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INTRODUCERE 

 

Formarea şi auto-formarea personalităţii umane se 

realizează şi se desăvârşeşte pe tot parcursul vieţii, dar bazele 

acesteia se pun în instituţia fundamentală – şcoala. Activitatea 

care se desfăşoară în unităţile şcolare, organizată şi planificată 

sub îndrumarea şi conducerea unor persoane specializate prin 

care se realizează obiectivele valorice privind formarea 

personalităţii este denumită proces de învăţământ. 

Produsul acestui proces sunt rezultatele oferite de 

şcoală societăţii şi anume elevii formaţi, promoţii de 

absolvenţi, persoane formate pentru integrarea socială, 

apreciată sub aspectul nivelului şi al calităţii pregătirii lor. 

Chimia este una dintre disciplinele fundamentale 

care fac parte din planurile de învăţământ. Când ne gândim la 

meleagurile peste care domneşte atotputernica chimie nu 

trebuie să ne închipuim numai secţiile industriale cu 

reactoarele uriaşe, păienjenişul de ţevărie şi aparatele 

complicate de control sau laboratoarele luminoase îmbrăcate în 

faianţă albă, cu utilaje fine de sticlă şi cu şirurile simetrice de 

flacoane pe etichetele cărora sunt scrise îngrijit formulele 

chimice ale reactivilor. 
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De reacţii şi transformări chimice ne lovim la fiecare 

pas, în primul rând de cele neprovocate de om, cum ar fi 

procesele din organismele vii, alterarea alimentelor sau 

ruginirea metalelor. 

Chiar şi noi înşine producem zilnic reacţii chimice fără 

să ne gândim la aceasta, de exemplu atunci când aprindem o 

ţigară sau pregătim la bucătărie prăjitura favorită. 

Chimia înaintează acum cu o viteză ameţitoare, 

descoperirile pe care le fac oamenii de ştiinţă în laboratoarele 

lor se succed vertiginos şi se aplică tot atât de repede. 

Produsele fabricate în uzinele chimice ne sunt atât de necesare, 

încât fără aceste daruri ale chimiei nu putem concepe viaţa 

noastră de oameni civilizaţi, fără ele nu ar fi posibil nici 

progresul tehnic. 

În chimia fiecărui halogen în parte se fac necontenit 

numeroase sinteze de compuşi utili, înregistrându-se realizări 

uimitoare de la un an la altul, iar în unele sectoare chiar de la o 

zi la alta. În lumea întreagă dintre halogeni sub aspectul 

competiţiei industriale, s-au clasat pe primele locuri fluorul şi 

clorul. Prezenţa, de dată recentă, a fluorului în fruntea 

clasamentului este justificată de existenţa unui număr 

considerabil de compuşi cu fluor, sintetizaţi mai ales în ultimii 

ani (per-fluoruri, fluoro-plaste, fluoro-alcooli, freoni etc.). 

Aproape fiecare din grupările acestor substanţe a contribuit 
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din plin la dezvoltarea vertiginoasă a unora din ramurile 

industriei chimice: industria maselor plastice, a produselor 

farmaceutice, a lubrifianţilor, a lichidelor de separare etc. 

Cât despre clor el joacă de asemenea un prim ordin în 

industria chimică, îndeosebi în legătură cu avântul impetuos al 

petrochimiei. Astfel, din cele aproape 4000 de produse      

petro-chimice mai mult de un sfert se obţin cu ajutorul 

clorului. Fiecare substanţă obţinută prin distilarea fracţionată 

a ţiţeiului a fost supusă clorurării, rezultând astfel numeroase 

produse folositoare. 

Scopul cercetării temei Învăţarea prin descoperire 

dirijată a halogenilor a fost să arate eficienţa metodelor de 

învăţare logică, activă în predarea chimiei oferind modele de 

organizare a unor activităţi cu elevii care să conducă la 

dezvoltarea unei gândiri logice, raţionale, ca şi la dezvoltarea 

capacităţilor de investigare şi interpretare, a flexibilităţii şi 

mobilităţii în gândire, a deprinderilor de muncă intelectuală 

pentru realizarea tuturor obiectivelor. 

Experimentul didactic original s-a desfăşurat in 

decursul anilor şcolari 2000-2001 şi 2001-2002 la clasele a 

VIII-a şi a IX-a ale Liceului Teoretic Băile Olăneşti. 

Interpretarea statistică şi grafică a rezultatelor probei 

de evaluare finală - comparativ cu proba iniţială de control - a 

demonstrat că mijloacele şi procedeele didactice folosite au dat 



7 
 

rezultate bune. 

Progresul înregistrat de elevii claselor experimentale 

se datorează metodei prin  descoperire dirijată, care angajează 

activ şi conştient elevul în activitatea de învăţare. 
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HALOGENII 

 

CAPITOLUL I 

HALOGENII - CARACTERIZARE GENERALĂ 

 

Elementele grupei a VII-a principale sunt: fluorul, 

clorul, bromul, iodul şi astatinul. Aceste elemente sunt 

nemetale tipice spre deosebire de elementele grupei a VII-a 

secundare care sunt metale. Între elementele grupei principale 

şi ale grupei secundare analogia este destul de redusă. 

Proprietăţile fizice ale halogenilor sunt date în tabelul 

nr. 1. Aşa cum rezultă din acest tabel, halogenii reprezintă o 

familie destul de omogenă. Starea de agregare se schimbă de la 

fluor care este un gaz, ca şi clorul, la astatin care este un solid 

ca şi iodul, trecând printr-un lichid care este bromul. Culoarea 

halogenilor se intensifică pe măsura creşterii masei atomice. 

Pe lângă acestea densitatea, indicele de refracţie, puntele de 

topire şi de fierbere, căldurile de topire şi vaporizare, raza 

ionică, constanta dielectrică a solidului, cresc cu numărul de 

ordine. Elementul cel mai instabit este fluorul datorită 

reactivităţii sale. Instabilitatea scade de la fluor la iod. 

În capul acestei grupe se plasează hidrogenul tinând 

seamă că în acest fel el se găseşte înaintea heliului. În 
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consecinţă, hidrogenul poate forma ioni H − cu configuraţia 

electronică a heliului, în hidrurile metalelor alcaline şi   

alcalino-pământoase. În acest sens molecula de hidrogen poate 

fi considerată ca hidr-acidul elementului hidrogen. 

În stare gazoasă toate moleculele sunt di-atomice. 

Stabilitatea moleculei 
2X  scade de la fluor la iod. Disocierea 

halogenilor este din ce în ce mai uşoară de la fluor la iod. 

Clorul posedă la temperatura obişnuită o densitate de vapori 

ceva mai mare, ceea ce s-a interpretat prin existenţa moleculei 

4Cl .Densitatea sa devine normală la 200 0C. 

Nici unul din halogeni nu apare liber în natură. Aceasta 

se datorează reactivităţii mari a moleculelor 
2X  care tind să 

treacă în combinaţii stabile mai ales sub formă de ioni 

monoatomici negativi. Combinaţiile acestea au caracter de 

săruri. De aici numele de halogeni (als = sare şi gennao = a 

zămisli). 

Afinitatea electronică a halogenilor scade cu creşterea 

numărului atomic, în acord cu creşterea numărului de straturi 

electronice de ecranare a acţiunii nucleului şi cu creşterea 

volumului atomului. Fluorul este cel mai electro-negativ 

element şi deci cel mai puternic agent de oxidare. Potenţialele 

standard de electrod ale reacţiilor: 

2 2 2X e X−+  
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scad de la fluor la iod. O energie de hidratare mare 

caracteristică ionilor mici contribuie la valoarea mare a lui 0E

găsită pentru fluor. Căldura de hidratare (10 pentru Cl− şi 3,5 

pentru )I −  este raţional să scadă cu creşterea numărului 

atomic, ca urmare a densităţii de sarcină descrescândă, datorită 

volumului ionic crescător. 

 

Tabelul nr. 1. Proprietăţile fizice ale halogenilor 

Proprietăţi Fluor Clor Brom Iod Astatin 

Starea de 

agregare 
Gaz Gaz Lichid Solid Solid 

Culoarea 

gazului 

Galben 

slab 

Galben 

verzui 

Brun  

roşcat 

Violet - 

Culoarea 

solidului 
Incolor 

Galben 

verzui 

Roşu  

închis 
Negru - 

Punctul de 

topire  [0C] 
- 2 2 3  - 100,98 - 7 , 3  114 - 

Punctul de 

fierbere [0C] 
- 187 -34,5  58,78 183 - 

Masa atomică 19,00 35;457 79;916 126,92 

211 

Izotop 

stabil 

Numărul de 

masă 
19 35;37 79;81 127 

211, 215,  

216, 218 
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Numărul 

atomic 
9 17 35 53 85 

Căldura de 

topire  

[cal/mol] 

_ 
1,531 2,580 3,650  

Căldura de 

vaporizare, 

[cal/mol] 

1,640 4,878 7,418 10,388  

Densitatea 

lichidului la 

p. f  [g/cm3] 

1,108 1,557 2,948 3,706  

Căldura de 

disociere, 

[cal/mol] 

37,700 56,900 45,200 35,400  

Căldura de 

formare  

hidroacizi, la 

18 0C  şi 1 atm, 

kcal 

63,991 22,030 8,650 -5,926  

Afinitatea 

electronică 

[eV] 

4,13 3,75 3,53 3,2  

Potențialul de 

ionizare [V] 
17,34 12,95 11,80 10,6  

Electronegativitatea 2,45 2,85 3,10 4,15  

Raza ionică 

[Å] 
1,33 1,81 1,96 2,20  
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Raza 

covalentă [Å] 
0,64 0,99 1,11 1,28  

Constanta 

dielectrică a 

solidului 

 2,0 3,2 4,0  

Susceptibilitatea 

ionică, 106 
9,2 22,4 33,4 50,2  

Potenţialul 

redox 

standard [V]  

2,85 1,3583 1,087 0,5345  

Densitatea 

gazului faţă 

de aer la 

fierbere 

1,26 2,49 3,18 8,8  

Temperatură 

critică  [0C] 
-129  144 311 553  

 

Fluorul şi iodul prezintă câte un singur izotop natural 

( )19 127F, I , clorul şi bromul câte doi izotopi 35Cl (75,4%),   

37Cl (24,6%), 
79 Br (50,52%), 

81 Br (49,48%). Aceste 

elemente prezintă numeroşi izotopi artificiali, radioactivi. 

Elementele din această grupă posedă configuraţiile 

electronice din Tabelul nr.2. Se observă că fiecare halogen 

posedă în stratul de valenţă şapte electroni. Configuraţia 

generală a elementelor din această grupă se poate nota 
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( ) ( )
22

ns np .  Acestor elemente le urmează imediat în sistem 

gazele rare. 

 

Tabelul Nr.2. Configuraţiile electronice ale halogenilor 

Simbol  K  L  M  N  O  P  
     Substrat 

Element 

 

  

Elemental 

1 s  2 s  2 p  3 s  3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p Sd 6s 6p 

9Fluor 2 2 5             

17Clor 2 2  2 5           

35Biom 2 2 6 2 6 10 2 5        

53Iod 2 2 6 2 6 10 2 6 10  2 5    

85Astatin 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 5 

Tendinţa de a realiza configuraţia electronică a gazului 

rar care urmează prin captarea unui electron este reflectată de 

afinitatea electronică: 

X e X− −+ →  

Această tendinţă scade în grupă pe măsura creşterii 

razei ionice 
Xr −

 şi atomice 
Xr . În acelaşi sens scade energia 

necesară pentru a expulza primul electron (potenţialul de 

ionizare). 

Această variaţie se explică prin scăderea forţelor de 

atractie ale nucleului asupra electronilor periferici, pe măsura 

creşterii dimensiunilor atomilor. Starea de anion este uşor 

accesibilă pentru toti halogenii, pe când cea de cation este 

foarte puţin probabilă pentru fluor şi din ce în ce mai uşor de 
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obţinut pentru ceilalţi halogeni dat fiind ordinul de mărime al 

energiilor implicate. 

Ca urmare a scăderii afinităţii electronice cu creşterea 

numărului de ordine are loc punerea în libertate a halogenilor 

mai grei din de către cei mai uşori. Astfel se pot scrie reacţiile: 

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

F Cl F Cl

Cl Br Cl Br

Br I Br I

− −

− −

− −

+ = +

+ = +

+ = +

 

În prima reacţie echilibrul se deplasează spre dreapta, 

afinitatea fluorului pentru electroni fiind mai mare decât a 

clorului. În consecinţă, fluorul captează electronul pe care-l 

posedă clorul ca anion punându-1 în libertate sub forma de clor 

elementar. 

Fenomenul se petrece invers în cazul acizilor oxigenaţi 

ai halogenilor şi a sărurilor lor, în care tendinţa crescândă de a 

forma legături covalente determină o înlocuire inversă din 

sărurile respective:  

2 3 22I ClO Cl−+ +  

Conductibilitatea electrolitică a ionilor negativi de 

halogen la diluţie infinită şi 018 C are valori care la prima 

vedere par curioase: 

147 6
,F

,−

−


 =  cm

2
; 166 3

,Cl
,−

−


 =  cm

2
; 
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168 2
,Br

,−

−


 =  cm 2 ; 166 8

,I
,−

−


 =  cm 2 . 

Mobilitatea cea mai mare ar trebui s-o aibă ionul F −

datorită razei sale ionice mai mici. Pentru a interpreta valorile 

de mai sus trebuie să se ia în considerare faptul că ionii 

respectivi se hidratează şi se mişcă în câmp electric sub formă 

hidratată. Din cifrele de mai sus rezultă că fluorul are o 

puternică tendinţă de hidratare, ceea ce este normal. Căldurile 

de hidratare ale ionilor negativ (kcal/mol)  scad de la fluor la 

clor: 

128
F

Q − = ; 128
Cl

Q − = ; 128
Br

Q − = ; 128
I

Q − = . 

În stare solidă, halogenii formează reţele moleculare. 

Structura fluorului solid nu este cunoscută. Bromul şi iodul 

cristalizează în sistemul rombic în foi. Clorul cristalizează în 

sistemul pătratic. 

Configuraţia electronică de gaz rar a halogenilor se 

poate atinge şi prin punere în comun, adică prin formarea unei 

legături covalente normale. În acest caz, electronul impar 
zp

din configuraţia: 
2 2 2 2

x y zns ,np ,np ,np este pus în comun cu 

electronul impar al altui atom. Se formează molecule de tipul 

2X  sau HX .  Prin difracţie de electroni sau de raze X ,  prin 

studiul spectrelor de rotaţie-vibraţie, a momentelor de dipol se 

dovedeşte structura moleculară a compuşilor formaţi prin 
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mecanismul respectiv: 

: X : + ∙ X :=: X : X : 

Distanţele inter-atomice cresc cu numărul de ordine. 

Căldura de disociere a fluorului explică reactivitatea sa chiar 

la temperaturi joase. 

La temperatura ordinară ( )020 C toţi hidracizii 

halogenilor sunt gaze incolore cu miros înţepător. Se pot 

lichefia şi solidifica prin scăderea temperaturii. Atât în stare 

lichidă cât şi solidă sunt incolori. Hidracizii halogenilor 

perfect puri nu conduc curentul electric ceea ce arată că nu au 

structură polară. Deosebirea mare între punctele de topire ale 

halogenurilor alcaline şi ale hidracizilor halogenilor este o altă 

dovadă. În plus, energia de disociere în ioni liberi a acizilor 

halogenaţi cristalini este mult mai mare decât a halogenurilor 

alcaline, deşi volumele moleculare ale acizilor şi halogenurilor 

sunt comparabile. Momentele de dipol mici ale hidracizilor 

halogenilor, distanţele interatomice mici în raport cu razele 

ionice ale halogenilor reflectă faptul că atomul de hidrogen a 

pătruns în învelişul electronic exterior al halogenului, 

formând o structură asemănătoare gazelor nobile, destul de 

stabilă. Aceasta explică conductibilitatea electrică mică, 

punctele de topire joase şi alte proprietăţi. Totuşi stabilitatea 
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hidracizilor halogenilor este mai mică decât a atomilor de gaze 

nobile, aşa cum rezultă şi din faptul că gazele nobile nu 

prezintă un moment de dipol, pe când hidracizii posedă 

momente de dipol. Procentul de legătură ionică arată că în faza 

gazoasă, dubletul de electroni este deplasat spre halogeni într-o 

măsură tot mai mare, o dată cu scăderea numărului de ordine. 

Un mediu ionizat, ca apa, determină formarea unor ioni 

în cazul hidracizilor. Are loc reacţia: 

2 2 aqHX H O H O X++ +  

Soluţiile apoase conduc bine curentul electric cu 

excepţia acidului fluorhidric care se disociază mai puţin 

datorită asocierii prin legături de hidrogen: 

 2F HF HF
−− + . 

În soluţii concentrate are loc reacţia: 

 22HF H HF
−+ +  

sau ţinând seama de hidratarea protonului se poate scrie: 

 2 3 22HF H O H O HF
−

+ + . 

Din conductibilitatea electrică moleculară a fluorurilor 

neutre se deduce că acidul fluorhidric nu este un acid 

polibazic. Energia mare de formare a ionului complex  2HF
−

datorită razei ionice mici a fluorului în comparaţie cu ceilalţi 

halogeni, explică de ce ceilalţi halogeni nu formează astfel de 
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ioni complecşi. Disociaţia electrolitică are loc datorită faptului 

că ionii de hidrogen sunt atraşi prin forţe aproximativ egale ca 

şi ionii de halogeni de moleculele dizolvantului. Pe lângă 

aceasta procesul este favorizat şi de energia mare de 

hidratare a protonului. Constantele fizice (densitate, puncte de 

topire şi fierbere etc.) cresc pe măsura creşterii masei 

atomice cu excepţia acidului fluorhidric (din cauza asocierii 

prin legături de hidrogen). Stabilitatea hidracizilor halogenilor 

scade cu creşterea masei moleculare aşa cum se observă din 

căldura de formare (v. Tabelul nr. 13). Acidul fluorhidric este 

cel mai stabil, după cum rezultă şi din distanţa interatomică 

mică. Cu creşterea masei moleculare creşte acţiunea 

reducătoare. Acest factor influenţează metodele de preparare 

ale acizilor bromhidric şi iodhidric. Toţi hidracizii halogenilor 

sunt incolori. Volumele ionice ale Cl ,Br− −
 şi I −

 sunt mai mici 

decât în cristale. 

Tendinţa de polarizare a acidului fluorhidric lichid este 

aşa de mare încât se formează o legătură electrostatică între 

două molecule formându-se un dimer. Ionul  FHF
−

derivă de 

la sarea  FHF K.Efectul arată că liniile 595 şi 604 cm-1 se 

datorează unei vibraţii total simetrice a ionului FHF .− S-a 

observat o dedublare a acestor linii ceea ce se poate interpreta 

fie printr-o rezonanţă între două configuraţii, fie printr-o 
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cuplare a oscilaţiilor ionului în celula elementară (L. Cutre, J. 

P. Mathieu, 1949). 

Tendinţa de a se coordina a hidr-acizilor este ilustrată 

de formarea unor combinatii complexe, conform reacţiei: 

3 4MX HX HMX+  

Stabilitatea combinaţiilor complexe ale fluorului este 

foarte mare în raport cu a celorlalţi, din cauza volumului mic al 

ionului de fluor. Astfel, în timp ce acidul tetra-fluoro-boric 

4HBF este stabil, acidul tetra-iodo-boric 𝐻𝐵𝐼4  nu există. Ionul 

hexa-fluoro-aluminat  
3

6AlF
−

este foarte stabil în comparaţie 

cu ceilalţi halogeno-aluminaţi. 

Hidracizii halogenilor formează hidraţi: 
2HCl H O,

22HCl H O, 23HCl H O, 22HBr H O, 23HBr H O,

24HBr H O, 23HI H O, 24HI H O.  

Apariţia unor amestecuri azeotrope este tipică pentru 

soluţiile hidracizilor. Aceste amestecuri nu corespund unor 

combinaţii între apă şi acizii respectivi, deoarece compoziţia 

variază continuu, pe măsura variaţiei presiunii. 

Distanţa interatomică, momentul de dipol calculat eR,  

cel experimental ,  procentul de legătură ionică / eR,  

coeficientul de polarizabilitate , energia de ionizare a 

hidracizilor se observă din Tabelul nr. 3.  
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Tabelul nr. 3. Distanţa interatomică, momentul de 

dipol calculat eR,  cel experimental ,  procentul de legătură 

ionică / eR,  coeficientul de polarizabilitate , energia de 

ionizare a hidracizilor 

Acidul 

halogenat 

𝑹,Å 𝒆𝑹 Debye 𝝁/𝒆𝑹 

(%) 

𝜶 

(× 𝟏𝟎𝟐𝟒𝒄𝒎𝟑) 

𝑸 

(kcal) 

𝑯𝑭 0,917 4,40 1,91 43,4 0,44 359,5 

𝑯𝑪𝒍 1,275 6,12 1,03 16,8 1,73 322,5 

𝑯𝑩𝒓 1,414 6,79 0,78 11,5 2,50 312,4 

𝑯𝑰 1,604 7,70 0,38 4,9 3,92 304,5 

După cum se observă, procentul de legătură ionică 

scade de la acidul fluorhidric la acidul iodhidric. Energia de 

ionizare scade în acelaşi sens 

HX H X+ −→ +  

(G. Briegleb, 1941, N.B. Hannay, C.P. Smyth, 1946). După K. 

Fajans cu cât un cation posedă un volum mai mare şi o sarcină 

mai mică şi cu cât un anion are dimensiuni mai mici, 

ionizarea este mai puternică. Astfel, clorura şi bromura de 

argint posedă o structură ionică şi au puncte de topire înalte, pe 

când iodura este un compus molecular. 

După formarea unei legături covalente se poate extrage 

un electron al halogenului, care rămâne cu un electron impar. 

Radicalul astfel format poate forma o altă legătură covalentă 
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prin electronul impar. În aceşti compuşi, halogenul se comportă 

ca un ion pozitiv monovalent. În acest sens se cunosc compuşii 

de iodoniu: ( )6 5 2
C H I I   de la care derivă baze puternice 

( )6 5 2
C H I OH.   Compuşii de iodoniu sunt diamagnetici. În 

combinaţiile moleculare ale halogenilor între ei şi anionii 

polihalogenaţi, numărul covalenţelor este mai mare. Într-un ion 

X există opt electroni periferici formând patru dublete 

inutilizate, pe când un halogen legat covalent posedă numai 

şase electroni periferici care formează trei dublete inutilizate. 

Utilizarea acestor dublete permite formarea unor 

combinaţii de tipul ( ) nX O→ unde n poate fi maximum 

patru, sau de tipul ( )
nR X O− → unde n poate fi maximum trei. 

Valoarea lui n  şi cu aceasta regula octetului depinde de 

dimensiunile atomilor, de electronegativitatea şi polarizarea 

acestora. Tendinţa de a forma legături prin coordinare creşte 

de la fluor la iod. Di-fluorura de di-oxigen cu formula 

O F F O − →  reflectă coodinarea moleculei de fluor şi nu a 

atomului respectiv. 

Ionii ( ) nX O→ sunt bine reprezentaţi în cazul 

clorului. Se cunosc în acest caz ionii: hipocloros ClO,cloros 

2ClO ,− cloric 3ClO−
şi percloric 4ClO .− În cazul bromului se 
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cunoaşte seria 2 3BrO,BrO ,BrO− −
dintre care primii sunt 

instabili ca şi în cazul iodului. Pentru acest element seria este 

foarte numeroasă: 2 3 4 5 6IO ,IO ,IO ,IO ,IO ,IO .− − − − − −
  În ultimii 

compuşi se depăşeşte regula octetului şi apare o poli-aciditate 

crescută deoarece în aceştia iodul nu se mai oxidează, 

moleculele de apă adiţionate ionizându-se. Pentru a forma 

combinaţii cu valenţa mai mare decât unu trebuie să se ocupe 

orbitali din stratul M . La fluor acest lucru nu este posibil. În 

acidul cloros, clorul are zece electroni, în acidul cloric 

doisprezece electroni şi în acidul percloric paisprezece 

electroni în stratul de valenţă. Se utilizează deci unul, doi şi trei 

orbitali 3d : 

     :Cl O H−      O Cl OH= −    

O

O OH

O

−   

O

O Cl OH

O

= −  

Acid hipocloros   Acid cloros     Acid cloric      Acid percloric 

Aceşti orbitali fac parte din acelaşi strat ca şi orbitalii 

electronilor de valenţă, astfel încât energia lor este numai cu 

puţin mai mare decât a acestora. În combinaţiile 
3 5 7ClF ,IF ,IF

este sigur că se utilizează orbitali d . Stereochimia 

combinaţiilor halogenilor este în mare măsură explicată pe 

baza teoriei hibridizării (tabelul nr.  4). 
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Tabelul nr. 4. Teoria hibridizării 

Hibridizare Perechi 
Starea de 

oxidare 
Stereochimia Exemple 

sp  1 +1 Liniară ClF ,BrF ,BrCl  

3sp  

2 +3 Unghiulară 
2ClO−

 

3 +5 
Piramida - 

trigonală 
3 3 3ClO ,BrO ,HIO− −

 

3 2

zsp d  

4 +7 Tetraedrică 
4 4ClO ,IO− −

 

2 +1 Liniară 
4 3Cl ,I− −

 

3 +3 Forma de T 3ClF  

4 +5 
Tetraedru 

deformat 2 2IO F −
 

3 2sp d  

4 +3 Pentagonală 
4ICl−  

5 +5 
Piramidă-

pentagonală 5IF  

3 2sp d d 
 

6 +7 Octaedru 
5

6IO −
 

7 +7 
Piramidă-

pentagonală 7IF  

Legături coordinative apar în oxizii halogenilor. Astfel, 

în hepta-oxidul de di-clor 
2 7Cl O cei doi atomi de clor sunt 

legaţi printr-o legătură covalentă şi trei legături coordinative: 

O O

O Cl O Cl O

O O

 − − →  

În cazul oxizilor 
2 2 3 3ClO ,BrO ,ClO ,BrO sau în dimerii 

respectivi oxigenul este legat coordinativ. În monomeri, 
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electronul impar 
zp  este liber, ceea ce furnizează un 

compus paramagnetic, iar in dimeri acesta se împerechează 

cu un electron identic al altui halogen, ceea ce furnizează un 

compus dia-magnetic. În realitate este vorba de un echilibru 

între monomeri şi dimeri. În cazul compusului 
2 8Cl O  sau 

4ClO

situaţia este mai puţin cunoscută. 

Natura legăturilor coordinative în compuşii oxigenaţi ai 

halogenilor apare într-o nouă lumină în urma determinărilor cu 

raze X  a distanţelor halogen-oxigen. Tabelul nr. 5 indică 

distanţele halogen-oxigen experimentale d ,  cele de legătură 

1d şi de dublă legătură
2d .  Se observă că distanţele 

experimentale reflectă în unele cazuri prezenţa unei duble 

legături. 

Reactivitatea specială a fluorului se explică prin 

uşurinţa disocierii moleculei sale şi prin distanţa între nucleu şi 

electronii săi de legătură: 

1 21
F

r ,− = Å, 0 65Fr ,= Å, 5 0 18
F

r ,+ = Å; 7 0 07
F

r ,+− = Å. 

Tabelul Nr. 5. Distanţele inter-atomice în compuşii 

oxigenaţi ai halogenilor 

Ionul d ,Å 1d ,Å 
2d ,Å 

3ClO−
 1,42-1,48 1,65 1,47 

4ClO−
 1,48 1,65 1,47 

3BrO−
 1,54-178 1,80 1,62 
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3IO−
 1,80-1,89 1,99 1,81 

4IO−
 1,79 1,99 1,81 

5

6IO −
 1,93 1,99 1,81 

Dată fiind această reactivitate şi volumul său mic, 

este normal ca fluorul să formeze combinaţii în care 

elementele să-şi manifeste valenţa maximă, uneori depăşind 

regula octetului. Combinaţiile 
5 5 6 7 8AsF ,IF ,SF ,IF ,OsF nu 

posedă analogi cu un alt halogen. Prin fluorurarea anodică se 

înlocuieşte hidrogenul dintr-o serie de hidrocarburi 

 ( )3 2 3n
CF CF CF etc .  în care legătura fluor-carbon este foarte 

puternică. Electro-negativitatea mare a fluorului explică 

formarea unor legături de hidrogen foarte puternice, 

solvatarea ionilor F ,−
asocierea moleculelor de acid 

fluorhidric. Fluorul formează ioni complecşi    6 4

n
MF , BF

−−

etc., foarte stabili, în care distanţa ion central – ligand se poate 

micşora până la lungimi cerute de legături multiple, datorită 

volumului mic al ionului fluor. Luând în considerare razele 

unor ioni penta şi hepta-valenţi ai halogenilor se calculează o 

distanţă d  dintre ionii de oxigen în oxi-anionii piramidali 

3XO−
 şi oxi-anionii 4XO ,−

 care în cazul fluorului este mult mai 

mică decât distanţa interioară a celor doi (2 2 1 4 2 8O , ,−  = Å).        

Co-penetraţia   a straturilor electronice este maximă în cazul 
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fluorului (tabelul nr. 6). 

 

Tabelul 6. Distanţa dintre atomii de oxigen şi 

copenetraţia   în oxiacizi. 

Halogenul 5X
r ,+ Å 5X

r ,+ Å 3XO−
 4XO−

 

d ,Å   d ,Å   

Fluor 0,18 0,07 2,25 0,55 2,07 0,73 

Clor 0,37 0,26 2,56 0,24 2,42 0,38 

Brom 0,49 0,39 2,76 0,04 2,70 0,10 

Iod 0,60 0,50 2,94 0 2,94 0 

Caracterul electro-pozitiv al halogenilor se manifestă 

din ce în ce mai pregnant pe măsura creşterii masei atomice. 

În cazul fluorului acest caracter lipseşte, nitratul de fluor 

3NO F şi per-cloratul de fluor 
4ClO F sunt compuşi în care 

fluorul se leagă covalent. Astatinul în mediu 6HCl N poate fi 

precipitat ca sulfură. În mediu acid poate fi precipitat de zinc, 

cupru, clorură de staniu (II) ca un metal. E. Segree, M. Corson 

şi R. Leininger (1940) au observat existenţa ionului At−  în 

mediu reducător, ceea ce justifică poziţia în sistem. 

Se cunosc în acest moment ionii Cl ,Br ,I+ + +
şi  3I .+

Stabilitatea lor asupra disocierii heterolitice: creşte în aceeaşi 

ordine. Există astăzi dovezi 
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2X X X+ −+  

Ionii Cl−  sunt puţini accesibili pe când ionii Br +  şi I +  

au fost reţinuţi pe o răşină schimbătoare de cationi (H. Brusset 

şi T. Kikindai, 1951) sau au fost puşi în evidenţă prin migrare 

la catod într-o soluţie de acid hipo-bromos (K. Gonda 

Hundwald, 1950). Ionul monovalent pozitiv apare în reacţia: 

( ) ( )2 2 2 2
2Ag RCO I AgI I Ag RCO . + = +    

M. I. Uschakow (1934) a preparat azotatul iodului 

monovalent 
3INO  iar T. Kikindai (1956) sulfatul 

2 4I SO . Cu 

piridina s-au obținut cationi complecşi de tipul  Ipy
+

şi 

 2Ipy .
+

Bromul formează ioni de tipul  4BrPy .+ P. 

Schutzenberger (1861) a preparat acetatul iodului trivalent 

( )3 3
I CH COO . Ulterior numărul compuşilor iodului trivalent 

pozitiv s-a înmulţit. După o lungă discuţie, T. Kikindai 

(1956) a demonstrat existenţa unor compuşi ai radicalului iodil 

IO+ : ( ) ( ) ( )
23 3 4 2IO IO ,IO NO , IO SO nH O.  

Se poate conchide faptul că primul element, cel mai 

uşor şi ultimul element cel mai greu posedă caractere oarecum 

distincte. Astfel, fluorul are tendinţă maximă de ionizare 

( 3 4AlF ,SnF  sunt săruri pe când celelalte halogenuri ale aceloraşi 

elemente sunt compuşi homeopolari). Fluorurile prezintă o 
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solubilitate deosebită. Numărul de coordinare al fluorului nu 

depăşeşte cifra 2, ceea ce îl aseamănă cu oxigenul care are 

numărul de coordinare maxim 3. Nici în acest caz nu se atinge 

numărul de coordinare maxim 4 prevăzut de regula lui W. 

Pauli. S-a arătat că în combinaţiile simple şi complexe cu 

fluorul unele elemente manifestă valenţa maximă şi numărul de 

coordinare maxim. Combinaţiile 
5 6 6 8AsF ,SF ,SeF ,OsF  şi 

7IF nu 

le corespund cloruri, după cum şi ionilor complecşi 

       
3 2

2 4 6 6F H , BF , AlF , SiF
− − − −

nu le corespund ioni complecşi 

cu clorul. Iodul excelează prin tendinţa de a forma legături 

covalente. În unele cazuri, iodurile sunt complecşi covalenţi, pe 

când clorura este o sare (AgI  în raport cu )AgCl . Ionii de 

tipul ( )ArI
+

unde Ar este un radical aromatic sunt de tipul 

ioniu, sau mai exact iodoniu, care întregesc seria unor astfel de 

compuşi din grupa a V-a şi a VI-a principală. Iodul formează 

compuşi poli-halogenaţi. Numărul de coordinare atinge la iod 

cifra 6 şi 7 ( )
5 7O I OH ,F I .     

O proprietate specială a unor combinaţii ale halogenilor 

este tendinţa lor de dis-proporţionalitate. Câte un exemplu este 

dat prin reacţiile următoare: 
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2

2 3 2

3 2 2

2

3 6 5 3

5 6 3 3

NaClO NaCl NaClO

Br HO Br BrO H O

IO I H I H O.

− − −

− − +

= +

+ = + +

+ + = +

 

Din punct de vedere fiziologic, halogenii sunt foarte 

agresivi. Atacă pielea, mucoasele şi mai ales căile respiratorii. 

 

I.1. Istoric, stare naturală 

Fluorul. Simbol F ;  9Z .=  Masă atomică: 18,998. 

Existenţa sa a fost presupusă de C. W. Scheele cu mult 

timp înaintea descoperirii sale (1780) şi de M. A. Ampère pe 

baza analogiei care există între cloruri şi fluoruri. Chimişti 

celebri ca H. Davy, M. A. Ampère şi M. Faraday au încercat să 

îl prepare. Nu a putut fi izolat timp de un secol datorită 

faptului că atacă instrumentele metalice, sticla, porţelanul şi se 

transformă în prezenţa apei. În anul 1886 H. Moissan 1-a 

obţinut prin electroliza acidului fluorhidric anhidru care 

conţinea 
2KHF ,într-un aparat de platină. 

Numele său provine din limba latină (fluere = a 

curge) şi se bazează pe folosirea fluorinei ca mijloc pentru 

topirea zgurii care se depunea pe regulusul obținut în industria 

aurului. Mai corect, fluorul molecular se numeşte di-fluor. 

Stare naturală. Din cauza reactivităţii sale, fluorul nu 

se găseşte în stare liberă în natură. Se găseşte în scoarţa terestră 
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în proporţie de 0,029%, adică mai abundent decât cuprul sau 

plumbul. 

Fluorul se găseşte în natură sub formă de săruri simple, 

duble şi complexe. Cea mai importantă fluorură simplă este 

fluorina 
2CaF .  Se găseşte în America şi în Rusia. Sub forma 

de cristale complet transparente se întrebuinţează în 

spectroscopie pentru studiile în ultraviolet (1800 - 1200Å) şi 

ultra-roşu (4 – 9  ). Culorile roşii, violete şi albastre ale 

fluorinei se datorează manganului; culoarea verde, fierului. 

Este termo-luminiscentă şi tribo-luminiscentă. Varietatea 

violetă-neagră cu miros specific de fluor conţine calciu 

coloidal rezultat din descompunerea difluorurii de calciu de 

către radiaţiile emise de mineralele de uraniu care însoţesc 

fluorina. Cea mai importantă fluorură complexă este criolita 

3 6Na AlF . Se găseşte în Groenlanda. Cea mai importantă 

fluorură dublă este apatita: ( ) ( )
3 4 22

3Ca PO Ca F ,Cl . În apatită 

fluorul şi clorul nu se gasesc în cantităţi echivalente. O parte 

din clor este înlocuit prin fluor. Suma F Cl− −+ este 

echivalentă numărului ionilor 2Ca +  care nu sunt legaţi de ionii 

fosfat. 

Fluorul constituie o impuritate jenantă în prepararea 

super-fosfatilor. Fosfaţii din Africa de Nord conţin 3-4% fluor. 

Fluor se găseşte ca impuritate în pirite, blende, calamine, 
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bauxite, sub formă de fluor-silicati, fluor-arsenaţi şi fluor-

vanadaţi. Fluorul se mai găseşte combinat în topaz 

( )
2 42Al F,OH SiO , lepidolit, orpiment, turmalină, anumite 

mice, în pământurile rare ca: itrocerit ( )3 2 2 6Ca ,Ce ,Y F ,  

itrofluorit ( )3 2 6Ce ,Y F  etc. Se găseşte în fosfaţii naturali: 

ambligonit ( )
4LiAl F,OH PO şi fremonit ( ) ( )Na,Li Al OH,F 

4PO .  Alte fluoruri mai puţin importante conţinute în 

minerale sunt: fluelita, 
3 2AlF H O,  chiolita 

5 3 14Na Al F ,

pachnolita 
6 2NaCaAlF H O.  

Din pământ în care fluorul se găseşte ca apatită este luat 

de plante în cenuşa cărora se găsesc cantităţi mici de fluor. 

Fluorul se găseşte în apele minerale. În apa de băut, se găseşte 

o cantitate de peste 1,5 p.p.m. Fluorul din apă produce smalţul 

dentar. O cantitate inferioară determină cariile denture. 

În corpul omenesc şi al animalelor se găseşte sub formă 

de apatită în oase, dinţi şi unghii. Dinţii câinelui conţin 0,3% 

F.  Frunza de mesteacăn conţine 0,1% F.  Este conţinut în 

graminee, huilă, vin, tutun, ceai, cafea, în produse legumicole. 

Clorul. Simbol Cl ; Z = 17; Masă atomică  35,453. 

Basilius Valentinius a obţinut în a doua jumătate a 

secolului al XV-lea acidul clorhidric, încălzind vitriolul de 

fier (sulfat de fier) cu clorură de sodiu. J. R. Glauber (1648) a 
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folosit în locul vitriolului de fier, acid sulfuric. A. L. Lavoisier 

(1789) 1-a numit acid muriatic (muria - saramură), crezând 

că acest acid este o combinaţie oxigenată a unui element 

necunoscut. 

C. W. Scheele (1774) a oxidat acidul clorhidric cu 

pirulozită, numind gazul care se dezvoltă acid muriatic 

deflogisticat. Oxigenul dezvoltat când clorul reacţionează cu 

apa a fost atribuit eronat faptului că clorul este o combinaţie 

cu oxigenul. Asupra muriului, radicalul acidului clorhidric, 

s-au făcut numeroase studii. J. L. Gay-Lussac şi L. J. Thenard 

(1809) au încercat fără rezultate să descompună clorul şi au 

fost primii care au indicat că este vorba de un gaz elementar. 

H. Davy (1810) a arătat că gazul nu se combină cu carbonul 

nici la temperatură înaltă, deci nu a putut extrage oxigenul 

din gazul oximuriatic. H. Davy a dat acidului oximuriatic 

numele de clor (cloros - glaben-verzui) din cauza culorii sale. 

Ideea aceasta a fost definitiv admisă după studiile lui J. L. 

Gay-Lussac şi L. J. Thenard asupra iodului (1814). Ideile lui 

A. L. Lavoisier asupra acizilor erau atât de puternice, încât C. 

F. Schonbein (1855) considera clorul ca o combinaţie cu 

oxigenul. Mai corect clorul molecular se numeşte di-clor. 

