de ap  cald , dar nu fierbinte. L sa i 
amestecul s  stea timp de 10 minute dup  care filtra i-l. Filtratul 
reprezint  SOLU IA4  

5. SOLU IA5 este ob inut  prin dizolvarea unei linguri e de gelatin  în 
60ml de H2O. 

Pentru experiment, alte dou  solu ii sunt necesare: NaOH 10% si CuSO4 
1%. 
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Pentru a efectua experimentul lua i într-o eprubet  3-4 mL de solu ie de 
protein  (SOLU IA 1 pân  la 5), ad uga i un volum egal de NaOH iar în 
final ad uga i câteva pic turi de CuSO4 1%. Agita i eprubeta i 
observa i culoarea. Ave i grij  la prepararea solu iei de sulfat de cupru 
deoarece sarea este un pentahidrat. Pentru a avea 1,0 g de CuSO4 
trebuie sa cânt rim 1,562g de CuSO4*5H2O.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CuSO4 
 

NaOH 
  

 
CONCLUZII 

Testul este foarte sensibil dac  o protein  
solubil  este prezent  în solu ie. Testul este 
pozitiv dac  apare o colora ie violet. 
Culoarea se intensific  pe m sur  ce cre te 
concentra ia de protein . Colora ia violet 
apare ca i consecin  a geometriei plan-
p tratice a complexului de ioni de Cu(II) 
forma i cu grupele NH adiacente din leg tura 
peptidic , înconjurând metalul. Faptul c  
modificarea cromatic  este drastic  se poate 
observa chiar i în solu ii opace sau colorate 
precum g lbenu ul de ou sau laptele care 
sunt colorate si nu sunt transparente. 
Literatura tiin ific  accept  folosirea 
ambelor baze alcaline: NaOH sau KOH [1]. 
Dac  KOH este folosit , trebuie s  fie 
proasp t preparat  i concentrat , altfel se 

va ob ine un rezultat fals, negativ. Cu NaOH reac ia este pozitiv  chiar 
i la concentra ii mai mici de baz .  

Dac  solu ia original , de albu  de ou sau gelatin , este diluat  de 2x, 
4x, 8x, i reac ia este efectuat  din nou cu acelea i cantit i de solu ii 
de NaOH i CuSO4, diferitele variet i de nuan e de violet ob inute ar 
trebui s  demonstreze aplicabilitatea reac iei în determin rile 
concentra iilor de proteine.  

Încerca i s  efectua i reac ia cu orice solu ie con inând o protein  
solubil . Suntem înconjura i de numeroase produse alimentare care 
con in proteine solubile. Odat  acomodat cu acest test, utilizatorul 
poate efectua foarte u or mai multe determin ri, rezultatele fiind de-a 
dreptul interesante. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Con inutul eprubetelor trebuie aruncat într-un container pentru compu i 
anorganici pu in toxici, deoarece compu ii cuprului sunt toxici pentru 
mediul înconjur tor. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Pentru a efectua reac ia biuretului introduce i 3-
5 mL de solu ie proteic  într-o eprubet , prepara i 
solu iile de 10% NaOH i 1% CuSO4. 

Fig. 2 Ad uga i solu ia de 
protein  în eprubet  împreun  
cu un volum egal de 10% NaOH. 

      
Fig. 3 Testul biuretului este 
pozitiv dac  apare o 
colora ie violet la ad ugarea 
solu iei de 1% CuSO4. 

Fig. 4 Ad ugarea în 
continuare a solu iei de 
CuSO4 intensific  aceast  
colora ie. 

Fig. 5 Testul biuretului 
pozitiv ob inut dintr-o 
solu ie de albumin  din ou. 
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Fig. 6 Testul biuretului pozitiv 
ob inut dintr-o solu ie de 
g lbenu  de ou. 

Fig. 7 Testul biuretului 
pozitiv ob inut din 
lapte. 

Fig. 8 Testul biuretului 
pozitiv ob inut din lapte. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Biuret_test 
2. Nenitescu, C.D.; Chimie organica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1966  
3. Albu, Petrescu, Cosma; Manual de Chimie pentru clasa a X-a, Ed. Didactica 
si Pedagogica, Bucuresti, 1994 
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REAC IA XANTOPROTEIC  
 

PREZENTARE GENERAL  

Un alt experiment potrivit pentru a identifica proteinele este reac ia 
xantoproteica. Aceasta const  în colorarea solu iei în galben dup  
înc lzirea unei solu ii de protein  cu acid azotic concentrat (60%). Dac  
înc lzirea este urmat  de ad ugarea de solu ie de NaOH 6M, culoarea 
se schimb  în portocaliu. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a efectua reac ia proteic  avem nevoie de o solu ie de protein  
solubil  (albumin ). Aceast  solu ie se ob ine în acela i fel ca i pentru 
experimentul anterior. Pentru aceasta, un albu  de ou este separat de 
g lbenu  într-un pahar de 150 mL. Albu ul de ou este diluat cu aceea i 
cantitate de ap , amestecul este agitat i filtrat. Filtratul, solu ia 
proteic , este folosit  pentru a efectua reac ia xantoproteic . Se pot 
utiliza i alte solu ii proteice: cazeina, gelatina, etc. 

Pentru aceast  reac ie, 5 mL de solu ie proteic  sunt amesteca i cu 2 
mL de acid azotic concentrat. (60%). Denaturarea proteinelor are loc 
prin formarea unui precipitat alb în toat  masa solu iei. Înc lzi i u or 
eprubeta la flac r  deschis . Observa i schimb rile produse. L sa i 
con inutul eprubetei s  se r ceasc . Ad uga i în pic turi o solu ie de 
NaOH 6M pân  la neutralizarea acidului. Observa i noua culoare format  
în acest caz. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

La utilizarea acidului azotic este necesar  respectarea unor norme de 
precau ie deoarece acidul este foarte coroziv iar vaporii lui sunt toxici.  

HNO3 
 

NaOH 
  

 
ECUA IA REAC IEI CHIMICE 
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CONCLUZII 

Structura secundar /ter iar  a proteinelor se altereaz  la amestecarea 
lor cu acizi tari. (Pentru explica ii suplimentare revede i experimentul 
Denaturarea proteinelor) Aceasta cauzeaz  precipitarea (coagularea) 
proteinei, formând o mas  alb , solid  în solu ia ini ial .  

La înc lzire, con inutul eprubetei devine galben. Aceast  schimbare este 
cauzat  de procesul de nitrare al inelelor aromatice prezente în lan urile 
de Tirozin , Triptofan, i/sau Fenilalanin . Conform unor surse, 
Fenilalanina nu reac ioneaz  cu acidul azotic la cald pentru a forma acid 
xantoproteic. Dac  amestecul este r cit i NaOH concentrat este 
ad ugat în pic turi, culoarea se schimb  de la galben la portocaliu[1]. 

Dac  solu ia proteic  este mai diluat , procesul de degradare nu este 
observabil dup  ad ugarea solu iei de acid azotic, iar colora ia galben  
care totu i apare nu este atât de intens . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Con inutul eprubetei trebuie filtrat; filtratul trebuie diluat i neutralizat 
cu lapte sau l mâie apoi poate fi aruncat la chiuvet . Solidul rezultat la 
filtrare poate fi aruncat la gunoi. 

IMAGINI 

        
Fig. 1 Solu ie limpede de albumin  (albu  
de ou) folosit  la studiul reac iei 
xantoproteice. 

Fig. 2 Solu ie de albumin  din ou dup  
ad ugarea a 2 mL de acid azotic concentrat 
(HNO3 65%). 
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Fig. 3 Dac  proteina denaturat  este 
încalzit , o colora ie galben  este observat  
datorit  nitr rii reziduurilor de 
Tirozin /Triptofan din protein . 
 

Fig. 4 Adi ia de NaOH concentrat (6M) 
schimb  culoarea solu iei din galben în 
portocaliu. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthoproteic_reaction 
2. Nenitescu, C.D.; Chimie organica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1966  
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si Pedagogica, Bucuresti, 1994 
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PRODUCEREA BRÂNZEI GOUDA 
 

PREZENTARE GENERAL   

Istoria producerii brânzei nu este foarte clar  [1]. De asemenea, nu 
tim unde s-a produs prima dat  brânz . Ceea ce tim cu siguran  este 

c  s-au g sit dovezi de producere a brânzei ȋn Polonia acum 7000 de 
ani. O teorie ar fi c  producerea brânzei a fost descoperit  accidental. 
Laptele era transportat ȋn pungi executate din stomacul unor animale i 
c  enzimele ȋnc  prezente ȋn acest stomac-pung  au dus la separarea 
lui ȋn por iuni solide i lichide. Din acel moment, brânza a fost 
considerat  ca o modalitate de conservare a laptelui. 

Ast zi se cunosc nenum rate sortimente de brânz . În acest 
experiment v  vom prezenta doar producerea sortimentului de brânz  
Gouda [2].  

Prima etap  const  ȋn acidifierea laptelui, fapt care face ca lactoza s  se 
transforme ȋn acid lactic (reac ia 1). A doua etap  ȋn producerea 
brânzei, i cea mai important  o reprezent  coagularea laptelui. Acest  
colagulare este produs  de cheag, care con ine un amestec de enzime 
(renine) care sunt colectate din stomacul de vi el neȋn rcat. Aceste 
enzime sunt foarte puternice; un litru de cheag poate coagula ȋn 45 de 
minute 10,000 litri de lapte la o temperatur  de 34oC! Apoi cheagul 
rupe proteinele prin hidrolizarea leg turile dintre alanine i methionine 
(reac ia 2). Din acestea rezult  dou  frac iuni de proteine: (I)una 
solid , reprezentând proteine solubile ȋn gr sime, predominant cazein , 
i (II) proteine hidrofilice (proteine din zer). Dup  separea proteinelor 

de ap  i zer, partea solid  care r mâne, va trebui procesat  ȋn 
continuare. Pa ii care urmeaz  trebuie controla i foarte atent pentru a 
ob ine un produs de calitate. Din acest motiv, producerea brânzei este 
i o art , pe lâng  tiin .  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: Lapte, cultur  de acid lactic/lapte b tut, cheag, oal , re ou, 
termometru, recipiente pentru depozitare (butoaie), pres  pentru 
brânzeturi, sare, strecur toare, polonic, pahare gradate, cu it.  

Procedeu: 

1. pune i 4,5 litri de lapte ȋntr-o oal ; 
2. ad uga i 50 mL de solu ie 1% de cultur  de brânz  (un amestec 

lipolizat de bacterii, sau ad uga i 100 mL lapte b tut) pentru 
acidifiere; 

3. ȋnc lzi i laptele la temperatura de 29oC; 
4. ad uga i 20 de pic turi de cheag; 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

261 

5. l sa i laptele la ȋnchegat pentru 30 de minute; 
6. t ia i cheagul i apoi lasa i-l s  se depun  timp de 10 minute; 
7. ȋndep rta i zerul (aproximativ 1,5 litri) 
8. ȋnc lzi i pân  la 33oC; 
9. amesteca i din nou timp de aproximativ 10 minute; 
10. din nou, ȋndep rta i zerul (1.5 litri); 
11. ȋnc lzi i pân  la 36oC; 
12. amesteca i aproximativ 10 minute; 
13. acoperi i ca ul i lăsați să stea timp de 30 de minute; 
14. dac  dori i, ad uga i mirodenii; 
15. umple i butoia ele f r  prosop; 
16. introduce i prosopul i pune i brânza ȋn butoia ele ȋntoarse cu 
susul ȋn jos; 
17. l sa i butoia ele ȋntoarse cu susul ȋn jos timp de 10 minute; 
18. presa i utilizând o greutate care reprezint  50% din greutatea 
brânzei, timp de 30 de minute; 
19. r sturna i brânza i presa i-o cu greutate 100%, timp de 3,5 
ore; 
20. coacere f r  prosop timp de 8 – 10 ore; 
21. ine i ȋn saramur  6 – 12 ore; 
22.  dup  24 ore ȋnveli i i brânza cu un strat protector. 

Din acest moment, este doar o chestiune de timp. Brânza trebuie 
ȋntoars  ȋn fiecare zi. Brânza este comestibil  dup  4 s pt mâni când va 
avea un gust moderat de unt. Pentru cei care prefer  un gust mai 
puternic, trebuie doar s  a tepte ceva mai mult timp. Dup  un an, 
brânza devine uscat  i este greu de t iat, dar cu un gust bogat.  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C12H22O11(aq) + H2O(l)  4 C3H6O3(aq)   (1) 

 (2) 
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CONCLUZII  

Prin acest experiment am ȋncercat s  producem sortimentul de brânz  
Gouda. Evaluarea ȋncepe cu prima degustare a produsului noastru i nu 
suntem departe de acest pas …. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Singurele reziduuri sunt cele de proteine din zer (care ȋn combina ie cu 
anabolicele sunt un aditiv valors pentru culturi ti). Acestea se pot 
arunca la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

  

Fig 1. La ȋnceputul experimentului  Fig 2. Dup  separarea proteinelor din zer. 
 

  
 
Fig 3. Presarea brânzei ob inute Fig 4. De acum, este doar o chestiune de 

timp…. 
REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/cheese 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Gouda_cheese 
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TESTUL CU CLORURA FERIC  PENTRU 
IDENTIFICAREA FENOLILOR 

 

PREZENTARE GENERAL  

Clasa fenolilor, compu i hidroxilici, este studiat  pe larg la nivel de 
liceu, prezentând diferen e semnificative fa  de clasa alcoolilor. 

În clas  pot fi conduse discu ii pe teme legate de rolul fenolilor (crezoli) 
prezen i în fumul de lemn utilizat pentru conservarea c rnurilor, cât i 
despre poten ialul cancerigen al acestor substan e. Deasemenea, 
audien a poate fi captivat  de subiecte precum “Paradoxul Francez” 
care se refer  la rolul benefic al polifenolilor din vin pentru s n tatea 
arterelor.  

Un experiment interesant i u or de realizat, testul cu clorura feric , ne 
permite ob inerea unor solu ii de diverse culori ca urmare a reac iei 
fenolilor cu clorura feric . 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Încerca i s  dizolva i în 20 mL de ap  (sau într-un amestec 1:1 de 
ap :etanol), aproximativ 0,4 g din urm torii fenoli: hidroxibenzen 
(fenol), 1,2,3-trihidroxibenzen (pirogalol); 1,4-dihidroxi benzen 
(hidrochinona); acid 3,4,5-trihidroxibenzoic (acid galic); acid 2-
hidroxibenzoic (acid salicilic); acid sulfosalicilic; 2-Naftol [1]. Orice alt 
fenol disponibil în laborator merit  supus acestui test chiar dac  nu to i 
fenolii reac ioneaz  cu clorura feric  [2]. 

Dac  un anumit fenol nu este solubil în ap  sau în solu ie alcoolic  
atunci încerca i s  îl dizolva i în câ iva mL de clorur  de metilen. 

Plasa i fiecare solu ie rezultat  într-o eprubet , aranja i eprubetele într-
un stativ i eticheta i fiecare solu ie pentru a identifica substan ele 
folosite. Ad uga i câteva pic turi de solu ie de clorura feric  1% în 
fiecare eprubet . Nota i culoarea ob inut  pentru fiecare fenol utilizat.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Fenolii sunt periculo i (acesta fiind motivul pentru care carnea sau 
unca afumat  începe s  fie eliminat  din alimenta ie deoarece con ine 

crezoli). Fenolii sunt toxici i/sau iritan i i majoritatea sunt periculo i 
pentru mediu.  

Fenol 
 

Etanol 
 

2-Naftol  
 

Acid Galic  
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Hidrochinon  
 

Acid 
Sulfosalicilic  

Acid Salicilic  
 

Pirogalol 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

To i autorii sunt de acord c  se formeaz  o combina ie complex . De 
aceea cea mai comun  ecua ie utilizat  pentru a descrie reac ia dintre 
fenoli i Fe(III) [3] este probabli fals  [4]. 

3 Ar-OH(aq)  +  FeCl3(aq) --->   (Ar-O)3Fe(aq)  +  3 HCl(aq) 

O reprezentare mai larg acceptat  ilustreaz  complexul format în jurul 
centrului metallic, o ipotez  mai plauzibil  pentru explicarea schimbului 
de sarcini responsabil pentru apari ia colora iei fiec rui fenol [4]. 

6 Ar-OH(aq) + FeCl3(aq) ---> [Fe(Ar-O)6]
3-

(aq) + 3 HCl(aq) + 3 H+
(aq) 

CONCLUZII 

Formarea colora iei violet, albastre, verzi sau chiar ro ii, la ad ugarea 
de FeCl3 diluat, este un indicator al prezen ei fenolului în proba de 
analizat. Solu ia feric  formeaz  un complex prin transfer de sarcini cu 
fenolii, dând un semnal spectral pozitiv puternic în spectrul vizibil. Ionul 
de fier este hexacoordinat de 6 grup ri fenolato. Reac ia este foarte 
sensibil  pentru to i fenolii. Cu toate acestea, pentru o culoare mai 
intens  se recomand  utilizarea solu iilor mai concentrate (3%) în cazul 
pirogalolului, 2-naftolului i a hidrochinonei. Culorile observate sunt 
dup  cum urmeaz : 

 hidroxibenzen (fenol) - violet 
 1,2,3-trihidroxibenzen (pirogalol) – rosu maroniu  
 1,4-dihidroxi benzen (hidrochinona) - maroniu 
 Acid 3,4,5-trihidroxibenzoic (acid galic) - negru 
 Acid 2-hidroxibenzoic (acid salicilic) – violet intens 
 sulfosalicylic acid –rosu-sange 
 2-Naftol - verde 

Culoarea neagr  a acidului galic a fost utilizat  în istorie de persoanele 
care doreau s  trimit  mesaje secrete prin intermediul unui text 
invizibil, scris cu o solu ie de acid galic, care putea fi f cut vizibil de 
c tre destinatar pulverizând o solu ie de clorur  feric  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Chiar dac  se utilizeaz  cantit i mici, plasa i solu iile fenolice uzate 
într-un loc adecvat. Plasa i de eurile într-un container folosit pentru 
colectarea substan elor organice, deoarece acestea sunt periculoase, 
iritante i toxice iar unele pot reprezenta un pericol pentru mediu. 
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Pentru solu iile fenolice dizolvate în clorur  de metilen, plasa i de eurile 
într-un recipient pentru compu i organici halogena i.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fenol Hidrochinona Acid galic 

    
Acid salicilic  Acid sulfosalicilic 2-Naftol 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Roesky H.W., Moeckel K.; Chemical Curiosities Spectacular Experiments and Inspired 
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2. https://www.quora.com/Whats-the-reaction-between-phenol-and-ferric-chloride 
3. http://www.colorado.edu/lab/lecture-demo-manual/o638-identification-phenols-ferric-
chloride-test 
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IDENTIFICAREA MASELOR PLASTICE PE 
BAZA DENSIT II I A TESTULUI 

BEILSTEIN 
 

PREZENTARE GENERAL  

Prezenta lucrare experimental  demonstreaz  cum se pot identifica 
diferitele tipuri de mase plastice pe baza densit ii acestora (test de 
flotabilitate) sau cum se poate identifica dac  o prob  de mase plastice 
contine halogen (pe baza testului Beilstein) f r  a se face apel la 
metode analitice complicate cum ar fi spectroscopia IR sau 
determinarea punctului de topire ce necesit  de asemenea aparatur  
special . [1, 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru identificarea diferitelor tipuri de mase plastice existente se face 
apel la probe de polietilen  de înalt  densitate (HDPE); polietilen  de 
joas  densitate (LDPE); polistiren (PS); polietilen tereftalat (PET) i 
policlorur  de vinil (PVC). De asemenea ve i mai avea nevoie de pahare 
Berzelius, de etanol, ap  i de o solu ie saturat  de clorur  de sodiu 
NaCl (sare de buc t rie). Pentru testul Beilstein este nevoie de o sârm  
de cupru care va servi la analiz . 

Testul Beilstein 
Înro i i în flac ra oxidant  a unui bec de gaz o sârm  de cupru i 
preleva i o prob  de plastic cu sârma fierbinte. Introduce i sârma din 
nou în flac ra becului de gaz. Dac  flac ra se coloreaz  în verde 
înseamn  c  polimerul este unul care con ine halogen (de exemplu 
PVC). Experimentul trebuie realizat în ni  sau într-un loc bine ventilat 
întrucât în timpul arderii policlorurii de vinil se poate degaja dioxin  (un 
compus foarte toxic) sau acid clorhidric gazos care este iritant pentru 
mucoase. 

Testul de flotabilitate 
Pune i într-un pahar Berzelius, aproape plin cu solu ia saturat  de NaCl, 
o bucat  de polietilen tereftalat (PET) i una de polistiren (PS). 
Observa i comportamentul celor dou  mase plastice.  

A eza i într-un alt pahar, pe jum tate plin cu ap  o bucat  de 
polietilen  de înalt  densitate (HDPE) i una de polietilen  de joas  
densitate (LDPE). Observa i ce se întâmpl . Ad uga i etanol în pahar i 
observa i modific rie care au loc. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HCl gazos care se poate degaja la testul Beilstein este toxic, coroziv i 
foarte agresiv cu mucoasele. Acesta reactioneaz  îns , în mare parte, 
cu oxidul de cupru CuO format prin arderea sârmei în flac ra becului de 
gaz. Clorura de cupru este iritant  pentru piele i ochi, fiind toxic  dac  
este înghi it . La fel este i oxidul de cupru CuO, ambii compu i fiind 
toxici pentru mediul acvatic. Etanolul este inflamabil, aten ie la 
mânuirea acestuia în timpul în care se realizeaz  testul Beilstein. Purta i 
halat i m nu i de protec ie. 

HCl (g) 
 

Cu 
 

CuCl2 
 

CuO 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2 C2H3Cl(s) + 5 O2(g)  ---> 4 CO2(g) + 2 H2O(g) + 2 HCl(g) 

Cu(s) + O2(g)  ---> CuO(s) 

CuO(s) + 2 HCl(g)  ---> CuCl2(s) + H2O(g) 

2 C2H3Cl(s) + O2(g) + Cu(s)  ---> 4 CO2(g) + 3 H2O(g) + CuCl2(s) 

CONCLUZII 

PVC-ul este singurul material plastic ce d  reac ie pozitiv  la testul 
Beilstein datorit  faptului c  este singurul polimer halogenat din colec ia 
de mase plastice analizate. 

Testul de flotabilitate relev  urm toarele: Polistirenul (PS) plute te pe 
ap  i în saramur , în timp ce polietilen tereftalatul (PET) se scufund  în 
ambele lichide. Polietena de joas  (PELD) i de înalt  densitate (PEHD) 
plutesc pe ap . Dac  densitatea amestecului se scade, ad ugându-se 
etanol, polietena de înalt  densitate (PEHD) se scufund  la un moment 
dat în timp ce polietena de joas  densitate (PELD) înc  plute te. inând 
cont de faptul c  exist  sute de tipuri diferite de plastic, determin rile 
descrise au doar un caracter orientativ, scopul final al determin rii fiind 
ilustrarea intervalului de densitate pe care-l au masele plastice: 0,8 
pân  la 2,0 g/cm3.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR  

Probele de plastic se pot utiliza în repetate rânduri. Solu iile folosite 
pentru testul de flota ie se pot arunca la canal. Sârma de cupru se 
poate cur a prin ardere când se acoper  cu un strat nou de oxid de 
cupru negru (CuO) i se poate reutiliza pentru alt  prob . 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Rezultatul testului de flotabilitate (PS plute te, PET se scufund  în saramur ); PELD 
plute te în timp de PEHD se scufund  în solu ie alcoolic ; 

  

Fig. 2 Rezultatul testului Beilstein aplicat la 
o prob  de PVC. Observa i colora ia verde a 
fl c rii. 

Fig. 3 Rezultatul testului Beilstein: 
negativ pentru polietilen  (PEHD) 

 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.seilnacht.com/Lexikon/beilst.html (11.02.2016) 
2. http://www.sinus-transfer.de/fileadmin/MaterialienBT/Leipzig/Kunststoffe_trennen.pdf 
(11.02.2016) 
  

http://www.sinus-transfer.de/fileadmin/MaterialienBT/Leipzig/Kunststoffe_trennen.pdf
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SINTEZA FENOLFTALEINEI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Fenolftaleina are o larg  întrebuin are ca indicator acido-bazic. Datorit  
efectelor cancerigene demonstrate trebuie evitat  expunerea 
mucoaselor i a pielii la aceast  substan . Obiectivul sintezei 
prezentate mai jos este sinteza fenolftaleinei din fenol i anhidrid  
ftalic . 1,2,3,4 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale necesare 
Suport, cleme, man oane, agitator magnetic cu înc lzire, bar  
magnetic , refrigenrent ascendent (pentru refluxare), tuburi de 
leg tur , clem  de securitate, balon cu fund plat, pipet  Pasteur, 
flacoane Erlenmeyer cu tub lateral, filtru Büchner, tromp  de vid 
conectat  la re eaua de ap . 

Reactivi 
Fenol, Anhidrida fltalic , ap  distilat , etanol (p.a.), Acid sulfuric 96%  

Procedura experimental  

Constru i o instala ie de reflux cu balonul cu fund plat i refrigerent 
ascendent. A eza i-o deasupra unui agitator magnetic. Ad uga i în 
balon, în raport molar 2:1, 4,71 g fenol i 3,70 g anhidrid  ftalic  
ad ugând dup  aceea 1,5 mL acid sulfuric 96% (H2SO4). Porni i 
agitarea magnetic  i înc lzi i la 150-160°C timp de 15-25 minute pân  
când mediul devine de culoare ro u intens. Ad uga i pu in  ap  pentru 
a transfera solidul în faza apoas . Dup  ce s-a dizolvat totul ad uga i 
înc  150 mL ap  ceea ce va determina precipitarea unui solid ro u-
purpuriu. Aceasta este fenolftaleina brut . Aceasta se filtreaz  la vid i 
se spal  cu 20 mL etanol fierbinte. Observa i separarea unui solid alb 
care este fenolftaleina sintetizat  pe aceast  cale. Aceasta se poate 
separa i folosi la punerea în eviden  a caracterului bazic al diferitor 
medii. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Fenol: Prezint  pericol de intoxica ie dac  este înghi it, inspirat sub 
form  de praf sau la contactul prelungit al pielii cu aceast  substan . 
Prezint  efecte teratogene. 
Acidul Sulfuric: Provoac  arsuri ale pielii i mucoaselor. 
Fenolftaleina: Aten ie este un compus cancerigen, teratogen 
provocând malforma ii ale f tului, provoac  irita ia ochilor i a 
mucoaselor 
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Anhidrida ftalic : Provoac  iritarea ochilor i a pielii i provoac  
probleme respiratorii dac  este inhalat. 
Etanol: Foarte inflamabil atât în faz  lichid  cât i în faz  de vapori. 
Poate cauza iritare respiratorie i ame eal . 

Fenol 
 

Etanol 
 

Acid sulfuric 
 

Fenolftaleina 
 

Anhidrida 
ftalic   

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

1. Protonarea anhidridei ftalice

 

2. Reac ia Friedel Crafts a fenolului cu anhidrida ftalic  
protonat

 

3. Inserarea celei de-a doua molecule 
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CONCLUZII  

În prim  faz  anhidrida ftalic  este protonat  cu acidul sulfuric. 
Intermediarul format atac  fenolul provocând un proces de substitu ie 
electrofil , în pozi ia para a acestuia din urm . Molecula se stabilizeaz  
prin conectarea intermediarului de înc  o molecul  de fenol ceea ce 
justific  raportul molar fenol:anhidrid  ftalic  de 2:1. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Singurul reziduu r mas este cel etanolic, rezultat de la sp larea 
precipitatului. Acesta se poate elimina la canal sp lând cu ap  din 
abunden . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Precipitarea fenolftaleinei - ultimul pas în sinteza acestui indicator 
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Fig. 2 Test de culoare cu bazele (NaOH i fenolftaleina) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.chemieunterricht.de/dc2/phph/phen-synthese.htm 
2. http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_pheth.htm 
3. https://www.carlroth.com/de/de 
4. http://www.msds-europe.com/id-486-h_p_statements_ghs_clp.html 
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SINTEZA ASPIRINEI 
 

PREZENTARE GENERAL   

În urma acestui experiment, vom prepara aspirin  folosind acid salicilic 
şi anhidrid  acetic .  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

-      Acid salicilic (C7H6O3) 
- Anhidrid  acetic  (C4H6O3) 
- Acid fosforic (85%) (H3PO4) 
- Ap  
- Ghea  
- Pahar Berzelius 
- Pipet  
- Piatr  ponce 
- Balan e 
- Sering  
- Sistem de înc lzire cu baie de nisip 
- Eprubet  
- Pâlnie Büchner 
- Pahar Erlenmeyer 
- Trepied 
- Spatul  

Cânt ri i 140 de grame de acid salicilic, introduce i-l într-o eprubet . 
Ad uga i pu in  piatr  ponce, dou  pic turi de acid fosforic (85%) cu 
ajutorul pipetei, iar apoi 0,3 mL de anhidrid  acetic  folosind seringa. 
Înc lzi i eprubeta la sistemul de înc lzire pe baie de nisip, evitând îns  
fierberea. Agita i încet eprubeta pân  ce pulberea se dizolv  complet. 
Dup  5 minute de înc lzire, ad uga i 0,2 mL de ap . Dup  alte 2 
minute de înc lzire, ad uga i al i 0,3 mL de ap . L sa i eprubeta s  se 
r ceasc , pân  ce ajunge la temperatura camerei. Apoi aşeza i-o în 
ghea . Izola i cristalele formate, filtrându-le cu o pâlnie Büchner. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

C4H6O3 
 

H3PO4 

 

C7H6O3 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C7H6O3 (s)+ C4H6O3 (l) ---> C9H8O4 (s) + C2H4O2 (l) 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

C2H4O2: A se arunca în recipientul pentru deşeuri organice (OOS). 
C9H8O4: Poate fi aruncat pur şi simplu la coşul de gunoi.  

PHOTO 

 

Fig. 1 Toate materialele folosite la experiment. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.chem.latech.edu/~deddy/chem104/104Aspirin.htm 
2. http://www.odinity.com/characterization-of-aspirin/ 
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PRODUCEREA BIODIESELULUI DIN ULEI 
DE FLOAREA SOARELUI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Moleculele de biodiesel, la fel ca i moleculele de motorin  tradi ional , 
sunt de fapt lan uri de hidrocarburi cu 16 atomi de carbon. Structura 
moleculelor de biodiesel difer  de moleculele motorinei tradi ionale prin 
faptul c  au la un cap t o grupare ester metilic. Acest ester este un 
produs de al reac iei de esterificare a acizilor cu lan  lung de atomi de 
carbon cu metanolul. Din acest motiv biodieselul este cunoscut  din 
punct de vedere chimic ca un amestec de “esteri metilici ai acizilor 
gra i” sau FAME (fatty acids methyl esther). Moleculele din biodiesel au 
vâscozitate mai sc zut  i ard foarte bine în motoarele Diesel. De 
asemenea cap tul esteric al acestora le face mult mai prietenoase cu 
mediu fiind mult mai u or biodegradabile.  

Pentru producerea biodieselului (FAME) trebuie s  separ m acizii gra i 
din structura gr similor i s  realiz m esterificarea grup rii carboxil cu 
grup ri metil. Aceste dou  opera ii se produc într-o singur  etap  
printr-un proces numit transesterificare. Se dizolv  un catalizator 
(NaOH sau KOH) în metanol. Se trateaz  o prob  de gr sime (ulei de 
floarea soarelui) cu acest amestec bazic când moleculele de acid gras se 
rup din structura glicerinei i se esterific  cu metanolul. Metanolul este 
consumat, ȋns , nu i catalizatorul. În mod obi nuit reac ia are loc la 
temperaturi ridicate pentru a se realiza cu o vitez  de reac ie 
convenabil .     

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale necesare:  

M nu i, ochelari de protec ie, cântar, plit , termometru, pahar 
Erlenmeyer de 250 mL, pahar Berzelius de 250 mL, pâlnie de separare 
de 250 mL, cilindru gradat de 100 mL.  

Reactivi necesari:  

Ulei de floarea soarelui; metanol; fulgi de KOH. 

Sinteza biodieselului: 

1. Turna i 30 mL de metanol ȋntr-un flacon Erlenmeyer de 250 ml;  
2. Cânt ri i 1.05 g de KOH; 
3. Ad uga i KOH la metanol ȋn flaconul Erlenmeyer. Închide i cu un 

dop i agita i recipientul pân  când KOH se dizolv  complet; (ve i 
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observa cre terea temeperaturii întrucât dizolvarea este 
exoterm ). 

4. Într-un pahar Berzelius de 250 mL m sura i 150 mL de ulei de 
floarea soarelui; 

5. Înc lzi i paharul cu ulei de floarea soarelui la temperatura de 55-
60 °C; 

6. Ad uga i ȋn pâlnia de separare uleiul de floarea soarelui înc lzit i 
amestecul alcalin de metanol;  

7. Înlocui i dopul de cauciuc de pe pâlnia de separare (asigura i-v  
c  este bine fixat);  

8. Agita i pâlnia de separare timp de 10 minute; 
9. L sa i solu ia s  se a eze. Dup  un minut-dou  apare separarea. 

Glicerina se va reg si în stratul inferior. TOCMAI A I PRODUS 
BIODIESEL! 

 

Testul de conversie al biodieselului (acizii gra i liberi nu se dizolvă în 
metanol): Când producem biodiesel, este foarte important s  test m 
produsul ob inut pentru a verifica dac  s-a produs o conversie 
complet . Testul detecteaz  di- & trigliceridele eventual nehidrolizate 
din biodieselul produs.  

Cerințe pentru test: 

Fiole e antion, sering  de 30 mL, sering  de 10 mL, termometru, 
metanol, biodiesel.  

Mod de lucru: 

1. M sura i temperatura biodieselului i a metanolului pentru a v  
asigura c  ambele sunt la termperaturi cuprinse ȋntre 19°C i 21° C; 
IMPORTANT: În acest test, temperatura este extrem de important . 
Dac  biodieselul sau metanolul nu au temperatura necesar , ȋnc lzi i-le 
sau r ci i-le pân  la temperatura cerut . 

1. Turna i 27 mL de metanol în fiola e antion; 
2. Ad uga i 3 mL de biodiesel ȋn fiola e antion; 
3. Închide i fiola i agita i-o u or; 
4. L sa i-o timp de 5-10 minute; 
5. Înclina i fiola la 45 de grade pentru 10-15 secunde; 
6. Identifica i dac  se produce o separare de faz . 

În urma amestec rii biodieselul se dizolv  în metanol. Trigliceridele i 
digliceridele nu sunt solubile în metanol astfel c  dup  agitare i repaus 
separarea a dou  lichide indic  transformarea incomplet  a uleiului în 
biodiesel în cursul reac iei de transesterificare. 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

CH3OH 
 

KOH 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Depozita i toate reziduurile lichide în containere destinate colect rii 
reziduurilor organice inflamabile. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig 1. Cerin e pentru sinteza biodieselului    Fig 2. Separarea 

              

Fig 3 i 4. Testul de conversie a biomotorinei. Separarea a dou  faze indic  realizarea 
incomplet  a reac iei de transesterificare deci sinteza incomplet  a diodieselului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html 
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REDUCEREA EFICIEN EI 
DETERGENTULUI/ S PUNULUI SUB 

AC IUNEA APEI DURE 
 

PREZENTARE GENERAL   

Cu to ii venim în contact cu apa de la robinet. Concentra ia de ioni de 
calciu a apei difer  de la o regiune la alta. Denumirea folosit  pentru 
apa cu o concentra ie relativ mare de ioni de calciu este cea de „ap  
dur ”. De câte ori sp l m vasele, detergentul vine în contact cu apa, 
creând un strat de spum . Aceasta este cu atât mai abundent  cu cât 
apa este mai pu in dur  (are mai pu ini ioni Ca2+ i Mg2+). Experimentul 
de mai jos îşi propune s  l mureasc  în ce m sur  concentra ia de ioni 
de calciu a apei influen eaz  formarea spumei. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- 4 flacoane Erlenmeyer cu dop de plut  
- Ap  distilat  
- solu ie con inând 200 mg ioni de calciu/L (CaCl2) 
- Solu ie verde de cur are (detergent) 
- Cilindru de m surare 
- Pipet  
- Rigl  

Mai întâi, turna i 10 mL de solu ie de ioni de calciu în primul flacon 
Erlenmeyer. Turna i apoi, în acelaşi flacon, 80 de mL de ap  distilat  şi 
10 mL de solu ie verde de detergent. Agita i cu grij  dup  ce a i închis 
flaconul cu dopul de plut . M sura i cu precizie stratul de spum  
format. 

Repeta i aceeaşi opera iune pentru celelalte trei flacoane Erlenmeyer, 
modificând concentra iile astfel: 
- pentru al doilea flacon: 30 de mL de solu ie de ioni de calciu, 60 de 
mL de ap  distilat ; 
- pentru al treilea flacon: 50 de mL de solu ie de ioni de calciu, 40 de 
mL de ap  distilat ; 
- pentru al patrulea flacon: 70 de mL de solu ie de ioni de calciu, 20 de 
mL de ap  distilat . 

Ad uga i câte 10 mL de solu ie de detergent în fiecare flacon 
Erlenmeyer. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CaCl2 

   

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2 C17H35COONa (s) + Ca2+ (aq) --->  (C17H35COO)2Ca (s) + 2 Na+ (aq) 

CONCLUZII  

Cantitatea de spum  format  este în strâns  concordan  cu cantitatea 
de ioni de calciu din apa distilat . O solu ie mai concentrat  de ioni de 
calciu în apa distilat , echivalentul unei ape mai dure, produce mai 
pu in  spum  deci spal  cu eficien  mai mic .  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Dup  ce a i finalizat experimentul, turna i solu ia în chiuvet . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

Fig. 1 4 flacoane Erlenmeyer necesare 
experimentului. 

