 INTRODUCERE
DE CE?
Clasa a XII-a reprezintã finalizarea studiilor liceale ºi, în consecinþã,
studiul chimiei trebuie sã contribuie la formarea capacitãþii de a reflecta
asupra lumii, de a formula ºi de a rezolva probleme pornind de la
relaþionarea achiziþiilor din domeniul chimiei cu celelalte domenii ale
cunoaºterii. În acelaºi timp, studiul chimiei are un rol dominant în
dezvoltarea competenþelor privind reuºita personalã ºi socio-profesionalã (comunicare, gândire criticã, prelucrarea ºi utilizarea contextualã a unor informaþii complexe etc.).
Studiul chimiei din clasa a XII-a te va ajuta sã înþelegi mai bine
fenomene ce se petrec în jurul tãu, sã investighezi comportarea unor
substanþe sau sisteme chimice, sã aplici algoritmi de rezolvare de
probleme în scopul utilizãrii lor în situaþii din cotidian, sã evaluezi
consecinþele proceselor ºi acþiunii produselor chimice asupra propriei
persoane ºi asupra mediului.
Conþinuturile pe care le vei întâlni în studiul chimiei de clasa a XII-a
sunt astfel structurate încât sã prezinte o vedere de ansamblu asupra
studiului chimiei în ºcoalã ºi, nu în ultimul rând, sã îþi explice o serie
de procese biochimice ce se petrec în organismul uman.
În consecinþã, sistemele chimice pe care le-ai întâlnit în anii anteriori
vor fi clasificate ºi sistematizate dupã diverse criterii, iar cunoºtinþele
anterioare vor fi structurate în scopul explicãrii proprietãþilor sistemelor
chimice.
În studiul chimiei anorganice ºi organice ai întâlnit o serie de reacþii
chimice, care pot fi clasificate dupã mai multe criterii, dupã cum vei
constata în paginile acestui manual.
Aminte[te-]i!
În clasa a IX-a, la studiul echilibrului chimic ai aflat cã reacþiile
chimice sunt reacþii reversibile (care decurg în ambele sensuri) ºi
reacþii ireversibile (care decurg practic într-un singur sens).
Dupã cum se ºtie, reacþiile reversibile sunt caracterizate de starea
de echilibru, influenþatã de concentraþia speciilor chimice care
participã la echilibru, temperaturã ºi presiune.
u În consecinþã, un criteriu pentru clasificarea reacþiilor chimice este
sensul de desfãºurare al acestora; astfel de reacþii sunt reversibile ºi
ireversibile.

Formarea stalactitelor ºi a stalagmitelor se bazeazã pe reacþia
chimicã:
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Chimia este constant prezentã în viaþa noastrã cotidianã (sãnãtate, îmbrãcãminte, locuinþã, energie,
transport, alimentaþie etc.)
Pe de altã parte, ea este fundamental implicatã în existenþa noastrã propriu-zisã,
pentru cã regleazã toate
funcþiile celulare ale organismelor vii: activitatea
muscularã ºi nervoasã, digestia, respiraþia, reproducerea, mirosul, gustul.
Þinând cont de toate acestea meritã chimia sã-i
acordãm importanþa cuvenitã?
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Fig. 1. Reacþia dintre azotatul de
argint ºi clorura de sodiu are loc
cu formarea clorurii de argint 
compus greu solubil.

Aminte[te-]i!
l

ruginirea fierului:
4Fe + 2H 2 O + 3O2 →

→ 4FeO (OH )
rugina

l

oþetirea vinului:
CH 3 − CH 2 − OH + O 2 →
→ CH 3 COOH + H 2 O

Fig. 2. Ruginirea fierului este un
proces redox. Cunoaºterea reacþiilor care se produc este importantã pentru identificarea
metodelor de combatere a coroziunii fierului.

Un exemplu deosebit de important pentru sistemele în echilibru (reacþie
reversibilã) îl constituie sinteza amoniacului:
N 2 + 3H 2 P 2NH 3
Deplasarea spre randamente optime în amoniac este influenþatã de
concentraþia componenþilor, de presiune ºi temperaturã.
Reacþiile ireversibile sunt considerate reacþiile care au loc într-un singur sens, pânã la consumarea completã a unuia dintre reactanþi.
Echilibrul chimic se deplaseazã total în direcþia în care din reacþie se
formeazã:
l un compus volatil, de exemplu un gaz:
Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 ↑
l un compus greu solubil în apã (precipitat) (fig. 1):
AgNO 3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3
l un compus foarte puþin disociat, de exemplu apã:
KOH + HCl → KCl + H 2 O
sau o combinaþie complexã stabilã, precum reactivul Tollens:
AgCl + 2NH 3 →  Ag ( NH 3 )2  Cl
Acestea sunt considerate reacþii ireversibile.
u Dupã viteza de reacþie, reacþiile se pot clasifica în:
l Reacþii lente (ruginirea fierului (fig. 2), oþetirea vinului, fermentarea laptelui);
l Reacþii rapide  sunt în general reacþii ionice (exemplele de
reacþii ireversibile prezentate anterior).
Mai multe informaþii legate de viteza cu care se desfãºoarã unele
procese chimice le vei afla în capitolul legat de noþiuni de cineticã chimicã.
u Dupã efectul termic care însoþeºte procesul chimic, reacþiile sunt:
l Reacþii exoterme  au loc cu degajare de cãldurã, exemple
tipice în acest sens au fost studiate la combustia (arderea) hidrocarburilor:

CH 4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H 2 O(l) + 890 kJ
l Reacþii endoterme  decurg cu absorbþie de cãldurã:
N 2 (g) + O2 (g) + 180 kJ → 2NO(g)
Efectele termice care însoþesc procesele chimice cu importanþã practicã
sau cele ce se petrec în organismele vii vor fi studiate în capitolul destinat
noþiunilor de termochimie.
u Dupã natura particulei transferate, reacþiile chimice se clasificã în:
l Reacþii cu transfer de protoni  reacþii acido-bazice
l Reacþii cu transfer de electroni  reacþii de oxido-reducere
l Reacþii cu transfer de ioni sau molecule  reacþii de complexare
Exemplele din aceste categorii sunt numeroase ºi vor constitui, în
bunã parte, studiul chimiei din clasa a XII-a, întrucât acestea reprezintã
procese chimice fundamentale în existenþa noastrã, în viaþa cotidianã, în
procesele biochimice dar ºi în procesele industriale.
4
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NO}IUNI DE TERMOCHIMIE
DE CE?
Când mâncãm fructe, zahãrul conþinut în ele reacþioneazã în corpul
nostru cu oxigenul, rezultând CO2 ºi H2O. În timpul acestui proces
chimic mai apare o modificare importantã: eliberarea de energie. Mâncarea consumatã este combustibilul pe care corpul nostru îl foloseºte
pentru a pune în miºcare muºchii ºi pentru a menþine temperatura corpului în limite normale.
Exemplul dat ilustreazã un principiu general, pe care l-ai mai întâlnit,
ºi anume cã reacþiile chimice presupun modificãri energetice. Unele
reacþii, precum oxidarea zahãrului, elibereazã energie. Altele, cum ar
fi descompunerea apei în hidrogen ºi oxigen, presupun absorbþia de
energie. În prezent, peste 90 % din energia produsã în societatea noastrã
provine din reacþii chimice, îndeosebi prin arderea combustibililor
(cãrbuni, produse petroliere, gaze naturale).
Studiul energiei ºi al transformãrilor ei este cunoscut sub numele
de termodinamicã (gr. therme = cãldurã, dynamis = putere). Acest
domeniu al cunoaºterii ºi-a pus bazele în timpul revoluþiei industriale,
urmãrindu-se legãturile dintre cãldurã, efort (muncã) ºi energia
conþinutã în combustibil, în încercarea de a maximiza performanþele
motoarelor cu aburi. Termodinamica este importantã atât pentru chimie,
cât ºi pentru alte domenii ºtiinþifice ºi inginereºti. Este prezentã în
viaþa de zi cu zi, întrucât energia se foloseºte în producerea bunurilor,
în cãlãtorii, în comunicaþii, practic pretutindeni. Termodinamica este
legatã de domenii extrem de diverse ºi de complexe (metabolizarea
alimentelor, funcþionarea bateriilor, proiectarea motoarelor º. a.).
În acest capitol vei studia legãturile, relaþiile dintre reacþiile chimice
ºi modificãrile de energie. Aceastã parte a termodinamicii se numeºte
termochimie.
Termochimia studiazã efectele termice care însoþesc procesele chimice
ºi unele procese fizico-chimice (topire, fierbere, dizolvare º. a.).

Natura energiei
Conceptul de materie este uºor de înþeles întrucât materia poate fi
vãzutã ºi atinsã. De cealaltã parte, energia este un concept mai abstract.
Pentru a ne familiariza cu acest concept, sã pornim de la o acþiune simplã
care presupune consum energetic  ridicarea halterelor (fig. 3). Gravitaþia
produce atracþie între haltere ºi sol. Aceastã atracþie gravitaþionalã este

Cunoaºterea efectelor
termice ce însoþesc reacþiile
chimice este esenþialã,
pe de o parte, pentru a înþelege sensul în care acestea
evolueazã, iar pe de altã
parte, pentru a identifica
noi surse de energie.

Fig. 3. Ridicarea halterelor/greutãþilor solicitã energie sub forma
lucrului mecanic necesar pentru
a învinge forþa gravitaþionalã.
Dacã se noteazã cu F forþa gravitaþionalã care acþioneazã
asupra halterelor, atunci lucrul
mecanic L necesar pentru a ridica
de la pãmânt halterele pe o
distanþã d este:
L=F×d
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Unitãþile de mãsurã
pentru energie:
l În S.I. unitatea pentru
energie este joule, în onoarea
omului de ºtiinþã britanic
James Prescott Joule (18181889) care a fãcut studii
despre lucru mecanic ºi
cãldurã:
1 J = 1 kg · m2/s2
O masã de 2 kg care se
deplaseazã cu viteza de 1 m/s
are o energie cineticã de 1 J:
1 2 1
mv = [2 kg ⋅ (1 m / s)2 ] =
2
2
= 1 kg ⋅ m 2 / s2 = 1 J