Stare naturală. Cantitatea de clor a scoarţei terestre a 

pământului este de 0,045%. Clorul, ca şi ceilalţi halogeni, nu 

se găseşte liber în natură din cauza puternicei tendinţe de 
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combinare. Se găseşte sub formă de depozite de clorură de 

sodiu (sare gemă, halită) depuse prin evaporarea unor mări 

închise sau lacuri. În tara noastră se găsesc saline în 

formaţiunile terţiarului: Ocnele Mari, Slănic, Târgu-Ocna, 

Cacica, Praid, Ocna Dej, Ocna Mureşului, Ocna Sibiului etc. 

Sursa cea mai importantă este apa mării în care se 

găsesc circa 3% săruri din care 80% este clorură de sodiu şi 

alte cloruri în proporţie mai mică (clorură de potasiu, 

magneziu, calciu). Lacurile sărate (Marile lacuri sărate din 

Utah), Marea Caspică, Marea Moartă conţin concentraţii mult 

mai mari de cloruri şi alte săruri. 

La ţărmul acestor mări apa devine saturată în clorură de 

sodiu care se depune. La evaporarea apei mărilor, 

concentraţie în săruri creşte. Sărurile care se găsesc în 

concentraţie mai mare şi au solubilitate mai mică, se separă. 

Se separă întâi clorura de potasiu şi ulterior sărurile duble ale 

potasiului şi magneziului. Rămâne un rest bogat în di-clorură 

de magneziu. Printr-un astfel de proces s-au depus sărurile de 

la Stassfurt (Germania). Diclorura de magneziu hidratată se 

numeşte bischofită 
2 26MgCl H O. Alte cloruri duble sunt 

tachidrita 
2 2 22 12CaCl MgCl H O,  douglasita 

22KCl FeCl 

22H O.  

Se cunosc un mare număr de minerale: piromorfitul 
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( )5 4 3
Pb PO Cl, mimetesitul ( )5 4 3

Pb AsO Cl,  vanadinitul 

( )5 4 3
Pb VO Cl  etc. există şi minerale formate din cloruri: 

silvina KCl,  carnalita 
2 26KCl MgCl H O,  salmiacul 

4NH Cl,

nantockitul CuCl , kerargyritul AgCl,calomelul HgCl etc. 

La cristalizarea magmei numai o parte din clor se 

separă ca apatit ( ) ( )
3 4 22

3Ca PO Ca F ,Cl sau sodalit 

43NaAlSiO NaCl. Altă parte se dezvoltă din vulcani (ca 

acidul clorhidric sau cloruri gazoase). 

Se cunosc oxi şi hidroxi-cloruri, ca de exemplu: 

matlockitul 
2 2Pb OCl , laurionitul ( )Pb OH Cl, atacamitul 

( ) ( )
2Cu OH Cu OH etc. rocile sedimentare conţin aceeaşi 

cantitate de clor, însă o concentraţie mai mică de brom decât 

cele vulcanice (W. Behne, 1953). Clorul se găseşte atât in 

regnul vegetal cât şi în cel animal. Se regăseşte în cenuşa 

plantelor şi animalelor sub formă de cloruri şi în lichidele 

organismului (sânge, limfâ, lapte, urină). Acidul clorhidric se 

găseşte în sucul gastric (circa 0,2-0,4%). El are un rol 

important în digestie. 

Bromul. Simbol Br ; Z =35; Masă atomică 79,909. 

Bromul a fost descoperit de A. J. Balard (1826), în 

apele mame rămase după extragerea clorurii de sodiu din 

salinele de lângă Montpellier, bogate în di-bromură de 
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magneziu. Numele i-a fost dat datorită mirosului său neplăcut 

(bromos = miros rău). Mai corect s-ar numi dibrom. J. R. Joss 

1-a obţinut în stare lichidă în anul 1824 însă 1-a confundat cu 

seleniul, iar J. Von Liebig 1-a obţinut în anul 1826 

confundându-1 cu clorura de iod. 

Stare naturală. Din cauza reactivităţii sale, bromul nu 

se găseşte liber în natură ci sub forma de bromuri. Bromurile 

însoţesc în concentraţie mai mică clorurile şi iodurile cu care 

sunt izomorfe. S-a apreciat că concentraţia bromului în scoarţa 

terestră este de 0,001%, în apa de mare de 10-15 ori mai mare 

şi în roci de două ori mai mare. Raportul dintre brom şi clor în 

scoarţă este 1:150 şi în apa mărilor deschise 1:300. În Marea 

Moartă cantitatea de brom este de circa 0,476 g/l. Această 

cantitate creşte cu adâncimea. Cantităţi mari de brom se găsesc 

în Marile Lacuri sărate din Utah, în lacurile din California, în 

anumite lacuri din sudul Tunisiei (Zarzis). 

În cantitate excepţională se găseşte în salinele de la 

Stassfurt unde s-a depus prin evaporarea unor mări mai 

vechi şi care conţin brom în cantitate de 0,15-0,25% în etajul 

superior (42 m), adică în zona carnalitei 
2 26MgCl KCl H O 

unde clorul este parţial înlocuit cu bromul. În aceeaşi regiune, 

în cantitate mare se mai găseşte în zona bischofitei 

2 26MgCl H O  şi tachidritei 
2 2 22 12CaCl MgCl H O.   Bromul 
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se găseşte şi în unele ape minerale. 

Există şi combinaţii insolubile ale bromului de 

exemplu bromargirită AgBr asociată în cristale mixte cu alte 

cloruri. Fosforitele conţin brom sub formă de bromo-apatită. 

Bromul s-a semnalat în cărbune, în fumerolele 

vulcanice (ca )HBr ,  în plantele marine (alge-laminaria 

digittata 0,8%) şi în animalele marine. Colorantul din molusca 

purpuriferă, renumit din antichitate, nu este decât 6,6’ - 

dibrom-indigo. Se găseşte brom în ţesuturile animale şi 

vegetale, în sângele omenesc. 

Iodul. Simbol I ; Z =53; Masă atomică 126,904. 

Iodul a fost descoperit de B. Coutois (1812) în apele 

mame de la prepararea carbonatului de sodiu din cenuşa unor 

plante marine varech (Laminaria digittata sau Laminaria 

stenophila). Aceste plante tratate cu acid sulfuric degajă 

vapori violeţi care reprezintă noul element. Prin condensarea 

acestor vapori se formează o substanţă cristalină neagră cu 

aspect metalic (B. Courtois şi J. M. Clement, 1813). Chiar în 

anul 1814, B. Coutois a ajuns la concluzia că iodul este un 

element nou şi 1-a clasificat alături de clor. 

Stare naturală. Iodul se găseşte în regnul animal, 

vegetal şi mineral. Este un element foarte dispersat. A fost 

semnalat liber în produşii vulcanici solizi sau gazoşi. 
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Majoritatea iodului se găseşte combinat. Plantele marine, 

laminaria, conţin circa 0,25-0,75%, iar fucus, 0,03-0,08% iod 

legat sub forma organică. Se mai găseşte în fân şi paie. 

Iodul este un element constant în ţesuturile animalelor 

(E. Baumann, 1895). Se găseşte în carne, în ouă şi în 

produsele lactate. În concentraţie mai mare se găseşte în carnea 

de peşte, în uleiul unor peşti marini. La mamifere se 

concentrază în glanda tiroidă, unde se găseşte sub formă de 

tiroxină, care este o substanţă proteică 
5 11 4 4Cl H O NI .Iodul din 

organismul omului este necesar pentru menţinerea unei 

asimilaţii normale. Lipsa de iod provoacă apariţia unei 

tumori a glandei tiroide cunoscută sub numele de guşă (boala 

Basedow) care se previne administrând iod, tiroxină sau alte 

preparate cu iod. Dezechilibrul tiroidian se traduce prin 

cretinism. 

Numărul mineralelor care conţin iod este foarte redus: 

iod-argirită AgI ,  iodo-bromită ( )2AgI Ag Cl,Br , marshita 

CuI ,miersită ( )Ag,Cu I ,bustamenită 
2PbI ,coccinită 

2HgI etc. 

Iodul însoţeşte ca iodură sarea de bucătărie, ca iodat de sodiu 

salpetrul de Chile (0,1% )2I , ca iodură şi iodat fosforitele, 

dolomitele, calcarurile, şisturile argiloase sau bituminoase, 

cărbunii de pământ, granitele, apele petroliere. Principala 

sursă de iod este apa mărilor (actuale sau fosile), în care se 
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găseşte în concentraţie de 2,25-2,40 mg/l. 

Astatinul. Simbol At ; Z = 85; Masă atomică [210] 

Elementul cu numărul de ordine 85 a fost căutat între 

anii 1920-1940 prin metode radio-chimice. 

H. Hulubei şi J. Cauchois (1939) au descoperit în 

spectrul de raze X al unui depozit activ de radon nişte linii pe 

care le-au atribuit elementului cu numărul de ordine 85. B. 

Karlik şi T. Bernert (1944) au arătat că radiul A  emite alt tip 

de raze   atribuite 218At.  Existenţa naturală a 218At  a fost 

confirmată de R. J. Walen (1948) şi a 215At de P. Avignon 

(1950). Al treilea izotop natural 217At  a fost pus în evidenţă de 

A. Ghiorso (1952). Izotopi artificiali ( )211 At au fost obţinuţi de 

E. Segre (1940) la Berkley, bombardând bismutul cu particule 

 de 20 MeV: 

( )

207 4

83 2209 4 1 211

83 2 0 85 211

84

40
2

60

% Bi He
Bi He n At

% Po AcC

→ +
+ → + −

→

 

E. Segre 1-a numit astatin (astatos - instabil). 

Bombardând aurul cu 6C + s-au obţinut 201At  şi 207At  (1950): 

( )( )197 12 201 207 1

79 6 85 08 2Au C At n .−+ = + −  

Există câte un izotop radioactiv în fiecare familie 

naturală şi în familia artificială a neptuniului (B. Karlik şi T. 

Bernert, 1942). 
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Izotopii astatinului. Se cunosc astăzi 21 de izotopi cu 

numere de masă cuprinse între 200 şi 219. Cea mai lungă 

perioadă de dezintegrare este a 210At de 8,3 ore. Toţi izotopii 

produc prin dezintegrare particule .  O serie de izotopi suferă 

o captură periferică de electroni. Cei trei izotopi naturali cu 

viaţă foarte scurtă apar în bifurcaţiile următoare: 

 

Prin dezintegrarea franciului care apare în seria 

radioactivă 4n I+ se obţine 
217

85 At : 

2

221 217 213

87 88 835 2 110min , ore
Fr At Bi 

−
⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  

Prin dezintegrările   ale diferitelor specii de franciu 

se obţin în total cinci izotopi ai astatinului. Izotopul utilizat 

în cercetările chimice şi biologice este 
211

85 At.  Utilizarea unor 

particule  cu energie de peste 28 MeV produce printr-o 

reacţie ( )209 211

83 2Bi , n At,  care prin captură de electroni trece în 

poloniu 210 (E. L. Kellog şi E. Segre - 1947). 

 

I.2. Metode de obţinere 

Reactivitatea fluorului ridică probleme speciale în 
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privinţa manevrării şi depozitării lui. Temperatura critică        

(-129 0C) joasă necesită azot lichid pentru condensare. 

Reactivitatea sticlei creşte cu temperatura, iar cea a metalelor 

depinde de stabilitatea păturii de fluorură. Se foloseşte metal 

A. Monel, cupru, aluminiu, nichel, magneziu, teflon (poli-

tetra-fluor-etilenă). Metodele curente de reţinere a fluorului 

folosesc reacţia cu di-clorura de calciu sau clorura de sodiu, din 

care rezultă clor care poate fi absorbit în hidroxizi. 

S-a încercat să se obţină fluorul prin descompunerea 

termică. În acest sens E. Low (1881) a folosit 
4 2CeF H O  şi B. 

Brauner (1881) a folosit 
4 3PbF KF HF.   

Singura metodă folosită astăzi este cea electrolitică. 

H. Moisan (1886) a electrolizat acidul fluorhidric făcut 

conductor cu di-fluorură acidă de potasiu într-un vas de platină 

răcit cu clorură de metil, în formă de U, cu dopuri de fluorină 

şi electrozi de platină iridiată. Fluorul care se degajă la anod 

este trecut printr-o serpentină răcită cu zăpadă carbonică 

pentru separarea acidului fluorhidric antrenat şi prin tuburi 

umplute cu fluorură de sodiu pentru a reţine urmele de acid 

fluorhidric. Electroliza se făcea cu circa 50 V şi 20 A. 

O. Ruff (1936) a arătat că fluorul atacă electrozii de 

platină, formându-se  2 6K PtF şi pierzându-se 5-6 g platină 

pentru fiecare gram de fluor obţinut. Astăzi se folosesc 
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amestecuri de compoziţie 3 2KF HF KF HF. −  Acidul 

fluorhidric din comerţ conţine acid hexa-fluoro-silicic 
2 6H SiF .

Acesta se formează în reacţia dintre acidul fluorhidric şi 

tetrafluorura de siliciu care rezultă din reacţia: 

2 2 4 2 4 4 22 2 2 2CaF H SO SiO CaSO SiF H O.+ + = + +  

Pentru prepararea fluorurilor acide anhidre se adaugă 

acidului fluorhidric din comerţ carbonat de potasiu anhidru în 

proporţia necesară precipitării hexa-fluoro-silicatului de 

potasiu. Se degajă dioxid de carbon. Se decantează acidul şi se 

împarte în două porţiuni. Una se neutralizează exact cu 

carbonat de potasiu. Apoi se adaugă din cealaltă cantitatea de 

acid fluorhidric în proporţiile necesare pentru a prepara 

2KF HF care se topeşte la 70 °C sau 3KF HF care se topeşte 

la 56 °C. Amestecul se răceşte când se depun cristale care 

trebuie uscate. 

Se folosesc anozi de nichel în aparatele de laborator şi 

de grafit pentru celule industriale, din considerente 

economice, deşi acestea se polarizează uşor. Un progres constă 

în adaosul de fluorură de litiu care scade punctul de topire al 

electrolitului şi evită polarizarea. 

W. L. Argo, F. C. Mathers, B. Huminston şi C. O. 

Anderson (1919) au folosit sarea KF HF într-un creuzet de 

cupru drept catod. Anodul era din grafit, înconjurat de o 
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diafragmă de cupru separată de anod printr-un dop de fluorină. 

Creuzetul era încălzit electric. Combinaţia KF HF  posedă o 

rezervă mică de fluor şi se topeşte greu. 

Pentru aceste motive P. Lebeau şi A. Damiens (1952) 

au electrolizat combinaţia 3KF HF ce se topeşte la 56 °C şi 

care în cursul electrolizei trece în 2KF HF cu punct de topire 

700 0C. Temperatura joasă permite folosirea anozilor de nichel 

într-un creuzet de cupru. Catodul posedă un clopot de cupru 

perforat  (figura nr. 1).  

Studiul amestecului KF Hf− realizat de G. H. Cady 

(1929) arată că numai compoziţiile 4 2KF HF KF HF −  au un 

punct de topire jos (figura nr. 2). 

 

 

Figura nr. 1                                     Figura nr. 2 

Dintre diferitele celule folosite în decursul timpului 
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pentru obținerea fluorului în cele ce urmează se descrie cea a 

lui L. M. Dennis, J. M. Voeder şi E. G. Rochow, 1931 (figura 

nr. 3). Aparatul este construit dintr-o ţeavă de cupru 1 în 

formă de V, interiorul căreia este acoperit cu un strat de 

azbest-ciment care are rol de izolator. Sârma 2 înfăşurată pe 

stratul izolator acoperită cu o pătură izolatoare serveşte la 

încălzire electrică. Electrozii 3 sunt bastoane de grafit E. G. 

Acheson. Dopurile 4 din ciment de bachelită, izolează 

electrozii de corpul vasului de cupru. Temperatura din 

interiorul celulei se controlează cu termometrul 5. Ca electrolit 

se foloseşte difluorura acidă de potasiu 
2KHF  uscată timp de  

 

Figura nr. 3 

48 de ore la 130 °C şi apoi topită. Umiditatea provoacă o 

polarizare a celulei, o impurificare a fluorului cu oxigen şi o 

mărire a coroziunii. Aparatul se încarcă cu câte un kg de 

electrolit. Pe măsură ce se pierde acidul fluorhidric, punctul 
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de topire creşte conform diagramei din figura nr. 2. Când se 

depăşeşte temperatura de 280 °C se schimbă electrolitul. Se 

foloseşte un curent de 5 A şi 12 V. O flanşă 6 leagă ţeava de la 

anod de tuburile 7 şi 8 de cupru care conţin fluorură de sodiu 

granulată care reţine acidul fluorhidric antrenat în curentul de 

fluor. Acesta este un exemplu de celulă fără diafragmă. 

Se folosesc celule industriale care lucrează la 100-

105°C cu 3000-4000A şi 11-13 V. Toate celulele actuale 

lucrează cu diafragmă. Diafragmele sunt polarizabile şi 

nepolarizabile. Pot fi construite din cupru, magneziu sau 

metal elektron. Prepararea unor luturi sau cimenturi 

rezistente este dificilă. Unsorile inerte perfluorurate permit 

realizarea unei paste cu fluoruri de calciu (II), magneziu (II) 

sau aluminiu (III) (T. W. Stricklin, 1948). Folosirea 

materialelor plastice de tipul teflonului a însemnat un progres 

considerabil (R.  Landau, R. Rosen, 1947). 

R. C. Downing (1947) a construit o celulă (figura nr. 

4) care lucrează la 75-85 °C cu o intensitate de curent de câteva 

mii de volţi şi 11-13 A.  
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Figura nr. 4 

Aceasta este o celulă cu anod 1 de grafit. 

Compartimentele anodic şi catodic sunt separate de o cupolă 

metalică pentru a preveni amestecul gazelor. Pentru a preveni 

amestecul fazei lichide se foloseşte o diafragmă 2 de metal 

Monel perforată. 

Fluorul obţinut este impurificat cu oxigen, cu 

difluorură de oxigen, cu acid fluorhidric antrenat. Acidul 

fluorhidric se separă prin condensare cu azot lichid, sau prin 
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retinere pe diclorură de calciu sau fluorură de sodiu. Când 

electrozii sunt din cărbune se degajă şi fluoruri de carbon. 

Comprimarea, lichefierea, purificarea prin distilare pune 

probleme tehnice importante din cauza agresivităţii sale. 

Clorul se obţine în laborator şi în industrie. 

Metode de laborator. Reacţiile chimice de obţinere a 

clorului în laborator se bazează pe oxidarea acidului clorhidric 

cu dioxid de mangan, dioxid de plumb, clorură de var, cloraţi, 

permanganaţi, dicromaţi etc. 

Metoda C. W. Scheele. Prin încălzirea la circa 90 °C a 

unui amestec de acid clorhidric comercial (37%) cu bulgări de 

dioxid de mangan (piroluzită) se admite ca se formează 

intermediar tri sau tetraclorură de mangan, instabil, care se 

descompune: 

2 4 24 2MnO HCl MnCl H O+ = +  

4 2 2MnCl MnCl Cl= +  

Acidul clorhidric se adaugă dintr-o pâlnie picurătoare 

peste dioxidul de mangan. Curentul de gaze se trece prin apă 

pentru reţinerea acidului clorhidric antrenat şi printr-un turn 

cu diclorură de calciu anhidră sau acid sulfuric, pentru 

întreţinerea apei. 

Clorul se prinde într-un vas pe care se culeg alte gaze. 

Clorura manganului divalent poate fi transformată partial din 
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nou în dioxid (amestecată cu oxid) de un curent de aer în 

prezenţa oxidului de calciu. 

În locul acidului clorhidric se poate folosi un amestec de 

sare şi acid sulfuric, când poate avea loc reacţia (procedeul L. 

C. Berthollet): 

2 2 4 2 4 4 2 22 2 2NaCl MnO H SO Na SO MnSO Cl H O.+ + = + + +  

Metoda cu clorură de var 
2CaOCl . Într-un aparat Kipp 

se lasă să vină în contact acid clorhidric comercial cu bucăţi de 

var (Boissenat, 1849). Are loc reacţia: 

2 2 2 22CaOCl HCl CaCl H O Cl .+ = + +  

Deoarece clorura de var este impurificată cu carbonat, 

clorul contine anhidridă carbonică. 

Metoda cu permanganat de potasiu 
4KMnO . Se lasă să 

cadă ( )119HCl d ,= picătură cu picătură, dintr-o pâlnie 

picurătoare, peste permanganat de potasiu solid, aflat într-un 

balon cu fund rotund. Are loc reacţia (B. Lewis, E. Wedekind, 

1909): 

015

4 2 2 22 16 2 2 8 5
C

KMnO HCl MnCl KCl H O Cl .+ = + + +  

Un vas spălător conţine o soluţie concentrată de 

permanganat de potasiu care reţine acidul clorhidric. Un alt vas 

cu acid sulfuric concentrat este urmat de un tub cu di-clorură 

de calciu anhidră sau penta-oxid de di-fosfor pe bucăţi de 
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argilă, care reţine umiditatea. 

 

Figura nr. 5 

Clorul gazos poate fi lichefiat în vasul 1 (figura nr. 5), 

în care amestecul răcitor ( 2CO  solid şi acetonă sau alcool) se 

introduce în vasul 2. Tubul în U conţine piatră ponce îmbibată 

cu acid sulfuric concentrat, iar vasul P. Woulfe conţine o 

soluţie concentrată de hidroxid alcalin pentru a reţine clorul 

nelichefiat. Se folosesc dopuri de plută parafinate. 

Tuburile de sticlă se pun cap la cap. Şlifurile pentru 

exsicatoare se ung cu lanolină sau vaselină. Evaporarea 

clorului din vasul 1 permite obţinerea clorului gazos pur. 

Metoda cu dicromat, cromat sau anhidridă 

cromică. În metoda cu dicromat (A. A. Jakowkin, 1899) se 

încălzeşte uşor un amestec de dicromat de potasiu cu acid 

clorhidric ( )112d ,= timp de câteva ore). Se obţine un curent 
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de clor pur. Au loc reacţii de tipul: 

2 2 7 3 2 214 2 2 7 3K Cr O HCl KCl CrCl H O Cl ,+ = + + +  

3 3 2 22 12 2 6 3CrO HCl CrCl H O Cl .+ = + +  

Se pot folosi şi alţi oxidanţi ca dioxidul de plumb, 

bismutatul de potasiu, cloratul de potasiu topit (Pebal,1875) sau 

o soluţie de clorat de potasiu (M. Schacherl, 1876). În ultimul 

caz rezultă clor impurificat cu dioxid de clor care se elimină 

trecându-1 printr-un tub cu azbest încălzit la roşu (F. P. 

Treadwell şi W. W. Christie,1905): 

3 2 26 3 3NaClO HCl NaCl H O Cl .+ = + +  

Purificarea clorului se mai poate face trecându-1 prin 

apă răcită cu gheaţă. Se formează un hidrat solid, din care se 

obţine clorul prin încălzire. 

Piroliza clorurilor metalice. Clorurile unor metale 

grele, în trepte superioare de valenţă, având o energie liberă de 

formare relativ mică, sunt susceptibile de descompunere 

termică. Astfel, prin descompunerea tetra-clorurii de platină 

(V. şi C. Meyer, 1879) sau a triclorurii de aur (W. Wahl,1913) 

etc., se obţine clor gazos: 

0174

4 2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +  

0174

2 2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +
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0174

2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +
 

0174

2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +
 

0174

2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +
 

0174

2 2

C

PtCl PtCl Cl→ +  

Metode industriale. În secolul al XIX-lea, acidul 

clorhidric era un produs secundar, supărător, greu de stocat, al 

fabricilor de soda care foloseau procedeul M. Leblanc. Se 

utiliza la obţinerea clorului, care cu hidroxid de calciu (II) 

dădea clorură de var folosită ca oxidant (albire). Clorul 

provenea deci din acidul clorhidric (H. Deacon). 

La începutul secolului al XX-lea, ca urmare a dezvoltării 

metodelor electrolitice de preparare a sodei caustice, rezultă 

clor. Acidul clorhidric se obținea prin procedeul H. Deacon, 

invers, adică prin sinteză. 

Ca urmare a dezvoltării industriei compuşilor organici, 

clorul electrolitic acţionează asupra unei hidrocarburi 

rezultând acid clorhidric. Astfel, vaporii de benzen 

reacţionează cu clorul în contact cu clorura de fier (III): 

6 6 2 6 5C H Cl C H Cl HCl.+ = −  

Procedeul H. Deacon pentru prepararea clorului a fost 

reluat deci sub variante noi (B. A. S. F. Oppau). 
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Clorul se obţine din acid clorhidric sau cloruri prin 

mijloace chimice şi electrolitice. Există două metode 

principale bazate pe oxidarea acidului clorhidric. 

Procedeul W. Weldon (1866). Se utilizează di-clorura de 

mangan rezultată din reacţia lui C. W. Scheele de mai sus. 

Problema regenerării piroluzitei cu oxigenul din aer, în metoda 

lui K. W. Scheele a fost pusă încă din anul 1856 

(Forchammer). W. Weldon a tratat soluţia limpede de di-

clorură de mangan cu un exces de lapte de var ( )
2Ca OH la   

60 °C şi a trecut un curent de aer prin acest amestec. 

Amestecul se transformă într-un nămol negru care se depune. 

După separarea di-clorurii de calciu, manganitul de calciu se 

foloseşte pentru a descompune altă cantitate de acid clorhidric. 

Au loc reacţiile: 

2 2 2 3 24 3 2 4MnCl O Mn O Cl+ = +  

2 3 2 2 22 12 4 2 6Mn O HCl MnCl Cl H O.+ = + +  

Deşi în acest procedeu se consumă o cantitate de acid 

clorhidric mai mare decât în metoda K. W. Scheele, este mai 

economic, deoarece nu necesită o nouă cantitate de dioxid de 

mangan. 

Di-clorura de mangan se poate oxida sub 200 °C cu 

aer. Oxidul format serveşte la oxidarea unei noi cantităţi de 

acid clorhidric (W. Weldon, 1883). Au loc reacţiile: 
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2 2 2 3 24 3 2 4MnCl O Mn O Cl+ = +  

2 3 2 2 22 12 4 2 6Mn O HCl MnCl Cl H O.+ = + +  

Procedeul H. Deacon-Hurter (1868). Acest procedeu se 

bazează pe reacţia reversibilă: 

0200

2 2 24 2 2
C

HCl O H O Cl .+  +  

Se trece un amestec de acid clorhidric şi aer peste 

corpuri poroase îmbibate cu sulfat de cupru (I1) şi uscate. Este 

deci vorba de o oxidare catalitică a acidului clorhidric cu 

oxigenul din aer. 

Întrucât căldura de formare a apei este de 58 kcal/mol şi 

a acidului clorhidric este 23,9 kcal/mol se observă că reacţia 

este exotermă. Reacţia de mai sus se petrece cu concentraţie de 

volum. Deoarece concentraţia de volum nu este prea mare şi 

deci influenţa presiunii asupra randamentului este mică, se 

preferă presiunea obişnuită. Deşi reacţia este exotermă, 

totuşi viteza ei sub este 800°C este atât de mică, încât reacţia 

nu are aplicaţie industrială. H. Deacon a înlăturat acest 

inconvenient utilizând drept catalizator di-clorura de cupru, 

care măreşte viteza de reacţie la o temperatură joasă. Di-clorura 

de plumb acţionează ca un promotor. Temperatura optimă este 

450-490 °C. Randamentul în clor creşte cu cantitatea de oxigen 

şi ajunge la 80% pentru o concentraţie de 25% HCl în 

amestecul gazos. Acest amestec încălzit la 400 °C se trece peste 
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bucăţi de cărămizi poroase îmbibate cu di-clorură de cupru slab 

acidă. După ieşirea din aparatul de cataliză, acidul 

netransformat şi vaporii de apă se condensează într-un 

refrigerent, iar urmele de acid sunt reţinute într-un turn umplut 

cu cocs peste care curge apă. Amestecul de aer şi clor obţinut 

conţine 11 %  clor şi serveşte la obţinerea clorurii de var. 

Clorura de cupru (II) la încălzire în aer reacţionează 

astfel: 

2 2 24 2CuCl O Cu OCl+ =  

2 2 2 22 2Cu OCl HCl CuCl H O Cl .+ = + +  

Amestecul de clorură de fier trivalent şi clorură de 

potasiu cu clorură de cupru (II) drept promotor are şi el 

acţiune catalitică (D. J. Pye, W. J. Joseph,1951). 

Procedeul B. A. S. F. Utilizând drept catalizator un 

amestec topit de clorură de fier (III) şi de potasiu au reuşit să 

scadă considerabil temperatura de reacţie. Cu oxigen pur se 

ajunge la un conţinut de 95% în clor. Problema preparării 

clorului a ridicat pe cea a preparării acidului clorhidric prin 

procedeul J. Hargreaves: 

2 2 2 2 44 2 2 2 4NaCl SO H O O Na SO HCl.+ + + = +  

Se mai poate obţine şi clor neimpurificat cu hidroxid 

prin acţiunea trioxidului de sulf asupra clorurii de sodiu (R. 

K. Iler, 1945). Reacţia care are loc la 400 °C în prezenţa 
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vanadiului este: 

2 2 4 22NaCl SO O NaSO Cl .+ + = +  

Amestecul de di-oxid de sulf şi clor se separă trecându-

1 peste tetra-clorură de zirconiu cu care di-oxidul de sulf dă un 

compus de adiţie şi clorul trece purificat. Se mai poate purifica 

prin distilare sau prin reţinere pe tri-clorură de antimoniu (care 

trece în )5SbCl  care îl eliberează la 140 °C (K. W. Genbert,  

1935). 

3 3 2 24 4 3 3 2 2NaCl HNO NaNO / Cl NaCl H O NO.+ = + + + +  

Obţinerea clorului din cloruri. Au fost folosite în 

acest sens di-clorura de magneziu, di-clorura de calciu, clorura 

de amoniu şi clorura de sodiu. 

1. Clorura de magneziu este uşor descompusă în stare 

anhidră de către oxigenul din aer (W. Moldenhauer, 1906): 

2 2 21 2MgCl / O MgO Cl .+ +  

Aceasta este o reacţie reversibilă. La 50 °C se obţin 

0,3% 
2Cl  şi 99,7% 

2O  iar la 750 °C se obţin randamentele de 

93,3% 
2Cl  şi 6,7% 

2O . Deshidratarea di-clorurii de 

magneziu naturale ( )2 26MgCl H O se face în curent de acid 

clorhidric, deoarece din cauza hidrolizei se obţine oxi-clorură. 

Procedeul practic W. Weldon-Pechiney (1884) constă în 

deshidratarea di-clorurii speciale, cu aerul, la o temperatură 
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mai înaltă cedează clorul. 

2. Clorura de sodiu se poate calcina în curent de aer cu 

sulfat de fier (II). Are loc reacţia: 

4 2 2 4 2 3 28 4 3 4 2 4NaCl FeSO SO Na SO Fe O Cl .+ + = + +  

Reacţia se aplică atunci când clorul respectiv se 

foloseşte pe cale umedă pentru tratarea minereurilor de cupru. 

Clorura de amoniu se poate disocia la 350-4000 0C în 

amoniac şi acid clorhidric. Acidul clorhidric reacţionează cu 

oxidul de nichel depus pe caolin formând apă şi di-clorură de 

nichel. Această clorură se descompune în curent de aer la   

500-6000 0C, furnizând clor şi din nou oxid de nichel (L. 

Mond, 1886). 

Există şi alte reacţii de obţinere a clorului din cloruri. 

Astfel, de exemplu (E. M. Partridge, E. W. Scaritt,1925): 

2 2 7 4 2 2 48 16 2 2 2 16 5Na S O NaCl KMnO KCl MnCl Na SO Cl.+ + = + + +

 Astăzi clorul se prepară exclusiv prin metoda 

electrolitică din clorură de sodiu. 

Metode electrolitice. Până în anul 1890, clorul şi 

hidroxidul de sodiu s-au obţinut prin procedee pur chimice. 

Fabricarea sodei după M. Leblanc era baza industriei 

alcaliilor şi a clorului. Carbonatul era caustificat iar acidul 

clorhidric servea la obţinerea clorului şi a compuşilor săi. 

Procedeul E. Solvay a lipsit chimia clorului de baza sa 

practică. Punerea în funcţiune a procedeului electrochimic 
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(1894) de fabricare a clorului a însemnat şi naşterea 

electrochimiei moderne. Prin electroliză se obţine în acelaşi 

timp clor, hidroxid alcalin şi hidrogen. Electroliza clorurii de 

sodiu s-a dezvoltat ca urmare a creşterii necesităţii de clor în 

clorurarea benzenului şi în general în procesele de clorurare 

în chimia organică, industria lacurilor şi materialelor plastice, 

a fabricării polistirenului (care necesită )3AlCl , a poli-clorurii 

de vinil (care foloseşte )HCl  a oxidului de etilenă pentru 

industria detergenţilor (care utilizează )2Cl .  Producţia de 

mătase artificială necesită hidroxid de sodiu. Reacţia globală 

are loc în procesul electrolizei clorurii de sodiu se scrie: 

( ) ( )2 2 21 2 1 2
sol sol

NaCl H O NaOH / Cl / H , H+ = + +  = 52,08 kcal 

Se formează la anod clor şi hidroxid de sodiu şi la catod 

hidrogen. Este necesar ca cele două compartimente să fie 

separate, întrucât clorul reacţionează cu hidrogenul. Potenţialul 

de separare al hidrogenului este (la pH 7) 0,41 V şi cel al 

oxigenului 0,82 V, deci tensiunea de descompunere a apei este 

1,23 V (la 25 °C). Potenţialele individuale ale unui electrod de 

sodiu şi ale unuia de clor sunt respectiv 2,71 + 1,36 = 4,07 V. 

Deci tensiunea de descompunere a unei soluţii de 1NaCl M

este 4,07 V. La electroliza unei soluţii apoase de clorură de 

sodiu ar trebui în consecinţă să se degaje întâi oxigen la anod şi 
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hidrogen la catod. Însă, pe un anod de grafit, într-o soluţie de 

clorură de sodiu şi la o densitate de curent de 1000 A/m2, 

oxigenul are o supratensiune (1,1V) mai mare decât 

potenţialul de separare a clorului, care are o supratensiune 

mică (0,1V). Pentru a separa oxigenul sunt deci necesari 1,1 + 

+ 0,8 =1,9 V, pe când pentru separarea clorului 0,1 + 1,4 =        

= 1,5 V. Reacţia care are loc la anod se scrie: 

22 2Cl Cl e .− −= +  

La catod se descarcă ionii de hidrogen, de obicei, pe un 

material ( )Fe pe care hidrogenul are o supratensiune redusă 

(0,01 V): 

2 2 22 2 2H O e H H O.−+ = +  

Concentraţia ionilor de hidrogen este de circa 1014 ori 

mai mică decât cea a ionilor de sodiu în solutie de amestecată 

cu hidroxid de sodiu 1M .  Într-o soluţie cu 1 mol ioni de 

hidrogen la litru, potenţialul hidrogenului se modifică de la 0,0 

la 14   0,059 = 0,82 V, ceea ce este totuşi foarte mic în 

raport cu al sodiului (2,71V) care rămâne în soluţie, 

nedescărcându-se. Electrolitul de la catod devine alcalin 

datorită ionilor de hidroxid al apei: 

2 32H O H O OH.+− =  

Din datele de mai sus se observă că tensiunea de 
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descompunere a unei celule cu o soluţie de 1NaCl M  ca anolit 

şi o soluţie 1NaOH M drept catolit este (la o descărcare fâră 

supratensiune): 1,36 + 0,82 = 2,18 V. Conform legilor lui M. 

Faraday se separă 1 val când se consumă 96 500 As = 96 500 C 

= 26,8 Ah = 1 F. Pentru separarea acestor cantităţi sunt necesari 

96 500  2,18 = 210 000 Ws = 0,058 kWh. Aceasta înseamnă 

că pentru 100 kg clor sunt necesari 164 kWh. 

Admiţând în relaţia J. W. Gibbs-H. Von Helmholtz că 

coeficientul de temperatură este mic, ceea ce înseamnă că de 

fapt căldura de reactie Q  este egală cu energia liberă H  

(aproximaţia J. Thomsen-M. Berthelot) şi relaţia 100 kWh =    

= 860 kcal, rezultă din ecuaţia termică de mai sus, că pentru 

100 kg clor sunt necesari 171 kWh, ceea ce concordă cu 

valoarea dată mai sus. Tensiunea de descompunere este în 

acest caz 
52 08

2 26
860 0 0268

.
,

,
=


V, de asemenea în concordanţă 

cu datele de mai sus. Practic trebuie învinsă supratensiunea de 

care s-a vorbit, rezistenţa electrolitică de transport, rezistenţa 

diafragmei, astfel încât în locul tensiunii de 2,2 V se folosesc 

circa 3,2-3,8 V. Materialul anodic conţine impurităţi pe care 

supratensiunea oxigenului este mică, deci se degajă şi oxigen. 

Aceasta este favorizată de ioni de hidroxid care migrează de la 

catod şi micşorează potenţialul reversibil de separare a clorului 
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şi de faptul că în soluţii diluate de clorură de sodiu potenţialul 

de separare a clorului creşte. Pentru aceste motive se lucrează 

în solutii concentrate de clorură de sodiu şi slab acide. Datorită 

conductibilităţii echivalente diferite a ionilor Na+               

(50,1 cm2 1− la 25 °C) şi Cl− (76,3 cm2 1− la 25°C) soluţia 

catodică se îmbogăţeşte în ioni, devine mai densă, pe când cea 

anodică mai uşoară. Ionii hidroxid cu viteză de transport 

enormă   (198 cm2 1−  la 25° C) datorită şi difuziunii cerută 

de variaţia de concentraţie, migrează la anod şi produc reacţii 

secundare. Trecând saramura de alimentare întâi în spaţiul 

anodic, apoi în cel catodic, adică invers migrării hidroxidului, 

se reduce difuziunea ionilor de hidroxid prin diafragmă. 

Ridicarea temperaturii măreşte conductivitatea reducând 

consumul de curent. 

Uneori se urmăreşte realizarea unor reacţii secundare 

(prepararea hipocloriţilor, cloratilor). 

Pentru a împiedica aceste reacţii secundare la obţinerea 

electrolitică a clorului se separă spaţiul anodic de cel catodic. 

Există mai multe procedee în acest sens: procedeul cu 

diafragmă, cu mercur şi cu clopot. 

Procedeul cu diafragmă. Acest procedeu a fost 

introdus pe scară largă de Griesheim (1890). Există celule cu 

diafragmă verticală (Griesheim, Hargreaves, O. A. Nelson, 
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figura nr. 6 etc.) şi celule cu diafragmă orizontală (J. Billiter, 

A. H. Hoker). 

Celula orizontală W. Von Siemens - J. 

   

Figura nr. 6 

În celule verticale, saramura trece de la anod 1 la catod 

2. Catodul este construit din fier sau oţel, jar anodul din grafit 

sau magnetită topită la temperatură înaltă (magnetita rezistă 

mai uşor la atacul oxigenului şi clorului). Diafragmele se 

construiesc din azbest, din amestec de azbest şi baritină 3 sau 

din plăci de silice poroasă presate special. 

Diafragmele nu sunt perfecte şi hidroxidul de sodiu de 

concentraţie 3-8% difuzează în compartimentul anodic, ceea ce 

face ca în practică, electroliza să se întrerupă la această 

concentraţie. Clorul obţinut prin acest procedeu este foarte pur 

(98%) şi uşor de lichefiat. 

Întrucât prin diafragmele verticale lichidele străbat uşor 

datorită presiunii hidrostatice, s-au construit celule cu catod 
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orizontal, la care lichidul este mai dens la partea inferioară. 

Billiter a fost introdusă în anul 1907 (figura nr. 7).  

Figura nr. 7 

Deasupra fundului unei cutii de oţel căptuşită, pe 

pereţii laterali de beton se găsesc grătare de oţel pe care este 

fixată o ţesătură de sârmă de otel care serveşte drept catod 1. 