Fig. 2 200 mg sol. de ioni de calciu2+ /L;  
solu ie verde de detergent; ap  distilat ; 
cilindru pentru m surare şi pipet , 
necesare experimentului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.waterhardheid.nl 
2. Chemiekaarten (book), 15th edition 2000, pages 790 & 1195 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Soap_scum 
  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.waterhardheid.nl%2F&h=WAQEPZT2R
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SINTEZA NYLONULUI 
 

PREZENTARE GENERAL   

Nylonul (nylonul 6,6) se ob ine din ad ugarea de clorur  de sebacoil 
dizolvat  în toluen peste o solu ie apoas  de 1,6 hexandiamin . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Vase gradate, 2 de 150 mL şi 2 de 50 ml, 
- Solu ie de 1,6 hexandiamid , 
- Clorur  de sebacoil dizolvat în toluen 
- 2 pensete  
- O baghet  de sticl  

Turna i 40 de mL de solu ie de 1,6 hexandiamin  într-un vas gradat de 
150 de mL. Ad uga i apoi uşor clorura de sebacoil dizolvat  în toluen. 
Pute i observa stratul de nylon care s-a format la suprafa a de contact 
dintre cele dou  solu ii nemiscibile. Stratul de nylon 6,6 format poate fi 
extras cu grij  din recipient i rulat pe un b . Pe m sur  ce se ruleaz  
se formeaz  o nou  cantitate de polimer la suprafa a de contact dintre 
cele dou  solu ii dând astfel impresia culegerii unui fir neîntrerupt de 
produs. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

1,6 
hexanediamine  

Sebacoil 
chloride  

C6H6 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C6H16N2(l) + C10H16Cl2O2(l) --->C12H22N2O2(s) + HCl(aq) 

CONCLUZII  

Experimentul de mai sus a demonstrat cum se formeaz  nylonul din 
punerea împreun  a solu iei apoase de 1,6 de hexandiamin  şi a clorurii 
de sebacoil dizolvat în toluen. Nylonul se formeaz  la suprafa a de 
contact dintre cele dou  faze, faza apoas  inferioar  i faza organic  
superioar . La suprafa a de separare a celor dou  faze se formeaz  
nylonul care se poate trage în fire din acea zon . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Toate deşeurile rezultate în urma testelor de sintez  şi solubilitate se 
arunc  în containere destinate colect rii reziduurilor organice. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C6H16N2&sort=mw&sort_dir=asc


CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

281 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

  

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://classes.kvcc.edu/chm130/ORGANIC-POLYMERS-updated.pdf 
  

Fig. 1 Nylon dup  reac ia chimic . Fig. 2 Nailonul  rulat pe o baghet  de 
sticl . 
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DETERMINAREA CON INUTULUI DE 
OXIGEN DIN AER CU AJUTORUL UNEI 

LUMÂN RI APRINSE  
 

PREZENTARE GENERAL  

Când aprindem o lumânare, acidul stearic reac ioneaz  cu oxigenul din 
mediul ȋnconjur tor. În condi iile ȋn care arderea este complet , produ ii 
de reac ie sunt doar vapori de ap  H2O i bioxid de carbon CO2. 
Culoarea galben  a fl c rii lumân rii indic  îns  faptul c  arderea 
lumân rii este incomplet . Al turi de dioxid de carbon CO2 se produce 
de asemenea carbon nears C (funingine) i monoxid de carbon CO. 
Putem totu i presupune c  (i) avem o cantitate mic  de CO ȋn 
compara ie cu cantitatea de oxigen utilizat, i c  (ii) ȋntreaga cantitate 
de CO2 eliberat la ardere se dizolv  ȋn ap . inând cont de aceste dou  
presupuneri putem organiza un experiment prin care m sur m 
concentra ia oxigenului în aer prin arderea unei lumân ri într-un spa iu 
închis, pân  când oxigenul se consum  în totalitate. M sur torile 
noastre indic  un procentaj al oxigenului de 20%, care este cu pu in 
mai mic decât valorile cunoscute de 21%.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale: Cilindru de sticl , marker, vas Petri, ap  colorat , lumânare 
sub ire, monede. 

Procedeu: 

Fixa i lumânarea ȋn mijlocul vasului Petri utilizând pu in  cear . Pune i 
patru monede ȋn jurul lumân rii pentru a sus ine cilindrul de sticl  când 
îl ve i a eza peste lumânarea aprins . Turna i apa colorat  ȋn vasul 
Petri. A eza i cilindrul cu gura în jos în vasul Petri i marca i nivelul 
ini ial al apei pe cilindru. Scoate i cilindrul i aprinde i lumânarea. Cu o 
mi care rapid , așezați cilindrul de sticl  înapoi peste lumânarea aprins  
sprijinit pe cele patru monede ca în cazul anterior când s-a marcat 
nivelul apei. Lumânarea arde acum ȋntr-un spa iu ȋnchis, care con ine o 
cantitate limitat  de oxigen. În timpul arderii acidului stearic se 
consum  oxigen i se produc vapori de ap  i bioxid de carbon. În timp 
ce este utilizat oxigenul, volumul de aer din spa iul ȋnchis se reduce, 
vaporii de ap  forma i se condenseaz  i mare parte din bioxidul de 
carbon se dizolv  ȋn ap . Reducerea volumului de gaz din spa iul 
lumân rii conduce la cre terea nivelului apei din interiorul cilindrului 
pân  când nu mai r mâne oxigen deloc i lumânarea se stinge. 
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Dup  câteva minute, când aerul din interiorul cilindrului revine la 
temperatura camerei, nivelul apei arat  un volum de aer r mas ȋn 
cilindru de 80% din volumul ini ial, ceea ce ilustreaz  un procentaj de 
gaz consumat din aer de 20% ceea ce este de fapt procentul de oxigen 
din atmosfer . 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Arderea completă: 

C17H35COOH(s) + 26O2(g)  18CO2(g) + 18H2O(g) 

Arderea incompletă: 

C17H35COOH(s) + ? O2(g)  ? C(s) + ? CO(g) + ? CO2(g) + ?H2O(g) 

Pornind de la premiza c  marea parte a vaporilor de ap  se vor 
condensa, vom avea o cantitate neglijabil  de CO i bioxidul de carbon 
de va dizolva ȋn ap , putem deduce c  reducerea volumului de aer va fi 
egal  cu volumul oxigenului ars. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

C17H35COOH Niciun pericol 

CONCLUZII 

De i ȋn acest experiment utiliz m un echipament simplu, pentru 
ob inerea unui rezultat sigur, trebuie urma i cu grij  urm torii pa i:  

1. Imediat dup  amplasarea cilindrului peste lumânare aerul din spa iul 
ȋnchis se dilat . Aten ie ca aerul dilatat s  nu fac  bule ȋn afara 
cilindrului, altfel sc derea volumului m surat este prea mare.  
2. Dac  manevra de plasare a cilindrului peste lumânare este prea lent  
o parte a oxigenului din cilindru se va consuma ȋnainte ca apa s  
sigileze zona de ardere. În acest caz, se va m sura o mai mic  sc dere 
a volumului.  
3. Putem calcula procentajul oxigenului utilizând urm toarea formul :
 𝑅   =    𝑉 𝑙𝑖  − 𝑉 𝑙𝑖  

  𝑉 𝑙𝑖  − 𝑉 𝑙   ×  100%   

O lumânare sub ire face mai u oar  calcularea procentului de oxigen din 
nivelul final al apei.  

Procentul de oxigen de 20% m surat de noi este foarte acceptabil dac  
lu m ȋn considerare toate erorile posibile ale experimentului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acidul stearic r mas poate fi reutilizat cu alte lumân ri sau poate fi 
tratat ca orice de eu menajer.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Arderea lumân rii în spa iul închis 
consum  oxigenul i creeaz  o depresiune 
care va fi compensat  de urcarea nivelului 
de lichid în cilindru 

Fig. 2 Când tot oxigenul se arde se observ  
urcarea niveului lichidului i reducerea cu 
20% a volumului ini ial al gazului închis de 
cilindru. 

  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://wikivisually.com/wiki/Stearic_acid 
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DETERMINAREA CON INUTULUI DE 
OXIGEN DIN AER (piroliz ) 

 

PREZENTARE GENERAL  

O metod  simpl  de determinare a con inutului de oxigen din aer se 
bazeaz  pe utilizarea a dou  seringi de sticl  de 100 cm3 conectate la 
ambele capete printr-un tub de cuar  rezistent la c ldur  i care con ine 
un conductor de cupru sau pan de cupru ȋn exces. O sering  este goal  
iar cealalt  este umplut  cu exact 100 cm3 aer. Oxigenul din aer va 
reac iona cu cuprul pentru a forma oxid de cupru (II) CuO. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe:  

Dou  seringi de sticl  de 100 cm3 conectate la ambele capete printr-un 
tub de cuar  rezistent la c ldur  (sticla obi nuit  se tope te!) i care au 
pistonul etan  nepermi ând trecerea aerului, conductor de cupru, 
stative, cleme pentru sus inerea seringilor, arz tor Bunsen. 

Procedeu: 

Tubul de cuar , care con ine conductor sau pan de cupru, este conectat 
de dou  seringi de sticl  una plin  cu 100 cm3 aer i una goal , cu 
pistonul împins la maximum. Tubul este ȋnc lzit puternic la flac r  mare 
cu un bec de gaz Bunsen. În acest timp se pompeaz  aerul din seringa 
plin  în cea goal  prin intermediul tubului de cuar . La trecerea aerului 
peste cuprul fierbinte acesta se va oxida generând oxid de cupru, CuO, 
a c rui volum este neglijabil întrucât se formeaz  pu in, în stare solid . 
Se repet  alternativ de cel pu in 50 de ori trecerile gazului din sering  
astfel încât s  se asigure contactul oxigenului din aerul închis de 
dispozitiv cu cuprul din tubul de cuar . Dup  o perioad  de timp 
observa i c  nivelul gazului în sering  este mai mic, din ce în ce mai mic 
pe m sur  ce cre te num rul de treceri peste Cu. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

CuO 
 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2Cu(s) + O2(g)    --->  2CuO(s) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 
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CuO nu poate fi tratat ca de eu menajer. Elimina i oxidul de cupru 
format într-un recipient destinat colect rii reziduurilor anorganice. 

CONCLUZII 

Volumul gazului din tub se reduce pe m sur  ce, trecând peste cupru, 
oxigenul din amestecul gazos reac ioneaz  formând oxid de cupru solid 
CuO. 

La m sur torile i calculele realizate trebuie s  lu m în considerare i 
volumul tubului de cuar  pentru minimizarea erorilor. În experimentul 
nostru tubul de siliciu are un volum de 15 cm3. La citirea final  volumul 
a fost de 76 cm3. Astfel, con inutul de oxigen este: 

 =  
( 100 + 15 − (76 + 15))

(100 + 15)
 ×  100 % = 21 % 

Tot în vederea minimiz rii erorilor trebuie avut  în vedere realizarea 
m sur torilor la aceea i temperatur , deci ansamblul trebuie l sat s  
ajung  la temperatura camerei înainte de citirea volumul de gaz din 
sering . Evident seringi cu pistonul care nu închid etan  nu pot fi 
folosite pentru acest experiment. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig 1. Preg tirea experimentului prin care 
se calculeaz  con inutul de oxigen din aer. 

Fig 2. Tubul de cuar  care se arde cu 
conductorul de cupru care prin ardere 
consum  oxigenul transformându-se în oxid 
de CuO. 
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Fig 3. Citirea volumului final de gaz (76 mL) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.docbrown.info/page21/GeoChangesANS01a.htm 
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REAC IA HALOFORMULUI 
 

PREZENTARE GENERAL  

În acest experiment vom efectua reac ia haloform . Substarturile care 
se preteaz  cu succes la acest tip de reac ie sunt metil-cetonele i 
alcoolii secundari oxidabili la metil-cetone, precum izopropanolul. 
Singurul alcool primar i aldehid  care reac ionez  conform acestei 
reac ii sunt etanolul i etanalul[1]. Reac ia haloform  st  la baza 
identific rii metil-cetonelor, alcoolilor secundari, etanolului i etanalului 
prin reac ia iodoform  în analiza calitativ  organic . Proba cu structura 
de analizat este ad ugat  unei solu ii de NaOH and l2. Formarea unui 
precipitat galben de iodoform indic  prezen a unuia din compu ii 
men iona i mai sus[2]. 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Într-o eprubet  introduce i o cantitate mic  de tinctur  de iod con inând 
Ι2 i CH3CH2OH, apoi ad uga i câteva pic turi de solu ie de NaOH 1M. 
Observa i formarea instantanee a iodoformului. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Aten ie; alcoolul etilic este inflamabil. Evita i apropierea de o flac r  
deschis . Hidroxidul de sodiu este coroziv (caustic). Evita i contactul cu 
pielea. Folosi i m nu i i ochelari de protec ie. 

CH3CH2OH 
 

I2  
NaOH 

 
CHI3  

NaI 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CH3CH2OH(aq) + 4I2(aq) + 6NaOH(aq) --->  CHI3(s) + ΗCOONa(aq) + 
5H2O(l) +5NaI(aq) 

CONCLUZII  

Folosind iod i hidroxid de sodiu este cea mai evident metod  de 
determinare a prezen ei etanolului. Un rezultat pozitiv înseamn  
apari ia unui precipitat galben pal de iodoform - CHI3. În afar  de 
culoare, acest compus mai pote fi identificat dup  mirosul s u 
carateristic asociat cu domeniul medical. Este folosit într-adev r ca 
antiseptic pentru bandajele/plasturii folosi i pentru r nile minore [3]. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Combina i con inutul eprubetelor într-un pahar Berzelius, ad uga i 1mL 
de CH3COCH3 pentru a neutraliza orice urm  de iod din solu ie i filtra i 
solu ia pentru a îndep rta iodoformul. Plasa i iodoformul într-un 
container pentru de euri organice halogenate. V rsa i filtratul într-un 
container adecvat pentru de euri organice.  

IMAGINI 

  
Fig. 1 Începutul reac iei. Fig. 2 Precipitatul galben de iodoform. 

 REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Haloform_reaction 
2. Organic Chemistry II, J. Mc Murry, Brooks/Cole Publishing Company, 1996 
3. http://www.chemguide.co.uk/organicprops/carbonyls/iodoform.html 
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PURIFICAREA ACIDULUI BENZOIC PRIN 
SUBLIMARE 

 

PREZENTARE GENERAL  

Sublimarea este procesul de trecere a unei substan e solide direct în 
faz  gazoas . Procesul invers este numit desublimare. Procesul de 
sublimare, chiar dac  nu este foarte evident, este destul de frecvent 
întâlnit în jurul nostru. Pe timp de iarn  hainele sp late i puse la uscat 
afar  se usuc  din cauza procesului de sublimare a apei chiar dac  
temperaturile sunt mult sub 0°C. Procesul de sublimare al naftalinei 
este binecunoscut de mul i dintre noi. În cazul prezent rii 
experimentelor de interac ie a iodului cu magneziul sau cu aluminiul se 
pune în eviden  sublimarea iodului datorit  c ldurii degajate în cursul 
reac iei. Procesul de sublimare este uneori folosit ca metod  de 
purificare a unei substan e chimice. Purificarea iodului este un exemplu 
clasic de utilizarea procesului de sublimare respectiv desublimare în 
urma c ruia se poate separa iodul de nisip sau alte impurit i care nu 
sublimeaz . Prezenta procedur  experimental  folose te proprietatea 
acidului benzoic C6H5-COOH de a sublima în vederea separ rii acestuia 
de impurit i. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Practic se amestec  într-o capsul  de por elan o spatul  de acid benzoic 
cu o jum tate de spatul  de praf de c rbune. Astfel se mimeaz  de fapt 
acidul benzoic impur. Peste amestec se a eaz  o hârtie de filtru peste 
care se a eaz  o pâlnie de sticl  cu gura în jos. Se a eaz  întregul 
ansamblu pe o plit  înc lzit  la o temperatur  mai mic  decât punctul 
de topire al acidului benzoic care este 122°C. Observa i ce se întâmpl  
pe m sur  ce amestecul se înc lze te.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Evita i inspira ia vaporilor de acid benzoic odat  degaja i din sistem. 

C6H5-COOH 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

C6H5-COOH(s)  ---> C6H5-COOH(g)  --->  C6H5-COOH(s) 

CONCLUZII 

Datorit  capacit ii ridicate de sublimare, acidul benzoic trece la 
înc lzire din faz  solid  în faz  gazoas , trece prin porii hârtiei de filtru 
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i se depune pe pere ii pâlniei, care sunt mai reci decât mediul de unde 
sublimeaz . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acidul benzoic i praful de c rbune se pot reutiliza pentru o alt  
demonstra ie a procesului de sublimare/desublimare. În cazul în care se 
dore te eliminarea acestora, solidele se arunc  la gunoi întrucât nu 
prezint  pericol pentru mediu.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

       
Fig. 1 Amestecarea acidului benzoic cu praf 
de c rbune (sus) i acoperirea amestecului 
cu hârtie de filtru (jos). 

Fig. 2 A ezarea unui filtru de sticl  peste 
ansamblul realizat (sus) i înc lzirea 
con inutului capsulei de por elan (jos). 

 

Fig. 3 Cristale aciculare de acid benzoic desublimate pe pâlnie 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://www.frmtr.com/kimya/814519-kristallendirme.html 
2. aves.istanbul.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=10&USER=2562 
3. Ankara üniversitesi fen fakültesi-denel organik kimya kitabı 
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DETERMINAREA PROCENTULUI DE 
CARBON DIN ZAH R (PIROLIZ ) 

 

PREZENTARE GENERAL  

Zah rul este un carbohidrat; ȋn acest test vom ȋncerca s  stabilim 
con inutul de carbon din zah r prin piroliz . Se inc lze te zah rul ȋntr-o 
eprubet  desupra unui arz tor Bunsen iar agitarea termic  duce la 
descompunerea moleculelor. În mod ideal, ar trebui s  apar  
descompunerea ȋn carbon i ap  (reac ia 1). Apoi vom putea determina 
cantitatea de carbon printr-o simpl  cânt rire a resturilor solide. Totu i, 
ȋn practic  reac ia este mai complicat . Gazul produs pare inflamabil 
astfel ȋncât este foarte probabil s  se formeze i hidrocarburi u oare 
i/sau monoxid de carbon (reac ia 2). Trebuie s  interpret m cu 

precau ie rezultatul experimentului deoarece cantitatea de carbon care 
p r se te sistemul sub form  de gaz este imposibil de calculat.     

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale i reactivi:  
Arz toare Bunsen; eprubete; stativ; balan ; zah r. 

PROCEDEU 

1. Cânt ri i o eprubet  goal  i nota i-i greutatea pe o hârtie. 
2. Pune i ȋn eprubet  aproximativ 1 gram de zah r i cânt ri i masa 
acesteia (eprubeta+zah r). Sc de i greutatea eprubetei goale pentru a 
ob ine masa zah rului i nota i-o pe hârtie.  
3. Ata a i suportul eprubetei ȋn partea sa superioar . 
4. Înc lzi i eprubeta la flac r  puternic , inând-o la distan  de dvs. 
sau de alte persoane.  
5. Conduce i gazele produse prin flac ra unui al doilea arz tor pentru a 
stabili gradul de inflamabilitate al gazelor degajate.  
6. Îndep rta i eprubeta de flac r  ȋnainte ca substan a din ea s  dea pe 
dinafar .  
7. Imediat dup  ȋncetarea form rii bulelor de gaz l sa i eprubeta la r cit 
pe un stativ.  
8. Cânt ri i eprubeta ȋmpreun  cu noua substan  format , calcula i 
masa de carbon i calcula i rezultatul ca procentaj al masei de carbon 
din zah r. 

%C = masa carbon*100/masa zah r 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C12H22O11(s)  ---> 12 C(s) + 11 H2O(g)    (1) 
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C12H22O11(s)   ---> C(s) + amestec de gaze    (2) 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

C12H22O11  niciun pericol  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Ansamblu experimental pentru determinarea con inutul de carbon din zah r prin 

metoda pirolizei 
 

   

Fig 2,3,4. De la alb la negru în urma procesului de piroliz  a zah rului. 
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis 
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DETERMINAREA PROCENTULUI DE 
CARBON DIN ZAH R (DESHIDRATARE) 

 

PREZENTARE GENERAL  

La nivel liceal, determinarea procentului de carbon din zah r, se poate 
realiza printr-o metod  simpl  numit  carbonizare sau piroliz  (vezi 
experimentul anterior). Rezultatele ob inute trebuie interpretate cu 
precau ie deoarece o cantitate necunoscut  de carbon se pierde sub 
form  de gaz, cum ar fi CO i CH4. Rezultate cu acurate e mult mai 
mare se ob in dac  se aplic  metoda deshidrat rii zaharidelor. În 
imaginea de mai jos avem reprezentat  deshidratarea celulozei ȋn 
carbon poros [1]:  

Teoretic se pot extrage 5 moli de ap  per unitate de glucoz  prin 
utilizarea acidului sulfuric concentrat pentru ob inerea carbonului poros. 
Pe lâng  faptul c  reu im o determinare de mai mare acurate e a 
con inutului de carbon decât în cazul pirolizei, acest proces reprezint  o 
“cale verde” pentru sinteza carbonului din biomasa derivat  din glucoz , 
f r  emisii de gaze cu efect de ser , metoda având ca produs final doar 
apa. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Materiale Necesare:  

Flacoane Erlenmeyer de 250 mL, cilindru gradat de 50 mL, plit  pentru 
înc lzire, termometru, pâlnie, hârtie de turnesol ro ie, hârtie de filtru, 
hot , ochelari de protec ie, m nu i, halat. 

Reactivi:  

Acid sulfuric concentrat 97%, zah r, etanol, ap  demineralizat , solu ie 
de amoniac 25%, o sare solubil  de aluminiu AlCl3.  

Cu ajutorul unui cilindru gradat m sura i 10 mL de acid sulfuric 
concentrat i turna i con inutul ȋntr-un flacon Erlenmeyer de 250 mL. 
Pune i apoi ȋn recipient 1,00 gram de zah r. Înc lzi i amestecul pe o 
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baie de ap . Cu ajutorul unui termometru verifica i ca temperatura 
solu iei de acid sulfuric nu dep easc  50°C. O temperatur  de peste 
50°C va conduce la o rec ie secundar  de oxidare a zah rului, care are 
loc cu degajare de CO2, i vom avea erori de m surare. Dup  
aproximativ 30 de minute de reac ie con inutul flaconului Erlenmeyer ȋ i 
va schimba culoarea de la g lbui la ȋnceput (caramelizare) la negru 
intens.  

Turna i acum ȋn flaconul Erlenmeyer ȋncet i cu mult  aten ie cca. 3 mL 
de ap . Acidul sulfuric ȋncepe s  fiarb  (diluarea acidului sulfuric este un 
proces puternic exoterm). A tepta i ca fierberea s  se opreasc  apoi 
ad uga i 25 mL de ap  demineralizat  ȋn care s-au introdus 0.05-0.1 
grame de sare solubil  de aluminiu AlCl3. Neutraliza i amestecul de 
reac ie prin ad ugarea cu aten ie a circa 10-15 mL solu ie de amoniac 
25% (proces exoterm; r ci i dac  este necesar) pân  când pH-ul devine 
alcalin (verifica i cu hârtia ro ie de turnesol). Sarea de aluminiu va 
ac iona ca un floculant ȋn solu ia alcalin  rezultat . L sa i flaconul 
Erlenmeyer ȋn repaus i observa i apoi cum se coaguleaz  carbonul (o 
suspensie ȋn care predomin  grafenul) i devine o substan  filtrabil .     

Lua i o hârtie de filtru cu diametru de 7 cm. Trece i amestecul lichid 
rezultat în urma reac iei prin hârtia de filtru a c rei mas  a fost 
m surat  anterior cu ajutorul unei balan e. Sp la i reziduul negru de pe 
hârtia de filtru cu 2 por ii de cca. 10 mL ap  i apoi trece i la sp larea 
final  cu etanol pur, tot 2 por ii. Usca i hârtia de filtru pe o plit  
fierbinte la o temperatur  ce nu dep e te 120 oC pân  când atinge o 
mas  constant .  

Calcula i con inutul de carbon astfel:   masă  de  reziduuri      

1.00 gram  zahăr  ×  100% 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

C12H22O11 F r  risc NH4OH 

    
H2SO4  

 

AlCl3 

 
C2H5OH 

 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

C6n(H2O)5n(s)  6n C(s) + 5n H2O(l)  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Turna i ȋn chiuvet  toate reziduurile de lichid i sp la i imediat cu mult  
ap  de la robinet.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Zah r i H2SO4      Fig. 2 Culoarea se schimb  ȋn negru  

  
Fig. 3 Filtrarea, utilizând pompa de vid      Fig. 4 Rezultul dup  uscare: carbon 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2013/620346/ 
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DETERMINAREA DURT II APEI PRIN 
METODE TITRIMETRICE  

 

PREZENTARE GENERAL  

Duritatea apei este un factor important, de care trebuie s  se in  cont 
la apa de b ut sau la apele folosite la sp lare. Termenul de duritatea 
apei se refer  în general la prezen a s rurilor de magneziu i calciu în 
ap . Se pun în eviden  dou  tipuri de durit i: 
Duritatea temporar  este cauzat  de prezen a bicarbona ilor de calciu 
i magneziu {Ca(HCO3)2 & Mg(HCO3)2} care sunt transforma i prin 

fierbere în carbona i insolubili care precipit  l sând apa mai moale. 
Duritatea permanent  este dat  de con inutul de cloruri i sulfa i de 
calciu i magneziu care nu precipit  odat  cu înc lzirea apei. [1] 
Duritatea apei este exprimat  în mai multe feluri, acceptându-se mai 
multe unit i de duritate care, toate, se refer  la con inutul de diferi i 
compu i ai magneziului i calciului i care poate fi exprimat astfel:  
- grade americane CaCO3 mg/l (sau p r i per milion/ ppm);  
- grade germane (1 °dH = 10 mg/l CaO or 17,848 ppm CaCO3);  
- grade engleze (°e or °Clark = 64,8 mg CaCO3/imperial gallon (4,55 l) 
sau 14,254 ppm) 
- grade franceze (°fH or °f = 10 mg CaCO3/l; 10 ppm) [1] 

Acas  trebuie s  ajust m dozajul detergen ilor în func ie de duritatea 
apei cu care sp l m. O ap  dur  va anihila o parte de detergent, astfel 
dozajul se impune a fi mai mare. Unele companii produc toare de 
detergen i recomand  pe ambalaj dozele de detergent care trebuiesc 
folosite în cazul diferitelor durit i ale apei. Ma inile de sp lat vase 
folosesc sare, NaCl, condi ionat  sub form  de cristale sau aglomer ri 
de cristale mari, pentru a anihila efectele apelor dure. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Duritatea apei este m surat  urmând o procedur  de titrare care se 
bazeaz  pe virarea culorii unui indicator complexonometric: Calmagitul 
[2] Pentru aceasta se folose te un kit de reactivi [3] care se bazeaz  pe 
o procedur  de decomplexare a ionilor de Ca2+ si Mg2+, la pH=10, din 
calmagit prin reac ia acestora cu EDTA. Pentru o astfel de procedur  
exist  în comer  o serie de kituri de reactivi care pot fi folosi i. 
Majoritatea folosesc acela i principiu i fac uz de solu ii calibrate care 
fac u oar  interpretarea rezultatelor titr rii în termeni de duritate a 
apei, în func ie de volumul de titrant consumat. 

Exemplul descris în continuare utilizeaz  un set fabricat de o firm  
specializat  în elaborarea unor astfel de kituri de reactivi. Se ia o prob  
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de ap  de 5 mL, se trateaz  cu 5 pic turi de solu ie tampon (care aduce 
proba la pH=10). Se adaug  o pic tur  de calmagit care schimb  
culoarea probei în ro u. Folosind o sering  cu volumul de 1 mL se 
titreaz  amestecul pân  când solu ia devine de culoare mov. Aceasta 
reprezint  sfâr itul titr rii. Dac  se dep e te punctul de echivalen  
solu ia va deveni albastr . Acest lucru este posibil mai ales la probe mici 
(de 5ml) când o Pentru determinarea durit ii în ppm (mg CaCO3/l) se 
multiplic  volumul de solu ie titrant  folosit  cu factorul 300. 

Dac  rezultatul este mic, sensibilitatea metodei poate fi crescut  prin 
aplicarea la o prob  de 25 mL sau chiar 50 mL m surate cu mare 
acurate e. În acest caz se adaug  o cantitate de reactiv tampon 
corespunz tor probei analizate iar rezultatul se multiplic  cu factorul 
corespunz tor: x60 pentru proba de 25 mL respectiv x30 pentru proba 
de 50 mL. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu se pun în eviden  fraze de risc pentru reactivii folosi i. 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 
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CONCLUZII 

Când se adaug  reactivul calmagit solu ia devine ro ie din cauza 
realiz rii unor complec i de Mg i Ca. Titrarea cu EDTA, care este un 
agent de complexare mult mai puternic, va coordina to i ionii Ca2+ i 
Mg2+ din solu ie, apoi îi va scoate pe cei care sunt coordina i de 
calmagit, l sându-l pe acesta din urm  necoordinat de culoare albastr . 
Un punct de echivalen  corect se ob ine dac  titrarea se opre te 
înainte de apari ia culorii albastre (când solu ia devime mov). 
Asigurarea unui pH=10 este imperios necesar  pentru a se putea face 
echivalen a între schimbarea de culoare i momentul în care ionii Ca2+ i 
Mg2+ p r sesc complexul. Odat  terminat  titrarea, se cite te volumul 
de solu ie titrant  i se multiplic  cu factorul corespunz tor în func ie de 
volumul probei. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile finale pot fi aruncate la canal întrucât solu iile nu prezint  
pericole i nu se încadreaz  la nicio fraz  de risc. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

Fig. 1. La început calmagitul genereaz  o 
colora ie ro ie datorit  compex rii cu ionii 
de Ca2+ i Mg2+. 

Fig. 2. La final to i ionii de Ca2+ i Mg2+ 
sunt lega i de EDTA iar calmagitul devinde 
albastru. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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3. http://hannainst.com/hi3812-total-hardness-test-kit.html 
4. http://community.asdlib.org/imageandvideoexchangeforum/2013/07/25/indicators-for-
complexation-titrations  
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IDENTIFICAREA IONILOR DE ARGINT 
CU IONI CROMAT 

 

PREZENTARE GENERAL  

Argintul Ag este cunoscut înc  din Antichitate gra ie capacit ii sale de a 
se g si în natur  în form  nativ . Acest metal a fost utilizat pentru 
fabricarea bijuteriilor i în industria oglinzilor. Ulterior, cu dezvoltarea 
tehnologic  argintuuli I s-au g sit noi întrebuin ri: în farmacie i în 
laborator. Ionii de argint Ag+, apar inând grupei I analitice de cationi i-
au g sit întrebuin area în laboratorul de chimie fie ca agen i de 
precipitare (de exemplu a ionilor de halogenur  (F-, Cl-, Br-, I-) fie ca i 
compu i coordina i (Reactivul Tollens) implica i în diferite reac ii redox. 

Fiind un reactiv comun deseori se impune analiza i identificarea ionilor 
de argint. Aceasta se face cu ioni de cromat care formeaz  cu argintul 
un precipitat de culoare ro ie, caracteristic  de Ag2CrO4. [1] Capacitatea 
argintului de a forma complec i colora i cu ionul cromat i-a g sit 
utilitatea în procesele de titrare a ionilor clorur  Cl- în prezen a ionilor 
cromat CrO4

2- cu solu ii standard de azotat de argint AgNO3, sfâr itul 
titr rii fiind marcat de apari ia colora iei roz dat  de Ag2CrO4. (A se 
vedea i experimentul Titrarea ionilor clorură cu azotat de argint). 
Prezenta lucrare experimental  este ancorat  în necesitatea discut rii, 
la clas , a conceptului de produs de solubilitate sau analiz  a cationilor 
i anionilor. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a prezenta abilitatea ionilor de argint (AgNO3) de a reac iona cu 
cromat de potasiu (K2CrO4) avem nevoie de o solu ie AgNO3 0,1M i 
respectiv o solu ie de K2CrO4 0,05M: 

Solu ia 1: Cînt ri i 0,945 g azotat de argint solid (AgNO3), pune i-l într-
un balon cotat de 50 mL i ad uga i 25-30 mL ap  distilat . Agita i 
pentru a asigura dizolvarea s rii dup  care umple i balonul pân  la 
semn. ATEN I Folosi i ap  distilat  sau bidistilat  pentru solubilizarea 
azotatului de argint. apa de robinet care con ine ioni de clorur  va 
genera un precipitat de clorur  de argint (AgCl) care tulbur  solu ia 
preparat . 

Solu ia 2: Urma i aceea i procedur  pentru a prepara 50 mL solu ie 
K2CrO4 0,05M cânt rind 0.487 g K2CrO4 i dizolvând-o în ap  distilat  
într-un alt balon având volumul 50 mL. 

Realiza i experimentul într-o eprubet . Lua i 2-4 mL solu ie K2CrO4 

0,05M i ad uga i peste ea, cu pipeta Pasteur o solu ie de AgNO3 0,1M. 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

301 

Observa i precipitatul format, culoarea i aspectul acestuia. Schimba i 
ordinea de ad ugare a solu iilor. Nota i similitudinile i deosebirile. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Mânui i cu grij  s rurile de argint. Acestea sunt foarte agresive cu 
mediul, evita i ca solu iile de argint s  ajung  la canal. De asemenea 
ionii cromat sunt periculo i pentru mediu i pentru s n tatea oamenilor 
fiind iritan i, toxici i cancerigeni.[2] 

AgNO3 
 

K2CrO4 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 AgNO3(aq)  +  K2CrO4(aq)   --->  Ag2CrO4(s)  +  2 KNO3(aq) 

CONCLUZII 

Când se amestec  azotat de argint AgNO3 cu cromat de potasiu K2CrO4 

are loc o reac ie de dubl  înlocuire (a se vedea ecua ia reac iei chimice). 
Cromatul de argint format, Ag2CrO4, este un compus ro u insolubil în 
ap  în timp ce azotatul de potasiu este solubil fiind incolor în solu ie. 
Ag2CrO4 are produsul de solubilitate KSP=1.2x10-12. Datorit  faptului c  
ionul cromat nu mai formeaz  colora ii ro ii asemp n toare cu al i ioni 
reac ia este specific  pentru argint, având astfel aplica ii analitice. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Clorura de argint AgCl are solubilitatea mai mic  S=1,34.10-5 mol/L 
(KSP=1.8x10-10) decât cromatul de argint Ag2CrO4 S=6.694x10-3 mol/L 
(KSP=1.2x10-12). Pentru eliminarea în siguran  a solu iilor care con in 
argint se adaug  HCl diluat care genereaz  AgCl prin includerea 
aproape în totalitate a ionilor Ag+ în precipitat. Filtra i suspensia 
rezultat , plasa i solidul într-un container destinat colect rii resturilor de 
argint i turna i filtratul într-un recipient destinat colect rii metalelor 
grele. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 O solu ie de K2CrO4 preparat  pentru 

realizarea precipit rii cu AgNO3 

Fig. 2 … i rezultatul precipit rii cu AgNO3 
0.1M. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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TITRAREA IONILOR CLORUR  CU 
AZOTAT DE ARGINT  

 

PREZENTARE GENERAL  

Ca o continuare a experimentului Identificarea ionilor de argint cu ioni 
cromat prezenta lucrare experimental , pu in mai complex  decât 
precedenta, aduce în discu ie utilitatea reac iei de identificare a ionilor 
de argint cu ajutorul ionilor cromat în contextul în care în solu ia de 
analizat se formeaz  dou  precipitate, formarea celui de-al doilea fiind 
dependent  de formarea primului. Solu iile con inând ionul clorur  Cl- se 
pot titra cu ajutorul sou iilor standardizate de azotat de argint AgNO3 în 
prezen a ionilor cromat CrO4

2-. Metoda poart  numele de Titrarea Mohr 
[1] i se bazeaz  pe diferen ele de solubilitate a clorurii de argint AgCl 
(albe) i a cromatului de argint Ag2CrO4 (ro ie). Prima (AgCl) este mai 
pu in solubil  în ap  i se va forma cu prec dere în detrimentul Ag2CrO4 
care apare, schimbând culoarea mediului din alb în ro u, dup  ce to i 
ionii clorur  sunt precipita i cu azotatul de argint. Procedeul este 
binevenit în clas  la studiul reac iilor de precipitare, la discutarea 
conceptului de produs de solubilitate sau când se analizeaz  metode de 
identificare a cationilor sau anionilor. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a realiza procesul de titrare avem nevoie de solu ii 0,1M de 
AgNO3 i K2CrO4 solu ia de titrat fiind NaCl de concentra ie aproximativ 
0,1M (dar nu exact ). Realiza i un dispozitiv de titrare alc tuit din 
agitator magnetic, biuret  de 20 mL fixat  pe un stativ cu cleme i un 
pahar Berzelius de 100 mL. Umple i biureta cu o solu ie AgNO3 0,1M. 
Fixa i-o pe stativ. Ad uga i în paharul Berzelius aproximativ 10 mL de 
solu ie de analizat (NaCl) urmat de cîteva pic turi de solu ie K2CrO4. 
Titra i amestecul pân  când colora ia din paharul Berzelius devine roz 
pal. citi i, pentru acest moment, volumul consumat din biuret  pentru 
efectuarea calculelor cantitative. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Mânui i cu grij  s rurile de argint. Acestea sunt foarte agresive cu 
mediul, evita i ca solu iile de argint s  ajung  la canal. De asemenea 
ionii cromat sunt periculo i pentru mediu i pentru s n tatea oamenilor 
fiind iritan i, toxici i cancerigeni.[3] 

AgNO3 
 

K2CrO4 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

AgNO3(aq)      +  NaCl(aq)         --->  AgCl(s)          +  NaNO3(aq) 

2 AgNO3(aq)  +  K2CrO4(aq)   --->  Ag2CrO4(s)  +  2 KNO3(aq) 

CONCLUZII 

Precipitatul de AgCl este alb aglomerat în timp ce Ag2CrO4 are culoare 
ro u intens. Dac  ambii anioni sunt prezen i se creeaz  o competi ie 
între cei doi anioni pentru precipitarea cu ionii de Ag+ care intr  în 
solu ie. AgCl are produsul de solubilitate KSP=1.77x10-10 iar Ag2CrO4 are 
KSP=1.2x10-12 [2]. Aceasta permite calculul solublit ilor celor dou  
substan e AgCl (S=1.33x10-5 mol/L) mai sc zut  decât a Ag2CrO4 
(S=6.694x10-3 mol/L). Când ionii de Ag+ intr  în solu ie se formeaz  cel 
mai pu in solubil precipitat, care este AgCl solu ia devenind o suspensie 
de culoare alb . Când ionii clorur  sunt aproape epuiza i fiind prin i în 
AgCl ad ugarea pic turilor de solu ie de Ag+ determin  o colora ie roz 
provizorie, care dispare în cursul agit rii. Odat  consuma i to i ionii de 
Cl- se formeaz  precipitatul mai solubil de culoare ro ie de Ag2CrO4. În 
acest moment culoarea mediului de reac ie vireaz  de la alb la roz. 
Acesta este momentul opririi titr rii (punctul de echivalen  pentru 
titrarea ionilor Cl-) întrucât în continuare solu ia ionilor de argint 
ad ugat  nu mai formeaz  AgCl ci doar precipitatul ro u de Ag2CrO4. 
Cunoscând concentra ia ini ial  de AgNO3, volumul ad ugat de AgNO3 i 
volumul de solu ie titrat  se pot realiza calcule de concentra ie în 
vederea determin rii concentra iei solu iei de NaCl. Aceast  procedur  
este deseori utilizat  în industria alimentar  pentru determinarea 
con inutului de sare de buc t rie în alimente. Din punct de vedere 
chimic procedura este un exemplu ilustrativ de aplicare a cuno tin elor 
teoretice în practica analitic . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Clorura de argint AgCl are solubilitatea mai mic  S=1,34.10-5 mol/L 
(KSP=1.8x10-10) decât cromatul de argint Ag2CrO4 S=6.694x10-3 mol/L 
(KSP=1.2x10-12). Pentru eliminarea în siguran  a solu iilor care con in 
argint se adaug  HCl diluat care genereaz  AgCl prin includerea 
aproape în totalitate a ionilor Ag+ în precipitat. Filtra i suspensia 
rezultat , plasa i solidul într-un container destinat colect rii resturilor de 
argint i turna i filtratul într-un recipient destinat colect rii metalelor 
grele.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Solu ie con inând 
ioni Cl- tratat  cu K2CrO4 

gata de titrare cu azotat de 
argint. 