Ec =

Un joule nu reprezintã o
cantitate mare de energie ºi
de aceea se foloseºte adesea
kJoule:
1 kJ = 1 000 J.
l Uzual, energia care însoþeºte reacþiile chimice se exprimã în calorii (nu este unitate în S.I.) utilizatã în
chimie, biologie, biochimie.
l Caloria se defineºte drept
cantitatea de energie produsã de 1 g de apã pentru
a-ºi mãri temperatura cu 1¯C:
1 cal = 4,184 J
1kcal = 1 000 cal

un exemplu de forþã. Orice împingere sau tragere efectuatã asupra
unui obiect constituie o forþã. În exemplul nostru forþa de atracþie
gravitaþionalã trage halterele cãtre pãmânt.
În chimie, studiul în acest sens se concentreazã asupra altor tipuri de
forþe; de exemplu, nucleele atomilor încãrcaþi pozitiv exercitã atracþie
asupra electronilor încãrcaþi negativ. Când se ridicã halterele se produce
lucru mecanic care se opune forþei gravitaþionale. Similar, când se mãreºte
distanþa dintre proton ºi electron este necesar lucru pentru a înfrânge
forþa de atracþie dintre ei.
Lucrul mecanic L consumat atunci când se deplaseazã obiecte împotriva unei forþe (forþa gravitaþionalã) este egal cu produsul dintre forþa F
ºi distanþa d pe care se deplaseazã obiectul:
L=F×d
Lucrul mecanic este un mijloc de a transfera energia care rezultã în
cursul unei deplasãri împotriva unei forþe. Energia, sub forma lucrului
mecanic, trebuie sã fie folositã pentru a deplasa un obiect contra unei
forþe. Este necesar mai mult lucru pentru a ridica niºte haltere grele decât
unele uºoare, pentru cã forþa gravitaþionalã exercitatã asupra halterelor
mai grele este mai mare.
În timp ce ridicãm halterele, ne încãlzim. Corpul omenesc genereazã
cãldurã în timpul procesului. Cãldura reprezintã energia care se transferã
de la un obiect la altul din cauza diferenþei de temperaturã. Pe mãsurã
ce ne încãlzim, corpul nostru cedeazã cãldurã mediului înconjurãtor. Prin
urmare, în momentul ridicãrii halterelor, se consumã energie sub formã
de lucru ºi cãldurã.
Din cele prezentate anterior se poate concluziona cã lucrul mecanic ºi
cãldura reprezintã douã modalitãþi prin care au loc schimburile de
energie la nivel macroscopic.
În consecinþã, energia reprezintã capacitatea de a produce lucru mecanic sau de a transfera cãldurã.
Un alt aspect al conceptului de energie poate fi abordat pornind de la
observaþia cã obiectele posedã energie datoritã miºcãrii ºi poziþiei lor.
Astfel spus, obiectele sau moleculele pot avea energie sub douã forme:
energie cineticã ºi energie potenþialã.
Energia cineticã reprezintã energia de miºcare; mãrimea energiei
cinetice (Ec) depinde de masa m ºi de viteza v.
1
mv 2
2
Energia potenþialã este energia pe care o înmagazineazã un obiect în
virtutea poziþiei relative faþã de alte obiecte. Aceasta este rezultatul
atracþiilor ºi repulsiilor obiectelor în relaþia cu alte obiecte. În acelaºi
mod, un electron are energie potenþialã când se aflã în apropierea unui
proton, datoritã forþei de atracþie electrostaticã dintre cele douã particule.
Ec =
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În alte contexte, vei întâlni alte forme de energie, cunoscute sub numele
de energie chimicã sau energie termicã. Aceste forme de energie pot fi
asimilate ca energie cineticã sau potenþialã la nivel atomic sau molecular. De exemplu, energia chimicã a benzinei poate fi privitã ca energie
potenþialã înmagazinatã în aranjamentul electronilor ºi nucleelor atomilor
din structura moleculelor ce formeazã benzina.
Energia termicã este energia asociatã miºcãrii moleculelor ºi, în
consecinþã, poate fi interpretatã ca energie cineticã.
Cãldura reprezintã transferul de energie termicã între douã obiecte
care au energii cinetice diferite. Energia se transferã de la obiectul mai
cald (ale cãrui molecule au un nivel mai mare de energie cineticã) la
obiectul mai rece (ale cãrui molecule au un nivel mai mic al energiei
cinetice).

Modific\ri energetice în reac]iile chimice.
C\ldur\ de reac]ie
Când studiem modificãrile energetice ale unei reacþii chimice ne
focalizãm atenþia asupra unei pãrþi limitate ºi bine definite; partea studiatã
este numitã sistem. Pentru un sistem se studiazã schimbãrile energetice
care se produc în raport cu mediul înconjurãtor. De exemplu, un amestec
gazos format din H2 ºi O2 (fig. 4) constituie un sistem iar cilindrul ºi
pistonul constituie o parte din mediul înconjurãtor.
Când H2 reacþioneazã cu O2 se formeazã apã ºi se elibereazã energie.
2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l) + energie
Starea iniþialã este caracterizatã prin faptul cã atomii de hidrogen,
respectiv atomii de oxigen, sunt legaþi între ei; în starea finalã atomii de
hidrogen sunt legaþi de atomii de oxigen.
Cãldura de reacþie reprezintã cantitatea de cãldurã schimbatã între
sistemul de reacþie ºi mediul înconjurãtor la o temperaturã (t).

Activitate
de documentare
Pornind de la faptul cã cea
mai mare parte a energiei de
care avem nevoie pe Pãmânt
provine de la Soare, direct sau
indirect, oamenii de ºtiinþã
cautã soluþii pentru ca energia
radiantã sã poatã fi transformatã în energie electricã sau
mecanicã.
Cautã informaþiile necesare
pentru a întocmi un proiect cu
tema: Posibilitãþi de perspectivã pentru a utiliza mai eficient
energia soarelui ºi apelor,
a vântului ºi mareelor.

Fig. 4. Amestecul O2 + H2 constituie un sistem delimitat de mediul
înconjurãtor.
termometru

Cãldura de reacþie se determinã prin diferenþa de energie dintre starea
iniþialã ºi starea finalã a sistemului.
Cãldura de reacþie poate fi mãsuratã plasând sistemul care reacþioneazã
într-un dispozitiv special numit calorimetru (fig. 5).
O realitate a naturii ce guverneazã multe procese în chimie constã în
faptul cã sistemele tind sã ajungã la o stare minimã de energie.

agitator

Energia totalã a unui sistem reprezintã suma energiilor cinetice ºi
potenþiale ale tuturor componenþilor sistemului.
Pentru sistemul format din H2 ºi O2, energia totalã include pe lângã
modificãrile energetice datorate miºcãrii ºi interacþiei moleculelor de H2
ºi O2 ºi alte componente energetice ale atomilor (nucleu ºi electroni).

vas cu douã
straturi
izolatoare

Fig. 5. Calorimetrul.
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Energia internã include
toate formele de energie nemãsurabile sau greu mãsurabile implicate la formarea
particulelor din nucleu, a
nucleului însuºi, a straturilor
electronice º.a. Ea include ºi
unele tipuri de energii care
pot fi mãsurate, cum sunt
energiile de legãturã sau
energiile cinetice de miºcare.

Suma tuturor formelor de energie ale unui sistem se numeºte energie
internã.
Întrucât într-un sistem se produc numeroase tipuri de miºcãri ºi
interacþii, nu se poate determina cu exactitate energia pentru fiecare sistem.
Se pot mãsura variaþiile energiei interne care însoþesc procesele chimice
ºi fizice.
Energia internã este o funcþie de stare pentru cã depinde numai de starea
iniþialã ºi de starea finalã a sistemului.
Se defineºte variaþia energiei interne (∆E) ca diferenþa dintre energia
internã a sistemului în starea finalã (dupã reacþie totalã) ºi energia internã
din starea iniþialã (la începutul reacþiei).
∆E = Efinal  Einiþial

H2(g), O2(g)

∆E
negativã

∆E
pozitivã

l ∆E > 0 rezultã când E
> Einiþial, indicã faptul cã sistemul primeºte
final
energie din mediul înconjurãtor.
l ∆E < 0 rezultã când E
< Einiþial, indicã faptul cã sistemul cedeazã
final
energie mediului înconjurãtor.
În reacþiile chimice starea iniþialã se referã la reactanþi, iar starea
finalã se referã la produºii de reacþie.
Când H2 reacþioneazã cu O2 formând apã, sistemul pierde energie;
energia produºilor este mai micã decât cea a reactanþilor ºi ∆E are valoare
negativã (fig. 6).

Rela]ia dintre varia]ia energiei interne,
c\ldura de reac]ie [i lucrul mecanic

2H2O(g)

Fig. 6. Când H2 reacþioneazã cu
O2, sistemul pierde energie.

Dupã cum s-a precizat în paginile anterioare, sistemele pot schimba
energie cu mediul înconjurãtor prin douã cãi: cãldurã sau lucru mecanic.
Când un sistem este supus unor transformãri fizice sau chimice,
modificãrile care însoþesc variaþia energiei interne (∆E), se datoreazã
cãldurii primite sau cedate de sistem mediului înconjurãtor, (Q,) ºi
lucrului mecanic efectuat (L), reprezentatã schematic în figura 7.
∆E = Q + L

Sistem
Cãldura Q(+)

∆E(+)
Lucru mecanic L(+)

Fig. 7. Relaþia dintre L ºi Q.

Cãldura primitã de sistem din mediul înconjurãtor are semn pozitiv
(Q > 0); atât cãldura primitã de sistem cât ºi lucrul efectuat duc la creºterea
energiei interne (fig. 7).
Pe de altã parte, cãldura pierdutã de sistem (Q < 0), cedatã mediului
înconjurãtor, ºi lucrul mecanic efectuat determinã scãderea energiei interne.
De exemplu, dacã sistemul absoarbe 50 J sub formã de cãldurã ºi
efectueazã un lucru mecanic de 10 J, atunci ∆E = 50  10 = 40 J.
8
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Fenomene endoterme. Fenomene exoterme
Din cele prezentate anterior, se deduce cã fenomenele fizice ºi chimice
sunt însoþite de absorbþie sau degajare de cãldurã.
Astfel, când are loc o reacþie chimicã sau o transformare fizicã în
urma cãreia sistemul absoarbe cãldurã, procesul este endoterm (endo
 prefix care înseamnã înãuntru). Dacã are loc o reacþie chimicã sau
o transformare fizicã în urma cãreia sistemul cedeazã cãldurã, procesul
este exoterm (exo  prefix care înseamnã în afarã).
Aminte[te-]i!
În clasa a IX-a, la studiul fenomenului de dizolvare, ai aflat cã
dizolvarea poate fi exotermã sau endotermã, atât pentru substanþele
ionice, cât ºi pentru compuºii moleculari.
De exemplu, la dizolvarea clorurii de amoniu, NH4Cl, în apã, temperatura soluþiei scade  dizolvare endotermã; când se dizolvã acidul
sulfuric, H2SO4 în apã, temperatura soluþiei creºte  dizolvare exotermã.

Dacã procesele chimice au
loc în recipiente deschise, cea
mai mare parte din energia
pierdutã/primitã de sistem se
gãseºte sub formã de cãldurã; numai cantitãþi mici de
cãldurã sunt implicate în
expansiunea sau contracþia
sistemului. Astfel, cãldura
pierdutã/primitã reprezintã
baza modificãrii energetice a
sistemului.