Pe ţesătură se găseşte diafragma 2 din hârtie de azbest care se 

etanşează cu baritină. Capacul cutiei este din grezie naturală 

sau bazalt artificial, fixat etanş, cu un chit. Anozii 3 sunt din 

grafit. Nivelul lichidului 4 se urmăreşte cu un plutitor montat 

în interior care reglează acest nivel. Un tub 5 de încălzire 

stabileşte temperatura necesară. 

Pentru mărirea capacităţii de producţie este importantă 

celula verticală A. H. Hooker tip S (figura nr. 8).  
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Figura nr. 8 

Celula constă din baia anodică 1, jos, partea catodică 

2, la mijloc, şi capacul 3. Baia de beton conține un strat de 

plumb topit 4 în care sunt împlântați anozii de grafit, verticali. 

Prin stratul de plumb se face alimentarea anodului. Peste 

plumb se găseşte un strat protector de ciment şi de bitum. Pe 

acesta se aşează un cadrul de oţel cu teci pentru catozi 5 din 

tablă perforată de otel, pe care se găseşte diafragma din fibre de 

azbest. Se lucrează la 3,53,7 V cu 10 000 A. 

Procedeul cu catozi de mercur. Datorită 

supratensiunii hidrogenului pe mercur şi scăderii 

concentraţiei ionilor 3H O ,+  potenţialul hidrogenului devine 

mai pozitiv decât al hidrogenului din cauza formării de 

amalgam. Pentru acest motiv se separă în primul rând ionii de 
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sodiu la catod. Ţinând seama de reacţia: 

( ) 4 225 21 1 2 77 6
sol

NaCl Hg NaHg Hg / Cl H ,+ = + +  = kcal 4H = 77,6 kcal 

Se poate calcula, ca mai sus, tensiunea de 

descompunere de 3,37 V. Din cauza supratensiunilor şi a altor 

pierderi se consideră că în celulă este o tensiune totală de circa 

4,04 V (F. Bellinger, 1946). Dizolvarea clorului în apă face ca 

soluţia să devină acidă. Cu toate acestea, pe mercur apare o 

peliculă alcalină care împiedica separarea hidrogenului. 

Pentru menţinerea acestei pelicule se adaugă o soluţie alcalină 

de sare. Impurităţile metalice din sare reduc supratensiunea 

hidrogenului, deci saramura trebuie purificată. 

Soluţii cu mai putin de 1% Na în mercur sunt fluide. 

Amalgamul obţinut poate fi trecut printr-o altă celulă 

electrolitică cu apă în care se poate obţine hidroxidul pur de 

orice concentratie şi hidrogen. Acest procedeu înlătură 

prepararea diafragmelor şi purificare produşilor  ( ).NaOH  

Prima celulă cu mercur a fost aceea a lui H. J. Castner 

şi C. Kellner (1892). Există celule cu catozi de mercur 

orizontali şi verticali. 

Celula de electroliză H. J. Castner - C. Kelnerr (figura 

nr. 9) constă din trei compartimente separate prin pereţi 

interiori care nu ating fundul celulei. Saramura este 

descompusă în compartimentele exterioare între electrozi de 
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grafit ca anozi şi mercur drept catod. În compartimentul 

interior se găseşte o soluţie diluată de hidroxid sau apă. 

Mercurul acoperă fundul compartimentelor nepermiţând 

trecerea soluţiilor dintr-un compartiment în altul. În 

compartimentul de la mijloc care este descoperit, mercurul are 

rol de anod, catodul fiind format din grafit sau din bare de 

fier. 

Figura nr. 9 

Cu un sistem mecanic, celula poate fi basculată într-o 

parte sau alta. În compartimentul interior, apa sau hidroxidul de 

sodiu descompune amalgamul de sodiu. Pentru ca mercurul să 

nu oxideze aici, polul de fier sau de grafit se pune în 

scurtcircuit cu mercurul de pe fundul vasului. Celula produce 

hidroxid foarte pur, de concentratie 30-50%. Hidrogenul se 

descarcă atunci când concentraţia saramurii este prea mică, 

temperatura prea înaltă, concentraţia sodiului în amalgam 

prea mare sau există impurităţi în saramură care se depun pe 

mercur. 

Celula tip E. Solvay (figura nr. 10) constă dintr-o cuvă 
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prismatică, orizontală, de ciment, căptuşită cu ebonită. Capacul 

de oţel cauciucat conţine niplurile plăcilor anodice. Mercurul 

trece cu viteza de 0,15-0,17 m/s peste un prag pe fundul cuvei 

şi iese peste alt prag după ce a dizolvat circa 0,2% Na  şi trece 

în jgheaburi numite pile sau turnuri. În jgheaburi trece peste 

lamele de grafit în contracurent cu apa. Se formează o soluţie 

de hidroxid de sodiu şi se degajă hidrogen. Mercurul cu circa 

0,05% Na revine în celula de electroliză. Un curent de 

saramură concentrată este obligat să circule la suprafaţa 

mercurului cu un rotametru spre a împiedica difuziunea 

clorului format spre amalgamul de sodiu. Descompunerea 

amalgamului este accelerată formând o pilă în scurtcircuit 

între amalgam şi plăci de fontă în formă de V (în celula E. 

Solvay) sau plăci de grafit. Hidrogenul obţinut pe această cale 

este foarte pur. 

 

Figura nr. 10 

Procedeul cu clopot. În aceste celule, spaţiul catodic se 
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separă de cel anodic cu ajutorul unui clopot 1 (figura nr. 

11) din materiale care nu conduc curentul electric. În celulă 

lichidele se separă pe bază de densitate, hidroxidul de sodiu se 

lasă la fund şi este împins afară de soluţia de clorură de 

sodiu, prin conducta 2. Soluţia diluată de clorură de sodiu 

iese prin conducta 3. Anodul 4 este de grafit şi este plasat 

orizontal, iar catodul 5 din tablă de fier înconjoară clopotul. 

Prin spaţiul dintre clopot şi pereţii celulei se degajă 

hidrogen. Dacă viteza de scurgere a lichidului de la anod spre 

catod este suficient de mare se evită difuziunea hidroxidului 

de sodiu spre catod. Soluţia curge prin catod şi este 

împrăştiată uniform de un tub 6 în formă de T, găurit la 

partea superioară. Procedeul acesta numit şi procedeu cu 

stratificare nu se mai utilizează astăzi. 

 

Figura nr. 11 

Fabricarea clorului pune probleme tehnice 
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importante. Astăzi se construiesc redresoare pentru 

obţinerea curentului continuu de circa 24 000 A şi 400 V. 

Impurităţile principale din saramură sunt sulfatul de 

calciu şi sărurile de magneziu. Hidroxidul de calciu (II) şi de 

magneziu (II) se depun şi obturează diafragma. În cazul 

amalgamului, acesta se descompune şi hidroxidul de calciu (II) 

înfundă orificiile. Ionii sulfat dau loc la dezvoltarea 

oxigenului la anod, care determină consumul anozilor. 

Purificarea se face adăugând carbonat de bariu, carbonat de 

sodiu şi hidroxid de sodiu. Se separă sulfat de bariu, carbonat 

de calciu şi hidroxid de magneziu. Clorul care se expediază 

trebuie lichefiat. Clorul produs în celule (98-99%) contine 

hidrogen, dioxid de carbon, aer şi vapori de apă, precum şi 

suspensii de săruri. Amestecul de hidrogen şi clor cu peste 6% 

hidrogen este exploziv. Gazele inerte şi hidrogenul trebuie 

continuu îndepărtate în timpul lichefierii, sub formă de clor 

rezidual, ceea ce face ca o mică parte din clor să se poată 

obține lichid. Clorul rezidual serveşte la prepararea acidului 

clorhidric şi a soluţiilor decolorante. 0 răcire până la - 60...-

65°C ridică gradul de lichefiere la 99-99,5%. In locul acţiunii 

concomitente a răcirii şi a unei presiuni nu prea mari, astăzi se 

foloseşte numai presiunea până la 12 atm. Sunt deci necesare 

compresoare speciale. În unele ţări, clorul se lichefiază numai 

cu ajutorul frigului. Deosebit de util este frigenul sau freonul 
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(difluor-diclor-metan) care nu este atacat de clor. 

Fabricarea clorului prin electroliza acidului 

clorhidric.  

Deoarece din diferite procese rezultă acid clorhidric în 

cantităţi ce nu pot fi desfâcute pe piaţă s-a căutat să se 

recupereze clorul prin electroliză. Procedeul este 

economic. Procesele care au loc sunt simple. Se foloseşte ca 

electrod grafitul. Temperatura băii este de 70°C, jar 

concentraţia acidului clorhidric 20%, deoarece la această 

concentraţie conductibilitatea este maximă. 

Celulele constau din rame în care este fixată şi chituită 

câte o placă de grafit 1 (figura nr. 12). 

Diafragma 2 este o foaie de pânză de policlorură de 

vinil clorurată. Plăcile se alimentează la capete. Cele 

intermediare funcţionează drept conductoare bipolare (pozitive 

pe o parte şi negative pe cealaltă). Între diafragme şi plăci se 

găsesc bucăţi de grafit 3 pentru a proteja placa de atacul 

clorului. Se lucrează la 2,3-2,5 V şi 1000 A/m2. 
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Figura nr. 12 

La început, bromul s-a extras din apele mame ale unor 

saline şi din cenuşa plantelor vechi. Apoi s-a extras din 

depozitele saline ale mărilor închise (Mulhouse, Stassfurt, 

Zarzis etc.). 

În general, metodele de obţinere a bromului se bazează 

pe oxidarea bromului din bromuri, întrucât nu există săruri 

oxigenate care să furnizeze elementul. Dioxidul de mangan în 

prezenţa acidului sulfuric sau numai acidul sulfuric concentrat 

oxidează bromurile la brom elementar: 

2 2 2 24 2 2MnO H Br Br Mn H O− −+ + = + +  

2 4 2 2 22 2 2H H SO Br Br SO H O+ −+ + = + +  

Bromul mai poate fi pus în libertate din bromuri prin 

acţiunea clorului elementar: 

2 22 2Br Cl Br Cl− −+ = +  

Carnalita brută se dizolvă la cald. Prin răcire se separă clorura 
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de potasiu şi rămâne clorura de magneziu (II) care este 

solubilă. Soluția este încălzită din nou. În ea se dizolvă o nouă 

cantitate de carnalită brută, se răceşte, se separă clorura de 

potasiu etc. După mai multe operaţii se obţine o soluţie (apă 

mamă) bogată în clorură de magneziu (II). Din bromura de 

magneziu, bromul se pune în libertate sub acţiunea clorului. 

Procedeul realizat de A. Frank (1878) şi perfecţionat printre 

alţii de W. Huttner (1921) este folosit la Stassfurt. Acesta 

constă în încălzirea apelor mame cu acid sulfuric şi dioxid de 

mangan într-o cuvă de grezie sau de granit, prin care trec 

vapori de apă (figura nr. 13). Prin acţiunea acidului sulfuric 

asupra clorurii de mangan (II) se degajă acid clorhidric care 

este oxidat de clor. Clorul astfel format deplasează bromul din 

bromura de magneziu. Acesta este antrenat de curentul de 

vapori de apă, răcit şi condensat într-o serpentină de grezie. 

Într-un vas care urmează se separă pătură apoasă şi una de 

brom. Ultimele resturi de brom sunt retinute într-un turn în care 

se formează o sare de fier bivalent şi trivalent: 
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Figura nr.  13 

3 8 23
2Fe Br FeBr FeBr−= +  

şi o clorură care se poate dizolva în apă şi readuce în cuva de 

grezie pentru o nouă clorurare. Bromurile de fier bivalent şi 

trivalent sunt trecute în bromură de potasiu: 

2 2 3 3 2FeBr K CO FeCO KBr+ = +  

În instalațiile moderne apele bromurate, în prealabil 

neutralizate, circulă continuu în contracurent cu clorul brut 

amestecat cu vapori de apă (105°C) sub presiune. O astfel de 

instalație este folosită la Leopoldshall (figura nr. 14). Soluţia 

rămasă după extragere se scurge pe la partea inferioară a 

turnului într-un rezervor special prin care trec vapori de apă şi 

antrenează bromul dizolvat. Acesta este trecut într-un turn şi de 

acolo în refrigerentul de grezie şi vasul de grezie. Ceea ce 

scapă se reține pe pilitură de fier. Materiile organice din apele 

mame dau naştere unor derivați organici bromurați volatili 
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care contribuie la pierderea unei cantităţi importante de brom. 

În Statele Unite se foloseşte apa de mare pentru extragerea 

bromului. La instalaţiile Freeport din Texas (Ethyl-Dow 

Corporation) tot bromul se transformă în dibromură de etil. 

 

Figura nr. 14 

Într-o anumită perioadă, bromul din apa de mare era 

absorbit in carbonatul de sodiu cu care formează cristale mixte 

de bromură de sodiu şi bromat de sodiu, din care se punea în 

libertate bromul cu acid sulfuric, conform reacţiilor: 

2 22 2Br Cl Br Cl− ++ = +  

2

2 3 3 23 3 5 3Br CO Br BrO CO− − −+ = + +  

3 2 35 6 3 3Br BrO H Br H O+ − ++ + = +  

Apa de mare este acidulată la un pH 3,5 cu acid sulfuric 
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pentru a îndepărta dioxidul de carbon. În mediul alcalin al apei 

de mare brute, bromul trece în compuşi. Au loc reacţiile: 

2 2 33 3 6 5Br H O H Br BrO+ − −+ = + +  

2 22Cl HO ClO H O Cl− − −+ = + +  

în care se pierde fie clor, care altfel ar servi la oxidare, fie 

brom. După neutralizarea apelor, acestea se tratează cu un 

exces de 75-100% clor şi bromul pus în libertate se antrenează 

cu un curent de aer care scoate din solutie 90% din brom. 

În locul absorbției în carbonat (inhibată de cantitatea 

mică de dioxid de carbon din soluţia acidă) se amestecă 

bromul gazos cu dioxid de sulf într-o cameră specială în 

prezenţa apei, când rezultă un amestec de acid sulfuric şi acid 

bromhidric din care bromul poate fi pus în libertate cu un 

curent de clor şi vapori de apă: 

2 2 2 2 42 2SO H O Br HBr H SO+ + = +  

Bromul este apoi condensat şi lăsat să reacșioneze 

cu etilena pentru a forma dibrometilena (R. Bock, 1953). 

Intervenţia clorului în a doua etapă poate fi eliminată 

folosind urme de azotit de butil sau un azotit alcalin în mediu 

acid, drept catalizator, şi oxidând acidul bromhidric la brom 

cu oxigen sau aer. Oxidarea se face la temperatura de 0-200°C 

şi presiunea de 1.4 atm (W. A. Harding, S. G. Hindin, 1965). 

Pentru separarea bromului din bromuri se poate folosi 
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şi metoda electrolitică. O saramură sintetică ( 2M NaCl şi 

0,005 M KBr ) este supusă electrolizei. Se lucrează cu 

electrozi de grafit la pH 0, la 25°C şi cu o densitate de curent 

de 0,3 A/cm2. Se poate folosi şi o soluţie de diclorură de 

magneziu care conține o cantitate mica de bromură. Se poate 

scoate tot bromul fâră a se atinge potenţialul de oxidare al 

clorului (J. J. Ronco, 1947). La anod se degajă clor care pune 

în libertate bromul din bromuri. 

Pentru obținerea unui brom foarte pur (necesar de 

exemplu în chimia organică pentru determinarea dublelor 

legături) se pleacă de la un amestec de bromură şi bromat care 

a fost purificat prin cristalizări repetate pentru a îndepărta 

complet clorul. Aceste săruri tratate cu acid sulfuric furnizează 

brom conform reactiilor: 

2 4 3 2 4 33 5 3 5H SO KBr KBrO K SO HBr HBrO+ + = + +  

3 2 25 3 3HBr HBrO Br H O+ = +  

S-a pus la punct procedeul Deacon de oxidare a 

acidului bromhidric la brom elementar (M. Mugdon, 1947). 

Se cunoaşte un procedeu de punere în libertate a bromului din 

saramuri care conțin acid sulfuric prin oxidare cu acid azotic 

(J. J. Grebe, 1945). Există şi procedee de extracție cu petrol, cu 

tetraclorură de carbon. 

Bromul comercial contine ca impurităţi clor, iod, 
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cianură de iod, tetrabromură şi tetraclorură de carbon, 

cloroform, bromoform, sulfați, oxidibromură de carbon. 

Distilarea în prezența bromurii de calciu, de fier sau de potasiu 

care fixează clorul punând în libertate bromul reduce 

conţinutul în clor la circa 0,3% (L. R. Belohlav, 1964). 

Substanțele organice rămân totuşi intacte. Se poate face o 

distilare fracţionată când clorul trece ăn primele porţiuni. M. 

Codell şi G. Norwitz (1957) îndepărtează substanțele organice 

trecându-le cu oxigenul printr-un cuptor umplut cu bucăţi de 

cuarţ sau sticlă bogată în dioxid de siliciu la 1000°C. 

Bromul poate fi uscat în contact cu acidul sulfuric de 

concentrație mai mare de 60% şi conservat în vase de nichel, 

metal Monel, teflon (tetrafluorură de etil polimerizată) – 

Haines, 1949. Controlul purităţii se face prin spectroscopia în 

infraroşu (R. B. Duvall, L. R. Kiley, 1958). 

Iodul se extrage din alge (Franţa, Scoția, Norvegia, 

California, Japonia), din leşiile rămase de la extragerea 

azotatului de sodiu (Chile) sau din apele sărate ale puţurilor 

petroliere (California). 

Algele amintite concentrază selectiv iodul în țesuturile 

lor (0,1%). Ele sunt uscate la soare (când se pierde iod) şi 

calcinate. Din leşia de cenuşă se extrag prin cristalizare 

clorurile, carbonaţii şi sulfaţii de sodiu şi potasiu. 

Concentrând la fierbere apele mame, cristalizează clorura de 



76 
 

sodiu. La rece se depune clorura de potasiu. Soluţiile rămase 

contin însă sulfat şi carbonat de potasiu, sulfuri şi sulfiţi 

formaţi la calcinarea alegelor când carbonul acţionează 

asupra sulfaților, polisulfurilor şi tiosulfaţilor formati în 

contact cu aerul. Îndepărtarea sulfurilor, polisulfurilor, 

sulfitilor, tiosulafatilor şi carbonaţilor se face prin tratare cu 

acid sulfuric. Soluția clară conține 3-4% 
2.I  

Procedeul francez (B. Courtois). Iodul este pus în 

libertate din apele mame printr-un curent de clor. Are loc 

reacția: 

2 22 2NaI Cl NaCl I+ = +  

Trebuie utilizată o cantitate strict necesară de clor, 

întrucât altfel clorul poate pune în libertate şi bromul din 

bromuri, iar o anumită cantitate de iod poate fi oxidată la acid 

iodic solubil sau se poate forma ICl : 

2 2 2 35 6 2 10I Cl H HIO HCl+ + +  

2 2 2I Cl ICl+ =  

Dacă se foloseşte mai puțin clor, atunci iodul se dizolvă 

în ioduri conform reacţiei: 

2 3I I I −+ =  

Procedeul scoțian (W. H. Wollaston). Iodul poate fi pus 

în libertate din ioduri, tratând apele mame calde cu un amestec 

de dioxid de mangan şi acid sulfuric: 
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2 2 4 4 4 2 22 3 2 2NaI MnO H SO MnSO NaHSO I H O+ + = + + +  

Procedeul Wagner. Iodurile din apele mame pot fi 

oxidate cu clorură de fier (III): 

2 2 22 2 2 2FeCl KI FeCl KCl I+ = + +  

Deoarece bromurile nu sunt atacate nu trebuie să se 

utilizeze o cantitate strict determinată din reactivul care scoate 

iodul din combinațiile sale. 

Cantitatea cea mai mare de iod se obține însă din 

apele mame de la purificarea salpetrului de Chile. 

a) Iodul poate fi precipitat după cristalizarea 

azotatului de sodiu cu un amestec de sulfit neutru şi sulfit acid 

de sodiu: 

2 2

3 3 3 4 2 22 2 3 5IO HSO SO SO I H O− − − −+ + = + +  

Se poate proceda tratând 80% din apele mame cu un 

reducător (
2SO sau 

3NaHSO ), pentru a transforma iodatul în 

iodură sau acid iodhidric, ca apoi să se adauge cealaltă 

cantitate de 20% din apele mame, când având raportul între 

iodat şi iodură 1:5 are loc ultima reacție: 

2 2

3 3 43 3SO IC I SO− − − −+ = +  

3 2 25 6 3 3IC I H I H O− − ++ + = +  

Atât timp cât există în soluție ioni de sulfit, iodul nu 

se separă, întrucât sulfitul reactionează cu iodul reducându-1 
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la iodură: 

2 2

2 3 2 42 2I SO H O I SO H− − − ++ + = + +  

Acest inconvenient este înlăturat dacă în faza a doua se 

foloseşte un mic exces de iodat care distruge acidul iodhidric. 

Apele mame pot fi tratate cu un exces de reducător          

(
2SO sau 

3NaHSO ). Iodatul se reduce astfel complet la iodură, 

care se tratează apoi cu sulfat de cupru: 

3 2 2 2 43 3 3NaIO SO H O NaI H SO+ + = +  

4 2 4 22 1/ 2NaI CuSO Na SO CuI I+ = + +  

Se poate extrage întreaga cantitate de iod în iodură de 

cupru (1) care se exportă ca atare şi apoi se tratează cu acid 

sulfuric şi dioxid de mangan sau oxid de fier (III) pentru 

recuperarea iodului: 

2 2 3 4 4 2 22 2 4 2 2 4CuI MnO H SO CuSO MnSO H O I+ + = + + +  

2 3 2 4 4 4 2 22 2 6 2 4 6CuI Fe O H SO CuSO FeSO H O I+ + = + + +  

c) Apele mame pot fi tratate cu un amestec de carbonat 

de sodiu şi sulfit de sodiu: 

3 2 3 3 2 4 2 2 24 3 10 10 3 5 2NaIO Na CO NaHSO Na SO CO H O I+ + = + + +

                În toate aceste procedee, iodul se separă ca un precipitat 

cleios care este trecut printrun filtru-presă, uscat şi apoi 

sublimat pentru a îndepărta 10-25% din materiile saline cu care 

el este amestecat. 
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Iodul din salinele petroliere din America de Nord a fost 

extras şi separat ca iodură de argint. Reacţiile sunt 

următoarele: 

3 3NaI AgNO AgI NaNO+ = +  

22 2AgI Fe FeI Ag+ = +  

2 2 3 22 3 2 2FeI Cl FeCl I+ = +  

Creşterea prețului argintului şi reducerea preţului 

iodului au determinat folosirea altui procedeu la Venice şi 

Inglewood (California) (F. G. Sawyer, 1949). 

Iodul poate fi extras din ioduri cu o soluţie de azotat în 

mediu acid: 

2 2 22 2 4 2 2I NO H I NO H O− − ++ + = + +  

Din substanțele organice iodul se extrage evaporând la 

sec lichidul filtrat după adăugarea unui exces de hidroxid sau 

carbonat alcalin. Reziduul se calcinează la roşu pentru 

distrugerea substantelor organice, se reia cu apă şi se precipită 

iodul cu acid azotic, vapori nitroşi, apă oxigenată etc. (F. 

Arndt, 1919). Există şi alte procedee. 

Purificare. Impurităţile din iod sunt: săruri, acid 

clorhidric, cianură de iod, clorură sau bromură de iod. O 

sublimare în prezenţa oxidului de bariu usucă iodul însă clorura 

şi bromura de iod se separă foarte puţin. Acestea sunt distruse 

prin sublimări repetate în prezenţa iodurii de potasiu. Cianura 
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de iod se poate elimina topind iodul cu diclorură de calciu ce 

conține puţină iodură. Procedeele de purificare înaintată se 

bazează pe transformarea iodului în iodură de argint sau iodură 

de cupru insolubile, care se reduc cu hidrogen la metal şi acid 

iodhidric care este apoi oxidat la iod cu azotit. 

Astatinul se poate separa topind proba de bismut 

iradiată cu particule   în vid la 425-700 °C când distilă 

astatinul într-un tub in U răcit cu aer lichid (M. W. Parrott şi 

colab., 1955). Astatinul neaderent de pe tubul de sticlă se poate 

dizolva în acid azotic. 

 

I.3. Proprietăţi fizice 

Fluorul este un gaz de culoare galbenă – verzuie. În 

stare lichidă şi solidă este incolor. În stare solidă există în două 

modificaţii cu punct de transformare -288,5°C. Posedă un miros 

caracteristic, analog ozonului, ceea ce reprezintă un indice al 

prezenţei sale. Densitatea fluorului gazos este 1,319 în raport 

cu aerul. 

H. Moissan şi J. Dewar (1903) au solidificat fluorul cu 

ajutorul hidrogenului lichid. Punctul său de topire este -

219,5°C. Fluorul lichid are densitate 1,639 g/cm3 la -207,6°C. 

Punctul său de fierbere este -185,9°C. Fluorul lichid, perfect 

uscat şi lipsit de acid fluorhidric nu atacă sticla. Căldura de 
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disociere a fluorului este 37,7 kcal/mol (R. N. Doescher, 1952). 

Din ciclul F. Haber - M. Born se calculează 31±4 kcal/mol. Din 

căldura de disociere se calculează un grad de disociere foarte 

mic. Aceasta arată că molecula de fluor nu a putut fi practic 

scindată în atomi. Fluorul este diamagnetic. Constanta sa 

dielectrică este circa 1,5. indicele de refractie este 
Dn = 

1,00195. Fluorul este reprezentat printr-un singur izotop stabil 

19F  (100%). Cel mai stabil radioizotop este 18 .F  

La temperatura ordinară, clorul este un gaz de culoare 

galben - verzuie (hloros = verde) şi miros sufocant. În stare 

lichidă este tot galben - verzui. La 0°C şi 760 mm Hg un litru 

de clor cântăreşte 3,214 g, deci este de circa 2,7 ori mai greu 

decât aerul. Densitatea sa este un indiciu că molecula este 

diatomică. 

Gazul se lichefiază sub presiunea de o atmosferă, la 

temperatura de -34,6 °C (la 0°C sub presiune de 3,66 atm, la 

15°C sub presiune de 5,8 atm şi la 20°C sub presiune de 6,57 

atm). Datele din paranteză arată că tuburile de otel care contin 

clor au la temperatura obişnuită o presiune de 4-6 atm. Punctul 

de solidificare este -102 oC. Temperatura critică este 144°C, 

presiunea critică 76,1atm şi densitatea critică 0,57. Valorile 

constantei de echilibru pentru disocierea clorului: 
2 2Cl Cl

sunt date în tabelul nr. 7 (K. V. Butkov, 1948). Căldura de 
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disociere determinată din spectrele de absorbtie este Q = -56,9 

kcal (O. Kahn, 1926). Determinări cu raze X arată că în stare 

solidă (-160°C) clorul formează o retea moleculară cu distanta 

intramolecular de 2,02Ǻ şi cea mai mica distanţă 

intermolecular - 3,34Ǻ (R L. Collin, 1952). Cristalizează în 

sistemul ortorombic. 

 

Tabelul Nr.7. Constanta de disociere a clorului 

,0T K  Constanta de disociere K  

298,1 311,17 10−  

500 311,17 10−  

1000 311,17 10−  

2000 0,519 

3000 87,6 

Structura moleculei de clor a fost studiată de R. 

Mulliken (1955). Pare plauzibil o legătură multiplă în locul 

celei simple. Pentru molecula în stare gazoasă, diametrul mediu 

determinat din măsurări cinetice este o = 3,602 10-8 cm (D. A. 

Goldhammer, 1914). Clorul prezintă şapte izotopi  

33 34 35 36 37 38, , (75,5%), , (24,6%),Cl Cl Cl Cl Cl Cl    

El este un gaz putin solubil în apă. Un volum de apă 

dizolvă circa 2,15 volume de clor la 20°C. Solubilitatea sa mică 
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este atribuită lipsei de polaritate a moleculei respective. 

Trecând un curent de clor prin apă răcită cu gheaţă s-a putut 

separa un hexahidrat 
2 26Cl H O (cristale verzui - deschis) şi un 

octahidra
2 28 .Cl H O  Compoziţia ultimului s-a stabilit 

calculând căldura de disociere în clor gazos şi gheaţă şi in clor 

gazos şi apă (I. Harris, 1943). Deoarece clorul se dizolvă în 

apă, iar mercurul este atacat, el se culege pe o soluție saturată 

de clorură de sodiu, în care este puţin solubil. 

Clorul se poate lichefia în mod simplu când este vorba 

de cantităţi mici, trecându-1 în formă de hidrat şi introducându-

1 într-un tub M. Faraday în V răsturnat şi închis la capete. În 

apă caldă clorul se degajă şi se lichefiază sub acţiunea propriei 

sale presiuni. 

Solubilitatea clorului în apă, căldura de diluție, 

densitatea, conductibilitatea electrică variază cu temperatura, 

ceea ce reflectă procese chimice şi faptul că legea lui V. Henry 

nu se aplică. În unele cloruri lichide (
2 2 3,SO Cl VOCl etc.) şi în 

unii dizolvanţi organici 
3 4 3( , , )CCl H CCl CH COOH  

solubilitatea este mai mare. Clorul lichid dizolvă o serie de 

cloruri ( )4 4 4 4 3 3 2, , , , , , .CCl TiCl SnCl PbCl POCl AsCl SCl Clorul 

lichid nu este ionizat. 

Clorul activ se poate prepara prin descărcări electrice 

sub presiune redusă sau pe cale fotochimică. Clorul activ pare 
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a fi clor atomic. Clorul se combină cu hidrogenul la întuneric, 

după ce a fost supus radiaţiilor unei lămpi cu vapori de 

mercur. Clorul activat transformă benzenul în hexabenzen. 

Bromul este singurul nemetal lichid la temperatura 

ordinară. Este colorat în roşu-brun şi emite vapori iritanţi cu 

miros neplăcut. Punctul de fierbere al bromului este 58,75°C, 

iar punctul de topire -7,2°C. Sub formă solidă, bromul are 

aspectul unor ace roşii-carmin închis cu o oarecare strălucire 

metalică. Clorul, bromul şi iodul solizi sunt izomorfi 

(ortorombic). Cu raze X s-a stabilit că distanța dintre doi 

atomi de brom în moleculă este 2,28Ǻ, pe când distanța dintre 

două molecule este 3,3A. Culoarea bromului solid la -252°C 

este oranj deschis. Nu s-a putut obține brom incolor nici la 

aceste temperaturi joase. Densitatea bromului la 0°C este 3,19. 

La încălzire culoarea bromului se închide. Conductibilitatea 

electrică a bromului lichid a fost explicată ca fiind datorită 

disocierii heterolitice: 

2Br Br Br+ −+  

Absorbţia bromului conţinut în compusul 
3BrNO de 

către răşinile schimbătoare de cationi, dizolvarea bromului în 

apă, bromurări sau oxidări cu ajutorul bromului implică 

existenta ionilor de sens opus, fenomen mai putin marcat 

decât la iod. De fapt, ionul Br −
se întâlneşte polibromurat ca 
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3 5,Br Br− −
. Solubilitatea bromului este mică în apă şi mare în 

dizolvanţi organici ca disulfură de carbon, tetraclorură de 

carbon. Această comportare este în acord cu natura covalentă a 

legăturii din molecula de brom. Totuşi bromul este mai solubil 

în apă decât clorul. La 25°C, 100 g apă dizolvă 3,425 g brom, 

din care 3,357 g sunt în stare de molecule 
2Br . 

În stare de vapori, bromul are un miros neplăcut, iritant 

şi o culoare roşie-brună. Densitatea teoretică în raport cu aerul 

este 5,5149 pentru o moleculă diatomică. S-a găsit 

experimental o valoare puţin mai mare decât cea teoretică 

până la temperatura de 230°C. 

Vaporii de brom nu sunt asociați. Bromul se Disociază 

termic prin ridicarea temperaturii: 
2 2 .Br Br  

Abia la 900°C gradul de disociere este 0,148% iar la 

1550°C este 8,45% (tabelul nr. 8). 

  

Tabelul Nr.8. Gradul de disociere al halogenilor, în % 

0,T K  F  
Cl  

Br  
I  

800 0,7   0,18 

900 2,4   1,0 

1000 7,07 0,035 0,23 2,8 

1200 33,6 0,23 2,05 13,0 
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1400 51,1 0,616 4,38 23,0 

1500 73,5 1,41 8,45 37,0 

1600 93,3 2,88 14,7 51,4 

Bromul dizolvă o serie de compuşi anorganici mai ales 

bromuri şi câţiva compuşi organici. Uncle corpuri dizolvate in 

brom se găsesc asociate în molecule duble ( )3AlBr altele suferă 

o asociaţie variabilă ( 3 5,SbBr PBr etc.), iar altele nu sunt 

asociate ( 4 4,CBr CCl etc.) sau nu se dizolvă. Unele săruri 

dizolvate ăn brom conduc curentul electric ( 5 3 3, ,PBr SbBr AlCl

etc.). Pentaclorura de fosfor se comportă in brom ca o sare, 

care la electroliză depune clor la catod ceea ce arată că este 

fâră îndoială ionizată. Cu o serie de lichide, în care se dizolvă, 

bromul formează solvaţi cristalizabili. Cu apa formează un 

compus de inserţie cu formula 
2 26Br H O (A. Bouzat, 1923). O 

mică cantitate din bromul dizolvat în apă suferă un proces de 

hidroliză: 

2 2Br H O HBr HBrO+ +  

Acizii oxigenaţi micşorează solubilitatea bromului în 

apă, pe când bromurile, clorurile şi ionul amoniu o măresc. Se 

admite că în nitrobenzen molecula de brom este disociată în 

ioni Br +
 şi Br −

. Faptul că în eter se formează compuşi de tip 
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oxoniu ( )2 4 22
C H O Br şi ( )2 4 32

C H O Br ; este o dovadă în 

acest sens. În dizolvanţii în care nu există solvați, bromul este 

dizolvat ca o moleculă diatomică. Bromul activ se poate obţine 

trecând brom printr-un tub de silice topită la presiunea de 0,1 

mm Hg, în care există doi electrozi de fier răciţi, între care se 

provoacă descărcări electrice (G. M. Schwab, 1934). Viața sa 

este foarte scurtă (10-3 s) ca şi a clorului. Se recombină prin 

şoc atomic pe perete. Recombinarea în fază gazoasă este de un 

miliard de ori mai putin eficace, însă în prezenta unui gaz inert 

recombinarea se face prin şoc triplu: 

2Br Br M Br M+ + = +  

Activitatea chimică nu se poate studia din cauza vieții 

scurte. Bromul atomic se mai obţine prin disociere termică şi 

prin acțiunea radiaţiilor de lungime de undă convenabilă. 

Recombinarea se face şi în acest caz prin şoc triplu: 

2 2Br h Br+ =  

22Br M Br M+ = +  

Bromul are doi izotopi: 79 81,Br Br în proporţie de 

50,51% şi respectiv 49,49%. Bromul are treisprezece izotopi 

artificiali. Prin bombardament electric al vaporilor de brom s-

au pus în evidenţă speciile 2 ,Br Br− + + şi 
2Br +  (D. Williams, P. 

Yuster, 1946). 
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La temperatura ordinară, iodul este un solid cristalin, 

cenuşiu închis, cu luciu metalic. Preparat prin descompunerea 

unor derivati pare amorf şi de culoare neagră. Depus între două 

suprafeţe de sticlă apare roşu transparent, dicroic, însă aparenţa 

amorfâ dispare uşor chiar la -180°C. 

Iodul are un singur izotop natural (127) şi mulți izotopi 

artificiali, cu numere de masă cuprinse între 119-126 și 128-

139. 

Iodul are aspectul unor prisme ortorombice şi este 

izomorf cu bromul şi clorul. Sublimat sub 46,5°C se obține 

uneori o formă cristalină monoclinică, fără ca această 

temperatură să fie un punct de tranzitie veritabil. Deci iodul se 

găseşte în stare de monotropie, forma ortorombică fiind cea 

mai stabilă (D. C. West, 1953). Un studiu cu raze X efectuat 

pentru forma ortorombică arată că celula elemnetară este un 

paralelipiped ortogonal conținând patru molecule cu 

dimensiunile I I−  egale cu 2,667Ǻ. Între moleculele de iod, 

distanţa este de 3,54 Ǻ. 

Din datele de raze X se poate calcula o densitate 

teoretică a iodului solid 018
d =  4,9520 (M. Straumanis, 1943) 

care este în acord cu determinările experimentale 018
d =

=4,948. Iodul se topeşte în jur de 114 °C. Constanta sa 

dielectrică este egală cu 10,3 la 23°C. Topirea lui este însoţită 
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de creşterea volumului, deci punctul de topire creşte cu 

presiunea. 

Iodul este un compus diamagnetic. 

Polarizarea moleculară este independentă de 

temperatură. Molecula de iod are un moment de dipol foarte 

mic dacă nu nul (L. N. Syrkin, 1957). Conductibilitatea sa 

foarte mica la timpul de topire (  =5,2- 10-5Ω-1) implică, în 

lichid, echilibrul: 

2I I I+ −+  

Iodul emite vapori violeţi. Densitatea teoretică a 

vaporilor este 8,759 în raport cu aerul şi concardă cu cea 

determinată experimental între 250 şi 680°C, ceea ce implică o 

moleculă diatomică 
2I . Apoi densitatea vaporilor scade 

indicând o disociere, care la 1700°C este totală în atomi de iod. 

Energia de disociere a moleculei este 36,2 kcal/mol. H. 

MacConnel (1953) atribuie banda 2670Ǻ din spectrul de 

absorbție, prezenţei complexului 14. 

Iodul dizolvă cloruri, bromuri, ioduri, cianuri, sulf, 

telur, compuşi organici. Acţionează ca dizolvant neprotolitic în 

care ionul I +
 caracterizează acidul și I −

 baza. Procesele de 

schimb ionic sunt asemănătoare apei: 

2KI IBr KBr I+ = +                                      neutralizare  

2NaCN I NaI ICN+ = +               solvoliză 
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2 22 2PbCl KI PbI KCl+ = +          dublă descompunere 

2 3KI I KI+ =                                           solvatare 

Iodul se dizolvă în apă (la 25°C, 0,34 g/1) în care suferă 

un proces de hidroliză însoţit în mică măsură de un proces de 

disproporţionare. În alcool este mai solubil (0,635 g/1 la 20°C). 

Este de asemenea solubil în benzen, disulfură de carbon, acetat 

de etil, bromură de etil, mesitilen, toluen, p-xilen etc. Iodul 

poate da soluţii solide cu o serie de compuşi organici şi 

anorganici. Se dizolvă uşor în soluţii apoase de iodură de 

potasiu cu foiinarea ionului complex 3 .I −  

Soluţiile de iod sunt diferit colorate, după natura 

dizolvantului şi temperatură. S-a observat că iodul se dizolvă 

cu o culoare brună în dizolvanţii care conțin funcţiuni 

oxigenate, azotate sau sulfurate în molecula lor. În ceilalți 

dizolvanți (disulfura de carbon, dizolvanți halogenaţi ai 

metanului, hidrocarburi superioare) se dizolvă cu o culoare 

violetă sau violetă roşie. În soluţiile brune se formează 

compuşi de aditie ceea ce este reflectat şi de afinităţile 

reziduale ale atomilor dizolvantilor respectivi (oxigen, sulf, 

azot; donori sau acceptori). Iodul este mai solubil, în general, 

în dizolvanţii în care culoarea este brună. Cauzele de natură 

structurală care dau naştere diferitelor coloraţii explicate de J. 

Kleinberg, A. V. Davidson (1948) şi F. Fairbrother (1948) au 
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fost precizate prin analiză spectrală de R. S. Mulliken (1950). 