Fig. 2 Ad ugarea de 
AgNO3 genereaz  o 

turbiditate evident  prin 
formarea AgCl. 

Fig. 3 La amestecarea 
pic turii de solu ie AgNO3 se 

formeaz  pentru un timp 
foarte scurt o colora ie ro ie 

care dispare. 

   
Fig. 4 La sfâr it precipitatul 
este abundent dar 
amestecul de reac ie este 
tot alb. 

Fig. 5 La consumarea 
întregii cantit i de Cl- 
apare precipitatul de 
Ag2CrO4 i o colora ie roz.  

Fig. 6 Culoarea ro ie devine 
mai evident  la ad ugarea 
de exces de titrant. 
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DETECTAREA IONILOR PRIN REAC II 
DE PRECIPITARE  

 

PREZENTARE GENERAL   

În clasa a opta de gimnaziu elevii no tri se familiarizeaz  cu s rurile 
care sunt un grup de substan e chimice formate dintr-un ion metalic 
pozitiv (sau mai mul i) i ioni nemetalici ȋnc rca i negativ sau un grup 
de ioni cu sarcin  negativ . Ace ti ioni interac ioneaz  prin for e de 
atrac ie de natur  electrostatic  care stau la baza form rii leg turii 
ionice. La prima vedere ar fi de a teptat ca apa s  dizolve în mod egal i 
f r  probleme fiecare compus ionic. În multe cazuri îns  leg turile 
dintre ioni sunt atât de puternice ȋncât asocierea în solid este mult mai 
favorabil  din punct de vedere energetic decât dizolvarea (de fapt, 
avem de-a face cu o competi ie ȋntre energia structurilor solide i 
entropia dobândit  în urma dizolv rii).  

Diferen a de solubilitate a s rurilor poate fi utilizat  în scopuri analitice. 
Opera ia de amestecare a solu iei unei s ri necunoscute cu o solu ie de 
sare cunoscut  i observarea apari iei sau non apari iei unui precipitat 
poate confirma prezen a unor ioni (sau absen a altora în func ie de 
r spunsul primit de la sistem).     

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: Eprubete, carbonat de cupru(II), clorur  de cupru(II), azotat 
de cupru (II). 

Procedura: S  presupunem c  avem trei substan e cristaline de culoare 
albastr , albastru verzui sau verde: unul dintre ele este carbonat de 
cupru(II) CuCO3, altul este clorur  de cupru(II) CuCl2 i ultimul este 
azotat de cupru(II) Cu(NO3)2. Misiunea care ne revine este identificarea 
fiec rei substan e. 

Procedura este urm toarea: pune i câte o mostr  din fiecare substan  
ȋn eprubete separate. La ȋnceput ad uga i ap  pentru a dizolva 
substan ele. Una dintre mostre nu se va dizolva; aceasta trebuie s  fie 
carbonatul de cupru (II). Apoi va trebui s  afl m care dintre substan ele 
r mase este nitratul i care este clorura. Nitra ii sunt ȋntotdeauna 
solubili, astfel ȋncât orice vom ad uga nitratului, acesta nu va precipita. 
Prin urmare, va trebui s  diferen iem nitratul de clorur  printr-o reac ie 
de precipitare a clorurii. Aceasta se poate realiza cu ioni de argint 
pentru c  clorura de argint este moderat solubil . R spunsul ȋl vom g si 
prin ad ugarea solu iei de nitrat de argint ȋntr-una din eprubetele 
r mase. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1-4] 

Cu(NO3)2 
 

CuCl2 
 

CuCO3 
 

AgNO3 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Ag+(aq) + Cl-(aq) --->  AgCl(s) 

CONCLUZII  

Comportamentul solubil al s rurilor poate fi utilizat ȋn scopuri analitice 
calitative. R spunsul la o problem  cu care ne-am confruntat pe 
parcursul acestui experiment l-am g sit prin efectuarea unor reac ii 
simple i observa ii. Din cele trei s ruri cea care nu se dizolv  în ap  
este carbonatul de cupru (II). Clorura de cupru (II) d  un precipitat alb 
de clorur  de argint AgCl dac  este trata  cu AgNO3. Dac  la ad ugarea 
AgNO3 con inutul nu se schimb  înseamn  c  solu ia verificat  este de 
azotat de cupru(II) Cu(NO3)2. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile reziduale cu con inut de metale grele trebuie colectate i 
procesate corespunz tor în recipien i folosi i pentru reziduuri anorganice 
toxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Trei s ruri de cupru care se verific  prin propriet ile lor de solubilitate în ap  i 
comportamentul fa  de alte s ruri. 
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COMPLEC I AI FIERULUI CU IONUL 
TIOCIANAT 

 

PREZENTARE GENERAL  

Fierul, Fe este un element chimic legat de lumea cosmic  i de 
umanitate. Acest metal a fost prezent în cantit i uria e în timpul 
form rii Sistemului Solar. Asociat cu nichel Ni (care se descompune 
radioactiv la Fe), c l tore te prin cosmos sub forma meteori ilor care 
uneori ajung i pe P mânt. Este elementul cel mai abundent de pe 
planeta noastr  [1]. Concepte ca ”Epoca Fierului” sau „Revoluția 
Industrială” sunt stâns legate de acest metal care, cu multiplele lui 
utiliz ri, a schimbat civiliza ia uman  generând progres. 

Are rol foarte important în construc ii, tehnologie, biochimie justificând 
interesul manifestat pentru acest metal la orele de chimie. Din punct de 
vedere analitic studiul interac iei ionilor de Fe3+ cu tiocianatul de amoniu 
KSCN este important întrucât permite elevilor s  ia contact cu proceduri 
analitice (identificarea ionilor de Fe3+) i respectiv s  fac  studii de 
echilibre chimice i factori care influen eaz  echilibrele chimice 
(Principiul lui Le Châtelier). Solu iile s rurilor de fier î i g sesc aplica ii 
în reac ii de precipitare respectiv în sinteza diferi ilor complec i de fier 
cu aplicabilitate în folosirea cernelurilor invizibile [2] putând inflama 
imagina ia elevilor i transforma ora de chimie într-una memorabil . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i dou  solu ii apoase: SOLU IA 1, de clorur  feric  (FeCl3) 3% 
i respectiv SOLU IA 2 de tiocianat de potasiu (KSCN) 1%. Ad uga i 

într-o eprubet  5 mL de SOLU IE 2. Ad uga i cu o pipet  Pasteur cîteva 
pic turi din SOLU IA 1. Observa i ce se întâmpl  în eprubet . repeta i 
procedura pentru cele dou  solu ii având grade diferite de dilu ie i 
observa i r spunsul dat de sistem prin amestecare celor dou  solu ii. 
Nota i observa iile experimentale f cute cu accent pe specificarea 
intensit ii culorilor ap rute. Dac  se folosesc solu ii de concentra ie 
exact  se poate imagina o succesiune de experimente în care s  se 
studieze efectul concentra iei ionului comun asupra deplas rii 
echilibrului chimic. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Clorura feric  FeCl3 este iritant  pentru piele i toxic  dac  este 
înghi it . Folosi i echipament de protec ie (ochelari, halat, m nu i). 
Tiocianatul de potasiu KSCN este toxic  dac  este înghi it  sau inhalat . 
La contactul cu acizii poate elibera gaze foarte toxice (HCN sau SO2) 
[3]. 
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FeCl3 
 

KSCN 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

FeCl3(aq)  +    KSCN(aq)   --->  Fe(SCN)Cl2(aq)  + KCl(aq) 

FeCl3(aq)  + 3 KSCN(aq)   --->  Fe(SCN)3(aq)  + 3 KCl(aq) 

FeCl3(aq)  + 6 KSCN(aq)   --->  K3[Fe(SCN)6](s)  + 3 KCl(aq) 

CONCLUZII 

Ionii de Fe3+ sunt hidrata i în solu ii apoase formând ionul Fe(H2O)6
3+ de 

culoare galben . În prezen a ionilor tiocianat SCN- complexul de fier 
formeaz  un nou complex de culoare ro ie de [Fe(SCN)(H2O)5]

2+ care 
se formeaz  chiar i la dilu ii foarte mari, având astfel aplica ii analitice 
la identificarea ionilor Fe3+. În anumite situa ii se oate ob ine o colora i 
roz chiar i pentru apa st tut  care provine de la re eaua de ap  
realizat  din tevi de o el. Dac  se folose te o concentra ie mai mare a 
ionului tiocianat se formeaz  precipitate abundente din cauza form rii 
tris-tiocianatuui de fier Fe(SCN)3 respectiv a complexului 
hexatiocianatoferat(III) de potasiu K3[Fe(SCN)6]. Acest complex poate fi 
privit ca un model pentru oxihemoglobina întrucât ambii sunt octaedrici 
i au culoare ro ie. [4]  

Datorit  sensibilit ii acestei reac ii, realizându-se a concentra ii foarte 
mici ale ionului de fier(III), prezentul experiment este folosit într-o alt  
demosntra ie expermental  la prezentarea cernelurilor invizibile (vezi 
Cerneluri simpatice). De asemenea, datorit  culorii ro u intens a 
complec ilor de fier cu tiocianat, aceste combina ii sunt frecvent folosite 
în cinematografie pentru simularea r nilor sau a sânger rilor. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de fier cu ionul tiocianat pot fi aruncate la canal dac  sunt în 
concentra ii mici. La concentra ii mai ridicate solu iile reziduale se 
colecteaz  în recipien i destina i colect rii de eurilor metalice 
nepericuloase. Aten ie îns  ca solu iile cu care se amestec  s  nu fie 
acide pentru a împiedica degajarea vaporilor men iona i la capitolul 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

     
Fig. 1 Solu ie FeCl3 0.1% 
picurat  în KSCN 0.5%. 

Fig. 2 Culoarea este mult 
mai intens  dac  se 
pipeteaz  FeCl3 3% în KSCN 
0.5%. 

Fig. 3 Complexul este 
foarte intens colorat dac  
FeCl3 3% este ad ugat la 
KSCN 1%. 

 
Fig. 4 Complexul de hexatiocianatoferat(III) de potasiu K3[Fe(SCN)6] 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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PRIMUL PIGMENT MODERN DE SINTEZ  
ALBASTRUL DE PRUSIA 

 

PREZENTARE GENERAL  

Fierul este un metal foarte important pentru celulele vii. El particip , 
sub form  de Fe3+ asociat cu biomolecule, la numeroase procese 
biochimice, unde î i demonstreaz  versatilitatea prin realizarea unui 
mare num r de complec i. Prezenta lucrare experimenteaz  capacitatea 
fierului (Fe3+) de se asocia cu ionul cianur  pentru a da na tere la o 
întreag  cam  de combina ii complexe.  

Clorura de fier (III) FeCl3 reac ioneaz  cu hexacianoferatul(II) de 
potasiu K4[Fe(CN)6] * 3H2O dând na tere la un complex important din 
punct de vedere al istoriei chimiei respectiv al istoriei combina iilor 
complexe: albastrul de Berlin sau albastrul de Prusia 
hexacianoferatul(II) de fier (III) Fe4[Fe(CN)6]. În ciuda existen ei 
liganzilor cianur  în complex, combina ia este relativ f r  toxicitate fiind 
folosit  ca antidot în cazul intoxica iilor cu Cs+, Tl+ i alte metale grele 
fiind folosint printre altele ca i agent antiaglomerant in sarea folosit  la 
buc t rie sau pentru desz pezire [2]. Fiind relativ sigur pentru oameni, 
care pot s  ingereze 10g/zi f r  s  le fie pus  via a în pericol aceast  
substan  este un produs secundar al procesului de deferizare al 
vinurilor tratate cu hexacianoferat(II) de potasiu. Datorit  faptului c  
hexacianoferatul(II) de potasiu K4[Fe(CN)6] este foarte sensibil la 
urmele de fier(III) reac ia are aplica ii analitice atât la identificarea 
fierului în diferite mostre analitice cât i la identificarea azotului (N) în 
procedurile de analiz  chimic  organic  calitativ  (reac ia Lasaigne). 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i dou  tipuri de solu ii:  

SOLU IA 1; Hexacianoferat(II) de potasiu K4[Fe(CN)6] * 3H2O 3%. 
Solu ia ob inut  are culoarea galben pai. 

SOLU IA 2, Clorur  feric  (FeCl3) 1%, 2% i 5%. Culoarea acestei 
solu ii este galben brun cu tendin e spre galben pe m sur  ce dilu ia 
acesteia este mai mare. 

Turna i într-o eprubet  4-5 mL Solu ie 1 i ad uga i în pic turi Solu ia 
2. Observa i culoarea ob inut . Repeta i experin a cu Solu ia 2 de 
concentra ii diferite. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

FeCl3 este iritant  pentru piele i toxic  dac  este ingerat . În mod 
surprinz tor legisla ia în domeniu plaseaz  hexacianoferat(II) de 
potasiu K4[Fe(CN)6] i hexacianoferat(III) de potasiu K3[Fe(CN)6] pe 
lista reactivilor periculo i care trebie stoca i în condi ii speciale. Cu toate 
acestea legisla ia european  nu prevede simboluri GHS pentru ace ti 
reactan i, doar fraze de risc: toxic pentru mediul acvatic, evita i 
eliminarea la canal. [3] 

FeCl3 
 

K4[Fe(CN)6] * 3H2O Toxic pentru mediul 
acvatic 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE [2] 

 

 
CONCLUZII 

Când hexacianoferatul(II) de potasiu K4[Fe(CN)6] reac ioneaz  cu o 
solu ie de clorur  de fier(III) FeCl3 se formeaz  un complex de 
KFeIII[FeII(CN)6]. Acest complex are culoare albastru intens i fiind 
coloidal, d  impresia c  este solubil. La ad ugarea solu iei de fier, sau la 
utilizarea unei concentra ii mai mari a clorurii de fier, se formeaz  un 
precipitat albastru închis de FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3 scris uneori ca i 
Fe4

III[FeII(CN)6]3. Înc  exist  o polemic  în cercurile tiin ifice dac  
exist  compusul cunoscut sub numele de Albastru de Turbull denumit 
hexacianoferat(III) de fier(II) Fe3

II[FeIII(CN)6]2. Ini ial acest complex 
fusese identificat ca fiind unul de sine st t tor. Al i autori îns  [1,4] 
consider  acest complex identic cu Albastrul de Berlin, 
FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3 considerând c  la formarea complexului are loc un 
transfer intern de sarcin  i oxidarea ionului de Fe(II) la Fe(III). 

Datorit  sensibilit ii foarte mari a complexului K4[Fe(CN)6] la urme de 
s ruri de fier(III) sinteza complexului i-a g sit utilitate practic  la 
producerea cernelurilor simpatice. Un mesaj invizibil, scris cu o solu ie 
diluat  de K4[Fe(CN)6], poate fi developat ulterior pulverizându-se o 
solu ie diluat  de FeCl3 peste el. (vezi experimentul Cerneluri simpatice) 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de complex FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3 pot fi aruncate la canal dup  o 
prealabil  diluare. Solu iile de clorur  feric  FeCl3 se elimin  în 
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containere utilizate pentru colectarea de eurilor anorganice pu in toxice. 
Solu iile în exces de hexacianoferat(II) de potasiu K4[Fe(CN)6] prima 
dat  se trateaz  cu clorur  feric  pentru formarea compexului mult mai 
stabil de fier dup  care pot fi eliminate la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

       
Fig. 1 K4[Fe(CN)6 0.3% 
picurat peste FeCl3 0.1%. 

Fig. 2 Culoarea compexului 
KFeIII[FeII(CN)6]. 

Fig. 3 Picurând K4[Fe(CN)6 
3% peste FeCl3 0,25% 
genereaz  un precipitat. 

           
Fig. 4 K4[Fe(CN)6] diluat (0.08%) 
reac ionat cu FeCl3 (0.5%) 

Fig. 5 Solu ie de complex K4[Fe(CN)6] 
(0.25%) reac ionat  cu FeCl3 (5.0%) 
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IDENTIFICAREA NICHELULUI CU 
DIMETILGLIOXIM   

 

PREZENTARE GENERAL  

Elementul chimic nichel Ni este al 24-lea cel mai abundent element 
chimic din scoar a P mântului contribuind cam 3% la compozi ia 
scoar ei. Este al cincilea cel mai r spândit element de pe planet  dup  
Fe, O, Mg, Si. Este un metal tranzi ional din grupa VIIIB (grupa a 10-a) 
din Sistemul Periodic. Apare în natur  în numeroase combina ii, din 
unele dintre acestea se extrage prin procedee metalurgice. elementul 
chimic nichel Ni este un microelement necesar organismelor vii 
(mamifere, microorganisme i plante) concentra ii ridicate îns  ale 
acestui metal împiedicând dezvoltarea producând efecte toxice. Nichelul 
este larg utilizat în tehnic  datorit  propriet ilor sale specifice. Este 
prezent în multe aliaje, se utilizeaz  ca i catalizator i apare în anumi i 
pigmen i.[1] Este binecunoscut rolul nichelului, în form  de Nichel 
Raney ca i catalizator în reac iile de hidrogenare a diferitelor clase de 
substan e organice. La televizor mai auzim uneori: Da-mi te rog un 
nichel! Cu acest termen este denumit  moneda de 5 cen i care a ap rut 
în Statele Unite înc  din 1866 având o compozi ie 25% Ni i 75% Cu în 
timp ce în Canada moneda ap rut  în 1922 con inea 99,9% Ni. În 
laboratorul de chimie întâlnim o întreag  serie de reactivi ce con in Ni: 
cloruri, azota i, sulfa i, carbona i, aceta i, hidroxizi fiecare cu utiliz r 
specifice. analiza acestui metal, în solu ii se face cu ajutorul unui agent 
de chelatare: dimetilglioxima utilizat  în analiza gravimetric  a 
nichelului sau a minereurilor de nichel. [3] 

Reac ia nichelului cu dimetilglioxima se preteaz  la clasele de liceu când 
se studiaz  combina iile complexe, reac iile cu formare de precipitat sau 
în cazul demersurilor de chimie analitic  calitativ  i cantitativ . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru identificarea nichelului (Ni) în diferite solu ii se prepar  o solu ie 
alcoolic  1% de dimetilglioxima cu care se chelateaz  acest ion. Aceast  
oxim  este foarte sensibil  la prezen a nichelului, chiar i în urme, dând 
cu s rurile de Ni2+ un precipitat ro u sau o colora ie roz dac  Ni2+ este 
în dilu ie foarte mare. 

Solu ia de dimetilglioxim  ~1% (m/v) se prepar  ad ugând la 0,5 g 
dimetilglioxim  un volum de 50 mL etanol. 

Prepara i diferite solu ii de s ruri de Ni2+ cu o concentra ie 0,05M. ine i 
cont de faptul c  s rurile de Ni2+ pe care le folosi i sunt în general sub 
form  de cristalohidra i i trebuie s  ine i cont de prezen a apei de 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

315 

cristalizare la m surarea cantit ii de sare necesar  (ex. NiCl2*6H2O, 
NiSO4*7H2O, Ni(NO3)2*6H2O).  

De exemplu pentru prepararea a 50 mL solu ie NiCl2 se cânt resc 0.594 
g NiCl2*6H2O, se transfer  sarea într-un balon cotat de 50 mL se 
adaug  30 mL ap  distilat , se agit  amestecul pentru a asigura 
dizolvarea s rii i se completeaz  cu ap  la semn. Pentru 50 mL solu ie 
NiSO4 cantitatea de cristalohidrat NiSO4*7H2O necesar  este de 0,702 
g. 

A. Pune i într-o eprubet  5 mL solu ie de Ni2+ peste care ad uga i în 
pic turi solu ia de dimetilglioxim  1%. Observa i ce se întâmpl . 

B. Inversa i ordinea de ad ugare a reactivilor picurând solu ia de Ni2+ 
peste cei câ iva mL de solu ie de dimetilglioxim  din eprubet . 
Compara i cele dou  r spunsuri ob inute. Dilua i solu ia de 10x. 
Repeta i experimentele i nota i observa iile experimentale 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

NiCl2 
 

NiSO4 
 

Ni(NO3)2 
 

 

 
CHEMICAL REACTION 

 

CONCLUZII 

Când s ruri de Ni2+ sunt prezente al turi de dimetilglioxim  se formeaz  
un chelat de culoare ro ie, insolubil în ap  [3]  

A) În cazul A solu ia alcoolic  de dimetilglioxim  1% are densitate mai 
mic  decât solu ia apoas  de Ni2+; la suprafa a amestecului de reac ie 
se formeaz  un complex insolubil de bis dimetilglioximat de nichel(II) 
(vezi Fig. 1). 
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B) Dac  se inverseaz  ordinea de ad ugare picurându-se solu ie apoas  
de Ni2+ peste solu ia alcoolic  de dimetilglioxim  1%, solu ia s rii 
metalice, mai dens , se r spânde te în tot volumul agentului chelatant 
generând o colora ie ro ie în tot volumul amestecului de reac ie prin 
formarea bis dimetilglioximatului de nichel(II). (vezi Fig. 2) 

Reac ia este foarte specific  datorit  culorii formate. De asemenea ea 
este foarte sensibil  punând în eviden  solu ii de Ni2+ de concentra ie 
<0,005M. De aceea aceast  reac ie este utilizat  în chimia analitic  
calitativ  i cantitativ  la identificarea i determinarea concentra iilor 
solu iilor de Ni2+. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

S rurile de Ni2+ prezit  toxicitate mare, sunt cancerigene putând cauza 
în prima faz  alergii, irita ii fiind de asemenea toxice pentru mediul 
acvatic cu efecte de lung  durat . Solu ii con inând nichel se pot trata 
cu lapte de var, precipitatul de Ni(OH)2 se filtreaz  i se colecteaz  în 
recipien i destina i elimin rii de eurilor anorganice pu in toxice. Filtratul 
poate fi eliminat la canal. [4] 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Chelatul bis dimetil-
glioximato nichel(II) format 
la suprafa a solu iei apoase 
de NiSO4 0,015M. 

Fig. 2 O solu ie mai 
dens  de NiCl2 0,15M 
ad ugat  solu iei 
alcoolice de oxim  
genereaz  complex în tot 
volumul solu iei. 

Fig. 3 Solu ie de NiCl2 0,05M 
tratat  cu dimetilglioxim  1% 
genereaz  un precipitat ro u 
abundent, de bis 
dimetiglioximat de nichel(II). 
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ÎNDEP RTAREA IONILOR DE FOSFAT  
 

PREZENTARE GENERAL   

În urma acestui experiment, ionii de fosfat nedori i vor fi elimina i din 
ap . Tehnica prin care aceast  îndep rtare este posibil  se numeşte 
precipitare. Prin ad ugarea unei solu ii de sare adecvat  solu iei de 
fosfat, ionii vor precipita. Ionii de fosfat ob inu i vor fi ulterior folosi i la 
realizarea suplimentelor de hran  pentru plante sau ca substan e 
anticorozive. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

 Ap  con inând ioni de fosfat  
 Solu ie de clorur  de zinc 
 Pâlnie 
 Eprubete 
 Hârtie de filtrare 

 
Turna i apa cu ioni de fosfat într-o eprubet , apoi ad uga i peste 
aceasta o solu ie de clorur  de zinc. Pute i observa cum se produce 
precipitarea. Filtra i precipitatul format cu un dispozitiv obi nuit de 
filtrare. 
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

ZnCl2  
 

  

Zn3(PO4)2 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Dup  scurgerea solu iei de clorur  de zinc în eprubet , fosfa ii vor 
precipita conform ecua iei: 

3 Zn2+
(aq)  +  2 PO4

3-
 (aq)  ---> Zn3(PO4)2 (s) 

CONCLUZII 

Fosfa ii se precipit  atunci când este folosit  solu ia de clorur  de zinc. 
Precipitatul alb format este fosfatul de zinc. Acesta se poate separa de 
solu ia mum  printr-un procedeu de filtrare. Fosfatul de zinc se separ  
pe hârtia de filtru sub forma unui solid de culoare alb . 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Hârtia de filtrare trebuie aruncat  împreun  cu deşeurile solide. Toate 
celelalte solu ii pot fi eliminate la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 

Fig. 1 În stânga se observ  suspensia 
dup  ad ugarea celor 2 solu ii. În 
dreapta, un flacon Erlenmeyer cu o pâlnie 
şi o hârtie de filtru. 

 

Fig. 2 Precipitatul dup  opera inea de 
filtrare. 
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M SURAREA pH-ULUI SOLU IILOR CU 
BANDELETE INDICATOARE 

 

PREZENTARE GENERAL   

În acest experiment vom m sura pH-ul diferitelor solu ii acide i alcaline 
utilizând benzile indicator. Putem spune dac  o solu ie este acid , 
bazic  sau neutr  în func ie de concentra ia ionilor de hidroniu. Putem 
m sura cantitativ aciditatea în func ie de aceast  concentra ie. Dar 
deoarece aceste concentra ii sunt în general foarte mici, este mai 
convenabil s  exprim m aciditatea în func ie de pH, care este definit ca 
logaritm din concentra ia molar  a ionilor de hidrogen luat cu semn 
schimbat. pH-ul este m rimea caracteristic  acidit ii solu iei i este 
m surat pe o scal  de la 1 la 14 [1]. Solu iile cu un pH mai mic de 7 
sunt acide iar cele cu pH-ul mai mare de 7, alcaline. Contrar credin elor 
populare, pH-ul poate s  fie mai mic de 0 i mai mare de 14 pentru 
solu ii foarte concentrate de acizi tari respectiv baze tari. pH-ul unei 
solu ii se calculeaz  dup  cum urmeaz : pH=-log[H3O

+]. 

O metod  de m surare a pH-ului este cu benzi indicatoare. Aceste benzi 
sunt impregnate cu solu ii de indicator iar în func ie de culoarea lor 
poate fi determinat pH-ul solu iei analizate, evident nu cu o precizie atât 
de mare cum este în cazul pH-metrului electronic. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Lua i 5 pahare Berzelius. În primul pune i 50 mL de solu ie de acid 
clorhidric 1 M, în al doilea 50 mL de solu ie de hidroxid de sodiu 1 M, în 
al treilea 50 mL de ap , în al patrulea 50 mL de suc de l mâie iar în 
ultimul 50 mL de solu ie 30% de bicarbonat de sodiu. Introduce i în 
fiecare pahar o band  indicatoare i compara i culorile ob inute în 
fiecare caz cu scala de culori de pe ambalajul testelor de pH.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Folosi i m nu i, ochelari i masc  de protec ie.  

HCl 
 

NaOH 
 

CONCLUZII  

pH-ul solu iei de acid clorhidric 1M este 0. pH-ul solu iei de hidroxid de 
sodiu 1M este 14. pH-ul apei este 7, apa este neutr  din punct de 
vedere acido-bazic. pH-ul sucului de l mâie este 3 deoarece con ine 
acid citric, care este un acid organic slab, iar pH-ul solu iei de 
bicarbonat de sodiu este 8 deoarece aceasta este o solu ie alcalin .  
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Diluând acidul clorhidric la o concentra ie de 5% sau mai mic  i 
neutralizând-o cu NaHCO3 la un pH neutru, solu ia nu mai este coroziv  
i poate fi aruncat  la chiuvet . De asemenea, trebuie s  neutraliza i 

par ial solu ia de NaOH înainte de a o arunca la chiuvet . Toate celelalte 
solu ii sunt necorozive i pot fi aruncate la chiuvet .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

   

Fig. 1 pH-ul solu iei de HCl.  Fig. 2 pH-ul solu iei de 
NaOH. 

Fig. 3 pH-ul pentru H2O. 

  

 

Fig. 4 pH-ul sucului de 
l mâie. 

Fig. 5 pH-ul solu iei de 
NaHCO3. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. General Chemistry, E. Gammon, Houghton Mifflin Company, Boston, 2002.  
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DETERMINAREA pH-ULUI CU AJUTORUL 
SOLU IILOR DE INDICATORI ACIDO-

BAZICI 

 
PREZENTARE GENERAL   

În acest experiment vom studia comportamentul indicatorilor acido-
bazici în solu ii alkaline i bazice. Un indicator este o compus chimic 
halocromic ad ugat în cantit i mici unei solu ii pentru determinarea 
vizual  a pH-ului solu iei. Deci, un indicator de pH este un detector 
chimic pentru ionii de hidroniu sau de hidrogen din modelul lui 
Arrhenius. În mod normal indicatorul cauzeaz  schimbarea culorii 
solu iei în func ie de pH. Indicatorul este un acid sau o baz  slab  care 
în form  ionizat  are o culoare diferit  de forma ne-ionizat , de 
exemplu în ecua ia: Ηln   +  H2O          In-   +  H3O

+    

unde forma neionizat  (Hln) are o culoare diferit  de forma ionizat  (In-

). La adi ia gradual  de acid clorhidric, echilibrul este deplasat spre 
stânga iar solu ia se coloreaz  în culoarea corespunz toare mediului 
acid. Pe de alt  parte, la adi ia unei baze, echilibrul este deplasat spre 
dreapta iar culoarea corespunz toare se schimb  corespunz tor 
mediului bazic. 

Pentru a determina intervalul de viraj al indicatorului este suficient s  
scriem ecua ia lui Henderson-Hasselbach: 

 pH = pKa + log [In-] / [Ηln] unde Ka este constanta de ionizare a 
indicatorului Ηln. 

Experimental s-a constatat c  atunci când 90% sau mai mult din 
indicator se gase te în solu ie sub forma Hln (ceea ce înseamn  c  [In-] 
/ [HIn] ≈ 0,1) atunci culoarea HIn prevaleaz  în solu ie. Dac  90% sau 
mai mult din indicator este sub forma In- ([In-] / [HIn] ≈ 10) Atunci 
culoarea In- prevaleaz  în solu ie. În concluzie, ecua ia Henderson-
Hasselbach determin  intervalul de pH în care are loc schimbarea culorii 
solu iei: 

pH = pKa + log [In-] / [HΙn] = pKa + log (0,1) = pKa - 1  

i 

pH = pKa + log [In-] / [HΙn] = pKa + log (10) = pKa + 1  

Ecua iile de mai sus arat  c  schimbarea de culoare are loc într-un 
interval de dou  unit i de pH. (când pH-ul are valori intre pKa + 1 i 
pKa - 1). 
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Deci în form  general : 

Dac  pH <pKa - 1, atunci solu ia are culoarea determinat  de forma 
HIn (forma ne-ionizat ) 

Dac  pH> pKa + 1, atunci solu ia are culoarea determinat  de forma ln- 
(forma ionizat ) 

Dac  pH = pKa atunci culoarea solu iei este o "combina ie" între 
culoarea determinat  de forma Hln i forma ln-. 

Culoarea ceaiului devine mai deschis  când ad ug m suc de l mâie. 
Sucul din varza ro ie devine verde apoi g lbui la ad ugarea unei solu ii 
alcaline, dar se schim  înapoi în ro u la ad ugarea unui acid. Turnesolul 
este un indicator comun pentru solu ii acide sau alcaline. Acest pigment 
produs de diferite specii de licheni devine ro u în solu ii acide i albastru 
în solu ii alcaline. Fenolftaleina, un alt indicator, este incolor  în mediu 
acid i ro u-c r mizie în mediu bazic. Metil-orange-ul, un alt indicator 
acido-bazic, î i schim  culoarea de la ro u la galben la trecerea din 
mediu acid în mediu bazic. Albastrul de bromtimol este galben în solu ii 
acide i albastru în solu ii alcaline [1]. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

În 5 pahare Berzelius introduce i 20 mL de HCl (1M). În primul pahar 
ad uga i 2 pic turi de metal-orange; solu ia devine ro ie din cauza 
acidit ii. În cel de-al doilea pahar ad uga i 2 pic turi de fenolftalein  i 
observa i c  solu ia nu î i modific  culoarea, r mâne incolor . În al 
treilea pahar ad uga i câteva pic turi de albastru de bromtimol i 
observa i schimbarea culorii în portocaliu din cauza acidit ii solu iei de 
HCl. În al patrulea pahar insera i o hârtie albastr  de turnesol i 
observa i c  aceasta se preschimb  în ro u. În ultimul pahar ad uga i 
câteva pic turi de turnesol iar solu ia devine ro u deschis deoarece 
indicatorul este în mediu acid.  

În 5 pahare Berzelius introduce i 20 mL de NaOH (1M). În primul pahar 
ad uga i 2 pic turi de metal-orange; solu ia devine galben  din cauza 
bazicit ii. În cel de-al doilea pahar ad uga i 2 pic turi de fenolftalein  
i observa i c  solu ia devine ro u-carmin. În al treilea pahar ad uga i 

câteva pic turi de albastru de bromtimol i observa i schimbarea culorii 
în albastru din cauza bazicit ii solu iei de NaOH. În al patrulea pahar 
insera i o hârtie ro ie de turnesol i observa i c  aceasta se coloreaz  în 
albastru. În ultimul pahar ad uga i câteva pic turi de turnesol iar 
solu ia devine albastr  deoarece indicatorul este în mediu bazic.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Folosi i m nu i, ochelari i masc  de protec ie.  
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HCl 
 

NaOH 
 

phenolphthalein 
 

blue bromothymol 
 

methyl orange 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Ηln   +  H2O          In-   +  H3O
+ 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Diluând acidul clorhidric la o concentra ie de 5% sau mai mic  i 
neutralizând-o cu NaHCO3 la un pH neutru, solu ia nu mai este coroziv  
i poate fi aruncat  la chiuvet . De asemenea, trebuie s  neutraliza i 

par ial solu ia de NaOH înainte de a o arunca la chiuvet .  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

   

Fig. 1 Culoarea solu iilor 
folosind metil-orange ca 
indicator.  

Fig. 2 Culoarea solu iilor 
folosind fenolftaleina ca 
indicator. 

Fig. 3 Culoarea solu iilor 
folosind albastrul de 
bromtimol ca indicator. 

  

 

Fig. 4 Culoarea hârtiei de 
turnesol 

Fig. 5 Culoarea solu iilor 
folosind turnesolul ca 
indicator. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. General Chemistry, E. Gammon, Houghton Mifflin Company, Boston, 2009 
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UTILIZAREA INDICATORILOR 
 

PREZENTARE GENERAL   

Indicatorii sunt substan e care sunt capabile s  ilustreze anumite 
caracteristici ale unui sistem chimic, de cele mai multe ori printr-o 
schimbare evident  de culoare. Prezen a iodului de exemplu poate fi 
pus  în eviden  cu o solu ie de amidon cu care iodul d  o colora ie 
albastr , sau invers, consumarea total  a iodului în cursul unei reac ii 
chimice se face prin dispari ia culorii albastre a amidonului din solu ie.   

Indicatorii sunt de asemenea utiliza i pe scar  larg  ȋn reac iile acido-
bazice pentru vizualizarea punctului de echivalen . Indicatorii ȋn sine 
sunt fie acizi slabi fie baze slabe, acizii i bazele conjugate având culori 
distincte. Ad ugarea a doar câtorva pic turi de indicator permite o 
observare imediat  i de mare acurate e a intensit ii culorilor respectiv 
a virajului ceea ce ilustreaz  schimb ri în propriet ile sistemului chimic 
(schimbare de pH, trecerea de la caracter acid la bazic, etc). 

În acest experiment vom produce un indicator acido-bazic inedit. 
Culoarea verzei ro ii este dat  de un pigment numit cianidină, culoare 
care este foarte dependent  de valoarea pH-ului. [1] Vom investiga ȋn 
continuare utilizarea sucului de varz  ro ie ca indicator de pH. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reactivi: 0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, Varz  ro ie. 
Procedura: Lua i frunze de varz  ro ie i t ia i-le felii. Fierbe i feliile, ȋn 
500 mL ap , timp de 30 minute, ȋn paharul gradat. P stra i extractul ȋn 
paharul gradat.   

Ad uga i într-o eprubet  10 mL solu ie 0.1 M HCl (pH = 1) i ad uga i 
câteva pic turi de extract. Lua i 1 mL din acest amestec care se 
dilueaz  de 10 ori (pH = 2) i ad uga i din nou câteva pic turi de 
extract. Repeta i procesul de diluare pâna când valoarea pH-ului ajunge 
la 6. Apoi vom ȋncepe de la 0.1 M NaOH (pH = 13), ȋn jos pân  vom 
ajunge la un pH= 8. În final ad uga i la apa desalinizat  câteva pic turi 
de extract. Acum pute i compara culorile la valori diferite ale pH-ului. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2,3] 

NaOH 
 

HCl 
 

CONCLUZII 

Sucul de varz  ro ie prezint  mai multe schimb ri de culoare ȋn func ie 
de valoarea pH-ului. Cu toate c  schimb rile de culoare nu sunt 
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abrupte, acestea pot fi utilizate pentru o prim  impresie pentru o gam  
larg  de valori ale pH-ului (0 - 14). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Toate substan ele chimice utilizate pot fi tratate ca ape reziduale.  

PHOTO 

 
Fig 1. Culoarea sucului de varz  ro ie la 15 valori diferite ale pH-ului. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://chemistry.about.com/od/acidsbase1/a/red-cabbage-pH-indicator.html. 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/hydrochloric_acid 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/sodium_hydroxyde 
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TITRAREA CA OPERA IA DE ANALIZ  
CANTITATIV  

 
PREZENTARE GENERAL  

Titrimetria este o tem  potrivit  pentru familiarizarea elevilor cu o gam  
larg  de tehnici de laborator realizate cu un grad mare de acurate e. 
Aceasta necesit  dezvoltatea abilit ilor experimentale i o munc  
devotat . Pentru rectificarea datelor sunt necesare i cuno tin e 
teoretice privind reac iile acido-bazice. Dup  aproximativ 15 x 50 
minute de exerci ii experimentale se presupune c  elevii sunt preg ti i 
pentru testul final; sarcina lor este s  efectueze ȋntreaga succesiune de 
opera ii în cazul unei titr ri acido-bazice i s  lucreze singuri, fiind 
evalua i cu o not  care va conta la examenul/media final( ).  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

Solu ie de NaOH, acid clorhidric, acid acetic (o et), acid citric (din 
l mâi), pipete volumetrice, biurete, pahare de laborator, baloane 
volumetrice.  

