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Introducere 

Alături de celelalte ramuri ale cunoaşterii umane, chimia modernă este unul din factorii 

de importanţă hotărâtoare în rezolvarea diverselor probleme ale universului. Intervenţia ei este 

universală, ea furnizează soluţii noi în diferite domenii de activitate: agricultură, alimentaţie, 

medicină, farmacie, construcţii, microelectronică etc., creează noi surse de materii prime, găseşte 

căi de prevenire şi combatere a poluării etc. 

Însuşirea cunoştinţelor de chimie este o cerinţă a vieţii. Formarea unui om cult, educat, 

care să înţeleagă realitatea existentă, nu se poate realiza fără aportul chimiei. Materia vie şi nevie 

sunt studiate de chimie, în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe. 

Pe lângă rolul formativ-educativ, conceput în perspectiva educaţiei permanente, chimia 

anorganică este o ştiinţă aplicativă, care pătrunde în esenţa fenomenelor chimice, relevă 

cauzalitatea şi relaţiile dintre fenomene, relaţiile dintre proprietăţile substanţelor şi structura 

acestora. 

Sub formă de atomi liberi, stabili (în condiţiile ce domnesc curent la suprafaţa planetei 

noastre), există numai gazele rare şi metalele în stare de vapori. Atomii celorlalte elemente se 

găsesc combinaţi fie între ei, fie, mai ales, cu atomii altor elemente. Majoritatea substanţelor din 

natură sau obţinute artificial, sunt combinaţii între atomi diferiţi. 

Unul din obiectivele principale ale chimiei, este acela de a stabili de ce şi cum se 

combină atomii între ei. Un altul este fireşte acela de a determina structura şi proprietăţile 

compuşilor chimici care iau naştere din combinarea atomilor. 

Asocierea atomilor, moleculelor şi ionilor în compuşi chimici are la bază formarea de 

legături chimice. Apariţia legăturilor chimice se datorează instabilităţii configuraţiilor electronice 

ale elementelor. Cele mai stabile configuraţii electronice sunt cele ale gazelor nobile, de aceea 

numai acestea pot exista în stare naturală sub formă de atomi elementari. Toate celelalte 

elemente tind să-şi modifice numărul de electroni pentru a ajunge la configuraţiile electronice 

mai stabile, în general cele de gaz nobil, cu 8 electroni pe ultimul nivel energetic (regula 

octetului). Orice legătură chimică rezultă din interacţiunea unora dintre electronii din straturile 



exterioare ale atomilor implicaţi, numiţi electroni de valenţă. Recunoaşterea acestui fapt (1916) 

stă la baza înţelegerii oricărui fenomen chimic şi a condus la teoria electronică clasică. 

Un atom acceptă, cedează sau pune in comun electroni cu un alt atom pentru a atinge o 

configuraţie cât mai stabilă. 

Legătura ionică 

Ionii fiind atomi sau grupe de atomi, ce poartă sarcini electrice pozitive sau negative, 

legăturile ionice nu sunt altceva decât atracţii electrostatice între sarcini de semn contrar, 

conform legii lui Coulomb. Fiecare ion poate purta una sau mai multe sarcini electrice. Compuşii 

ionici sunt electroneutri, suma sarcinilor pozitive dintr-o cantitate dată de compus ionic fiind 

egală cu suma sarcinilor negative. 

Unii atomi cedează uşor electroni, alţii acceptă uşor electroni suplimentari în învelişul 

lor. Printr-un asemenea transfer de electroni atomii se transformă în ioni; ia naştere o legătură 

ionică (W. Kossel, 1916; G. N. Lewis,1916). 

De exemplu, în clorura de sodiu, NaCl (sarea gemă, sau popular cunoscută ca „sare de 

bucătărie” sau simplu „sare”) se poate considera că legătura chimică dintre Na şi Cl se formează 

prin cedarea unui electron din configuraţia atomului de sodiu, electron ce este acceptat de atomul 

de clor. În urma acestui transfer, sodiul capătă o sarcină pozitivă şi formează ionul de sodiu, Na+ 

ce prezintă o configuraţie electronică identică cu cea a gazului nobil neon, iar clorul capătă o 

sarcină negativă, formează ionul clorură şi dobândeşte o configuraţie electronică identică cu cea 

a argonului, aşa cum se poate vedea din reacţiile de mai jos: 