Banda care are un maxim la 0,5µ şi care conferă culoarea 

violetă se datoreşte existentei în soluţie a moleculelor 
2I . În 

dizolvanți cu moment de dipol, în care apar complecşi sau 

solvați cu iodul ( )2I S tenta este alterată, banda se deplasează 

spre ultraviolet, apar benzi noi în albastru-violet. Deplasarea 

benzii de la 0,5µ şi intensitatea benzilor care apar, este 

diminuată de temperatură şi diluţie. Soluţiile violete absorb în 

domeniul frecvenţelor joase, iar cele brune în domeniul 

frecventelar înalte. 

Interesant este faptul că numai soluţiile violete 

urmează legile aditivităţii proprietăţilor magnetice (S. I. 

Bhatnagar, R. Lucas, 1933, C. Courty, 1937-1938), cele brune 

se abat de la aceste legi. 

M. C. R. Symons (1957) a studiat proprietăţile 

magnetice ale soluţiilor albastre de iod în acid sulfuric oleum, 

găsind iod paramagnetic care variază cu concentratia. Atomului 

de iod cu structura electronică ( 2 55 ,5 ,s p 1 electron impar) îi 

corespunde un moment magnetic µ=1,732µB, ionului I −
 (cu 

structura 2 45 ,5s p şi 2 electroni impari) îi corespunde un 

moment magnetic µ=2,828µB şi ionului I −
 (cu structura 

2 65 5s p  fară electroni impari) ca şi moleculei 
2I  îi corespunde 
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un moment magnetic egal cu zero. Datele autorului pledează 

pentru existenta echilibrului: 

2I I I+ −+  

Iodul nepolar câştigă un moment de dipol electric în 

soluţie, cu cât culoarea este mai brună. De exemplu în dioxan 

momentul de dipol electric 3D = , în piridină 4,5D =  (G. 

Kortum, H. Walz, 1953, F. Fairbrother, 1947). 

Conductibilitatea mai mare a soluţiilor apoase de iod 

decât a dizolvantului pur s-a explicat prin hidroliza moleculei 

de iod, pe când cea în dizolvanti neaposi (L. G. Gindin, 1952, 

G. Kortum şi H. Wilski, 1953) trebuie raportată la disocierea 

complexului dizolvantului cu iodul şi trebuie să se ţină seamă 

de echilibrul respectiv (D. L. Glusker, 1953): 

2SI SI I+ −+  

Măsurările de conductibilitate a soluţiilor de iod în 

piridină sunt funcţie de concentrație şi timp. Este posibil ca un 

compus de adiție 
5 5 2C H NI notat  2PyI  neconductor să se 

transforme într-o sare ternară, conform reacţiilor (G. Kortum şi 

H. Wilski, 1953): 

2

1 2Py I IPy I Py I+ − + −+ + +  

 2 22 PyI IPy I PyI+ −+   

2 32I Py IPy I −+ +  
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Constanta de echilibru a primei reacţii este 

0

8

25
4,6 10K −=  , ceea ce implică o disociere a moleculei de 12. 

Disocierea iodului elementar în ioni a fost stabilită lăsând să 

actioneze asupra percloratului de argint, iod în clororform sau 

benzen, în prezenţă de piridină: 

( ) ( )2 4 42
2I AgClO Py AgI I Py ClO + + = +    

Piridina serveşte la stabilizarea combinației 
4 ,IClO  

precipitând-o sub forma unei combinatii complexe cristaline. 

Caracterul salin al acestor săruri s-a dovedit prin determinări 

de conductibilitate electrică. În cazul benzenului, drept 

argument pentru apariția unui complex 1:1 conform 

echilibrului: 

6 6 2 6 6 2C H I C H I+  

Este adus faptul că apare un pisc de absorbţie la 

=297 mµ. Iodul dizolvă şi în gaze mai ales în cele în care iodul 

dă soluții brune în stare lichidă. 

Iodul gazos dizolvat este uşor absorbit de corpuri 

poroase, coloidale sau cristaline, cărora le conferă fie o 

culoare brună, fie albastră. Ca absorbanți s-au folosit: silicea, 

alumina, carbonul, oxidul de magneziu. Adsorbția pe cărbune 

respectă legea lui H. Freundlich. Compuşi ca amidonul, 

amilaza, amilopectina formează coloraţii intense cu iodul. 
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Colorația albastră conferită micelelor de amidon a 

fost amplu studiată (C. Meineke, 1894). Această coloraţie a 

fost atribuită unui compus definit (F. Mylius, 1887) sau 

rezultatului unui proces de adsorbţie (W. Biltz, 1904) sau 

unei soluţii coloidale de iod stabilizată cu amidon (W. 

Harrison, 1911). Colorația se menține cu derivați al 

amidonului, cu acetați bazici de lantan şi praseodim (M. 

Damaur, 1857) etc. Această coloraţie dispare la 60-70°C, 

reapare la rece şi în prezenţă de alcool. Este produsă de 

minimum 10-6 ioni-g la litru. Cantitatea de iod adsorbit creşte 

în prezenţa iodurilor şi a acidulşui iodhidric (E. Angelescu şi 

J. Mircescu, 1928). 

Explicaţia coloraţiei a fost dată de un studiu cu raze X 

(R. E. Rundle şi D. French, 1943). Amidonul este o moleculă 

elicoidală constituită din şase grupe de glucoză 
6 10 5C H O pe 

pas. Iodul ocupă un gol intern care are dimensiunea de 8Ǻ. Pe 

măsură ce hidroliza înaintează topochimic, canalul creşte şi 

culoarea variază de la violet-albastru la roşu-brun. În  -

dextrină şase elemente glucozidice formeză o cavitate cu 

diametrul 6Ǻ. Distanța între atomii de iod în molecula liberă 

este 2,66Ǻ, pe când în această cavitate este 3,06Ǻ, ceea ce 

arată că atomii de iod sunt puşi în libertate şi reţinuţi de forțe 

van der Waals de molecula organică, culoarea find albastră. 
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În  -dextrină, şapte elemente glucozidice formează o 

cavitate cu diametrul 7,5Ǻ, culoarea este brună şi se apreciază 

că se datorează unui complex slab cu molecula 
2.I  

În  -dextrină, opt elemente glucozidice formează o 

cavitate cu dimensiuni de 9-10Ǻ, prea deschisă pentru a apărea 

o colorație. 

Ţinând seama de conductibilitatea electrică a iodului în 

dizolvanți minerali şi organici (P. Walden, 1920), din 

proprietăţile iodurilor metalice dizolvate, din proprietăţile 

chimice ale iodului monovalent şi trivalent, din 

conductibilitatea clorurilor de iod 
3ICl şi ICl  dizolvate în brom 

şi respectiv acid acetic (W. A. Plotnikov, 1923, B. Finkelstein, 

1926), din electrolize în care s-a măsurat transportul de iod la 

catod, din potențiale de descompunere şi tensiune de polarizare 

rezultă că iodul se disociază după echilibrele: 

2I I I+ −+  

2 32 3I I I+ −+  

În stare de anion, iodul există ca I −
 şi ca 3I

−
 în soluţii 

de iod în ioduri. Între aceşti anioni există echilibrul: 

2 3I I I− −+  

Astatinul este cel mai greu halogen. Având o viaţă 

scurtă, atât izotopii naturali cât şi cei artificiali, sunt greu de 
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studiat. Experiențe de transport arată că astatinul migrează ca 

ion negativ. Astatinul dizolvat în acid sulfuric se depune 

electrolitic la catod din soluția la care s-a adăugat cromat de 

potasiu. Tehnica extracţiei cu dizolvanți s-a dovedit foarte 

indicată în cazul astatinului (W. Neuman, 1957). Eterul 

izopropilic este foarte indicat pentru extractia astatinului. 

 

I.4. Proprietăţi chimice, reactivitate chimică 

Combinarea fluorului cu nemetalele este atât de vie 

încât se pune problema folosirii sale drept carburant pentru 

propulsia rachetelor. Azotul nu reacţionează cu fluorul. În 

ultimul timp s-au descoperit combinații ale fluorului cu unele 

gaze rare. Fluorul se combină violent cu hidrogenul, chiar la 

rece şi la întuneric: 

2 2 ( )2 2 38,5aqH F HF H+ =  = −  kcal 

Flacăra fluor-hidrogen are cea mai înaltă temperatură 

(4000-5100°C). Formarea acidului fluorhidric ar putea avea 

loc într-o turbină a cărei energie s-ar putea utiliza. Aceasta 

rezultă şi din căldurile de reacție: 

2 2 2H F FH+ =  (gaz)   H  = -128,0 kcal 

2 2 21/ 2H O H O+ =  (gaz)     H  = -57,8 kcal 

4 2 44 4CH F CF HF+ = +              H = - 415 kcal  

              
2 45 2 2HC CH F CF HF= + = +                 H  = -635 kcal 
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Reacţia dintre apă şi fluor în care ar apărea ozon este 

foarte controversată, admițându-se că se formează oxigen, apă 

oxigenată, difluorură de oxigen 
2F O , ozonați: 

2 2 22 1/ 2F H O HF O H+ = +  = -83kcal 

Fluorul scoate halogenii din ceilalți hidracizi rezultând 

acid fluorhidric. Descompunerea apei, a hidrogenului sulfurat, 

amoniacului, hidracizilor, halogenilor şi a multor combinaţii 

organice se bazează pe afinitatea fluorului faţă de hidrogen. 

Fluorul reacţionează cu dioxidul de clor formând cloritul de 

fluor
2FClO : 

2 2F ClO FClO+ = 2 2 2F ClO FClO F+ = +  

2 2F ClO FClO+ =  

Se cunoaşte şi bromitul de fluor 
2.FBrO Cu cloraţii 

alcalini se formează pe măsura creşterii temperaturii 

4 3 2 6, , .FClO FClO Cl O  La peste 100°C cu cloratul de potasiu se 

degajă clor. Percloratul de fluor reacţionează cu hidroxizii 

alcalini şi iodul (G. H. Rohrback, G. H. Cady, 1947). 

Fluorul deplasează halogenii din clorurile, bromurile şi 

iodurile nemetalelor: 

2 22 2MeX F MeX X+ = +  

Reacţionează cu fluorurile metalice formându-se fluoruri 

superioare: 
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2 3 3 4 5 5 4 5 6 3, , , , , , , , , .KF RbF CsF PbF BiF CrF CrF UF UF CoF  

Cu oxigenul formează difluorura de dioxigen 
2 2.F O

Sulful se aprinde în fluor formând hexafluorură de sulf 
6SF  şi 

2 10.S F  Dioxidul de sulf adiţionează fluorul fotniând difluorura 

de sulfuril 
2 2.SO F Cu anhidrida sulfurică formează compusul 

3 2.SO F Diclorura de tionil şi de sulfuril se transformă în 

fluoruri. Ce seleniul formează hexafluorură de selen 
6SeF  şi 

tetrafluorură de selen 
4SeF , cu telurul hexafluorură de telur 

6TeF şi tetrafluorură de telur 
4.TeF S-au obţinut fluorura azotică 

3NO F , fluorura de azotil 
2 ,NO F fluorura de nitrozil .NOF

Cu fosforul şi  arsenul formează tri şi penta -fluorurile 

respective. Carbonul formează cu fluorul o serie de compuşi: 

( ) ( ) ( )4 2 4 2 2 4 2, , , , ,xn n x x
CF C F C F CF C F C F+ etc. Cu grafitul 

reacţionează la roşu închis, jar cu diamantul nu reacţionează 

nici la 700°C. Se cunoaşte şi oxidifluorura de carbon 
2COF  un 

compus analog fosgenului care se formează din oxid de carbon 

şi difluorură de argint. 

Prin fluorurarea oxidului de carbon sau a alcoolului 

metilic în prezenţa difluorurii de argint se obține hipofluritul de 

trifluorometil 
3CF FO . Grupul triflurometil are un caracter 

puternic electronegativ. Sărurile de plumb, argint, sodiu, 
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potasiu ale acidului trifluoroacetic formează cu iodul, iodura 

de trifluorometil (J. Sheridan, W. Gordy, 1950). Aceasta se 

disociază homolitic cu formare de radicali 
3.CF  S-au preparat 

un mare număr de trifluorometili derivati de la sulf, fosfor, 

arsen etc. (tabelul nr. 9). Grupul 
3CF  se comportă ca un 

hidrogenoid. Stabilitatea trifluoro-iodurii de carbon s-a explicat 

prin contribuția următoarelor patru forme în rezonanţă 

FF F F

F F F F

F C I F C I F C I F C I

I II III IV

+ + +− − − = − − −
 

 

Tabelul nr. 9. Compuşi trifluorometilici 

Compus p.t. 

0C 

p.f. 

0C 

Compus p.t. 

0C 

p.f. 

0C 

3CF I   

 

 

-86,9 

-22,5 ( )3 3
CF P   17 

3 5CF SF  -20,4 ( )3 2
CF PI   13 

( )3 2
CF S  -22 ( )3 2

CF Hg  163  

( )3 3
CF As  33,3 

3CF HgI  112,5  

( )3 2
CF AsI  92 

3CF HgCl  76  

Fluoro şi fluoroclorocarburile se pot polimeriza dând 

naştere unor uleiuri foarte vâscoase, unsori, ceruri, plastice. 
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Folosirea teflonului (politetrafluoretilenă, E. I. Du Pont 

Company) şi a KEL-F (policlorotrifluoroetilena, M. W. Kellog 

Company) a determinat o nouă fază pentru industria 

plasticelor. Freonii sunt fluoroclorocarburi folosite ca 

dizolvanți, amestecuri frigorifice şi agenţi inerţi de dispersie. 

Diclordifluormetanul 
2 2CCl F este cunoscut sub numele de freon 

-12. Se prepară prin reacţia dintre acid fluorhidric şi 

tetraclorură de carbon în prezenţa pentafluorurii de antimoniu 

drept catalizator: 

4 2 22 2CCl HF CCl F HCl+ = +  

Cu oxigenul şi cu azotul, fluorul nu reacţionează direct, 

iar cu clorul reacţionează la încălzire. Dacă aceste elemente 

se găsesc încărcate negativ, atunci fluorul le captează 

electronii în exces: 

22 2NaCl F NaF Cl+ = +  

2 2 4 22SiO F SiF O+ = +  

Metalele sunt atacate de fluor la o temperatură mai mult 

sau mai puțin înaltă. Sunt atacate mai greu şi la o temperatură 

înaltă aluminiul, cromul, fierul, cuprul, argintul. Aurul şi platina 

sunt atacate la 600°C. Oxizii metalelor reacţionează cu fluorul 

la o temperatură mai mult sau mai puțin înaltă, formându-se 

fluorurile respective: 

2 2 22 2 2CuO F CaF O+ = +  
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Fluorul are o puternică acțiune oxidantă. Potențialul său 

nonnal de oxido-reducere este: 

2 02 2 2,85F e F E−+ = V 

Caracterul său oxidant poate fi pus în evidenţă 

executând oxidări cu fluor gazos sau arderi în atmosferă de 

fluor. Oxidează iodaţii la peroxiiodaţi. F. Fichter (1926-1929) a 

arătat rolul activ al ionilor de fluor la prepararea electrolitică a 

peroxisărurilor (peroxisulfaţi, peroxifosfaţi, peroxicarbonaţi, 

peroxiborati). Oxidează soluţiile sulfurice de săruri de Cr (II) 

la acid cromic şi cele de Ma (II) la acid permanganic, sărurile 

de Co (II) la săruri de Co (III), cele de Ag (I) la Ag  (II). 

Oxidează de asemenea sulfatul de taliu (I) la sulfat de taliu 

(III), cloraţii de percloraţi, fosfatul de mangan (Il) la fosfat de 

mangan (III). Dintre ionii complecţi pot fi semnalați: 
4

IIIPb F  

(E, Wiberg, 1950),  
2

4 ,BeF
−

 4 ,AuF
−

 
3

6 ,AlF
−

 
2

6 ,SiF
−

 
2

6 ,GeF
−

 
3

7 ,ZrF
−

 
3

7 ,HfF
−

 6 ,NbF
−

 6TaF
−

 etc. 

Deşi mai puţin activ decât fluorul, totuşi clorul se 

combină direct cu cele mai importante elemente. Clorul se 

combină cu hidrogenul rezultând acid clorhidric gazos. Reacţia 

este influenţată de lumină, de anumite radiații, de căldură: 

2 2 2 44,061H Cl HCl H+ =  = − kcal 

Faptul că procesul continuă după expunerea la lumină, 
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indică o reacție în lanț. Reacția începe pe pereți în prezenţa 

urmelor de apă şi este inhibată de oxigen. Clorul nu se 

combină direct cu oxigenul. În condiţii speciale s-a observat 

formarea oxizilor: 
2 6Cl O și 

2 .Cl O Cu ceilalţi halogeni clorul 

formează 
3 2 3, , , , , .ClF ClF ClBr BrCl ClI ICl  Cu sulful formează 

compuşii: 
2 2S Cl  şi 

4.SCl  Acțiunea clorului asupra amoniacului 

stă la baza preparării hidrazinei (1953-1955). Cu fosforul 

formează tri şi pentaclorură: 

4 2 3 4 2 56 4 10 4P Cl PCl P Cl PCl+ = + =  

Arsenul şi antimoniul se comportă analog 

( )3 3 5, , .AsCl SbCl SbCl  Cu amoniacul gazos are loc uneori o 

reacție violentă, clorul aprinzându-se şi rezultând o ceaţă de 

clorură de amoniu: 

3 2 2 3 42 3 6 6 6 6NH Cl N HCl NH HCl NH Cl+ = + + =  

În prezenţa apei şi în exces de clor are loc reacția 

următoare:  

2 3 3 43 4 3Cl NH NCl NH Cl+ = +  

Triclorura de azot se descompune parţial sau 

reacţionează cu amoniacul (W. A. Noyes, 1924): 

3 3 23NCl NH HCl N+ = +  

Acest acid clorhidric acţionează din nou asupra 

amoniacului rezultând clorură de amoniu. Clorul reacţionează 
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violent cu combinaţiile hidrogenate ale fosforului, arsenului, 

siliciului rezultând clorurile respective şi acid clorhidric: 

3 2 33 3PH Cl PCl HCl+ = +  

3 2 54 3PH Cl PCl HCl+ = +  

3 2 33 3AsH Cl AsCl HCl+ = +  

4 2 44 4SiH Cl SiCl HCl+ = +  

Cu carbonul nu se combină direct. Cu siliciul formează 

la roşu tetraclorura de siliciu şi cu borul triclorura de bor. 

Clorul reacţionează cu metalele cu o viteză ce depinde 

de natura metalului, de starea de diviziune, de temperatură şi 

puritate. Aluminiul arde în curent de clor la 350°C formând 

clorură de alumină anhidră. Se pare că clorul gazos sau lichid 

perfect uscat nu reacţionează cu metalele fier, cupru, bronz la 

temperatură obişnuită, ceea ce face ca clorul lichid perfect 

uscat să poată fi păstrat în cilindri de oțel. Sodiul şi celelalte 

metale alcaline se aprind în prezenţa umidităţii în clor 

formându-se clorurile respective. Bismutul, cuprul şi fierul în 

stare de pulbere se aprind. De obicei se obțin clorurile care 

corespund valențelor superioare ( 3 2 3 4, , , ,FeCl CuCl AuCl PtCl

)4 .SnCl  

2 32 3 2Fe Cl FeCl+ =  

2 32 3 2Au Cl AuCl+ =  
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2 42Sn Cl SnCl+ =  

În prezența umidităţii cuprul, argintul şi plumbul 

formează un strat de clorură nehigroscopică. 

Cum reacţionează cu apa (A. A. Jakowkin, 1899) 

astfel:  

2 2Cl H O HCl HClO+ +  

Adică este vorba de o adevărată reacție chimică. Din 

măsurări de conductibilitate se admite că în procesul hidrolizei 

intervine ionul HO− : 

2Cl HO HClO Cl−+ +  

Acidul hipocloros se descompune uşor în acid 

clorhidric şi oxigen: 

22 2HClO HCl O= +  

Acțiunea decolorantă şi dezinfectantă a clorului şi a 

tuturor substantelor care dezvoltă clor se bazează pe 

descompunerea apei de clor. Clorul acţionează asupra apei 

oxigenate degajând oxigenul: 

2 2 2 22Cl H O HCl O+ = +  

Clorul deplasează ceilalţi halogeni mai puţin 

electronegativi din halogenurile lor: 

2 22 2Br Cl Br Cl− −+ = +  

2 22 2I Cl I Cl− −+ = +  
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Clorul reacţionează cu oxizii transformându-i în cloruri 

sau oxicloruri: 

01000

2 2 21/ 2
C

MgO Cl MgCl O+ = +  

07 1000

2 3 2 3 22 6 4 3
C

Fe O Cl FeCl O
−

+ = +  

07 1000

2 2 2 22 2 2
C

WO Cl WO Cl O
−

+ = +  

Cu oxidul galben de mercur formează clorura de 

mercur ( H ), iar cu oxidul roşu de mercur formează oxid de 

diclor: 

2 2 22 2 2HgO Cl HgCl O+ +  

2 2 22HgO Cl HgCl Cl O+ +  

Oxizii de aluminiu, bor, siliciu, zirconiu, titan, staniu 

sunt atacați de clor la cald (500°C), numai în prezența de 

cărbune sau tetraclorură de carbon:  

2 3 2 33 3 2 3Al O C Cl AlCl CO+ + = +  

2 2 42 2 2SiO C Cl SiCl CO+ + = +  

Clorul reacţionează cu o soluție de hidroxizi alcalini 

formând la rece un amestec de hipoclorit şi cloruri, iar la cald 

sau în soluţii concentrate, clorați: 

2 22Cl H Cl ClO H O− − −+ = + +  

2 3 23 6 5 3Cl HO Cl ClO H O− −+ = + +  
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Clorul reacţionează cu oxidul de carbon şi cu dioxidul 

de sulf formând fosgen şi diclorură de sulfuril: 

2 2CO Cl COCl+ =  

2 2 2 2SO Cl SO Cl+ =  

Soluţiile apoase de clor au proprietăţile acidului 

clorhidric, ale acidului hipocloros şi oxigenului atomic, adică 

au un caracter oxidant. O soluție de dioxid de sulf este oxidată 

de clor la acid sulfuric: 

2 2 2 2 42 2H O Cl SO H SO HCl+ + = +  

La fel este oxidat acidul arsenos la acid arseni 

2 3 3 2 3 4 2Cl H AsO H O H AsO HCl+ + = +  

Prin acțiunea apei de clor asupra soluţiei unei sări de 

fier (II), aceasta este oxidată la sare de fier (III): 

2 2 3 22 2 1/ 2 2FeCl HCl O FeCl H O+ + = +  

Clorurile metalelor alcalino-pământoase se pot obţine 

din sulfaţi prin clorurarea în prezenţa cărbunelui: 

4 2 2 2 2 22 6 3 2 4 2CaSO C Cl CaCl S Cl CO CO+ + = + + +  

Clorul poate fi oxidat de unele săruri: 

2 3 2 3 33 5 3 5 5Cl AgNO H O HClO AgCl HNO+ + = + +  

Clorul este în general înlocuit prin alti agenţi de 

clorurare: 
4CCl  (E. Demarqey, 1887), 

2COCl (Ed. Chauvenet, 

1908), 
2 2S Cl (F. Bourin). Hidrocarburile saturate alifiatice şi 



107 
 

cele nesaturate ard în clor formând acid clorhidric şi cărbune. 

Hidrocarburile saturate reacţionează în prezența luminii cu 

clorul, acesta deplasând hidrogenul, adică formând produşi de 

substituție. Sub acțiunea luminii difuze, volume egale de clor 

şi etilenă reacţionează formând dicloretanul, adică are loc o 

reacţie de adiție: 

2 2 2 2 4 2C H Cl C H Cl+ =  

O hârtie îmbibată într-o soluţie de terebentină, 

introdusă într-un cilindru cu clor se aprinde şi arde cu fum 

negru: 

10 16 28 10 16C H Cl C HCl+ = +  

Bromul îşi completează configuraţia sa electronică prin 

captarea unui electron, transformându-se în ionul ,Br− atingând 

astfel structura kriptonului. Ca donor de electroni în legături 

coordinative se poate oxida la treptele trei şi cinci. 

Legăturile bromului sunt semipolare cu caracter mai 

pronunţat ionic când se combină cu elemente electronegative 

( )2F  sau total ionic când bromul este pozitiv .Br+  (bromul în 

prezenta apei) 

Compuşii cunoscuți ai bromului sunt în număr mai 

redus decât ai clorului. Viteza reacțiilor bromului este mai 

mică decât a reacțiilor asemănătoare cu clorul. 

Bromul nu se combină cu hidrogenul decât prin 
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încălzire la 150°C şi în prezenţa catalizatorilor sau sub acțiunea 

descărcărilor electrice întreținute. Reacția: 

2 2 2H Br HBr+ =  

nu este bimoleculară, ci doar indică legea conservării maselor 

sau a volumelor de gaze. 

Bromul nu reacţionează cu oxigenul ci numai cu 

ozonul cu care formează dioxid şi trioxid de brom. Cu sulful 

formează instabilă, cu selenul şi telurul, tetrabromuri. 

Reactia bromului cu sulful în prezenţa apei a fost 

indicată ca o metodă de preparare a acidului bromhic (B. R. 

Dishon, F. Goldschmidt, 1947): 

2 2 2 43 4 6 110Br S H O HBr H SO H+ + = +  = kcal 

Cu fosforul, arsenul şi antimoniul pulverizate, bromul 

se combină violent, formând tri- ( )3 3 3, ,PBr AsBr SbBr şi 

pentaholegenuri ( )5 .PBr Carbonul nu se combină direct cu 

bromul. Grafitul formează cu bromul compuși de inserţie. 

Aceşti compuși au fost studiați de W. Ruddorff (1941), J. G. 

Holley (1962), S. Aronson (1963) şi alţii. S-au pus în evidenţă 

compuși bidimensionali de tipul 
6Cl Br şi compuși 

tridimensionali de tipul 
8 .C Br Siliciul şi borul dau direct 

tetrabromură de siliciu şi tribromură de bor. Bromul este un 

agent de oxidare mai slab decât clorul. Bromul deplasează 
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iodul din acidul iodhidric. Hidrogenul sulfurat este oxidat la 

sulf care reacţionează cu bromul pentru a forma monobromura 

de sulf: 

2 2 2H S Br HBr S+ = +  

Amoniacul este oxidat de brom la azot. 

Acidul bromhidric reacționează cu amoniacul 

netransformat: 

3 2 22 3 6NH Br N HBr+ = +  

În prezenţa hidrogeno-carbonatului de sodiu, azotiții 

sunt oxidați la azotați: 

2 2 2 3 2NaNO Br H O NaNO HBr+ + = +  

Bromul oxidează sărurile de crom (III) la cromat şi cele 

de mangan (II) la permangant (în prezența sulfatului de cupru 

(II) drept catalizator), conform reacţiilor: 

( )4 2 2 4 2 4 23
10 3 2 6 3 8Cr SO NaOH Br Na CrO NaBr Na SO H O+ + = + + +

4 2 4 2 4 22 10 5 2 10 2 8MnSO KOH Br KMnO KBr K SO H O+ + = + + +  

De asemenea, sărurile de fier (III) sunt oxidate în 

soluţie alcalină de brom la ferați de culoare roşie-violetă: 

3 2 2 4 22 3 16 2 6 6 8FeCl Br KOH K FeO KCl KBr H O+ + = + + +  

Bromul reacţionează cu metalele. Bromurile astfel 

formate corespund în general treptei superioare de valenţă. 

Potasiul şi aluminiul sunt atacate violent la temperatura 

ordinară. Pulberea de aluminiu, zinc, cupru, antimoniu, 
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introdusă în cantităţi mici într-o eprubetă de brom, uşor 

încălzită, formează bromurile respective: 

2 22 3 2 244Al Br AlBr H+ =  = kcal 

La o umiditate sub 40 p.p.m. nu atacă nichelul şi poate 

fi transportat în astfel de vase (D. E. Lake, A. A. Gunkler, 

1960). Bromul uscat nu atacă sodiul şi magneziul. Reacția 

bromului cu nichelul la diferite temperaturi a fost analizată cu 

spectrometrul de masă, arătându-se că sub 600°C există un 

strat monomolecular de dibromură de nichel (J. D. McKinley, 

1964). Sodiul şi magneziul sunt atacate abia la 3000 0C. Sub 

acțiunea bromului, aurul trece uşor în tribromură de aur, pe 

când platina nu este atacată. 

Bromul atacă iodurile metalice deplasând iodul şi atacă 

la roşu mulți oxizi formând bromurile respective. Bromul 

acţionează asupra apei. Reacția este catalizată de lumina 

solară. Se formează ioni Br +
 care sunt conținuți în HBrO

instabil: 

2 2H O Br H Br HBrO+ −+ = + +  

22 2 2HBrO H Br O+ −= + +  

Apariţia ionilor Br+ în echilibrul de disociere ionică a 

bromului de mai sus este susținut deci de reacția bromului cu 

apa, însă reacția cu apa este mai complexă deoarece în acest 

sistem s-au pus în evidenţă următoarele specii: 
2, ,Br HBrO  



111 
 

3 5,Br Br− −
 C. M. Kelley şi H. V. Tartar (1956) au izolat ionul 

Br +  precipitând Br −  printr-o dublă descompunere: 

( ) ( )Br Br Ag R AgBr Br R+ − + −+ + + = + −  

Pentru a fi oxidat la Br +
 sau altă valenţă superioară, 

bromul trebuie să reacționeze cu un element mai 

electronegativ: 

2 2 33 2Br F BrF+ =  

Produsul nu este ionic şi nici nu este vorba de un ion 

Br +
 decât ca rezultat al calculului convențional al legăturilor 

covalente, deci numărul său de oxidare este ceea ce se numeşte 

mathematical courtesey. Apa de brom oxidează tiosulfatul de 

sodiu la sulfat analog apei de clor, spre deosebire de iod care îl 

transformă în tetrationat: 

2 2 2 3 2 2 4 2 44 5 8Br Na S O H O Na SO H SO HBr+ + = + +  

Bromul reacţionează cu dioxidul de sulf în mod 

reversibil (spre deosebire de clor): 

2 2 2 2 42 2SO H O Br H SO HBr+ + +  

Apa de brom oxidează acidul sulfuros la acid sulfuric, 

acidul arsenos la acid arsenic şi acidul fosforos la acid fosforic: 

2 3 2 2 2 4 2 54H SO Br H O H SO HBr H+ + +  = kcal 

2 3 2 2 2 52 2 4As O Br H O As O HBr+ + = +  

Bromul reacţionează cu soluţiile diluate de hidroxizi 
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dând hipobromiţi şi cu soluţiile concentrate dând bromați: 

2 22Br NaOH NaBr NaBrO H O+ = + +  

( ) ( )22 2 3 26 6 5 6Br Ba OH BaBr Ba BrO H O+ = + +  

În prezenţa ionilor Mn (III), în mediu acid, bromul 

descompune acidul oxalic cu formare de dioxid de carbon şi 

acid bromhidric (H. Taube, 1948): 

2

2 4 22 2C O Br Br CO− −+ = +  

De asemenea, sunt descompuşi acidul carbonic şi 

hidrogeno-carbonaţii:  

3 2 2 21/ 2NaHCO Br HBr NaBr CO O+ = + + +  

Bromul formează compuşi de adiție cu molecule 

nesaturate: 
2.COBr  Cu dioxidul de azot formează: 

2,NOBr NOBr  și 
3.NOBr  El distruge substanțele organice, în 

special pluta şi cauciucul, decolorează turnesolul, iar soluția 

galbenă de indigo se decolorează în prezența apei de brom, 

conform reacţiei: 

16 10 2 2 8 5 22 2C H O N O C H O N+ =  

În compuţii organici, bromul substituie hidrogenul, cu 

sau fâră distrugerea moleculei. În prezenţa catalizatorilor, 

reacţiile sunt mai puternice sau accelerate. Astfel, bromul 

poate înlocui top hidrogenii nucleului benzic şi în prezenţa 

triclorurii de aluminiu anhidre, elimină toate catenele laterale. 
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Reacționează cu hidrocarburile etilenice fixând o moleculă de 

brom la dubla legătură. Hidrocarburile acetilenice fixează 

până la patru atomi de brom pentru tripla legătură. 

Iodul având şapte electroni pe ultimul strat, regula 

octetului îi conferă covalenţa unu şi electrovalența minus unu. 

Octetul său este depăşit în compuşii covalenti 
3 3 7, , ,ICl IF IF

care sunt posibili datorită volumului mare al iodului şi 

volumului mic al reactanților. Aici apar grupe periferice de 

10, 12 şi 14 electroni. La distanţa care separă stratul 0 de 

nucleu, covalența devine fragilă, susceptibilă de o disociere 

heterolitică cu iodul pozitiv, dacă celălalt atom este un element 

puternic electronegativ. Deci se poate vorbi de iod monovalent 

sau trivalent, mai ales când se formează într-un dizolvant cu 

duble electronice care sunt susceptibile să se coordineze la 

ionul de iod pozitiv, completând octetul şi stabilizându-1.  

Mulți dintre aceşti compuşi au momente de dipol, ceea 

ce reflectă o organizare cvasi-ionică. Natura cvasi-ionică 

polară a unor compuşi ca  , , ,CN BrCN IBr IC pare a fi certă 

(tabelul nr. 10). Deci aceşti compuşi trebuie numiți, de 

exemplu, cianură de iod şi nu iodură de cianogen.  

Acizii acţionează asupra cianurii de iod deplasând 

acidul cianhidric ca dintr-o sare obişnuită:  

ICN HCl HCN ICl+ +  
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2ICN HI I HCN+ +  

 

Tabelul nr. 10. Momente de dipol 

Compusul Distanța , D  

exp .rd  .teord  

I Cl−  2,34 2,27 0,5 

I Br−  2,5 2,39 1,21 

I CN−  2,03 2,05 3,71 

Br CN−  - - 2,94 

În compuşii oxigenaţi de tipul ( )oxI - care au rolul unor 

ioni monovalenti, iodul este donor de electroni după 

completarea octetului său. Distanțele observate în oxiacizi 

( 3IO− :1,80-1,83Ǻ; 2 2IO F −
: 1,93Ǻ; 4IO−

:1,79Ǻ; 
5

6IO −
:1,93Ǻ) 

se încadrează între razele covalente simple şi duble, calculate 

cu valorile razelor medii covalente ale lui L. Pauling ( I O− : 

1,94Ǻ și I O= :1,67Ǻ). Deci în aceşti compuşi nu sunt nici 

legături simple, de exemplu pentru 4IO−
valența şapte, sunt 

conventionale. 

Iodul există sigur ca ion pozitiv independent într-un 

mediu convenabil. El poate fi extras pe răşini schimbătoare de 

ioni, poate fi angajat în compuşi ca ( ) ( )3 33 3
, ,I IO I NO
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( )3 3
.I CH COO El rezultă dacă se admite o disociere bazică a 

acidului hipoiodos, aşa cum arată echilibrul: 

I OH HIO IO H+ − − ++ +  

Grupa IO se întâlneşte în cationul ,IO+  în care iodul 

este trivalent. Se cunosc compuşii ( ) ( ) ( )
2 24 , .IO SO IO O  Iodul 

pozitiv este conținut în compuşii organici din care poate fi 

înlocuit printr-un metal: 

3 6 4 2 3 6 4 2CH C H SO I KOH CH C H SO K HIO− − + = − − +  

Iodul trivalent pozitiv există în iodozobenzen 

,R I O− = în iodoxibenzen 
2.R IO−  

Din punct de vedere chimic, iodul se aseamănă cu 

bromul şi clorul, însă este mai puţin activ; aceasta rezultă 

din electronegativitatea sa care este inferioară în raport cu a 

altor halogeni. Potențialul normal de oxido-reducere al 

iodului la 25°C este: 

2 02 2 0,5355I e I E− −+ = V 

3 02 3 0,536I e I E− + −− = V 

Potențialul normal de oxido-reducere este suficient ca 

iodul să fie un reactiv destul de oxidant. Iodul poate fi oxidat la 

treptele +1, +3, +5, +7. 

În stările +1, +5, +7 formează anioni oxigenaţi stabili, 
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în care legătura iod-oxigen este covalentă. 

Molecula de iod se dismută şi hidroliza cu apa formând 

acidul hipoiodos HIO , instabil şi nedisociat numai în mediu 

alcalin, când dispar ionii de hidrogen din echilibrul al doilea: 

2I I I+ −+ ; I I HO I H HIO+ − − ++ + + +  

Dismutația are loc şi in mediu anhidru, cu condiția ca I- 

şi T' să fie angajaţi in compuşi complecşi stabili sau săruri 

insolubile. 

Iodul pur reacţionează cu hidrogenul în mod reversibil 

şi cu o viteză măsurabilă pe la 200 0C: 

2 2 2 2H I I H− −+ +  

Deşi nu reacţionează cu oxigenul direct, prin descărcări 

electrice s-au obținut compuşii 
4 9I O  și 

2 5,I O  iar prin acţiunea 

emanaţiei de radiu oxidul 
2 5.I O  Aceşti compuşi se formează 

datorită acţiunii ozonului format in prealabil. Iodul este oxidat 

la anhidridă iodică de dioxidul de clor, acizii oxigenaţi ai 

clorului, acidul azotic şi la 
2I O  de acidul sulfuric concentrat. 

Iodul se aprinde în contact cu fluorul formând pentafluoruri de 

iod, iar cu clorul şi bromul formează 
3, , .ICl ICl IBr  Aici este 

vorba de o oxidare a iodului de un element mai electronegativ 

decât el. Se combină cu telurul formând tetraiodură de telur. 

Fosforul, arsenul şi antimoniul formează compuşii 
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exotermi: 
2 3 5 3 5 3 5, , , , , , .PI PI PI AsI AsI SbI SbI Siliciul formează 

la roşu tetraiodura de siliciu. 

Iodul nu reacţionează cu sodiul din cauza unei pături 

protectoare, iar cu potasiul reacţionează violent. Cu celelalte 

metale iodul reacţionează la temperatura obişnuită fără a 

rezulta necesar iodura superioară ( )2, .AuI FeI Reacţionează 

cu pentaclorura şi pentabromura de fosfor (I a. A. Fialkov, 

1949). Iodul formează produşi de substituţie sau de aditie cu 

compuşii organici în absenţa apei sau poate în prezenţa urmelor 

de apă. 

Iodul este un catalizator în mediu anhidru şi apos, în 

chimia minerală şi organică. lodul catalizează reacţiile de 

halogenare prin substitutie în prezenţa fierului. Se formează 

intermediar clorură sau bromură de iod. Iodul catalizează 

procesele de oxidare (benzen în fenol) sau de sulfonare (anilina 

la tiodifenilamină). Iodul uşurează sulfonarea unor compuşi 

aromatici (V. Auger, 1921). Localizează grupa 
3SO H  de 

exemplu în pozitie orto în acidul benzoic. De asemenea este un 

foarte bun agent de condensare. Iodul are rolul de antioxigen şi 

inhibă mulți catalizatori organici şi minerali. În prezenţa apei, 

sistemul se complică, deoarece apar speciile , ,I IO HIO− − şi 

chair 3IO−
.  Dacă la acestea se adaugă reglarea pH-ului cu 
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modificarea potenţialelor de oxido-reducere rezultă că 

posibilităţile de acțiune sunt foarte variate. 

Hidroliza iodului este ea însăşi un proces complex, însă 

cum rezultă din determinări cinetice, dacă se face abstracție de 

ionul I +
 prezent şi solvatat din reacția: 

2I I I+ −+  

atunci procesul poate fi rezumat la: 

2 2I H O I HIO H− ++ + +  

care cu un exces de iod devine: 

2 3I I IO− −+  

Aceste echilibre arată că starea iodului în soluţie 

apoasă este modificată,  de ionii nI +
aduşi de ioduri, de ionii 

H +
şi HO− dintre care ultimii determină disocierea acidului 

hipoiodos: 

HIO IO H− ++  

Iodul în aparenţă nu reacţionează cu apa oxigenată care 

pierde oxigenul în contact cu iodul. Iodul oxidează hidrazina 

complet, în mediu alcalin în prezenţa impurităţilor metalice 

( )Cu : 

2 2 2 22 4 4H N NH I N I H− +− + + +  

Reacția reprezintă un mod de dozare a hidrazinei. 