Titrarea reprezint  o metod  clasic  pentru analizele cantitative. Avem 
urm torul principiu: trebuie determinat  o anumit  cantitate de compus 
dintr-o prob . Aceasta se efectueaz  prin titrare adic  prin picurarea 
unui reactiv în solu ia de analizat pân  când reac ia este complet : 
pân  la atingerea a a-numitului ”punct de echivalen ”. Echivalen a 
ȋns i se manifest  printr-o schimbare drastic  a unei propriet i 
detectabile cum ar fi culoarea, conductibilitatea, poten ialul sau 
aciditatea uneori pus  în eviden  cu ajutorul indicatorilor. Cantitatea 
compusului poate fi determinat  i calculat  ȋn func ie de cantitatea de 
reactiv utilizat  i de ecua ia reac iei chiice care a stat l abaza punerii în 
eviden  a acestui punct de echivalen .    

În acest experiment ne vom referi strict la tritrimetrie. Punctul de 
echivalen  este marcat de o schimbare brusc  de pH care poate fi 
vizibil  prin utilizarea indicatorului protrivit. 

Când titr m un acid tare cu o solu ie de NaOH, ecua ia este 
urm toarea:  

   H3O
+(aq) + OH–(aq)   ---> 2 H2O (l)   (1) 

iar pentru un acid slab avem urm toarea reac ie: 

 HZ(aq) + OH–(aq)   ---> Z–(aq) + H2O(l)   (2)        
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În primul caz, punctul de echivalen  este atins când avem un pH=7. În 
al doilea caz, punctul de echivalen  este atins la un pH mai mare. 
Valoarea sa poate fi estimat  dup  cum urmeaz :   

[𝑶𝑯−] =  𝑲 .       (3) 
 

cu KB constanta de baz  a bazei conjugate i cu C – care reprezint  
aproximativ concentra ia ini ial . Observa i c  amestecul poate fi 
considerat la punctul de echivalen  ca o solu ie bazic  slab  Z-, cu 
concentra ia C. 
 
Graficul din partea 
dreapt  ilustreaz  o 
prezentare schematic  a 
curbelor de titrare pentru 
ambele cazuri   
 
 
 
 
Procedeul experimental  

Înainte de titrarea propriu-zis , lua i un e antion pe care s -l dilua i 
astfel ȋncât valorile concentra iei s  ajung  la ordinul de m rime de 
0,1M. To i pa ii experimentului trebuie urma i cu maxim  aten ie i 
acurate e deoarece avem de-a face cu analize cantitative.  

Stabili i un volum precis al probei utilizând o pipet  volumetric . Înainte 
de umplerea pipetei este necesar s  efectua i mai multe manevre 
pentru a v  asigura c  ȋn pipet  ave i o concentra ie neschimbat . 

Umplerea pipetei volumetrice: 

- sp la i de dou  ori pipeta cu ap  demineralizat ; 
- turna i o parte din prob  ȋntr-un pahar de laborator; apoi umple i 
pipeta cu solu ie i roti i-o astfel ȋncât proba s  intre ȋn contact cu 
ȋntreaga suprafa  interioar  a pipetei;  
- turna i lichidul ȋntr-un pahar de laborator, astfel ȋncât s  atinge i 
ȋntreaga sa parte interioar  ȋn timpul turn rii; limpezi i ȋnc  o dat , apoi 
goli i paharul.  
- turna i ȋn paharul de laborator pu in dintr-o nou  prob . Repeta i 
procedura. 
- cu ajutorul unui balon, umple i pipeta cu 3 cm mai sus de marcaj; 
apoi ȋndep rta i balonul cu ajutorul degetului ar t tor. 
- terge i vârful pipetei cu un prosop de hârtie i ajusta i nivelul 
lichidului pân  la nivelul marcajului reducând u or presiunea exercitat  
de degetul ar t tor. Ave i grij  ca direc ia de citire a grada iei s  fie 
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perpendicular  pe marcaj. 
- apoi goli i pipeta volumetric  ȋn paharul gradat; ine i pipeta ȋn pozi ie 
vertical  iar paharul ȋntr-un unghi de 450. 
- a tepta i 10 secunde pentru a v  asigura c  pipeta este complet 
goal .  
 
Umplerea balonului cotat: 

- limpezi i recipientul o dat  cu ap  de la robinet i de dou  ori cu ap  
demineralizat ; 
- cu ajutorul unei pâlnii i a unei agrafe turna i mostra ȋn recipient 
pentru a fi diluat ; 
- ȋncet, ad uga i apa demineralizat  pân  sub marcaj;  
- ȋndep rta i lichidul care este deasupra marcajului, cu ajutorul unei 
hârtii de filtru.  
- ad uga i ap  distilat  prin picurare cu ajutorul unei pipete Pasteur 
pân  la umplere; aten ie ca direc ia de observare s  fie perpendicular  
pe marcaj; 
- ȋnchide i recipientul cu un dop i agita i-l cel pu in de zece ori pentru a 
omogeniza solu ia;  
 
Umplerea biuretei 

- limpezi i de dou  ori cu ap  demineralizat ; 
- limpezi i de dou  ori cu solu ie de titrat; 
- cu ajutorul unei pâlnii de sticl  umple i biureta mai sus de zero i fi i 
aten i s  nu existe bule de aer; 
- ȋndep rta i pâlnia i sterge i interiorul de deasupra nivelului de lichid 
cu hârtie de filtru;  
- picura i titrantul exact pân  sub nivelul zero;  
- citi i volumul ini ial cu dou  zecimale;  

Odat  terminate aceste preg tiri sunte i gata s  efectua i titrarea ȋn 
sine. Lua i o parte din proba diluat  din balonul cotat, limpezi i cu o 
pipet  volumetric , urmând procedura de limpezire i de umplere 
descris  mai sus. Turna i proba ȋntr-un flacon Erlenmeyer, ad uga i 2-3 
pic turi de fenolftalein  i apoi titra i.  

Titrarea 

- titra i prin picurare, agitând continuu pân  când este vizibil  culoarea 
roz pe care o a tepta i. Colorarea trebuie s  fie stabil  pentru cel pu in 
30 de secunde.  
- acum citi i i nota i volumul final cu dou  zecimale. 
- repeta i titrarea cel pu in de dou  ori; diferen ele rezultate din 
volumul ad ugat nu sunt mai mari de 0.1 mL.  
 
Realiza i titrarea cu o solu ie de NaOH 0,1M a unor solu ii de acizi 
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folosind; acid clorhidric; acid acetic (din o et); acid citric (din l mâi). 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC: 

NaOH 
 

HCl 
 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile diluate pot fi tratate ca ape reziduale.  

CONCLUZII 

Ca un exerci iu final, elevii trebuie s  determine cantitatea de acid 
acetic din o et. Tema testului practic de dup  este s  determine 
cantitatea de acid citric din l mâie. Majoritatea elevilor vor g si valori 
de 50-60 grame / l mâie. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

     
Fig 2. Un volum de titrant the 10 mL citit inând 

cont de meniscul concav al solu iei 
Fig 3. Atingerea punctului de 

echivalen  la titrarea unui acid cu o 
baz . Culoarea roz trebuie s  persiste 

20'' i s  nu fie intens .  
 
REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Peters, Hayes and Hieftje, Chemical separations and measurements, Saunders 
Company, USA 1974.  
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TITRAREA ACIDULUI FORMIC CU 
HIDROXID DE SODIU 

 

PREZENTARE GENERAL  

Acidul metanoic sau formic se g se te frecvent în natur . V  aduce i 
aminte cum este mu c tura de furnic ? Furnicile se ap r  injectând o 
mic  doz  de acid formic sub pielea "atacatorului", doz  suficient de 
mare s  provoace durere. De fapt denumirea de formic provine de la 
latinescul formis = furnic . [1] Sau când v-a i urzicat … atingând 
frunzele sau tulpina urzicii (Urtica dioica). Durerea este provocat  de 
ace foarte fine care p trund în piele injectând printre altele si acid 
formic.  

Acidul formic este un acid organic, carboxilic. Aciditatea acestuia este 
previzibil mai mic  decât HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 dar totu i superioar  
altor acizi carboxilici. Prezenta activitate experimental  propune titrarea 
acidului formic ~ 0,1M cu NaOH 0,1M i compararea curbei de titrare 
ob inut  cu cea a altor acizi minerali tari. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru aceasta se preg te te o instala ie de titrare prev zut  cu 
agitator magnetic, un pH-metru electronic, o biuret  de 25 mL instalat  
pe un suport cu clem  i un pahar Berzelius de 100 mL în care se 
realizeaz  titrarea. Pentru a prepara 100 mL de NaOH 0,1M trebuie s  
dizolva i într-un balon cotat de 100 mL 0,4 g NaOH solid. 

Plasa i paharul Berzelius pe agitatorul magentic, introduce i un magnet 
peste care turna i 10 mL solu ie acid formic ~0,1M. Introduce i 
electrodul pH-metrului electronic i ad uga i ap  distilat  pân  cand 
electrodul este suficient imersat în lichid. Ad uga i de asemenea câteva 
pic turi dintr-un amestec de indicatori acido-bazici: metil orange i 
albastru de bromtimol.  

M sura i pH-ul ini ial al solu iei, începe i titrarea i marca i valorie de 
pH la fiecare ad ugare de 0,2 mL solu ie. Observa i pH-ul solu iei când 
apare prima schimbare de culoare. Observa i la ce volum de baz  
ad ugat  apare un salt de pH. Nota i când apare a doua schimbare de 
culoare a solu iei. Continua i titrarea pân  când pH-ul dep e te 
valoarea 11. Trasa i curba de titrare i analiza i caracteristicile acesteia. 
Identifica i punctul de echivalen  pe grafic. Reprezenta i la ce interval 
de pH apare prima respectiv al doilea viraj al indicatorilor prezen i. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2] 

HCOOH 
   

NaOH 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

HCOOH(aq)  +  NaOH(aq) --->   HCOONa(aq) + H2O(l) 

CONCLUZII 

Dac  se folosesc solu ii de concentra ie sensibil egal  pornind de la 
titrarea a 10 mL solu ie de acid vom observa c  prima virare nu este 
net , având loc într-un interval de baz  ad ugat , aproximativ pe la 
jum tate din volumul de baz  necesar pentru atingerea punctului de 
echivalen . Aceast  prelungire a vir rii culorii de la ro u la galben 
poate fi atribuit  caracterului tampon al amestecului de acid formic i 
sare de sodiu a acestuia. Datorit  faptului c  primul interval de viraj nu 
apare în zona de cre tere abrupt  a pH-ului din timpul titr rii, este 
evident c  metil orange-ul nu poate fi folosit ca indicator acido-bazic 
pentru identificarea echivalen ei. Schimbarea culorii de la galben la 
verde este atribuit  vir rii indicatorului albastru de bromtimol. Acesta 
vireaz  de la galben la albastru dar prezen a metil orange-ului galben la 
pH-ul de virare genereaz  culoarea verde în final. Acest viraj este net i 
are loc (în cazul experimental analizat i prezentat) la 8,3 mL baz  
ad ugat . În acel moment se 
observ  i o cre tere a pH-ului 
mult mai rapid  decât la 
începutul titr rii. Dac  
reprezent m curba de titrare 
identific m punctul de 
echivalen  ca fiind punctul de 
inflexiune a curbei. Analizând 
alura curbei se observ  c  
aceasta este diferit  de curba 
de titrare a unui acid tare cu o 
baz  tare. Zona de cre tere 
brusc  a pH-ului nu este 
vertical  ci are o înclina ie 
aferent  capacit ii de 
tamponare a amestecului de 
acid i sare de sodiu a 
acestuia. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Formiatul de sodiu este un aditiv alimentar cunoscut având codul E237. 
Solu iile rezultate pot fi eliminate la canal întrucât nu prezint  pericole 
pentru mediu.[3] 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Începutul titr rii acidului formic ~0,1M cu solu ie de NaOH 0,1M 

 
Fig. 2 Sfâr itul titr rii acidului formic cu NaOH. Observa i culoarea verde a solu iei. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Mc Murry J.E.; Hoeger C.A.; Peterson V.E.; Ballantine D.S.; Fundamentals of General, 
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TITRAREA PERMANAGANOMENTRIC  A 
UNEI SOLU II DE Fe (II) 

 

PREZENTARE GENERAL  

Reac iile care au loc cu transfer de electroni se numesc reac ii de oxido-
reducere sau reac ii redox. Oxidarea este procesul prin care un atom, 
ion sau molecul  pierde electroni crescându- i astfel num rul de 
oxidare. Ace ti electroni sunt accepta i de o alt  specie chimic  (atom, 
ion sau molecul ) care se reduce. Acest principiu elementar se poate 
aplica în cazul opera iilor de titrare când titrantul se reduce provocând 
oxidarea unui compus de titrat (sau invers). Punctul de echivalen  
se identific  atunci când compusul de titrat este în totalitate oxidat (sau 
redus) excesul de agent oxidant (reduc tor) punându-se în eviden  
prin schimbarea culorii sau (în cazul utiliz rii aparaturii specializate) prin 
schimbarea poten ialului redox. 

Permanganatul de potasiu este un agent oxidant foarte mult utilizat în 
chimia analitic  datorit  versatilit ii sale ridicate. Opera ia de titrare 
care folose te permanganatul de potasiu poart  numele de 
permanganometrie. Utilizarea permanganatului de potasiu în titr rile 
redox are anumite avantaje: 
- este un agent oxidant foarte puternic 
- este colorat putându-se pune astfel în eviden  punctul de echivalen  
- este ieftin 

Dezavantajle titr rii cu solu ie de permanganat de potasiu sunt: 
- este instabil în sol ie descompunându-se spontan 
- utilizarea acidului sulfuric ca mediu acidifiant poate conduce la reac ii 
secundare. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reac ia de oxidare a Fe(II) cu solu ie acid  de permanganat de potasiu 
(KMnO4) este una din numeroasele reac ii care se pot da ca exemplu de 
reac ie redox permanganometric  care se poate realiza demonstrativ cu 
elevii de liceu. 

Practic umple i o biuret  de 25 mL cu solu ie de KMnO4 0,02M. Ad uga i 
într-un flacon Erlenmeyer 10 mL solu ie FeSO4 cu concentra ia 
aproximativ 0,02 M i 1 mL sol H2SO4 0,2M. Titra i solu ia acid  de 
Fe(II) cu solu ia de permanganat pân  când apare o colora ie roz pal. 
Dac  culoarea nu se schimb  dup  15 secunde înseamn  c  s-a ajuns la 
punctul de echivalen . Dac  solu ia se decoloreaz  în acest interval de 
timp se adaug  înc  o pic tur  pân  când colora ia devine stabil . Citi i 
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volumul de permanganat de potasiu pentru calcule cantitative de 
concentra ie pe care le ve i face ulterior. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Permanganatul de potasiu este substan  puternic oxidant . Evita i 
contactul acesteia cu compu i inflamabili. 

FeSO4   
 

H2SO4   
 

KMnO4   
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

5Fe2+ + MnO4
– + 8H+ ---> 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 

10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 ---> 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 
2MnSO4 + 8 H2O 

CONCLUZII 

În cursul reac iei de titrare fierul bivalent se oxideaz  la fier trivalent 
ionii sulfa i necesari fiind furniza i de acidul sulfuric ce ofer  i protonii 
necesari form rii apei. Manganul din permanganat cedeaz  5 electroni 
reducându-se la sulfat de mangan (II). Sulfatul de mangan MnSO4 nu 
este colorat iar când reac ia de oxidare atinge punctul de echivalen  
orice pic tur  de exces de permanganat de potasiu coloreaz  mediul de 
reac ie în roz indicând oprirea titr rii. 

La finalul reac iei urme de Fe(II) pot exista înc  în sistem, reac ia de 
oxidare având loc cu vitez  mai mic . Din aceast  cauz  este necesar 
un timp de a teptare de 15 secunde pentru a permite tuturor 
reactan ilor s  interac ioneze. Dac  culoarea roz dispare înseamn  c  
solu ia de permanganat este redus  fiind nevoie de înc  o pic tur  (sau 
mai multe) pân  la atingerea punctului de echivalen . 

Cunoscând volumul ini ial al solu iei de sulfat de fier introdus cât i 
volumul de permanganat de potasiu cu care s-a titrat proba se pot face 
calcule de concentra ie pentru aflarea concentra iei exacte de sulfat de 
fier introdus  (FeSO4). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Elimina i toate solu iile folosite într-un container destinat colect rii 
de eurilor anorganice pu in toxice.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 Solu ia galben  de sulfat de fier 
(II) înaintea ad ug rii H2SO4. 

Fig. 2 Titrarea cu solu ie de permanganat de 
potasiu dup  acidifierea sulfatului de fier. 

 

 

Fig. 3 Punctul de echivalen  la titrarea permanganometric  
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TESTUL DE ALCOOLEMIE 
 

PREZENTARE GENERAL   

Combina ia dintre alcool i conducerea autovehiculelor este una foarte 
periculoas . Din acest motiv, ȋn majoritatea rilor, concentra ia 
alcoolului ȋn sânge nu este permis  (România) sau este permis  pân  la 
0,5‰, iar pentru oferii ȋncep tori i pentru profesioni ti este chiar mai 
mic .  

Poli i tii au ȋn dotare aparate 
pentru testarea alcoolemiei 
numite ”etiloteste” [1]; un tub 
mic, închis la ambele capete cu 
dopuri, ce con ine dicromat de 
potasiu în mediu de acid sufuric 
condi ionat pe silicagel. În 
prezen a alcoolului pe care un 
subiect îl expir  prin tub are loc o 
reac ie redox care transform  
culoarea portocalie ȋn verde. 
Modelul etilotestului poate fi 
privit ca un tub umplut cu o substan  portocalie care se transform  ȋn 
verde la trecerea prin etilotest. Dac  por iunea verde a etilotestului este 
mai mare dup  contactul cu aerul expirat de dumneavoastr , nu vi se 
mai permite s  conduce i autovehiculul i trebuie s  merge i la sec ie 
pentru analize suplimentare. În acest experiment vom simula, cu 
echipamente de laborator, reac ia redox de identificare a alcoolului etilic 
din respira ia unui ofer aflat sub influen a b uturilor alcoolice. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Reactivi: Dicromat de potasiu, acid sulfuric 5 M, silicagel. 

Echipament: Tuburi de sticl  de 15 cm lungime, diametru 0.5 cm, vat , 
cilindru gradat, furtun de cauciuc, sering , be i oare din lemn.   

Procedeu: 

Primul pas este producerea amestecului din 0,2 grame dicromat de 
potasiu i 10 grame de silicagel. Ad uga i câteva pic turi de acid 
sulfuric. Acestea trebuie efectuate cu mare grij  ȋntr-un cilindru gradat 
deoarece la primul contact amestecul este foarte probabil s  
stropeasc . Continua i amestecarea pâna când gelul absoarbe lichidul ȋn 
totalitate.  
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Construi i etilotestul de laborator. Într-un cap t al tubului de sticl  se 
introduce pu in  vat  cu ajutorul be i orului. Vata nu trebuie ȋndesat  
prea tare pentru c  trebuie s  permit  circula ia aerului f r  prea mare 
greutate. Apoi se pune amestecul de silica i gel pe o lungime de 10 cm 
din tub. Cel lalt cap t se blocheaz  de asemenea cu vat . Îmbiba i un 
tampon de vat  ȋn alcool i pune i-l ȋn sering . Aceasta este conectat  
la tubul de sticl  printr-un furtun de cauciuc. Apoi vaporii de alcool sunt 
presa i pentru a trece prin patul de silica i i culoarea se va transforma 
din portocaliu ȋn verde.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2,3] 

K2Cr2O7 
 

Cr2(SO4)3 
 

H2SO4 
 

CH3COOH 
  

C2H5OH 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Cr2O7 
2-

 (aq) + 14 H+ (aq) + 6 e  2 Cr3+(aq) + 7 H2O(l) (1) 

C2H5OH(aq) + H2O(l)  CH3COOH(aq) + 4 H+(aq) + 4 e (2) 

Per total: 

2 Cr2O7 
2-

 (aq) + 16 H+(aq) + 3 C2H5OH(aq)   

  4 Cr3+(aq) + 3 CH3COOH(aq) + 11 H2O(l) (3) 

CONCLUZII  

S-a construit un etilotest cu ajutorul unui echipament simplu de 
laborator. Vaporii de alcool sunt condu i peste silicagelul îmbibat cu 
dicromat de potasiu în mediu acid. Acesta oxideaz  alcoolul la aldehid  
agentul oxidant trecând de la dicromat Cr2O7

2- portocaliu la crom(III) 
Cr3+ de culoare verde. Deci reac ia este pozitiv , acest proces mimând 
înverzirea etilotestului ca semn c  persoana respectiv  a consumat 
b uturi alcoolice. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Substan ele care con in crom trebuie colectate ȋn recipente speciale 
destinate colect rii reziduurilor anorganice.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI  

 
Fig 1. Organizarea experimentului 

 
Fig 2. Schimbarea culorii din portocaliu ȋn verde dup  contactul cu vaporii de alcool. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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TITRAREA ACIDULUI FOSFORIC CU 
BAZE ALCALINE  

 

PREZENTARE GENERAL  

Acidul fosforic H3PO4 este foarte important pentru celulele vii, 
influen ând echilibrele biologice acido/bazice din organism, ap rând în 
procesele biochimice de stocare i eliberare de energie, având rol în 
diviziunea celular , fiind prezent în AND, ec. Fiind un acid tribazic, 
regularizeaz  pH-ul mediilor biologice prin mai multe echilibre 
acido/bazice. Aceste roluri multiple justific  discu ii pe marginea acestui 
subiect cu elevii de liceu la orele de chimie. 

Prezenta procedur  experimental  propune analiza curbei de titrare a 
unei solu ii de acid fosforic cu baze alcaline. Se ating astfel concepte ca 
neutralizarea acido/bazic , titrare acido/bazic , m sur ri de pH i 
reprezentarea grafic  a rezultatelor m sur torilor. Procesul de titrare 
este vizualizat pe un grafic numit curba de titrare, în care pH-ul solu iei 
este reprezentat în func ie de volumul de baz  ad ugat în solu ia de 
titrat. [1] Scopul lucr rii este eviden ierea faptului c  un acid polibazic 
cedeaz  protonii în etape, în func ie de constantele de aciditate. 
Folosind graficul se pot determina punctele de echivalen  i se pot 
estima constantele de aciditate ale diferitelor specii implicate (pKa). 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

În cadrul prezentei proceduri experimentale acidul fosforic tribazic 
H3PO4 este neutralizat cu o baz  alcalin  (monoacid ). Dou  metode 
diferite sunt aplicabile în acest caz:[2]  

1. Titrarea a 10 mL H3PO4 aprox. 0.1M cu o solu ie de baz  alcalin  
0,1M m surând pH-ul solu iei, la fiecare 0,5 mL baz  ad ugat  acidului. 
se poate avea în vedere compararea procesului de titrare cu NaOH 
respectiv cu KOH de aceea i concentra ie. 

2. A doua variant  are în vedere acela i proces de titrare dar folosind pe 
lâng  pH-metru i un amestec de indicatori acido/bazici pentru 
eviden ierea punctelor de inflexiune a curbei de titrare (respectiv 
punctele de echivalen  aferente diferitelor etape de neutralizare ale 
acidului). Se folose te un amestec de indicatori (metil orange cu 
albastru de bromtimol). Aceast  variant  ofer  operatorului 
oportunitatea de a pune în eviden  punctele de echivalen  pe baza 
vir rii culorii indicatorului bazându-se pe observarea saltului de pH în 
aceste puncte. 
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Un prim exemplu de titrare respect  urm toarea procedur : Umple i o 
biuret  cu o solu ie proasp t preparat  de KOH 0,1M i fixa i-o pe un 
stativ. Turna i într-un pahar Berzelius înalt, de 150 mL, 20 mL solu ie 
0,1M de acid fosforic H3PO4. În paralel monta i un pH-metru digital, 
calibra i aparatul dac  este nevoie i a eza i-l lâng  paharul cu solu ia 
de titrat. A eza i paharul pe un agitator magnetic i introduce i în 
acesta senzorul pH-metrului orientându-l de a a manier  încât s  fie cât 
mai aproape de pere ii paharului dar s  nu-l ating . Dac  nivelul solu iei 
nu este suficient pentru a acoperi zona activ  a senzorului de pH 
ad uga i pu in  ap  distilat  acidului fosforic. Datorit  necesit ii 
inser rii unui senzor de pH nu se poate folosi pentru titrare un flacon 
Erlenmeyer. Ad uga i un magnet în solu ie i porni i agitarea. Începe i 
titrarea respectând principiul ad ug rii lente, în pic turi a solu iei 
titrante.  

a) Dac  folosi i o biuret  de 50 mL ve i reu i s  atinge i dou  puncte de 
echivalen  f r  s  o reumple i. Erorile de citire ale volumelor vor fi mai 
mari îns  din cauza dimensiunii biuretei. 

b) pentru cre terea acurate ei citirilor pute i folosi o biuret  de 20 mL 
care con ine îns  o solu ie de KOH 0,2M. Punctele de echivale  se vor 
pune astfel în eviden  dup  ce s-a ad ugat 1/2 (respectiv 1/1) din 
volumul solu iei ini iale de titrat. 

Citi i pH-ul solu iei la fiecare 0,5 mL de baz  ad ugat . Repeta i 
experimentul cu o solu ie de NaOH 0,1M respectiv 0,2M. Trasa i curba 
de titrare reprezentând pH-ul solu iei în func ie de volumul de baz  
ad ugat. Compara i cele dou  grafice i interpreta i rezultatele. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Bazele alcaline i solu iile concentrate de acid fosforic sunt corozive. 
Mânui i cu grij  solu iile! Proceda i cu aten ie când umple i/reumple i 
biureta pentru a preveni scurgerile accidentale de solu ii alcaline. 

H3PO4 
 

KOH, NaOH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

H3PO4(aq)      +  NaOH(aq)  --->  NaH2PO4(aq)  +  H2O(l) 

NaH2PO4(aq)  +  NaOH(aq)  --->  Na2HPO4(aq)  +  H2O(l) 

CONCLUZII 

Curba de titrare se traseaz  pe hârtie milimetric . Pe aza 0x nota i 
volumele de solu ie titrant  ad ugate. Pe aza 0y nota i pH-ul 
corespunz tor punctelor marcate pe 0x. Trasa i graficul printre puncte. 
Observa i cele dou  puncte de inflexiune ale graficului: acestea sunt 
corespunz toare celor dou  puncte de echivalen  când întreaga 
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cantitate de H3PO4 a trecut în H2PO4
- i respectiv cânt toat  cantitatea 

de H2PO4
- a trecut în HPO4

2-. Observa i c  nu pute i pune în eviden  cel 
de-al treilea punct de inflexiune aferent transform rii HPO4

2- la PO4
3-. 

Pentru calcularea pKa corespunz tor celor dou  trepte de ionizare 
trebuie s  calcul m de pe grafic pH-ul punctului aflat la jum tatea 
intervalului dintre punctul de plecare i primul punct de echivalen  
respectiv pH-ul punctului aflat la jum tatea intervalului dintre cele dou  
puncte de echilvalen . În aceste puncte pH=pKa deci pKa1 corespunde 
echilibrului H3PO4/H2PO4

- respectiv pKa2 corespunde etapei de 
neutralizare H2PO4

-/HPO4
2-.[3] 

În cazul în care titrarea se face în prezen a indicatorilor acido/bazici 
metil orange i albastru de bromtimol, primul viraj al indicatorului de la 
portocaliu la galben are loc la un pH = 4,47 situat în zona abrupt  a 
graficului pentru primul punct de echivalen . Cel de-al doilea viraj se 
observ  la un pH = 7,68 pu in înainte ca pH-ul s  creasc  brusc din 
cauza atingerii celui de-al doilea punct de inflexiune. În lipsa altui 
indicator îns , care s  vireze într-un interval de pH pu in mai înalt i 
albastrul de bromtimol poate fi folosit ca m sur  a atingerii celui de-al 
doilea punct de echivalen . În acest caz ne asum m erori negative în 
citirea volumelor la care se neutralizeaz  complet H2PO4

- la HPO4
2-. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Niveluri de fosfat în ape sunt asociate în general activit ii umane. 
Niveluri ridicate de fosfa i în ape tulbur  echilibrul ecosistemelor 
promovând înmul irea exagerat  a algelor i a plantelor acvatice. [4] De 
aceea este bine s  evit m ca largi cantit i de fosfat s  ajung  în apele 
curg toare. Cantit ile de fosfa i cu care se opereaz  în laborator sunt 
mult mai mici decât cele care se arunc  prin procesele de sp lare sau 
prin deversarea solu iilor de îngr minte chimice. Din aceast  cauz  
solu iile reziduale pot s  fie aruncate la canal cu observa ia c  pH-ul 
acestora trebuie verificat pentru evitarea turn rii de solu ii foarte acide 
sau foarte bazice. 

IMAGINI DIN TIMPUL 
EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Forma curbei de titrare când 10 
mL de acid fosforic H3PO4 0.1M sunt 
titra i cu o solu ie de NaOH 0.2M. 
Observ m doar dou  puncte de 
inflexiune corespunz toare form rii în 
totalitate a NaH2PO4 i respectiv 
Na2HPO4. Nu se pune în eviden  
momentul form rii Na3PO4 în timpul titr rii.  
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Fig. 2 Echipamente i aparatur  utilizate la titrarea H3PO4 cu NaOH (momentul final al 
titr rii cu pH=11,90. 
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EFECTUL TAMPON AL AMINOACIZILOR 
 

PREZENTARE GENERAL  

Aminoacizii sunt substan e foarte interesante. Ei stau la baza vie ii pe 
P mânt fiind c r mizile constitutive ale proteinelor, genereaz  clase de 
compu i speciali i prin propriet ile lor specifice alc tuiesc o clas  de 
substan e speciale cu mare importan  în procesele biochimice. Datorit  
aminoacizilor pH-ul celulelor vii i a fluidelor corporale poate fi men inut 
la niveluri fiziologice permi ând organismelor s  creasc  i s - i 
manifeste func iile specifice. 

Experimentul urm tor demonstreaz  abilitatea diferi ilor acizi de a se 
opune influen ei acizilor minerali sau a bazelor alcaline. Aceasta se 
datoreaz  existen ei în molecula lor a unei grup ri carboxil (acid ) 
al turi de una amino (bazic ). [1] Datorit  acestei particularit i 
structurale aminoacizii posed  caracter amfiprotic protonul cedat de 
gruparea acid  (carboxil) putând fi acceptat de gruparea bazic  (amino) 
i generând o molecul  cu un cap t pozitivat i cu un cap t negativat. O 

astfel de molecul  este numit  zwitterion.[2] Datorit  faptului c  
aminoacizii con in grup ri de acid slab respectiv de baz  slab  au mare 
capacitate de tamponare rezistând la i minimizând varia iile bru te de 
pH pe care le-ar induce ad ugarea unei solu ii de acid tare respectiv de 
baz  tare. [1] 

Imagina i-v  urm torul exerci iu teoretic: la ~99 mL ap  ad ug m 1 
mL solu ie 1M de HCl. Care este pH-ul solu iei finale dac  volumul ei 
este 100 mL? Aplicând formula concentra iei molare CM=m/VS 

m=CM*VS, m=1.0*0.001=10-3 moli HCl în 100 mL solu ie -> 
CMf=0.001/0.1=0.01M. Cum HCl este un acid monobazic tare -> 
[H3O

+]=10-2 ion g/L -> pH=2. Aceasta înseamn  c  adi ia de 1 mL 
solu ie 1M de acid tare scade pH-ul solu iei cu 5 unit i; de la pH = 
=7 la pH = 2, adic  ionul de hidroniu î i m re te concentra ia de 
100.000 ori. Dac  se pune aceea i întrebare în cazul ad ug rii a 1 mL 
baz  monoacid  tare (NaOH, KOH) de concentra ie 1M la 99 mL ap  
vom ob ine rezultatul pH = 12 adic  o cre tere a pH-ului cu 5 unit i. 

Prezenta lucrare experimental  î i propune s  determine influen a 
ad ug rii acizilor minerali tari de concentra ie 1M respectiv a bazelor 
alcaline tari de concentra ie 1M la o solu ie 0,1M de aminoacid. 
Comparând varia iile de pH ob inute în cazul aminoacizilor cu varia ia 
calculat  teoretic pentru apa distilat  avem o m sur  cantitativ  a 
modului în care aminoacizii se opun varia iilor bru te de pH 
manifestându- i caracterul de solu ii tampon. Prin faptul c  aceste 
reac ii reprezint  de fapt propriet i chimice comune ale aminoacizilor 
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cu acizii minerali lucrarea de fa  devine adecvat  pentru cel pu in dou  
lec ii diferite de la capitolul aminoacizi. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru desf urarea experimentului se prepar  urm toarele solu ii: câte 
100 mL solu ie de HCl 1M; HNO3 1M; NaOH 1M; KOH 1M; rspectiv câte 
500 mL solu ii de glicin  0.1M, alanin  0.1M, acid aspartic 0.1M i 
prolin  0.1M.  

Pentru prepararea a 100 mL 1M solu ie HCl m sura i 8.88 mL HCl 35% 
(d=1.173g/ mL la 20°C), turna i cantitatea m surat  într-un balon 
cotat de 100 mL i ad uga i ap  pân  la semn. Aceea i procedur  se 
aplic  pentru 100 mL solu ie NHO3 1M când ave i nevoie de 7.68 mL 
NHO3 60% diluat cu ap  într-un alt balon cotat de 100 mL (d=1.3667g/ 
mL la 20°C). Proceda i în consecin  dac  ave i solu ii concnetrate de 
NHO3 de alte concentra ii. O solu ie 1M de NaOH se ob ine cânt rind 
4,00g NaOH care se dizolv  în ap  distilat  într-un balon cotat de 100 
mL. Pentru 100 mL KOH 1M ave i nevoie de 5,610g solid KOH.  

Solu iile de aminoacizi se prepar  în volume mai mari întrucât se vor 
folosi de patru ori câte 100 mL solu ie 0,1M. Pentru 500 mL solu ie 
0,1M necesarul de aminoacizi este: 3,7533 g Gly; 4,454 g Ala; 6,655 g 
Asp; 7,756 g Pro. 

Lua i un pahar Berzelius de 150 mL ad uga i 100 mL solu ie aminoacid 
0,1M (de exemplu glicina). Pune i paharul pe un agitator magnetic, 
agita i cu vitez  moderat  pentru a nu permite solu iei s  ias , 
introduce i electrodul unui pH-metru pentru înregistrarea modific rilor 
de pH i ad uga i cu o sering  de 1 mL câte 1 mL solu ie de acid 
clorhidric HCl 1M. M sura i pH-ul dup  ad ugare i introduce i datele în 
tabelul de mai jos. Repeta i opera ia de dou  ori, ad ugând succesiv 
câte 1 mL de acid clorhidric 1M i m surând pH-ul solu iei. Realiza i 
acela i experiment pentru HNO3 1M; NaOH 1M; KOH 1M i pentru to i 4 
aminoacizii preg ti i pentru experiment. Nota i toate valorile ob inute. 

Tabel 1. 

Reactiv Glicina Alanina Acid Aspartic Prolina 

initial pH 7.23 7.26 2.48 7.50 
 pH pH pH pH pH pH pH pH 
HCl 1M 1 mL 3.80 -3.43 3.69 -3.57 2.18 -0.30 3.36 -4.14 
HCl 1M 2 mL 3.38 -3.85 3.29 -3.97 1.92 -0.56 3.00 -4.50 
HCl 1M 3 mL 3.16 -4.07 3.07 -4.19 1.70 -0.78 2.79 -4.71 
HNO3 1M 1 mL 3.52 -3.71 3.55 -3.71 2.06 -0.42 3.20 -4.30 
HNO3 1M 2 mL 3.16 -4.07 3.15 -4.11 1.73 -0.75 2.82 -4.68 
HNO3 1M 3 mL 2.94 -4.29 2.93 -4.33 1.48 -1.00 2.60 -4.90 
NaOH 1M 1 mL 9.07 1.84 9.05 1.79 2.91 0.43 9.84 2.34 
NaOH 1M 2 mL 9.42 2.19 9.37 2.11 3.25 0.77 10.16 2.66 
NaOH 1M 3 mL 9.63 2.40 9.60 2.34 3.58 1.10 10.39 2.89 
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Reactiv Glicina Alanina Acid Aspartic Prolina 

KOH 1M 1 mL 8.97 1.74 8.93 1.67 2.88 0.40 9.79 2.29 
KOH 1M 2 mL 9.22 1.99 9.27 2.01 3.21 0.73 10.14 2.64 
KOH 1M 3 mL 9.47 2.24 9.49 2.23 3.53 1.05 10.36 2.86 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Bazele alcaline i acizii minerali tari sunt substan e corozive.[3] 
Manevra i-le cu mare grij  pentru a evita accidentele ce pot surveni la 
manipulare! 