Reacţii            Configuraţii 

Na → Na+ + e- 11Na : 1s2 2s22p6 3s1           → 11Na+ : 1s2 2s22p6 3s0 + e- 

                             (10Ne : 1s2 2s22p6) 

Cl + e- → Cl- 17Cl : 1s2 2s22p6 3s23p5 + e- → 17Cl- : 1s2 2s22p6 3s23p6 

                             (18Ar : 1s2 2s22p6 3s23p6) 

Deşi pot fi considerate particule individuale, ionii de Na+ şi cei de Cl- se atrag 

electrostatic şi formează compusul clorură de sodiu. Pentru că cei doi atomi participanţi la 

legătură sunt foarte diferiţi (metal, Na şi nemetal, Cl), în urma procesului descris mai sus apar 

ioni, iar legătura chimică ce se stabileşte între aceştia se numeşte legătură ionică. 

Legătura ionică nu formează asociaţii închise de tipul moleculelor ca în cazul legăturii 

covalente, ci deschise, sub formă de agregate tridimensionale de ioni, numite reţele cristaline 

ionice. Anionii şi cationii ce formează compuşii ionici se organizează în rețele ionice pe baza 



forţelor de atracţie electrostatică dintre aceştia, forţe ce nu sunt orientate în spaţiu. Formula 

chimică reprezintă în acest caz doar raportul stoichiometric dintre cationi şi anioni. De exemplu, 

raportul cationi / anioni în reţeaua NaCl este 6 : 6 = 1 : 1 (adică 6 anioni sunt înconjurați de 6 

cationi şi reciproc). Numărul de ioni de sarcină contrară ce se află în imediata vecinătate a unui 

ion se numeşte număr de coordinaţie. Numărul de coordinaţie este determinat de raportul razelor 

cationului şi anionului. 

Tăria legăturii ionice depinde de reţeaua ionică formată şi se numeşte energie de reţea. 

Aceasta se poate calcula dacă ne imaginăm că o substanţă ionică se poate forma prin două căi 

diferite, dar pentru care se cunosc energiile fiecărei etape. Rezultă un ciclu de reacţii, Haber-

Born, exemplificat mai jos pentru reţeaua cristalină a clorurii de sodiu, unde ΔHf este entalpia de 

formare a NaCl, -411 kJ/mol; ΔHsubNa entalpia de sublimare a Na, 108 kJ/mol; ΔHdis entalpia de 

disociere a unei molecule de Cl2, 244 kJ/mol; EiNa energia de ionizare a unui mol de atomi de 

Na, 496 kJ/mol; ACl afinitatea pentru electron a atomului de Cl, -349 kJ/mol; U energia de reţea. 

 

Rezultă că energia de reţea UNaCl este: 

U = ∆Hf -[∆HsubNa+∆Hdis/2+EiNa+ACl]=-411-(108+244/2+496-349) = -788 kJ/mol 

Din cauza polarizării mutuale a ionilor în reţeaua ionică, legătura ionică capătă un 

caracter parţial covalent, ceea ce arată că nu există o legătură ionică pură. Polarizaţia mutuală 

constă în deformarea norului electronic al anionului în direcţia cationului, suprapunerea parţială 

a orbitalilor celor doi ioni şi apariţia unui grad de covalenţă al legăturii ionice. Polarizaţia 

mutuală a ionilor este cu atât mai mare cu cât cationul are putere polarizantă mai mare, adică are 

rază ionică mică, sarcină mare, orbitali liberi de energie relativ joasă în stratul de valenţă (de 

exemplu, Al3+ sau cationii metalelor tranziţionale în stări superioare de oxidare). Anionul se 

polarizează cu atât mai uşor cu cât raza ionică este mai mare şi sarcina electrică mai mare (de 

exemplu,  I- se polarizează mai uşor decât Cl-, iar S2- şi O2- sunt mai polarizabili decât F- sau Cl-, 

prin urmare oxizii şi sulfurile au un grad de covalenţă mai mare decât halogenurile). Influenţa 

polarizaţiei mutuale a ionilor asupra proprietăţilor compuşilor ionici este importantă şi se 

manifestă prin abateri ale distanţelor interionice şi a energiei de reţea, scăderea solubilităţii în  

apă, modificarea culorii etc așa cum se observă din tabelul următor. 