Reacþia dintre soluþiile de sulfocianurã de amoniu, NH 4SCN, ºi
hidroxid de bariu, Ba(OH)2, are loc cu absorbþie de cãldurã, deci este o
reacþie endotermã; ca urmare a acestei reacþii, temperatura scade de la
20¯C la 9¯C (fig. 8).
Ecuaþia termochimicã a procesului se scrie:
2NH4SCN(aq) + Ba (OH)2 (aq) + Q → Ba (SCN)2 (aq) + 2NH3 (g) + 2H2O(l)

Reacþia dintre pulberea de aluminiu ºi oxidul de fier (III) este o reacþie
puternic exotermã; odatã pornitã, reacþia are loc rapid (fig. 9):
2Al(s) + Fe 2 O 3 (s) → Al 2 O 3 (s) + 2Fe(l) + Q

Fig. 8. Reacþia endotermã dintre
NH4SCN ºi Ba(OH)2; temperatura
scade de la 20¯C la 9¯C.

Entalpia de reac]ie
Cea mai mare parte a transformãrilor fizice ºi chimice, inclusiv cele ale
sistemelor vii, are loc la presiunea constantã a atmosferei terestre. Astfel,
marea majoritate a reacþiilor chimice ce se petrec în laborator au loc în
vase deschise cãtre atmosferã, prin urmare la presiune constantã.
Când este vorba despre cãldura absorbitã/cedatã la presiune constantã,
chimiºtii folosesc o mãrime specialã, numitã entalpie, notatã cu H (grec.
enthalpein = a încãlzi).
Entalpia de reacþie reprezintã variaþia de cãldurã a reacþiilor chimice la presiune constantã.
Entalpia unui sistem nu se poate mãsura, dar se poate evalua ºi calcula
variaþia de entalpie, ∆H. Variaþia de entalpie a unui proces este egalã cu
cãldura primitã sau cedatã de sistem la presiune constantã:
∆H = Qp

Fig. 9. Reacþia exotermã dintre
Al ºi Fe2O3, cunoscutã sub denumirea de reacþie termitã, decurge
violent dupã momentul declanºãrii.
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Variaþia de entalpie, ∆H, reprezintã diferenþa dintre entalpia sistemului
la sfârºitul reacþiei ºi la începutul acesteia.

Mediu înconjurãtor
Sistem

∆H = Hfinal  Hiniþial

Cãldurã

⇒

∆H = Hproduºi  Hreactanþi

Când Hproduºi > Hreactanþi, ∆H > 0 ⇒ sistemul a primit cãldurã din mediul
exterior; a avut loc un proces endoterm (fig. 10, a)
l Când H
< Hreactanþi, ∆H < 0 ⇒ sistemul a cedat cãldurã mediului
produºi
exterior; a avut loc un proces exoterm (fig. 10, b)
De exemplu, sinteza apei din elemente este un proces exoterm (fig. 11);
ecuaþia termochimicã este:
l

(a)

∆H(+)
Reacþie endotermã
Mediu înconjurãtor
Sistem

Cãldurã

∆H()
Reacþie exotermã

(b)

Fig. 10. (a) Sistemul absoarbe
cãldurã, ∆H > 0
(b) Sistemul cedeazã cãldurã,
∆H < 0
2H2(g) + O2(g)

Semnul negativ de la ∆H indicã faptul cã reacþia este exotermã.
Combustia H2 este exotermã, fapt care aratã cã produºii de reacþie au
o entalpie mai micã decât reactanþii.
Pentru calcule bazate pe variaþia de entalpie a reacþiilor chimice, trebuie
þinut cont de unele caracteristici ale entalpiei:
u Entalpia este o proprietate extensivã, adicã mãrimea ∆H este direct
proporþionalã cu cantitatea de reactanþi consumatã în proces.
De exemplu, la combustia unui mol de CH4 s-a determinat experimental cã se degajã o cantitate de cãldurã de 802 J.

CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO 2 (g) + 2H 2 O(g) ∆H = 802 kJ

∆H < 0
(exotermã)

Entalpia

2H 2 (g) + O 2 (g) → 2H 2 O(g) ∆H = 483,6 kJ

2H2O(g)

Fig. 11. Diagrama energeticã
aratã cã reacþia dintre H2 ºi O2
este exotermã.

{tia]i c\
exploziile dezastruoase
produse la bordul aeronavei
germane Hinderburg (1937)
ºi al navetei spaþiale Challenger (1986) au fost cauzate de
reacþia exotermã ºi deosebit
de rapidã, la temperaturi crescute, dintre H2 ºi O2 (H2 este
un excelent combustibil).

Întrucât combustia unui mol de CH4 cu 2 moli O2 produce 802 kJ, se
deduce cã la combustia, de exemplu, a 3 moli de CH4 se va degaja o
cantitate de cãldurã de 3 ori mai mare.
Astfel, într-o reacþie chimicã variaþia de entalpie depinde de numãrul
de moli al fiecãrui component participant la reacþie.
∆H = ∑ n p H p − ∑ n r H r

unde np este numãrul de moli ai produºilor; Hp = entalpiile produºilor de
reacþie; nr = numãrul de moli ai reactanþilor; Hr = entalpiile reactanþilor.
Activitate individual\
1. Calculaþi cantitatea de cãldurã care se degajã la arderea a 6,4 g
metan. (∆HCH4 = 802 kJ/mol)
2. Azotatul de amoniu se descompune conform reacþiei:
NH 4 NO 3 (s) → N 2 O(g) + 2H 2 O(g) ∆H = 37 kJ
Calculeazã cantitatea de cãldurã care se produce când se descompun 25 g NH4NO3.
R 1. 320,8 kJ; 2. 11,6 kJ.
10
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u Variaþia de entalpie a unei reacþii este egalã ca mãrime dar de
semn contrar cu ∆H pentru reacþia inversã.
De exemplu, pentru reacþia dintre CH4 ºi vaporii de apã se reprezintã
echilibrul (fig. 12):
1

CH 4 (g) + H 2 O (g)  CO (g) + 3H 2 (g) ∆H1 = 196 kJ; ∆H2 = 196 kJ

CH4(g) + H2O (g)

∆H2 = 196 kJ

∆H1 = 196 kJ

2

Variaþia de entalpie a unei reacþii depinde de starea de agregare a
reactanþilor ºi produºilor.
De exemplu, dacã la combustia CH4 apa este lichidã, variaþia entalpiei
este diferitã de cea în care apa este în stare gazoasã.
(1) CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO 2 (g) + 2 H 2 O( g ) ∆H1 = 802 kJ
u

(2) CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO 2 (g) + 2 H 2 O( l ) ∆H2 = 890 kJ
Se observã cã la transformarea (2) se degajã o cantitate mai mare de
cãldurã; diferenþa se datoreazã cãldurii degajate când apa trece din stare
gazoasã în stare lichidã.
2H 2 O(g ) → 2H 2 O(l ) ∆H = ∆H2  ∆H1 = 88 kJ

CO (g) + 3H2 (g)

Fig. 12. Variaþia de entalpie
în reacþia dintre metan ºi vaporii
de apã.

C\ldura de formare
Modificarea (variaþia) de entalpie care apare la formarea unui anumit
compus din elementele sale componente este o mãrime foarte utilã când
trebuie sã comparãm între ele reacþii sau sã efectuãm unele calcule
termochimice.
Pentru a facilita compararea semnificativã a valorilor ∆H ale diferitelor
reacþii, chimiºtii au cãzut de acord sã stabileascã o serie de stãri standard.
Pentru elemente, stãrile standard alese sunt acele forme fizice ale elementului care sunt stabile la presiunea de 1 atm ºi temperatura de 25¯C.
Convenþional, entalpia unui element în condiþii standard este consideratã nulã.
Variaþia de entalpie a sistemului în reacþia de sintezã a unui mol
de substanþã din elementele componente în starea lor standard
reprezintã cãldura de formare (entalpia de formare).
Entalpia de formare standard se noteazã cu ∆H 0f , se exprimã în
kJ/mol ºi este tabelatã la temperatura de 25¯C ºi presiunea de 1 atm.
De exemplu, la formarea unui mol de CO2(g) în condiþii standard,
prin arderea unui mol de carbon (grafit) cu un mol de oxigen, sistemul
cedeazã 393,5 kJ.
Ecuaþia termochimicã a procesului de ardere puternic exoterm este:
C(s) + O 2 (g) → CO 2 (g) + 393, 5 kJ
Dacã se indicã variaþia de entalpie:
0
C(s) + O 2 (g) → CO 2 (g) ∆H f = 393,5 kJ

Variaþiile de entalpie, ∆H,
sunt tabelate în funcþie de
natura transformãrii fizice
sau chimice; de exemplu,
existã tabele pentru entalpiile de vaporizare (∆HV,
pentru a transforma lichidele în gaze), entalpiile de
ardere (∆H, pentru arderea
unei substanþe în O2) º.a.
Un loc deosebit de important în categoria datelor termochimice îl reprezintã valorile entalpiilor de formare.

Calculele termochimice
necesare în industria chimicã, în biochimie, în procesele de combustie utilizeazã valorile entalpiilor standard.
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În cazul compuºilor, starea standard reprezintã starea fizicã (solidã, lichidã
sau gazoasã) indicatã prin
simbolul care urmeazã formula compusului la presiune de 1 atm ºi la temperatura de 25¯C.
l Dacã o substanþã existã în
mai multe stãri se alege ca
stare standard forma cea
mai stabilã.
l În cazul soluþiilor, ca stare
standard se considerã soluþiile de concentraþie 1M.
l

Se observã cã între valoarea entalpiei ºi a cãldurii de
reacþie existã relaþia:
∆H = Q.
În funcþie de stabilirea semnelor efectului termic în raport cu sistemul de reacþie
sau cu mediul exterior se
stabilesc relaþiile:
l semnul variaþiei de entalpie se stabileºte în raport cu
sistemul; dacã sistemul absoarbe cãldurã, efectul
termic se considerã pozitiv
(∆H > 0), iar când sistemul
cedeazã cãldurã efectul termic este negativ (∆H < 0);
l semnul cãldurii de reacþie
se stabileºte în raport cu
mediul exterior; dacã mediul exterior cedeazã cãldurã sistemului de reacþie,
semnul efectului termic este
considerat negativ (Q < 0),
iar dacã mediul exterior
primeºte cãldurã de la sistemul de reacþie, efectul
termic este pozitiv (Q > 0).