HCl, NaOH 
 

HNO3 
 

KOH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

 

CONCLUZII 

Când un acid mineral se adaug  la o solu ie apoas  de aminoacid, 
datorit  structurii de zwitterion aminoacidul reac ioneaz  cu gruparea 
carboxilato transformând-o în grupare carboxil i l sând protonat  
gruparea amino. Astfel în loc de acidul mineral puternic vom avea în 
solu ie un acid slab i o grupare amino protonat  cu caracter u or acid. 
Aceasta exlic  de ce aminoacizii rezist  la ad ugarea de acizi opunându-
se modific rilor bru te de pH. În aceea i ordine de idei, ad ugarea unei 
baze tari la solu ia de aminoacid deprotoneaz  gruparea amino i las  
gruparea carboxilato neatins . Astfel la ad ugarea bazei tari aceasta nu 
se va reg si în solu ie, locul ei fiind preluat de aminoacidul cu un u or 
caracter bazic, care va cre te pH-ul mult mai pu in. Urm rind datele din 
tabelul 1 vedem c  diferi i aminoacizi se comport  diferit la ad ugarea 
de acizi i baze tari în solu ie. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile rezultate nu sunt periculoase pentru mediu, astfel ele se pot 
elimina la canal la finalul demonstra iei experimentale. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Organizarea experimentului pentru studiul capacit ii de tamponare a aminoacizilor 
(0,1M) când se adaug  un acid tare. Gly 0,1M reac ionat  cu 1 mL HCl 1M (pH=3,43) 

 

 

Fig. 2 Organizarea experimentului pentru studiul capacit ii de tamponare a aminoacizilor 
(0,1M) când se adaug  o baz  tare. Ala 0,1M reac ionat  cu 1 mL NaOH 1M (pH=1,79). 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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Chemistry The Central Science; 13th edition, Pearson 2015, p 747-776 
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.aspx? search_type=CatalogSearch&SearchString=HNO3  
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REAC IA OXIDULUI DE CUPRU(II) CU 
ALCOOLII 

 

PREZENTARE GENERAL  

Putem demonstra caracterul oxidant al oxidului de cupru(II) CuO printr-
un experiment foarte simplu dar eficient în acela i timp. CuO are 
capacitatea de a scoate hidrogenul din alcooli primari i secundari 
oxidându-i la aldehide i cetone. [1] Oxidul de cupru(II) este cunoscut 
de mai demult pentru capacitatea sa oxidant  reducându-se la cupru 
metalic sub influent a hidrogenului sau a monoxidului de carbon. În 
acela i context, oxidul de cupru(II) CuO poate oxida i alcoolii primari i 
secundari, proces care se ilustreaz  în prezenta demonstra ie 
experimental . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Experimentul este simplu dar foarte ilustrativ. Pune i în trei eprubete 
10-15 mL de alcooli primari sau secundari. Lua i un fir de cupru, 
înf ura i-l în jurul unui creion de a a manier  încât bobina ob inut  s  
încap  în eprubetele folosite. Înc lzi i la ro u firul de cupru la flac ra 
oxidant  a unui bec de gaz Observa i c  la r cirea firului acesta este 
acoperit cu un strat negru de oxid de cupru CuO. Ave i grij  s  nu topi i 
sârma de cupru tiut fiind c  acest metal tope te la 1085°C. ine i 
sârma de cupru în flac r  apoi, înc  fierbinte, imersa i-o în unul din 
alcoolii ale i. Observa i efectele reac iei sârmei de cupru cu alcoolul. 
Repeta i experien a cu al i alcooli, nota i observa iile experimentale i 
da i explica ii pentru fenomenele observate. Încerca i acela i 
experiment i cu un alcool ter iar. Observa i diferen ele ap rute în acest 
caz. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [2] 

De i oxidul de cupru este toxic pentru mediu cantit ile cu care lucr m 
sunt nesemnificative. Aten ie la manipularea alcoolilor lâng  flac ra 
becului de gaz, ace tia fiind inflamabili. În plus metanolul este foarte 
toxic. 

Etanol, Izopropanol 
 

CuO 
 

Metanol 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

 
CONCLUZII 

În trecut oxidul de cupru(II) CuO i-a demonstrat capacit ile oxidative 
fa  de numero i compu i: (hidrogen, carbon, monoxid de carbon, alte 
metale) în plus fiind folosit pentru eliminarea în siguran  a cianurilor, 
hidrocarburilor sau deriva ilor halogena i.[3] În experimentul de fa  se 
demonstreaz  capacit ile oxidante fa  de alcooli, generând aldehide 
din alcooli primari i respectiv cetone din alcooli secundari el 
reducându-se la cupru metalic care apare pe surafa a sârmei de cupru 
folosite pentru oxidare. Reducerea oxidului cu alcooli se realizeaz  
numai la temeraturi mai mari de 300°C. Experimentul se poate repeta 
având grij  s  se ard  bine sârma de cupru înainte de imersare în 
alcool. Uneori aceast  procedur  are valen e analitice, amestecuri 
complexe de lichide fiind verificate astfel dac  au alcooli prezen i în 
amestec. Alcooli ter iari nu pot fi oxida i cu oxid de cupru(II) de aceea 
în cazul acestora reac ia este negativ . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Elimina i solu iile alcoolice folosite într-un container destinat colect rii 
de eurilor organice inflamabile. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Spiral  de cupru oxidat  în flac r  

înainte de a fi imersat  în alcool. 
Fig. 2 Aceea i spiral  dup  ce a fost 

imersat  în etanol. 
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Fig. 3 Spiral  de cupru oxidat  (dreapta) 

înainte de a fi reac ionat  cu metanol. 
Compara ie cu o spiral  care fusese deja 

reac ionat  cu etanol (stînga). 

Fig. 4 Spiral  de cupru reac ionat  cu 
metanol (dreapta). Compara ie cu o spiral  

care fusese deja reac ionat  cu etanol 
(stînga). 

              
Fig. 5 Sârm  de cupru fierbinte în timp ce 

este redus  în metanol 
Fig. 6 Sârm  de cupru fierbinte în timp ce 

este redus  în etanol 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRIC  
A NITRI ILOR NO2

- DIN APE 
 

PREZENTARE GENERAL  

Ionii nitrit NO2
- se g sesc în ap  ca urmare a stagiilor intermediare de 

oxidare a ionului amoniu sau gra ie unor etape reductive ale nitra ilor. 
Prezen a lor în ap  este asociat  unor maladii cum sunt cancerul sau 
methemoglobinemia la bebela i. [1] 

Pentru a identifica posibilele riscuri la care se supun familiile care 
consum  ap  din fântânile proprii f r  a o verifica periodic, trebuie 
avute în vedere activit i practice de determinare a nivelului acestui ion. 

Spre deosebire de experimentul "Monitorizarea calității apelor folosind 
bandelete de nitrați/nitriți" prezenta abordare folose te tehnici 
spectroscopice de m sur  a intensit ii colora ie specifice unei probe de 
ap  tratat  cu reactivit pentru nitri i. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Fotometrul care se folose te este un dispozitiv analitic ce prezint  o 
acurate e a m sur torilor în intervalul 0,000 - 0,600 ppm (mg NO2

-/l). 
Principiul m sur torii este urm torul: 
- Porni i fotometrul i verifica i capacitatea r mas  a bateriei 
- Umple i cuveta fotometrului cu 10 mL de ap , pân  la semn. 
În uruba i capacul i a eza i cuveta în loca ul destinat acesteia în 
fotometru. Roti i cuveta pan  când capacul se a eaz  în loca ul 
prev zut. Ap sa i butonul ZERO pentru a calibra aparatul cu cuveta i 
proba care va fi m surat  
- Scoate i cuveta, de uruba i capacul, ad uga i în cuvet  reactivul 
furnizat într-un plic sigilat, agita i cuveta prin rotire u oar  timp de 20'', 
închide i-o din nou i a eza i-o în loca ul special destinat din fotometru. 
- Ap sa i lung butonul READ, timp de 3''. Fotometrul va porni un 
cronometru, afi ând pe ecran timpul r mas iar dup  scurgerea a 15 
minute va realiza m sur toarea afi ând rezultatul în ppm (mg/l). Dac  
nivelul m surat este mai mare de 0,600 ppm afi ajul clipe te, semn c  
opera ia trebuie reluat  cu o prob  diluat  cu ap  distilat . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu sunt fraze de risc asociate reactivilor utiliza i. Se aplic  regulile 
generale de operare în laboratorul de chimie. Nu inspira i praful stârnit 
de eventuala deversare a con inutului plicului cu reactivi. 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE [2] 

Prezenta procedur  fotometric  se bazeaz  pe Metoda Standard de 
Diazotare 354.1 EPA pentru m surarea concentra iilor de nitri i a c rei 
ecua ie a reac iei chimice este prezentat  mai jos. [3] 

 

CONCLUZII 

Când se adaug  reactivul pentru nitri i unei probe de ap , dac  con ine 
nitri i, aceasta se coloreaz  în roz. Cu cât concentra ia de nitri i este 
mai mare cu atât culoarea este mai intens . Culoarea respectiv  este 
apoi m surat  aplicându-se principiile legii Beer-Lambert. Acest 
principiu prevede c  lumina care trece printr-o prob  colorat  este cu 
atât mai puternic absorbit  cu cât colora ia este mai intens . Aparatul 
m soar  transmitan a care este invers propor ional  cu absorban a i 
care la rândul ei este propor ional  cu culoarea probei aceasta fiind i 
ea în leg tur  cu concentra ia probei. Calibrarea este f cut  de a a 
manier  încât aparatul afi eaz  direct concentra ia în ppm.[3,4] 

În majoritatea cazurilor ionii nitrit sunt absen i din apa de fântân  
analizate. Rareori se pune în eviden  o colora ie roz a probei ilustrând 
concentra ii foarte reduse. Imaginea de mai jos ilustreaz  sensibilitatea 
metodei când s-a m surat o prob  de ap  alterat  în mod voit prin 
plasarea unui mic cristal de nitrit de sodiu într-un litru de ap  care 
ini ial a dat rezultat negativ la analiza de nitri i. Schimbarea de culoare 
este dramatic  demonstrând sensibilitatea metodei. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Reactan ii nu prezit  pericole specifice nici fraze de risc. Solu iile pot fi 
eliminate la canal dup  realizarea m sur torilor.  
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Aranjamentul experimental pentru determinarea nitri ilor în ap . Rezultatul 
prezentat este caracteristic unei probe artificiale cu un con inut de nitri i u or peste 0,600 
ppm (mg/l) NO2

-. Observa i culoarea foarte intens  pentru o concentra ie foarte mic . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRIC  
A IONULUI AMONIU NH4

+ DIN APE 
 

PREZENTARE GENERAL  

Amoniacul dizolvat în ap  este în echilibru cu ionul de amoniu în acord 
cu constanta de bazicitate Kb=1,8*10-5. Apele subterane au un nivel 
foarte sc zut ale ionului de amoniu (în general sub 0.2 mg/L). În unele 
cazuri (p duri, straturi bogate în humus) apele se îmbog esc cu pân  
la 3 mg/L. Un nivel superior acestei valori, indic  în general 
contaminarea apei cu fecale, monitorizarea nivelului acestui ion fiind 
astfel esen ial  pentru a asigura consumatorii c  apa furnizat  este de 
calitate. [1] 

Mirosul de amoniac se simte în ap  la o concentra ie de aproximativ 1,5 
ppm în timp ce gustul ionului de amoniu este pus în eviden  la 
concentra ii mai mari de 35 ppm. În organismul uman, în intestin, se 
produc pân  la 4000 mg amoniac ca urmare a digestiei proteinelor i a 
altor compu i cu azot. Amoniacul se formeaza i în ficat prin 
deaminarea aminoacizilor sau mai poate ap rea ca metabolit al 
excita iei nervoase sau a activit ii musculare. Majoritatea amoniacului 
format în tractul gastrointestinal este absorbit, transportat la ficat unde 
este încorporat în uree. Datorit  nivelurilor foarte ridicate de amoniac 
din organism prezen a acestuia în apele de b ut nu prezint  pericole 
pentru s n tate r mânând doar un factor de calitate pentru sursele de 
ap  folosite, acesta fiind singurul motiv pentru care concentra ia acestui 
ion este monitorizat .[1] 

În laboratorul de chimie ionul de amoniu poate fi determinat cu ajutorul 
Reactivului Nessler (vezi pentru aceasta experimentul Sinteza 
Reactivului Nessler si identificarea ionului amoniu). M sur ri cantitative, 
ale nivelului de amoniu în ap , se pot realiza folosindu-se un fotometru 
special calibrat, capabil s  m soare cantit i foarte mici (sub 3,000 
mg/L sau ppm). Procedura este bazat  pe m surarea culorii galbene a 
unei probe de ap  care con ine ioni de amoniu bazându-me pe Legea 
Lamber-Beer. Cu cât nivelul de amoniu este mai mare cu atât colora ia 
galben  ob inut  în urma trat rii probei cu Reactiv Nessler este mai 
mare. 2] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Procedura experimental  face uz de un spectrofotometru calibrat pentru 
ionii de amoniu care ofer  acurate e în intervalul 0,00 - 3,00 ppm (mg 
NH3-N/L). Principiul de m sur  este urm torul:[2] 

- Porni i fotometrul i verifica i capacitatea r mas  a bateriei 
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- Umple i cuveta fotometrului cu 10 mL de ap , pân  la semn. 
În uruba i capacul i a eza i cuveta în loca ul destinat acesteia în 
fotometru. Roti i cuveta pan  când capacul se a eaz  în loca ul 
prev zut.  
- Ap sa i butonul ZERO pentru a calibra aparatul cu cuveta i proba 
care va fi m surat . 
- Scoate i cuveta, de uruba i capacul, ad uga i 4 pic turi din reactivul 
HI93700A. Agita i prin rotirea u oar  a con inutului. 
- Ad uga i 4 pic turi din reactivul HI93700B care este Reactiv Nessler. 
Agita i prin rotirea u oar  a con inutului. Observa i o tent  g lbuie 
aferent  prezen ei amoniacului respectiv amoniului în prob . 
- A eza i cuveta în loca ul special destinat din fotometru rotind-o pentru 
ca aceasta s  se a eze în pozi ia corespunz toare. 
- Ap sa i lung butonul READ, timp de 3''. Fotometrul va porni un 
cronometru, afi ând pe ecran timpul r mas iar dup  scurgerea a 3,5 
minute va realiza m sur toarea afi ând rezultatul în ppm (mg/L). Daca 
nivelul m surat este mai mare de 3,000, ppm afi ajul clipe te, semn c  
opera ia trebuie reluat  cu o prob  diluat  cu ap  distilat . 
- Aparatul afi eaz  mg/L azot din amoniu (NH3-N). Pentru a ob ine 
mg/L de amoniac (NH3), multiplica i afi ajul cu un factor de 1.214. 
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [3] 

Compu ii cu mercur prezen i în reactivul HI93700AB sunt toxici 
cumulativi, iritan i, caustici i foarte agresivi cu mediul acvatic. NaOH 
este un compus caustic. 

Nessler 
reagent  

HgI2 
 

NaOH    

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 
CONCLUZII 

Fotometrul m soar  transmitan a luminii care trece prin proba colorat . 
Transmitan a este în direct  rela ie cu absorban a, care la rândul ei este 
legat  de culoarea probei i implicit (prin legea Lamber-Beer) de 
concentra ia acesteia. [4] Ca o observa ie general  apele de fântân  
analizate nu con in ioni de amoniu. Pentru a ilustra sensibilitatea 
metodei s-a dizolvat un singur cristal foarte mic de NH4Cl în 250 mL de 
ap  i solu ia a fost analizat . Observa i în figura 2 colora ia probei 
tratat  pentru identificarea amoniului. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Datorit  toxicit ii ridicate a ionior de Hg2+ ace tia se neutralizeaz  cu 
reactivi speciali. Elimina i reziduurile cu mercur într-un container folosit 
pentru stocarea reziduurilor metalice toxice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Rezultat negativ la identificarea amoniului în apa de f ntân  

 
Fig. 2 Metoda este foarte sensibil ; iat  rezultatul cand un mic cristal de NH4Cl este 

dizolvat în 250 mL de ap  care apoi este analizat . Rezultatul m rur torii este 3,6 ppm 
(3,6 mg/1L) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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4. Saunders N.; Saunders A.; A2 Chemistry for AQA; Oxford University Press, Oxford, 
2009 p. 232 
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DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRIC  
A SULFA ILOR DIN AP   

 

PREZENTARE GENERAL  

Sulfa ii apar în natur  în numeroase minerale, incluzând barita (BaSO4), 
epsomitul (MgSO4·7H2O) i gipsul (CaSO4·2H2O). Aceste s ruri dizolvate 
contribuie la con inutul de minerale din multe ape de b ut. [1] În fond, 
duritatea permanent  a apei este determinat  de con inutul de sulfat de 
calciu i magneziu dizolvat, împreun  cu clorurile acestor metale.  

Concentra iile prag pentru gust raportate în apa de b ut sunt 250–500 
mg/L (350 mg/L în medie) pentru sulfat de sodiu, 250–1000 mg/L (525 
mg/L în medie) pentru sulfat de calciu i 400–600 mg/L (525 mg/L în 
medie) pentru sulfatul de magneziu. [1] 

Deoarece orice ap  con ine sulfa i, concentra ia lor este un factor 
important în determinarea calit ii apei potabile.  

Ionii de sulfat (SO4
2-) sunt foarte sensibili la prezen a ionilor de Ba2+ 

deoarece formeaz  un precipitat fin, cristalin de sulfat de bariu BaSO4. 
Unele metode de analiz  a apei se bazeaz  pe aceast  reac ie pentru a 
m sura concentra ia de sulfa i.  

În ultimul an de liceu, elevii înva  reac iile de precipitare, metoda 
prezentat  mai jos fiind potrivit  pentru acest capitol, f r  s  
men ion m lec ia op ional  despre metode de determinare a calit ii 
apei i a alimentelor unde pot folosi aceast  reac ie în studiul lor.  

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Procedura experimental descris  mai jos se bazeaz  pe analiza probelor 
de ap  pentru determinarea concentra iei de sulfat utilizând un 
fotometru. Fotometrul utilizat este 0-150 mg/L (ppm) cu o acurate e de 
1 ppm. Principiul de m surare este descries în continuare:[2] 

- Porni i fotometrul, verifica i nivelul bateriei.  
- Umple i cuveta de sticl  a aparatului cu 10 mL de ap  de analizat 
pân  la semn. Pune i capacul i plasa i cuveta în locul destinat din 
fotometru i asigura i-v  c  aceasta este închis  în mod corect. Ap sa i 
tasta "ZERO" pentru a seta punctul de referin  (punctul zero) pentru 
aparat. Aparatul este acum calibrat i este gata pentru m sur tori.  
- Scoate i cuveta i ad uga i în el con inutul plicule ului de reactiv 
pentru sulfat. Plicule ul cu reactiv con ine clorur  de bariu dihidratat  
BaCl2*2H2O i acid citric. În cuvet  apare o turbiditate alb  datorit  
form rii sulfatului de bariu. Agita i recipientul pentru 1 minut.  
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- Pune i din nou cuveta în suport i asigura i-v  c  aceasta este închis  
corect  
- Ap sa i butonul "READ" pentru mai mult de 3 secunde i cronometrul 
intern va porni. Dup  5 minute aparatul m soar  concentra ia de 
sulfa i. Dac  pe ecran apare num rul 150 ppm care clipe te înseamn  
c  nivelul de sulfa i este peste 150 ppm, iar proba trebuie s  fie diluat  
cu ap  distilat , trebuie repetat  procedura iar apoi concentra ia de 
sulfa i se calculeaz  în acord cu dilu ia aplicat  solu iei.  

Cuveta este o pies  foarte sensibil . Evita i s  o colora i sau p ta i, 
evita i zgârieturile i orice altceva care poate altera suprafa a acesteia i 
implicit poate interfera cu m sur torile f cute.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [3] 

Potrivit fabricantului, con inutul plicule ului cu reactiv este toxic i 
coroziv deoarece con ine BaCl2 i respectiv acid citric. Poate provoca 
v t marea ochilor.  

Ba2+ 

   

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

BaCl2 (aq)   +  MgSO4 (aq)  ---> BaSO4 (s)  +  MgCl2 (aq) 

CONCLUZII 

Apa este îmbog it  cu minerale luând contact cu diferite materiale în 
drumul ei spre pânza freatic . Sulfa ii sunt destul de comuni în ap  
deoarece o parte din ei sunt solubili în ap , contribuind la con inutul de 
minerale din apa de b ut. Analiza apei cu un spectrometru se bazeaz  
pe capacitatea sulfa ilor de a crea turbiditate în reac ie cu ionii de bariu. 
Plicule ul cu reactiv con ine clorur  de bariu, solubil  în ap , ionii de 
Ba2+ precipitând cu ionii de sulfat existen i în ap  formând sulfat de 
bariu, BaSO4. Turbiditatea alb  care apare deoarece sulfatul de bariu 
format este insolubil, este m surat  de un fotometru special calibrat 
pentru acest tip de m sur tori. Celula fotosensibil  a aparatului 
detecteaz  cantitatea de lumin  transmis  prin prob . Toate 
fotometrele con in dispozitive electronice care transform  valoarea de 
transmitan  în valoare de absorban , deoarece absorban a este direct 
propor ional  cu concentra ia ionilor dintr-o prob .[4] Cu cât con inutul 
de sulfa i în ap  este mai mare cu atât solu ia de analizat va fi mai 
opac  i conform legii Lambert-Beer, cu atât mai mare va fi rezultatul 
m sur torii. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Deoarece compu ii de bariu (II) sunt foarte toxici i nocivi pentru 
mediul înconjur tor, toate solu iile i suspensiile con inând ioni de bariu 
trebuie s  fie colectate în containere pentru de euri anorganice toxice.  

IMAGINI 

 
Fig. 1 Setul experimental pentru analiza sulfa ilor. Observa i turbiditatea probei de ap  

utilizat  (la un nivel m surat de 56 mg/L)  
 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE  
1. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/sulfate.pdf 
2. http://hannainst.com/downloads/dl/file/id/1264/man96751_05_01_2011.pdf 
3. http://hannainst.com/downloads/dl/file/id/814/sds_hi_93751_0_2016_11_02.pdf 
4. Saunders N.; Saunders A.; A2 Chemistry for AQA; Oxford University Press, Oxford, 
2009 p. 232 
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DETERMINAREA CLORURILOR ÎN AP  
PRIN TITRARE CU AZOTAT DE MERCUR 

Hg(NO3)2 
 

PREZENTARE GENERAL  

Ionul clorur  este poate cel mai comun anion care se g se te în ap  de 
aceea concentra ia sa este un indicator analitic important. Clorurile de 
Mg si Ca sunt compu i care genereaz  duritatea permanent  a apei, în 
timp de clorura de Na este responsabil  pentru salinitatea apei. Astfel 
cunoa terea nivelului de ioni clorur  în ap  este important . 

Concentra ia ionilor clorur  poate fi determinat  prin trei metode: prin 
titrare cu azotat de argint folosind cromatul de potasiu ca indicator, fie 
prin titrare cu azotat de mercur folosind ca indicator difenil carbazona 
sau prin a treia metod , titrarea cu tiocianat de mercur în prezen a 
ionilor de fier. 

Procedura prezentat  în cele ce urmeaz  face apel al cea de-a doua 
metod  amintit , folosind teste disponibile comercial ce utilizeaz  azotat 
de mercur. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Testele disponibile în comer ul specializat, pe pia a dispozitivelor 
analitice, se bazeaz  pe unul din principiile enumerate, folosind solu ii 
calibrate de a a manier  încât rezultatele titr rii (în ml) s  fie u or 
reproductibile în termeni de concentra ie (ppm sau mg/l). Procedura 
experimental  este dup  cum urmeaz : 

Se ia o prob  de 5 mL de ap  de analizat i se trateaz  cu 2 pic turi 
solu ie de difenilcarbazon . Se amestec  prin rotire u oar  a 
con inutului care devine de culoare ro u-violet. Se adaug  o solu ie de 
acid azotic pân  când con inutul probei devine de culoare galben . 
Titrarea se realizeaz  cu o solu ie standardizat  de azotat de mercur, 
ad ugat  cu o sering  de 1 mL pân  când culoarea solu iei vireaz  de la 
galben la violet. Con inutul în ioni clorur  se calculeaz  înmul ind 
num rul de mL de solu ie titrant  cu 1000, rezultatul fiind exprimat în 
mg/l sau ppm Cl-.[1]  

Dac  nivelul de clorur  este sc zut, <100 mg/L, sensibilitatea metodei 
poate fi crescut  prin repetarea procedurii cu un volum de 50 mL de 
prob  de analizat, în acest caz factorul cu care se multiplic  volumul de 
titrant fiind 100. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Solu iile de mercur sunt toxice. Acidul azotic, HNO3, este coroziv. 

Hg(NO3)2 
 

HNO3  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Hg(NO)3 (aq)  +  2 Cl-(aq)  ---> HgCl2 (s)  +  2 NO3
-
(aq) 

CONCLUZII 

În cursul titr rii ionii de mercur din solu ia titrant  reac ioneaz  cu ionii 
de clorur  formând clorur  de mercur HgCl2, care are solubilitate 
redus . Dup  ce to i ionii clorur  din solu ie sunt bloca i de mercur, 
acesta din urm  devine disponibil pentru reac ionarea cu 
difenilcarbazona formând un complex roz-violet, care reprezint  finalul 
titr rii (punctul de echivalen ). Astfel volumul de solu ie titrant  este în 
direct  leg tur  cu cantitatea de ioni clorur  pe care îi blocheaz . [2] 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Datorit  con inutului de mercur solu iile folosite trebuie eliminate ca 
reziduuri con inând metale grele cu toxicitate ridicat . Aten ie se 
impune la manipularea solu iilor con inând mercur întrucât acest ion are 
toxicitate cumulativ . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

        
Fig. 1 Organizarea experimental  pentru 
determinarea clorurilor dup  acidularea 
probei cu acid azotic. 

 

Fig. 2 Finalul titr rii se consider  atunci 
când solu ia vireaz  de la galben la violet. 
O singur  pic tur  de reactiv titrant la 
punctul de echivalen  produce un viraj net 
al culorii indicatorului.  

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://hannainst.com/downloads/dl/file/id/1007/3815.pdf 
2. www.hach.com/asset-get.download-en.jsa?code=56133 
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DETERMINAREA CONCENTRA IEI 
SULFI ILOR DIN AP  

 

PREZENTARE GENERAL  

Apa poate con ine sulfi i SO3
2+ iar m surarea concentra iei acestora 

este important  deoarece concentra ii care dep esc 20 ppm (mg/L) 
pot produce defec iuni în boilere. Un nivel ridicat de sulfi i este asociat 
unui pH sc zut, favorizând coroziunea. Ionii de sulfit sunt toxici pentru 
via a acvatic ; ei consum  oxigenul dizolvat în ap  i astfel poate 
distruge echilibrul ecologic sensibil din lacuri, râuri i iazuri. [1] 

În continuare se prezint  o procedur  experimental  care permite 
determinarea con inutului de sulfi i SO3

2+ din ap .  

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Aceat  metod  folose te un set experimental disponibil pe pia , special 
conceput pentru aceas  determinare. Setul folosit se bazeaz  pe o 
titrare iodometric  al c rei principiu este formarea de iod molecular 
pornind de la iodat i iodur  în mediu de acid sulfuric, i reducerea 
ulterioar  determinat  de ionii de sulfit. Excesul de iod, dup  ce toat  
cantitatea de sulfit a reac ionat, va fi identificat cu amidon cu care 
formeaz  un complex de culoare albastr  i care indic  sfâr itul titr rii. 
[2] Setul experimental utilizat con ine o solu ie standard de acid 
sulfamilic, o solu ie standard de EDTA, o solu ie de acid sulfuric o solu ie 
de amidon utilizat  ca indicator i o solu ie pentru titrare con inând un 
amestec de iodur  i iodat de potasiu care sunt ad ugate probei de 
analizat folosind o sering  de 1mL.  

Mai întâi, lua i o prob  de de 5 mL de ap  i introduce i-o în paharul 
gradat. Ad uga i 4 pic turi din solu ia de acid sulfamilic iar apoi 4 
pic turi din solu ia de EDTA. Acidifia i proba cu 2 pic turi de acid 
sulfuric i câteva pic turi de indicator de amidon. Începe i titrarea 
probei folosind solu ia de iodur /iodat furnizat  pân  la apari ia 
colora iei albastre. Observa i c  ad ugarea unei pic turi din solu ia 
pentru titrare cauzeaz  colorarea probei, dar culoarea dispare în câteva 
secunde dac  solu ia este amestecat  u or. Opri i titrarea când solu ia 
nu se mai decoloreaz . M sura i volumul solu iei de iodur /iodat 
ad ugat  (în mL) i înmul i i volumul cu 200 pentru a ob ine rezultatul 
în ppm de sulfi i în proba de analizat.  

Dac  rezultatul are o valoare mic , sau colora ia albastr  apare chiar 
dup  prima pic tur  din solu ia titrant , pute i m ri acurate ea 
m sur torii folosind o prob  de ap  de 10 ori mai mare. Ad uga i 
reactivii în concordan  cu cantitatea de ap : 40 de pic turi de solu ie 
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de acid sulfamilic i de solu ie de EDTA. Acidifia i proba cu 20 de 
pic turi de acid sulfuric i ad uga i câteva pic turi de indicator de 
amidon. Repeta i titrarea, dar de data aceasta înmul i i volumul 
determinat (în mL) cu 20.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Acidul sulfamilic este iritant. [3] 

H2SO4 
 

Acid sulfamic H3NO3S 
 

 
ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

 

CONCLUZII 

Odat  peg tit  proba i ad uga i reactivii necesari, pute i începe 
titrarea. Solu ia de iodur /iodat este ad ugat  în cantit i mici folosind 
o sering  de 1 mL. Iodura reac ionez  cu iodatul în prezen a acidului 
sulfuric pentru a genera iod molecular (vezi reac ia 1). Iodul este în 
continuare redus de c tre ionii de sulfit (dac  sunt prezen i în ap ), 
înapoi la ioni iodur . Titrarea continu  pân  când iodul generat nu mai 
este redus la iodur , iar prezen a lui este semnalat  de formarea 
complexului de culoare albastr  cu amidonul prezent în prob . 
Schimbarea de culoare ne indic  sfâr itul titr rii. Solu iile folosite la 
titrare sunt de concentra ii exacte pentru a face procedura cât mai 
u oar  i eficient . Solu ia folosit  la titrare are o concentra ia care ne 
permite s  determin m direct con inutul de sulfi i înmul ind volumul 
solu iei ad ugate cu un factor (care este 20 pentru o prob  de 50 mL).  

Dac  se utilizeaz  probe de alte volume, ad uga i solu iile de reactivi i 
multiplica i rezultatul ob inut corespunz tor. De exemplu, o prob  de 5 
mL va necesita 4 pic turi de acid sulfamilic i 4 de EDTA; dou  pic turi 
de acid sulfuric iar factorul de multiplicare va fi x 200.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile pot fi aruncate la chiuvet  deoarece nu sunt periculoase pentru 
mediul înconjur tor.  
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IMAGINI 

 

Fig. 1 Setul experimental de titrare pentru determinarea concentra iei de sulfi i din ap   

 
Fig. 2 Punctul final al titr rii în determinarea sulfi ilor dintr-o prob  de ap  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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3. http://www.acros.com/DesktopModules/Acros_Search_Results/Acros_Search_Results 
.aspx ?search_type=CatalogSearch&SearchString=sulfamic%20acid 
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DETERMINAREA REFRACTOMETRIC  A 
ZAHAROZEI DIN B UTURI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Zaharoza, cunoscut  în comer  ca zah r, era un produs de lux în trecut 
mul i comercian i îmbog indu-se de pe urma comer ului cu zah r. La 
mijlocul secolului al XVIII-lea, în Silesia, a fost descoperit  o metod  de 
extrac ie a zah rului din sfecl , deci produc ia de zah r nu se mai baza 
doar pe trestia de zah r importat  din Insulele Caraibe care mai târziu a 
f cut obiectul blocadei britanice în timpul r zboaielor napoleoniene. În 
aceast  perioad  zah rul a început s  fie v zut ca o necesitate. Ast zi, 
zah rul este înc  produs în cantit i mai mari din trestia de zah r decât 
din sfecl , în 2009 doar 20% din produc ia mondial  provenind din 
sfecl ...îns  vorbim de 175 de milioane de tone produse anual (2013). 
[1] 

La nivel mondial, în 2013 peste 45 de milioane de copii au fost obezi i 
se prevede o cre tere de pân  la 70 de milioane p n  în 2025, f r  s  
men ion m num rul de adul i cu aceea i problem . [2] Obezitatea este 
atribuit  unei cre teri a consumului de mâncare procesat , incluzând 
b uturi îndulcite excesiv. Aceste statistici sunt îngrijor toare i sunt 
luate diferite m suri în fiecare ar  pentru a le diminua. Legisla ia 
româneasc  interzice vânzarea de b uturi carbogazoase i a dulciurilor 
în coli dar aceste m suri nu sunt îndeajuns pentru a opri consumul 
excesiv de c tre elevi a dulciurilor i a sucurilor îndulcite. 

Poate o analiz  mai detaliat  prin care elevii (dar nu numai) s  realizeze 
con inutul crescut de zah r din produsele comerciale consumate de ei zi 
de zi, va cre te gradul de în elegere asupra cantit ii mari de zah r (cu 
prec dere zaharoz ) consumate într-un an sau pe perioada unei vie i. 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Con inutul de zah r din diferite b uturi este m surat cu ajutorul unui 
refractometru. Sunt mai multe moduri de a folosi un astfel de 
dispozitiv; majoritatea se bazeaz  pe indicele de refrac ie al unui lichid 
care con ine zah r care poate determina refrac ia luminii fie într-un 
dispozitiv optic sau într-unul electronic. Deci con inutul de zah r poate fi 
determinat m surând în ce m sur  lumina este refractat  în solu ia care 
con ine zah r.  

Procedura descris  mai jos folose te un refractometru electronic având 
un l ca  pentru proba de m surat, plasat deasupra unui senzor capabil 
s  m soare indicele de refrac ie i s  returneze rezultatul direct calibrat 
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în %zah r sau grade Brix,°Bx, care reprezint  grame de zaharoz /100g 
de solu ie. [3] 

Mai întâi trebuie s  calibra i refractometrul cu ap  distilat  pentru a seta 
punctual de "zero" sau de start. Consulta i manualul de utilizare pentru 
a face asta deoarece exist  câteva dispozitive diferite pe pia  iar 
metoda de calibrare poate varia.  

Lua i câteva probe din b uturi îndulcite (pute i m sura deasemenea 
con inutul din b uturile de tip ”light” pentru a vedea diferen a) i 
aplica i o pic tur  pe senzorul refractometrului. Ap sa i butonul ”READ” 
i nota i valoarea ob inut  pe ecran care va fi exprimat  fie în grade Bx 

sau în grame de zah r/100mL de lichid. Luând în considerare faptul c  o 
lingur  de zah r con ine 12 g de zaharoz  pur , calcula i cantitatea de 
zah r pur pe care o consuma i când be i un pahar din b utura analizat .  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu exist  pericole asociate cu m sur torile efectuate cu refractometrul. 
Folosi i doar hârtie dintr-un material fin sau o pânz  din bumbac pentru 
a absorbi proba de analizat i pentru a cur a senzorul refractometrului. 
Ave i grij  s  nu zgâria i fereastra senzorului deoarece orice zgârietur  
va altera ireversibil viitoarele m sur tori.  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Aceasta este o metod  fizic  de determinare a con inutului unei 
substan e dintr-un produs. Nu exist  nici o reac ie chimic  desf urat  
în timpul acestui test. 

CONCLUZII 

Câteva m sur tori sunt relevante pentru con tientizarea cantit ii de 
zaharoz  introdus  în corpul nostru în timpul consum rii acestor 
b uturi. Majoritatea b uturilor carbogazoase con in în jur de 10% 
zaharoz  (9.9%, 10.2%, 10.3%), ceea ce înseamn  o sticl  de 500mL 
va con ine aprox. ~50 g zaharoz  (mai mult de 4 linguri de zah r). 
Sucul de portocale proasp t are 12% zaharoz  ceea ce corespunde la 5 
linguri de zah r într-0 sticl  de 500mL. 

O b utur  ”Coca Cola Light” con ine 0.2% zah r, deci gustul dulce este 
atribuit îndulcitorilor din suc. Cantitatea mic  de zah r prezent  provine 
de la caramelul folosit la prepararea acestor tipuri de b uturi. Un 
energizant con ine mai mult zah r: 15% ceea ce înseamn  c  o sticl  
de 330 mL poate con ine aceea i cantitate de zah r ca i o b utur  
carbogazoas  la 500 mL. B uturile de tip Nesstea au un con inut de 
zah r de 4,6% ceea ce sugereaz  utilizarea îndulcitorilor pentru a 
asigura aceea i senza ie gustativ  de dulce ca i a celorlalte b uturi. 
M surând cele dou  b uturi produse acas  (sirop de coac ze negre i 
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de soc) ob inem 19.5% i respectiv 19.2%. Asta înseam  c  un pahar 
de 330 mL va con ine 64.35 g de zaharoz  (5.36 linguri de zah r). 
Dup  m surarea con inutului de zah r din câteva b uturi comune se pot 
conduce discu ii interesante pe aceste teme. Cel mai important nu este 
s  tim concentra ia de zah r din b uturile pe care le bem zi de zi, ci s  
fim con tien i de cantitatea de zah r pe care o bem i consecin ele 
implicite asupra s n t ii noastre.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i b uturile r mase la chiuvet  sub un jet de ap .  

IMAGINI 

        
Fig. 1, 2 Câteva b uturi i con inutul de zah r m surat cu un refractometru.  

           

Fig. 3, 4 În stânga avem o b utur  r coritoare comercial  iar în dreapta sirop de soc 
folosit în timpul prim verii ca b utur  r coritoare natural .  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
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DETERMINAREA REFRACTOMETRIC  A 
CON INUTULUI DE ZAH R DIN FRUCTE 

 

PREZENTARE GENERAL  

Con inutul de zah r din fructe este un aspect nutri ional important i 
trebuie luate în considerare în cazul unei restric ii a dietei. Unele fructe 
au un con inut crescut de zah r (struguri, prune, banana) în timp ce 
altele con in mai pu in (majoritatea fructelor de p dure: mure, zmeur , 
c p uni, precum i în citrice: grapefruit, portocale, nectarine, 
mandarine).[1] Exist  câte un exemplu de fruct din fiecare categorie 
care dep e te cu mult media. Celelalte sunt considerate cu un con inut 
mediu de zah r. Bineîn eles, con inutul de zah r din fructe poate varia 
mult în func ie de tipul fructului, locul în care a fost cultivat, gradul de 
coacere sau maturitatea fructului, etc. Deci abord m global aceast  
analiz  i lu m în considerare to i ace ti factori.  

Totodat , con inutul de zah r al fructelor poate varia în func ie de cele 
trei zaharide principale pe care le putem g si în fruct: glucoza, fructoza, 
zaharoza. În timp ce merele i perele au un con inut ridicat de fructoz , 
piersicile, caisele, nectarinele i mango con in în cea mai mare parte 
zaharoz . Alte fructe con in glucoz  i fructoz  în propor ii aproape 
egale (cire ele, vi inele, carambola, afinele, murele, c p unii, 
strugurii).[2,3] 

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Con inutul de zah r din fructe este m surat cu ajutorul unui 
refractometru. Principiul este identic cu cel aplicat în experimentul 
"Determinarea refractometrică a zahărului din băuturi", dar folosind un 
dispozitiv diferit capabil s  m soare zah rul invertit, deoarece 
majoritatea fructelor con in atât glucoz  cât i fructoz .  

Procedura descris  folose te un refracotmetru electronic având o mic  
adâncitur  pentru porba de analizat, a ezat  deasurpa unui senzor 
capabil s  m soare indicele de refrac ie i s  returneze rezultatul direct 
calibrat în % zah r. Primul pas este calibrarea refractometrului cu ap  
distilat  pentru a seta punctual "zero" sau de start. Consulta i manualul 
de utilizare pentru a face asta deoarece sunt mai multe astfel de 
aparate disponibile pe pia  iar metoda de calibrare poate varia. Lua i 
diferite fructe i plasa i câteva pic turi de suc de fructe pe senzorul 
refractometrului. Ap sa i butonul "READ" i nota i valorile ob inute.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  
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Folosi i doar hârtie dintr-un material fin sau o pânz  din bumbac pentru 
a absorbi proba de analizat i pentru a cur a senzorul refractometrului. 
Ave i grij  s  nu zgâria i senzorul, în momentul în care-l cur a i 
deoarece orice zgârietur  va altera ireversibil viitoarele m sur tori. 
Folosi i ap  distilat  pentru a cur a sucul de fructe r mas, pentru a nu 
altera alte m sur tori.  