Halogenură AgF         AgCl        AgBr        AgI 

Tip de legătură 
       ionică, parţial 

covalentă 
ionică şi covalentă ionică şi covalentă 

   preponderent 

     covalentă 

Culoare incoloră          albă alb-gălbuie     galbenă 

Solubilitate în apă (mol/L)             14        1,3·10
-5

 6,3·10
-7

     1·10
-8

 

ra + rc (Ǻ) 2,62        3,07 3,2

1 

     3,41 

 

Proprietăţile compuşilor ionici 

Starea de agregare 

Compuşii ionici sunt în general substanţe cristaline, solide la temperatura camerei. 

Deoarece legăturile de natură electrostatică sunt legături puternice, compuşii ionici au constante 

fizico-chimice cu valori mari (puncte de topire,(p.t.), puncte de fierbere,(p.f.), densităţi, etc).  

Solubilitatea 

Combinaţiile ionice sunt solubile în solvenţi polari (în special apă) şi greu solubile în 

solvenţi nepolari, explicaţia fiind dată de faptul că în cazul dizolvării în apă forţele electrostatice 

care reţin ionii în reţeaua cristalină scad, ca urmare a fenomenului de hidratare a ionilor. 

Solubilitatea substanţelor este puternic influenţată de volumul ionilor şi de energiile de solvatare 

a cationului şi anionului. Se poate spune că solubilitatea sărurilor depinde direct de energia de 

reţea, de volumul ionilor şi împachetarea acestora. Pentru compuşi cu acelaşi anion, solubilitatea 

scade cu cât raza cationului este mai mare. De asemenea, compuşii ionici care conţin anioni mici 

sunt mai solubili decât cei ce conţin anioni voluminoşi așa cum s-a văzut din tabelul anterior în 

care a fost prezentată variația solubilității halogenurilor de argint.  

Conductibilitatea electrică 

În stare solidă, compuşii ionici nu conduc curentul electric deoarece ionii, purtătorii de 

sarcini electrice, nu sunt mobili, dar în stare topită sau în soluţie devin conductori electrici 

(electroliţi) pentru că ionii devin mobili. 

Comportarea la acţiuni mecanice 

Prin acţiunea unor forţe de natură mecanică asupra cristalelor compuşilor ionici, acestea 

se sparg în cristale mai mici (sunt casante), deoarece prin lovire straturile de ioni se deplasează 

astfel încât ionii de acelaşi semn devin vecini şi apare fenomenul de respingere electrostatică. 

Temperatura de topire şi de fierbere 

Temperaturile de topire (p.t.) şi de fierbere (p.f.) ale compuşilor ionici sunt foarte 

ridicate şi scad pe măsura creşterii razelor ionice. Acest lucru reiese și din tabelul următor, în 

care sunt prezentate câteva puncte de topire a unor halogenuri ale metalelor de tip s. 

 



Compus NaF NaCl NaBr NaI LiCl KCl RbCl CaCl2 

p.t (°C) 992 801 747 662 614 776 717 646 

 rc + ra (nm) 0,231 0,276 0,290 0,311 0,241 0,314 0,324 0,34 

 

Stabilitatea termică 

Dacă volumul cationului este mic, nu se realizează un „contact” bun între cationi şi 

anioni şi compusul are stabilitate termică mai mică, aşa cum se poate observa în variaţia 

temperaturii de descompunere a carbonaţilor metalelor alcalino-pământoase. 

MgCO3 → MgO + CO2 (T1)  

SrCO3    → SrO + CO2    (T2) 

BaCO3   → BaO + CO2  (T3)    

T1< T2 < T3 

Cu cât anionul este mai mic cu atât sunt mai stabile stările superioare de oxidare ale 

cationului. De exemplu, ionii fluorură stabilizează stările de valenţă superioară cum ar fi Co3+ 

sau Mn4+. De asemenea, halogenurile de Cu2+ şi Fe3+ sunt stabile cu excepţia iodurilor, care sunt 

instabile la temperatura obişnuită şi trec în CuI, respectiv FeI2, astfel, unele reacţiile de 

disproporţionare pot fi explicate ţinând seama de energia de reţea. 
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