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CHIMIA, OMUL {I 
Chimia este via]a îns\[i!
În ]\rile dezvoltate oamenii

folosesc zilnic 300-500, produse
chimice pentru hran\, îmbr\c\ -
minte, îngrijirea s\n\t\]ii, trans-
port etc.

Chimia este una dintre [tiin]ele
cu o larg\ aplicabilitate practic\.
Orice activitate psihic\ sau ner-
voas\, fizic\ sau de alt\ natur\
implic\ o serie de reac]ii chimice;
de exemplu: procesul de metabo -
lism din organismul uman. 

Dac\ omul se îmboln\ve[te,
chimia – prin medicamentele fa -
bricate – îi vine în ajutor.

Pentru ob]inerea unor recolte
mai bogate, pentru combaterea
d\un\torilor, industria chimic\ pro-
duce îngr\[\minte, stimulatori de
cre[tere, pesticide, fungicide etc.

Firele [i fibrele sintetice, mase-
le plastice înlocuiesc cu succes
bumbacul, lâna, respectiv materi-
alele de construc]ie.

Metalele [i aliajele produse în
industria metalurgic\ sunt uti-
lizate pe scar\ din ce în ce mai
larg\.

Vopselele [i parfumurile ne fac
via]a mai frumoas\.
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Strângeþi – pe tot parcursul
anului [colar – date cu privire
la importanþa [i rolul chimiei
[i industriei chimice în viaþa
omului, dar [i despre impli-
caþiile negative ale aplic\rii
chimiei în tehnologie [i socie -
tate. Întocmiþi referate cu ast-
fel de teme.

MEDIUL ÎNCONJUR|TOR
Omenirea agreseaz\ natura,
adic\ propriul mediu de existen -
]\, în diverse moduri:
� prin distrugerea unor areale
biologice;
� prin exterminarea unor specii
de animale [i plante;
� prin poluarea chimic\ [i
radioactiv\ a atmosferei, a
apelor [i a solului.

Poluarea chimic\ a aerului se
face cu suspensii, gaze, vapori,
metale toxice etc. Principalele
gaze poluante sunt: CO, NO2,
SO2, O3. Acestea stau la baza
apari]iei „ploilor acide“.

Poluarea chimic\ a solului se
produce îndeo sebi cu pesticide,
îngr\[\minte chimice, rezi duuri
toxice.

Poluarea chimic\ a apei se pro-
duce prin ploile acide, cu pesticide
sau îngr\ [\ minte dizolvate în ap\,
cu petrol, cu ape reziduale indus-
triale [i menajere etc.
Poluarea cu petrol apare în urma
accidentelor unor petroliere, a
cur\]irii tancurilor petroliere, a
opera]iilor de extrac ]ie [i prelu-
crare a petrolului.
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NEMETALE

METALE

SUBSTAN}E
SIMPLE CU
UTILIZ|RI
PRACTICE

OBIECTIVE
S\ clasifici elementele în nemetale [i metale
S\ indici pozi]ia nemetalelor [i metalelor în sistemul periodic
S\ indici principalele propriet\]i fizice ale nemetalelor [i metalelor
S\ stabile[ti experimental propriet\]ile chimice ale nemetalelor [i

metalelor
S\ argumentezi utiliz\rile nemetalelor [i metalelor, pe baza proprie -

t\]ilor fizice [i chimice ale acestora
S\ utilizezi ustensilele [i substan]ele din laborator pentru studiul pro-

priet\]ilor nemetalelor [i metalelor
S\ rezolvi exerci]ii [i probleme care au la baz\ cunoa[terea proprie -

t\]ilor elementelor

�
�
�
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�
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NEMETALE

6C          CARBON

Cn

– combustibil
– grafit - creioane; în
electrotehnic\
– diamant - podoabe

2He HELIU

He

– gaz pt. baloane
– agent de r\cire pt.
centrale nucleare
– laser

10Ne NEON

Ne

– l\mpi fluorescente
– tuburi pentru ilumi-
nat
– faruri pentru cea]\

9F FLUOR

F2

– agent de r\cire
– teflon
– past\ de din]i

8O            OXIGEN

O2

– ardere
– sudur\
– medicin\

15P          FOSFOR

P4

– chibrituri
– brichete
– îngr\[\minte
– detergen]i

16S SULF

S8

– ingredient pentru
conservan]i
– vulcanizare
– artificii

17Cl CLOR

Cl2
– tratarea apei
– plastic (PVC)
– materie prim\ pt.
industria chimic\

18Ar          ARGON

Ar

– becuri
– laser
– gaz de protec]ie
pentru sudur\

36Kr       KRIPTON

Kr

– becuri fluorescen te
– bli]uri
– lasere

35Br BROM

Br2

– dezinfectant
– filme fotografice
– coloran]i în ind. ali-
mentar\

53I IOD

I2
– dezinfectant
– sare de buc\t\rie
(iodat\)