CONCLUZII 

M sur torile efectuate asupra mai multor tipuri de struguri au sugerat 
concentra ii variind între 15% i 22%. Surprinz tor, con inutul în zah r 
al unei l mâi a fost 9.1%, iar pentru o portocal  7.3% în timp ce 
clementina a returnat un rezultat de 8.3%. Chiar i pentru mere s-au 
m surat concentra ii de pân  la 15%, media fiind situat  în jur de 10%. 
Dup  acest experiment pute i dezbate împreun  cu elevii subiecte 
precum dieta lor i ce fructe ar trebui s  consume zi de zi.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

P stra i locul de lucru curat i ordonat i arunca i la gunoi resturile. 

IMAGINI 

    

    
Fig. 1-4 Câteva fructe i con inutul lor de zah r m surat cu un refractometru (de la 

stânga la dreapta struguri i clementin  (sus), m r i par  (jos)) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.enzafoods.co.nz/the-company/technology/fruit-sugar-chart 
2. https://www.pinterest.com/pin/549368854518665984/ 
3. http://lifespa.com/can-fruit-make-you-fat/ 
4. http://hannainst.com/hi96804-digital-refractometer-for-invert-sugar-analysis.html 
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DETERMINAREA REFRACTOMETRIC  A 
ZAH RULUI DIN VINURI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Gustul dulce al vinurilor este determinat de câ iva factori, incluzând nu 
doar con inutul de zah r ci i cel de alcool, con inutul de diferi i acizi, 
prezen a taninurilor i dac  este spumant sau nu. Este bine-cunoscut 
faptul c  alcoolul este produs de fermenta ia asa-numitelor zaharuri 
"fermentabile" prezente în must. Câteva dintre aceste zaharuri nu 
sufer  procesul de fermenta ie alcoolic  (din cauza diferitelor tehnici 
utilizate) i r mân în vin devenind "zah r rezidual". Din cauza faptului 
c  glucoza este fermentat  la o vitez  mai mare decât fructoza, la 
sfâr itul ferment rii vom ob ine un vin cu o mare propor ie de fructoz  
ca zah r rezidual. De asemenea, în must exist  anumite zaharide "ne-
fermentabile", în mare pentoze, care se reg sesc de asemenea în vinuri 
ca zah r rezidual. [1] Con inutul de zah r din vinuri este important 
deoarece sunt clasificate i etichetate dup  acest criteriu în: SECI, pân  
la 4g/L (unele surse consider  <2 g/L [2]); DEMI-SECI între 4 i 12 
g/L; DEMI-DULCI între 12 i 45 g/L i DULCI peste 45 g/L. 
M surând/cunoscând con inutul de zah r al unui vin putem avea un 
indice de calitate al acestuia. Acest lucru este important deoarece 
zah rul poate ascunde anumite defecte ale vinului. De aceea se spune 
c  cel mai bine po i judeca un vin dac  acesta este sec.  

PROCEDUR  EXPERIMENTAL  

Con inutul de zah r rezidual din diferite vinuri este m surat folosind un 
refractometru care se bazeaz  pe fenomene de refrac ie precum cele 
descrise în ultimele dou  experimente. Pentru acest experiment, vom 
folosi un dispozitiv special pentru m surarea con inutului de zah r din 
vinuri, deoarece acest dispozitiv ine cont i de con inutul de alcool al 
lichidului i influen a sa asupra indicelui de refrac ie. 

Procedura descris  folose te un refractometru electronic cu o adâncitur  
pentru proba lichid  plasat  deasupra senzorului capabil s  m soare 
indicele de refrac ie i s  returneze rezultatul calibrat în % zah r. [3] 

Consulta i manualul utilizatorului pentru a calibra corect refractometrul 
i pentru a seta punctul "ZERO", sau de start, având în vedere c  sunt 

câteva tipuri disponibile pe pia . Folosind o pipet  Pasteur, plasa i 
câteva pic turi de vin pe senzorul refractometrului. Ap sa i tasta 
"READ" i nota i valorile m surate. Cur a i apoi senzorul si repeta i 
experimentul cu o alt  prob  dintr-un vin diferit.  
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Folosi i doar hârtie dintr-un material fin sau o pânz  din bumbac pentru 
a absorbi proba de analizat i pentru a cur a senzorul refractometrului. 
Re ine i, nu zgâria i fereastra senzorului deoarece orice zgârietur  va 
altera ireversibil viitoarele m sur tori. Folosi i ap  distilat  pentru a 
cur a vinul r mas, pentru a nu altera alte m sur tori.  

CONCLUZII 

M surând con inutul de zah r din vinuri le pute i clasifica în vinuri SECI, 
DEMI-SECI, DEMI-DULCI sau DULCI. Pute i întreba elevii ce al i 
parametri m sura i la vinuri, ne dau detalii despre calitatea produsului. 
Deoarece experimentul se bazeaz  pe refrac ia unei raze incidente, 
prezen a orc rei alt  substan  care poate altera indicele de refrac ie 
(acizi, con inut de alcool diferit de cel normal) va altera valoarea 
m surat , cauzând erori pozitive sau negative.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i probele de vin la chiuvet  i cur a i locul de lucru.  

IMAGINI 

  

  
Fig. 1-4 Determinarea con inutului de zah r pentru 4 tipuri diferite de vin din 4 ri. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness_of_wine 
2. http://www.oenologie.fr/oeno/chimie/constituants2.shtml 
3. http://hannainst.com/hi96811-digital-refractometer-for-brix-analysis-in-wine.html 
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IDENTIFICAREA MIERII CONTRAF CUTE 
 

PREZENTARE GENERAL  

Mierea de albine este un produs natural produs de albine din nectarul 
florilor i sucurile dulci ale fructelor. Albinele culeg nectarul, îl 
prelucreaz , îi reduc con inutul de ap  i îl stocheaz  ca surs  de hran  
în faguri. Mierea con ine cantit i diferite de glucoz  i fructoz , în 
func ie de sursa nectarului, dând astfel diferite tipuri de miere. 

Datorit  faptului c  mierea de albine este un produs natural cu mare 
valoare comercial  exist  numeroase cazuri în care acest produs este 
contraf cut unii produc tori fabricând din produse industriale un suc 
dulce, vâscos care imit  mierea f r  s  aib  calit ile nutritive i 
medicinale ale mierii naturale. Pentru astfel de produse se folosesc 
zah r invertit, sirop dulce provenit de la hidroliza amidonului din 
porumb sau cartofi, pectine, amidon, glicerin , caramel, al i coloran i, 
conservan i precum acidul salicilic sau benzoic. 

Prezen a zah rului invertit, care se fabric  prin procedee industriale, din 
zah r tos, se poate pune în eviden  datorit  asocierii acestuia cu o 
substan  care se formeaz  în paralel, în timpul hidrolizei acestuia la 
înc lzire: hidroxi metil furfural (HMF). HMF apare în mierea natural  în 
concentra ii mai mici de 10 ppm (<10 mg/L) în timp ce în mierea 
contraf cut  HMF este prezent în concentra ii de 15 ori mai mari sau 
chiar mai mult (>150 mg/L). HMF se poate izola din miere prin 
procedee simple de extrac ie, se poate concentra, fiind pus apoi în 
eviden  prin metoda Fiehe care utilizeaz  rezorcinol care d  reac ie 
pozitiv  cu HMF prin apari ia unei colora ii ro ii intense, colora ie care 
lipse te sau este foarte slab  i dispare în 3 minute în cazul mierii 
naturale cu nivel foarte sc zut de HMF. 

Prezen a glucozei provenit  din hidroliza amidonului de porumb sau din 
cartofi se bazeaz  pe capacitatea iodului de a pune în eviden  colora ii 
specifice cu urme de amidon r mase în urma hidrolizei, urme care nu 
pot fi evitate când mierea este contraf cut  cu astfel de surse de 
glucoz . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

a) Prezen a hidroxi metil furfuralului (HMF) se face prin prelevarea unei 
probe de 3,0 g miere care este amestecat  cu 5 mL eter etilic. Agita i 
bine amestecul, l sa i s  stea câteva minute apoi decanta i eterul într-
un pahar Berzelius curat. Repeta i opera ia de trei ori, cu câte 5 mL de 
eter acesta colectându-se în acela i pahar. Pune i paharul într-o baie de 
ap  la 30°C, l sa i eterul s  se evapore i solu ia s  se concentreze.  
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În paralel prepara i o solu ie de rezorcinol (1,2 meta dihidroxi benzen) 
prin dizolvarea a 0,50 g rezorcinol în 50 mL HCl 37%. Agita i bine 
amestecul pentru a asigura dizolvarea i stoca i solu ia într-un flacon 
închis cu cât mai pu in aer în acesta. 

Lua i 2 mL de concentrat eteric i ad ga i în pic turi solu ia acid  de 
rezorcinol. Dac  apare o colora ie ro ie evident , care dureaz  mai mult 
de 5 minute atunci cel mai probabil mierea este contraf cut  sau a fost 
supus  unor opera ii de înc lzire care a generat HMF indicând astfel 
condi ii improprii de depozitare. O colora ie roz nu indic  probleme în 
ceea ce prive te originea mierii. 

b) Prezen a resturilor de amidon se pot identifica cu ajutorul unei solu ii 
de iod 1%. Pentru a face identificarea realiza i un amestec miere:ap  
1:1, fierbe i-l pentru a elimina diastaza (o enzim  care este prezent  
dac  amidonul a fost descompus în maltoz  apoi în glucoz ) i l sa i 
amestecul s  se r ceasc . Picura i o solu ie de iod 1,0%. Apari ia unei 
culori albastre sau verzi indic  prezen a resturilor de amidon, deci 
utilizarea solu iilor de glucoz  ob inute industrial pentru fabricarea 
mierii. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Manevra i cu mare aten ie eterul etilic întrucât este foarte inflamabil. Nu 
permite i existen a unei fl c ri deschise în laborator când lucra i cu 
eter. Lucra i în ni  sau asigura i o ventila ie corespunz toare a locului. 

Dietil eter   
 

I2  

CONCLUZII 

Dac  se identific  prezen a hidroxi metil furfuralului (HMF) în 
concentra ii mai mari de 10 ppm, ceea ce este ilustrat  de o colora ie 
ro ie persistent  atunci mierea fie con ine zah r invertit, adic  zah r 
exogen, neprelucrat de albine fie mierea a cristalizat i a fost reînc lzit  
pentru a avea o consisten  corespunz toare, f r  cristale. HMF apare 
în situa ia în care solu ii care con in glucoz  sunt supuse unui tratament 
termic. În mod normal prezen a HMF nu indic  toxicitate. Orice lichid 
dulce care a fost înc lzit con ine acest compus în cantit i mari, de 
ordinul sutelor de mg/L. Îns  în miere, care în stup nu este supus  
stresului termic acest compus, hidroxi metil furfuralul, este prezent doar 
în cantit i mici, orice dep ire a concentra iei de 10 mg/L sugerând 
opera ii str ine de originea natural  a acestui produs apicol. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Lucra i numai cu cantit i mici de eter etilic i asigura i evaporarea în 
siguran  a extractului folosit. Resturile apoase de miere se pot elimina 
la canal.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

      
Fig. 1 Prelevarea unei probe de 3,0 g 
miere într-un mojar. 

Fig. 2 Extrac ia cu eter a mierii în vederea 
identific rii HMF, prezent în mierea 
contraf cut  sau depozitat  incorect. 

     

Fig. 3 Evaporarea eterului 
etilic din extract folosindu-
se o baie de ap  la 30°C. 

Fig. 4 Extract eteric concentrat 
preg tit pentru reac ia cu 
rezorcinolul acidifiat. 

Fig. 5 O colora ie u or 
roz nu indic  probleme 
pentru calitatea mierii. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://firatozel.files.wordpress.com/2011/11/gc4b1da-analizleri.pdf 
2. www.abs.kafkas.edu.tr 
3. www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bal%20Analizleri%201.pdf 
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IZOLAREA ADN DIN CEAP  
 

PREZENTARE GENERAL  

ADN-ul a fost prima dat  observat de biochimistul Frederich Minescher 
în 1869. Pentru mul i ani îns , cercet torii nu au realizat importan a 
crucial  a acestei molecule pentru în elegerea mecanismelor dintr-o 
celul  vie. Doar în 1953 James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins i 
Rosalind Franklin au reu it s  propun  structura acestei molecule 
complexe, în form  de helix dublu, care poart  informa ie vital  pentru 
sinteza proteic  i pentru diviziunea celular . Pentru dezvoltarea acestei 
teme cercet torilor James Dewey Watson, Francis Harry Compton Crick 
i Maurice Hugh Wilkins li s-a decernat Premiul Nobel pentru medicin  

în 1962. 

ADN-ul este alc tuit din nucleotide. Fiecare nucleotid  poart  o grupare 
fosfat, una de zaharid  i o baz  azotat . Cele patru baze azotate 
prezente sunt: adenina A; guanina G; timina T i citozina C. Ordinea 
acestor baze azotate în molecula de ADN este cea care este capabil  s  
codeze diferite instruc iuni sau codul genetic. A a cum literele din 
alfabet, în diferite asocieri, pot s  formeze cuvinte care permit 
comunicarea, tot a a i ordinea bazelor azotate in ADN poate s  codeze 
informa ii unice, care sub forma genelor reprezint  limbajul celulei care 
ne spune cum trebuie sintetizat  o anumit  protein , marea varietate 
de combina ii generând de fapt marea varietate a materiei vii i a 
indivizilor din cadrul unei specii. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

ADN-ul se g se te în orice celul  vie. Prezenta procedur  se refer  la 
modalitatea de izolare a ADN-ului din ceap . Se alege ceapa pentru c  
aceast  legum  nu con ine amidon, astfel se elimin  interferen ele la 
izolarea ADN. Pentru aceasta prepara i soluția A format  din 20 g de 
clorur  de sodiu (NaCl), 20 mL detergent lichid i ap  distilat  pân  la 
un volum final de 200 mL. 

T ia i dintr-o ceap  mare un cub de 4 cm, a eza i-l într-un blender sau 
un pahar mare i ad uga i 100 mL solu ie A. Porni i blenderul timp de 1 
minut apoi filtra i amestecul lichid rezultat. Preleva i o prob  de 6 mL 
filtrat peste care ad uga i cu mare aten ie 6 mL de alcool etilic 
concentrat i cât mai rece. Observa i c  se formeaz  dou  faze. Dup  
câteva minute se pune în eviden , în faza superioar , alcoolic , un 
precipitat care este ADN-ul celulelor de ceap . 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

CH3-CH2-OH    
 

  

CONCLUZII 

Detergentul distruge membrana celular  f când gr simile i proteinele 
s  precipite i eliberând astfel con inutul celular respectiv nuclear în 
solu ia A. Sarea de buc t rie NaCl este necesar  pentru ecranarea 
grup rilor fosfat negative ale AND permi ând astfel izolarea acestuia în 
alcool. Deoarece ADN-ul eliberat nu este solubil în alcool etilic se poate 
preleva din acesta cu un be i or sau cu o pipet  Pasteur. 

Procedurile de extrac ie difer  în foarte multe cazuri. De exemplu în 
anumite situa ii se folose te tratamentul termic dup  amestecarea cu 
solu ia A în vederea eliber rii AND din celule. În acest caz ceapa se taie 
cuburi mai degrab  grosiere decât m runte i se ine într-o baie de ap  
la 55-60°C timp de 10-12 minute ap sându-se de peretele vasului 
buc ile de ceap  pentru eliberarea ADN. [3] 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solidul de pe hârtia de filtru se poate arunca la gunoi în timp ce filtratul 
se poate arunca la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   

Fig. 1 Ad uga i 20 g sare 
NaCl la aproximativ 100 mL 
ap  distilat . 

Fig. 2 Ad uga i 20 mL de 
detergent lichid la solu ia 
salin . 

Fig. 3 Completa i cu ap  
pân  când volumul solu iei 
devine 200 mL. Aceasta 
este Soluția A. 
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Fig. 4 T ia i ceapa în buc i 
i plasa i-o într-un pahar 

Berzelius. 

Fig. 5 Ad uga i 100 mL de 
solu ie A peste ceapa 
m run it . 

Fig. 6  Amesteca i cu un 
blender cel pu in 1 minut. 

   

Fig. 7 Filtra i amestecul 
m run it i p stra i filtratul 
pentru urm torii pa i. 

Fig. 8 Ad uga i la 6 mL 
filtrat prelingând pe 
peretele vasului 6 mL de 
alcool etilic absolut. 

Fig. 9 Observa i apari ia a 
dou  faze i apari ia unui 
solid în faza superioar  
dup  câteva minute. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. www.biotech.wisc.edu 
2. www.tau.ac.il 
3. http://www.biotech.iastate.edu/publications/lab_protocols/DNA_Extraction_Onion.html 
 
 
  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

377 

INFLUEN A TEMPERATURII ASUPRA 
VITEZEI REAC IEI DINTRE Mg ŞI HCl  

 

PREZENTARE GENERAL   

Scopul acestui experiment este de a stabili în ce m sur  temperatura 
influen eaz  viteza reac iei dintre Mg şi HCl. Ne aştept m ca viteza 
reac iei s  creasc  pe m sur  ce temperatura creşte şi ea.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

 2 vase Petri  
 HCl 1 M 
 Termometru 
 Suport pentru eprubete 
 Panglic  de magneziu 
 Foarfece 
 2 cilindri pentru m surare 
 Rigl  
 2 eprubete 
 Baie de ap  de 80°C 

Preg ti i 2 eprubete în care introduce i în fiecare 5 mL HCl 1M. M sura i 
cei 5 mL cu un cilindru şi preg ti i, de asemenea, panglicile de 
magneziu, t iate la 2 cm.  

Începe i cu prima eprubet . Temperatura HCl din aceasta este de 20°C. 
Goli i cei 5 mL de HCl într-un vas Petri. 

Introduce i cea de-a doua eprubet  con inând tot 5 mL de HCl într-o 
baie de ap  de 80°C şi aştepta i câteva minute ca solu ia s  se 
înc lzeasc . Apoi goli i HCl într-un alt vas Petri.  

Introduce i cele 2 benzi de magneziu în fiecare vas Petri simultan şi 
m sura i cât timp îi ia magneziului s  reac ioneze complet. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

HCl 
 

Mg 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2HCl(aq) + Mg(s)    --->    MgCl2(aq)
 + H2 (g) 
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CONCLUZII  

Când temperatura creşte, se intensific  şi viteza reac iei. La 20°C, 
viteza reac iei este cu mult mai slab  decât la 80°C. Pute i, de 
asemenea, observa c  cu cât este mai mare temperatura, cu atât la 
suprafa a panglicii de magneziu se pune în eviden  o degajare mai 
intens  de hidrogen. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

La sfârşitul reac iei, dilua i solu ia cu ap  şi elimina i-o la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. Chemiekaarten 15e editie, blz. 780, 1217 en 1218 

 

  

Fig. 1 Materiale necesare experimentului.   Fig. 2 Baia de ap  la 80°C. 
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INFLUEN A CONCENTRA IEI ASUPRA 
VITEZEI REAC IEI DINTRE Mg ŞI HCl 

 

PREZENTARE GENERAL   

Scopul acestui experiment este s  stabileasc  gradul de influen  a 
concentra iei de HCl asupra vitezei de reac ie cu Mg. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

 2 vase Petri  
 Eprubete  
 panglic  de magneziu 
 3 sticlu e cu HCl având urm toarele concentra ii: 0.01 M, 1 M i 

1.5M.  
 Foarfec  
 Cilindru de m surare 

Preg ti i vasele Petri. T ia i panglica de magneziu în patru p r i de 
aprox. 1,5 cm lungime. Turna i 10 mL acid clorhidric în cele 2 vase 
Petri, 0.01 M în primul, 1 M în al doilea. Introduce i o parte din panglica 
de magneziu în cele dou  vase şi compara i timpul necesar pentru ca 
ambele reac ii s  se produc  integral. Repeta i opera iunea, dar de 
aceast  dat  compara i concentra iile de 1M cu 1.5 M. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

HCl 
 

H2 
 

Mg 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Mg (s) +2HCl (aq)     --->       H2 (g) + MgCl2 (aq) 

CONCLUZII 

În decursul acestui experiment, acidul clorhidric a reac ionat cu 
magneziul pentru a forma hidrogen gazos şi clorur  de magneziu. O 
concentra ie mai mare de reactan i, în acest caz HCl, genereaz  o mai 
mare vitez  de reac ie. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Ad uga i ap  în vasele Petri pentru a dilua înainte de a arunca totul în 
chiuvet . 

PHOTO 

 
Fig. 1 Materialele necesare experimentului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1.http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9924285 
2. http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9924535 
3. http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9926023 
4. http://www.praxair.com/-/media/documents/sds/hydrogen/hydrogen-gas-h2-safety-
data-sheet-sds-p4604.pdf?la=en 
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INFLUEN A REACTIVILOR ASUPRA 
VITEZEI REAC IEI 

 

PREZENTARE GENERAL  

Obiectivul acestui experiment este acela de a demonstra c  folosirea 
diferitor materiale (de pild , zinc şi magneziu) ce vor intra în reac ie cu 
acidul clorhidric va genera diferite viteze ale reac iei. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Pudr  de magneziu (0.3 g) 
- Pudr  de zinc (0.8 g) 
- Acid clorhidric (1 M)  
- 2 vase Petri 
- 2 creuzete  
- 1 pereche de balan e 
- 2 eprubete 

Cantitatea în moli de reactiv trebuie s  fie egal  atât pentru pudra de 
zinc, cât şi pentru cea de magneziu, de aceea trebuie s  folosi i 0,3 
grame de pudr  de magneziu şi 0,8 grame de pudr  de zinc. Cânt ri i 
cu grij  substan ele şi depune i-le în vasele Petri. Turna i 15 mL de acid 
clorhidric în cele 2 eprubete. Aten ie la cantitatea de acid clorhidric din 
cele 2 eprubete, ea trebuie s  fie identic . Introduce i magneziul în 
prima eprubet  şi zincul în cea de-a doua. Aştepta i ca acidul clorhidric 
s  reac ioneze cu fiecare dintre cele dou  substan e şi urm ri i atent 
cele dou  vase Petri pentru a sesiza diferen a în ce priveşte viteza 
reac iei. Cronometra i timpul necesar fiec rui metal pentru ca reac ia cu 
acidul clorhidric s  fie complet finalizat . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Mg 
 

Zn 

 

HCl 
 

MgCl2 
 

ZnCl2 
 

H2 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Mg(s) + 2 HCl (aq)  ---> MgCl2 (aq) + H2  (g) 
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Zn(s) + 2 HCl (aq)  ---> ZnCl2 (aq) + H2 (g) 

CONCLUZII  

În urma producerii celor dou  reac ii, a i putut observa ca acidul 
clorhidric a avut o vitez  de reac ie mai mare cu magneziul decât cu 
zincul. Viteza de reac ie este mai mare acolo unde reactivitatea unuia 
din reactan i este mai mare. Faptul c  magneziul este mai reactiv decât 
zincul este ilustrat de timpul mai scurt în care are loc reac ia, vizualizat  
prin degajarea de gaz. Pentru reu ita acestui experiment cele dou  
metale trebuie s  se g seasc  la aceea i granula ie. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Produsele de reac ie vor fi aruncate în recipientul pentru deşeuri 
anorganice pu in toxice.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig.1 Imagine ilustrând începutul  
experimentului 

Fig. 2 Produsele reac iei HCl cu Mg 
(dreapta) şi HCl cu Zn (stânga). 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium 
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5. https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_chloride 
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INFLUEN A GRANULA IEI 
REACTAN ILOR ASUPRA VITEZEI DE 

REAC IE  
 

PREZENTARE GENERAL  

Cinetica chimic  este un capitol important în fiecare carte de chimie 
deoarece ne arat  sau demonstreaz  viteza cu care se desf oar  
anumite procese/reac ii din jurul nostru. În mod natural, este studiat  
influen a pe care o au anumi i factori asupra vitezei de reac ie (revede i 
experimentele anterioare pentru o analiz  mai detaliat  asupra 
factorilor care afecteaz  viteza de reac ie).   

Acest experiment, avându- i r d cinile în teoria ciocnirilor, ne arat  
cum granula ia reactan ilor afecteaz  viteza de reac ie. Ca un exemplu 
practic, buc i de marmur , CaCO3, de diferite dimensiuni, sunt 
reac ionate cu acid clorhidric 2M. Deoarece reac ia produce un gaz care 
p r se te sistemul putem s  m sur m cu precizie cantitatea de CO2 
degajat  în timpul experimentului i reprezentând grafic masa de CO2 în 
func ie de timp ne ofer  date cantitative cu privire la influen a 
granula iei reactan ilor asupra vitezei de reac ie. [1] 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  DE LUCRU 

Prepara i 500 mL de solu ie 2M de HCl i preg ti i granule de marmur  
de diferite dimensiuni. Cânt ri i 2,000 g de marmur  folosind b rcu e 
de cânt rire din plastic. Lasa i-le pe platoul balan ei analitice i plasa i 
lâng  fiecare, pe acela i platou, un pahar conic con inând 40 mL de 
solu ie de acid. Ap sa i butonul TARA astfel încât ecranul s  afi eze 
0,000g. Preg ti i un cronometru pentru urm torul pas al 
experimentului.  

Cu mi c ri rapide dar precise turna i granulele de marmur  în paharul 
conic evitând împr tierea lor în jurul paharului. Pune i b rcu a de 
cânt rire pe taler i în acela i timp porni i cronometrul. Nota i la fiecare 
10 secunde pierderea de CO2, înregistrat  de balan  ca varia ie de 
mas  negativ . M sura i cel pu in 6-7 intervale de câte 10 secunde i 
trasa i graficul în care pierderea de mas  este reprezentat  în func ie de 
timp. [1] 

Repeta i experimentul cu acelea i cantit i de acid i marmur  dar 
folosind marmura de diferite granula ii. Efectua i experimentul i cu 
CaCO3 sub form  de pudr . Înregistra i de fiecare dat  varia ia de mas  
i reprezenta i-o în func ie de timp pe grafic. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Acidul clorhidric este un acid tare, coroziv. 

HCl 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

CaCO3(s)  +  2 HCl(aq)  --->  CaCl2(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(l) 

CONCLUZII 

Carbonatul de calciu în reac ie cu acidul clorhidric degaj  dioxid de 
carbon. Acesta este un compus gazos i p r se te sistemul 
determinând sc derea masei amestecului, proces observat pe afi ajul 
balan ei analitice unde masa negativ  reprezint  masa de dioxid de 
carbon degajat .  

Deoarece reac ia implic  un solid (CaCO3) aceasta are loc la o vitez  
mai mare atunci când solidul este sub form  de granule mici sau chiar 
pudr . [2] Cânt rind masa de CO2 degajat în func ie de timp putem 
monitoriza viteza de reac ie. Reprezentând toate varia iile de mas  pe 
acela i graphic, pentru diferite experimente (vezi fig. 2), putem observa 
influen a suprafe ei de contact asupra vitezei reac iei. Panta ne ofer  un 
indicator asupra vitezei. Panta este mult mai abrupt  pentru carbonatul 
de calciu sub form  de pulbere deoarece suprafa a accesibil  reac iei cu 
acidul clorhidric este mult mai mare decât în cazul granulelor mai mari, 
permi ând desf urarea mai multor ciocniri pe secund . [3] Mai multe 
ciocniri pe unitatea de timp înseamn  o probabilitate mai mare ca 
reactan ii s  fie în pozi ii favorabile din punct de vedere geometric 
pentru a putea trece bariera de energie (energia de activare), ceea ce 
conduce la o cantitate mai mare de produ i de reac ie în acela i interval 
de timp.  

Deasemenea pute i reprezenta volumul de CO2 în func ie de timp; 
graficul va fi evident diferit dar va avea aceea i form  i va respecta 
acelea i reguli: cu cât panta este mai abrupt  cu atât viteza de reac ie 
este mai mare.  

În timpul experimentului este important s  folosi i acela i volum de 
solu ie de acid clorhidric cu aceea i concentra ie i aceea i cantitate de 
carbonat dar de granula ii diferite, pentru ca rezultatele ob inute s  fie 
relevante i s  poat  fi comparate.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Substan ele folosite nu sunt d un toare mediului înconjur tor chiar 
dac  acidul este folosit în exces de 400%. Prin urmare solu ia rezultat  
va fi acid  i va trebui neutralizat  înainte s  fie aruncat  la chiuvet . 
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Neutraliza i solu ia fie cu lapte de var sau cu o solu ie de carbonat/ 
bicarbonat de sodiu înainte de a o arunca, pentru a evita coroziunea 
sistemului de canalizare.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig. 1 Ansamblul experimental pentru analizarea influen ei suprafe ei de contact a 
substan elor solide asupra vitezei de reac ie  pentru reac ia dintre carbonat de calciu sub 
form  de granule (CaCO3 ) i acid clorhidric (HCl). 

  

Fig. 2 Pierderea de mas  la 5 secunde de 
la începerea reac iei cu CaCO3 sub form  de 
pulbere. 0,759g CO2 s-au degajat. 

Fig. 3 Pierderea de mas  la 5 secunde de 
la începerea reac iei cu CaCO3 sub form  de 
granule de 5 mm. 0,015g CO2 s-au degajat. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Talbot C.; Harwood R.; Coates C.; Chemistry For The IB Diploma Second Edition; 
Hodder Education, London, 2015; p. 214-215 
2. Ritchie R.; Revise AS Complete Study & Revision Guide; Letts Educational Ltd; London, 
2008, p. 106 
3. Harwood R.; Lodge I.; Cambridge IGCSE Chemistry Coursebook, 4th edition; 
Cambridge University Press, Cambridge; 2015, p. 183 
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INFLUEN A CATALIZATORILOR ASUPRA 
VITEZEI DE REAC IE 

 

PREZENTARE GENERAL   

Catalizatorii sunt substan e care cresc considerabil viteza de reac ie 
influen ând mecanismul acesteia prin coborârea nivelului energiei de 
activare. Catalizatorii pot fi diferi i în func ie de procesul catalizat: 
metale, oxizi, diferi i compu i anorganici sau organici. Un catalizator 
ac ioneaz  asupra mecanismului vitezei de reac ie dar se reg se te 
integral la finalul reac iei. Dac  un catalizator are starea de agregare 
diferit  de cea a reactan ilor atunci vorbim de cataliz  eterogen . Dac  
un catalizator este solubil în mediul în care se realizeaz  reac ia vorbim 
de cataliz  omogen .  

Nu exist  nicio regul  care s  prefigureze care substan  este capabil  
s  catalizeze un anumit proces chimic. 

Obiectivul acestui experiment este de a eviden ia gradul de influen are 
a vitezei reac iei prin folosirea unui catalizator (H2O2 cu şi f r  MnO2). 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Pipet  
- Spatul  
- 2 eprubete 
- Suport pentru eprubete 
- Cilindru de m surare 
- Vase Petri  
- Peroxid de hidrogen (H2O2, 3%) 
- Oxid de magneziu mangan (IV) (MnO2)  

Lua i cilindrul gradat de 10 mL şi umple i, cu ajutorul pipetei, dou  
eprubete cu 8 mL de H2O2. Preg i i şi cele dou  vase Petri, într-unul din 
ele pune i un vîrf de spatul  de MnO2. Distribui i în mod egal MnO2 în 
vasul Petri. Cel lalt vas Petri îl l sa i gol. Lua i ambele eprubete şi 
turna i simultan şi în mod egal H2O2 în vasele Petri. Observa i reac ia. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

H2O2 
 

MnO2 

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2H2O2(aq)    --->   2H2O(aq) + O2(g) 

 



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

387 

CONCLUZII  

Procedeul descris este unul de cataliz  eterogen . Reac ia de 
descompunere a apei oxigenate se realizeaz  la suprafa a granulelor de 
catalizator. Când MnO2 este folosit drept catalizator cu H2O2, reac ia de 
descompunere este mai rapid , deoarece energia de activare este mai 
sc zut .  

Pute i ob ine efecte spectaculoase dac  face i varia ii ale experimentului 
prezentat. De exemplu dac  plasa i 30 mL peroxid de hidrogen 30% 
într-un vas Erlenmeyer de dimensiuni mari (250 sau 500 mL) i 
ad uga i un vârf de spatul  de MnO2 (catalizator) ve i ob ine o coloan  
de abur spectaculoas  cu în l imea mai mare de 1 m. 

Un alt exemplu spectaculos îl ob ine i dac  plasa i într-un cilindru 
gradat mare (1L) sau Erlenmeyer mare (500 mL sau 1 L) aproximativ 
50 mL de H2O2 peste care turna i 30-40 mL de s pun de vase i pu in 
colorant alimentar. Ad uga i peste amestec 50 mL de solu ie 
concentrat  de KI sau chiar MnO2. Catalizatorul descompune cu vitez  
mare peroxidul de hidrogen H2O2 care genereaz  o spum  abundent , 
colorat , care iese din vas i se împr tie pe mas . 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Turna i produsele de reac ie care con in dioxid de mangan într-un 
recipient pentru deşeuri anorganice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Toate materialele necesare  
experimentului. 

Fig. 2 Rezultatul experimentului. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. www.chemieleerkracht.be 
2. Chemiekaarten (book), 15e edition 2000, blz 790 + 1195 

  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH 

388 

REAC IA AUTOCATALITIC  
 

PREZENTARE GENERAL  

Un catalizator este un compus chimic capabil s  creasc  viteza unei 
reac ii chimice prin sc derea dramatic  a valorii energiei de activare, 
catalizatorul reg sindu-se integral la finalul reac iei. În via a de toate 
ziele ne întâlnim frecvent cu procese chimice catalizate. Unul dintre cele 
mai comune procese este cel de conversie catalitic  a gazelor de 
e apament de la motoarele care func ioneaz  pe benzin . De asemenea 
marea majoritate a proceselor biochimice din organismele vii sunt 
procese catalitice, ele derulându-se cu concursul enzimelor.[1] 

Un proces mai pu in cunoscut, dar foarte relevant pentru diferite tipuri 
de catalizatori este procesul de autocataliz . În cadrul unui proces de 
autocataliz  se pune în eviden  ac iunea unui catalizator care, în cursul 
procesului chimic î i cre te activitatea catalitic , accelerând i mai mult 
procesul chimic asupra c ruia ac ioneaz . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Prepara i o solu ie de tartrat de sodiu i potasiu 10% (sare Seignette) 
prin cânt rirea a 13.428g of NaKC4H4O6*4H2O i ad ugarea de ap  
pân  când solu ia ajunge la masa de 100g. 

A doua solu ie necesar  este una de peroxid de hidrogen 15% (H2O2). 
Unii autori recomand  utilizarea unei solu ii de (H2O2 = 5%) [2]. 

Pune i într-un pahar Berzelius de 250 mL 10 mL de solu ie de sare 
Seignette i 10 mL de peroxid de hidrogen. Observa i amestecul i 
comportamentul acestuia. Repeta i experimentul înc lzind în prealabil 
cei doi reactan i la 70°C. Observa i din nou ce se întâmpl . Ad uga i 
apoi în pahar câteva pic turi de solu ie CoCl2 5% ob inut  prin 
m surarea a 1.832 g of CoCl2*6H2O i ad ugarea de ap  distilat  pân  
când solu ia are masa 20 g. Observa i schimb rile care apar atât în 
culoarea solu iei cât i în modul în care se degaj  CO2 în diferite situa ii. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

NaKC4H4O6 No GHS symbols CoCl2 
 

H2O2 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

 

CONCLUZII 

Solu ia de peroxid de hidrogen oxideaz  tartratul de sodiu i potasiu 
(cunoscut  sub numele sare Seignette sau sare Rochelle dup  numele 
chimistului Pierre Seignette care a preparat-o prima dat  1675 în La 
Rochelle, Fran a) [3]. Procesul de oxidare nu se pune în eviden  la 
temperatura camerei i nici când cei doi reactivi se afl  la 70°C. 

Ad ugarea solu iei roz de CoCl2 în paharul Berzelius cre te viteza 
reac iei, punându-se în eviden  o degajare de gaz, CO2. Aceasta 
demonstreaz  rolul de catalizator al CoCl2 care face reac ia s  se 
desf oare pe c i alternative, care au o energie de activare mai mic . 
Datorit  prezen ei apei oxigenate, ionii de Co2+ se oxideaz  la Co3+, de 
culoare verde, ceea ce determin  cre terea i mai puternic  a vitezei de 
reac ie. Se observ  c  pe m sur  ce cre te cantitatea de ioni de Co3+ 
din amestec, cre te i intensitatea efervescen ei care este caracteristic  
reac iei de oxidare a tartratului cu solu ia de peroxid de hidrogen. 
Aceast  a doua cale alternativ  are o energie de activare i mai sc zut  
ceea ce face ca procesul s  se deruleze cu vitez  i mai mare.  

În cele din urm , când s-a consumat peroxidul de hidrogen (H2O2), 
degajarea de CO2 înceteaz  i catalizatorul, verde, revine la culoarea 
ini ial , roz. Datorit  faptului c  solu ia de tartrat este luat  în exces, o 
nou  ad ugare de solu ie de peroxid de hidrogen reia to i pa ii descri i 
mai înainte. [4] 

Este recomandat  folosirea unui pahar Berzelius de capacitate mult mai 
mare (250 mL) decât volumul solu iei folosite (30 mL), aceasta pentru a 
împiedica spuma care se formeaz  s  ias  din pahar. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile reziduale con in ioni de Co2+ care sunt foarte toxici pentru 
mediul acvatic. Fiind iritante pentru oameni solu iile de Co2+ trebuie 
eliminate în containere destinate colect rii reziduurilor anorganice 
toxice. 
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IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1 O solu ie a s rii 
Seignette 10% tratat  cu 
un volum egal de H2O2 
15%. Nu se observ  reac ia 
nici la temperatur  ridicat . 

Fig. 2 Se adaug  10 
pic turi de solu ie 10 CoCl2 
5% ceea ce face amestecul 
s  devin  roz. La rece nu se 
observ  nicio reac ie. 

Fig. 3 Odat  înc lzit 
amestecul, începe reac ia 
de oxidare catalizat  de 
Co2+ pus  în eviden  de 
degajarea de gaz. 

  
Fig. 4 Cea mai energic  
oxidare are loc când Co2+ 
este oxidat la Co3+. 

Fig. 5 Dup  consumarea 
H2O2 catalizatorul format în 
amestec (Co3+) trece în 
forma sa ini ial  (Co2+). 