În consecinþã, entalpia de formare a unui mol de CO2(g) în condiþii
standard are valoarea 393,5 kJ.
Pornind de la realitatea naturii ce guverneazã transformãrile chimice,
ce constã în faptul cã sistemele tind sã ajungã la o stare minimã de energie,
în funcþie de valorile cãldurilor de formare ale substanþelor se pot formula concluzii asupra stabilitãþii acestora.
Astfel, în reacþia de sintezã a apei din elemente se degajã cãldurã; în
consecinþã, energia potenþialã a sistemului scade ºi conform principiului
stãrii minime de energie, sistemul trece într-o stare mai stabilã ( ∆H 0f < 0).
1
H 2 (g) + O 2 (g) → H 2 O(l) ∆H 0f = 285,8 kJ
2
Sinteza acidului iodhidric (HI) din elemente este un proces endoterm;
sistemul absoarbe cãldurã ºi entalpia de formare a HI este mai mare ca a
elementelor din care rezultã:
1
1
H 2 (g) + I 2 (g) → HI(g) ∆H 0f = 25,9 kJ
2
2
În consecinþã, sistemul este mai puþin stabil întrucât energia sa a crescut;
formarea HI are loc cu absorbþie de energie din mediul înconjurãtor.
Cu cât entalpia de formare ( ∆H 0f ) a unei substanþe este mai micã
(negativã), cu atât substanþa este mai stabilã (tabelul 1).
Entalpia de formare se utilizeazã pentru determinarea variaþiei de
entalpie a reacþiilor; în acest sens se foloseºte relaþia deja cunoscutã:

∆H = ∑ n p H p − ∑ n r H r
De exemplu, pentru reacþia de ardere a propanului se poate calcula
cãldura de combustie stabilind valorile ∆H 0f din tabelul 1.
C3 H 8 (g) + 5O 2 (g) → 3CO 2 (g) + 4H 2 O(l)
∆H = 3∆H 0f (CO2 ) + 4 ∆H 0f (H 2 O)  −  ∆H 0f (C3 H8 ) + 5∆H 0f (O2 ) 

Pentru O2, ∆H 0f(O2 ) = 0 .
∆H =  3 ( −393, 5 kJ ) + 4 ( − 285,8 kJ ) − 1 ⋅ ( − 103,85 kJ ) + 5 ⋅ 0 kJ  =

= (2324 kJ)  (103,85 kJ) = 2220 kJ
Activitate individual\
1. Comparã cantitatea de cãldurã produsã la arderea unui gram de
propan, C3H8 (fig. 13), cu cãldura produsã la arderea unui gram de
benzen, C6H6 .
2. Utilizând entalpiile de formare din tabelul 1, calculeazã variaþia
de entalpie la combustia unui mol de etanol.
C2 H 5 OH(l) + 3O 2 (g) → 2CO 2 (g) + 3H 2 O(l)
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R 1. În exemplul de la pag. 12, s-a determinat ∆H0 pentru reacþia de
combustie a unui mol de propan:
∆H0 = 2220 kJ/mol C3H8, µ C3 H8 = 44 g/mol
Cãldura degajatã pentru 1 g de propan:
−2220 kJ / mol
= 50,5 kJ/g
44 g / mol
Se calculeazã cãldura degajatã la arderea unui mol de benzen
15
C6 H 6 (l) + O 2 (g) → 6CO 2 (g) + 3H 2 O(l)
2
15


∆H =  6 ∆H 0f (CO2 ) + 3∆H 0f (H2 O)  −  ∆H 0f (C6 H6 ) + ∆H 0f (O2 )  =
2


= 6 · (393,5 kJ) + 3 · (285,8 kJ)  (49,04 kJ) = 3267 kJ
µ C6 H 6 = 78 g/mol

3C(grafit) + 4H2(g) + 5O2(g)
Elemente
C3H8(g) + 5O2(g)
Reactanþi
Entalpia

3. Cunoscându-se variaþia de entalpie standard a reacþiei de
descompunere a carbonatului de calciu:
CaCO3 (s) → CaO(s) + CO2 (g) ∆H 0 = 178,1 kJ
calculeazã entalpia de formare standard a CaO, folosind datele din
tabelul 1 pentru entalpiile de formare a CO2(g) ºi CaCO3(s).

3CO2(g) + 4H2O(g)
Produºi

Fig. 13. Variaþia de entalpie la
arderea propanului.

În general, la arderea unui
gram de hidrocarburã, cantitatea de cãldurã obþinutã
variazã între 40 ºi 50 kJ.

Cãldura degajatã pentru 1 g de benzen:
−3267 kJ / mol
= 41,9 kJ/g
78 g / mol
2. 1366,7 kJ; 3. 635,5 kJ.

Legea lui Hess
Pornind de la faptul cã entalpia este o funcþie de stare, variaþia de
entalpie, ∆H, a unui proces chimic depinde doar de cantitatea de substanþe
participante la reacþie, de natura stãrii iniþiale a reactanþilor ºi de stadiul
final al produºilor de reacþie. Aceasta înseamnã cã, dacã o anumitã reacþie
poate avea loc într-o singurã etapã sau într-o serie de etape, suma variaþiilor de entalpie ale fiecãrei etape trebuie sã fie aceeaºi cu variaþia de
entalpie a procesului efectuat într-o singurã etapã.
În anul 1840, fizicianul rus G.H. Hess, în urma studiilor termochimice
efectuate asupra unor reacþii chimice, a enunþat legea care îi poartã numele,
legea lui Hess:
Cãldura absorbitã sau cedatã într-un proces chimic este constantã
ºi depinde numai de starea iniþialã ºi de starea finalã a sistemului,
indiferent de calea urmatã de reacþie.

Denumirea
substanþei
Acetilenã
Etenã
Etan
Metan
Propan
Etanol
Glucozã
Zaharozã
Apã
Amoniac
Acid clorhidric
Acid iodhidric
Carbonat de
calciu
Clorurã de
sodiu
Bicarbonat de
sodiu
Benzen
Dioxid
de carbon
Hidroxid
de calciu

13

Formula

∆H 0f (kJ/mol)

C2H2(g)
C2H4(g)
C2H6(g)
CH4(g)
C3H8(g)
C2H5OH(l)
C6H12O6(s)
C12H22O11(s)
H2O(l)
NH3(g)
HCl(g)
HI(g)

226,7
52,3
84,68
74,85
103,85
277,7
1260
2221
285,8
46,19
92,3
25,9

CaCO3(s)

1207,1

NaCl(s)

411

NaHCO3(s) 947,7
C6H6(l)
49,04
CO2 (g)
393, 5
Ca(OH)2

986,2

Tabelul 1. Entalpiile standard de
formare, ∆H 0f , la 25¯C ºi 1 atm
pentru câteva substanþe
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Altfel spus, variaþia totalã a cãldurii de reacþie este independentã de
numãrul ºi de tipul etapelor intermediare prin care trece sistemul.
Variaþia entalpiei este egalã cu suma variaþiilor entalpiilor pentru
fiecare reacþie.
Legea lui Hess poate fi ilustratã examinând oxidarea azotului la dioxid
de azot; reacþia totalã poate fi scrisã într-o etapã, pentru care variaþia de
entalpie este ∆H1:
(1) N 2 (g) + 2O 2 (g) → 2NO 2 (g) ∆H1 = 68 kJ
Reacþia poate avea loc în douã etape distincte, cu variaþiile de entalpie
desemnate prin ∆H2 ºi ∆H3:
(2) N 2 (g) + O 2 (g) → 2NO(g)
∆H2 = 180 kJ
CO2(g)

+1
/
28 2O
3k 2
J

(g)
/2O 2 J
+1 0,5 k
11

+O2(g)
C(s) 393,5 kJ

CO(g)
Fig. 14. Obþinerea CO2 are loc

fie direct prin arderea C, fie
printr-o etapã intermediarã
(formarea CO).

(3) 2NO(g) + O 2 (g) → 2NO 2 (g) ∆H3 = 112 kJ
Ecuaþia totalã (1) se obþine prin însumarea ecuaþiilor reacþiilor
intermediare (2) ºi (3):
N 2 (g) + 2O 2 (g) → 2NO 2 (g) ∆H2 + ∆H3 = 68 kJ

∆H1 = ∆H2 + ∆H3 = 68 kJ
Prin urmare, dacã reacþia are loc în mai multe etape, variaþia entalpiei
reacþiei totale este egalã cu suma algebricã a variaþiilor entalpiilor reacþiilor
intermediare. Exemple asemãnãtoare sunt ilustrate în figurile 14 ºi 15.
Legea lui Hess prezintã multiple aplicaþii practice, întrucât cu ajutorul
acesteia se pot face calcule termochimice ce nu pot fi determinate pe
cale experimentalã, cum ar fi:
l calcularea entalpiilor de formare a unor substanþe ce nu se pot
obþine direct prin sintezã din elemente;
l determinarea variaþiilor entalpiilor de reacþie ale unor procese ce
au loc în condiþii dificile ºi care nu se pot mãsura.
Activitate individual\

Þinând cont de legea lui
Hess, se poate deduce cã asupra ecuaþiilor termochimice
se pot efectua aceleaºi operaþii matematice ca ºi asupra
ecuaþiilor algebrice (adunarea, scãderea, amplificarea, trecerea componenþilor
dintr-o parte în alta a ecuaþiei schimbând semnul).

1. Calculeazã variaþia entalpiei de combustie a reacþiei (1):
1
(1) C(s) + O 2 (g) → CO(g)
∆H1 = ?, cunoscând
2
(2) C(s) + O 2 (g) → CO 2 (g)
∆H2 = 393,5 kJ
1
(3) CO(g) + O2 (g) → CO2 (g) ∆H3 = 283 kJ
2
2. Carbonul existã în douã forme alotropice: diamant ºi grafit.
Cunoscând variaþiile entalpiilor de combustie ale grafitului ºi diamantului, calculeazã variaþia de entalpie la transformarea grafitului în diamant.
(1) C(grafit) → C(diamant)
∆H1 = ?
(2) C(grafit) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H2 = 393,5 kJ
(3) C(diamant) + O2 (g) → CO2 (g) ∆H3 = 395,1 kJ
14
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R 1. Din ecuaþia termochimicã (2) se scade ecuaþia (3) ºi se obþine ecuaþia
(1): ∆H1 = ∆H2  ∆H3 = 110,5 kJ;
2. Ecuaþia (1) se obþine efectuând diferenþa dintre ecuaþiile (2) ºi (3):
∆H1 = ∆H2  ∆H3;
3. Reacþia (2) este inversa procesului chimic (1):
∆H2 = ∆H1 ⇒ ∆H2 =  87,78 kJ;
4. ∆H1 = ∆H3  ∆H2 = 137 kJ. 5. ∆H = 2(∆H2) + ∆H3  ∆H1 = 226,7 kJ;
6. ∆H = 304,1 kJ; 7. 45,97 kJ

În reacþiile reversibile,
variaþia de entalpie a reacþiei directe este egalã (în
modul) cu variaþia de entalpie a reacþiei inverse.