54Xe         XENON

Xe

– l\mpi pentru ultra-
violete
– l\mpi proiectoare
– tester de culoare

86Rn         RADON

Rn

– predic]ia
cutremurelor

85At         ASTATIN

At

34Se       SELENIU

Se

52Te TELUR

Te

33As         ARSEN

As

7N AZOT

N2

– agent de r\cire
(lichid)
– pentru conservare
– îngr\[\minte

14Si SILICIU

Si

5B BOR

B

1H    HIDROGEN

H2

– combustibil
pentru rachete
– ob]inerea amo-
niacului

18 (VIII-A)17 (VII-A)16 (VI-A)15 (V-A)14 (IV-A)13 (III-A)

simbolul elementului [i num\rul atomic Z

formul\

modelul moleculei

întrebuin]\ri

formul\
ro[u
mov

negru

stare de agregare
gaz

lichid
solid
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� Trecerea de la caracter 
me ta lic la caracter nemetalic
nu se face brusc. Exist\ o
serie de elemente care
prezint\ atât ca racter metalic,
cât [i caracter nemetalic;
acestea sunt numite 
semi metale [i se afl\ de o
parte [i de alta a lini ei în
zigzag: B, Si, Ge, As, Se, Sb,
Te, Po, At.

Propriet\]i fizice ale nemetalelor
� la temperatura camerei pot fi solide, lichide sau gazoase;

� nu conduc curentul electric, cu excep]ia grafitului (o form\ a car-

bonului);

� nemetalele solide sunt sf\râmicioase (casante);

� nu prezint\ luciu.

� În siste mul 
periodic 
meta lele sunt
se parate de
ne me  tale
printr-o linie
mai groa s\
în zigzag.

METALE

� În acest capitol vom studia numai câteva
nemetale tipice.
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Substan]e simple cu utiliz\ri practice 7

HIDROGENUL1

Simbol chimic: H
Mas\ atomic\: 1
1 mol H = 1 g; con]ine 6,023•1023 atomi H
Formula chimic\: H2

MH2
= 2

1 mol H2 = 2 g; con]ine 6,023•1023 molecule H2

Stare natural\. În stare liber\ se g\se[te în cantitate foarte
mic\ în aer. Sub form\ de combina]ii este foarte r\spândit;
intr\ în compozi]ia apei, acizilor, bazelor, în majoritatea com -
pu [i lor organici.
Ob]inere: prin electroliza apei, prin ac]iunea acizilor dilua]i
asupra metalelor, prin ac]iunea metalelor alcaline asupra
apei etc.

• Hidrogenul a fost descoperit, în anul 1776, de Cavendish. El l-a
numit „aer inflamabil“. În anul 1783, A.L. Lavoisier a dovedit c\
hidrogenul intr\ în compozi]ia apei [i i-a dat numele de „hidrogen“
(ge ne rator de ap\). electroliza apei

H2

?

Util iz\ri 
ale 
hidrogenului:

ob]inerea margarinei

combustibil pentru rachete

ob]inerea
benzinelor 
sintetice

H2

sufl\tor oxihidric

umplerea aerostatelor

ob]inerea amoniacului

ÇtiaÆi cå...
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Într-o eprubet\ se ob]ine hidrogen, prin reac]ia dintre zinc
[i acidul clorhidric. Gura eprubetei se acoper\ cu o hârtie de
filtru umezit\ în ap\. Se apropie de gura eprubetei un chi brit
aprins.

Ce propriet\]i fizice ale hidrogenului se desprind din
experien]ele efectuate?

Activitate experimental\  Substan]e [i ustensile  Observa]ii Ecua]ii chimice  Importan]\. Concluzii

Completaþi urmãtorul
TABEL PENTRU ACTIVIT|}I  EXPERIMENTALE

Propriet\]i fizice:

– hidrogenul este un gaz f\r\ miros,
f\r\ gust, f\r\ culoare;

– are densitatea de 14,4 ori mai mic\
decât a aerului (ρH

2
= 0,0899 g/L);

– se lichefiaz\ foarte greu, la o tem-
peratur\ de –250°C;

– se dizolv\ foarte pu]in în ap\;

– nu se dizolv\ în cauciuc;

– se dizolv\ u[or în unele metale
înc\lzite: nichel, fier, cupru, paladiu,
platin\;

– difuzeaz\ (p\trunde) prin pere]ii
poro[i. Viteza sa de difuziune este
mai mare decât a tuturor celorlalte
gaze, având atomul cel mai mic.