Hidrogenul sulfurat este oxidat la sulf în prezenţa alcoolului, 
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piridinei şi a urmelor de apă, iar în mediu alcalin sulful este 

oxidat la acid sulfuric din cauza dismutației iodului: 

2 2 2 2I H S H I S+ −+ + +  

Sulfiții neutri sau acizi sunt oxidați în soluție apoasă de 

iod la sulfaţi şi sulfaţi acizi: 

2 2

3 2 2 4 2 2SO I H O SO H I− − + −+ + + +  

3 2 2 4 2 2SO H I H O SO H H I− − + −+ + + +  

O reacţie foarte importantă din punct de vedere 

analitic este oxidarea tiosulfașilor la tetrationați: 

2 2

2 3 2 4 62 2S O I S O I− − −+ +  

Întrucât în viteza de reactie experimentală intră ionii 

3,I I− −
şi complexul 2 3S O I − rezultat din combinarea ionilor 

2

2 3S O −
şi .I + N. Hofmann - Bany (1949-1950) a imaginat 

următorul mecanism, care este un exemplu de complexitate a 

fenomenelor chimice aparent simple: 

2

2 3 2 3S O I S O I− + −+  reacție rapidă 

2 2

2 3 2 3 4 6S O I S O S O I− − − −+ = +  reacție lentă asociată cu: 

2I I I+ −+  

2 3I I I− −+  

2

2 3 3 2 3 2S O I S O I I− − − −+ +  
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Azotiţii sunt oxidați în mediu neutru sau slab alcalin la 

azotaţi. Fosforul este oxidat violent de iod cu formare de 

2 4 3 5, , .P I PI PI Iodul oxidează arsenul şi stibiul, acidul 

hipofosforos, acidul arsenos: 

2 3 2 3 42 2 3HAsO I H O H AsO H I− + −+ + − +  

Trisulfura de diarsen în mediu puternic alcalin este 

oxidată de iod la arsenat şi sulfat (H. F. Frost, 1944). Iodul 

acţionează asupra azoturilor degajând azot şi asupra 

sulfocianurilor (E. Abel, 1952), formând iodura de cianogen: 

3 2 22 2 3N I I N− −+ = +  

2

2 2 44 4 7 8CNS I H O CNI SO I H− − − ++ + = + + +  

Amoniacul foarte diluat reacţionează cu iodul după 

reacţia: 

3 2 4 22NH I NH I NH I+ +  

În solutie apoasă, iodul are acțiune oxidantă asupra 

substanțelor organice. 

E. Segre şi colab. (1949) au adus cele mai importante 

contribuţii la cunoaşterea chimiei astatinului. Există dovezi 

asupra disproporţionării astatinului la Atx+ şi At−  în dizolvanți 

organici ca tetraclorura de carbon. În soluţie alcalină astatinul 

este complet antrenat prin coprecipitare de sărurile de argint. 

Folosind iodura de argint aceasta antrenează complet astatinul. 
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Astatinul este redus la At−  în soluţie acidă de zinc, 

dioxidul de sulf şi clorura de staniu (II) şi este oxidat de 

sărurile de fier (III), brom şi peroxisulfaţi. În soluție 

clorhidrică este antrenat de sulfurile de bismut, mercur, 

antimoniu şi argint. Din studii de extracţie, W. Neumann 

(1957) conchide că se formează ionul 2 .AtCl−  După oxidare cu 

acid azotic migrează la anod, ca dovadă că se găseşte sub 

formă de ion oxigenat negativ. Este probabil că există 

anionii AtO− şi 3 .AtO−
Astatinul are proprietăţi metalice mai 

pronunţate decât iodul, apropiindu-se prin aceasta de 

poloniu. Din soluție slab azotică se depune ca şi poloniul pe 

lamele de cupru, aur sau bismut. După potenţialul catodic (1,22 

V) aparţine metalelor nobile. Reducerea la treapta -1 este mai 

dificilă (deosebirea de iod) şi hidracidul Hat pare înca 

discutabil, ceea ce conferă astatinului un caracter net metalic. 

 

I.5. Proprietăţi fiziologice 

Fluorul este aproape tot atât de toxic pentru insecte ca 

şi acidul cianhidric. Plantele suportă până la 1000 p.p.m. 

Atacă pielea producând ulcerație. În locul ulceraţiei se 

infiltrează o soluţie de gluconat de calciu cu care ionii de fluor 

formează o fluorură insolubilă. Sub formă ionică este antidot 

pentru animale mici intoxicate cu trioxid de diarsen. Cantităţi 
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mici sunt necesare pentru menținerea sănătăţii animalelor. 

Sub formă ionică este necesar pentru formarea dinților. 

Clorul este primul gaz sufocant folosit ca atare în 

primul război mondial (1915). În primul moment francezii s-

au apărat astupându-și gura şi nările cu un tampon de bumbac 

îmbibat cu uree şi apoi cu o soluție de tiosulfat. Ambele 

substanţe distrug clorul: 

( ) 23/2

2 2 2 2 22
2 2

O
Cl CO NH Cl CO N H O−+ ⎯⎯⎯→ + + +  

2 2

2 2 3 2 44 5 8 2 10Cl S O H O Cl SO H− − − ++ + → + +  

O mască respiratoare cu cărbune activ granulat asigură 

o protecţie perfectă. Se recomandă respirația vaporilor de 

amonia, alcool, eter, anilină în cantităţi mici. Clorul atacă 

membrana plămânului care devine permeabilă pentru apă, 

permiţând plasmei sanguine să treacă în alveolele plămânului 

astfel încât acesta nu-şi mai poate îndeplini funcţiunea (edem 

pulmonar). Şi alți derivați ai clorului au fost folosiți în 

primul război mondial: fosgenul, difosgenul, iperita şi alţii. 

Iritarea organelor respiratorii este urmată de tuse dureroasă. 

Moartea vine rapid, când în aer clorul depăşeşte 0,6%. Clorul 

atacă în general organismul animal şi vegetal. El se combină 

cu hidrogenul producând o oxidare profundă. Este deci un 

dezinfectant energic. 

Bromul în stare de vapori este un iritant al țesuturilor 
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(ochi, gât, nas). În stare lichidă produce arsuri grave. Într-o 

atmosferă cu 0,05 mg/1 moartea survine într-o jumătate de oră. 

Are şi rol dezinfectant însă este greu de manipulat. 

Iodul are o acţiune antiseptică, iritantă, care se 

moderează prin diluţie. Se cunoaşte tinctura de iod 

(iod:alcool=1:10) stabilizată cu iodură de potasiu sau 

glicerină iodată. Activitatea iodului creşte când pH-ul 

creşte. Acţionează asupra bacilului coli, streptococului şi 

stafilococului. 

Intern se administrează (0,05-0,2 g în 24 ore) ca iodură 

lipsită de iodat, ca tinctură de iod diluată cu glicerină sau mult 

lapte, combinaţii cu iodul, produşi de inserţie în proteine sau 

hidrați de carbon. 

Se foloseşte in tratamentul tuberculozei pulmonare, 

scrofuloză, guşă, reumatism, afecţiuni gripale. În doză mare, 

produce vomă şi diaree. În exterior acţionează ca vezicant. 

Efectele fiziologice ale astatinului se reduc la faptul că 

se concentrează în glanda tiroidă. 

 

I.6. Recunoaştere şi determinare 

Fluorul se poate determina prin absorbţie pe mercur (L. 

A. Bigelow, 1974). Se poate trece fluorul peste clorură de 

sodiu. Clorul pus în libertate se prinde într-o soluție de 

hidroxid şi se tratează ca hipoclorit. Pentru cantităţi mai mici 
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de fluor se foloseşte deplasarea iodului din acid iodhidric în 

soluţie, determinându-se ulterior prin metode cunoscute. 

Bromul poate fi recunoscut după culoare şi miros, 

când se găseşte în cantitate mare. El transformă fluorosceina 

în eozină de culoare roşie. Fuxina în soltie acidă se colorează 

în albastru în prezenta bromului. Ambele reacții se pot 

conduce și în prezenta altor halogeni. Formează cristale 

microscopice cu anilina: 
6 2 3 2,C H Br NH uşor de recunoscut. 

Bromul liber se poate determina utilizând reacţia de deplasare 

a iodului din ioduri şi determinarea acestuia cu tiosulfat de 

sodiu. În această reacție există pierderi datorită volatilităţii. 

Astatinul. Se depune după oxidare dintr-o soluţie de 

acid percloric pe o lamelă de argint. Pentru dozare se foloseşte 

o tehnică radioactivă caracteristică emiţătorilor  : camere de 

ionizare, contori H. Geiger - W. Miiller etc. 

 

I.7. Întrebuințări 

Fluorul a fost folosit pentru prepararea fluorurilor de 

clor cu calităţi incendiare şi pentru prepararea hexafluorurii de 

uraniu 
6UF destinată separării izotopilor acestuia, motiv pentru 

care metodele de obținere ale fluorului au fost amplu studiate 

(Ind. Eng. Chem. 1947 şi următorii). Flacăra de fluor şi 

hidrogen produce o temperatură mai înaltă decât cea 
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oxihidrică. Cu un astfel de suflător se poate suda cuprul, 

deoarece fluorura de cupru (II) formată se topeşte şi metalul se 

lipeşte. 

Fluoroclorurile organice (T. Midglez, A. L. Henne, 

1930) de tipul freonului ( 2 2 3,CCl F CClF etc.) servesc la 

producerea temperaturilor joase până la circa -160°C. Aceşti 

produşi se utilizează ca propulsori şi vaporizatori ai produselor 

cosmetice, ca insecticide şi în pictură. Prin polimerizarea 

tetrafluoretilenei se obține teflonul un compus solid, incolor, 

inert din punct de vedere chimic până la 200-300°C (M. M. 

Renfrew şi E. E. Lewis, 1946). Aceşti compuşi au revoluţionat 

chimia fluorului şi a altor substanțe corosive. Ei servesc la 

fabricarea unor materiale plastice, robinete, piese de legătură 

etc. Polimerizarea compusului 
2CF CFCl= dă naştere unor 

lubrifianți mai buni decât siliconii. Bromtriflurorometanul 

este un agent extinctor în automobile şi avioane. 

Perfluoroacizii ( )3CF COOH sunt agenţi posibili de flotație. 

Clorul se foloseşte pentru sterilizarea apei de băut fiind 

un bactericid puternic. Apa de clor este mai activă decât apa 

de Javel deoarece potentialul de oxidare al acidului hipocloros 

este mai mare decât al hipocloriţilor. Se foloseşte în industria 

celulozei şi la fabricarea hârtiei. 

Clorul se foloseşte la rafinarea petrolului şi a acizilor 
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graşi, în sinteza tetraclorurii de carbon şi tetracloretanului, la 

dizolvanți pentru grăsimi, în industria lacurilor cu acetat de 

celuloză, la fabricarea acidului monocloracetic care este un 

punct de plecare în industria indigoului. Serveşte la clorurarea 

metanului, acetilenei, etilenei, alcoolului etilic, a propilenei, a 

benzenului, toluenului şi naftalinei, în industria coloranților, a 

preparatelor farmaceutice (clorurarea benzenului şi 

omologilor săi), dizolvanți pe bază de metan şi acetilenă, 

industria materialelor plastice, fabricarea polistirenului 

(necesită )3 ,AlCl a policlorurii de vinil (necesită ),HCl a 

oxidului de etilenă, pentru detergenţi etc. În agricultură se 

folosesc insecto-fungicide pe bază de clor. 

În chimia anorganică, clorul se utilizează la prepararea 

acidului clorhidric, a hipocloriţilor (soluţii decolorante), a 

clorurii de var, a dioxidului de clor şi a cloritului de sodiu 

(decoloranți), a cloraților, 
3AlCl anhidră, 

3 4 2, , ,FeCl SiCl COCl

2 2 3 5, , .S Cl PCl PCl Clorul serveşte la obținerea bromului din 

bromuri. Staniul este atacat la 150°C de clorul uscat, cu 

formare de tetraclorură de staniu, pe când fierul în aceste 

condiţii este indiferent. Pe acest fenomen se bazează 

recuperarea staniului din resturile de tablă cositorită (cutii de 

conserve). În laborator clorul este folosit ca agent oxidant 

pentru dezagregarea minereurilor. 
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Bromul se foloseşte în chimia anorganică şi organică 

preparativă, iar în laborator ca reactiv de bromurare şi oxidare. 

Serveşte la prepararea eozinei (tetrabromfluoresceină 

)20 8 5 4C H O Br care este un colorant. A fost folosit la prepararea 

gazelor lacrimogene ca bromură de benzil, bromacetonă etc. Se 

mai întrebuinţează la prepararea unor medicamente. Din 

cantitatea de peste 120×103 tone de brom obținut anual, numai 

circa 3% se foloseşte ca săruri anorganice. Pe lângă bromura de 

etilenă amintită se prepară bromura de metil, de etil şi de brom-

clor-propan folosite ca insecticide, datorită acțiunilor puternice 

şi volatilităţii lor. În domeniul fotografic se foloseşte bromura 

de potasiu. Bromul lichid se foloseşte în sinteza organică, ca 

decolorant, pentru purificarea apelor, fiind un bactericid. 

Datorită densităţii mari a unor compuşi ai bromului 

(tribrommetan etc.) se folosesc ca lichide manometrice şi la 

separarea unor minerale. Bromclormetanul sau brometanul 

serveşte la stingerea incendiilor. Adăugând tetrabrombutan, 

pentabromclorciclohexan etc. unor materiale plastice ca 

polistirenul, acestea nu ard. 

Iodul se întrebuinţează în chimia analitică şi în chimia 

organică preparativă. Sub formă de diferite preparate serveşte 

la combaterea guşei. Tinctura de iod se foloseşte la 

dezinfectarea rănilor. Unele preparate cu iod ca iodoformul 
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3CHI şi sozoiodolul ( 6 2 2 3C H I OHSO H acid diiod-p-

fenolsulfonic) se folosesc la tratarea rănilor, deoarece 

acţionează ca dezinfectanți şi accelerează vindecarea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

COMPUŞI MAI IMPORTANȚI 
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II.1. Hidracizi 

Acidul fluorhidric. Acidul fluorhidric a fost 

descoperit de K. W. Scheele (1772) prin încălzirea fluorinei 

cu acid sulfuric. J. L. Gay - Lussac şi L. J. Thenard (1809) 

au făcut un studiu asupra sa din care A. M. Ampere a tras o 

concluzie asupra compoziţiei sale, care a fost stabilită de H. 

Davy (1813). E. Fremy (1856) 1-a obţinut în stare pură prin 

acţiunea hidrogenului, asupra fluorurii de plumb (II). 

Stare naturală. Acidul fluorhidric a fost semnalat în 

stare liberă în fumerolele vulcanilor. Este foarte răspândit 

sub formă de fluoruri. Cele mai importante fluoruri sunt 

criolitul 
3 6Na AlF şi fluorina 

2.CaF  Criolitul se găseşte în 

Groenlanda, Colorado şi Urali. În regiunile vulcanice s-au 

pus în evidenţă: hiratitul 
2 6K SiF  și waladritul ( )4 62

.NH SiF  Se 

cunoaşte o gamă de fluoroaluminați. Se cunosc 

fluorocarbonați, fluorosulfați, fluorofosfați, fluoroarsenați 

şi fluorovanadaţi, ca de exemplu: wagneritul 
2 4,Mg FPO

tilazitul 
4CaMgFAsO şi durnagitul

4.NaAIF AsO  

Preparare. Deşi hidrogenul se combină cu fluor 

exploziv chiar la -252°C şi la întuneric, totuşi acidul 

fluorhidric nu se prepară prin această metodă nici în laborator 

şi nici în industrie, metoda fiind periculoasă. O soluţie de 
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acid fluorhidric poate fi obţinută pe baza reacției acidului 

sulfuric cu fluorina: 

2 4 2 42H SO CaF HF CaSO+ = +  

Reacţia se execută într-o retortă de platină, argint sau 

fontă, acoperită cu plumb sau diferite aliaje, care se 

încălzeşte la 200-300°C. Pentru ca retorta să poată fi 

curăţită uşor, fluorina se amestecă cu ghips pulverizat. Într-

o serpentină metalică de plumb sau diferite aliaje, răcită cu 

gheaţă şi sare, distilă acidul fluorhidric. Amestecul se agită în 

timpul încălzirii. Se obţine astfel o solutie cu concentraţia de 

peste 70% HF  din cauza apei provenită din acidul sulfuric 

concentrat. 

Deoarece fluorina conţine silice, în acidul fluorhidric 

apare şi acid hexaflurosilicic care se formează din 

tetrafluorura de siliciu degajată. Alte impurităţi sunt: dioxidul 

de sulf, fierul, plumbul, arsenul şi uneori hidrogenul 

sulfurat. Solutia de HF 40% formează un amestec 

azeotrop. La acest amestec se adaugă etilenglicol şi se distilă. 

Până la 140°C trece cea mai mare parte din apă şi apoi 

încălzind la 160-165°C se obține o soluție de HF 60%. 

Adăugând azeotropului de HF  35-40%, fluorură de potasiu 

şi distilând se obține acid fluorhidric concentrat, sau chiar 

anhidru (F. Soddy, 1945). Se lucrează în vase de platină. 
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Un acid foarte pur se obține prin reactia (W. F. 

Mitchell, J. A. G. Mc Kay, 1955): 

3 2 2 4SO HF H O H SO HF+ = +  

Acidul fluorhidric se deshidratează cu acid sulfuric, 

cu fluor care reacţionează cu apa sau prin distilare în coloane 

speciale. 

Prepararea acidului anhidru se bazează pe 

descompunerea termică a difluorurii de hidrogen şi potasiu 

2.KHF La acidul fluorhidric purificat (45% HF ) se adaugă în 

proporţie ceva mai mică decât cantitatea teoretică şi în 

porţiuni, carbonat de potasiu, la rece, într-o capsulă de 

argint, agitând cu o baghetă de lemn: 

2 3 2 24 2HF K CO KHF CO H O+ = + +  

Cristalele de fluorură acidă se usucă în vid pe acid 

sulfuric, hidroxid de potasiu sau în etuvă la 100°C. Se distilă 

fluorura acidă într-o retortă de platină legată de un tub în U, 

care trece printr-un amestec răcitor. Prima porţiune ce conţine 

apă se elimină. Se încălzeşte apoi retorta la 500-600°C 

(Inorganic Syntheses, 1939). Difluorura de hidrogen şi sodiu se 

usucă mai uşor. 

Acidul fluorhidric mai ia naştere în sinteza 

perfluorociclohexanului (P. H. McBride, 1949), în reacţia 

hidrogenului cu fluorurile metalice: 



132 
 

2 2 2MF H M HF+ +  

Sau a vaporilor de apă asupra fluorurilor metalice: 

2 2 2MF H O MO HF+ +  

Acidul anhidru se transportă în tuburi de oţel, cupru, 

nichel şi alte aliaje. Soluţia de acid fluorhidric nu atacă 

polietilena din care se pot confecţiona flacoane, pipete, biurete 

etc. Se mai poate păstra în cilindri de plumb, în vase de 

gutapercă sau de parafină. Din cauza punctului de fierbere 

(19,6°C) care se depăşeşte uşor, containerele se închid în 

prezenţa unor aparate care indică presiunea. 

Proprietăţi fizice. Acidul fluorhidric anhidru este un 

gaz incolor peste 19,6°C, cu miros înţepător, foarte corosiv şi 

uşor lichefiabil. Cristalizează în sistemul ortorombic. 

Densitatea acidului fluorhidric solid la -93,8°C este 1,653, 

iar a celui lichid la 0°C este 1,0015. Masa moleculară variază 

cu presiunea şi temperatura, ceea ce arată că acidul fluorhidric 

este asociat. Prin micşorarea presiunii sau prin ridicarea 

temperaturii, asociaţiile moleculare se scindează repede în 

molecule simple de acid fluorhidric. La 90°C scindarea este 

aproape completă. În jurul temperaturii de fierbere, densitatea 

este 2,75, ceea ce ar indica formula ( )
4 .HF S-au găsit valori 

pentru numărul de molecule asociate cuprinse între doi şi 

cinci. Rezultatele s-au interpretat în sensul unui echilibru 
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între HF  şi ( )
6 .HF Temperatura de topire a acidului 

fluorhidric este -83°C. 

Conductibilitatea termică a acidului fluorhidric trece la 

temperatură joasă printr-un maxim, ceea ce reflectă formarea 

moleculelor asociate ( )
6HF iar la temperaturi mai înalte 

creşte continuu. Conductibilitatea electrică a acidului anhidru 

este foarte mică. 

Constanta dielectrică a acidului fluorhidric creşte cu 

scăderea temperaturii. La 0°C aceasta este de 83,6. Momentul 

de dipol calculat şi determinat este de circa două unităţi 

Debye. Valoarea mare reflectă o asociere moleculară. Căldura 

de formare este 64,45 kcal la 32°C şi cea de disociere în atomi 

probabil 150 kcal. 

Benzile de absorbție în infraroşu pledează pentru 

existența polimerilor (R. D. She1ton, A. H. Nie1sen, 1952). 

Frecvența de vibraţie a acidului fluorhidric reflectă o distanţă 

interatomică foarte mică (0,917Ǻ). Legătura pare a avea un 

caracter ionic de circa 43 %. 

Studiul presiunii de vapori sau al masei moleculare 

aparente în funcție de presiune indică un grad de polimerizare 

6.n =  

( )
nnHF HF  

Determinări de difracţie de electroni, de moment de 
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dipol, infirmă existenta unor cicluri ( )
6 .HF  Polimeri 

inferiori ca ( )
6HF există probabil în mai mică proporţie şi la 

presiuni joase, jar cei superiori lui ( )
6HF se întâlnesc probabil 

la presiuni mai înalte. 

Raportul mare al căldurilor de topire şi de evaporare 

(0,612) pledează pentru o structură în lanţuri. Prin micşorarea 

presiunii acidului fluorhidric gazos şi creşterea temperaturii, 

asociațiile moleculare se scindează repede în molecule simple, 

astfel încât la 90°C scindarea este aproape completă. Diferitele 

anomalii pe care le prezintă acidul fluorhidric, de exemplu, 

puncte de fierbere şi de topire mai înalte decât ale celorlalți 

hidroacizi ai halogenilor, valoarea mare a căldurii molare de 

neutralizare (16,5 kcal) în comparație cu cea a celorlalți acizi 

puternici (13,7 kcal) se datorează asociației moleculelor prin 

legături de hidrogen. Şi în stare lichidă acidul fluorhidric este 

puternic asociat. Variația densităţii în stare gazoasă ( d =1,78 

la 21,4°C, d =1,38 la 32°C, d =1,04 la 38°C, d =0,740 la 60°C 

şi 0,710 la 80°C, limita teoretică fiind 0,691) arată că la 

punctul de fierbere molecula ar fi triplă şi că ea se 

depolimerizează progresiv pentru a atinge formula simplă 

HF  pe la 90°C. Legătura între molecule se face prin punți de 

hidrogen: 

H F H F H F   −    −    −     
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Acidul fluorhidric anhidru este un bun dizolvant. 

Fluorurile care nu se dizolvă în acid fluorhidric sunt cele care 

nu sunt descompuse sau care nu se asociază cu el ( 2, ,AgF BeF

)2 2 2 3, , , .ZnF PbF FeF CoF  

Pe baza unor măsurători de mobilitate M. Ki1patrick şi 

J.T. Lewis (1956) admit existența unor ioni mai solvatați decât 

 2HF
−

-ca: 2 3 3 4 4 5. , .H F H F H F− − −
 Conductibilitatea şi punctele 

de topire ale halogenuri ( )5 5 5 3, , ,IF AsF SbF BF în acid 

fluorhidric anhidru pledează pentru reacții de tipul 

3 2 42BF HF H F BF+ −+ +  

3 2 62SbF HF H F SbF− −+ +  

Aceleaşi măsurători arată că substanțe considerate 

acizi în apă, prezintă în acid fluorhidric un caracter bazic, 

jucând rolul de acceptori de protoni. Cel mai puternic acid în 

acest sistem este 2H F −
 sau ionul fluoroniu şi cea mai 

puternică bază ionul fluor. Acidul azotic (cum şi 
4,HMnO

)2 4H SO  este o bază în acid fluorhidric, iar cel percloric este 

amfiprotic: 

( )
22HONO HF OH NC F+ −+ = +  

4 2 4HClO HF H ClO F+ −+ = +  
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4 2 4HClO HF H F ClC+ −+ = +  

Dizolvarea hexafluoroaluminatului de sodiu cu 

precipitarea trifluorurii de aluminiu, indică un proces amfoter, 

când soluția în acid fluorhidric este tratată cu trifil de bor: 

3 6 4 3 43 3 3Na AlF BF AlF NaBF F− −+ + +  

Această reacţie este analogă cu: 

( )
32 3NaAlO H O Al OH Na+ ++ = +  

În acidul fluorhidric pot avea loc şi reacţii de 

oxidoreducere:  

6 6 33 2 2 3HAsF Ag AgAsF AsF HF+ → + +  

Ionizarea în acid fluorhidric este diferită faţă de 

ionizarea în apă. O sare binară care în apă dă doi ioni, în acid 

fluorhidric poate da patru. Astfel, azotatul de potasiu, acidul 

acetic formează patru ioni: 

3 32 2KNO HF K HNO H F+ + −+ = + +  

3 32 2CH COOK HF K HCH COOH F+ ++ = + +  

Difluorura de hidrogen şi potasiu considerată ca bază 

poate fi neutralizată de acizii 
3 4,HSO F HBF ș i

6HSbF :  

2 3 3 2KHF HSO F KSO F HF+ = +  

Tetrafluorura de titan, pentafluorura de niobiu şi 

hexafluorura de tantal sunt acizi puternici, iar pentafluorura 

de fosfor este un acid slab (D. A. Mac Cauly, 1956). Acidul 
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fluorhidric anhidru dizolvă un mare număr de substanțe 

organice. 

Acidul fluorhidric este puţin disociat în soluţie. 

Crioscopic şi conductometric s-au pus în evidenţă indivizii 

,HF H + şi  2 .HF −
Valorile constantelor de echilibru sunt: 

  

 
46,71 10

H F
K

HF

+ −
−= =  (25 0C) 

  

 2

0,259
HF F

K
HF

−

−
= = (25 0C) 

Mobilitatea ionului 2HF −
este mult mai mare (75) decât 

a ionului F - (3,3-3,9). 

În sistemul apă-acid fluorhidric au fost obţinute trei 

eutectice E   (figura nr. 15) trei hidraţi şi un punct de tranziție 

.T  Formarea acestor hidrați puţin volatili care se condensează 

sub formă de picături explică faptul că acidul fumegă în aerul 

umed. 
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Figura nr. 15 

Acidul fluorhidric formează cu apa un amestec azeotrop 

de compozitie 35,4% HF  care fierbe la 115,2 °C (760 mm 

Hg). Izobarele de distilare ale soluţiei apoase (Figura nr. 16) 

prezintă un maxim (120° C; 36% HF ). 



139 
 

   

Figura nr. 16 

Proprietăţi chimice. Disocierea termică a acidului 

fluorhidric nu a putut fi pusă în evidenţă, ceea ce dovedeşte că 

el este relativ inert. Potenţialul redox (calculat, deoarece nu se 

poate determina experimental) al cuplului 2 /F F −
este 2,85 V. 

Această valoare este cea mai mare dintre toate valorile 

cunoscute. Fluorul neputând exista în soluție apoasă din cauza 

reactivităţii sale, ionul F −
evident, nu este reducător. 
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În soluţie apoasă, acidul fluorhidric este un acid slab în 

raport cu omologii săi. În solutie 0,1 N , 10% din molecule 

sunt disociate. La neutralizare cu o bază se degajă 16,3 

kcal/mol. Deci mai mult decât la neutralizarea unui acid tare. 

Aceasta provine din căldura de disociere a acidului care este 

2,6 kcal şi care este pozitivă. 

Chiar în stare lichidă, acidul fluorhidric anhidru nu 

atacă sticla şi nu reacţionează cu majoritatea metalelor, cu 

excepţia celor alcaline, decât la temperatură înaltă. Potasiul 

reacţionează exploziv chiar la temperatura obişnuită. Acidul 

fluorhidric comercial conține dioxid de sulf care contribuie la 

coroziunea metalelor. Acidul fluorhidric gazos sau în soluție 

atacă sticla energic find un bun agent de gravare: 

2 4 26 3CaSiO HF CaF SiF H O+ = + +  

4 2 62SiF HF H SiF+ =  

În mediu apos se formează acid hexafluorosilicic, iar în 

mediu de acid sulfuric deshidratant, tetrafluorură de siliciu 

gazoasă. Obiectul de sticlă, acoperit cu ceară sau parafină, se 

supune atacului acidului fluorhidric, după ce se scrie sau se 

desenează cu un vârf ascuţit. Părţile neacoperite sunt atacate şi 

devin mate când se foloseşte o soluţie de acid fluorhidric. 

Fierul, oţelul şi nichelul nu sunt atacați de acidul 

fluorhidric anhidru. Soluţia de acid fluorhidric atacă 
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majoritatea metalelor afară de argint, aur, platină şi metalele 

vecine. Reacţiile au loc cu degajare de hidrogen: 

2 22Fe HF FeF H+ = +  

Titanul care rezistă la acțiunea majorităţii agenţilor 

corosivi este trecut în trifluorură. Acidul fluorhidric 

reacţionează cu borul şi siliciul formând fluoruri anhidre. 

Acidul anhidru cât şi solutia respectiv reacţionează cu 

majoritatea oxizilor şi hidroxizilor metalici formând fluoruri, 

oxifluoruri şi apă. Atacă azotaţii metalelor pământurilor rare 

transformându-i în fluoruri. Acidul anhidru reacţionează cu 

pentaoxid de difosfor şi se obţine oxitrifluorură de fosfor; cu 

trioxid de sulf se obţine acidul fluorosulfonic. Cu clorurile 

unor acizi formează oxifluorurile respective: 
2 2 2, ,SOF SO F

3 3 3, , .HSO F POF SeOF  

Prin tratarea pentaoxidului de difosfor cu o soluţie de 

acid fluorhidric rezultă trei fluorofosfaţi: 
2 3 2 2,H PO F HPO F  

şi 
6.HPF (W. Lange, E. Miiller, 1930). 

Ultimul compus 
6 26HPF H O apare sub forma unor 

cristale cu punt de topire 31,5°C: 

2 6 212 2 5PO HF HPF H O+ = +  

Acidul hexafluorofosforic este un catalizator de 

condensare, polimerizare şi esterificare. Bromurile, clorurile şi 
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iodurile metalice sunt descompuse de acidul anhidru cu formare 

de fluoruri.  

Acidul fluorhidric formează o serie de compuşi de 

adiție. Fluorurile de potasiu, rubidiu, cesiu, amoniu 

adiţionează una sau mai multe molecule de acid fluorhidric. 

De asemenea, se cunosc hidrați ai fluorohidrurilor de 

bluminiu şi fier: 
3 23 3AlF HF H O  şi 

3 23 3FeF HF H O  care 

probabil sunt combinații complexe  3 6 23H FeF H O  și 

 3 6 23 .H AlF H O  

Amestecurile de acid fluorhidric şi acid azotic atacă 

energic borul, siliciul, niobiul, tantalul, molibdenul şi aliajele 

lor. Nu sunt atacate aurul şi platina. Acidul fluorhidric din 

comerţ conţine 40% HF  şi are densitatea 1,130. Acest acid 

fumegă la aer. 

Acidul fluorhidric are o tendinţă pronunţată de a 

forma săruri, numite fluoruri. Fluorurile se pot prepara prin 

acţiunea fluorului asupra halogenurilor, oxizilor, sulfurilor şi 

carbonatilor, reactie activată de clor. Această reacție se 

realizează mai bine cu fluorură de clor. Se mai pot prepara 

fluoruri prin dublu schimb între fluoruri şi cloruri ( )2 2,CaF BaF

sau azotaţi ( )2 2,CuF CdF şi a clorurii anhidre ( 3 2, ,CrF FeF

)3 2 2, ,FeF CoF NiF  sau prin acţiunea unei soluţii de acid 
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fluorhidric asupra carbonaților ( )2 2, , , .AgF MgF ZnF MnF  

Acidul clorhidric. Călugărul benedictin Basilius 

Valentinus 1-a preparat în a doua jumătate a secolului al XV-

lea, calcinând sarea cu sulfat de fier bivalent. El 1-a numit 

spiritul sării. J. R. Glauber 1-a obţinut în secolul al XVII-lea 

din sare şi acid sulfuric. J. Priestley (1772) 1-a studiat, iar J. L. 

Gay-Lussac şi L. J. Thenard (1811) determinându-i compozitia 

au arătat că acidul muriatic al lui A. L. Lavoisier nu conţine 

oxigen, ceea ce era în contradicție cu teoria acestuia. 

Stare naturală. Acidul clorhidric se găseşte în 

emanaţiile vulcanice. Se găseşte oclus în rocile vulcanice. 

Fumerolele cu temperatură de 100-500°C sunt acide şi conțin 

dioxid de sulf, acid clorhidric şi dioxid de carbon. Prin 

actiunea apei asupra clorurii de fier trivalent de exemplu se 

depune hematită şi se degajă acid clorhidric, conform ecuaţiei: 

3 2 2 32 2 6FeCl H O Fe O HCl+ = +  

Acidul clorhidric se găseşte de asemenea liber în 

concentraţie mică (0,3%), în sucul gastric împreună cu 

pepsină şi fosfaţi şi acizi. El iniţiază procesul de digestie (în 

special al substantelor albuminoide) care se continua apoi în 

intestinul subţire. Sărurile acidului clorhidric sunt mul mai 

răspândite. 

Preparare. Cele două etape ale procedeului J. R. 
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Glaubert pot fi utilizate pentru producerea acidului clorhidric în 

laborator: 

2 4 4NaCl H SO NaHSO HCl+ = +  

4 2 4NaCl NaHSO Na SO HCl+ = +  

Dacă temperatura depăşeşte 500°C reacția este totală. Se 

recomandă clorură de sodiu topită şi acid sulfuric concentrat. 

Se poate folosi un aparat Kipp în conexiune cu vase spălătoare 

de acid clorhidric şi acid sulfuric. 

Se pot utiliza şi alte halogenuri alcaline sau alcalino-

pământoase. Acidul clorhidric se poate forma prin hidroliza 

unor cloruri: ( )3 5 4 4 3 3, , , , ,PCl PCl SiCl SnCl AlCl BCl  

( )
23 23 3BCl H O B OH HCl+ = +  

sau prin acțiunea vaporilor de apă asupra unor cloruri metalice, 

prin reducerea unor cloruri de hidrogen ( ) ,AgCl prin acţiunea 

clorului asupra unor compuşi hidrogenaţi ( 2 2 2, , ,H S H Se H Te

)3 3 3 3, , , ,NH PH AsH BH  prin actiunea unui amestec de clor şi 

vapori de apă asupra cărbunelui înroşit (R. Lorez,1895): 

2 2 2C H O Cl HCl CO+ + = +  

Acidul clorhidric apare ca produs secundar în procesul 

de clorurare a hidrocarburilor. 

Procedee tehnice. Procedeul sintetic. Acidul clorhidric 

pur se obţine prin arderea clorului cu hidrogenul. Această 
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reacţie are loc cu multă violenţă, fiind iniţiată de acţiunea 

luminii. Amestecurile de gaze prezintă pericol de explozie, 

ceea ce necesită precauţii speciale: 

2 2 2 44,06H Cl HCl H+ =  = − kcal 

În această reacție apa are rol catalitic. Amestecul de 

hidrogen şi clor umed explodează la 250°C şi rămâne inert 

până la 450°C în stare uscată. Mecanismul reacției fotochimice 

în lanț este următorul: 

2 2Cl h Cl+ =  

2H Cl HCl H+ = +  

2H Cl HCl Cl+ = +  etc. 

Gazele necesare se obţin prin electroliza soluţiei de 

clorură de sodiu. 

Unul dintre aparatele destinate acestei sinteze (P. 

Pascal) constă din arzătorul din cuarţ 1, la capătul căruia se 

formează o flacără de circa 20-25 cm, din refrigerentul 2 şi din 

recipientele 3 de absorbţie în apă distilată (figura nr. 17). 

Arzătoarele de clor şi hidrogen constau din două tuburi de 

cuart 1 concentrice. Cel interior este închis la capăt şi perforat 

lateral (figura nr. 18).  
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Figura nr. 17 

Întoarcerea flăcării este împiedicată de o sită 2 de 

sârmă. Pentru a obține acid clorhidric liber de clor se menţine 

un exces de 1-2% hidrogen. Camerele de reacţie sunt tuburi de 

cuarţ sau cuptoare ceramice verticale sau alte materiale ce 

rezistă la temperaturi până la 1000°C. Clorul şi hidrogenul 

obținute la electroliză sunt trecute prin compresoare şi 

suflante şi introduse în cuptorul de combustie. Răcirea şi 
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condensarea se face în aparatură de grafit prin care circulă în 

sus acid clorhidric gazos, jar în jos se pompează soluție de acid 

clorhidric. Astfel acidul clorhidric gazos se răceşte şi se 

purifică de impurităţi. După turnurile de răcire există o 

instalație mai mică de absorbție.  

 

Figura nr.18 

Turnurile de absorbție pot fi din granit umplute cu cocs 

udat cu apă, sau turile ceramice, vase de cuart sau de faolit 

(material plastic din azbest cu răşină rezolică). Hidrogenul 

poate fi în exces de 4-8%. Un exces de 20% provoacă explozia. 

Temperatura flăcării de hidrogen în clor este de circa 2400°C. 

Acidul se transportă în vase de oțel cauciucate, în locul oalelor 

ceramice. 
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În locul hidrogenului electrolitic s-a folosit gazul de 

apă sau gazul de iluminat amestecat cu vapori de apă. În 

prezenţa cocsului are loc reacția: 

2 2 22 2 4Cl H O C HCl CO+ + = +  

Această reacţie are loc timp îndelungat fără aport de 

căldură cu condiția de a adăuga cocsul consumat. Aparatul 

funcţionează ca un gazogen. Acidul clorhidric preparat în acest 

fel conține vapori de apă, oxid şi dioxid de carbon. Acesta se 

trece într-un sistem de condensare. În instalaţiile moderne (A. 

H. Maude, 1944) camera de combustie este înconjurată de un 

corp de acid clorhidric în contact cu gazele arse şi pereţii 

instalatiei de reacție. Temperatura acidului se menține cu 

10°C sub punctul său de fierbere. Perfecţionările instalației se 

referă la schimbul eficient de căldură şi la dizolvarea acidului 

gazos în apă. Dacă nu există sisteme speciale de răcire se 

poate obține acid clorhidric de concentraţie 14,5%. Acidul 

clorhidric de concentrație 31.45% se poate obţine anhidru, 

trecându-1 printr-o coloană verticală de rectificare la 119°C. 

Pe la partea superioară curge 
2 4H SO  98% care iese diluat, iar 

acidul clorhidric trece pe la partea superioară practic anhidru 

(R. C. Cole,1945). 

Metoda J. Hargreaves - T. Robinson (1887). Prin 

acțiunea gazelor purificate care ies din cuptoarele de ars pirită, 
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amestecate cu aer şi vapori de apă, asupra clorurii de sodiu, se 

formează sulfat de sodiu şi acid clorhidric: 

2 2 2 2 42 1/ 2 2 143,6NaCl SO O H O Na SO HCl H+ + + = +  = −  kcal 

Temperatura optimă este 550°C. Gazele preîncălzite trec 

prin cilindrii de fontă aşezaţi în baterie şi încălziţi la exterior în 

care se găseşte clorură de sodiu brichetată, în contracurent cu 

vaporii de apă. Operația durează circa două săptămâni. Gazele 

ce intră în cilindrii de fontă conțin circa 8% 
2SO , cele care ies 

10-15% .HCl Acidul clorhidric obținut fiind impurificat cu 

azot şi aer se condensează greu. 