CH4(g) + 2O2(g)
∆H2 = 607 kJ
∆H1 =
890 kJ
Entalpia

3. Cunoscând entalpia de formare a sulfurii de carbon, calculeazã
variaþia entalpiei de descompunere a acestei substanþe:
(1) C (s) + 2S (s) → CS2 (l)
∆H1 = + 87,78 kJ
(2) CS2 (l) → C (s) + 2S (s)
∆H2 = ?
4. Prin adiþia H2 la acetilenã se obþin, în funcþie de condiþiile utilizate
etenã, respectiv etan. Cunoscând variaþiile de entalpie ale reacþiilor de
hidrogenare a acetilenei, calculeazã variaþia de entalpie a reacþiei de
hidrogenare a etenei:
(1) C2H4 (g) + H2 (g) → C2H6 (g)
∆H1 = ?
(2) C2H2 (g) + H2 (g) → C2H4 (g)
∆H2 =  174,3 kJ
(3) C2H2 (g) + 2H2 (g) → C2H6 (g)
∆H3 =  311,3 kJ
5. Calculeazã variaþia de entalpie (entalpia de formare a acetilenei)
pentru reacþia:
2C (s) + H2 (g) → C2H2 (g),
∆H = ?
cunoscând urmãtoarele reacþii ºi variaþiile de entalpie ale acestora:
5
(1) C 2 H 2 (g) + O 2 (g) → 2CO 2 (g) + H 2 O(l) ∆H1 =  1299,6 kJ
2
(2) C (s) + O2 (g) → CO2 (g)
∆H2 = 393,5 kJ
1
(3) H 2 (g) + O2 (g) → H 2 O(l)
∆H3 = 285,9 kJ
2
6. Calculeazã variaþia de entalpie a reacþiei:
NO (g) + O (g) → NO2 (g)
∆H = ?
cunoscând urmãtoarele informaþii:
NO (g) + O3 (g) → NO2 (g) + O2 (g) ∆H1 = 198,9 kJ
3
∆H2 = 142,3 kJ
O 3 (g) → O 2 (g)
2
O2 (g) → 2O (g)
∆H3 = 495 kJ
7. Calculeazã cãldura de formare a amoniacului în condiþii standard, cunoscând variaþiile de entalpie ale reacþiilor:
3
(1) 2NH 3 (g) + O 2 (g) → N 2 (g) + 3H 2 O(g) ∆H1 = 632,85 kJ
2
(2) 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g)
∆H2 = 483,2 kJ
1
3
∆H = ?
N 2 (g) + H 2 (g) → NH 3 (g)
2
2

15

∆H3 = 283 kJ
CO2(g) + 2H2O(g)

Fig. 15. Combustia metanului
poate avea loc cu formarea CO
sau CO2, în funcþie de volumul
de aer.
Cantitatea de cãldurã generatã la
combustia unui mol de CH4 nu
depinde de faptul cã reacþia are
loc în una sau mai multe etape:
∆H1 = ∆H2 + ∆H3
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vaporizare

H2O(l) → H2O(g)
topire

H2O(s) → H2O(l)
alotropie

C(diamant) → C(grafit)
(fig. 16)

Determin\ri termochimice
Efectele termice determinate de fenomenele fizice sau chimice se
denumesc dupã natura procesului la care se referã. Astfel:
l Efectele chimice înregistrate în transformãrile fizice pot fi:
à Cãldurã latentã de vaporizare (entalpie de vaporizare, ∆H ovaporizare )

Cãldurã de topire (entalpie de topire, ∆Hotopire )
à Cãldurã de alotropie (entalpie de alotropie, ∆H oalotropie )
dizolvare
à Cãldurã de dizolvare (entalpie de dizolvare, ∆H odizol var e )
NaOH(s) → NaOH(aq)
l Asemãnãtor, se definesc efecte termice înregistrate în transformãrile
chimice:
formare
1
H 2 (g) + O 2 (g) → H2O(l)
à Cãldura de formare din elemente (entalpia de formare, ∆H of , pe
2
care ai studiat-o în paginile anterioare)
combustie
à
Cãldura
de neutralizare (entalpia de neutralizare ∆Hneutralizare)
CH4 (g)+ 2O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g)
à Cãldura de ardere/combustie (entalpia de combustie, ∆H oc )
neutralizare
Pentru determinarea experimentalã a efectelor termice se utilizeazã un
NaOH (aq)+ HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l)
dispozitiv cunoscut sub numele de calorimetru, un vas etanº, izolat termic
de exterior (fig. 5). Metoda calorimetricã se bazeazã pe legea calorimetriei,
care þine seama de faptul cã într-un sistem izolat cãldura cedatã de un corp
cald este egalã cu cãldura primitã de un corp rece; altfel spus, cãldura
cedatã în cazul transformãrilor fizico-chimice este egalã cu cãldura primitã
de calorimetru; aceastã cãldurã se calculeazã cu relaþia:
à

Q = mc∆T ,

Fig. 16. Diamantul ºi grafitul sunt
formele alotropice ale carbonului.

Substanþa

Cãldura
specificã, c
(J/g · grad)

H2O (l)

4,18

H2O (s)

2,03

C (grafit)

0,71

Al (s)

0,89

Hg (l)

0,14

CaCO3 (s)

0,85

Tabelul 2. Cãldurile specifice
ale unor substanþe la 298 K

unde: m = masa lichidului din calorimetru (g);
c = cãldura specificã a lichidului (J/g · grad);
∆T = variaþia de temperaturã a lichidului (t1  t0).
Cãldura specificã a unei substanþe reprezintã cantitatea de cãldurã
primitã de 1 g substanþã pentru a determina o creºtere a temperaturii
cu 1¯C.
Activitate individual\
1. a. Calculeazã cantitatea de cãldurã pe care trebuie sã o primeascã
250 g apã pentru a creºte temperatura de la 22¯ C la 98¯ C.
b. Determinã capacitatea caloricã molarã a apei (cãldura specificã
a apei este 4,18 J/g·grad) (tabelul 2).
R 1. a. ∆T = 98¯  22¯ = 76¯ C
Q = m · c∆T = 250 g · 4,18 J/g·grd · 76¯ = 7,9 · 104 J = 79 kJ
b. Capacitatea caloricã molarã (cãldura necesarã unui mol de substanþã
pentru a creºte temperatura cu un grad) se calculeazã astfel:
C = c · µ = 4,18 J/g·grd · 18 g/mol = 75,2 J/mol · grd
16
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În cele ce urmeazã vom afla cum se determinã cãldura de dizolvare,
cãldura de neutralizare ºi cãldura de combustie.

Determinarea c\ldurii de dizolvare
Aminte[te-]i!
În clasa a IX-a, studiind fenomenul de dizolvare, ai aflat cã acest
proces fizic este însoþit de schimb energetic; în consecinþã, dupã cum
ai constatat ºi din paginile anterioare, putem spune cã dizolvarea este
exotermã sau endotermã.
Cãldura molarã de dizolvare (entalpia molarã de dizolvare) reprezintã cantitatea de cãldurã degajatã sau absorbitã la dizolvarea unui
mol de substanþã într-o cantitate foarte mare de solvent.
Pentru a cunoaºte etapele determinãrii cãldurii de dizolvare, vom considera
dizolvarea hidroxidului de sodiu în apã, care are loc cu cedare de cãldurã.
H2 O

NaOH(s) → Na + (aq) + HO − (aq) ∆Hdiz = 42,4 kJ/mol
Determinarea experimentalã a cãldurii de dizolvare a hidroxidului
de sodiu presupune o serie de etape:
l cântãrirea la balanþa analiticã a unei mase exacte de NaOH(s); de
exemplu, mNaOH(s) = 2g;
l mãsurarea cu ajutorul cilindrului gradat a unui volum de apã distilatã
în care va avea loc dizolvarea; de exemplu, Vapã distilatã = 200 mL;
l introducerea apei distilate în calorimetru;
l mãsurarea temperaturii apei din calorimetru (t );
0
l introducerea (trecerea) NaOH cântãrit în calorimetru ºi agitarea pânã
la dizolvarea completã;
l mãsurarea temperaturii dupã dizolvare (t  valoarea cea mai ridicatã).
1

Prelucrarea datelor
Se calculeazã diferenþa de temperaturã ∆t = t1  t0;
Se determinã cãldura absorbitã de soluþie prin dizolvarea NaOH:
Q = msoluþie · c · ∆t
c = 4,18 J/g · grad
ρ H2 O = 1 g/mL
msoluþie = mNaOH + mH O
m=ρ·V
l Se calculeazã numãrul de moli de NaOH utilizaþi:
m
/ NaOH = NaOH
µNaOH = 40 g/mol
µ NaOH
l Se determinã cãldura degajatã la dizolvarea unui mol de NaOH:

La dizolvare se produc
douã fenomene însoþite de
schimb energetic:
l difuziunea particulelor
solvatului printre cele ale
solventului, fenomen însoþit
de absorbþia de cãldurã
(fenomen endoterm);
l formarea unor legãturi
între particulele solvatului
ºi cele ale solventului, fenomen numit solvatare ºi însoþit de cedare de cãldurã
(fenomen exoterm).
Þinând cont de bilanþul
energetic, se distinge:
u dizolvare exotermã,
atunci când se degajã mai
multã cãldurã la solvatare
decât cãldura necesarã difuziunii particulelor;
u dizolvare endotermã,
când se absoarbe mai multã
cãldurã la difuziune decât se
degajã la solvatare.

l
l

2

∆H diz = −

Q

entalpia molarã de dizolvare a NaOH

/ NaOH

În determinãrile calorimetrice pe care le vom studia,
capacitatea caloricã a calorimetrului nu se ia în considerare, fiind foarte micã.
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Determinarea c\ldurii de neutralizare
Dupã cum vei afla ºi la capitolul Reacþii acido-bazice, reacþia de
neutralizare a acizilor cu bazele este un proces exoterm; astfel, la
neutralizarea unui acid tare monoprotic cu o bazã tare monoproticã se
cedeazã o cantitate de cãldurã de 57,27 kJ/mol acid sau bazã, indiferent
de natura acidului sau bazei.
mediu bazic
determinat
de culoarea
indicatorului

Reacþia de neutralizare dintre NaOH ºi HCl (fig. 17) se exprimã prin
ecuaþia chimicã:
Na + (aq) + HO − (aq) + H 3O + (aq) + Cl − (aq) → Na + (aq) + Cl − (aq) + 2H 2 O(l)
ºi se poate reduce la:
H 3O + (aq) + HO − (aq) → 2H 2 O(l) ∆H 0neutralizare = 57,27 kJ
În consecinþã:

Fig. 17. Reacþia de neutralizare
a NaOH cu HCl

Întrucât neutralizarea este
întotdeauna un proces exoterm, cãldura reacþiei de
neutralizare este utilizatã; în
industrie, de exemplu, o reacþie de neutralizare folositã
în industria îngrãºãmintelor
chimice are loc între amoniac
ºi acid azotic, în scopul obþinerii azotatului de amoniu:
NH 3 (aq) + HNO3 (aq) →

→ NH 4 NO3 (l)
∆ H 0neutralizare = 51,5 kJ

Reacþia fiind puternic exotermã, cãldura degajatã este
utilizatã pentru concentrarea
soluþiei de NH4NO3 obþinute.

Capacitatea caloricã a
calorimetrului fiind foarte
micã nu se ia în considerare.