Utiliz\ri:

– este folosit la umflarea aerostatelor;

– hidrogenul lichid se utilizeaz\ la ob]inerea unor tempe raturi
foarte sc\zute [i drept combustibil pentru rachete;

– poate fi utilizat la umplerea baloanelor de cauciuc;

– hidrogenul re]inut în aceste metale este foarte reactiv [i
poate fi folosit în reac]ii de hidrogenare (ob]inerea mar-
garinei).

Propriet\]i fizice ale hidrogenului

H
2

solu]ie de s\pun

Zn

HCl

hârtie
de filtru

Activitate experimental\
Barbotarea hidrogenului într-o solu]ie de s\pun

Difuziunea hidrogenului printr-o hârtie de filtru

Efectua]i experimentul sugerat de figura al\turat\.
Compara]i densitatea hidrogenului cu cea a aerului.

8



NemetaleA
Propriet\]i chimice ale hidrogenului

Reac]ia hidrogenului cu oxidul de cupru

Reac]ia poate fi utilizat\ pentru ob]inerea cuprului.
Dac\ în locul oxidului de cupru se folosesc al]i oxizi

(Fe2O3, PbO etc.), se ob]in metalele respective.

Completaþi ecuaþia reacþiei: H2 + CuO = ... + ...
Indicaþi tipul reacþiei!         .................................

Reac]ia hidrogenului cu nemetalele

Reac]ia hidrogenului cu oxigenul
Prin arderea hidrogenului în aer se formeaz\ pic\turi de

ap\ pe pere]ii paharului.

Completaþi ecuaþia reacþiei: H2 + O2 = ...
Indicaþi tipul reacþiei!         .................................

Prin arderea hidrogenului într-un curent de oxigen (flac\ra
oxihidric\) se ob]ine temperatura necesar\ sudurii autogene [i
t\ierii metalelor chiar sub ap\. Sudura oxihi dric\ se utilizeaz\
la construc]ia podurilor [i la repararea vaselor fluviale sau mar-
i time, t\ierea [i lipirea tablelor din o]el putându-se efectua sub
ap\. 

Reac]ia de ardere a hidrogenului în oxigen st\ la baza
folosirii acestuia drept combustibil pentru automobile [i
rachete. Prin ardere rezult\ ap\ (substan]\ nepoluant\) [i o
mare cantitate de c\ldur\.

Reac]ia hidrogenului cu clorul
Prin arderea hidrogenului în clor se formeaz\ o substan]\

gazoas\ – acidul clorhidric.

Completaþi ecuaþia reacþiei: H2 + Cl2 = ...
Indicaþi tipul reacþiei!         .................................

Printr-o astfel de reac]ie se ob]ine, în industrie, acidul
clorhidric.

1

Reac]ia hidrogenului cu substan]ele compuse2

Reac]ia hidrogenului cu azotul
Azotul se combin\ cu hidrogenul la temperatur\ [i pre-

siune ridicate, în prezen]a unui catalizator. Cataliza torii
sunt substan]e care m\resc viteza reac]iilor chi mice.

Reac]ia dintre N2 [i H2 este reversibil\, adic\ poate avea

loc atât de la reactan]i la produ[i, cât [i de la produ[i la reac-
tan]i; ea st\ la baza ob]inerii NH3 în industrie.

H

N

3H2 + N2W 2NH3

H2

CuO

H2O

Substan]e simple cu utiliz\ri practice 9
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Simbol chimic: O
Mas\ atomic\: 16
1 mol O = 16 g; con]ine 6,023•1023 atomi O
Formula chimic\: O2
MO2

= 32

1 mol O2 = 32 g; con]ine 6,023•1023 molecule O2
Stare natural\. Oxigenul este cel mai r\spândit element de pe
P\mânt (49%). Se g\se[te liber în aerul atmosferic (21%). Sub
form\ de compu[i se g\se[te atât în ap\, oxizi, s\ruri ale
acizilor oxigena]i, minerale [i roci, cât [i în organismele ani-
male [i vegetale.
Ob]inere: prin distilarea aerului lichid, prin electroliza apei,
prin descompunerea termic\ (înc\lzire) a unor compu[i oxi-
gena]i.

în aer – 21% (volum)

în ap\ – 88,9% (mas\)

în sol – 49% (mas\)

OXIGENUL2 O2

� Oxigenul a fost ob]inut, în anul 1771, de J. Priestley.
� În anul 1776, A.L. Lavoisier stabile[te faptul c\ oxigenul este
unul dintre principalii componen]i ai aerului atmosferic.