Acidul clorhidric format în sobele cu muflă, mecanice 

sau în bateria J. Hargreaves trece prin țevi de şamotă în turnul 

de răcire (unde se condensează vaporii de apă, acid sulfuric 

antrenat, impurităţile solubile în apă şi se spală gazele), în 

filtrele de gaz (care rețin triclorura de arsen, selenul, pulberea 

de clorură de sodiu şi alte suspensii), în vasele de condensare 

(turile construite din bazalt artificial) prin care circulă în 

contracurent apă sau acid clorhidric diluat. Gazele diluate trec 

într-un turn de absorbţie umplut cu cocs şi bucăţi de bazalt 

artificial. 

S-a încercat prepararea acidului clorhidric din cloruri 

alcaline şi vapori de apă, din clorură de amoniu, diclorură de 

calciu, de magneziu, din clor şi o soluţie de dioxid de sulf, din 
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clor şi gaz de apă, hidrocarburi şi apă etc. 

Impurităţile principale din acidul clorhidric brut depind 

de metoda de obținere. Acestea sunt: acidul sulfuric, dioxidul 

de sulf, arsenul, clorul, clorura de fier (III), selenul, dintre care 

cele mai supărătoare sunt arsenul şi acidul sulfuric. Culoarea 

galbenă a acidului clorhidric brut se datorează clorurii de fier 

(III). Acidul sulfuric se poate îndepărta cu diclorură de bariu 

sau de strontiu, iar arsenul se degaja prin evaporare într-un 

turn la 55°C ca triclorură de arsen. Acidul clorhidric poate fi 

uscat pe diclorură de calciu sau pe acid sulfuric. Se poate 

culege pe cuva cu mercur. Acidul clorhidric este greu de 

transportat şi stocat deoarece atacă metalele şi materialele 

plastice şi se dizolvă în apă cu mare degajare de căldură. 

Acidul clorhidric se livrează ca soluţie de 220 Bé ( )1,18d =

adică 35% sau circa 10 N . Se poate lichefia uşor, însă rar se 

transportă şi se stochează lichid. 

Proprietăţi fizice. Acidul clorhidric este un gaz 

incolor cu miros puternic, iritant. Densitatea sa relativă (aer 

= 1) este 1,12601 şi greutatea unui litru este 1,6394 g, ambele 

la 0°C. Gazul fumegă la aer formând picături hidratate de acid 

clorhidric. Răcit la 10°C şi sub o presiune de 40 atm se 

condensează sub forma unui lichid incolor. Punctul său de 

fierbere este -88,7°C, iar punctul de topire -112°C. 
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În stare solidă, acidul clorhidric se prezintă ca o masă 

albă cristalină. Cristalizează într-o reţea cubică moleculară. 

Temperatura critică şi presiunea critică sunt 51,45°C şi 

respectiv 81,6 atm. În stare lichidă nu conduce curentul 

electric. 

În condiţii standard de temperatură şi presiune, un 

volum de apă dizolvă 503 volume de acid clorhidric gazos. 

Este vorba de o solubilitate anormală. Solubilizarea este 

însoţită de o mare degajare de căldură (17,32 kcal/molecul-g 

de acid clorhidric dizolvat în 100 moleculeg apă). Deci nu este 

vorba de o simplă dizolvare fizică, ci sigur de o ionizare şi 

aproape sigur de o reacţie cu apa: 

 2 2HCl H O Cl H O
+−+ +  

În stare lichidă sau gazoasă este un compus 

homeopolar. Lichidul are o conductibilitate aproape nulă, iar 

gazul se dizolvă în dizolvanţi organici. Dimpotrivă, în soluție 

apoasă este vorba de un electrolit puternic, total ionizat la orice 

concentratie. O soluţie saturată la 15°C are densitatea 1,231 şi 

contine  43,4% .HCl  

Acidul clorhidric formează un azeotrop care conține 

20,24% HCl  şi distilează la 110°C. Curba inferioară din 

figura nr. 19 indică punctele de fierbere ale amestecurilor, iar 

cea superioară compoziţia vaporilor. Multă vreme acest 



152 
 

amestec a fost considerat ca un compus definit (cu formula 

aproximativă 
210HCl H O ). Compoziţia sa variază însă cu 

presiunea (H. Roscoe,1859), spre deosebire de compoziţia 

combinaţiilor chimice. 

 

Figura nr. 19 

Analiza termică a soluţiilor apoase de acid clorhidric 

relevă existenta mai multor eutectice, ceea ce indică 

existenta unor hidrati. Acidul clorhidric formează cu apa trei 

hidraţi (figura nr 20). Compoziţia lor este: 
2HCl H O cu 

punct de fierbere -15,35°C, 
22HCl H O cu punct de fierebre -
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17,7°C şi 
23HCl H O cu punct de fierbere -24,4 0C. Recent s-

au obșinut indicații asupra existenței unui hexahidrat (G. 

Vuillard, 1957). 

 

Figura nr. 20 

Fiind unul dinte acizii cei mai puternici, acidul 

clorhidric este complet disociat în soluţie apoasă şi bun 

conducător de electricitate. Conductibilitatea electrică specifică 

a soluţiei cu 20% HCl este 018 C
 = 0,7615Ω-1. Coductibilitatea 

specifică creşte cu conținutul de acid, atingând un maxim 

pentru o anumită concentraţie. Acidul clorhidric se mai dizolvă 

în alcool, eter, benzen etc., acidul clorhidric gazos ca şi alte 

gaze solubile în apă se pot colecta cu aparatul Rubenstorff 

(figura nr. 21). Acidul clorhidric gazos se culege în balonul 1, 

după ce închizând clema 2 şi deschizând-o pe 3 se 

îndepărtează aerul din tubul 4 (ceea ce se observă prin faptul 
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că bulele de gaz care trec prin mercur sunt complet absorbite în 

apă) şi închizând clema 3 se deschide clema 2 şi se 

îndepărtează aerul din balonul 1. Balonul este plin cu acid 

clorhidric gazos, când bulele de gaz ce trec prin mercur sunt 

complet absorbite în apă. 

Închizând clema 2, detaşând balonul 1 de la instalaţie şi 

introducându-1 cu tubul 5 întrun vas cu apă, aceasta ţâşneşte în 

balon (fântâna ţâşnitoare). Prin combinarea acidului 

clorhidric care curge prin tubul efilat cu apa se produce în 

balon o scădere a presiunii care antrenează apa în balon sub 

forma unei fântâni ţâşnitoare.  

Tăria legăturii H Cl− este destul de mare, aşa cum 

rezultă din procentul scăzut al disocierii termice. Gradul de 

disociere nu se poate aprecia din măsurări de densitate, 

deoarece prin disociere nu variază numărul de molecule. 

Gradul de disociere în clor şi hidrogen la 1 700°C este 0,4%, 

iar la 2 500°C este 1,3%.  

Legătura este puternic covalentă cum rezultă şi din 

lipsa de conductibilitate a acidului clorhidric gazos. Densitatea 

de vapori nu prezintă valori anormale chiar în apropierea 

punctului de evaporare, ceea ce arată că acidul clorhidric nu 

este asociat. Dizolvarea triclorurii şi pentaclorurii de fosfor 
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Figura nr. 21 

şi a pentrabromurii de fosfor ca şi dizolvarea unor substanțe 

organice, eter, cetone, acizi, nitrili, amine, cianuri metalice 

etc. în acid clorhidric lichid duce la creşterea conductibilităţii. 

În cazul dizolvării unor cloruri metalice în acid clorhidric s-a 

pus în evidenţă formarea unor ioni complecşi:  
3

4 .AgCl
−
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Proprietăţi chimice. Acidul clorhidric în stare 

lichidă are o activitate chimică slabă. Majoritatea metalelor se 

acoperă cu o pătură protectoare de clorură fără a se degaja 

hidrogen. Alte metale nu sunt atacate ( ), , .Hg Pt Ag Sărurile 

sunt în general insolubile cu excepția carbonaților care se 

transformă în cloruri. 

Acidul clorhidric gazos reacţionează cu oxigenul astfel: 

2 2 24 2 2 27,63HCl O Cl H O H+ +  = − kcal 

Conversia acidului clorhidric în clor cu ajutorul 

oxigenului a câştigat importanţă o dată cu supraproducţia de 

acid clorhidric, produs secundar de la clorurările organice (D. 

Kenneth şi C. Rub,1946). Această reacție se realizează la 

250°C (în loc de 500°C în procedeul H. Deacon) cu catalizatori 

ca: 
2 3 2 3,Al O Cr O sau ( ) ( )2 3 32 4

.UO NO Th NO− S-a folosit chiar 

clorura de cupru (Patent U.S.A. 2 644 846, 1953). 

Metalele sunt transformate, în general, de acidul 

clorhidric gazos în cloruri cu degajare de hidrogen (I. Besson, 

1950) la anumite temperaturi. Astfel, potasiul se aprinde 

spontan la temperatura obişnuită. Acidul clorhidric gazos atacă 

cuprul, argintul şi bismutul, care nu sunt atacate de soluțiile 

sale apoase decât în aer şi în prezenţa oxidanților. Fierul, 

nichelul şi aluminiul sunt atacate la 300°C, iar mercurul la 

550°C: 
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2 22HCl Fe FeCl H+ = +  

Metalele mai puţin electropozitive decât hidrogenul 

nu sunt atacate decât în prezența oxigenului. Aurul şi platina 

nu sunt atacate nici la temperatură înaltă. 

Acidul clorhidric are şi proprietăţi reducătoare. 

Dioxizii de plumb şi mangan degajă clor (K. W. Scheele, 

1774) din acidul clorhidric 

2 2 2 24 2MnO HCl MnCl H O Cl+ = + +  

Sub acţiunea acidului clorhidric oxizii se transformă în 

cloruri sau oxicloruri, hidrurile în cloruri. Acidul clorhidric 

gazos reacţionează cu azotaţii, hipocloriţii şi cloraţii cu 

degajare de clor şi cu azotații, percloraţii şi sulfaţii cu formare 

de cloruri. Se cunosc, de asemenea, o serie de compuşi de 

adiție ca: 
4 2 2, ,2 , 4 ,NO HCl NH Cl HON HCl SeO HCl SeO   

22 , 2 .HCl Cl HCl   

Soluţiile de acid clorhidric, deşi foarte stabile, sunt 

descompuse de lumină în prezenţa catalizatorilor ( 2 2, ,Mn Fe+ +

apă oxigenată). Acidul azotic oxidează acidul clorhidric 

conform echilibrului: 

3 2 2 22HCl HNO HNO Cl H O+ + +  

iar fluorul la 150°C eliberează total şi imediat clorul:  

2 22 2F HCl HF Cl+ = +  
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Acidul clorhidric în solu’ie apoasă atacă energic, la rece, 

metalele care sunt mai electropozitive decât hidrogenul 

(alcaline, alcalino-pământoase, magneziu, zinc, aluminiu, 

fier):  

2 22Zn HCl ZnCl H+ = +  

Acidul clorhidric atacă aluminiul cu o viteză care 

depinde de viteza de dizolvare a stratului protector de 

( )
3 .Al OH Celelalte metale sunt atacate la rece numai în 

prezenţa oxigenului: 

2 2 22 4 2 2Cu HCl O CuCl H O+ + = +  

Atacul este determinat de for’a electromotoare sau 

potenţialul de electrod al metalului şi hidrogenului. 

S-a măsurat viteza de atac a unor metale (Owe Berg, 

1954). Tantalul nu este atacat, motiv pentru care el poate forma 

o cămaşă protectoare în turnurile moderne de absorbţie a 

acidului clorhidric în apă. Oxizii sunt atacaţi cu formare de 

cloruri, iar pe oxizii, ca şi permanganaţii, cromații, persulfaţii, 

cloraţii degajă clor. 

Acidul clorhidric în solutie apoasă este puternic ionizat. 

Măsurarea conductibilităţii electrice, a indicelui de refracție, a 

temperaturii de îngheţare a unor amestecuri de acid clorhidric şi 

hidroxid de potasiu echimoleculare în proporţii variabile şi cu 

acelaşi volum arată un minim pentru raportul HCl : KOH =1:1. 
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Căldura de neutralizare la diluție infinită a reacției: 

2HCl NaOH NaCl H O H+ = +  = -13,320 kcal/mol 

indică un acidm onobazic tare. 

Proprietăţi fiziologice. Acidul clorhidric din sucul 

gastric transformă pepsina, o enzimă care contribuie la 

digestie în formă activă. Acidul clorhidric mai distruge 

bacteriile de putrefacţie şi cele patogene care pătrund în 

stomac. Acidul clorhidric gazos are acțiune corosivă asupra 

căilor respiratorii, mai slabă decât clorul. 

Întrebuinţări. Acidul clorhidric se găseşte în comerț 

diluat (12,2% şi concentrat, numit acid clorhidric fumans (38%, 

015 C
d = 1,19). Altă dată servea la prepararea clorului şi a 

derivaților săi. Astăzi serveşte la obținerea clorurii de amoniu, 

de zinc (II), la extragerea fosfaților din oase, la purificarea 

negrului de fum, în diferite industrii organice. Prin adiție la 

acetilenă se prepară clorura de vinil. 

Acidul bromhidric. Acidul bromhidric a fost 

descoperit de A. J. Balard (1826) o dată cu descoperirea 

bromului. Se găseşte în rocile eruptive şi se transformă uşor în 

bromuri. A fost recunoscut în fumerolele unor vulcani. Sub 

formă de bromuri se găseşte în apa mărilor sau a lacunlor 

închise. Salinele de la Stassfurt conţin brom în zona bischofitei 

2 26MgCl H O (0,467%), a tachidritei 
2 2 22 12CaCl MgCl H O 
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(0,438%), a carnelitei 
2 26KCl MgCl H O  (0,356%). În S.U.A. 

(statele Michigan, Virginia, Ohio) s-au găsit săruri care conțin 

brom. Un mare număr de izvoare minerale conțin brom 

(Badesole-Austria, Rabka-Polonia, Insula Thermia-Grecia 

etc.) Cele mai importante minerale sunt bromura de argint 

(brom-argirit), embolita ( ),Ag Br Cl şi iodembolita 

( ), ,Ag Cl Br I  

Preparare. Metodele de preparare a acidului 

bromhidric se pot grupa în metode de sinteză, de deplasare a 

ionului din bromuri în mediu acid şi de reducere a bromului la 

bromuri urmată de deplasarea bromului. 

1) Acidul bromhidric a putut fi obţinut prin sinteză 

directă în stare gazoasă. Se trece un curent de hidrogen 

încărcat cu vapori de brom (obţinut prin barbotarea 

hidrogenului în bromul lichid) printr-un tub ce conține burete 

de platină sau o spirală de platinp încălzită electric (figura nr. 

22). Se stabileşte un echiilibru deoarece platina catalizează şi 

reacţia de descompunere a acidului bromhidric. Piatra ponce, 

carbunele de lemn la 600°C, cărbunele de lemn impregnat cu 

oxid de fier (III) la 500°C, lumina şi descărcările electrice 

accelerează reacţia. Prin condensarea gazelor care conțin 

(după arderea excesului de hidrogen cu aer) acid bromhidric 

gazos şi vapori de apă se obţine acidul: 
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2 2 2Br H HBr+ =  

 

Figura nr. 22 

Bromul nereacționat se poate reține cu fosfor roşu 

aşezat într-un tub în formă de U. J. A. Christiansen (1919), K. 

F. Herzfeld (1919) şi M. Polanyi (1920) au dat următorul 

mecanism de reactie:  

2 2Br Br  

2Br H HBr H+ +  

2H Br HBr Br+ +  

2H HBr H Br+ +  

22Br Br etc. 

La lumină solară, randamentul cuantic este slab (10-2). 

Abia la 190-200°C efectul catalitic al luminii devine apreciabil. 

Deoarece spectrul de absorbţie al bromului conține o bandă la 

5107Ǻ, echivalentă cu 55,9 kcal şi energia de disociere a 

molecului de brom este 47 kcal înseamnă că efectul primar al 
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radiației este disocierea moleculei într-un atom de brom activ 

şi unul inactiv. Reacția cu hidrogenul este endotermă: 

2Br H HBr H H+ = +  =1700 cal 

Randamentul va fi slab, atomii de brom se grupează în 

molecule în timpul şocului lor triplu cu o moleculă inactivă. O 

altă bandă din spectrul de absorbție de la 5650 Ǻ ce 

corespunde la 50 kcal este practic inutilizată. Banda fiind 

discontinuă înseamnă că molecula 
2Br  rămâne activată 

*

2Br . 

Şocul cu o moleculă inactivă poate da 2 atomi de brom în stare 

fundamentală care nu reacţionează cu hidrogenul din aceleaşi 

considerente:  

*

2 2 3Br M Br H kcal+ =  =
 

2) Bromurile pot fi tratate cu acizi nevolatili pentru 

obținerea acidului bromhidric. Are loc deplasarea bromului. 

Acidul sulfuric concentrat ( )1,4d = oxidează acidul 

bromhidric la brom. În cazul în care acidul sulfuric este diluat 

se folosesc bromuri alcalino-pământoase pentru a rezulta 

compuşi insolubili: 

2 2 4 4 2BaBr H SO BaSO HBr+ = +  

Când se foloseşte o bromură alcalină este indicat acidul 

fosforic, întrucât acesta nu are acțiune oxidantă. 

3) Pentru obţinerea acidului bromhidric în soluţie 
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apoasă, sunt indicaţi o serie de reducători, dintre care fac 

parte: hipofosfiţii, hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf, acidul 

iodhidric, tiosulfatul de sodiu cu care au loc reacţiile: 

3

2 2 2 2 42 4 6H PO Br H O Br PO H− − − ++ + = + +  

2 2 2 2Br H S H Br S+ −+ = + +  

2 22 2HI Br HBr I+ = +  

Cu tiosulfatul de sodiu reacția are loc în două faze: 

2 2 3 2 22 2Na S O H S H O SO Na+ ++ = + + +  

2

2 2 2 42 4 2SO Br H O H Br SO+ − −+ + = + +  

Realizarea practică a reacţiei cu hidrogen sulfurat se 

obţine producându-1 pe acesta într-un aparat Kipp şi trecându-1 

printr-un vas spălător ce conține brom acoperit cu un strat 

subțire de apă. Purificarea acidului bromhidric gazos se face 

trecându-1 printr-o suspensie de fosfor roşu în acid bromhidric 

sau bromură de potasiu şi printr-un tub în U umplut cu un terci 

de sticlă cu fosfor roşu pentru reținerea vaporilor de brom 

antrenaţi. 

4) Multe substanţe organice pot fi folosite pentru 

obținerea unui curent de acid bromhidric: parafina, naftalina, 

tetralina, antracenul, benzenul etc. Cu naftalină reacţia se scrie: 

10 8 2 10 7C H Br C H Br HBr+ = +  

Inconvenientul este că numai jumătate din brom trece in 
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acid bromhidric. 

5) Cea mai indicată metodă de preparare a acidului 

bromhidric se bazează pe hidroliza tribromurii de fosfor. 

Reacțiile care au loc, când se foloseşte apă de brom şi fosfor 

roşu, sunt următoarele: 

2 32 3 2P Br PBr+ =  

3 2 3 32 6 2 6PBr H O H PO HBr+ = +  

Inconvenientul este că prin disproporţionarea acidului 

fosforos impurifică acidul bromhidric: 

3 3 3 3 44 3H PO PH H PO= +  

Pentru acest motiv se lucrează cu un exces de brom 

spre a se forma pentabromura de fosfor care hidrolizează 

astfel: 

5 2 3 44 5PBr H O H PO HBr+ = +  

O instalaţie simplă este dată în figura nr. 23. În 

retortă se introduce fosforul roşu şi apa distilată. Pentru 

moderarea reacţiei se amestecă totul cu nisip şi se acoperă cu 

un strat de nisip. Tubul în U conține terci de piatră ponce şi 

fosfor roşu cu puţină apă. Aparatura este legată prin şlifuri 

sau dopuri de plută parafinată. În aparatura răcită cu gheaţă se 

introduce brom, picătură cu picătură. La sfârşit se încălzeşte 

retorta pe o baie de apă pentru a distila acidul bromhidric. 
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Figura nr. 23 

6) O soluție de acid bromhidric se mai poate obţine şi 

prin acţiunea apei de brom asupra sulfurii de bariu: 

2 2 44 4 8BaS H O Br BaSO HBr+ + = +  

După filtrarea sulfatului de bariu care rezultă din reacție 

se distilează soluția apoasă a acidului. 

T. Goldschmidt şi Dishon (1911) au stabilit un 

procedeu de obținere a unei soluţii de acid bromhidric direct de 

la monobromură de sulf 
2 .S Br Amestecul de brom şi sulf este 

trecut în bromură. Aceasta acţionează asupra apei. Distilând 

lichidul se poate separa acidul bromhidric. 

Impurităţile acidului bromhidric sunt: vaporii de apă şi 

bromul. Bromul este reținut de o pastă formată din fosfor roşu 

şi apă sau acid bromhidric făcută permeabilă cu bucăţi de 
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tuburi de sticlă. Apa se reține pe bromură de calciu topită, 

alumină sau gel de silice (B. E. Warren, 1911). Restul 

impurităţilor se rețin prin condensare fracţionată cu zăpadă 

carbonică. 

Proprietăţi fizice. La temperatura ordinară acidul 

bromhidric este un gaz incolor care fumegă la aerul umed şi are 

un miros înţepător şi sufocant. Prin răcire se condensează dând 

un lichid incolor care fierbe la -6,7 °C. Prin răcire şi mai 

puternică se solidifică formând cristale incolore care se 

topesc la -88,5 °C. În stare solidă există trei forme cristaline 

distincte. Măsurători de densitate şi de presiune de vapori arată 

că acidul bromhidric lichid nu este asociat. Lichidul pur ca şi 

gazul nu sunt conductibili. Densitatea acidului bromhidric 

gazos în condiţii standard este 3,6445. Măsurătorile de 

densitate nu reflectă disocierea acidului bromhidric, deoarece 

în echilibrul respectiv nu variază numărul de molecule: 

2 22HBr Br H+  

Procentul de disociere a acidului bromhidric în 

elemente la 325 °C este 3,5  10-3 %. Acesta este de circa 1000 

ori mai mare decât al acidului clorhidric la aceeaşi temperatură. 

Momentul de dipol al acidului bromhidric este 0,76 .D =

Distanța interatomică este de 1,43 Ǻ, ceea ce corespunde la o 

legătură cu 11% caracter ionic. 
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Acidul bromhidric dizolvă în orice proporţie o serie de 

substanțe ca dioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, acidul 

clorhidric şi disulfura de carbon. Oxitriclorura de fosfor şi 

bromurile se dizolvă formând soluții conductibile din punct de 

vedere electric. Acidul bromhidric dizolvă multe substanțe 

organice. Acidul bromhidric este foarte solubil în apă. Un 

volum de apă dizolvă la 0 °C peste 600 volume de acid, 

majoritatea găsindu-se sub formă de ioni H +
 şi Br −

 solvataţi. 

Solubilitatea nu urmează legea lui Henry din cauza ionizării 

acidului şi a formării de hidrați. Căldura de diluare creşte cu 

scăderea concentrației atingând valoarea limită la 19,9 kcal, 

când o moleculă de acid este diluată de peste 500 molecule 

apă. 

În sistemul acid bromhidric-apă s-a dovedit prin 

analiza termică faptul că există următorii hidrați: HBr 

26H O
 
care se descompune la -88,2 °C, 

24HBr H O care se 

topeşte la -55,8 °C, 
23HBr H O  care se descompune la            

- 47,9 °C, 
22HBr H O

 
cu punct de topire -11,3°C şi 

2HBr H O  

care se descompune la -3,3 °C (G. Vuillard , 1958). 

Curba de fierbere şi de ceaţă a amestecului binar de 

acid bromhidric şi apă arată că ele au un maxim comun cu o 

tangentă orizontală conform teoriei lui D. P. Konowalow care 

corespunde la 126 °C şi la 47,5 % HBr (figura nr. 24). Este 
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vorba de un azeotrop. Acidul bromhidric dizolvat în apă este 

puternic ionizat, cel puţin cât acidul clorhidric, cum rezultă din 

conductibilitatea sa molară (tabelul nr. 11). 

 

Figura nr. 24 

Tabelul nr. 11. Conductibilitatea molară a acidului 

bromhidric la 25 °C 

Volumul 
v  Volumul 

v  

2 364 64 402 

4 377 128 405 

6 385 256 405 



169 
 

8 391 512 406 

32 398 1024 405 

Proprietăţi chimice. Acidul bromhidric gazos se 

disociază începând de la 700 °C după reacția: 

2 22HBr H Br+  

Fracţiunea de gaz disociată este 1,08 % la 1222 °C, ceea 

ce arată că acidul bromhidric se comportă intermediar între 

acidul clorhidric şi acidul iodhidric. 

Acidul bromhidric gazos reacţionează violent cu fluorul 

(în exces de fluor se formează 
3BrF ) şi cu oxigenul (în 

prezenţa urmelor de apă şi a luminii) conform reacţiilor: 

2 22 2HBr F HF Br+ +  

2 2 24 2 2HBr O H O Br+ +  

Acidul bromhidric gazos este oxidat de acidul azotic şi 

sulfuric concentrați şi reacţionează cu pentaoxidul de difosfor, 

motiv pentru care ultimele substanțe nu pot fi folosite la 

deshidratarea lui: 

2 4 2 2 22 2H SO HBr SO Br H O+ + +  

2 5 3 3 43PO HBr POBr H PO+ +  

Acidul bromhidric gazos şi uscat nu atacă metalele 

(pătură de bromură protectoare), cel obişnuit le atacă aproape 

pe toate la o temperatură anumită. Analog se comportă faţă de 
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oxizi, sulfuri etc. Acidul bromhidric gazos adiţionează 

amoniacul, numai atunci când nu este riguros uscat, formând 

bromura de fosfoniu. La fel reacţionează cu hidrogenul 

fosforat formând bromură de fosfoniu. Reacţionează cu 

hidrocarburile etilenice (confoiiii regulii lui V. V. 

Markownikov) şi cu cele acetilenice, în ambele cazuri în 

prezenţă de catalizatori. În soluție apoasă, acidul bromhidric 

este puternic disociat în ioni: 

HBr H Br+ +  

Asemănându-se cu acidul clorhidric. Reacționează mai 

violent cu metalele mai electropozitive decât hidrogenul, cu 

oxizii, sulfurile, sărurile oxigenate etc. Acidul bromhidric 

reacţionează cu borul formând tribromură de bor, cu siliciul 

formând tetrabromură sau siliciubromoform: 

3 22 6 2 3B HBr BBr H+ = +  

4 24 2Si HBr SiBr H+ = +  

3 23Si HBr SiHBr H+ = +  

Fiind mai instabil decât acidul bromhidric atacă mai 

violent zincul, plumbul, magneziul, fierul etc. formând săruri şi 

degajând hidrogen: 

2 22Zn HBr ZnBr H+ = +  

Acidul bromhic este oxidat de un mare număr de 
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oxidanti: dioxidul de mangan, acid sulfuric concentrat, acid 

azotic, bromic, iodic, percloric, permanganaţii, acidul cromic, 

apa oxigenată: 

2 2 2 24 2MnO HBr MnBr Br H O+ + +  

2 2 2 22 2 2H O Br H H O Br++ + = +  

Fiind un monoacid formează un singur fel de săruri 

,MBr numite bromuri. Bromurile se obțin prin acţiunea 

bromului asupra metalelor (alcaline, ,Sb Sn  şi lent asupra ,Al

), , .Bi Fe Hg  Bromul acționeaza asupra hidroxizilor (alcalini şi 

alcalino-pământoşi), asupra carbonaților: 

3 2 2 2 21/ 2CaCO Br CaBr CO O+ = + +  

Spre a reacționa cu unii oxizi este necesar să se ridice 

temperatura adăugând un reducător care captează oxigen ( ,C

)2 2 2, , , :CO P S Br CS  

2 3 2 33 3 2 3Al O Br C AlBr CO+ + = +  

Se mai pot obține bromuri prin acțiunea acidului 

bromhidric asupra metalelor, oxizilor, sulfiților, prin 

descompunerea bromaţilor. 

Acidul iodhidric. Acidul iodhidric a fost bănuit de B. 

Coutois în anul 1813. Cu un an mai târziu el a fost preparat şi 

caracterizat de J. L. Gay-Lussac. 

Stare naturală. Acidul iodhidric nu se găseşte liber în 
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natură decât în emanaţiile vulcanice. Sub formă de ioduri se 

găseşte în: iod-argirită ,AgI iodobromită 2 ( , ),AgI Ag Cl Br+

marshită ,CuI  miersită ( ), ,Ag Cu I bustamentită 
2 ,PbI

coccinită 
2HgI etc. Ca iodură de sodiu se găseşte în salpetrul de 

Chile (maximum 0,1%), ca iodură şi iodat se găseşte în 

fosforite, dolomite, calcite, şisturi argiloase şi bituminoase, 

cărbuni de pământ, granite, ape petroliere. Ca ioduri alcaline, 

alcalino-pământoase, ca diiodură de magneziu este foarte 

dispersat mai ales în apa mărilor actuale sau fosile. 

Preparare. Acidul iodhidric gazos se obține prin 

reacția directă dintre hidrogen şi iod. Hidrogenul este trecut 

peste iod topit într-un tub încălzit la cel puţin 200-300°C în 

prezenţa buretelui de platină drept catalizator (azbest platinat): 

( )
2 2 2 12H I S HI H+  = − kcal 

Iodul nereacționat se condensează. Hidrogenul se 

separă condensând acidul cu zăpadă carbonică. 

Acidul iodhidric nu poate fi obținut prin acțiunea unui 

acid nevolatil asupra unei ioduri ca în cazul acidului fluorhidric 

şi clorhidric. Aceasta pentru faptul că la temperatura de reacţie, 

acidul iodhidric este parţial disociat şi fiindcă, având 

caracter reducător, reduce acizii respectivi. În cazul acidului 

sulfuric au loc reacţii de reducere până la hidrogen sulfurat: 
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2 4 4KI H SO HI KHSO+ = +  

2 4 2 2 28 4 4HI H SO H S H O I+ = + +  

O soluţie apoasă de acid iodhidric (50%) se obține 

trecând un curent de hidrogen sulfurat printr-o soluţie saturată 

de iod în apă: 

2 2 2 2H S I H I S+ −+ = + +  

Se filtrează sulful, jar excesul de hidrogen sulfurat este 

înlăturat prin încălzire. Dacă se foloseşte iodura de cupru (I), în 

locul iodului, se filtrează sulfura de cupru (I) şi se obţine o 

soluție apoasă de acid iodhidric: 

2 22 2H S CuI HI Cu S+ = +  

Sulfiţii sunt oxidaţi de iod la sulfați, rezultând de 

asemenea acid iodhidric:  

2 4 2 2 2 42H SO I H O HI H SO+ + = +  

Diiodura de bariu se poate descompune cu hidrogen 

sulfurat diluat. Un acid iodhidric impur amestecat cu iod şi cu 

produşi organici volatili se obține încălzind iodul cu diferiţi 

compuşi organici. 

Hidroliza unor ioduri nemetalice a dat cel mai bun 

rezultat. S-au folosit triiodura şi pentaiodura de fosfor, care 

reacționează cu apa sau cu o soluţie de acid iodhidric. Mai 

practic se lasă să acționeze apa asupra unui amestec de fosfor 
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roşu şi iod: 

4 2 2 3 410 16 4 20P I H O H PO HI+ + = +  

Totdeauna trebuie să se întrebuinţeze un exces de iod 

pentru a rezulta pentaiodura de fosfor care formează cu apa 

acid iodhidric: 

5 2 3 44 5PI H O H PO HI+ = +  

Dacă iodul nu este în exces, atunci se formează numai 

triiodura de fosfor, care cu apa formează acid iodhidric şi acid 

fosforos. Acesta se disproporţionează cu formare de hidrogen 

fosforat, care reacţionează cu acidul iodhidric, formând iodură 

de fosfoniu care sublimă pe părţile reci ale aparatului astupând 

tubul prin care se degajă acidul iodhidric (L. Meyer,1887, L. 

Maquenne ,1893): 

3 2 3 33 3PI H O H PO HI+ = +  

3 4 3 4 34 3H PO H PO PH= +  

3 4PH HI PH I+ =  

Vaporii de iod antrenați de curentul de acid iodhidric 

sunt reținuți de către puţin fosfor roşu care se află într-un tub în 

formă de U aşezat între vasul în care are loc reacția de formare 

şi cel de culegere. 

Acidul iodhidric gazos obținut prin metodele de mai 

sus conține totdeauna vapori de apă şi vapori de iod. Vaporii 
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de iod se mai pot reţine într-o solutie concentrată de acid 

iodhidric sau diiodură de calciu. Pentru a-1 usca se trece peste 

diiodură de calciu anhidră sau acid metafosforic. Acidul 

iodhidric gazos atacă mercurul la rece, deci nu poate fi 

manevrat în prezenţa acestuia. 

Proprietăţi fizice. La temperatura ordinară, acidul 

iodhidric este un gaz incolor, cu miros înţepător şi sufocant, 

care fumegă în aerul umed. Densitatea sa teoretică este 4,415 

în raport cu aerul cea experimentală oscilează sub 120 °C în 

jurul acestei valori, indicând o slabă asociere. Peste 180 °C 

începe disocierea care devine vizibilă prin apariţia vaporilor 

de iod violeți (tabelul nr. 12): 

2 22HI I H+  

Acidul iodhidric gazos este diamagnetic. Răcit la 0 °C 

şi sub presiunea de 4 atm, acidul iodhidric se condensează într-

un lichid incolor, care fierbe la -35,38 °C şi se solidifică la       

- 49,4°C. 

 

Tabelul nr. 12. Disocierea termică  a HI  

0,t C  283 356 445 530 1020 

% dis. 18 19,5 22 25 33 

Acidul iodhidric lichid este incolor, însă lumina îl 

descompune puţin colorându-1 în violaceu, iar urmele de apă, 
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în brun. Variaţia termică a energiei superficiale între -48 şi      

- 37 °C are valoarea medie: 
( )

2
3

1,99
d MV

dt


= apropiată de 

2,12-2,27, ca pentru un lichid neasociat. Temperatura sa 

critică este 150,5 °C. Acidul iodhidric lichid posedă o slabă 

conductibilitate electrică, de ordinul 0,2  10-6 1.−  

Acidul iodhidric solid incolor, cu aspectul zăpezii, 

există în trei forme cristaline cu două puncte de tranziţie la      

-203°C şi -148°C. Acidul iodhidric lichid este un dizolvant 

pentru multe corpuri combinându-se uneori cu ele. Cu 

disulfura de carbon se amestecă în toate proporţiile dând o 

soluţie violetă. Multe substanțe organice care conțin sulf, 

oxigen, azot se dizolvă în acid iodhidric dând soluţii 

conductibile (D. MacIntosh,1908). Unele prezintă o asociere 

în acidul iodhidric (acidul acetic). Apa la 100 
0
C şi presiune 

normală poate dizolva circa de 425 ori volumul său de acid 

iodhidric. Căldura de dizolvare atinge un maxim pentru o 

moleculă de acid dizolvată în 500 molecule de apă şi are 

valoarea 19,2 kcal. Prin analiza termică a sistemului apă-acid 

iodhidric S. U. Pickering (1893) a tras concluzia că există trei 

hidraţi: 
24HI H O  care se topeşte 1a-36,5 °C, 

23HI H O care se 

topeşte 1a -48°C şi 
22HI H O care se topeşte la -43°C. Fierberea 

soluţiilor apoase a fost amplu studiată (J. F. Carriere, 1926).  
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Figura nr. 25 

Curbele care reprezintă compoziția vaporilor şi a 

lichidului (figura nr. 25) arată că la presiune obişnuită soluția 

fierbe la 127 °C, cu o compoziţie de 57%  .HI  Este deci vorba 

de un azeotrop. 

Proprietăţi chimice. Acidul iodhidric este un acid 

monoprotic. El nu este aşa de puternic ca acidul bromhidric şi 

clorhidric. Soluția de acid iodhidric reacţionează normal cu 

metalele active, oxizii, hidroxizii şi carbonaţii spre a forma 

ioduri. Este un reducător energic. Potențialul de oxido-

reducere 2/I I−
 este independent de ,pH în timp ce pentru 

multe sisteme el creşte când pH -ul descreşte. La 0,pH =  

I −
 va fi foarte reducător. El reduce acidul sulfuric, azotic, 

decolorează permanganatul de potasiu etc. Din contră, pH  

14, iodul devine foarte oxidant. Acidul iodhidric lichid 
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reacționează violent cu argintul, mercurul, cuprul, staniul, 

aluminul, metalele alcaline, oxizii de cupru şi peroxidul de 

magneziu. O serie de metale şi săruri nu sunt atacate. 

Acidul iodhidric gazos şi pur este stabil în absența 

luminii, însă aşa cum s-a văzut se disociază prin ridicarea 

temperaturii. S-a măsurat viteza de descompunere şi de 

recombinare a acidului iodhidric gazos, arătându-se că 

recombinarea se face cu o viteză mai mare (A. Peneloux, 

1955). Energia de activare este 45,9 kcal/mol (N. F. Bright şi 

R. P. Hagerty, 1947). 

Acidul iodhidric este sensibil la lumina solară 

descompunându-se în timp, total. M. Trautz şi B. Scheifele 

(1926) au arătat că partea activă asupra acidului iodhidric din 

spectrul ultraviolet se găseşte între 0,22 şi 0,30 , adică o 

regiune generatoare de hidrogen. Folosind radiația  = 2537 

A, D. Williams şi A. Ogg au determinat constantele de viteză şi 

au produs următorul mecanism: 

( )2 1H HI H I + = +  

( )
2 2H I HI I + = +  

Cu raportul constantelor 
2 2/ 3,5K K = . Acest rezultat 

ca şi bilanțul termic al reacţiei de sinteză a acidului iodhidric 

arată că nu este vorba de un mecanism în lant ramificat (J. 

Franck şi H. Huhn, 1927). 
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Fluorul acţionează violent asupra acidului iodhidric 

gazos formând trifluorura de iod. Când fluorul este în exces se 

formează pentafluorura de iod. Clorul şi bromul reacţionează 

asemănător formându-se  
3, , .ICl ICl IBr Halogenul se transformă 

în hidracid: 

2 22 2HI X HX I+ +  

Constantele de echilibru 
2

3110ClK =  şi 
2

162,5 10BrK = 

arată că reacția este totală. În cazul acţiunii oxigenului asupra 

acidului iodhidric gazos: 

2 2 24 2 2 2 55HI O H O I H+ +  =  kcal 

constanta de echilibru este 0

6

25
2 10 ,K −=  ceea ce arată că 

actiunea sa este foarte lentă. 

Iodul poate fi scos din soluție prin adăugare de argint 

fin divizat sau bucăţi mici de tablă de cupru sub forma de 

iodură de argint sau iodură de cupru (I), care sunt insolubile. O 

serie de cloruri ( 2 2 3 3 3 4 4, , , , ,S Cl PCl SbCl AsCl SiCl TiCl etc.) îl 

transformă în ioduri sau cloroioduri. Cu fosforul alb 

formează triiodură de fosfor şi iodură de fosfoniu. Acidul 

iodhidric gazos reduce o serie de combinaţii ale sulfului 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 4, , , , , , :S Cl SCl SO SO SOCl SO Cl H SO  

2 2 2 26 2 2 3SO Cl HI HCl H O S I+ = + + +  
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2 2 24 2 2SCl HI H S I HCl+ = + +  

Acidul iodhidric gazos reacţionează cu borurile, 

siliciurile, carburile formând iodurile pure, anhidre. Cu 

amoniacul formează iodura de amoniu şi o serie de amoniacați 

ai acesteia, iar cu fosfina formează iodura de fosfoniu. 