Cãldura molarã de neutralizare (entalpia molarã de neutralizare)
reprezintã cãldura cedatã când un mol de ioni hidroniu ( H 3+O)
reacþioneazã cu un mol de ioni hidroxid (HO) în soluþie diluatã.
Determinarea cãldurii molare de neutralizare a unei soluþii de acid
clorhidric, HCl, cu o soluþie de hidroxid de sodiu, NaOH, presupune
urmãtoarele etape:
l mãsurarea cu ajutorul cilindrului gradat a unui volum de soluþie HCl
de concentraþie molarã cunoscutã; de exemplu, 100 mL soluþie HCl 0,5M;
l introducerea volumului mãsurat de HCl în calorimetru;
l mãsurarea cu ajutorul cilindrului gradat a unui volum egal de soluþie
NaOH cu aceeaºi concentraþie; de exemplu, 100 mL soluþie NaOH 0,5M;
l introducerea volumului mãsurat de NaOH într-un pahar Berzelius;
l mãsurarea temperaturii celor douã soluþii de NaOH ºi HCl (temperatura t0 trebuie sã fie aceeaºi);
l introducerea soluþiei de NaOH peste soluþia de HCl ºi agitarea
amestecului;
l mãsurarea temperaturii dupã neutralizare (t  valoarea cea mai
1
ridicatã).

Prelucrarea datelor
Se calculeazã diferenþa de temperaturã ∆t = t1  t0;
Se determinã masa soluþiei, considerând ρsol = 1g/cm3, msol = 200 g
(pentru exemplul prezentat);
l Se determinã cãldura absorbitã de soluþie:
Q = msoluþie · c · ∆t
l Se calculeazã numãrul de moli de HCl (sau NaOH) introduºi:
/(HCl) = Vsol(HCl) · cmolarã(HCl) sau /(NaOH) = Vsol(NaOH) · cmolarã(NaOH)
l
l
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l Se determinã cãldura degajatã la neutralizarea unui mol de acid sau
de bazã (/HCl = /NaOH):

∆H 0neutralizare =

Q entalpia molarã de neutralizare a unui acid tare
/ monoprotic cu o bazã tare monoproticã are valoarea:

∆H 0neutralizare = 57,27 kJ/mol acid sau bazã

Determinarea c\ldurii de combustie

Reacþia de neutralizare
este un proces exoterm; determinarea cantitativã a
cãldurii de neutralizare face
posibilã utilizarea acesteia
în alte procese fizico-chimice, în procesele tehnologice care necesitã cãldurã.

Aminte[te-]i!
În clasa a X-a, la studiul hidrocarburilor ai aflat cã, prin combustia
(arderea) acestora, se obþin mari cantitãþi de cãldurã, hidrocarburile
constituind o sursã importantã de energie.
Surse de hidrocarburi
în naturã
Gaze naturale

Petrol (þiþei)

Cãrbune

Combustibili
Dupã cum ai constatat, dintre hidrocarburile utilizate drept combustibili cei mai importanþi sunt alcanii. Alcanii ard formând CO2 ºi H2O cu
degajare de cãldurã; reacþia fiind puternic exotermã, energia eliberatã
este utilizatã în diferite scopuri practice. În paginile precedente ai efectuat
calcule determinate de procesele de combustie ale unor hidrocarburi.
De exemplu, combustia metanului într-un volum suficient de aer
elibereazã o cantitate mare de energie, numitã entalpie de combustie
(cãldurã de ardere):
CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO 2 (g) + 2H 2 O(l) ∆H 0combustie = 890 kJ

Entalpia de combustie (cãldura de combustie) reprezintã cantitatea
de cãldurã degajatã la arderea unui mol de substanþã (combustibil).
Din tabelul 3 se observã cã entalpiile de combustie cresc odatã cu
numãrul atomilor de carbon din molecula alcanilor.
Pentru a compara eficienþa combustibililor se defineºte puterea
caloricã (q).
Puterea caloricã a combustibililor (q) (tab. 4 ºi 5) reprezintã cantitatea de cãldurã rezultatã la arderea completã a unui kg de combustibil
solid sau lichid, respectiv a unui m3 de combustibil gazos; altfel spus,

Combustia = procesul de
ardere a unui compus în prezenþa oxigenului; ea este
însoþitã de eliberare de
luminã ºi cãldurã (douã
forme de energie pe care
omul le-a descoperit odatã cu
focul, observând cã acestea
asigurã cãldurã).
Combustibili = materiale
de origine organicã, în general, care ard cu vitezã
micã, în contact cu oxigenul
din aer, cu formare de CO2,
H2O ºi dezvoltare de cãldurã.
Petrolul, un amestec complex de hidrocarburi saturate ºi aromatice, constituie
o importantã sursã de energie; aproximativ 90% din
cantitatea de petrol extrasã
se utilizeazã anual drept
combustibil.
Alcanul
Metan
Etan
Propan
Butan
Octan
Decan

19

Entalpia de
combustie
890
1560
2220
2877
5512
6778

Tabel 3. Cãldurile (entalpiile)
de combustie ale unor alcani
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CH4(g)
C2H6(g)
C3H8(g)
C4H10(g)
C8H18(l)
C10H22(l)
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Numãrul
atomilor
de C
1-2

5-10
10-16
15-25

Tipul
combustibilului
gaze
naturale
gaze lichefiate
de butelii
benzinã
kerosen
motorinã

> 25

pãcurã

3-4

Utilizãri
principale ale
combustibilului

puterea caloricã reprezintã cãldura care se degajã la arderea unitãþii de
masã (MJ/kg) sau de volum (MJ/m3; 1MJ = 103 kJ).

încãlzire, nevoi
casnice de bazã

∆H 0combustie
∆H 0combustie
⋅ 1000 sau q =
⋅ 1000
q=
µ
22, 4
Deºi arderile sunt procese puternic exoterme, convenþional, puterea caloricã
se considerã pozitivã ºi se mãsoarã în MJ (megajouli, 1MJ = 1000 kJ).
În procesul de ardere a celor mai mulþi combustibili se formeazã CO2
ºi H2O; întrucât apa se poate forma în stare lichidã sau gazoasã, trebuie
sã se aibã în vedere cãldura de vaporizare a apei, ∆H0vaporizare = 44 kJ/mol

automobile
avioane
motoare Diesel,
încãlzire
încãlzire, scopuri
industriale

Tabelul 4. Alcani  combustibili
Combustibil

Putere caloricã

Metan

36 MJ/m3

Propan

100 MJ/m3

Butan

120 MJ/m3

Benzinã

46 MJ/kg

Lemn

10-18 MJ/kg

Cãrbune

25-35 MJ/kg

Hidrogen

140 MJ/kg

Tabelul 5. Puterea caloricã a
unor combustibili
conductori
electrici
termometru
container
izolat
orificiu O2
camera
de reacþie
vas cu probã
agitator
apã

Fig. 18. Bomba calorimetricã

Deºi 1 g de benzinã produce
o cantitate dublã de energie
raportat la energia unui gram
de metanol, se preferã utilizarea metanolului la motoarele
de înaltã performanþã ºi la
maºinile de curse, deoarece
metanolul arde mult mai lent
decât benzina (compensând
dezavantajul greutãþii sale).

( ∆H 0vaporizare > 0, vaporizarea consumând cãldurã).
Din acest motiv se defineºte:
l puterea caloricã superioarã (q ), atunci când rezultã apã în stare lichidã;
s
l puterea caloricã inferioarã (q ) atunci când apa rezultatã este în stare gazoasã.
i
deoarece transformarea apei în vapori are loc cu consum de
qs > qi
cãldurã.
Cãldurile de combustie se determinã experimental în bomba calorimetricã (fig. 18); aceasta este un recipient de oþel inoxidabil (aprox. 200
cm3), rezistent la presiune mare, care se aflã în timpul determinãrii
cufundat într-un calorimetru cu apã. O masã de substanþã cântãritã, aflatã
în camera de reacþie, se aprinde prin trecerea unui curent electric printr-o
sârmã de oþel; arderea substanþei este instantanee. Se mãsoarã variaþia de
temperaturã a apei din calorimetru ºi se determinã astfel cãldura de ardere
la volum constant din care se calculeazã entalpia de combustie la presiune
constantã, ∆H 0combustie , în condiþii standard (25¯C, 1 atm).
De exemplu, entalpia de combustie a CH4, în condiþii standard, determinatã în bomba calorimetricã este:
CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO 2 (g) + 2H 2 O(l) ∆H 0c = 890 kJ/mol
Scãzând cãldura de vaporizare a celor 2 moli de apã (2 · 44 kJ/mol H2O):
CH 4 (g) + 2O 2 (g) → CO2 (g) + 2H 2 O(g) ∆H 0c = 802 kJ/mol
Pentru a compara puterea caloricã a combustibililor se utilizeazã termenul de combustibil convenþional  combustibil teoretic care serveºte
drept etalon pentru compararea combustibililor reali.

Activitate individual\
1. Metanolul este adesea utilizat drept combustibil pentru motoarele
de înaltã performanþã. Comparã valoarea entalpiei de combustie a unui
gram de metanol (CH3OH) cu cea obþinutã pentru un gram de benzinã,
considerând cã benzina este formatã numai din izooctan (C8H18)
∆H 0f (CH3OH ) =  239 kJ/mol ºi ∆H 0f (C8 H18 ) =  269 kJ/mol.

R ∆H CH 3OH = 22,71 kJ/g; ∆H C8 H18 = 47,7 kJ/g.
20
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*Energia în sistemele biologice

{tia]i c\

În organismele vii au loc transformãri chimice numeroase ºi variate,
implicând atât sinteze de molecule complexe, cât ºi procese de descompunere a acestora în molecule mai simple.
Organismul uman este un sistem termodinamic deschis, având cu mediul exterior atât schimb de substanþe, cât ºi schimb de energie.
Creºterea ºi existenþa organismului animal înseamnã consum de energie; energia necesarã organismului animal ºi, implicit, omului este consumatã pentru:
l Întreþinerea unor funcþii vitale (activitate nervoasã, respiraþie,
circulaþie sanguinã º.a.);
l Sintetizarea unor substanþe necesare organismului;
l Desfãºurarea activitãþilor fizice;
l Menþinerea constantã a temperaturii corpului (care pierde cãldurã
în contact cu mediul mai rece).
Toate aceste procese au loc cu absorbþie de energie, fiind reacþii
endoterme. Energia care se consumã este produsã prin transformãrile
biochimice ale unor substanþe din alimente; reacþiile în urma cãrora se
produce aceastã energie sunt reacþii exoterme.
Substanþele introduse în organism pentru a produce energia vitalã sunt:
grãsimile, zaharidele ºi proteinele. Alimentele reprezintã combustibilul
care ne furnizeazã energia; valoarea energeticã a acestora se mãsoarã în
kcal sau kJ, raportatã la o anumitã cantitate de produs. Tabelul alãturat
prezintã valorile energetice ale unor alimente (tabelul 6).
Raþia alimentarã trebuie sã asigure organismului cantitãþi suficiente
de proteine, glucide, grãsimi, vitamine ºi microelemente (minerale).