Util iz\ri 
ale 
oxigenului:

motoare-rachet\

între]ine via]a

ob]inerea o]elului

t\ierea [i sudarea metalelor

aparat autonom

medicin\

O2

?ÇtiaÆi cå...
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Activitate experimental\

NemetaleA

Substan]e simple cu utiliz\ri practice

Oxigenul este un gaz f\r\ culoare, f\r\ miros, cu densi-
tatea mai mare decât a aerului (ρO2

= 1,4289 g/L). Se lichefi-

az\ la –183°C. Se dizolv\ pu]in în ap\, f\când posibil\ via]a
plantelor [i animalelor acvatice.

Aproape toate elementele se combin\ direct cu oxigenul
(reac]ii de oxidare), formând oxizi.

Se disting oxid\ri lente, care se petrec la temperatura
mediului înconjur\tor, cu vitez\ mic\, [i combin\ri energice
cu oxigenul, numite oxid\ri vii (arderi), care au loc cu dega-
jare mare de lumin\ [i c\ldur\.

Dintre oxid\rile lente men]ion\m:
– ruginirea fierului;
– coclirea vaselor de cupru în aer umed;
– râncezirea gr\similor;
– respira]ia organismelor vii.

Arderile nemetalelor în aer
Lua]i o cantitate mic\ de sulf într-o lingur\ de ars. Înc\lzi]i

la o flac\r\. Ce observa]i?
Aprinde]i o bucat\ de c\rbune. Ce observa]i?
Completaþi tabelul pentru activit\þi experimentale.

Arderile metalelor în aer
Într-un cle[te metalic prinde]i o panglic\  de magne ziu.

Înc\lzi]i panglica. Ce observa]i?
Pres\ra]i pulbere de aluminiu într-o flac\r\. Ce obser-

va]i?
Completaþi tabelul pentru activit\þi experimentale.

CONCLUZIE: Nemetalele ard în aer (sau oxigen), rezultând oxizi ai nemetalelor respective: 
nemetal + oxigen → oxid de nemetal.

CONCLUZIE: Majoritatea metalelor ard în aer (sau oxigen), rezultând oxizi ai metalelor respective: 
metal + oxigen → oxid de metal.

Propriet\]i fizice ale oxigenului

Propriet\]i chimice ale oxigenului
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Atât în oxid\rile lente, cât [i în oxid\rile vii se degaj\ cantit\]i importante de energie.
Pentru om, cele mai importante procese în care intervin reac]iile de oxidare sunt respira]ia [i

arderea combustibililor.

În general, prin respira]ie se în]e -
lege func]ia prin care organismul ia
din mediul înconjur\tor oxigenul [i
elimin\ dioxidul de carbon.

Oxigenul particip\ la o serie de
procese care au drept rezultat elibe -
rarea de energie.

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energie
glucoz\      oxigen   dioxid       ap\

de 
carbon

Dioxidul de carbon rezultat în
urma acestor procese este preluat de
sânge.

Energia eliberat\ în procesul de res-
pira]ie este folosit\ de organismele
aerobe pentru diversele lor func]ii
vitale, la producerea de c\ldur\, de
travaliu muscular, pentru sintezele
diferitelor substan]e din organism etc.

Arderea combustibililor. Combustibilii sunt substan]e pe care le ardem pentru a ob]ine energie sub
form\ de c\ldur\ [i lumin\. Combustibilii utiliza]i frecvent sunt: gazele naturale, petrolul, c\rbunele [i
lemnul.

Z\c\mintele de gaze naturale con]in mari cantit\]i de metan. Arderea metanului are loc cu dega-
jarea unei cantit\]i importante de energie: 

Identificarea oxigenului
Arderile sunt mai energice în oxigen decât în aer, fapt ce

ne d\ posibilitatea s\ identi fic\m oxigenul:
� se aprinde o a[chie de lemn;
� se sufl\ pentru a stinge flac\ra;
� cap\tul cu j\ratic se introduce într-o eprubet\ cu oxigen;
� în prezen]a oxigenului reapare flac\ra.
CONCLUZIE: oxigenul nu arde, dar între]ine arderea.

Comparaþi aceast\ reacþie cu cea corespunz\toare oxid\rii glucozei.

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + energie
metan   oxigen   dioxid      ap\

de carbon

La nivelul pl\mânului se face un
schimb permanent de gaze: dio -
xidul de carbon din sânge trece
în alveolele pulmonare, iar oxi-
genul din alveole trece în sânge.