Oxidarea soluţiei de acid iodhidric de către oxigen este 

practic totală ( )0

40,6

25
10 :K =  

2 2 24 4 2 2I H O H O I− ++ + = +  

Ozonul oxidează la temperatura ordinară acidul 

iodhidric iar oxigenul născând formează apă oxigenată: 

2 2 2 22O HI O H O I+ = + +  

Apa oxigenată oxidează acidul iodhidric la iod, reacție 

pentru care E. Abel (1928) propune un mecanism în doă etape, 

mult discutat (J. Weiss,1947): 

2 2 2 22 2 2H O H I H O I+ −+ + = +  

2 2 2 22 2I H O H I O+ −+ = + +  

Acizii oxigenaţi oxidează uşor acidul iodhidric. De 

exemplu, acidul cloric reacţionează practic complet: 

3 2 26 3 3HCl HI HCl H O I+ = + +  

Oxizii de azot 
2N O  şi NO sunt reduşi de acidul 

iodhidric la amoniac:  
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2 4 2 210 2 2 4N O HI NH I H O I+ −+ = + + +  

Azotaţii sunt reduşi până la oxid de azot şi acidul azotic 

la acid azotos, după un mecanism dat de E. Abel (1950): 

2 2 21/ 2HNO HI NO I H O+ = + +  

3 2 2 22HNO HI HNO I H O+ = + +  

Soluţia de acid iodhidric dizolvă sulfurile de plumb, 

cadmiu, bismut, mercur şi argint (I. M. Korenman, 1946). 

Cu argintul, staniul şi plumbul se formează compuşi de 

adiție între iodura formată şi acidul iodhidric. Aproape toate 

substanţele organice încălzite în tub închis cu acid iodhidric la 

250-300 °C suferă un proces de hidrogenare profundă. 

 

II.2. Halogenuri 

Fluorurile nemetalelor şi semimetalelor sunt gazoase 

sau lichide la temperatura ordinară. Ele cristalizează numai 

la temperaturi joase. Formează reţele cristaline moleculare. 

Nu se dizolvă în apă şi de cele mai multe ori se descompun 

dând acid fluorhidric şi acidul corespunzător. Analog se 

comportă tetrafluorura de titan, pentafluorura de niobiu şi 

hexafluorura de molibden. 

Fluorurile metalelor sunt în general incolore, dacă 

metalul nu imprimă o culoare. Posedă reţele cristaline ionice, 

cu o mare stabilitate. Au deci puncte de topire şi de fierbere 
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cuprinse între 800 şi 1500 °C. Fluorurile sunt mai puţin 

volatile decât la cloruri. Caracterul ionic este mai pronuntat la 

fluorurile care corespund unei valenţe inferioare a metalului. 

Volatilitatea acestora este mai mică decât cea a fluorurilor 

superioare, find volatile fluorurile următoare: 
5 4 6, ,VF CrF MoF  

( )0. . 17,5p t C= , ( ) ( )0 0

6 6 6. . 2,3 , . . 69,5 ,ReWF p t C UF p t C F= =

( ) ( ) ( )0 0 0

8 6. . 18,8 , . . 34,4 , . . 18,8 ,p t C OsF p t C IrF p t C= = =

( )0

4 . . 15 .GeF p t C= −  

Deosebit de marcantă este solubilitatea fluorurii de 

argint şi insolubilitatea fluorurii de calciu. In general, 

solubilitatea fluorurilor este mai mică decât a altor halogenuri, 

ea creşte cu dimensiunile halogenului şi cu raza cationului. 

Întrucât raza ionului fluor 1,36Fr = Ǻ se apropie de cea 

a ionului oxigen 2O
r − = 1,40 Ǻ există o analogie între structurile 

cristaline ale oxizilor şi fluorurilor. În cazul siliconilor, ionii 

F −
 înlocuiesc în tetraedrii 

4SiO , din care sunt constituiţi 

silicații, unii atomi de oxigen, rezultând o degradare a 

stabilităţii acestora şi o scădere a punctului de topire. 

Din cauza volumului ionic mic, fluorul are tendința de 

a forma săruri complexe solubile şi stabile. Se cunosc 

fluorosilicați, fluorostanați, fluorotitanați, fluorozirconați de 

constituţie 2 6 ,IVMe Me F   toţi izomorfi (seria izomoria a lui 
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C. De Marignac, 1859). Au fost separaţi în stare pură acizii: 

2 6 2 6, .H SiF H TiF Analog hexafluoroaluminatului de sodiu se 

cunoaşte hexafluoroferatul de sodiu 
3 6Na FeF care este 

insolubil în apă. Alte fluoruri complexe sunt: 
3 7 5, ,K ThF KThF

2 5 3 6 4 3 2 4 3, , , , ,Rb YF Cs LaF KBF KMgF K MgF RbMgF  etc. 

Fluorurile sunt utilizate ca fondanți. 

Proprietăţi fiziologice. Acidul fluorhidric anhidru, 

lichid sau gazos este foarte iritant. El produce arsuri greu de 

vindecat şi lasă cicatrice. Soluţiile de acid fluorhidric produc şi 

ele arsuri. Trebuie să se lucreze cu ochelari, mănuşi, costum 

impermeabil, cizme. Se intervine cu o pomadă ce conţine oxid 

de calciu pentru neutralizare, lactat sau gluconat de calciu cu 

care se pot face şi injecţii. Nu se folosesc grăsimi care fac ca 

fluorul să pătrundă în organism. Fluorurile simple şi cele 

complexe ca şi o serie de compuşi organici sunt toxice. 

Toxicitatea fluorurilor se datorează proprietăţii de a precipita 

calciul în organism. 

Fluorofosfonații 
|

|

R

F

O P OR−= −  ca vapori sau aerosoli 

sunt gazele de luptă cele mai toxice. 

Recunoaştere şi determinare. Amestecul de acid 

hexafluorosilicic şi acid fluorhidric se poate titra cu hidroxid 
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alcalin în prezenta fenolftaleinei. Au loc reacţiile: 

2HF OH F H O− −+ = +  

2 6 2 26 6 4H SiF OH F SiO H O− −+ = + +  

Determinarea acidului hexafluorosilicic în prezenţa 

acidului fluorhidric se poate face adăugând soluţiei puţin acid 

clorhidric apoi clorură de sodiu şi evaporând la sec pentru a 

îndepărta tot acidul fluorhidric. Chimia analitică a fluorului 

este determinată de solubilitatea fluorurii de argint şi 

insolubilitatea fluorurilor de calciu, toriu, lantan, ceriu, 

zirconiu. De asemenea, formarea unor fluoruri complexe ale 

aluminiului, zirconiului, toriului, fierului prezintă 

importanţă analitică. Tetrafluorura de siliciu reacţionează cu 

o picătură de apă, tulburând-o prin formarea silicei: 

4 2 22 4SiF H O HF SiO+ = +  

Fluorurile decolorează acidul peroxititanic formând 

 
2

6 ,TiF
−

lacul de alizarin-sulfonat de sodiu cu zirconiu, 

complexul fier-acetil-acetonă, schimbă culoarea verde a feronei 

(acid 7 iodo-8-oxichinolin-5-sulfonic cu ionii feroşi) în galben 

(P. Urech,1942) etc. 

Întrebuinţări. Acidul fluorhidric a devenit un produs 

al marii industrii chimice. În chimia organică se utilizează 

drept catalizator. 
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Fluorurile
2 3 3 3, , ,AgF CoF MnF SbF sunt agenţi 

fluoruranţi. Acidul fluorhidric este utilizat în gravarea sticlei, în 

industria aluminiului (prepararea criolitei artificiale care 

serveşte ca fondant electrolitic) şi în cea a apei oxigenate. 

Acidul fluorhidric sau fluorura de sodiu împiedică 

dezvoltarea speciilor sălbatice de drojdie şi a microdermelor 

care au actiune dăunătoare asupra fennentaţiilor, iară să 

deranjeze prea mult dezvoltarea normală a drojdiilor de cultură 

acomodate. În cantitate mică (5 g/hl HF 30%) adăugat 

maielelor de la fabricarea berii, împiedică fermentaţia butirică 

şi lactică. 

Fluorurile de sodiu, zinc şi cupru (în loc de 
4CuSO +

)3ZnCl+  ca şi acidul sunt antiseptice şi servesc la impregnarea 

traverselor de cale ferată, contribuind la conservarea lemnului. 

Prin acţiunea sa asupra percloratului de potasiu sau de bariu, 

acidul fluorhidric serveşte la prepararea acidului percloric, iar 

prin acţiunea sa asupra peroxidului de bariu serveşte la 

prepararea apei oxigenate. 

Clorurile, sărurile acidului clorhidric, se obțin prin 

acțiunea acidului asupra metalului, bazei, oxidului, 

carbonatului sau sulfurii. Se obţine astfel clorura cu valența 

inferioară. Prin acţiunea clorului asupra metalului se obţine o 

clorură anhidră în starea superioară de valenţă. Clorurarea se 
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poate face cu clor şi carbon asupra unui oxid, cu fosgen asupra 

unui oxid sau sulfuri, cu monoclorură de sulf şi clor asupra 

oxizilor, cu tetraclorură de carbon asupra oxizilor. Agenţi 

cloruraţi mai sunt: diclorura de tionil 
2 ,SOCl monoclorura de 

iod ICl etc. clorurile se mai pot obţine prin disociere, 

dismutaţie, reducere, deplasare şi clorurarea clorurilor 

inferioare: 

4 3 21/ 2VCl VCl Cl= +  

3 2 42TiCl TiCl TiCl= +  

4 22TiCl Ti TiCl+ =  

2 33 2 2 6HgCl Bi BiCl Hg+ = +  

2 2 4SnCl Cl SnCl+ =  

Clorurile cele mai exoterme sunt cele ale toriului, 

bariului şi stronţiului. Căldura de formare împărţită la numărul 

atomilor de clor din moleculă este mai mică decât pentru 

fluoruri şi scade în ordinea , , , , .Cs Rb K Na Li  

Clorurile alcaline şi alcalino-pământoase formează 

reţele ionice. Cele ale metalelor grele sau o reţea moleculară. 

Clorurile metalice se topesc, în general, la temperaturi mai 

joase decât metalul, fără descompunere. Clorurile metalelor 

nobile se disociază reversibil. Sunt insolubile clorurile de 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , .Cu I Hg I Ag I Tl I Pb II În general, clorurile sunt 
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electroliți puternici cu exceptie 
2 2 2, , ,BeCl CdCl HgCl

conductibilitatea în stare solidă creşte cu temperatura, este 

ionică, prin anion în diclorură de plumb şi prin cation în ,NaCl

,KCl CuCl  (J. Frers, 1927) restul ionului rămânând imobil. 

Clorura de cupru (I) prezintă o conductibilitate mixtă, ionică şi 

electronică. Multe cloruri sunt reduse de hidrogen şi de oxidul 

de carbon ( )2 2, , .PbCl AgCl CuCl Clorurile nemetalelor 

hidrolizează: 

3 2 3 33 3AsCl H O H AsO HCl+ +  

Ele sunt descompuse cantitativ de un element mai 

electronegativ:  

2 22 2MCl F MF Cl+ = +  

Se cunosc un mare număr de hidrați ai unor cloruri care 

au fixat acid clorhidric: 
4 22 4 ,PtCl HCl H O  2 2HgCl HCl 

27H O etc. sau săruri complexe: 
3 4,2 ,KCl AuCl KCl PtCl  care se 

formulează ca săruri ( ) ( )4 2 6,K AuCl K PtCl ale acizilor 

( )4H AuCl şi ( )2 6 .H PtCl Se cunosc şi cloruri complexe în 

care clorul se găseşte alături de alti liganzi în sfera întâi de 

coordinatie ca în diclorura monocloro-pentamino-cobalt (III) 

(H. Jorgensen. 1878): 
3 35CoCl NH  sau  ( )2 3 5

.Cl Co NH Cl    

Se cunoaşte un număr de clorhidruri. Cele de calciu, 
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stronțiu şi bariu au fost descoperite în anul 1956. Diagrama 

termică de cristalizare a reacției: 

2 2 2CaCl H Ca CaHCl+ =  

Arată două eutectice între care există un maxim 

corespunzător combinaţiei CaHCl (figura nr. 26). Se cunosc 

de asemenea cloruri bazice: ( )
32,PbClOH Pb Cl OH etc. Ionul 

de clor catalizează descompunerea apei oxigenate după 

mecanismul: 

2 2 2 22 2 2H O H Cl H O Cl+ −+ + = +  

2 2 2 22 2H O Cl H Cl O+ −+ = + +  

De asemenea, ionul de clor catalizează reacţia: 

3 3 2 3 4 22 2H AsO HNO H AsO NO H O+ = + +  

 

Figura nr. 26 

Ionul de clor poate fi pus în evidenţă prin formarea 
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clorurii de argint insolubilă în acid azotic, solubilă în 

amoniac, tiosulfat şi cianură de potasiu. Clorul se dozează 

volumetric cu sulfocianură de potasiu (J. Volhard, 1874). Prin 

distilarea unei cloruri solide cu cromat de potasiu în acid 

sulfuric se formează clorura de cromil, un lichid roşu închis: 

2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 22 2 2K CrO NaCl H OSO CrO Cl K SO Na SO H O+ + = + + +

                  Bromurile metalice sunt în general solide, cristaline, 

uşor fuzibile. Tribromura de aluminiu este lichidă la 90 °C. 

Bromurile de germaniu (IV), staniu (IV) şi titan (IV) se topesc 

la 26, 33 şi respectiv 40 °C, ceea ce reflectă o rețea 

moleculară. Culoarea, solubilitatea şi fuzibilitatea 

bromurilor sunt intermediare între acelea ale clorurilor şi 

iodurilor. Greu solubilă este bromura de plumb (II) iar 

insolubile sunt bromura de mercur (I) şi cea de argint. În ultima 

vreme s-au cercetat bromurile ( )3 4 5Re ,Re ,ReBr Br Br şi 

oxibromurile reniului ( )4 3Re ,ReOBr O Br (R. Colton, 1962). 

S-au obținut de asemenea tetrafluorobromații unor metale 

alcaline ca de exemplu 
4CsBrF  (H. Bode, E. Klesper, 1961). 

Bromurile metalelor alcaline se topesc în jurul temperaturii de 

700°C. În soluţie, clorul şi iodul acţionează asupra ionilor de 

brom conform echilibrelor: 

0

10

2 2 25
2 2 10 7,3Cl Br Cl Br K H− − −+ + =  = − kcal 
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0

16

2 2 25
2 2 10 37,8I Br I Br K H− − −+ + =  = −  kcal 

Ceea ce explică faptul că clorul deplasează bromul din 

bromuri, iar iodul este fără acțiune. Hidracizii acţionează 

invers, acidul iodhidric deplasează net acidul bromhidric: 

3KBr HI HBr KI H+ = +  = +  kcal 

3,7KBr HCl HBr KCl H+ = +  =  

Ionii de brom au o puternică tendinţă de a forma 

combinaţii complexe sau produşi de adiție atât cu metale de 

tranziţie cât şi cu elemente reprezentative:  6 ,M SbBr  
5SbBr 

2 ,MBr        2 4 3 2 4 3, , , ,M ZnBr M CuBr M CuBr M HgBr

   2 4 2 6,M HgBr M PbBr etc. În combinațiile manganului, 

fierului, cobaltului, zincului, nichelului de tipul ( )4 42
,R N MBr

atomii de halogen ocupă vârfurile unui tetraedru regulat (A. 

Sabatini şi L. Sacconi, 1964). Compuşii cu cupru au o structură 

de tetraedru deformat (B. Morosin, K. Lawson,1964). 

Bromul se dizolvă în acid bromhidric formând 
3HBr

şi în bromuri formând polibromuri. 

Recunoaștere și determinare. Bromura de argint este un 

precipitat galben insolubil în acid azotic şi solubil în amoniac. 

Se pot doza volumetric bromurile cu azotat de argint în 

prezenţa cromatului de potasiu ca indicator (Mohr). În 

procedeul lui J. Volhard se foloseşte un exces de azotat de 
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argint, care se retitrează cu sulfocianura de amoniu în prezența 

unei sari de fier (III) ca indicator. Ionul brom se poate pune în 

evidenţă prin testul cu fluoresceină (H. Babigny, 1897 şi F. L. 

Hahn, 1933) când se formează tetrabrom-fluoresceină (eozină) 

roşie. Reactia de oxidare a iodului la iodat de către 

permanganatul de potasiu este catalizată de ionul brom (M. J. 

Fishman, M. W. Skougstad, 1963). 

Reeunoaștere și determinare. Încălzind la roşu 

compuşii care conţin iod cu oxid de calciu şi puţină clorură de 

mercur (II) în tub închis, aceştia se colorează în roşu. 

Sublimează pe pereţii reci iodura de mercur (II) roşie. Iodul 

liber se poate recunoaşte prin culoarea lui în dizolvanți 

organici. După H. H. Hlasiwetz (1867) se poate recunoaşte în 

amidon milionimea de   în cm3. Iodul liber poate fi titrat 

volumetric cu tiosulfat de sodiu (Schwartz, 1853). Iodul poate 

fi pus în libertate din ioduri de clor, de brom sau de derivaţi 

oxigenaţi ai halogenilor în mediu acid. Din ioduri poate fi 

oxidat la iod elementar cu o sare de fier (III) cu apă oxigenată 

în mediu acid sau cu un amestec de acid boric şi dioxid de 

mangan. 

Ioduri. Acidul iodhidric fiind un monoacid formează 

săruri de tipul MI numite ioduri. Este un acid puternic, întrucât 

la neutralizare degajă o cantitate de căldură normală. Iodurile 
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se pot prepara prin neutralizare, prin acțiunea acidului 

asupra unui oxid sau carbonat, prin dizolvarea metalului în 

acid, prin dublă descompunere cu precipitare, reducerea 

iodaţilor cu fier şi sinteză directă ( ), , , , .Fe Ni U Mg Al
 

Iodurile metalice sunt compuşi cristalini, colorați mai intens 

decât clorurile şi bromurile. Astfel, iodura de argint este 

galbenă, iodura de cupru (I) este albă, iodura de mercur (II) 

roşie sau galbenă, triiodura de cesiu roşie şi heptaiodura de 

cesiu neagră. Solubilitatea scade în şirul iodurilor de 

, , , , ,Na K Ba Sr Ca Mg şi în şirul ( ) ( ), , , , , ,Zn Cd Au Pb Ti I Cu I

( ), .Ag Hg I Iodura de sodiu se prepară pe baza reacţiilor: 

2 3 23 6 5 3I NaOH NaI NaIO H O+ = + +  

3 22 3 2 3NaIO C NaI CO+ = +  

Reducerea are loc cu cărbune de lemn. La temperaturi 

de peste 65 °C cristalizează sarea anhidră. Sub această 

temperatură cristalizează un dihidrat, iar la temperatură joasă 

un pentahidrat. Iodura de sodiu se topeşte la 661 °C şi fierbe la 

1300 °C. Este solubilă în apă (la 20° C se dizolvă 179 g NaI în 

100 g apă) şi uşor solubilă în alcool absolut. 

Iodura de potasiu se prepară prin metoda de mai sus sau 

pe baza reacției:  

2 3 3 8 2 4 24 8 4K CO Fe I KI Fe O CO+ = + +  
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Ea se topeşte la 677 °C şi fierbe la 1325 °C. Se dizolvă 

în apă (la 20 °C se dizolvă 114 g KI în 100 g 
2H O ). Este 

solubilă în alcool metilic şi etilic. 

Cristalizează într-o reţea de tip clorură de sodiu 

următoarele ioduri: , , ,LiI NaI KI RbI şi .AgI − În rețea de tip 

clorură de cesiu cristalizează iodurile: 
4,CsI NH I −  şi .TlI În 

reţea de tip blendă ( )ZnS cristalizează următoarele ioduri: 

2 2Cu I şi ;AgI în rețea de tip wurtzit cristalizează .AgI  Într-o 

rețea hexagonală stratificată cristalizează iodurile: 
2 2, ,CdI PbI

2 2,CoI MgI  şi 
2.CaI  Cristalizează în rețea cubică moleculară 

iodurile: 
4SnI şi 

4.GeI De asemenea şi 
2 2Hg I formează o rețea 

moleculară. În cadrul iodurilor 
3 3 3 3, , ,PI AsI SbI BiI are loc o 

trecere de la o rețea moleculară la una stratificată. 

Formarea iodurilor are loc cu o contracţie mai mică 

de volum decât la celelalte halogenuri. Rezultă diferenţe 

mari de volum molecular între ioduri şi celelalte halogenuri, 

ceea ce explică de ce iodurile dau o serie lacunară de cristale 

mixte cu clorurile şi bromurile aceluiaşi metal. Iodurile se 

topesc mai uşor decât clorurile şi bromurile şi fără 

descompunere în atmosferă inertă. Fluorul, clorul şi bromul 

acţionează asupra iodurilor deplasând iodul. Astfel, 

reacțiile cu clorul şi bromul şi cu acizii clorhidric şi 



194 
 

bromhidric au constante de disociere şi căldurile de reacţie 

următoare: 

26

2 2

16

2 2

2 2 10

2 2 10

Cl I CI I K

Br I Br I K

− −

− −

+ + =

+ + =
 

2 22 2 39KI Cl KCl I H+ = +  = − kcal 

2 22 2 24,6KI Br KBr I H+ = +  = − kcal 

6,7KI HCl KCl HI H+ = +  = kcal 

3KI HBr KBr HI H+ = +  = kcal 

Aceste date arată că acidul clorhidric şi bromhidric nu 

deplasează acidul iodhidric din ioduri. Iodul este deplasat din 

ioduri de peroxizii minerali şi de anhidridele acizilor minerali    

(
2 3 2 2, ,Sb O SnO TiO etc.). Cu dioxidul de azot iodurile sunt 

transformate în azotit şi azotat sau în prezenţa oxigenului 

numai azotat: 

2 4 2 3 22 2N O O KI KNO I+ + = +  

Acidul percloric eliberează iodul la 135 °C din iodura 

de potasiu conform reacţiei: 

4 4 2 29 8 8 4 4HClO KI KClO I HCl H O+ = + + +  

În multe circumstante ionul I −
 are un caracter 

reducător. Astfel soluțiile de ioduri au un caracter alcalin în 

contact cu aerul şi se colorează: 

2 2 22 1/ 2 2I H O O HO I− −+ + = +  
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Cu ozonul în soluţie iodurile reacţionează conform 

reacţiilor (G. Gueron şi M. Prettre, 1936): 

3 4 22I O IO O− −+ = +  

4 3 2 22 2Io I H IO I H O− − + −+ + + +  

Iodurile reacţionează şi cu peroxizisulfaţii (J. M. 

Kolthoff şi L. K. Miller, 1951): 

2 2

2 8 4 22 4 4 2S O I SO I− − −+ = +  

Sărurile de fier (III) sunt reduse la săruri de fier (II): 

3 2

22 2 2Fe I Fe I+ − ++ +  

Iodurile reduc sărurile de cupru (II) la săruri de cupru 

(I), acidul arsenic la acid arsenos, hexacianoferatul (III) de 

potasiu la hexacianoferat (II): 

2 22 2 2I Cu Cu I− + ++ = +  

3 4 3 3 3 23 2I H AsO H H AsO I H O− + −+ + + +  

( )  ( ) 
3 4

6 622 2 2I Fe CN I Fe CN
− −− + +  

Permanganatul de potasiu oxidează la iodaţi în soluţie 

neutră cantitativ: 

4 2 3 22 2 2MnO I H O IO MnO HO− − − −+ + = + +  

Hipocloriţii, azotiții, cloraţii, cromaţii precipită iodul 

din ioduri la un pH scăzut. 

Iodurile formează compuşi de aditie: 
3 8 33 ,AsI S SbBI 
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83 ;S 2 2 84 .Cl Cl S=   Există ioduri duble care pot fi considerate 

combinaţii complexe derivate de exemplu de la acizii:

 2 ,H AgI      3 3 2 6 2 5 2, , 9 , 8H HgI H SnI H PtI H O HTeI H O   

etc 

Prin asocierea ionului I −
 cu un halogen se obțin 

poliioduri şi halogenoioduri. Formarea acestor complecşi 

explică solubilitatea marcată a iodului în soluţii de 

halogenuri metalice. Dintre poliioduri au fost obţinute săruri 

care derivă de la ionii 3 5 7 9, , ,I I I I− − − −
prin agitarea la rece a unei 

ioduri cu iod în exces. Ionul I −
 tinde să coordineze uşor 

molecule de iod. Existența echilibrului: 

2 3KI I KI+  sau 2 3I I I− −+  

Este dovedită de solubilitatea iodului în ioduri, de 

măsuri crioscopice, de conductibilitatea mai mică a soluţiilor 

de ioduri care conțin iod, de spectrele de absorbţie. În 

dizolvanţi organici asocierea este şi mai puternică. 

Recunoaștere și deternainare. Ionul I −
poate fi 

determinat gravimetric sub forma de iodură de argint: 

3 3KI AgNO AgI KNO+ = +  

În solutie azotică. Solubilitatea sa este practic nulă (3    

 10-6 g/1). Trebuie să se lucreze în soluţie diluată pentru a 

reduce adsorbția sării de argint solubile pe precipitat. Iodura de 
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paladiu (II) este roşie brună şi puţin solubilă în apă. Iodura de 

plumb (II) galbenă este solubilă în apă la cald şi precipită la 

rece ca paiete aurii. Iodura de mercur (II) roşie este solubilă în 

exces de iodură. lodurile pot fi oxidate la iod liber de acidul 

azotos, apa de clor sau brom. Iodul format poate fi titrat cu 

tiosulfat în prezenta amidonului ca indicator. 

Întrebuinţări. Iodura de sodiu este folosită în 

medicină. Iodura de potasiu se foloseşte în terapeutică deşi 

acţionează nefavorabil asupra inimii. Se mai foloseşte în 

industria fotografică şi la prepararea altor combinaţii cu iodul. 

Iodura de amoniu se foloseşte şi ea în terapeutică. Acidul 

iodhidric contribuie la lămurirea constitutiei multor substanţe 

organice. Fiind un produs de laborator, acidul iodhidric are 

întrebuinţări limitate. 

Privire generală asupra structurii şi proprietăţilor 

halogenurilor 

În fiecare grupă a sistemului periodic, primul element 

se deosebeşte de celelalte, deoarece acestea din urmă pot 

folosi orbitali d  pe lângă s  şi p  pentru a forma legături. 

Fluorul formează de obicei fluoruri în care metalul se găseşte 

în trepte superioare de valenţă. Fluorul formează o legătură 

covalentă, clorul patru, bromul mai mult decât trei numai în 

pentrafluorura de brom şi iodul şase şi şapte legături covalente. 
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Fluorul find cel mai electronegativ formează legături 

cu caracterul ionic cel mai pronunţat. Fluorurile metalice au 

structuri ionice. Structurile fluorurilor diferă de ale altor 

halogenuri pentru acelaşi metal. Unii dioxizi au aceeaşi 

structură ca difluorurile, pe când clorurile, bromurile şi 

iodurile respective se aseamănă cu disulfurile, diselenurile şi 

ditelururile. 

Iodurile sunt, în general, solide cristaline cu o culoare 

mai intensă decât bromurile şi clorurile corespunzătoare, 

diferenta fiind mai netă pentru compuşii poliiodaţi (J. H. 

Kastle, 1899). Solubilitatea iodurilor este mai mică decât a 

bromurilor şi clorurilor corespunzătoare. Formarea iodurilor 

are loc cu cea mai mică degajare de energie în aceeaşi serie de 

halogenuri. 

Contracția de volum la formarea iodurilor este cea mai 

mică şi de aceea iodurile, deşi izomorfe uneori cu restul 

halogenurilor nu formează decât o serie lacunară de cristale 

mixte cu clorurile şi bromurile. 

Iodurile se topesc fără descompunere, mai uşor decât 

bromurile şi clorurile şi se volatilizează mai uşor. Culoarea, 

solubilitatea şi fuzibiltatea bromurilor este intermediară între 

cloruri şi ioduri. Conductibilitatea electrică a halogenurilor 

creşte în ordinea: cloruri, ioduri şi bromuri, în apă; ioduri, 

bromuri, cloruri în amoniac şi cloruri, bromuri, ioduri în acid 
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cianhidric (K. A. Kraus, 1949). 

Fluorurile prezintă punctele de topire şi de fierbere cele 

mai înalte. Caracterul ionic cel mai pronunţat corespunde pentru 

acelaşi element halogenurilor inferioare. În seria metalelor 

alcaline solubilitatea creşte cu dimensiunile halogenului şi 

distanţa interatomică. Considerând fluorurile dintr-o singură 

serie, solubilitatea creşte cu creşterea razei cationului. 

Ionul F −
 are o rază de 1,36Ǻ comparabilă cu cea a 

ionului 2O −  de 1,40Ǻ, ceea ce face ca structurile fluorurilor şi 

oxizilor să fie asemănătoare (H. J. Emeleusin în Fluorine 

Chemistry, J. H. Simons, 1950). Cele mai multe fluoruri au 

rețele tridimensionale, pe când clorurile, bromurile şi iodurile 

au rețele stratificat. De exemplu, difluorura de calciu posedă o 

reţea ionică tridimensională pe când diclorura şi dibromura 

de calciu posedă o structură de rutil deformată şi diiodura de 

calciu o structură în pături. Din punct de vedere structural, 

halogenurile simple se clasifică în: halogenuri tridimensionale, 

în straturi, în lanturi şi halogenuri moleculare. 

Halogenuri tridimensionale. Toate halogenurile 

alcaline (cu excepţia , , )CsCl CsBr CsI  şi , ,AgF AgCl AgBr

cristalizează la temperatura ordinară în reţeaua clorurii de 

sodiu. Clorura, bromura şi iodura de cesiu, ,Tl TlBr  şi TlI roşie 

cristalizează în rețeaua clorurii de cesiu. Structura clorurii de 
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cesiu este mai densă decât a clorurii de sodiu. Întrucât numărul 

de coordinaţie este opt faţă de şase, deci este de aşteptat ca sub 

acţiunea presiunii halogenurile cu structura clorurii de sodiu să 

adopte structura clorurii de cesiu. Trecerea de la structuri de tip 

clorură la de sodiu la cele de tip clorură de cesiu are loc prin 

încălzire. Astfel, 
4 4 4, ,NH Cl NH Br NH I cristalizează sub 

184,3, 137,8 şi respectiv -17,6 °C în reţeaua clorurii de sodiu şi 

peste aceste temperaturi în cea a clorurii de cesiu. 

Halogenurile de cupru (I) (cu excepţia CuF ) cristalizează în 

reţeaua blendei. Peste temperaturile de 407°C clorura de cupru 

(I), peste 385 °C bromura de cupru (I) şi peste 369 °C iodura de 

cupru (I) adoptă structura wurtzitei. 
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Figura nr. 27 

Difluorurile cu ioni voluminoşi ( , , , , ,Cd Cu Hg Sr Pb

)Ba cristalizează în rețeaua fluorinei cu număr de coordinaţie 

opt, iar cele cu cation putin voluminos ( , , , ,Mg Ni Co Fe Mn  şi 

)Zn în rețeaua rutilului cu număr de coordinaţie mic. Unele 

cloruri şi bromuri cu ioni voluminoşi ( 2Me + şi )3Me +

cristalizează în rețele ionice în contrast cu structurile în lanțuri 

sau pături ale unui număr mare de dicloruri şi dibromuri. Astfel 
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difluorurile de , , , , ,Ca Sr Ba Pb Eu Sm difluorura de plumb, 

dibromurile de bariu şi plumb, dibromurile de bariu şi plumb, 

diiodura de bariu cristalizează în rețeaua diclorurii de plumb 

(II) (figura nr. 27) (H. Braekken, 1932), iar diclorura de calciu 

şi plumb în reţeaua stratificată a diiodurii de cadmiu. Unele 

tricloruri şi tribromuri cristalizează în rețeaua triclorurii de 

uraniu (W. H. Zachariasen, 1948): clorurile de , ,Pr, ,La Ce Nd

, , , , , , , , ,Pm Sm Eu Gd Ac U Np Pu Am bromurile de , , ,La Ce Pt

, , .Ac U Np   

O proiecţie a cristalului de triclorură de uraniu este data 

în figura nr. 28, din care se poate observa coordinaţia ionilor.  

 

Figura nr. 28 

Halogenurile descrise au o structură esenţială ionică 

cu excepţia blendei. Acestea posedă numere de coordinatie 

mari şi aranjamentul unor ioni în jurul altora este simetric 
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(tabelul nr. 13). Un număr mare de halogenuri de acest tip 

prezintă structuri mai mult sau mai puţin deformate. 

 

Tabelul nr. 13. Simetria golurilor ocupate de ionii  M  

și X  în halogenuri ionice 

Structura Formula Gol ocupat de M  Gol ocupat de X  

MX  NaCl  Octaedric 
6MX  Octaedric 

6MX  

CaCl  Cubic  
8MX  Cubic  

8MX  

2MX  
2MgF  Octaedric 

6MX  Triubghiular 
6MX  

2CaF  Cubic 
8MX  Tetraedric 

8MX  

3MX  
3SeF  Octaedric 

6MX  Liniar 
6MX  

Halogenuri cu structuri în straturi. Este ştiut faptul 

că anumite halogenuri pot fi privite ca având o structură 

constituită dintr-un aranjament compact al atomilor de 

halogen. După modul de ocupare al golurilor de atomii 

metalici rezultă structuri tridimensonale, bidimensionale, 

monodimensionale sau finite. Se observă din figura nr. 29 

împachetarea a două straturi de halogeni de aşa natură încât 

între straturi rezultă goluri octaedrice ocupate de ioni metalici. 
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Figura nr. 29 

Cele două straturi cu atomii metalici între ele se 

leagă de alte straturi duble asemănătoare în exterior prin 

forte van der Waals: când succesiunea straturilor este 

ABC ABC− se realizează o structură cubică, când 

succesiunea este AB AB− aranjamentul este hexagonal. 

Halogenurile simple cu structuri tipic stratificate fac parte 

din sistemul cubic sau hexagonal cu proporţie de goluri 

ocupate ca în tabelul nr. 14. 

În structura diclorurii de cadmiu cristalizează: 

2 2 2 2 2 2 2 2, , , , , , , .CdCl FeCl CoCl NiCl NiI MgCl ZnBr MnCl În 

rețeaua diiodurii de cadmiu cristalizează: 
2 2 2, , ,CdI CuI MgI  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, , , , , , , , , ,ZnI PbI MnI FeI CoI YbI MgBr FeBr CoBr CdBr

2 2 2 2, , ,NiBr VCl TiCl TiI şi o serie de hidroxizi de tipul 

( )
2A OH şi de disulfuri. În reţeaua triiodurii de bismut 
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cristalizează 
3 3 3 3 3 3 3, , , , , , ,SbI AsI FeCl CrBr SeCl TiCl VCl

3 3, .FeBr TiBr  

 

Tabelul nr. 14. Ocuparea golurilor în rețelele 

stratificate ale unor halogenuri 

Coduri octaedrice 

ocupate de M  

  Tipul rețelei compacte a 

X  

Cubică Hexagonală 

Toate LiCl   

Jumătate 
2CdCl  

2CdI  

O treime 
2CrCl  

3BiI  

Halogenuri cu structuri în lanțuri. Există un 

număr mic de halogenuri cu structuri în lanţuri. Astfel, 

diclorura de beriliu (R. E. Rundle, P. H. Lewis, 1952) 

constă din lanţuri infinite formate din tetraedre 
4BeCl legate 

prin lanţurile opuse:  

 

Structuri asemănătoare, în lanțuri, posedă şi 
2,PdCl

2 2 4 4 5 5, , , , , .CuCl CuBr NbI TaI UF BiF    

Structura diclorurii de paladiu este ilustrată în figura 



206 
 

nr. 30. 

 

Clorura şi bromura de cupru II (anhidre) sunt 

construite din lanțuri de acelaşi tip ca şi clorura de paladiu(II) 

 

Figura nr. 30 

Halogenuri moleculare. Halogenurile cu structuri 

moleculare posedă molecule în nodurile reţelei cristaline. 

tIalogenurile nemetalice au puncte de topire joase şi se 

studiază greu. Studiul lor prin difracție de electroni se referă 

la starea gazoasă. În aceste cazuri este importantă mai ales 
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structura internă a moleculei şi mai puţin modul în care se 

aranjează acestea în cristal. Aranjamentul în cristal depinde 

de forma moleculelor. Structura tetraiodurii de staniu (F. 

Meller şi I. Fankuchen, 1955) poate fi comparată cu structura 

diiodurii de nichel şi a iodurii de cupru (I). Se vede din 

figură prezenta tetraedrilor 
4.SnI Aranjamentul atomilor de 

iod este acelaşi ca şi atomii de iod în iodura de cupru (I), 

adică o structură de tip blendă. Dacă în jumătate din golurile 

octaedrice ale structurii compacte a atomilor de iod se 

plasează atomi de nichel, astfel încât aceştia să se găsească în 

anumite planuri, se obține structura diiodurii de nichel 

(structura 
2CdCl ). Considerând în aceeaşi structură cubic 

compactă a atomilor de iod golurile tetraedice şi ocupând 

jumătate din acestea cu ioni de Cu+ , astfel încât să se 

obțină o structură tridimensională (structura blendei) rezultă 

structura tetraiodurii de cupru (I). În structura tetraiodurii de 

staniu numai o optime din golurile tetraedice sunt ocupate cu 

atomi, motiv pentru care se obține o structură cu molecule 

discrete. În structurile 
4 2, ,CuI SnI NiI şi 

2CdI  fiecare atom 

de iod are doisprezece vecini echidistanți. Distantele I I−

cele mai scurte sunt la 4,28; 4,30; 4,18; 4,22Ǻ. În rețeaua 

iodurii de staniu cristalizează 
4 4 4 4, , , .SiI GeI TiBr TiI  

Majoritatea moleculelor halogenurilor nemetalice 
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posedă aceeaşi structură în cristal ca şi în stare de vapori. 

Diclorura de galiu însă constă în stare cristalină din GaCl−  şi 

Ga+  (G. Gar-ton şi H. M. Powell, 1957). 

Un număr de halogenuri există în stare cristalină ca 

molecule dimere. Astfel, tribromura de aluminiu se găseşte ca 

molecule duble, in cristal (P. A. Reneş, C. H. Mac Gillavry, 

1945). Două tetraedre distorsionate sunt unite printr-o latură. 

Triclorura de aur (II1) constă din molecule plane 
6.AuCl

Pentaclorura de niobiu constă din molecule duble în reţeaua 

cristalină (A. Zalkin, D. E. Sands, 1958). În acest caz două 

octaedre sunt legate printr-o latură. 

În general, se poate observa regula că pe măsură ce 

numărul de coordinaţie scade are loc o trecere de la structuri 

tridimensionale la structuri stratificate şi moleculare. Astfel, în 

cazul triclorurilor de uraniu 
3UCl  cu număr de coordinație 

nouă, de plutoniu 
3PuBr cu număr de coordinatie opt, de crom 

3CrCl şi bismut 
3BiI  cu număr de coordinatie şase se obţin 

structuri stratificate. În cazul 
2 6Al Br şi 

2 6Au Cl cu număr de 

coordinatie patru, 
2SbF şi 

3SbCl cu număr de coordinație trei se 

obțin structuri moleculare. 

 

PARTEA A II -A 
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STUDIEREA HALOGENILOR ÎN GIMNAZIU ŞI 

LICEU PRIN METODA DESCOPERIRII 

DIRIJATE 

 

CAPITOLUL  III 

FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A TEMEI 

PROPUSE: ÎNVĂŢAREA PRIN METODA 

DESCOPERIRII DIRIJATE 

III.1.Locul şi rolul metodelor de învăţământ în 

procesul de învăţământ şi corelația acestora cu conținutul 

învățământului 

În sensul său profund, noţiunea de proces de învățământ 

este legată de cea de schimbare, de transformare în timp, 

spaţiu şi formă a experienţelor de cunoaştere afectiv-

emoţionale şi psiho-motorii ale elevului, a capacităţilor sale 

fizice şi intelectuale. Este vorba de transformări cantitative şi 

calitative prevăzute şi provocate în vederea stimulării unei 

dezvoltări sau formării integrale a personalităţii elevului. 