*Rolul ATP [i ADP în procesele energetice
din sistemele biologice
Acidul adenozindifosforic (ADP) ºi acidul adenozintrifosforic (ATP)
sunt molecule cu structurã complexã care se gãsesc în toate celulele vii.
Ca orice altã uzinã chimicã, celula are nevoie, pentru a opera în
bune condiþii, de cantitãþi relativ mari de combustibil. Atunci când
funcþioneazã normal, o mare parte dintre reacþiile celulare sunt procese
endoterme ºi, mai important, nu sunt procese spontane. Acest fapt poate
fi ilustrat prin descompunerea spontanã a componenþilor celulei dupã
moartea acesteia. Celulele vii utilizeazã drept combustibil glucoza (ºi
unii produºi ai descompunerii grãsimilor ºi proteinelor). Când glucoza
este oxidatã la CO2 ºi H2O se elibereazã energie, dar celula nu poate
folosi întotdeauna aceastã energie în momentul oxidãrii glucozei.

în ultima vreme, în
centrale nucleare pentru obþinerea energiei se foloseºte,
din ce în ce mai mult, combustibilul nuclear, format
dintr-un material ce conþine
izotopi ai unor elemente grele
(238U, 239Th).
Ecuaþia fisiunii nucleare,
ce produce o cantitate impresionantã de energie, pentru
uraniu se poate scrie:
235
1
92
141
1
92 U + 0 n → 36 Kr + 56 Ba + 3 0 n
la fisiunea unui gram de
uraniu se produce o energie
de 20 milioane kcal (2300 kWh;
1 kJ = 3600 kWh).
Alimentul

kcal/100 g

Carne de pasãre
Carne de vitã
Carne de porc
Unt
Brânzã grasã
Brânzã slabã
Lapte de vacã
Ouã
Zahãr
Fãinã
Cartofi
Pâine albã
Mere
Portocale
Alune
Varzã verde

180
200
300
740
400
150
40
150
400
360
100
235
46
35
570
22

Tabelul 6. Valoarea energeticã a unor alimente
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Aminte[te-]i!
În clasa a XI-a ai studiat
despre Acizi nucleici 
compuºi macromoleculari
care se gãsesc în toate celulele vii; unitãþile structurale, monomerii care formeazã macromoleculele
acizilor nucleici se numesc
nucleotide, cu structuri asemãnãtoare ADP-ului ºi
ATP-ului.

Totodatã, celula nu poate lãsa prea multã energie sã treacã în mediul
înconjurãtor. Dacã numai jumãtate din energia rezultatã la oxidarea
glucozei ar fi eliberatã celulei, temperatura acesteia s-ar ridica într-atât
încât enzimele ar fi inactivate. Ca urmare, celula are nevoie de un
mecanism prin care sã capteze ºi sã stocheze energia furnizatã de
combustibili, precum ºi de un alt mecanism prin care sã elibereze
aceastã energie atunci când este nevoie de ea ºi acolo unde este necesarã.
Baza celor douã mecanisme poate fi redatã simplificat din punct de
vedere chimic astfel: când un compus X este transformat într-un compus
Y se poate ceda sau absorbi energie, iar când Y se transformã în X are
loc procesul invers.
Procesul de degradare al glucozei presupune mai multe etape, în care
se degajã energie folositã pentru a transforma compusul X în Y; în timpul
formãrii moleculelor de tip Y se înmagazineazã ºi energie. Dacã celula
are nevoie la un moment dat de energie, aceasta se va obþine transformând
o parte din moleculele Y în X. Aceasta reprezintã, de fapt, mecanismul
de conversie a energiei dintr-o celulã.
Moleculele notate anterior X ºi Y sunt moleculele cu structurã
complexã de adenozindifosfat (prescurtat în literatura internaþionalã ADP)
ºi respectiv de adenozintrifosfat (prescurtat ATP).
NH2

Structurile utilizate pentru acidul fosforic, H3PO4, sunt:
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N
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HO P O P O CH2
O
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Adenozindifosfat (ADP)
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NH 2
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O

N

O

HO P O P O P O CH2
O

O

O

O

N

N
N

OH OH

Adenozintrifosfat (ATP)

Modelul structural al H3PO4

Cu toate cã moleculele ADP ºi ATP au structuri complexe, funcþia
lor de conversie a energiei este localizatã în porþiunea cu grupe fosfat
din structura moleculelor. În molecula ADP sunt douã grupe fosfat, iar
în cea de ATP sunt trei grupe fosfat. Adãugarea la ADP a celei de-a treia
grupã fosfat solicitã o energie considerabilã; ca urmare, atunci când ADP
este transformat în ATP, este nevoie de energie care se înmagazineazã în
ATP:
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ADP

Dacã celula are nevoie de energie, ATP reacþioneazã cu apa, formând
ADP ºi energie:
ATP + H 2 O → ADP + H 2 PO 4− + energie

Din punctul de vedere al utilizãrii energiei, ATP constituie componentul
esenþial al celulei. Atunci când celula trebuie sã realizeze un proces
endoterm, energia necesarã este furnizatã hidrolizând ATP la ADP. Când
rezerva de ATP se micºoreazã prea mult, celula produce o nouã cantitate
prin oxidarea glucozei sau din alte molecule care pot elibera energie.
Cea mai mare parte a ATP-ului, aproximativ 90 % este produsã în
mitocondriile celulei; cele mai multe celule conþin între 50 ºi 50 000 de
mitocondrii. Celulele cu necesitãþi energetice mai mari au mai multe
mitocondrii decât cele cu necesitãþi reduse.

Arderea zaharurilor
Transformarea zaharidelor în organismul uman are loc prin intermediul
unor procese complexe, catalizate de enzime.
Simplificat, se poate spune cã zaharidele se descompun la nivelul
intestinului în glucozã, C6H12O6. Glucoza este solubilã în sânge, concentraþia acesteia fiind cunoscutã sub numele de glicemie; glucoza este transportatã prin sânge în celule, unde reacþioneazã cu O2 într-o serie de etape
complexe, producând în cele din urmã CO2, H2O ºi energie:
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6CO2 (g) + 6H2O (l) + 38 ATP ∆H = 2861 J
Descompunerea zaharurilor este rapidã, ceea ce determinã alimentarea rapidã a organismului cu energia produsã de acestea. Cu toate
acestea, organismul înmagazineazã numai o cantitate foarte micã de
zaharuri. Valoarea energeticã medie a zaharurilor este de 17 kJ/g.
Simplificat, tranformãrile pe care le suferã zaharidele în organism
se pot reprezenta prin urmãtoarele etape:

ATP furnizeazã energia
mecanicã necesarã muºchilor. În timpul contracþiei
musculare, ATP se desface
în ADP ºi fosfat, proces catalizat chiar de una din proteinele muºchiului (miosina).
În perioada de repaus a
muºchiului, ATP se resintetizeazã din ADP ºi fosfat anorganic, folosind degradarea
biochimicã a zaharurilor.

Oxidarea completã a unui
mol de glucozã produce ºi
38 moli ATP.
Fiecare mol de glucozã
oxidatã în celulã pune în
libertate 2,861 · 103 kJ, din
care aproximativ 1,27 · 103 kJ
sunt stocaþi în cei 38 moli
ATP.
Activitate
de documentare
Pornind de la consideraþiile teoretice prezentate în
aceste pagini, referitoare la
transformãrile biochimice
din organismul uman, cautã
informaþiile necesare pentru
a întocmi un proiect cu tema: Energia în sistemele
biologice care sã completeze noþiunile prezentate în
acest capitol.
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Zaharide (alimente)

Glucozã (în sânge)

CH3  CH  COOH

Glicogen (în ficat)

Glicogen (în celule)

Acid piruvic

OH
acid lactic
(acid 2-hidroxipropanoic)

O2

O
acid piruvic
(acid 2-oxopropanoic,
acid cetopropionic)

CO2
+

Proteine
Grãsimi

acid acetic
CO2 + H2O + energie

CH3 C  COOH

Acid lactic + energie

intermediari

Zaharidele pãtrund în corp odatã cu hrana. În cursul digestiei, ele se
transformã în glucozã. Din tubul digestiv (din intestinul subþire) glucoza
trece în sânge, iar de aici, când concentraþia ei întrece o anumitã limitã,
se depune în ficat sub formã de glicogen.
Glicogenul din ficat constituie o rezervã de bazã a organismului. La
cererea celulelor el se poate transforma în glucozã, care este transportatã
de circuitul sangvin pânã la acestea.
În celule are loc procesul de degradare propriu-zis în scopul producerii
de energie ºi de intermediari pentru anumite sinteze. În mod normal,
celulele sunt alimentate cu cantitãþi suficiente de oxigen, adus de sânge;
în aceste condiþii, degradarea glicogenului se face aerob, cu degajare
mare de energie, formând CO2 ºi H2O.
Dacã oxigenul este insuficient (de exemplu, în timpul unui efort muscular intens) celulele transformã glicogenul anaerob pânã la acid lactic;
energia degajatã este mult mai micã decât în procesul aerob.
Un intermediar al degradãrii glicogenului este acidul piruvic,
CH3COCOOH (fig. 19); în prezenþa oxigenului, acidul piruvic este
oxidat la acid acetic ºi CO2
CH3 C  COOH + 1/2O2 → CH3 COOH + CO2

Fig. 19. Modelul structural al
acidului piruvic.

Atunci când alimentele
pãtrund în organism, sunt
transformate mai întâi într-o
formã utilizabilã în tubul
digestiv, în prezenþa unor
enzime digestive, secretate
de glande (cum ar fi pancreasul).

O
Acidul acetic intrã într-un ciclu de reacþii cuprinzând mai mulþi
intermediari; în acest ciclu se consumã acid acetic ºi oxigen, formându-se
CO2 ºi H2O.
Secvenþa de reacþii prin care o moleculã de glucozã din celulã este
oxidatã la CO2 ºi H2O, poate fi împãrþitã în trei etape principale:
l prima etapã numitã glicolizã constã în desfacerea moleculei de
glucozã în compuºi cu câte 3 atomi de C  acid piruvic ºi acid lactic. În
cursul glicolizei molecula de glucozã reacþioneazã mai întâi cu molecule
de ATP ºi, trecând prin mai multe etape intermediare, se ajunge la acid
lactic ºi acid piruvic. Pe parcursul acestor etape (procese de oxidare) se
produc molecule de ATP; reacþia globalã a glicolizei se poate scrie:
C6H12O6  2CH3 C  COOH + 2ATP + 4e + 4H+
O
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l a doua etapã  ciclul lui Krebs (ciclul acidului tricarboxilic); în
aceastã etapã se oxideazã acidul piruvic (sau lactic) la CO2 ºi apã,
formându-se ca intermediari ºi acizi tricarboxilici, cum este acidul citric. Procesul global al tuturor transformãrilor din ciclul lui Krebs se
poate scrie:
2CH3 C  COOH + 6H2O → 6CO2 + 2ATP + 20 e + 20 H+

acid citric
(acid tricarboxilic)

O
a treia etapã implicã transferul de electroni de la moleculele care
elibereazã energie cãtre oxigen, cu formarea apei, proces cunoscut sub
numele de transport de electroni.
Procesul global al lanþului transportului de electroni:
l

24 e + 24 H+ + 6O2 → 12 H2O + 34 ATP
Fiecare mol de glucozã oxidat în celulã pune în libertate 2,86 · 103 kJ
din care aproximativ 1,27 · 103 kJ sunt stocaþi ºi captaþi în cele 38 molecule de ATP.
Prin urmare, oxidarea celularã a glucozei conduce la înmagazinarea a
aproximativ 44% din întreaga energie disponibilã. Energia astfel înmagazinatã poate fi utilizatã în travaliul muscular ºi în alte procese care
necesitã energie.