La nivelul celulelor are loc un
schimb de gaze, invers decât
cel de la nivelul alveolelor: oxi-
genul trece în celule, iar dioxidul
de carbon trece în sânge.
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Substan]e simple cu utiliz\ri practice

Circuitele naturale (ale oxigenului, azotului, carbonului etc.) prezint\ o importan]\ deosebit\
deoarece fac posibil\ men]inerea a numeroase substan]e în propor]ii relativ constante.

Dereglarea acestor cicluri, în urma activit\]ii oamenilor sau a unor calamit\]i naturale, creeaz\ pro -
bleme în mediul înconjur\tor: se diminueaz\ o anumit\ rezerv\, cre[te concentra]ia unor substan]e [i
poate ap\rea poluarea.

Atmosfera con]ine oxigen. În cea mai mare parte, oxigenul este produs de plante prin fotosintez\.
Într-o m\sur\ mai mic\, se formeaz\ prin descompunerea vaporilor de ap\ de c\tre radia]iile ultra -
violete prove nite de la Soare. Aceste radia]ii duc, de asemenea, la formarea ozonului, O3, o substan]\

care ecra neaz\ radia]ia ultraviolet\ d\un\toare [i o împiedic\ s\ ating\ suprafa]a P\mântului. În cele
din urm\, ozonul se retransform\ în oxigen.

Oxigenul este folosit în respira]ia plantelor [i animalelor, pentru descompunerea materialelor organi -
ce, pentru arderea combustibililor fosili [i în procesul de erodare a stâncilor (reac]ii ale unor roci cu oxi-
genul). O anumit\ cantitate din CO2 – produs prin respira]ie, în urma descompunerii [i a arderilor – este

depus\ sub form\ de sedimente (carbonat de calciu) pe fundul m\rilor [i râurilor, dar cea mai mare parte
a sa este folosit\ în fotosintez\.

Între circuitul oxigenului [i cel al dioxidului de carbon din natur\ trebuie s\ existe un echilibru:
volumul de oxigen consumat de animale [i oameni trebuie s\ fie aproximativ egal cu volumul de oxi-
gen redat naturii de c\tre plante. În cazul în care consumul de oxigen cre[te, iar producerea lui
scade, echilibrul biologic se perturb\.

strat protector de ozon 

radia]ii solare ultraviolete

sedimente

sedimente

CaCO3

H2O

CO2

CO

CO2

O2 + 2CO = 2CO2

O2

O3

Circuitul oxigenului în natur\

respira]ie
fotosintez\
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Ce este ozonul?
Acest gaz, rud\ apropiat\ a oxigenului, are formula O3 [i

se g\se[te în p\turile superioare ale atmosferei. La o tem-
peratur\ de 1500°C, moleculele de oxigen se disociaz\ în
atomi de oxigen, care se combin\ cu O2, rezultând ozo nul.

Prin r\cire, ozonul se descompune în oxigen. Lumina ultravi-
olet\ transform\ par]ial oxigenul în ozon.

În ce const\ importan]a prezen]ei ozonului în atmosfer\?
În atmosfer\ exist\ dou\ straturi de ozon, care au efecte

diferite asupra organismelor. 
� Primul, aflat la în\l]imi mari (în stratosfer\), este cel care

ne ap\r\ de efectele d\un\toare ale razelor ultraviolete,
jucând rolul unui adev\rat filtru absorbant pentru acestea.
Dac\ stratul s-ar diminua sau ar disp\rea complet, razele
ultraviolete ar atinge în mod direct organismele vii, pertur-
bând grav echilibrul biologic al planetei. În plus, p\tura de
ozon – tocmai datorit\ absorb]iei razelor ultraviolete – degaj\
c\l dur\ [i contribuie astfel la men]inerea echilibrului termic al
atmosferei. 

Cantitatea de ozon scade datorit\ folosirii de c\tre om a
unor substan]e care reac]ioneaz\ cu ozonul (freonii, folosi]i
la spray-uri [i în instala]ii frigorifice). În prezent se iau m\suri
pentru înlocuirea acestora cu alte substan]e, care nu
reac]ioneaz\ cu O3.

ozon

oxigen 

O3

O2 → O + O
radia]ii u

ltra
vio

lete

O + O2 → O3

O2

Soare

sp\rtur\

Antarctica

p\tur\ de ozon

stratosfer\

troposfer\

Cercet\ri efectuate cu ajutorul sateli]ilor au demonstrat c\
deasupra Antarcticii s-a produs un „gol“ în stratul de ozon.
Acest fenomen este cauzat de descompunerea O3, determi-

nat\ de temperaturile sc\zute (–80°C) din strato sfer\ în tim-
pul lunilor de iarn\. 