Fig. 6 O nou  adi ie de 
H2O2 repet  succesiunea 
etapelor de oxidare. 
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CONDUCTIBILITATEA ELECTRIC  A 
DIFERITELOR MATERIALE 

 

PREZENTARE GENERAL  

Diferite clase de materiale (metale, s ruri sau substan e moleculare) au 
un comportament diferit ȋn ceea ce prive te conductibilitatea electric . 
Pentru ca un material s  conduc  electricitate, trebuie s  ȋndeplineasc  
dou  condi ii: (I) trebuie s  fie prezent  sarcina, i (II) particulele 
ȋnc rcate trebuie s  fie mobile. Diferen ele de comportament pot fi 
explicate prin compozi ia acestor clase de materiale.  

Metalele pot fi considerate structuri formate din ioni pozitivi; electronii 
de valen  se deplaseaz  liberi prin metal. S rurile solide sunt formate 
din ioni metalici pozitivi i ioni nemetalici negativi sau din grupe de ioni, 
dispu i ȋntr-o re ea cristalin . În privin a substan elor moleculare apare 
o separare a sarcinilor ȋn cazul leg turilor polare. Structura poate fi 
considerat  ca fiind format  dintr-o entitate de molecule individuale 
care formeaz  solidul. Nu are loc transfer de sarcin  între moleculele 
dintr-un solid.   

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipamente 

 Pahar gradat; 
 electrozi; 
 surs  de alimentare cu curent alternativ; 
 ampermetru. 

Se recomand  utilizarea unui curent alternativ cu o frecven  de cel 
pu in 1000 Hz pentru a ȋmpiedica ac iunea reac iilor electrochimice 
asupra electrozilor.  

Procedeu 

Pentru ȋnceput, vom lua o bucat  de plumb pe care o vom conecta la 
doi electrozi care urmeaz  s  fie integra i ȋntr-un circuit electric. Dup  o 
cre tere lent  a voltajului, ampermetrul va ar ta o conductibilitate 
ridicat . Apoi plumbul este topit ȋntr-un pahar gradat i este folosit 
pentru a ȋnchide circuitul. Vom observa din nou o conductibilitate 
apreciabil . 

În al doilea rând, experimentul se repet  cu azotat de potasiu. Când 
vom pune electrozii ȋntr-un strat de cristale nu vom avea nici o 
conductibilitate. În schimb, dup  topire, amestecul lichid conduce 
curentul electric.  
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In sfâr it, vom efectua experimental cu ap . Cuburile de ghea  nu 
conduc electricitatea, pe când apa, da. Rezultatele sunt prezentate ȋn 
Tabelul 1. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1,2] 

KNO3 
 

Pb 
 

CONCLUZII  

Bazându-ne pe presupunerile noastre, ne-am a tepta ca metalele s  
conduc  electricitatea atât ȋn stare solid , cât i ȋn stare lichid . În cazul 
s rurilor solide, ionii sunt fixa i ȋn pozi ia lor din cadrul structurii 
cristalului, astfel ȋncât nu ne a tept m la conductibilitate. Totu i ȋn 
starea lichid  ace tia se mi c  liber. Presupunem c  substan ele 
moleculare nu conduc electricitatea ȋn niciuna dintre aceste st ri. 
Rezultatele experimentului nostru sunt ȋn deplin  concordan  cu 
ipotezele. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Toate materialele pot fi utilizate în mod repetat, astfel încât nu vom 
avea reziduuri. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig 1. Ghea a, cu conductibitate zero.  Fig 2. Plumbul lichid, care permite 

trecerea curentului electric 

 
 

Fig 3. Topirea azotatului de potasiu KNO3. 
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Tabel 1. 

Conductibitate Stare lichid  Stare solid  

Starea molecular  - - 

S ruri + - 

Metale + + 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1 https://en.wikiorg/wiki/Lead 
2 https://en.wikiorg/wiki/potassium_nitrate 
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CONDUCTIBILITATEA ELECTRIC  

A DIFERITELOR SOLU II DE S RURI 
 

PREZENTARE GENERAL   

Solu iile de s ruri sunt conscute ca fiind conductori electrici pentru c  
(I) dup  dizolvare s rurile se rup ȋn particule ȋnc rcate (ioni), i (II) 
ace ti ioni se pot deplasa liberi ȋn solu ie. Conductibilittaea unei solu ii 
de sare va depinde de (I) concentra ia sa, de ȋnc rcarea particulelor (II) 
i de mobilitatea lor (III). În general, mobilitatea ionilor este 

asem n toare, cu excep ia celor de H+ i OH-.  

In acest experiment vom compara conductibilitatea a 0.1 M solu ie de 
(i) sare de buc t rie, NaCl, (ii), sod  de rufe Na2CO3, (iii) KNO3 i (iv) 
K2SO4. Este de a teptat ca solu iile (i) i (iii) s  aib  o conductibilitate 
asem n toare deoarece ambele sunt formate din ioni monovalen i. Din 
acest motiv consider m c  vom avea o conductibilitatea semnificativ 
mai mare ȋn cazul solu iilor (ii) i (iv).  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipamente 

pahar gradat; 
electrozi; 
surs  de curent alternativ; 
Ampermetru. 

 
Se recomand  utilizarea unui curent alternativ cu o frecven  de cel 
pu in 1000 Hz pentru a ȋmpiedica ac iunea reac iilor electrochimice 
asupra electrozilor.  

Procedeu 

S rurile sunt dizolvate ȋn ap  pentru a se ob ine solu ii de 0.1 M. Pentru 
investigare, se umple paharul gradat cu prima solu ie i se regleaz  
voltajul astfel ȋncât s  se poat  m sura un curent electric semnificativ. 
Se repet  procedeul pentru ȋnc  alte dou  s ruri, voltajul fiind acela i ȋn 
toate trei experimentele. Curentul electric ob inut reprezint  o 
m sur toare direct  a conductibilit ii.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1-4] 

Na2CO3  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

395 

KNO3  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

NaCl (s)  Na+ (aq) + Cl - (aq)     (1) 

KNO3 (s)  K+ (aq) + NO3
- (aq)     (2) 

Na2CO3 (s)  2 Na+ (aq) + CO3
2- (aq)    (3) 

K2SO4 (s)  2 K+(aq) + SO4
2- (aq)     (4) 

CONCLUZII  

Curen ii electrici din solu iile (i) i (iii) nu au avut diferen e semnificative 
ȋn timp ce valorile din solu iile (ii) i (iv) au fost semnificativ mai mari. 
Rezultatele experimentului nostru sunt ȋn deplin  concordan  cu 
ipotezele. 

 MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de sare nu con in componente d un toare, astfel ȋncât ele pot 
fi tratate ca ape reziduale. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Solu iile care vor fi investigate. 
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Fig 2. Echipamentul în ac iune. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/sodium_chloride; 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/sodium_carbonate; 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/potassium_nitrate; 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/potassium_sulphate; 
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CONDUCTIBILITATEA ELECTRIC  A 
ACIDULUI ACETIC PUR I SOLU IE 

 

PREZENTARE GENERAL   

În acest experiment vom compara conductibilitatea electric  a acidului 
acetic pur lichid cu o solu ie apoas  de acid acetic.   

Protoliza apare ȋn acidul acetic pur datorit  leg turilor de hidrogen 
formate conform formulei: 

2 CH3COOH(l)  ---> CH3COO-(aq)  + CH3COOH2
+(aq)

  (1)  

Constanta de echilibru pentru reac ia 1 este mult mai mic  decât pentru 
protoliza apei, astfel ȋncât este de a teptat ca acidul acetic pur s  nu 
conduc  deloc curentul electric chiar dac  este în stare de agregare 
lichid . 

Deoarece acidul acetic este un acid slab ȋn solu ie apoas , disocierea 
acidului acetic datorit  dilu rii solu iei se va produce pentru o parte a 
acidului, dup  cum este ilustrat în reac ia de mai jos: 

H2O(l)  + CH3COOH(aq)  ---> CH3COO-(aq) + H3O
+(aq)  (2)  

Astfel, ad ugând ap  la acidul acetic, rezultatul va fi formarea de ioni 
care se mi c  liber i putem presupune c  va ap rea i conductibilitatea 
curentului electric dac  în solu ie se imerseaz  doi electrozi conecta i la 
o diferen  de poten ial. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipamente: pahar gradat; electrozi de cupru; surs  de curent 
alternativ 1000 Hz; ampermetru; un led (op ional).  

Se recomand  utilizarea unui curent alternativ cu o frecven  de cel 
pu in 1000 Hz pentru a ȋmpiedica ac iunea reac iilor electrochimice 
asupra electrozilor.  

Procedeu: Realiza i un circuit electric în care un pahar Berzelius care 
con ine un lichid are imersa i în solu ie doi electrozi de cupru conecta i 
în serie cu un led, un ampermetru i o surs  de curent electric alternativ 
cu frecven  ridicat . Ad uga i 100 mL acid acetic pur în paharul 
Berzelius de 200 mL, imersa i cei doi electrozi conecta i la o surs  de 
curent electric i verifica i intensitatea curentului electric prin circuit 
verificând dac  se aprinde led-ul. Apoi ad uga i ap  pentru a dilua 
acidul acetic i repeta i procedura. Observa i schimb rile care se produc 
la diluarea acidului, atât la indica ia ampremetrului cât i starea led-ului 
din circuit. Led-ul emite cu atât mai tare cu cât cre te curentul. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

CH3COOH 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

2 CH3COOH(l)  ---> CH3COO-
(aq)  + CH3COOH2

+
(aq)

 

CH3COOH(aq)  ---> CH3COO-
(aq) + H3O

+
(aq) 

CONCLUZII 

Acidul acetic pur apare a fi un izolator electric. Ampermetrul nu indic  
trecerea curentului electric când paharul Berzelius con ine doar acid 
acetic glacial (v. Fig. 1). 

Prin ad garea apei, care este la rândul ei un izolator, se genereaz  o 
solu ie care conduce curentul electric (v Fig. 2) observându-se c  
ampermetrul m soar  un anumit curent i led-ul conectat în circuit se 
aprinde. Acest fenomen poate fi explicat prin disocierea par ial  a 
moleculelor de acid acetic ȋn ioni de acetat i ioni de hidroniu care 
particip  la conduc ia electric . Alege i o surs  alternativ  de curent 
electric, de cel pu in 1000 Hz pentru a împiedica procesul de electroliz  
ce apare la electrozi dac  se folose te curent continuu. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acidul acetic nu este toxic i poate fi eliminat la canal dup  o prelabil  
diluare. Solu ia se poate i p stra pentru experimente ulterioare. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig 1. Acid acetic pur ce nu conduce 
curentul electric. 

Fig 2. Ad ugarea apei genereaz  disocierea 
unei p r i a acidului acetic generând ioni ce 
asigur  conduc ia electric . 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikiorg/wiki/acetic_acid 
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CONDUCTIBILITATEA ELECTRIC  A 
ACIDULUI CLORHIDRIC vs. ACID 

ACETIC 

 

PREZENTARE GENERAL  

Scopul acestui experiment este de a demonstra experimental 
comportamentul de disociere al acizilor tari i al celor slabi. Vom lua ca 
exemple acidul clorhidric i acidul acetic. 

Un acid puternic se va disocia complet la dizolvarea ȋn ap , ȋn timp ce 
disocierea va fi frac ionat  ȋn cazul acizilor slabi. Cu cât este mai slab 
acidul, cu atât mai multe molecule vor fi prezente sub forma molecular  
i astfel vom avea frac iuni mai mici de particule ionizate.  

Conductibilitatea electric  a unei substan e depinde de (i) prezen a 
sarcinilor electrice; i (ii) de abilitatea lor de a migra/de a se mi ca. 
F r  ȋndoial , ȋn cazul solu iilor apoase de electroli i sunt ȋndeplinite 
ambele condi ii. 

În cazul solu iilor echimolare de electroli i, cum este i cazul nostru, 
num rul particulelor ȋnc rcate per unitate de volum, respectiv, 
conductibilitatea, vor depinde de gradul de disociere. Cum acidul 
clorhidric este cunoscut ca un acid puternic, iar acidul acetic ca un acid 
slab, este a teptat  o diferen  substan ial  a conductibilit ii.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipament   

dispozitiv electric pentru agitare; 
 pahar gradat de 500 ml; 
 conductibilimetru. 

Substanțe chimice   
0.1 M HCl 

 0.1 M acid acetic. 

Procedeu 

Dup  umplerea paharului gradat cu prima solu ie pe care dorim s  o 
studiem, acesta trebuie a ezat pe un dispozitiv electric pentru a se 
realiza agitarea sa cu scopul asigur rii unei distribu ii omogene a 
concentra iei. Conductibilitatea poate fi m surat  direct cu ajutorul unui 
conductometru. Se va repeta procedura i pentru a doua solu ie, 
urmând s  compar m rezultatele. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1,2] 

HCl 
 

CH3COOH 
 

CONCLUZII 

Compararea conductibilit ii solu iilor echimolare de acid clorhidric i 
acid acetic arat  c  acidul acetic are o conductibilitate mult mai mic  
decât acidul clorhidric. Acest rezultat era de a teptat deoarece acidul 
clorhidric este un acid puternic ceea ce ne arat  c  dup  dizolvare 
acesta se disociaz  complet formând ioni. Acidul acetic fiind un acid slab 
r mâne ȋn mare parte nedisociat (sub form  de molecule neutre). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Toate substan ele chimice utilizate pot fi tratate ca ape reziduale. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Dispozitivul experimental. 

 

Fig 2. Conductometrul care indic  fluxul de electroni. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikiorg/wiki/hydrochloric_acid; 
2. http://en.wikiorg/wiki/acetic_acid 

  

http://en.wikiorg/wiki/hydrochloric_acid
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ELECTROLIZA APEI 
 

PREZENTARE GENERAL  

Electroliza poate fi definit  în mai multe moduri. Aceasta este procesul 
prin care substan ele ionice sunt descompuse la trecerea curentului 
electric prin solu ia sau topitura lor, datorit  proceselor de oxidare i 
reducere care au loc la electrozi prin producere, la nivelul acestora, a 
unor substan e simple. Spre deosebire de pile, unde anodul (electrodul 
la nivelul c ruia are loc oxidarea) se încarc  cu sarcin  negativ , în 
cazul electrolizei anodul este electrodul înc rcat cu sarcin  pozitiv  
(conectat la polul pozitiv al sursei de curent (+)). Anionii, ionii care 
migreaz  c tre anod, deci speciile chimice înc rcate cu sarcin  
negativ , migreaz  spre electrodul pozitiv, cedeaz  electronul 
crescându- i astfel num rul de oxidare. Pe cale de consecin , catodul, 
este electrodul înc rcat cu sarcin  negativ  (conectat la polul negativ al 
sursei de curent (-)), deci cel care atrage spre el ionii inc rca i pozitiv 
care, din aceast  cauz , poart  numele de cationi. 

Apa pur  conduce foarte pu in curentul electric. Acest lucru se 
datoreaz  capacit ii reduse a acesteia de a ioniza generând ioni de 
hidrogen (care se asociaz  imediat ce au fost genera i cu o molecul  de 
ap  formând ionul H3O

+ numit hidroniu) i binecunoscutul ion hidroxil 
HO- (ec. 1) Constanta echilibrului de ionizare a apei este foarte sc zut , 
la 25°C fiind Kw = 10-14 ceea ce face ca apa s  aib  o conductivitate 
slab : 0,055 S.cm-1.[3] Pentru a-i cre te conductivitatea, apei i se 
adaug  de obicei un acid: acid sulfuric (H2SO4). Acesta genereaz , prin 
ionizare în ap , ionii necesari conduc iei curentului electric necesar 
pentru desc rcarea ionilor la electrozi. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a realiza electroliza apei se folose te un voltametru Hoffman. 
Prepara i o solu ie 1,0M de acid sulfuric (H2SO4). Turna i-o în 
voltamentru i conecta i cele dou  ramuri ale voltametrului la curent 
electric continuu la o tensiune superioar  valorii de 1,23 V întrucât 
poten ialul standard a celulei, la 25 °C i pH = 1, este de -1,23 V. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

H2SO4    
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

     H2O   +   H2O   --->   H3O
+   +   HO- 

la anod        H2O   --->   1/2O2  + 2e-  +  2 H+ 
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la catod      2 H2O  + 2e-   --->   H2  +  2 HO-  

global  3 H2O   --->  1/2O2  +  H2  +  2 H+ +  2 HO- 

CONCLUZII 

Pentru realizarea procesului de electroliz  se aleg electroli i care nu sunt 
capabili s  se descarce la electrozi înaintea ionilor apei. Astfel pentru 
cationi se aleg ioni care au poten ial standard de electrod mai mic decât 
cel al H+, permi ând acestuia din urm  s  se descarce la catod. Cationii 
de acest fel sunt Li+, Rb+, Cs+, Na+, K+, Ba2+

,
 Sr2+, Ca2+. Invers, anionii 

folosi i pentru asigurarea conduc iei electrice în ap  trebuie s  aib  
poten ial standard de electrod mai mare decât cel al ionului apei care se 
oxideaz  permi ând astfel ionului hidroxid s  se descarce la electrozi cu 
formare de oxigen. Acidul sulfuric se preteaz  foarte bine genereaz  
ioni de H3O

+, care se reduc generând H2 iar ionul sulfat are poten ial 
standard mai mare (Ered = 2,05 V deci de oxidare mai mic Eox = -2,05 V 
fiind deci foarte greu de oxidat în favoarea oxid rii ionilor hidroxil care 
se oxideaz  generând O2). 

În cele dou  ramuri ale voltametrului în urma proceselor de desc rcare 
a ionilor se genereaz  gaze, H2 la catod (electrodul negativ) i O2 la 
anod (electrodul pozitiv). Se observ  c  se degaj  un volum dublu de H2 
decât de O2, în acord cu coeficien ii celor dou  ecua ii care au loc la 
electrozi. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu ia r mas  de la procesul de electroliz  se dilueaz , eventual se 
neutralizeaz  cu ap  de var i se arunc  la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  

Fig. 1 Degajare de gaze în cele dou  
ramuri; H2 la anod (-) i O2 la catod (+). 

Fig. 2 La polul (-) H2 se genereaz  în volum 
dublu fa  de O2 produs la electrodul (+). 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://www.dersimiz.com/deneyler/Suyun-Elektrolizi-21696.html 
2.http://yunus.hacettepe.edu.tr/~msahin06/fen_ve_teknoloji/mutlu_sahin_suyun_elektri
k_enerjisi_ile_ayrismasi.pdf 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water  
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SOLUBILITATEA S RURILOR ÎN AP  – 
DIAGRAMA SOLUBILIT II 

 

PREZENTARE GENERAL   

Diagrama solubilit ii se refer  la o matrice ȋn care ionii pozitivi sunt 
prezenta i pe vertical  iar cei negativi pe orizontal . Matricea 
elementelor ne indic  dac  o combina ie de ioni este solubil , greu 
solubil  sau insolubil . Diagrama pe care o vom completa ȋn acest 
experiment va ar ta solubilitatea diferitelor s ruri ȋn ap , la presiunea 
atmosferic  i temperatura camerei (293 K). Orice element care se 
cite te “solubil” ȋnseamn  dizolvarea complet , ȋn timp ce “pu in solubil” 
sau “insolubil” arat  c  sarea a r mas solid . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

Spatul , eprubete, s ruri, ap  demineralizat . 

Procedeu: 

Vom ȋncepe cu ni te experimente simple pentru a completa cu date 
diagrama solubilit ii. Vom ȋncerca s  dizolv m ȋn ap  urm toarele 
s ruri:  

Carbonat de cupru   CuCO3 

Hidorxid de calciu Ca(OH)2 

Sulfat de sodiu Na2SO4 
Clorur  de cupru CuCl2 

Nitrat de zinc   Zn(NO3)2 
Sulfat de calciu CaSO4 
Acetat de amoniu NH4CH3COO 
Clorur  de fier (III)  FeCl3 

 
Lua i pu in  sare pe care o ve i investiga pe o spatul , o pune i ȋntr-o 
eprubet  apoi ad uga i 2 mL de ap  demineralizat . Începe i s  agita i 
i privi i la con inutul eprubetei, urm rind dac  se dizolv  sarea. 

Rezultatele sunt calificate dup  cum urmeaz :  

Dizolvare complet :   S  pentru sare solubil  
Nici o dizolvare:  I  pentru sare insolubil  
U or dizolvat :  sS  pentru sare greu solubil  
 
Rezultatele vor fi ȋnscrise ȋn diagrama de solubilitate (vezi tabelul 1). 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1-8] 

CuCO3 
 

Zn(NO3)2 
 

Ca(OH)2  
CaSO4 

 

Na2SO4 
 

NH4CH3COO 
 

CuCl2 
 

FeCl3 
 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

S rurile sunt nepericuloase i dac  sunt utilizate ȋn cantit i atât de mici 
pot fi tratate ca ape reziduale fiind eliminate la canal. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. S rurile care vor fi investigate 
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Fig 2. Simplu, ȋntr-o eprubet … 

Tabel 1. Diagrama solubilit ii compu ilor investiga i 

 NO3
- CH3COO- Cl- SO4

2- OH- PO4
3- CO3

2- 

Na+    S    

K+        

NH4
+  S      

Cu2+   S    I 

Zn2+ S       

Mg2+        

Ca2+    I sS   

Ba2+        

Pb2+        

Fe3+   S     

Ag+        

 
REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. http://en.wikiorg/wiki/copper(II)_carbonate; 
2. http://en.wikiorg/wiki/calcium_hydroxyde; 
3. http://en.wikiorg/wiki/sodium_sulphate; 
4. http://en.wikiorg/wiki/copper(II)_chloride; 
5. http://en.wikiorg/wiki/zinc_nitrate; 
6. http://en.wikiorg/wiki/calcium_sulphate; 
7. http://en.wikiorg/wiki/ammonium_acetate; 
8. http://en.wikiorg/wiki/iron(III)_chloride. 
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ECHILIBRUL OMOGEN DINTRE NO2 I 
N2O4 

 

PREZENTARE GENERAL   

Elevii no tri sunt familiariza i de timpuriu cu fenomenul de echilibru 
chimic deoarece cunoa terea acestui subiect este necesar  pentru a 
ȋn elege comportamentul acizilor slabi i al bazelor slabe. Mai mult, 
reac iile de echilibru sunt importante ȋn industria chimic , de exemplu ȋn 
producerea gazului de sintez  i a amoniacului i ȋn procesele 
biochimice.   

In principiu, orice reac ie este o reac ie de echilibru. Valoarea K a 
constantei de echilibru este determinat  astfel:  

 R.T unde K = - G0      (1)  

iar R reprezint  constanta universal  a gazelor, T= temperatura 
absolut , iar G0 este energia liber  de reac ie Gibbs ȋn condi ii 
standard. Constanta de echilibru depinde numai de temperatur  i este 
exprimat  prin activit i care se reduc la frac ii molare ȋn cazul 
amestecurilor ideale. Pentru valori puternic negative ale G0 constanta 
de echilibru este foarte ridicat  i reac ia este complet .  

Pentru o reac ie A + b B  --->  c C + d D vom exprima constanta K de 
echilibru ȋn  concentra ii (mol/litru) dup  formula: 

 𝐾(𝑇) =
               (2) 

Re ine i c  atunci când c+d nu este egal cu a+b, constanta K nu este 
adimensional . 

Când un sistem ȋn echilibrul chimic este perturbat, sistemul va 
contracara cât mai mult posibil perturb rile. A a c  atunci când un 
sistem ȋn echilibru este ȋnc lzit, ȋncepe o reac ie endoterm  cu scopul de 
a transforma o parte din c ldura ad ugat  ȋn energie chimic  sensibil .  

În acest experiment studiem sistemul NO2/N2O4. NO2 poate fi 
recunoscut cu u urin  datorit  culorii sale de un brun ȋnchis, ȋn timp ce 
N2O4 este incolor. Reacția de dimerizare este exotermă având H = -57 kJ / 
moli N2O4 [1]. Astfel, ne a tept m s  avem o concentra ie de NO2 care 
cre te odat  cu cre terea temperaturii. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: Eprubete cu NO2 and N2O4, sigilate, cuburi de ghea , ceainic. 
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Procedeu: Avem la dispozi ie trei eprubete sigilate care con in NO2 i 
N2O4 . Toate eprubetele sunt la temperatura camerei i au o culoare 
g lbuie. O eprubet  o punem ȋn ghea  topit , o a doua ȋn ap  la 
temperatura camerei, iar pe a treia ȋn ap  fierbinte la aproximativ 80oC. 

Culoarea eprubetei din ghea a topit  devine incolor , indicând formarea 
unei cantit i mai mari de N2O4. Eprubeta din apa de la termpetarura 
camerei r mâne g lbuie iar eprubeta din apa fierbinte devine maroniu 
ȋnchis. În ultimul caz, aproape toate moleculele de gaz sunt sub form  
de NO2. Când se inverseaz  locul eprubetelor, i culoarea lor se schimb  
imediat, indicând astfel faptul c  echilibrul se adapteaz  la “noile” 
condi ii.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

NO2, N2O4  
ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

2 NO2 (g)  ---> N2O4 (g) 

CONCLUZII 

Schimb rile de culoare observate ne arat  clar deplasarea echilibrului la 
diferte temperaturi. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu este cazul întrucât eprubetele sunt sigilate i gazul se poate refolosi 
cu alt  ocazie. 

PHOTO 

  
Fig 1. Trei eprubete identice care con in 
NO2 / N2O4. 

Fig. 2 Cele trei eprubete aflate în cond ii de 
temperatur  diferite (0°C în stînga i 80°C 
în dreapta) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/nitrogen_dioxide 
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CELULA GALVANIC  DANIELL  
 

PREZENTARE GENERAL   

Reac iile redox sunt caracterizate de transferul unuia sau mai multor 
electroni. Atâta timp cât ambele jum t i de reac ie au loc ȋn aceea i 
solu ie, fluxul de electroni nu poate fi utilizat pentru a- i converti 
energia ȋntr-o alt  form  de energie. Totu i, când jum tate de reac ie 
are loc ȋntr-un reactor separat, electronii pot fi for a i s  treac  printr-
un fir de sârm . 

John Frederic Daniell a fost primul chimist care a implicat fenomenele 
electrochimice ȋntr-o celul  electrochimic  de lucru. Se cuno tea faptul 
c  un electrod de zinc introdus ȋntr-o solu ie de sulfat de zinc se ȋncarc  
negativ pentru c  atomii de zinc tind s  se dizolve, l sând ȋn urm  cei 
doi electroni de valen  pe electrod. Invers, ionii de cupru (II) dintr-o 
solu ie de sulfat de cupru (II) au tendin a s  precipite pe electrodul de 
cupru, rezultatul fiind un electrod de cupru ȋnc rcat pozitiv. Când 
conect m cei doi electrozi printr-un fir i circuitul este completat cu o 
punte de sare, vom avea o celul  capabil  s  produc  energie electric  
pân  la epuizarea unuia dintre reactivi. 

Celula galvanic  Daniell poate fi considerat  drept precursorul bateriilor 
pe care le utiliz m ast zi. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Cerințe: 

2 pahare gradate, electrozi de cupru i zinc, punte de sare, fire, 
voltmetru, cupru (II) i solu ii de zinc. 

Procedeu: 

Schema experimental  este prezentat  ȋn graficul de mai jos.  

În prima jum tate a celulelor 
am utilizat solu ii de 0.1 M 
Cu(II)- i nitrat de Zn. Cu toate 
c  poten ialul standard prev zut 
ar fi de 1.1 V, celula noastr  a 
livrat doar 0.7 V. Diferen a 
poate fi explicat  prin faptul c  
valorile E0 raportate sunt valide 
doar ȋn condi ii de echilibru i la 
concentra ii de 1.0 M. Acum 
avem un sistem dinamic i 
concentra ii mai mici; reac iile 
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sunt ireversibile, prin urmare, este foarte probabil s  avem pierderi de 
energie.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC [1,2] 

Zn(NO3)2 
 

Cu(NO3)2 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Cu2+(aq)+ 2e-  Cu(s)   E0 = +0,34 V  (1) 

Zn(s)  Zn2+(aq) + 2e-   E0 = - 0,76 V  (2) 

CONCLUZII  

Versiunea noastr  a elementului Daniell s-a dovedit capabil s  produc  
energie. Totu i, tensiunea este mai mic  decât cea a teptat  conform 
datelor de echilibru.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Solu iile de cupru (II) i nitratul de zinc trebuie colectate i apoi 
procesate de c tre o firm  specializat . 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Celula Daniell 
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Fig. 2 Începutul experimentului 

 
Fig 3. Celula Daniell ȋn func iune. 

 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Copper(II)_nitrate 
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_nitrate 
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BATERIE DIN L MÂIE 
 

PREZENTARE GENERAL   

L mâile sunt cunoscute ca fiind capabile s  genereze energie elctric . 
Dac  introducem dou  buc i de metal ȋntr-o l mâie va ap rea o 
diferen  de poten ial ȋntre cele dou  metale.  Aranjarea ȋn serie a unui 
num r de baterii de l mâie produce o tensiune suficient de mare pentru 
a alimenta un led.  

Zincul i cuprul sunt cunoscute pe scar  larg  ca materiale utilizate 
pentru electrozi. Atomii de zinc sunt oxida i. Ionii de zinc se dizolv  ȋn 
electrolit. Fluxul de electroni circul  prin firul metalic c tre anod unde 
oxigenul dizolvat este redus. Anodul ȋn sine nu reac ioneaz . 

Pe parcursul acestui experiment am utilizat diferite combina ii de 
electrozi, precum i diferite fructe.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  
Echipament 

conductori electrici; 
voltmetru; 
 

Materiale 

anozi de zinc Zn; 
catozi de cupru Cu; 
diferite tipuri de fructe. 
 

Procedeu 

Introduce i buc ile de catod i cele de anod 
ȋntr-un fruct, la o anumit  distan  unul de 
cel lalt. Apoi contecta i-le la voltmetru; catodul 
la polul negativ iar anodul la polul pozitiv.  

 
 
 
FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Acid citric 
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 ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Catod: Zn(s)  Zn2+(aq) + 2 e- 

Anod:  O2(aq) + 4 H+(aq)  +  4 e-  2 H2O(l) 

CONCLUZII  

Putem utiliza o mare varietate de fructe pentru a ob ine energie 
electric  din acestea. O l mâie ata at  la un electrod de cupru i la unul 
de zinc, pare s  fie sursa care genereaz  curentul cel mai intens.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu este cazul. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Materialele, la ȋnceputul experimentului 

 

 

Fig 2. O singur  l mâie, Cu / Pb 
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Fig 3. Trei l mâi legate ȋn serie, Cu / Zn 

 

Table 1.  
 

Materiale Diferen a de poten ial (V) 
Cu / Zn 0,92 
Cu / Pb 0,37 
Zn / Pb 0,49 
Alam  / Zn 0,09 
Fe / Zn 0,07 
Cu / Fe 0,93 
  

Fructe, 3 legate ȋn serie Diferen a de poten ial (V) 
L mâii 2,81 
Cartofi 2,71 
Pytaia(sau fructul dragonului) 2,70 
Banane 2,66 
Cartofi ro ii 2,68 
Portocale 2,80 
Fructul 
dragonului/portocale/banane 

2,85 

 
Diferen ele de poten ial pentru (i) electrozi din diferite materiale, diferen e m surate cu o 
l mâie, i (ii) cu diferite tipuri de fructe , legate ȋn serie - câte trei, toate cu Cu/Zn. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery  
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BATERIA DIN M R 
 

PREZENTARE GENERAL   

Scopul acestui experiment este de a produce energie electric  cu 
ajutorul unui m r. De asemenea, experimentul urm reşte s  
demonstreze c  electricitatea este generat  în urma folosirii zincului, 
cuprului şi a unui acid (sau solu ie acid ). 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Un m r 
- O bucat  de cupru (ELECTROD) 
- O bucat  de zinc (ELECTROD) 
- Multimetru 
- Dou  fire 
- Cu it 
- Dou  clipsuri de tip crocodil  

Începe i prin a t ia m rul în jum tate.  înfige i apoi electrodul de zinc 
într-o jum tate a m rului, iar electrodul de cupru  înfige i-l în cealalt  
parte a aceleeaşi jum t i de m r. Ataşa i clipsurile de fiecare cap t al 
celor dou  fire, conecta i-le corect la multimetru, astfel încât acesta s  
m soare tensiunea (în vol i). Ataşa i firele cu clipsuri la bucata de fier şi 
la cea de cupru. În cele din urm , pute i comuta pe multimetru pentru a 
m sura curentul produs. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Niciunul 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Zn (s) ---> Zn2+ (aq) + 2e- 

2H+ (aq) + 2e- ---> H2 (aq) 

CONCLUZII  

Este posibil s  se creeze curent electric prin folosirea unui m r i a doi 
electrozi din metale diferite (în acest caz Cu i Zn). Cele dou  metale 
diferite au poten iale de oxidare diferite. Dac  ele se g sesc în aceea i 
solu ie (jum tatea de m r în care au fost înfipte are o anumit  
aciditate) vor avea tendin e diferite de oxidare i reducere. Zincul, mai 
activ se va oxida cedând electroni care vor asigura reducerea 
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hidrogenului, din solu ia acid  a sucului de m r, la nivelul electrodului 
de Cu. Zincul reac ioneaz  ca agent reduc tor, eliberând electronii c tre 
electrodul de cupru. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Nu se impun condi ii speciale de eliminare a deşeurilor: m rul poate fi 
aruncat în coşul de gunoi, iar pl cu ele de zinc şi cupru pot fi recuperate 
pentru experimente ulterioare. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

Fig. 1 Imaginea înf işeaz  materialele 
necesare experimentului.  

Fig. 2 Pute i observa configura ia 
experimentului. M rul este corect conectat 
la multimetru. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.wetenschapsite.be/ 
2. http://how-things-work-science-projects.com/ 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_battery 
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CELULE GALVANICE CU DIFERITE 
FRUCTE I LEGUME 

 

PREZENTARE GENERAL  

O celul  galvanic  este un dispozitiv capabil s  transforme energia 
chimic  a unor reactan i în energie electric . Ea genereaz  curent 
continuu atâta timp cât este asigurat  capacitatea a doi electrozi de a 
sus ine procese de oxidare la nivelul unuia (ANOD) i de reducere la 
nivelul celuilalt (CATOD). Cele mai simple celule galvanice se bazau pe 
producerea unei diferen e de pote ial între dou  metale diferite aflate 
într-o solu ie de acid. Aceste dispozitive au fost create i îmbun t ite 
pornind de la observa ia lui Luigi Galvani c  un picior amputat de 
broasc  se mi c  dac  este str puns sau atins de dou  metale diferite. 

Lua i un pahar cu acid sulfuric 37% (orice concentra ie în aceast  zon  
este acceptabil ), introduce i în el un electrod de Cu i unul de Zn. 
M sura i tensiunea de la borne cu un voltmetru i observa i c  se pune 
în eviden  o tensiune oarecare, care este cu atât mai mare cu cât 
concentra ia acidului este mai ridicat . Observ m c  dac  înlocuim 
solu ia folosit  de acid sulfuric cu una provenit  din fructe sau legume 
zemoase vom ob ine acela i efect, poate de intensitate mai mic . 

 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Pentru a pune în eviden  capacitatea anumitor electroli i de a genera 
curent electric între dou  metale diferite folosi i patru portocale 
respectiv patru tomate (ro ii) în care înfige i, în fiecare, o pereche de 
electrozi de Zn i Cu. Electrodul de Cu trebuie cur at cu hârtie abraziv  
înainte de utilizare pentru eliminarea stratului superficial de oxid. 

Lega i alternativ, cu ajutorul unor conductori de cupru cu crocodili, 
electrozii înfip i, de a a manier  încât electrodul de Cu din prima 
portocal  s  fie legat de electrodul de Zn din a doua portocal  în timp 
ce electrodul de Cu din a doua portocal  se conecteaz  de al treilea 
ansamblu pân  la final. Ve i avea astfel electrodul de Zn liber în prima 
portocal  i cel de Cu în a patra portocal . Conecta i de cei doi electrozi 
liberi un led. Ce observa i?!? Aten ie la polaritatea cu care lega i ledul 
deoarece acesta este o diod  i nu func ioneaz  conectat  invers! 

Repeta i procedura pentru un ansamblu de patru tomate (ro ii) cu 
electrozi conecta i în acela i mod. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

H2SO4    
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Zn  -2e- ---> Zn2+ ;  H2O +2e-   ---> H2  +  2 HO-  

CONCLUZII 

Dou  metale diferite, care se g sesc în acela i mediu de electrolit se 
încarc  cu pote iale electrice diferite datorit  tendi elor diferite de 
oxidare i reducere. Zincul, cu poten ial standard de oxidare mai mare 
decât cuprul va avea tendin a de oxidare generând ioni de Zn2+ în timp 
ce la nivelul electrodului de cupru are loc reducerea apei cu generarea 
de hidrogen. Transferul electronilor i p strarea neutralit ii electrice se 
face prin intermediul sucului de portocale sau de tomate care permite 
migrarea sarcinilor electrice. Curentul electric care se genereaz  i 
diferen a de poten ial sunt mici întrucât solu iile sunt diluate. De aceea 
este nevoie de realizarea a patru dispozitive de acest tip, legate în serie 
pentru a cre te tensiunea la bornele ledului. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Fructele i legumele folosite se arunc  la gunoi. Electrozii se spal  bine 
pentru a nu r mâne solu ii acide pe ei i se p streaz  pentru 
experimente ulterioare. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Cur a i cu hârtie abraziv  
electrozii. Pentru conectarea între electrozi 
folosi i de preferin  conductori cu crocodili 
capabili s  realizeze o conexiune electric  
de calitate. 

Fig. 2 Înfige i un electrod de Cu i unul de 
Zn în fiecare portocal . 
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Fig. 3 Lega i în serie dispozitivele electrice 
create (Cu Zn)-(Cu Zn)-(Cu Zn)-(Cu Zn). 
Conecta i electrozii liberi de un led pentru a 
verifica func ionarea "bateriei". 

Fig. 4 Repeta i procedura pentru un set de 
patru tomate legate în acela i mod. 
Conecta i electrozii liberi de un led pentru 
a verifica func ionarea "bateriei" 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1.http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/kimya_egitimi_ogrenci_deneyleri/limon
dan_pil_eldesi.pdf 
2. http://sorumakinasi.blogcu.com/uretecler-elektrik-ureten-kaynaklar/5371597 
3. http://yemek.com/yiyeceklerden-elektrik-uretmek/#.WH05iFWLTDe 
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ENERGIA DEGAJAT  LA ARDEREA 
ARAHIDELOR  

 
PREZENTARE GENERAL   

Inc  de la ȋnceput elevii au cuno tin  de faptul c  reac iile chimice sunt 
ȋnso ite de c ldur . Când se elibereaz  energie, avem ȋn vedere reac iile 
exotermice. Când energia se consum , reac iile sunt endotermice.   