Dacã alimentele urmeazã
sã fie folosite drept combustibil, ele vor fi oxidate
astfel încât sã formeze ATP.
O mare parte din alimentele care ajung la celule
este folositã pentru a forma
materialul nou care sã
regenereze pãrþile uzate sau
distruse ºi sã formeze componente pentru celule noi.

APLICA}II  NO}IUNI DE TERMOCHIMIE
3. Clasificã procesele urmãtoare ca endoterme
ºi exoterme, fizice ºi chimice:
a. topirea gheþii; b. solidificarea unui metal topit;
c. evaporarea spirtului; d. reacþia sodiului metalic
cu apa; e. arderea cãrbunelui.
4. Determinã energia necesarã topirii a 111 g
gheaþã la 0¯C (∆Htopire = 6,01 kJ/mol).
R:
R 37,2 kJ
5. Cãldura molarã de vaporizare a acidului acetic
este 5,81 kcal/mol. Calculeazã cantitatea de cãldurã
(kJ) necesarã pentru vaporizarea a 13,5 g acid acetic.
R 5,47 kJ
R:
*6. O probã de 0,5865 g acid lactic (C3H6O3) este
arsã într-un calorimetru cu o capacitate caloricã de 4,812
kJ/¯C. Temperatura creºte de la 23,1¯C la 24,95¯C.
Calculeazã entalpia de combustie a acidului lactic.
R:
R 1365 kJ/mol
7. Într-un experiment se amestecã într-un
calorimetru 50 mL soluþie 1M HCl cu 50 mL soluþie
NaOH 1M; temperatura soluþiei care rezultã creºte
de la 21¯C, înainte de amestecare, la 27,5¯C.

1. Completeazã corespunzãtor spaþiile libere:
a. Într-o transformare exotermã entalpia produºilor este mai ............ decât a reactanþilor.
b. Cãldura de ............ reprezintã cãldura ............
când un acid tare reacþioneazã cu o bazã tare.
c. Entalpia de reacþie reprezintã variaþia de
............ a reacþiilor chimice la ............ constantã.
d. Cãldura de combustie se determinã experimental cu ............ calorimetricã.
2. Alege afirmaþia/afirmaþiile corectã/corecte:
a. Dizolvarea oricãrei substanþe în apã este un
proces exoterm.
b. Legea lui Hess permite calcularea entalpiilor
de formare ale unor substanþe.
c. Cu cât entalpia de formare este mai micã, cu
atât stabilitatea substanþei este mai redusã.
d. Cãldura de combustie reprezintã cantitatea de
cãldurã cedatã de 1m3 de combustibil solid.
e. Majoritatea combustibililor utilizaþi sunt de
naturã mineralã.
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14. Prin amestecarea a 50 mL soluþie AgNO3
0,1 M cu 50 mL soluþie HCl 0,1M, într-un
calorimetru, temperatura amestecului creºte de la
22,3¯C la 23,1¯C. Calculeazã variaþia de entalpie a
reacþiei, considerând cã soluþia rezultatã are masa
100 g ºi cãldura specificã 4,18 J/g·grd.
R:
R 67 kJ/mol
15. Un termos poate servi drept calorimetru
pentru mãsurãtori care nu necesitã o precizie mare.
Într-un termos ce conþine 25 mL apã distilatã la
24,33¯C se adaugã o masã de 1 g de clorurã de
potasiu, care se dizolvã complet dupã agitarea
uºoarã cu termometrul. Temperatura minimã care
se atinge este 22,12¯C.
Calculeazã valoarea entalpiei de dizolvare pentru
clorura de potasiu (KCl).
R:
R 17,89 kJ/mol
16. Se considerã ecuaþiile termochimice:
C3H6 (g) + H2 (g) → C3H8 (g) ∆H1 = 126 kJ
C3H6 (g) + 9/2 O2 (g) → 3CO2(g) + 3H2O(l)
∆H2 = 2 058 kJ
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
∆H3 = 572 kJ
Calculeazã cantitatea de cãldurã degajatã la
arderea unui volum de 1 m3 propan aflat în condiþii
normale.
R:
R 99·103 kJ
17. Douã zaharide importante, frecvent întâlnite
ºi cu un aport energetic important pentru organism,
glucoza (C6H12O6) ºi zaharoza (C12H22O11), au entalpiile standard de formare cu valorile 1 260 kJ/mol ºi
respectiv 2 221 kJ/mol.
Calculeazã pentru fiecare zaharidã cãldura de
combustie degajatã pe gram de substanþã.
R 7 kJ/g pentru glucozã
R:
6,5 kJ/g pentru zaharozã
18. Un anumit tip de chips-uri conþine 15 g
zaharide, 1 g proteine ºi 10 g de lipide la o cantitate
de 100 g. Estimeazã numãrul de calorii asigurate
de 100 g de chips-uri dacã aportul caloric este:
1 g lipide
38 kJ
1 g proteine
17 kJ
1 g zaharide
17 kJ
Exprimã rezultatul în kJ ºi kcal.
R:
R 652 kJ; 156 kcal

Determinã:
a. cantitatea de cãldurã degajatã din reacþie;
b. entalpia molarã de neutralizare (ρsol = 1g/mL;
c = 4,18 J/g·grd).
R:
R a. 2,7 kJ; b. 54 kJ/mol
8. Cãldura de combustie a fructozei, C6H12O6,
este 2812 kJ/mol. Dacã un mãr ce cântãreºte 160
g conþine 10% fructozã, calculeazã aportul caloric
al fructozei rezultat la consumarea mãrului.
R:
R 59,7 kcal
9. Azotatul de amoniu se descompune conform
ecuaþiei reacþiei:
NH4NO3(s) → N2O(g) + 2H2O(g) ∆H = 37 kJ
Calculeazã cantitatea de cãldurã obþinutã prin
descompunerea, la presiune constantã, a 2,5 g azotat
de amoniu.
R 1,16 kJ.
R:
10. Prin combustia acetonei, C3H6O, se formeazã
CO2, H2O ºi se degajã 1790 kJ/mol. Calculeazã
entalpia de formare a acetonei utilizând datele din
tabelul 1.
R:
R 248 kJ
11. Se considerã urmãtoarele procese termochimice:
2C2H6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(l)
∆H1 = 3120 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g)
∆H2 = 394 kJ
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
∆H3 = 572 kJ
Utilizând legea lui Hess, determinã ∆H pentru
reacþia:
2C(s) + 3H2(g) → C2H6(g)
∆H = ?
R 86 kJ
R:
12. Calculeazã ∆H pentru reacþia dintre etenã ºi
fluor:
C2H4(g) + 6F2(g) → 2CF4(g) + 4HF(g) ∆H = ?
cunoscând:
H2(g) + F2(g) → 2HF(g)
∆H1 = 537 kJ
C(s) + 2F2(g) → CF4(g)
∆H2 = 680 kJ
2C(s) + 2H2(g) → C2H4(g)
∆H3 = 52,3 kJ
R:
R 2 486 kJ
13. Calculeazã entalpia de formare a carbidului,
CaC2, utilizând procesul termochimic de obþinere
al acetilenei:
CaC2(s) + 2H2O(l) → C2H2(g) + Ca(OH)2(s)
∆H = 127,2 kJ
R ∆H 0f = 60,6 kJ
R:
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TEST DE EVALUARE
1. Alege termenul din parantezã care completeazã corect fiecare din afirmaþiile urmãtoare:
a. Un fenomen endoterm are loc cu ............ de cãldurã (cedare/absorbþie).
b. Entalpia de reacþie reprezintã variaþia de cãldurã a reacþiilor chimice la ............ constantã (volum/
presiune).
c. Cu cât entalpia de formare este mai ............, cu atât substanþa este mai stabilã (micã/mare).
d. Reacþia de neutralizare este un proces ............ (endoterm/exoterm).
e. Calitatea unui combustibil se apreciazã prin ............ (starea de agregare/puterea caloricã).
2. Stabileºte corespondenþa dintre afirmaþiile A ºi afirmaþiile indicate în coloana B, înscriind în dreapta cifrelor din coloana A literele corespunzãtoare din coloana B:
A
B
1 .... Entalpia de reacþie
a. reprezintã cantitatea de cãldurã cedatã la arderea
unui mol de substanþã
2 .... Cãldura de dizolvare
b. aratã cãldura cedatã sau absorbitã de 1 mol de substanþã
care se dizolvã într-o cantitate mare de solvent
3 .... Entalpia de combustie

c. este totdeauna negativã (∆H < 0) indiferent de
natura acidului sau bazei
4 .... Entalpia de neutralizare
d. se calculeazã ca diferenþã între entropiile produºilor
ºi cele ale reactanþilor
e. reprezintã cantitatea de cãldurã cedatã la arderea unui
kilogram sau a unui m3 de combustibil.
3. Acetona (C3H6O) este un compus volatil cu o cãldurã molarã de vaporizare de 7,23 kcal/mol.
Calculeazã cantitatea de cãldurã (kJ) pe care o absoarbe o masã de 11,6 g acetonã.
4. Din informaþiile urmãtoare, determinã carburantul care furnizeazã cea mai mare cantitate de cãldurã
pe unitate de volum:
Combustibilul

Densitatea
(g/cm3) la 25¯C

Entalpia molarã de
combustie (kJ/mol)

Nitroetan, C2H5NO2(l)

1,052

1348

Etanol, C2H5OH(l)

0,789

1371

Dietileter, (C2H5)2O(l)

0,714

2727

5. Calculeazã ∆H0 pentru reacþia:
N2H4(l) + O2(g) → N2(g) + 2H2O(l) ∆H = ?
utilizând urmãtoarele informaþii:
(1) 2NH3(g) + 3N2O(g) → 4N2(g) + 3H2O(l) ∆H10 = 1010 kJ
(2) N2O(g) +3H2(g) → N2H4(l) + H2O(l) ∆H 20 = 317 kJ
(3) 2NH3(g) + ½O2(g) → N2H4(l) + H2O(l) ∆H 30 = 143 kJ
(4) H2(g) + ½O2(g) → H2O(l) ∆H 04 = 286 kJ
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