� Al doilea strat de ozon, din p\turile joase ale atmosfe rei
(troposfer\), este într-o continu\ cre[tere, datorit\ diferitelor
emisii gazoase (surse industriale, gaze emise de autove-
hicule etc.); acest fenomen este d\un\tor, întrucât ozonul
afecteaz\ via]a plantelor [i a animalelor.

OzonulLECTUR|

• În anul 1995, s-a acordat Premiul Nobel pentru chimie savan]ilor
Paul Crutzen, Mario Molina [i Scherwood Rowland pentru lucr\rile
din domeniul chimiei atmosferei terestre [i studiului reac]iilor de
formare [i descompunere a ozonului.

?ÇtiaÆi cå...
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Substan]e simple cu utiliz\ri practice

Simbolul chimic: C

Masa atomic\: 12
1 mol C = 12 g; con]ine 6,023•1023 atomi C

Stare natural\. Carbonul formeaz\ numai 0,35% din masa
scoar]ei terestre. În stare liber\ se afl\ sub form\ de diamant,
grafit, fulerene [i c\rbuni de p\mânt. Sub form\ de compu[i
se afl\ în substan]e anorganice, precum CO2, CaCO3,

MgCO3 [i în toate substan]ele organice.

Principalul component al forma]iunilor
carstice este carbonatul de calciu.

CARBONUL3 C

� Carbonul, sub form\ de c\rbune [i funingine, a fost cunoscut din
antichitate.
� Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de
oxigen [i 14 kg de carbon.
� Amestecul gazos format din 95% O2 [i 5% CO2 se folose[te în

oxigenoterapie.

Util iz\ri 
ale 
carbonului:

bijuterii

fibre de carbon

dat\ri arheologice

combustibil

electrozi [i mine de creion

t\ierea 
blocurilor 
de piatr\

C

?ÇtiaÆi cå...



Capitolul 1

NemetaleA

16

Carbonul se prezint\ în natur\ sub trei forme cristalizate: diamant, grafit [i fulerene. În tabelul de
mai jos sunt cuprinse principalele propriet\]i fizice ale acestora.

Diamant

Structura diamantului Structura grafitului Structura fulerenelor

Cristalizeaz\ în form\ cubic\

� solid incolor
� foarte dur

� r\u conduc\tor de c\ldur\ [i
electricitate

� insolubil în orice dizolvant
� indice de refrac]ie foarte mare
� ρ = 3,5 g/cm3

Cristalizeaz\ în form\ hexagonal\

� solid negru
� duritate mic\, las\ urme pe hâr-

tie; prezint\ fenomenul de clivaj
� bun conduc\tor de c\ldur\ [i

electricitate
� insolubil în orice dizolvant
� opac
� ρ = 2,2 g/cm3

Molecula are form\ icosaedric\

� solid negru
� duritate mic\

� r\u conduc\tor de c\ldur\ [i
electricitate

� solubil în benzin\
� opac
� ρ = 1,75-2,19 g/cm3

Grafit Fulerene

C\rbunii de p\mânt sunt roci combustibile amorfe (necristalizate), rezultate prin carbonizarea
plantelor în interiorul p\mântului, la presiuni [i temperaturi înalte. Con]in 50-96% carbon. Dup\
con]inutul în carbon, se deosebesc: antracitul, huila, lignitul, turba.

Propriet\]i fizice ale carbonului
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Prin reac]ia carbonului cu hidrogenul rezult\ diferite hidro-
carburi (compu[i ai carbonului cu hidrogenul), în func]ie de
condi]iile de reac]ie; de exemplu:

Prin ardere carbonul poate forma monoxid de carbon, CO,
sau dioxid de carbon, CO2:

2C + O2 = 2CO;          C + O2 = CO2

Monoxidul se for mea z\ în cazul în care cantitatea de oxi-
gen este insuficient\. Este un gaz toxic. Prin arderea monox-
i dului de carbon se ob]ine CO2:

2CO + O2 = 2CO2

Aceste reac]ii se desf\[oar\ cu degajare de c\ldur\; ele
stau la baza utiliz\rii carbonului [i a unor compu[i ai s\i drept
combustibili.

Dac\ peste c\rbunii adu[i la incandescen]\ se trece un
curent de vapori de ap\, se ob]ine un amestec de gaze (CO
[i H2) numit „gaz de ap\“:

Acesta se utilizeaz\ drept combustibil (prin arderea CO [i
a H2 se ob]in CO2, H2O [i c\ldur\).