Reac iile de combustie sunt ȋn general reac ii exotermice, iar via a 
noastr  nu ar mai fi la fel f r  aceste eliber ri de energie. Ardem gaz 
natural pentru a g ti, utiliz m diver i combustibili pentru a transforma 
energia chimic  ȋn energie cinetic . Aceste procese au ȋn comun faptul 
c  ele se produc la temperaturi mari i au efecte vizibile cum ar fi 
fl c rile sau exploziile.  

Chiar i ȋn organismul nostru energia este furnizat  de arderea 
alimentelor. Gr simile, carbohidra ii i proteinele, toate reac ioneaz  cu 
oxigenul pentru a produce energie. Evident , aceste reac ii sunt diferite 
de cele men ionate anterior: nu este cazul s  amintim c  ȋn celule nu 
apar fl c ri, iar temperaturile de reac ie sunt limitate la 36 – 37 0C. 
Procesul const  ȋntr-un lan  complicat de reac ii redox care sunt 
catalizate de enzime. Totu i , con inutul de energie implicat (mai corect 
spus : entalpia) reprezint  func ii de situa ie/stare ceea ce ȋnseamn  c  
efectul energetic este determinat numai de starea ini ial , respectiv, de 
starea final  i nu se produce pe calea dintre cele dou .     

In acest experiment vom demonstra con inutul enorm de c ldur  al 
arahidelor. Ele au aproximativ 30m% gr sime, 50m% proteine i 18% 
carbohidra i. Cu o c ldur  de ardere de 6 kcal/gram [1], arahidele 
ȋngra . In conformitate cu defini ia caloriei, 1 gram de arahide 
elibereaz  o energie care permite unei cantit i de 6 litri de ap  s  
creasc  cu temperatura de un grad. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Echipament 

Pahar Erlenmeyer de 200 mL; 

penset ; 

lumânare pastil ; 

termometru; 

balan . 
Procedeu Umple i paharul Erlenmeyer cu 20 mL de ap  i pune i un 
termometru ȋn el. Cânt ri i arahida, ine i-o cu penseta i aprinde i-o la 
flac ra unei lumân ri. Acum ine i arahida aprins  cât mai aproape de 
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baza paharului Erlenmeyer. Dup  ce arahida a ars complet ve i observa 
o cre tere substan ial  a temperaturii apei. Din greutatea arahidei i din 
valoarea men ionat  a energiei de ardere se poate estima frac iunea de 
c ldur  pierdut  ȋn mediul ȋnconjur tor.   

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Gr simi: 

CnHmCOOH(s) + (n+¼(m+1)) O2(g)  (n+1) CO2 (g) + ½ (m+1) 
H2O (l) 

Carbohidra i: 

(C6H10O5)n(s)  + 3 ½ n O2(g)   6n CO2(g)  + 5n H2O (l)   

Proteine:   

CnHmNpOqSr(s) + (n + ¼(m+1) + p.x + r – q)O2(g)     
  n CO2(g) + ½(m+1) H2O(l)  + p NOx(g) + r SO2(g) 

CONCLUZII 

Prezentul experiment este unul de o simplitate dezarmant , fiind totu i 
foarte ilustrativ pentru elevii care vizualizeaz  cantitatea mare de 
energie care se g se te într-o singur  arahid . De i m surarea 
temperaturii apei pe care o înc lze te arahida nu permite calcule 
cantitative de energie, datorit  arderii în aer liber nu în bomba 
calorimentric , totu i efectul vizual este unul relevant pentru 
în elegerea fenomenului de ardere, cu extrapolare c tre procesele de 
metabolizare din celule. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Resturile solide de dup  ardere nu au componente periculoase, prin 
urmare, pot fi tratate ca reziduuri normale i aruncate la gunoi.  

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 
Fig 1. Gata de lansare… 

 
Fig 2. Observa i flac ra enorm  produs  de o singur  arahid  

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. www.foodbuddy.com 
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EXTRAC IA ULEIULUI DE ARAHIDE CU 
ACETON  

 

PREZENTARE GENERAL   

Scopul acestui experiment este de a extrage uleiul din arahide, folosind 
aceton . Aceasta va fi folosit  ca dizolvant pentru a extrage uleiul. 
Dup  extrac ie, acetona se evapor  pentru a ob ine astfel ulei natural, 
în stare pur . Aceast  opera iune reprezint  o cale simplificat  de a 
extrage ulei pur din arahide.  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- 5g de arahide 
- Mojar 
- Vas Petri 
- Aceton  50 ml 
- Pâlnie 
- Disc pentru filtrare 
- Balan e 
- Recipient Erlenmeyer  
- Spatul  
- 2 pahare Berzelius 

Cânt ri i 5 grame de arahide, zdrobi i-le foarte fin cu ajutorul mojarului. 
Pune i-le într-un pahar Berzelius în care ve i turna apoi 50 de mL de 
aceton . L sa i arahidele aproximativ o or , timp în care vor 
interac iona cu acetona. 

Preg ti i o instala ie de filtrare cu pâlnie i hârtie de filtru. Filtra i într-
un flacon Erlenmeyer extractul de pe arahide. Turna i filtratul într-un 
vas Petri, înc lzi i vasul pe o plit  electric  la temperatur  mic  astfel 
încât acetona s  se poat  evapora. Observa i c  reziduul r mas în vasul 
Petri este uleiul de arahide. 

Extinde i cu curaj experimentul la alte tipuri de fructe uscate (nuci, 
migdale, alune de p dure, cocos) sau semin e (de floarea soarelui, de in 
sau de dovleac, etc). Observa i marea varietate de gr simi care se pot 
ob ine prin extrac ie. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Acetone 
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ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Nu s-a produs nicio reac ie chimic , doar un proces de extrac ie. 

CONCLUZII  

Acetona func ioneaz  ca un dizolvant pentru uleiul de arahide, prin 
urmare ea extrage aceast  gr sime din arahide. Procedând astfel, dup  
filtrare, pute i evapora acetona din amestec, ob inând ulei de arahide în 
stare pur . Observa i cantitatea mare de uei care se extrage doar din 
câteva boabe. Aceast  observa ie explic  acea cantitate foarte mare de 
c ldur  care se degaj  la arderea unei arahide (vezi experimentul 
anterior). 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Acetona i respectiv uleiul de arahide care nu mai serve te scopurilor 
didactice trebuie aruncate în recipientul cu deşeuri organice inflamabile, 
iar arahidele sunt eliminate la coşul de gunoi. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

       
Fig. 1 Arahidele m cinate înainte de 
opera ia de extrac ie cu aceton . 

Fig. 2 Extractul de aceton  ce con ine 
dizolvat uleiul de arahide. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Peanut_oil  
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M SURAREA VITEZEI DE OXIDARE A 
FIERULUI 

 

PREZENTARE GENERAL   

Ruginirea este procesul prin care fierul devine oxi hidroxid de fier. 
Aceasta se produce când fierul vine în contact cu apa şi oxigenul. 
Ruginirea este un tip de coroziune care se produce cu uşurin  în 
condi ii naturale. Scopul acestui experiment este s  provoace artificial 
ruginirea şi s  m soare gradul de ruginire a metalului când este expus 
diferitor cantit i de oxigen. În urma acestui experiment, încerc m s  
ilustr m c  masa de oxid de fier ob inut  este în direct  rela ie cu 
cantitatea de oxigen la care a fost expus compusul de fier care 
genereaz  oxid de fier(III).  

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Eprubet  
- Arz tor 
- Chibrituri 
- Cronometru 
- 2 vase de por elan 
- Cle te pentru creuzet 
- Mojar 
- oxalat de fier (II) (FeC2O4 • 2H2O) 
- Spatul  
- Echipament standard pentru procedur  (e.g. halat de laborator, 

m nuşi de latex, ochelari etc.) 
- Balan  

Începe i prin a v  aduce la îndemân  toate materialele şi instrumentele 
necesare. Aprinde i becul de gaz şi ataşa i-l orizontal suportului. Turna i 
2,0 grame de oxalat de fier (II) atât în eprubet , cât şi în recipientul 
Erlenmeyer. Regla i flac ra becului de gaz s  fie oxidant , dar p stra i 
distan a pentru siguran . Pozi iona i eprubeta cu oxalat de fier (II) 
deasupra fl c rii cu ajutorul cle telui de creuzete şi începe i s  
cronometra i timpul necesar oxalatului de fier(II) pentru a c p ta 
culoarea roşie, ca urmare a înc lzirii. Dup  ce s-a înroşit intens, nota i-
v  timpul ce a trecut, depune i produsul într-un vas Petri.  
Repeta i aceeaşi opera iune, dar de aceast  dat  dup  ce a i descompus 
oxalatul la fier turna i con inutul fierbinte al eprubetei pe o tav  l sând 
aer din bel ug s  reac ioneze cu fierul. 
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FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

FeC2O4 • 2H2O 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

FeC2O4(s)  ---> Fe(s) + 2 CO2(g) 

4 Fe(s)+3 O2(g)  ---> 2 Fe2O3(s) 

CONCLUZII 

Oxalatul de fier(II) înc lzit în eprubet  se descompune la fier metalic. 
Culoarea se schimb  de la galben la cenu iu. Acest proces are loc cu 
degajare de CO i CO2 din eprubet . Continuând înc lzirea observ m c  
pulberea de fier format  î i schimb  treptat culoarea de la cenu iu la 
brun. Fierul se oxideaz  la oxid de fier (III) Fe2O3. În cazul repet rii 
experimentului, dup  ce s-a format fierul prin descompunerea oxalatului 
dac  metalul este aruncat afar  din eprubet , el nu mai este izolat de 
mediu de dioxidul de carbon degajat i, sub influen a oxigenului din aer 
care este din bel ug, se oxideaz  spontan i spectaculos. [3] 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Arunca i oxidul de fier în recipientul pentru deşeuri solide anorganice. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

  
Fig. 1 Materialele necesare                          Fig. 2 Oxidul de fier ob inut 
         experimentului 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.antonides.com/producten/00002-202I06 
2. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ferrous_oxalate#section=Top 
3. http://www.rsc.org/education/teachers/Resources/aflchem/resources/22/22%20 
Resources/22-1%20demo%20Spontaneous%20combustion%20of%20iron.pdf 
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GRADUL DE DIFUZIE A IONILOR ÎN AP   
 

PREZENTARE GENERAL  

Scopul experimentului este de a demonstra c  diferi i ioni au o rat  
diferit  de difuzie în ap . Aceasta se va realiza prin ad ugarea a dou  
s ruri diferite pe ambele p r i ale unui vas Petri, cu scopul de a localiza 
unde se va produce precipitarea ionilor. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Tiocianat de potasiu (KSCN) 
- Azotat de plumb(II) (Pb(NO3)2) 
- Iodur  de potasiu (KI) 
- Clorur  de fier(III) hexahidrat (FeCl3.6H2O)  
- Ap  distilat  
- 2 vase Petri 
- Lingur  

Pune i-v  la dispozi ie materialele şi instrumentele. Turna i 1 cm de ap  
distilat  în ambele vase Petri. În primul recipient ad uga i o spatul  de 
azotat de plumb şi iodur  de potasiu. Asigura i-v  c  substan ele 
chimice stau bine delimitate pe partea dreapt  şi stâng  a vasului. 
Proceda i la fel cu cel lalt vas Petri folosind clorur  de fier şi tiocianat de 
potasiu. Aştepta i câteva minute pentru ca ionii s  difuzeze şi 
precipitarea s  se produc . 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Pb(NO3)2 
 

KI 
 

FeCl3*6H2O 
 

KSCN 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

Dizolvare 
KSCN (s)   --->  K+

(aq) + SCN-
(aq) 

Pb(NO3)2(s)   --->  Pb2+
(aq)+ 2NO3

-
(aq)

 

KI(s)    --->   K+
(aq)+ I-

(aq)
 

FeCl3*6H2O(s)   --->  Fe3+
(aq) +3 Cl-(aq) + 6 H2O(aq) 

Precipitare 
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Fe3+
(aq) + 3 SCN-

(aq)   --->  Fe(SCN)3(s) 

Pb2+
(aq) +2 I-

(aq)   --->  PbI2(s) 

CONCLUZII 

Este evident c  ionii de fier au parcurs o distan  mai mic  decât ionii 
de tiocianat, de vreme ce procesul precipit rii se produce mai aproape 
de locul în care clorura de fier a fost ad ugat  decât de cel al 
tiocianatului de potasiu. Prin urmare, rata r spândirii tiocianatului este 
mai mare decât cea a ionilor de fier. În mod similar, se poate spune c  
ionii de iod au o rat  de difuzie mai slab  decât ionii de plumb.  

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Toate produsele de reac ie trebuie aruncate în recipientul pentru deşeuri 
metalice grele. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

     
Fig. 1 Reac ia dintre tiocianatul de potasiu 
şi clorura de fier (III)  

Fig. 2 Reac ia dintre iodura de 
potasiu şi azotatul de plumb (II) 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. http://www.polymetaal.nl/nl9/linkdocs/07-diepdr-mat/10-zuren-etsmiddelen/01-
ijzerchloride/ijzerchloride-40-proc-NL.pdf 
2. http://www.polymetaal.nl/nl9/linkdocs/07-diepdr-mat/10-zuren-etsmiddelen/01-
ijzerchloride/ijzerchloride-40-proc-NL.pdf 
3. http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927402 
4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lood(II)nitraat 
5. https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer(III)chloride 
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AGEN I TENSIOACTIVI 
 

PREZENTARE GENERAL   

Pe lâng  capacitatea de a emulsifica gr simi, s punul poate reduce 
tensiunea superficial  a apei. Prezentul experiment îşi propune s  
testeze acest fapt, folosind o abordare creativ . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- Foarfec  
- Folie de aluminiu 
- Cutie de plastic de aproximativ 25 pe 45 de centimetri 
- Ap  
- O sering  de plastic 
- O eprubet  con inând s pun lichid 

Preg ti i, mai întâi, toate materialele şi instrumentele necesare. Umple i 
o cutie de plastic cu ap  rece atingând nivelul de 1 cm, asigurându-v  
c  recipientul este aşezat pe o suprafa  perfect orizontal , încât apa 
este distribuit  uniform. Cu foarfeca decupa i folia de aluminiu sub 
forma unei b rci, aşa cum pute i vedea în figura 2. “Barca” astfel 
decupat  trebuie s  aib  8 cm lungime. Aşeza i forma pe suprafa a 
apei, la unul dintre capetele cutiei, orientând-o spre cel lalt cap t. Cu 
ajutorul seringii, extrage i s pun din eprubeta preg tit  în acest sens şi 
picura i pu in în orificiul “b rcii” din aluminiu.  

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

Al 
 

  

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Nu are loc o reac ie chimic  

CONCLUZII  

S punul este un agent tensioactiv, sc zând tensiunea superficial  a 
apei. Astfel, în locul unde se injecteaz  s punul lichid apa are tendin a 
s - i reduc  tensiunea superficial  dar nu o poate face decât într-o 
direc ie: c tre înapoi unde este decupat  b rcu a, ceea ce determin  
mi carea b rcii înainte. Aceasta este ra iunea pentru care s-a ales 
pentru b rcu  o astfel de form . 

  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

429 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Apa şi s punul se scurg în chiuvet . Este ştiut faptul c  aluminiul este 
un metal, dar pentru c  este vorba despre folie de aluminiu, aceasta 
poate fi aruncat  la coşul obişnuit de gunoi. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

 

Fig. 1 Materialele necesare experimentului, inclusiv forma 
special  de aluminiu. 

Fig. 2 Forma-model 
 a “b rcii” de aluminiu. 

 
REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surface_tension 

2. http://www.proefjes.nl/proefje/056 
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AMESTECURI R CITOARE - PROCESUL 
DIN SPATELE COMPRESELOR RECI 

 

PREZENTARE GENERAL   

Exist  nenum rate cazuri în care este nevoie de bandaje sau comprese 
reci i nu întodeauna exist  în zon  cuburi cu ghea  sau frigidere. În 
cazul anumitor echipe de paramedici ajun i la locul unui accident astfel 
de materiale nu le sunt la îndemân  i cu toate acestea au nevoie de 
astfel de facilit i. Ceea ce le este la îndemân  sunt o serie de 
dispozitive amabalate în dou  pungi gemene una cu o cantitate de ap  
i cealalt  cu o sare: azotatul de amoniu solid NH4NO3. Dac  con inutul 

celor dou  pungi ajunge s  se amestece, temperatura acelui amestec va 
sc dea f când punga utilizabil  ca i compres  rece. 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

- 5 mililitri de ap  
- Cilindru de m surare (10 mL)  
- Azotat de amoniu, 11 grame 
- 2 linguri 
- 1 termometru 
- Recipent de laborator  
- Balan  

Preg ti i-v  materialele. M sura i 5 mL de ap , turna i-i în recipient, 
m sura i temperatura apei şi l sa i termometrul în vasul respectiv. 

Cânt ri i 11 grame de azotat de amoniu, ad uga i substan a în ap  şi 
amesteca i pân  la dizolvare. M sura i din 2 în 2 minute temperatura 
amestecului folosindu-v  de termometru. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC  

NH4NO3 
 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE  

NH4NO3 (s)  --->   NH4
+

(aq) + NO3
- (aq) 

CONCLUZII 

Procesul de dizolvare a azotatului de amoniu în ap  este un proces 
endoterm, ceea ce face ca amestecul s  se r ceasc  cu aproximativ 2°C 
într-un minut. Aceast  caracteristic  face utilizabil un amestec de ap  
cu azotat de amoniu pentru scopuri medicale pentru un interval finit de 
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timp. Pentru utilizare pungile se apas  puternic, cea din interior care 
separ  cei doi componen i este mai slab  decît cea din exterior i prin 
ap sare se rupe. Apa cu azotatul de amoniu se amestec , sarea se 
dizolv  printr-un proces puternic endoterm consumând energie sub 
form  de c ldur  din mediu. Drept urmare amestecul se r ce te i 
astfel poate fi folosit ca i compres  rece. 

MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Amestecul de ap  cu azotat de amoniu poate fi eliminat în chiuvet  sau, 
cel mai bine, dus în curte sau gr din  i împr tiat la plante care pot 
folosi aceast  sare ca îngr mânt chimic. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

 

Fig. 1 Materiale necesare în timpul 
experimentului. 

Fig. 2 Solu ia dup  
ad ugarea azotatului 
de amoniu. 

Fig. 3 Temperatura 
la cel mai sc zut 
nivel termic. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_nitrate 
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SOLU II SUPRASATURATE 
 

PREZENTARE GENERAL  

A fost odat  ca niciodat , a fost odat  o feti  ca a primit de la Mo  
Cr ciun un cadou care i s-a p rut foarte interesant: o inimioar  roz, de 
juc rie, moale i care avea un lichid în untru. Utilitatea cadoului a aflat-
o când a ie it afar  la s niu . I s-a spus c  dac  îi este frig s  apese 
inimioara, s  i-o pun  înapoi în buzunar i s - i in  mâinile acolo. Zis 
i f cut! Dup  o vreme, sim ind c  mâinile îi sufer  de frig a ap sat 

inimioara. Aceasta a început s  aib  o consisten  ferm  i s  se 
înc lzeasc . Mare i-a fost mirarea. Parc  avea un calorifer mic în 
buzunar care inea cald minute în ir. i surpriz  i mai mare… dac  o 
ducea acas  i o punea în ap  fierbinte redevenea moale din nou i 
putea s  o foloseasc  iar pe post de surs  portabil  de c ldur . [1] 

Mai târziu a început s  pun  întreb ri. Prima dat  sie i, apoi 
profesorului de chimie. Acolo a aflat c  inima de juc rie … vezi 
sec iunea Explicații.  

Solu ii suprasaturate ale anumitor s ruri pot fi folosite în practica 
medical  pentru a genera c ldur  care s  in  cald r ni ilor pân  când 
ace tia ajung în siguran  la spital. Principiul este simplu: o solu ie 
suprasaturat  când intr  în contact cu cristalele proprii genereaz  
cristalizarea în mas  a întregii solu ii procesul fiind exoterm, c ldura 
degajat  fiind folosit  în practica medical . 

PROCEDURA EXPERIMENTAL  

Lua i un pahar Berzelius (de preferabil nou ca s  nu fie zgâriat). 
Sp la i-l cu aten ie, ad uga i 125 g de acetat de sodiu trihidrat (CH3-
COONa.3H2O) i 30 mL ap .[2] Înc lzi i amestecul pân  când observa i 
c  s-a format o solu ie limpede (aprox. 80-90°C). Dac  deasupra 
solu iei, pe marginea interioar  a paharului pune i în eviden  un inel de 
cristale turna i întregul con inut al vasului într-un alt pahar curat, de 
acela i volum. Acoperi i paharul cu o sticl  de ceas i l sa i solu ia s  se 
r ceasc . Observa i c  solu ia r mâne incolor  i limpede chiar i r cit  
la temperatura camerei. M sura i temperatura solu iei. Ad uga i un mic 
cristal de acetat de sodiu solu iei respective i observa i 
comportamentul acesteia. M sura i din nou temperatura mediului i 
nota i observa iile experimentale. Cre terea temperaturii justific  
folosirea acestei solu ii în domeniul medical, dispozitivele respective 
purtând numele de Hot Pack sau comprese calde. 

Un alt reactiv care serve te la realizarea compreselor calde de tip Hot 
Pack este tiosulfatul de sodiu pentahidrat Na2S2O3

.5H2O. Lua i un alt 
pahar Berzelius de 200 mL (de preferin  unul nou) i umple i-l cu 
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tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3
.5H2O. Înc lzi i u or sarea 

observând c  pe m sur  ce cre te temperatura, sarea se dizolv  în 
propria ap  de cristalizare generând o solu ie limpede, saturat  la 90°C. 
[2] L sat  s  se r ceasc  solu ia devine suprasaturat  i cristalizeaz  în 
mas  dac  în aceasta se arunc  un singur cristal de tiosulfat de sodiu 
care s  "îns mân eze solu ia". Cristalizarea în mas  cre te temperatura 
amestecului la 42°C. 

Ambele pahare cu solu ii sau cristale pot fi reînc lzite pentru ulterioare 
demonstra ii pentru elevi. Dac  vasele sunt noi i se împiedic  
p trunderea prafului, solu iile suprasaturate sunt stabile timp de ordinul 
s pt mânilor. 

FRAZE I SIMBOLURI DE RISC 

Nu se pun în eviden  fraze de risc pentru reactivii folosi i. Ace tia pot fi 
reutiliza i în repetate rânduri. Respecta i doar principiile de baz  ale 
manipul rii reactivilor în laboratorul de chimie. 

ECUA IA REAC IEI CHIMICE 

Na+
(aq)  +  CH3-COO-

(aq)  + 3 H2O(l) ---> CH3-COONa* 3H2O(s)  

2 Na+
(aq)  +  S2O3

2-
(aq)  +  5 H2O(l)  ---> Na2S2O3*5 H2O(s)  

CONCLUZII 

Juc rioara feti ei din poveste era umplut  cu un amestec de ap  i 
acetat de sodiu care formeaz  o solu ie saturat  la 90°C i care, la 
r cire, devine suprasaturat . Pocnirea unei lamele metalice din interior 
genereaz  centre de cristalizare care "îns mân eaz  solu ia" generând 
cristalizarea în mas  (ceea ce face inimioara s  fie ferm ) înso it  de 
cre terea temperaturii pân  la aproximativ 36-38°C. În tehnica 
medical  o compres  cald  este alc tuit  din dou  compartimente 
izolate unul de cel lat i izolate de exterior. Unul con ine o solu ie 
suprasaturat  de acetat de sodiu iar cel lalt, mai mic, con ine o 
cantitate mic  de acetat de sodiu solid. Prin strângere, compartimentul 
cu solu ie se sparge, solu ia eliberat  se amestec  cu cristalele din 
cel lalt compartiment generându-se cristalizarea în mas  cu cre terea 
temperaturii exact la nivelul la care trebuie … 36-38°C.  

C ldura de cristalizare pentru acetatul de sodiu trihidrat este -19,7 
kJ/mol iar a tiosulfatului de sodiu chiar mai mare (-48 kJ/mol). Acesta 
explic  de ce acetatul de sodiu se înc lze te doar la 36-38°C în timp ce 
tiosulfatul de sodiu se înc lze te la 48°C în timpul cristaliz rii. Uneori 
aceste procese sunt folosite pentru înc lzirea ra iilor de mâncare pentru 
solda i în timpul misiunilor. Pescarii de asemenea folosesc astfel de 
dispozitive în acela i scop. 
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MANAGEMENTUL DE EURILOR 

Procesul de cristalizare si dizolvare la cald se poate repeta astfel c  nu 
se pune problema elimin rii reactivilor. Trebuie doar s  re ine i s  
p stra i solu iile curate, f r  praf. 

IMAGINI DIN TIMPUL EXPERIMENTULUI 

   
Fig. 1, 2 Eliberare de c ldur  la cristalizarea acetatului de sodiu CH3-COONa. 

  
Fig. 3, 4 Eliberare de c ldur  la cristalizarea tiosulfatului de sodiu Na2S2O3. Aceast  sare 
are deseori capacitatea de a genera monocristale voluminoase foarte apreciate de iubitorii 
de sisteme de cristalizare. 

REFERIN E BIBLIOGRAFICE 
1. Harwood R.; Lodge I.; Cambridge IGCSE Chemistry Coursebook, 4th edition; 
Cambridge University Press, Cambridge; 2015, p. 176 
2. Bassam Z. Shakhashiri; Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of 
Chemistry, Volume 1; The University of Wisconsin Press, 1983, p. 27 & p. 31 & p.36 
  



CHEMISTRY EXPERIMENTS - A EUROPEAN APPROACH  

435 
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DE CE POARTĂ TALIUL ACEST NUME ?!? .............................................................. 107 (RO) 

REACȚIA DINTRE ACIDUL SULFURIC ȘI SODIU ....................................................... 110 (RO) 

SINTEZA CLORURII DE SODIU DIN ELEMENTE ....................................................... 113 (AT) 

REACȚIA SODIULUI CU SULFUL ............................................................................. 115 (RO) 

REACŢIA FIERULUI CU SULFUL .............................................................................. 118 (AT) 

REACȚIA ZINCULUI CU SULFUL ............................................................................. 120 (RO) 

REACȚIA ALUMINIULUI CU IODUL ........................................................................ 123 (RO) 

REACȚIA MAGNEZIULUI CU IODUL ....................................................................... 126 (RO) 

ARDEREA HIDROGENULUI .................................................................................... 129 (AT) 

REACŢIA FOTOCHIMICĂ A CLORULUI CU HIDROGENUL ........................................ 132 (AT) 

PRODUCEREA ACIDULUI FOSFORIC DIN FOSFOR ROȘU ...................................... 135 (NL1) 

PRECIPITAREA IONILOR HALOGENURĂ ................................................................ 137 (AT) 

PRECIPITAREA IONILOR METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE CU SULFATUL DE SODIU

 ............................................................................................................................ 139 (AT) 
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PLOAIA DE AUR .................................................................................................... 141 (RO) 

FÂNTÂNA DE AMONIAC (ΝΗ3) ............................................................................. 144 (GR) 

FÂNTÂNA DE ACID CLORHIDRIC ........................................................................... 146 (GR) 

BANDELETE NITRAT/NITRIT PENTRU ANALIZA CALITĂȚII APELOR ........................ 148 (RO) 

IDENTIFICAREA GAZELOR DE COMBUSTIE .......................................................... 150 (NL1) 

CE FEL DE PRODUSE EXPIRĂM? .......................................................................... 153 (NL1) 

AMESTECURI RĂCITOARE ..................................................................................... 156 (AT) 

REACȚII ENDOTERME ........................................................................................... 158 (RO) 

SINTEZA REACTIVULUI SCHWEIZER ...................................................................... 161 (RO) 

SINTEZA REACTIVULUI NESSLER ȘI IDENTIFICAREA IONILOR NH4
+
 ........................ 163 (RO) 

TERMOCROMISMUL COMPUȘILOR ...................................................................... 167 (RO) 

SOLUBILIZAREA HIDROXIDULUI DE ALUMINIU CU EXCES DE BAZE ....................... 170 (RO) 

SOLUBILIZAREA HIDROXIDULUI DE ZINC CU EXCES DE HIDROXID DE SODIU ........ 173 (TR) 

STINGEREA UNEI FLĂCĂRI CU AJUTORUL DIOXIDULUI DE CARBON ...................... 175 (AT) 

REACȚIA ALUMINOTERMICĂ ................................................................................ 177 (AT) 

MONEDE DIN AUR ............................................................................................... 180 (AT) 

EXPERIMENTE CU AZOT LICHID ............................................................................ 182 (AT) 

DESCOMPUNEREA TRIIODURII DE AZOT .............................................................. 184 (RO) 

GRAVAREA STICLEI CU ACID FLUORHIDRIC .......................................................... 187 (TR) 

VULCANUL CHIMIC .............................................................................................. 190 (RO) 

GRAVAREA UNEI SUPRAFEŢE METALICE ............................................................ 192 (NL2) 

REDUCEREA OXIDULUI DE CUPRU FOLOSIND CARBON ...................................... 194 (NL2) 

CRACAREA PARAFINEI ....................................................................................... 196 (NL1) 

EXPLOZIA GAZELOR NATURALE ÎNTR-O CONSERVĂ ........................................... 200 (NL1) 

SINTEZA ŞI ARDEREA ETINEI ACETILENEI) ............................................................ 202 (AT) 

EXPLOZIA ACETILENEI (2) ................................................................................... 204 (NL2) 

BROMURAREA FOTOCHIMICĂ, RADICALICĂ, A HEXANULUI ................................. 206 (AT) 

BROMURAREA ALCHENELOR ............................................................................... 208 (AT) 
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REACȚIA DINTRE ACETILENĂ ȘI CLOR ................................................................... 210 (AT) 

SINTEZA ACETILURII DE ARGINT ........................................................................... 213 (RO) 

SINTEZA ACETILURII DE CUPRU(I)......................................................................... 216 (RO) 

FERMENTAȚIA ALCOOLICĂ ȘI DISTILAREA ............................................................ 219 (AT) 

PREPARAREA VINULUI ÎN CASĂ ......................................................................... 222 (NL1) 

SINTEZA ESTERILOR METILICI AI ACIDULUI BORIC ................................................ 224 (RO) 

PROPRIETĂȚILE CHIMICE ALE ACIZILOR CARBOXILICI ........................................... 227 (TR) 

DESHIDRATAREA ZAHAROZEI CU H2SO4 ............................................................... 230 (RO) 

REACȚIA ZAHAROZEI CU AZOTATUL DE POTASIU ................................................. 232 (RO) 

OXIDAREA ZAHAROZEI CU CLORAT DE POTASIU SAU CUM SĂ PRĂJEȘTI UN URSULEȚ 
GUMAT ................................................................................................................ 234 (RO) 

IDENTIFICAREA AMIDONULUI DIN PÂINE ȘI DIN CARTOFI .................................... 236 (GR) 

OBȚINEREA OGLINZII DE ARGINT ......................................................................... 238 (GR) 

REACȚIA FEHLING A ZAHARIDELOR REDUCĂTOARE ............................................. 241 (GR) 

SINTEZA ȘI ARDEREA NITROCELULOZEI ................................................................ 243 (AT) 

DIZOLVAREA CELULOZEI ÎN REACTIV SCHWEIZER ................................................. 245 (RO) 

DIZOLVAREA AMINOACIZILOR HIDROFOBI ÎN APĂ .............................................. 248 (TR) 

DENATURAREA PROTEINELOR ............................................................................. 250 (RO) 

REACȚIA BIURETULUI ........................................................................................... 253 (RO) 

REACȚIA XANTOPROTEICĂ ................................................................................... 257 (RO) 

PRODUCEREA BRÂNZEI GOUDA ......................................................................... 260 (NL1) 

TESTUL CU CLORURA FERICĂ PENTRU IDENTIFICAREA FENOLILOR ....................... 263 (RO) 

IDENTIFICAREA MASELOR PLASTICE PE BAZA DENSITĂȚII ȘI A TESTULUI BEILSTEIN .....266 

(AT) 

SINTEZA FENOLFTALEINEI .................................................................................... 269 (AT) 

SINTEZA ASPIRINEI ............................................................................................. 273 (NL2) 

PRODUCEREA BIODIESELULUI DIN ULEI DE FLOAREA SOARELUI ........................ 275 (NL1) 

REDUCEREA EFICIENŢEI DETERGENTULUI/ SĂPUNULUI SUB ACŢIUNEA APEI DURE .....278 

(NL2) 
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SINTEZA NYLONULUI.......................................................................................... 280 (NL2) 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE OXIGEN DIN AER CU AJUTORUL UNEI LUMÂNĂRI 
APRINSE ............................................................................................................. 282 (NL1) 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE OXIGEN DIN AER PIROLIZĂ  ...................... 285 (NL1) 

REACȚIA HALOFORMULUI .................................................................................... 288 (GR) 

PURIFICAREA ACIDULUI BENZOIC PRIN SUBLIMARE ............................................ 290 (TR) 

DETERMINAREA PROCENTULUI DE CARBON DIN ZAHĂR PIROLIZĂ  .................. 292 (NL1) 

DETERMINAREA PROCENTULUI DE CARBON DIN ZAHĂR DESHIDRATARE  ........ 294 (NL1) 

DETERMINAREA DURTĂȚII APEI PRIN METODE TITRIMETRICE ............................. 297 (RO) 

IDENTIFICAREA IONILOR DE ARGINT CU IONI CROMAT ........................................ 300 (RO) 

TITRAREA IONILOR CLORURĂ CU AZOTAT DE ARGINT ......................................... 303 (RO) 

DETECTAREA IONILOR PRIN REACȚII DE PRECIPITARE ........................................ 306 (NL1)  

COMPLECȘI AI FIERULUI CU IONUL TIOCIANAT .................................................... 308 (RO) 

PRIMUL PIGMENT MODERN DE SINTEZĂ ALBASTRUL DE PRUSIA......................... 311 (RO) 

IDENTIFICAREA NICHELULUI CU DIMETILGLIOXIMĂ ............................................. 314 (RO) 

ÎNDEPĂRTAREA IONILOR DE FOSFAT ................................................................. 317 (NL2) 

MĂSURAREA PH-ULUI SOLUȚIILOR CU BANDELETE INDICATOARE ....................... 319 (GR) 

DETERMINAREA PH-ULUI CU AJUTORUL SOLUȚIILOR DE INDICATORI ACIDO-BAZICI ...321 

(GR) 

UTILIZAREA INDICATORILOR .............................................................................. 324 (NL1) 

TITRAREA CA OPERAȚIA DE ANALIZĂ CANTITATIVĂ ........................................... 326 (NL1) 

TITRAREA ACIDULUI FORMIC CU HIDROXID DE SODIU ......................................... 330 (RO) 

TITRAREA PERMANAGANOMENTRICĂ A UNEI SOLUȚII DE FE (II) ......................... 333 (TR) 

TESTUL DE ALCOOLEMIE .................................................................................... 336 (NL1) 

TITRAREA ACIDULUI FOSFORIC CU BAZE ALCALINE .............................................. 339 (RO) 

EFECTUL TAMPON AL AMINOACIZILOR ................................................................ 343 (RO) 

REACȚIA OXIDULUI DE CUPRU(II) CU ALCOOLII .................................................... 347 (RO) 

DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRICĂ A NITRIȚILOR NO2
-
 DIN APE ................. 350 (RO) 
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DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRICĂ A IONULUI AMONIU NH4
+
 DIN APE ...... 353 (RO) 

DETERMINAREA SPECTROFOTOMETRICĂ A SULFAȚILOR DIN APĂ ....................... 356 (RO) 

DETERMINAREA CLORURILOR ÎN APĂ PRIN TITRARE CU AZOTAT DE MERCUR HG(NO3)2

 ............................................................................................................................ 359 (RO) 

DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI SULFIȚILOR DIN APĂ ........................................ 361 (RO) 

DETERMINAREA REFRACTOMETRICĂ A ZAHAROZEI DIN BĂUTURI ....................... 364 (RO) 

DETERMINAREA REFRACTOMETRICĂ A CONȚINUTULUI DE ZAHĂR DIN FRUCTE .. 367 (RO) 

DETERMINAREA REFRACTOMETRICĂ A ZAHĂRULUI DIN VINURI ......................... 369 (RO) 

IDENTIFICAREA MIERII CONTRAFĂCUTE ............................................................... 371 (TR) 

IZOLAREA ADN DIN CEAPĂ ................................................................................... 374 (TR) 

INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA VITEZEI REACŢIEI DINTRE MG ŞI HCL ......... 377 (NL2) 

INFLUENŢA CONCENTRAŢIEI ASUPRA VITEZEI REACŢIEI DINTRE MG ŞI HCL ....... 379 (NL2) 

INFLUENŢA REACTIVILOR ASUPRA VITEZEI REACŢIEI.......................................... 381 (NL2) 

INFLUENȚA GRANULAȚIEI REACTANȚILOR ASUPRA VITEZEI DE REACȚIE .............. 383 (RO) 

INFLUENŢA CATALIZATORILOR ASUPRA VITEZEI DE REACŢIE ............................. 386 (NL2) 

REACȚIA AUTOCATALITICĂ .................................................................................. 388 (RO) 

CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ A DIFERITELOR MATERIALE ............................. 391 (NL1) 

A DIFERITELOR SOLUȚII DE SĂRURI .................................................................... 394 (NL1) 

CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ A ACIDULUI ACETIC PUR ȘI SOLUȚIE ................ 397 (NL1) 

CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ A ACIDULUI CLORHIDRIC VS. ACID ACETIC ...... 399 (NL1) 

ELECTROLIZA APEI ................................................................................................ 401 (TR) 

SOLUBILITATEA SĂRURILOR ÎN APĂ – DIAGRAMA SOLUBILITĂȚII ...................... 403 (NL1) 

ECHILIBRUL OMOGEN DINTRE NO2 ȘI N2O4 ........................................................ 406 (NL1) 

CELULA GALVANICĂ DANIELL ............................................................................. 408 (NL1) 

BATERIE DIN LĂMÂIE ......................................................................................... 411 (NL1) 

BATERIA DIN MĂR ............................................................................................. 414 (NL2) 

CELULE GALVANICE CU DIFERITE FRUCTE ȘI LEGUME ........................................... 416 (TR) 

ENERGIA DEGAJATĂ LA ARDEREA ARAHIDELOR ................................................. 419 (NL1) 
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EXTRACȚIA ULEIULUI DE ARAHIDE CU ACETONĂ ................................................ 422 (NL2) 

MĂSURAREA VITEZEI DE OXIDARE A FIERULUI ................................................... 424 (NL2) 

GRADUL DE DIFUZIE A IONILOR ÎN APĂ ............................................................. 426 (NL2) 

AGENȚI TENSIOACTIVI ....................................................................................... 428 (NL2) 

AMESTECURI RĂCITOARE - PROCESUL DIN SPATELE COMPRESELOR RECI .......... 430 (NL2) 

SOLUȚII SUPRASATURATE .................................................................................... 432 (RO) 

CUPRINS ..................................................................................................................... 435 

 