Reac]ia este folosit\ în metalurgie, pentru ob]inerea met-
a lelor. O etap\ în ob]inerea o]elului const\ în reac]ia dintre
Fe2O3 [i carbon, care conduce la ob]inerea fierului: 

3C + 2Fe2O3 = 3CO2 + 4Fe

2000°C

metancatalizator
(Ni)

C + 2H2 CH4

C + H2O = CO + H2

gaz de ap\

}

Reac]ia carbonului cu hidrogenul1

Arderea carbonului2

Reac]ia carbonului cu apa3

Reac]ia carbonului cu unii oxizi metalici4

Propriet\]i chimice ale carbonului
NemetaleNemetaleA

Substan]e simple cu utiliz\ri practice

diamant

diamant
sintetic

grafit

abur

abur

cenu[\

CO2 + C = 2CO

C + O2 + 4N2 =

= CO2 + 4N2

CO, H2, N2, CO2

c\rbune

abur

abur

• Diamantele sintetice se pot ob]ine din grafit. Acestea nu au
indicele de refrac]ie al diamantelor naturale [i de aceea nu se uti-
lizeaz\ pentru confec]ionarea bijuteriilor. Transformarea grafitului
în diamant se poate realiza la temperaturi de peste 2000°C [i pre-
siuni ce dep\[esc 40000 atm.

generator de gaz (gazogen)

?ÇtiaÆi cå...
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dioxid de carbon din atmosfer\

dizolvare în ocean [i
difuzie în afara lui

fotosintez\ respira]ie

alimenta]ie

c\rbune

depuneri
vegetale

petrol [i 
gaze naturale

sedimente 
calcaroase

extragere (exploatare)

procese industriale:
� arderea combustibililor
� descompunerea carbona]ilor

Circuitul carbonului cuprinde toate procesele prin care carbonul trece din atmosfer\ în ocean [i în
corpul vie]uitoarelor. Principalul „purt\tor“ al carbonului este dioxidul de carbon. Aceste procese sunt:

Fotosinteza. Plantele absorb CO2 [i îl transform\ în glucoz\. Energia necesar\ acestui proces este
furnizat\ de lumina Soarelui. Clorofila din plant\ catalizeaz\ aceast\ reac]ie:

6CO2 + 6H2O               C6H12O6 + 6O2 

Nutri]ia. Plantele servesc drept hran\ pentru animalele erbivore, care – la rândul lor – reprezint\ sursa
de hran\ a animalelor carnivore. Bacteriile contribuie la descompunerea plantelor [i animalelor moarte.

Respira]ia. Acesta este procesul fiziologic care const\ în schimbul de gaze dintre organismele vii [i
mediul înconjur\tor, având ca efect producerea de energie necesar\ func]iilor vitale. Prin respira]ie se
elibereaz\ CO2.

Formarea sedimentelor calcaroase. Algele folosesc carbonatul de calciu pentru a-[i forma o struc-
tur\ protectoare. Pe[tii [i alte animale marine re]in carbonatul de calciu în oase [i cochilii. Dup\
moartea acestora, r\m\[i]ele se depun pe fundul oceanelor (se sedimenteaz\). Dup\ milioane de ani,
datorit\ c\ldurii [i presiunii, acestea se transform\ în roci calcaroase.

Formarea combustibililor fosili. Petrolul [i gazele naturale se formeaz\ prin descompunerea
plantelor [i animalelor din ocean, iar c\rbunii, prin descompunerea vegeta]iei. Aceste procese dureaz\
milioane de ani.

Procese industriale. Rocile calcaroase sunt calcinate pentru a ob]ine materiale de construc]ie. În
aceste procese se degaj\ mari cantit\]i de CO2. Prin arderea combustibililor solizi se degaj\, de
asemenea, CO2. Astfel se închide circuitul carbonului.

clorofil\

lumin\ solar\

Circuitul carbonului în natur\
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Substan]e simple cu utiliz\ri practice

1

2 

3 
4 

5

6

7

8

V E R I F I C | - T E  S I N G U R
Alege]i r\spunsul corect!
a) X [i Z sunt nemetale;
b) T este cel mai reactiv nemetal;
c) X [i T sunt solide.

Formula compusului elementului X, din tabelul de mai sus, cu oxigenul este:
a) X2O;   b) XO;   c) XO2.

Elementul care are 8 electroni în înveli[ul electronic este:
a) hidrogenul;   b) oxigenul;   c) carbonul.
Între]ine arderea [i via]a:
a) hidrogenul;   b) azotul;   c) oxigenul.
Au molecule diatomice:
a) azotul, hidrogenul, oxigenul;   b) fosforul, azotul, clorul;   c) sulful, hidrogenul, oxigenul.
Hidrogenul se poate prepara în urma reac]iei acizilor cu:
a) cuprul;   b) carbonul;   c) zincul.
Existen]a vie]uitoarelor în ap\ este datorat\:
a) oxigenului dizolvat;   b) dioxidului de carbon dizolvat;   c) azotului dizolvat.
Câte grame de hidrogen se vor de gaja în urma reac]iei dintre zinc [i acid sulfuric, dac\ se consum\
10 g solu]ie de acid sulfuric cu c = 20%?
a) 0,4 g;   b) 0,04 g;   c) 0,02 g.
Apa con]ine: 
a) 11,11% H [i 88,89% O; b) 11,11% O [i 88,89% H; c) 30% H [i 60% O.

T Z

X Y

9

1 

2 

Plasa]i metalele , , , , [i nemetalele

, , , , astfel încât pe fiecare linie (ori-

zontal\ sau oblic\) s\ existe doar un metal [i un neme tal.

NOHSC

AlZnCuMgFe

a) Clasifica]i elementele din tabelul al\turat, dup\ caracterul lor chimic.
b) Este halogen ... 
c) Se afl\ în grupa 2-a ...
d) Au valen]a 4 ...
e) Are Z = 16 ...
f) Sunt gaze rare ...
g) Are cel mai mic atom ...
h) Are 9 electroni în înveli[ul electronic ...

H He
Li C F Ne

Mg Al Si S Ar
Fe Cu

Rb
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6

7

8

Ce propriet\]i ale H2 fac posibile utiliz\rile prezentate la pagina 7?

Interpreta]i desenul din figura de mai jos. Enun]a]i legea ilustrat\.

Calcula]i cantitatea de hidrogen ob]inut\ prin ac]iunea a 20 g solu]ie de HCl de concentra]ie
36,5% asupra zincului.

Care dintre b\ie]ii din desenul de mai sus are în sticl\ CO2 [i care are H2? Care dintre cele dou\

gaze poate fi folosit la umplerea aerostatelor? Justifica]i r\spunsurile!

Pentru ob]inerea de informa]ii despre elementele chimice folosi]i PELCALC – un program care
ruleaz\ sub Windows (Internet – http://www.ipa.ro/matty), al profesorului Octavian Matei, din
Bucure[ti.

Calcula]i compozi]ia procentual\ a apei.

MS= 32 u.a.m.

MO
2
= 32 u.a.m.

32 16 16 16 16
32

MSO
2
= 64 u.a.m.

9

4 
5 

3 Alege]i modelele corespunz\toare compu[ilor binari forma]i de nemetalele H, O, C [i scrie]i for-
mulele acestora.

E
le

m
e

n
tu

l

V a l e n ] a

O

H

C
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NemetaleA

Substan]e simple cu utiliz\ri practice

a) Scrie]i formulele produ[ilor de reac]ie dintre substan]ele înscrise în coloana vertical\ [i cele din
[irul orizontal ale tabelului de mai jos. Exemplu: CaCl2.

b) Scrie]i ecua]iile reac]iilor dintre substan]ele respective. Exemplu: H2 + Cl2 = 2HCl.

Identifica]i elementele:
Din „aurul verde“ apar,
Dau tuturor via]a-n dar,
Industria o înfloresc
„Copilul vie]ii“ m\ numesc.

Pe talerul unei balan]e se pune un ghem de sârm\ de fier [i apoi se echilibreaz\ balan]a cu aju-
torul unor mase marcate, plasate pe cel\lalt taler. Se înc\lze[te puternic sârma la flac\ra unui
bec de gaz. Balan]a se dezechilibreaz\. Explica]i acest fenomen.

De[i-i ca fulgul de u[or,
{i îl vezi întâmpl\tor,
Când se aprinde, dac\ vrea;
Chiar [i un metal poate t\ia.

Se ard 5 kg de antracit cu o putere caloric\ q = 35,35 MJ/kg. S\ se afle:
a) cantitatea de c\ldur\ degajat\ prin ardere;
b) cantitatea de CO2 (exprimat\ în grame [i în litri) care se ob]ine.

Se va considera c\ antracitul con]ine 95% C. Informa]ie: un mol din orice gaz ocup\ în condi]ii
normale un volum de 22,4 L.

Not\. Simbolul      denot\ un grad sporit de dificultate al exerci]iului.

10

11

12

13

14

H2 Mg Ca K Al Li Zn

O2

S

Cl2 CaCl2

F2

Se consider\ urm\toarea reac]ie:                      N2 (g)    +     3H2 (g)      → 2NH3 (g)

Volumul reactan]ilor, comparativ cu al 
produsului de reac]ie, este:
a) egal;
b) mai mare;
c) mai mic.
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