Procesul de învăţământ se defineşte ca o dualitate 

profesor - elev, ca o relaţie a două tipuri de activităţi specifice: 

de predare (care caracterizează activitatea profesorului, sub 
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aspect logic) şi de învățare (ce defineşte efortul elevului, ca 

aspect psihologic). 

Predarea, pentru didactica tradiţională este o activitate 

de comunicare, de transmitere de informaţii, de prezentare a 

materiei de către profesor elevilor (pe care aceştia din urmă 

trebuie să o învețe), dar din punct de vedere modern predarea 

se înfâţişează ca o activitate ce urmăreşte procesul de formare a 

personalităţii elevilor prin instruire. 

Profesorul nu este numai o sursă de informare pentru 

elevi, ci în acelaşi timp este specialistul care ştie să trateze 

informaţiile, să le adapteze la particularităţile psihologice ale 

elevilor, să selecteze şi să ordoneze informaţiile pentru a 

influenta eficient formarea şi educarea personalităţii. 

El asigură condiţiile ca sursele de informare şi 

modalităţile de difuzare să functioneze în mod optim, îl 

îndrumă şi conduce pe elev să utilizeze diferite surse de 

informare. 

Profesorul gradează progresiv sarcinile, stimulează 

interesele de cunoaştere ale elevilor şi evaluează nivelul pe 

care elevii îl ating în procesul instruirii. El conferă predării 

valente formative şi în acelaşi timp urmăreşte ca actul 

învăţării să devină treptat un act de autoinstruire şi 

autoformare. 

Profesorul are rolul conducător, pentru că el concepe, 
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organizează, proiectează, dirijează toate componentele 

procesului de învăţământ. 

Din perspectiva modernă, învăţarea nu mai e privită ca o 

simplă asimilare de răspunsuri standard sau o simplă achizitie 

de cunoştinţe şi deprinderi, ci ca un proces activ de cunoaştere 

care determină schimbări în planurile cognitiv, afectiv 51 

operational ale individului şi cu timpul în profilul 

personalităţii sale. Elevul restructurează, organizează, 

sistematizează, modifică, prelucrează şi integrează noile 

cunoştinţe, învăţarea fiind concepută în esenţă ca o modificare 

intenţionată a comportamentului, condiţionată de experienţa 

dobândită de elev în învătare. 

Învăţarea se produce ca urmare a unui efort personal, a 

unei participări active, a unei angajări personale. 

Metodele de învătământ reprezintă căile prin care 

profesorul pune pe elevi în legătură cu un anumit sistem de 

cunoştinţe şi le stimulează activitatea pentru însuşirea acestora. 

Acestea servesc nu numai la transmiterea şi însuşirea 

cunoştinţelor, ci şi la dezvoltarea capacităţilor creatoare, la 

dobândirea însuşirilor de caracter, a atitudinilor şi 

convingerilor moral civice [ ]. O metodă care duce la 

promovarea originalităţii şi creativităţii este o metodă 

modernă, chiar dacă este folosită de mult: caracterul de 

modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta 
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reuşeşte să cultive însuşirile fundamentale necesare omului de 

azi şi de mâine: independenţă, spirit critic, gândire creatoare, 

aptitudini, atitudine exploratoare [ ]. Nu există metode bune 

sau rele, noi sau învechite în sine. Valoarea lor constă în 

modul cum sunt folosite, izolat sau complex pentru a putea 

servi cât mai bine obiectivele învăţământului [ ]. De la 

Socrate, care conducea interlocutorul prin dialog spre 

descoperirea adevărului, esenţa metodelor de tip euristic a 

rămas până astăzi aproape aceeaşi; I se cere elevului ca, prin 

efort personal de căutare, valorificând cunoştinţele anterioare, 

experienta şi capacităţile sale intelectuale să dobândească 

cunoştinţe, descoperindu-le independent, sub îndrumarea 

profesorului. 

Din cele expuse mai sus, reiese faptul că metodele 

didactice tradiţionale vor trebui restructurate în raport cu 

obiectivele specifice fiecărei discipline şcolare. 

Pentru ca metoda să reprezinte traducerea în fapt a unui 

obiectiv este necesar ca acesta să fie definit prin verbe de 

acţiune şi nu prin verbe ce reprezintă enunturi prea generale 

care desemnează acţiuni greu observabile. De exemplu, 

verbe ca: a descrie, a distinge, a compara, a diferentia, a 

enumera, a explica, a rezolva, a demonstra, a recunoaşte, a 

interpreta, a defini etc., indică comportamente ce au adresă 

precisă, faţă de verbe ca: a şti, a cunoaşte, a simţi că, a înţelege, 
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a fi convins etc., care reprezintă enunturi prea generale 

susceptibile de interpretări subiective şi multiple. 

Deci, operaţionalizarea obiectivelor reprezintă un 

nivel mai profund, mai analitic în definirea acestora. 

Obiectivele operaţionale redau în termeni măsurabili şi 

observabili sarcinile concrete prin care elevul trebuie să pună 

în evidenţă un anumit comportament [ ]. Enunţul unui obiectiv 

operational prin elementele sale specifice trebuie să comunice 

semnificativ unor persoane diferite o interpretare unică şi 

unitară a comportamentului care relevă capacităţile elevilor. 

Comunicate elevilor, obiectivele operaţionale clarifică 

acestora ce anume se aşteaptă de la ei, acest lucru ajutându-1 

să-şi evalueze propriile progrese. 

Necesitatea stingerii acestor obiective explică marea 

varietate a metodelor de învăţământ, potrivit cu scopurile 

urmărite, cu principiile didactice şi cu caracterul lor. 

Astfel, unele metode de învăţământ cum ar fi: 

descrierea, povestirea, prelegerea școlară, expunerea, au ca 

dezavantaj o atitudine mai puţin activă a elevului, fiind metode 

de comunicare orală. Însă, o explicație, o povestire se poate 

practica şi de elevi, pe baza observaţiilor, a cunoştinţelor sau 

experienţei lor proprii, dobândite în particular sau în şcoală. 

Elevii pot fi solicitați la întocmirea unor scheme de 

sistematizare a ideilor principale dintr-o prelegere, 



214 
 

nemaifăcându-se apel într-un grad atât de mare la memorie. 

Aceste metode reprezintă modele de organizare logică şi 

sistematică a unor materiale, modele de exprimare elevată, 

modele de abordare ştiinţifică a unor probleme complexe, 

avantaje care le impun ca strict necesare în cadrul procesului de 

învăţământ. 

Conversația euristică, problematizarea, rezolvarea de 

exerciții și probleme, algoritmizarea contribuie cu precădere la 

dezvoltarea gândirii logice a elevilor, prin formarea deprinderii 

de a propune soluţii, de a argumenta, de a găsi puncte de sprijin 

în cunoştinţele acumulate anterior, prin crearea deprinderii de a 

utiliza aceste cunoştinţe şi a le valorifica prin diverse aplicaţii. 

Aceste metode de învăţământ sunt metode active, elevii find 

antrenati intens în procesul instructiv-educativ. 

Demonstrația, experimentele de laborator, excursiile 

și vizitele în laboratoare și întreprinderi sunt metode cu 

caracter aplicativ, cu pondere mare în formarea deprinderilor 

practice ale elevilor. Este adevărat că, demonstraţia poate fi o 

metodă relativ pasivă dacă este executată de către profesor 

pentru ilustrarea unor fapte expuse de acesta, dar devine o 

metodă deosebit de activă dacă este condusă de la necunoscut 

spre cunoştinţe noi şi dacă elevii sunt implicaţi direct în 

demonstrație. 

Există metode de învățare care au o contribuție 
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deosebită în formarea la elevi a deprinderilor de a se instrui 

prin muncă independentă, cum ar fi: folosirea manualului și a 

literaturii suplimentare şi instruirea programată. 

În concluzie, metodele de învăţământ servesc la 

realizarea concomitentâ a mai multor scopuri, clasificarea lor 

în pasive şi active nefiind strict riguroasă. 

Eficienţa procesului de învăţământ depinde în mod 

esenţial de modul de organizare a conținutului informațional, 

de maniera în care se realizează sistematizarea şi corelarea 

informaţiilor şi mai ales, de modul cum sunt integarte unele 

concepte de bază. Deosebit de importantă este structurarea 

rațională a conținutului în jurul unor concepte fundamentale, 

principii şi legi ce stau la baza înţelegerii fenomenelor 

chimice cum ar fi: atom, ionizare, caracter chimic, valenţă, 

caracter electro-chimic, entalpic, entropie, energie, conservarea 

masei etc. 

Un alt criteriu de organizare a conținutului 

informațional îl reprezintă metodologia ştiinţei chimiei. 

Includerea în conținutul chimiei şcolare a direcţiilor de 

dezvoltare a metodologiei are rolul de a forma la elevi o 

viziune unitară asupra chimiei şi realităţii înconjurătoare. 

Semnificațiile încorporate în cunoştinţe se modifică (se 

nuanţează sau se estompează) în functie de modul de 

prezentare a conținutului şi de activitatea mintală a elevului. 
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Deci conținutul şi metoda se contopesc în modul de a gândi și 

acționa al profesorului şi al elevilor lui. 

Pentru a se realiza un proces de învăţământ bogat în 

conţinut, care să îmbine organic diferite forme de activitate cu 

elevii, trebuie să se folosească mijloacele de învățământ. 

Aceste resurse materiale sunt folosite în procesul de 

învăţământ de către profesor în activitatea de predare şi de 

elevi în activitatea de învăţare, cu scopul de a determina 

înţelegerea cunoştinţelor, foiiiiarea notiunilor, dezvoltarea 

proceselor intelectuale (analiza, sinteza etc.), stimularea 

gândirii creatoare, dezvoltarea unor aptitudini şi deprinderi 

experimentale, însușirea şi perfecţionarea continuă a tehnicii 

de lucru. 

Cu cât elevul trăieşte o experienţă de cunoaştere mai 

direct, prin contactul personal cu obiectele şi fenomenele, cu 

atât mai mult el își formează reprezentări şi imagini mai reale 

şi mai bogate asupra realităţii. 

Metodologia didactică trebuie corelată și cu formele 

de organizare a procesului de învăţământ. Astfel, unele 

metode de învăţământ sunt mai potrivite pentru activitatea 

frontală cu elevii, altele pentru cea pe grupe, iar altele pentru 

cea individuală. De exemplu: munca cu manualul, observația 

independentă, experimentul, exercițiul, instruirea programată 

sunt metode care dau un randament în activitatea individuală 
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sau pe grupe, pe când demonstrația, conversația euristică, 

problematizarea, asaltul de idei se pretează pentru activitatea 

frontală. 

Prin combinarea activităţilor frontale cu cele pe grupe 

şi individuale, creşte eficiența procesului de învăţământ, 

asigurând tratarea diferenţiată a elevilor şi obținerea unor 

performante şcolare ridicate. 

Trebuie folosite toate metodele, deoarece fiecare 

formă de organizare a lecţiilor conduce la formarea unor 

calităţi umane: să știe cum să învețe, să știe să colaboreze, să 

știe să se adapteze, să-şi formeze calităţi morale şi de voinţă, 

etc. 

Omogenitatea sau eterogenitatea colectivului de elevi, 

impun alegerea metodelor şi a formelor de activitate. De 

exemplu, în cazul colectivelor omogene se pot folosi proceduri 

unitare, iar în cazul celor neomogene profesorul face uz de 

numeroasele proceduri particulare corespunzătoare grupelor 

valorice de elevi. 

Eficiența unei metode se apreciază după contribuția ei 

la realizarea obiectivelor propuse.  

 

III.2. Învăţarea prin descoperirea dirijată şi sistemul 

metodelor de învăţământ, de tip euristic 

În etapa actuală se manifestă tendința că întreaga 
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metodologie didactică să fie reconsiderată în lumina 

strategiei didactice de tip euristic, care presupune o concepţie 

unitară, globală şi de durată. 

Pentru rezolvarea unei situaţii-problemă prin căutarea 

şi investigarea diverselor sale alternative în scopul găsirii 

soluţiei (care se materializează în cunoştinţe noi, procedee noi 

de acţiune şi rezolvare) elevul desfăşoară o activitate 

independentă, susţinută de reactualizarea experienţei, a 

cunoştinţelor însuşite anterior, de prelucrarea acestora, de 

observare. Noile strategii de rezolvare descoperite de elevul 

însuşi, prin efort intelectual propriu, se transformă mai uşor, 

comparativ cu procedeele sugerate de profesor sau de manual. 

Descoperirea realizată de elev trebuie dirijată corespunzător 

unui program, care se prezintă sub forma unei succesiuni de 

paşi. Descoperirea apare când se declanşează un proces intern 

de căutare şi selecție. 

Deci, din punct de vedere al strategiei utilizate în 

activitatea şcolară, metoda de învătare prin descoperire 

dirijată este o metodă de tip euristic, dar din punct de vedere al 

organizării, al programului este o metodă algoritmică. 

Paşii, ce se succed logic sunt: 

a) informația - poate proveni de la un profesor sau 

manual chiar de la elev; 

b) sarcina de activitate independentă a elevilor - este 
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formulată de profesor astfel încât să utilizeze noțiunile, 

conceptele, fenomenele, deja însuşite:  

c) construirea răspunsului de către elevi; 

d) verificarea răspunsului - este obligatorie pentru că 

de răspunsul la fiecare pas din algoritm depinde răspunsul la 

ceilalţi paşi. 

Învăţarea prin descoperire poate urma schema logică: 

Intrebare                         Situaţie – problemă 

 

Căutare      sau           Atitudine de căutare 

 

Soluţie                                   Găsirea soluției 

Dirijarea învăţării prin descoperire se realizează prin 

întrebări cu rol ajutător şi suplimentare, în funcţie de nivelul 

elevului. Astfel, se realizează o îndrumare permanentă, bine 

dozată şi eficientă, încât să nu li se dea de-a gata ceea ce pot 

descoperi singuri şi în acelaşi timp ajutorul să fie suficient ca 

elevii să poată ajunge la rezultatele aşteptate. Pentru aceasta 

este nevoie de o bună cunoaştere a elevilor pentru a şti cât, cum 

şi când trebuie ajutaţi. Profesorul trebuie să cunoască foarte 

bine etapele procesului de rezolvare a problemelor, toate 

dificultăţile care ar putea să apară în rezolvarea acestora 

pentru a acorda, la timp, sprijin acelora care au nevoie. 

Este adevărat că această metodă bazată pe încercare şi 
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tatonare răpeşte mult timp elevilor în activitatea şcolară, dar 

are o deosebită valoare formativă, dezvoltând atât 

capacităţile de cunoaştere ale elevilor (interesul, curiozitatea, 

pasiunea pentru ştiinţă), cât şi importante trăsături de 

personalitate (tenacitate, perseverenţă, spirit de ordine, 

rigurozitate, imaginaţie creatoare etc.). 

Metoda învăţării prin descoperire dirijată este des 

utilizată în predarea chimiei, deoarece poate declanşa o 

situaţie problemă prin:  

1) dezvăluirea contradicţiei dintre cunoştinţele vechi şi 

cerintele impuse de rezolvarea problemei, fapt care, făcându-1 

pe elev să-şi dea seama de suficiența datelor de care dispune, îi 

creează o puternică motivație pentru achiziţionarea 

cunoştinţelor necesare, îi trezeşte curiozitatea şi interesul 

pentru activitatea respectivă. 

2) formularea unor probleme care solicită prelucrarea 

creatoare a cunoştinţelor anterioare, reorganizarea, stabilirea 

unor corelații, analogii şi comparaţii; 

3) găsirea unor argumente în susținerea sau respingerea 

unor ipoteze, imaginarea unor modalităţi de verificare 

practică, experimentală a ipotezei admise; 

4) folosirea exerciţiilor problematizate, de diverse tipuri 

în funcţie de conținutul studiat, când se urmăreşte formarea 

capacităţilor de operare cu simboluri şi formule chimice;  
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5) cercetările din chimie efectuate de elevi, atunci când 

faptele noi nu mai pot fi explicate pe baza teoriilor existente. 

Învăţarea prin descoperire dirijată se poate realiza sub 

diferite forme, corespunzătoare formelor de raţionament pe 

care se construiesc: inductivă, deductivă şi inductiv-deductivă, 

care se îmbină în diferite moduri în predarea-învăţarea chimiei 

în acord cu specificul problemei tratate, cu metodele folosite 

şi în functie de capacităţile de cunoaştere ale elevilor care 

realizează învăţarea [ ]. 

a) Descoperirea inductivă - când elevul trece de la 

analiza şi structurarea unor date şi fapte la generalizări, sub 

forma de notiuni, definitii, reguli, principii. De exemplu: ştiind 

că sodiul şi potasiul reacţionează energic cu oxigenul şi 

descompun apa, ce puteți spune despre caracterul 

electrochimic al metalelor? 

b) Descoperirea deductivă - când elevul pleacă de la 

cazuri generale – definiții, reguli, legi, principii - însuşite 

anterior şi ajunge treptat la adevăruri noi, la judecăţi 

particulare. De exemplu: cunoscând proprietăţile chimice ale 

oxizilor (clasa a VII-a), la ce reacții participă oxidul de 

calciu CaO ? 

c) Descoperirea ipotetico-deductivă - când elevii 

formulează anumite soluții ipotetice privind cauzele sau 
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relaţiile dintre fenomenele studiate şi apoi le verifică, fie pe 

plan mintal, fie prin activitate experimentală. De exemplu: 

ştiind că 
2 3Na CO este o sare provenită dintr-un acid slab cu 

o bază tare, ce se va observa când va fi tratată cu acid 

sulfuric? 

În concluzie, metoda de învăţare prin descoperire 

dirijată, asigură condiţii pentru o activitate intelectuală intensă, 

iar cunoştinţele descoperite se structurează în achiziţii trainice. 

Conversația euristică  este una dintre cele mai active 

şi eficiente metode de învăţare prin descoperire. Specificul 

conversaţiei euristice este dialogul profesor - elev. În acest 

caz, profesorul nu instruieşte prin a transmite sau  a prezenta 

noi cunoştinţe, ci stimulează şi dirijează activitatea de învăţare 

a elevilor determinându-i la un efort personal de căutare, la 

stabilirea unor relatii cauzale, la descoperirea elementelor 

caracteristice unor categorii de fenomene chimice. Prin 

întrebările clar formulate de profesor: 

✓ întrebări convergente - care cer explicaţii, analogii, 

analize, sinteze, generalizari; 

✓ întrebări divergente - care presupun formularea mai 

multor soluții la o problemă, a mai multor răspunsuri posibile la 

o întrebare; 

✓ întrebări de evaluare - care solicită elevii să emită 
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judecăţi proprii de valoare asupra problemei abordate; elevii 

vor fi stimulați să gândească, să descopere noi adevăruri pe 

baza valorificării propriei experienţe de cunoaştere. 

Eficiența conversației euristice depinde atât de 

măiestria profesorului - în formularea, succesiunea şi 

structurarea întrebărilor - cât şi de răspunsurile elevilor. Dacă 

întrebările nu se vor adresa doar memoriei reproductive, ci şi 

gândirii, elevii vor fi capabili să formuleze ci înşişi întrebări, 

să-și pună probleme, să înveţe să poarte o conversație, să facă 

din ea o formă de cunoaştere. 

Pentru a asigura o eficienţă sporită conversației în 

predarea chimiei este necesară îmbinarea ei cu alte metode: 

experimentul de laborator, demonstraţia, observaţia etc. 

Experimentul de laborator – constituie o metodă 

fundamentală în dobândirea cunoştinţelor de chimie, dacă 

ținem seama că aproximativ 50% din activitatea la clasă trebuie 

să fie de tip practic-experimental. 

Obligându-i pe elevi să mânuiască substanțele sau 

aparatele, să emită ipoteze, să construiască instalații, să 

analizeze diversele momente ale experimentului efectuat, să 

găsească argumente în favoarea sau defavoarea ipotezelor 

propuse, experimentele chimce prezintă o valoare formativă 

şi pedagogică indiscutabilă, deoarece: 

➢ dezvoltă spiritul de observație şi gândirea elevilor; 
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➢ suscită imaginaţia şi curiozitatea ştiinţifică a 

elevilor;  

➢ formează deprinderea de muncă individuală sau în 

colectiv; 

➢ formează o serie de deprinderi practice la elevi cum 

sunt: deprinderea de a mânui substanțe, ustensile, aparatura de 

laborator; deprinderea de a identifica substanţele după 

proprietăţile lor fizice şi chimice; deprinderea de a efectua o 

serie de operaţii curente de laborator, utile nu numai în 

învăţarea chimiei, dar şi în viaţa lor particulară; 

➢ măresc interesul şi seriozitatea cu care elevii îşi 

desfâşoară activitatea. 

În funcție de aceste scopuri se deosebesc mai multe 

tipuri de experiente chimice [ ]:  

• experimente cu caracter de cercetare; 

• experimente demonstrative; 

• experimente aplicative, utilizate pentru 

verificarea posibilităţilor elevilor de a aplica în practică 

noțiunile teoretice însuşite anterior; 

• experimente organizate în mod special pentru 

formarea anumitor deprinderi practice ale elevilor. 

Experimentele chimice de laborator se organizează: 

a) în timpul predării - învăţării de noi cunoştinţe;  
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b) după terminarea unei teme sau a unui capitol; 

c) în cadrul cercurilor de chimie. 

Lucrările practice - experimentele de laborator se pot 

grupa astfel: 

1. lucrări de laborator demonstrative, efectuate de 

profesor, pe care elevii le urmăresc, fiind antrenaţi să constate 

corelația cauză - efect; 

2. lucrări de laborator executate frontal, de întreaga 

clasă; elevii sunt puşi în aceleaşi condiții de muncă şi 

efectuează simultan aceleaşi lucrări. 

3. lucrări de laborator care se desfăşoară sub 

îndrumarea profesorului şi la realizarea cărora participă efectiv 

grupe de elevi. 

Pregătirea experimentelor chimice necesită multă atenție 

din partea profesorului, deoarece el trebuie să asigure bune 

condiţii tehnico-materiale; să stabilească un plan în care 

experimentul chimic să se întrepătrundă cu părţile teoretice, 

să stabilească unele măsuri organizatorice stricte privind 

desfăşurarea experimentelor. 

Metoda experimentală nu trebuie înţeleasă ca un 

simplu mod de cunoaştere senzorială a lucrurilor, ci ca un 

proces psihic complex, care presupune gândirea teoretică []. 

Modelarea este metoda de studiere a realităţii cu 

ajutorul modelelor - materiale sau ideale - ca analoage ale 
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obiectelor, fenomenelor şi proceselor din realitate. Modelul este 

un sistem material sau teoretic (logico-matematic) ce descrie 

sau reproduce numai acele determinări esentiale de care este 

absolută nevoie pentru a explica sau a demonstra o structură 

conceptuală, el fiind un analog al originalului prin totalitatea 

caracterelor lui care sunt esenţiale efortului mintal de elaborare 

a noțiunilor respective. 

În predarea chimiei se folosesc: 

a) Modelarea similară - realizată prin intermediul 

modelelor materiale care reproduc sistemul original (machete, 

aparate, instalaţii). 

b) Modelarea prin analogie - bazată pe asemănarea 

dintre model şi original. După specificul lor, putem distinge 

următoarele tipuri de modele didactice: 

1. Modele didactice obiectuale - care reproduc sub 

formă materială diferite obiecte, fenomene din 

realitate (machete, mulaje, modele moleculare şi 

atomice). 

2. Modele didactice figurative - care reproduc 

obiectul, fenomenul original cu ajutorul unor imagini 

(scheme ale proceselor tehnologice, ale aparatelor 

utilizate, diagrame, reprezentări grafice). 

3. Modele didactice matematice sau simbolice - care 

reproduc originalul cu ajutorul semnelor convenţionale 
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(formule chimice, ecuaţii chimice, modele geometrice). 

Utilizarea modelării are însă anumite limite specifice 

fiecărui model. Problematica metodică legată de folosirea 

metodelor se referă la asimilarea lor din punct de vedere al 

semnificatiilor ce le capătă aceste forme de schematizare şi 

obiectivare a unor relații interne, complexe, privind 

fenomenele chimice. 

Totuşi, datorită valorii sale demonstrative şi explorativ-

explicative ridicate, modelarea a devenit o metodă activă de 

mare valoare in predarea chimiei. 

Problematizarea 

Poate fi considerată ca o variantă a conversației 

euristice şi în acelaşi timp a constituie, poate, cea mai 

importantă modalitate de învăţare prin descoperire. Elevii sunt 

în permanenţă stimulați prin întrebări, sunt puşi în situația de 

a utiliza cunoştinţele lor în explicarea diferitelor fenomene, 

sunt orientați către sesizarea unor aspecte importante, 

adevăruri noi prin mobilizarea tuturor resurselor lor. 

Cadrul şi procedeele de învăţare prin rezolvări de 

întrebări - problemă sau situaţii - problemă vor fi diferite în 

funcție de conținutul lecţiilor, de cunoştinţele elevilor, de 

pregătirea ştiinţifică şi metodică a profesorului, de experiența 

sa proprie. 

Esenţa problematizării constă în crearea situațiilor - 
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problemă şi dirijarea gândirii elevilor în activitatea de 

rezolvarea acestora. În rezolvarea oricărei situatii - problemă, 

elevul trebuie să parcurgă o serie de etape:  

1. Punerea problemei, înţelegerea datelor problemei, 

a dificultăţilor pe care le implică, confruntarea cu problema. 

2. Căutarea soluției, care presupune examinarea 

datelor situaţiei problemă, formularea ipotezei de lucru, 

reactualizarea selectivă a cunoştinţelor, a experienţei dobândite 

recent, stabilirea de corelaţii, operarea cu informaţiile, 

stabilirea modului de rezolvare şi comunicare. 

3. Găsirea soluției. 

4. Verificarea soluţiei sau a rezolvării propuse.  

Dintre tipurile de situații - problemă pot fi menționate: 

a) Probleme care pot fi rezolvate prin valorificarea 

creatoare a cunoştinţelor asimilate anterior; 

b) Probleme de studiu analogic în însuşirea 

independentă a unor cunoştinţe (de exemplu, privind 

elemente cu structură şi proprietăţi asemănătoare din aceeaşi 

grupă a sistemului periodic); 

c) Exerciţii problematizate care implică operarea in 

cadrul problematizat cu cunoştinţele despre metodele de 

obținere şi despre proprietăţile substanţelor chimice studiate; 

d) Formularea independentă a unor ipoteze şi 

verificarea lor, compararea unor puncte de vedere sau a 



229 
 

diverselor moduri de abordare a unor fenomene, procese sau 

idei. 

Problematizarea oferă mari avantaje de ordin 

formativ, creând condiţiile pentru dezvoltarea intelectuală a 

elevilor, pentru dobândirea unor vederi mai largi asupra 

subiectului studiat şi dezvoltând la elevi gândirea ştiinţifică, 

independenţa în gândire, capacitatea de transfer. Ea trebuie 

folosită nu numai în predarea - învăţarea noţiunilor noi, ci şi în 

realizarea şi interpretarea experimentelor didactice, in 

fixarea, controlul şi aprecierea gradului de însuşire a 

cunoştinţelor de către elevi. Pot fi utilizate fişele de lucru 

(fişe de instruire problematizată, fişe de dezvoltare, fişe de 

exerciţiu, fişe de completare de cunoştinţe) sau un aparat de 

proiecţie. 

Munca cu manualul este o metodă de tip euristic de 

predare - învăţare a chimiei, care foloseşte o tehnică 

tradiţională de învăţare după un text scris, dar într-un stil nou, 

adaptat actualei tehnologii didactice moderne. Profesorul 

urmăreşte formarea capacităţii elevului de a folosi conştient, 

cu o anumită rapiditate, corect şi în mod eficient o sursă de 

informare scrisă. Pentru elev, manualul este principalul 

instrument de lucru, iar pentru profesor el este un ghid asupra 

volumului de cunoştinţe şi asupra modului de organizare a 

activităţii în clasă. 
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Manualul poate fi folosit pentru: 

 a consulta sistemul periodic al elementelor, a 

extrage datele din diferite tabele şi anexe; 

 a citi cu atenție textul problemei - întrebări, a 

exercitiului sau a temei de control pe care o are de rezolvat; 

 a lectura cu grijă sarcinile de lucru care îi revin la 

efectuarea unei experienţe; 

 a desprinde din figurile care însoţesc textul, etapele 

de lucru şi aparatura folosită in diferitele lucrări practice; 

 a confrunta concluziile proprii cu cele din manual; 

 a folosi algoritmii de lucru indicaţi la stabilirea 

formulelor chimice, soluționarea problemelor de calcul 

stoichiometric şi de determinare a concentraţiilor soluţiilor; 

 a stabili utilizările unei substanțe chimice pe baza 

gravurilor din manual. 

Oricâte calităţi ar întruni un manual (text clar, concis, 

bine sistematizat, riguros ştiinţific etc.), el nu poate însă 

substitui niciodată munca profesorului. 

Asaltul de idei este o metodă de discuție în grup. 

Pentru căutarea şi găsirea celei mai adecvate soluţii, 

participantii la discuţia în grup enunţă cât mai multe idei, fără a 

fi preocupaţi de evaluarea critică a acestora. Într-o etapă 

următoare se realizează analiza, selecția şi elucidarea calităţii 

soluţiilor elaborate de către membrii colectivului care au 
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participat la emiterea lor, dirijați de către conducătorul 

grupului. Discuţiile se desfăşoară într-o ambianţă destinsă, 

elevii sunt stimulaţi permanent să construiască, pe cât posibil, 

pe ideile precedente enunțate de colegii din grup, să realizeze 

noi corelații, să stabilească noi legături cauzale şi să ajungă la 

idei superioare celor iniţiale. 

Această metodă de învăţare înlesneşte confruntarea 

între elevi la nivelul clasei, lasă câmp deschis de manifestare 

activă a independenţei în gândire, realizează cadrul unei 

învăţări creatoare, sporeşte randamentul în învăţare, facilitează 

o bună conexiune inversă. 
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CAPITOLUL IV 

EVALUAREA PERFORMAȚELOR ŞCOLARE 

 

Pentru stabilirea gradului de atingere a unor obiective se 

recurge la diferite metode cum sunt: observația curentă a 

elevilor, verificarea acestora prin întrebări, prin lucrări scrise, 

prin teste etc., care permit măsurarea şi aprecierea activităţilor. 

Evaluarea randamentului şcolar pe baza obiectivelor 

are implicaţii directe în formarea capacităţilor de autoevaluare 

a elevului, condiţie pentru stimularea şi dozarea efortului său, 

pentru autocontrolul şi spiritul autocritic necesar în acţiunile 

sale. 

Evaluarea reprezintă un proces menit să măsoare şi să 

aprecieze valoarea rezultatului sistemului de educatie sau a 

unei părţi a acesteia, eficacitatea resurselor, a condiţiilor şi a 

operaţiilor propuse, în vederea luării deciziilor privind 

ameliorarea activităţii în etapele următoare. 

Rezultatele evaluării sunt folosite nemijlocit pentru 

realizarea reglării procesului de învăţământ prin redefinirea 

obiectivelor, reorganizarea conținutului sau a strategiei 
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didactice. 

În funcţie de cantitatea de informație asimilată de către 

elevi, evaluarea poate fi:  

✓ evaluare parţială, când se verifică elementele 

cognitive sau comportamentale secvenţiale (prin ascultarea 

curentă, extemporale, probe practice curente); 

✓ evaluare globală, când cantitatea de cunoştinţe şi 

deprinderi este mare, datorită acumulării acestora (prin 

examene, concursuri). 

În funcție de perspectiva temporală, putem identifica: 

✓ evaluarea inițială - care se face la începutul unei 

etape de instruire; 

✓ evaluarea finală - care se realizează la sfârşitul unei 

perioade de formare.  

Prin colaborarea celor două criterii se poate ajunge la o 

altă clasificare:  

- evaluarea cumulativă (sau sumativă); 

- evaluarea continua (sau formativă). 

Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare 

sunt: 

a) evaluarea bazată pe discuții orale, libere, pe baza 

unei tematici dinainte stabilite; 

b) evaluarea pe baza unor probe scrise (lucrări de 

scurtă durată, lucrări din unul sau mai multe capitole, lucrări de 
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examen etc.). 

c) evaluarea prin probe practice 

Notarea este un act de ataşare a unei etichete, a unui 

semn, unui anumit rezultat al învățării. 

Nota este un indice ce corespunde unei anumite 

realizări a randamentului şcolar. 
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CAPITOLUL  V 

EXPERIMENT DIDACTIC ORIGINAL 

 

V.1. Scopul cercetării metodice 

Scopul cercetării temei Învăţarea prin descoperire 

dirijată a halogenilor a fost: 

❖ să arate eficiența metodelor de învăţare logică, activ-

participativă în predarea chimiei; 

❖ să verifice eficiența formativă a metodologiilor 

didactice aplicate în experiment; 

❖ să ofere modele de organizare a unor activităţi cu 

elevii care să conducă la dezvoltarea unor gândiri logice, 

rationale, ca şi la dezvoltarea capacităţilor de investigare şi 

interpretare a flexibilităţii şi mobilităţii în gândire, a 

deprinderilor de muncă intelectuală în scopul realizării tuturor 

obiectivelor; să găsească noi modele de organizare a evaluării 

procesului educațional, în corelație cu scopul urmărit. 

S-au urmărit, de asemenea şi următoarele obiective 

cadru: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice, a 

terminologiei şi a conceptelor specifice chimiei; 

 Dezvoltarea capacităţii de experimentare şi de 
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explorare / investigare a realităţii prin folosirea unor proceduri 

şi instrumente specifice chimiei; 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză şi de rezolvare de 

probleme; 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare, utilizând 

limbajul specific domeniului chimiei. 

 

V.2. Metodologia cercetării metodice 

În functie de obiectivele propuse mai sus, am apreciat 

rezultatele obținute de elevi în anii şcolari 2000 – 2001 şi 2001 

- 2002, folosind două eşantioane. 

a) un eşantion experimental (clasa a VIII-a A şi clasa     

a IX-a A a Liceului Teoretic Băile Olăneşti); 

b) un eşantion martor (clasa a VIII-a B şi clasa a IX-a B 

a Liceului Teoretic Băile Olăneşti); 

Elevii din cele două eşantioane au avut, practic, aceleaşi 

condiţii de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, iar 

zestrea materială şi genetico-ereditară se aseamănă, clasele 

având nivel valoric (7-8). 

Clasele supuse experimentului au fost instruite 

conform programei şcolare de chimie, în acelaşi mod, iar 

probele de verificare au fost identice. 

 Metodele folosite pentru realizarea cercetării au fost: 

1. Învăţarea prin descoperire - înţeleasă ca modalitate 
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de lucru, elevii find subiecţi ai cunoaşterii ştimţifice; 

2. Metoda observației – a constat în urmărirea 

sistematică a diferitelor aspecte ale activităţilor elevilor la 

lectie, în funcţie de constatările făcute luând şi deciziile 

corespunzătoare desfaşurării în continuare a experimentului; 

3. Studiul documentelor şcolare ale elevilor (cercetarea 

cataloagelor, a lucrărilor de control, a notiţelor şi caietelor de 

teme pentru acasă), permiţând realizarea unei imagini cât mai 

corecte despre nivelul de cunoştinţe al elevilor din clasă; 

4. Conversaţia individuală sau colectivă a vizat 

cunoaşterea părerilor elevilor cu privire la metodele şi 

procedeele utilizate în lecţii, a dificultăţilor întâmpinate de 

aceştia în procesul dobândirii de noi cunoştinţe în cadrul 

experimentului; 

5. Metoda evaluării statistice - folosită atât ca metodă 

de investigare, cât şi ca metodă de interpretare a datelor; 

6. Problematizarea - cu scopul dezvoltării gândirii 

independente, productive, in căutarea soluţiilor posibile; 

7. Experimentul de cercetare - elevii sunt familiarizați 

cu demersul investigaţiei ştiinţifice. 

 

 

V.3. Testarea iniţială a eşantionului de studiu 

Pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor, la 
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începutul experimentului am aplicat celor două clase o probă 

de control prin care am verificat cunoştinţele teoretice şi 

practice pe care elevii le posedau în acel moment la obiectul 

chimie. 

Proba se referea la noţiuni fundamentale învăţate până 

atunci la capitolul Nemetale în general şi în special la grupa 

halogenilor şi anume: starea naturală a halogenilor, poziția în 

sistemul periodic, metode de obținere, proprietăţi fizice 

generale şi proprietăţi chimice generale ale acestora, 

reactivitatea halogenilor. 

 

V.3.1. Proba de evaluare iniţială 

1. În tabelul de mai jos sunt reprezentați halogenii şi 

caracteristicile acestora. Stabiliți:  

a)   câţi electroni are fiecare atom pe ultimul strat;  

b) cum variază în grupă Z, A, raza atomică şi 

caracterul electronegativ. 

Pentru elevii clasei a IX-a se vor adăuga coloane la 

tabel corespunzător repartiţiei electronilor pe straturi, 

substraturi şi orbitale ....................................................10 p 

 

Denumirea 

elementului 

Simbol 

chimic 

Număr 

atomic 

Z  

Număr 

de masă 

A  

Repartiția electronilor pe straturi 

K  L  M  N  O  P  Q  
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Fluor F  9 19        

Clor F  17 35        

Brom 
F  35 80        

Iod 
F  53 127        

Astaliu 
F  85 210        

2. Pe baza cunoştinţelor anterioare, reprezentaţi 

procesele de ionizare ale atomilor de F  şi .Cl Ce 

electrovalenţă au aceste elemente? .........................................5 p 

3. Reprezentaţi grafic formarea moleculelor de brom şi 

iod.  ..........................................................................................5 p  

4. Se dau umiătoarele elemente: 1 At ; 2 ;Cl 3F ; 4 I ;   

5 .Br   

Aranjaţi elementele date în ordinea creşterii razelor lor 

atomice ...................................................................................5 p 

5. În grupa 17 (VII A), caracterul electronegativ al 

halogenilor creşte şi numărul atomic Z scade la: 

a) F la At ; 

b) At  la F ; 

c) Cl  la F şi F la Br ; 

d) Br la I  şi I  la Cl .................................... 5p  

6. Culoarea halogenilor se intensifică la: 

a) I la F ; 

b) F  la I ;  
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c) Toti halogenii au aceeaşi culoare; 

d) Nici un halogen nu este colorat ........................5 p 

7. Indicaţi prin săgeţi corespondenţa dintre starea de 

agregare şi halogenii daţi: 

 

 

 

 

 

 

 

      ................................................5 p 

8. Răspundeţi la următoarele întrebări prin exemple 

concrete: 

a) Cu ce categorii de elemente se pot combina 

halogenii? ...................................................................5 p 

b) Ce tip de compuşi rezultă în urma reacţiilor 

halogenilor cu elementele cu puternic caracter 

electropozitiv? Argumentaţi răspunsul prin două 

exemple. ......................................................................5 p 

c) De ce moleculele halogenilor sunt diatomice 

şi nu monoatomice ? ................................................5p 

d) Se găsesc atomi de halogeni liberi în natură ? Da / 

Nu  ..............................................................................5p 

F  

Cl  

Br
 

I  

At  

Gaz 

Solid 

Lichid 
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Pentru  elevii claselor a IX-a se mai adugă următoarele 

probleme 

9. Sub aspectul proceselor redox, nemetalele prin 

ionizare se 
reduc

oxideaza
 jucând deci rol de 

oxidant

reducator
. Ştergeţi cu 

o linie afirmaţia incorectă şi argumentaţi răspunsul ales ... 5p 

10. Se efectuează electroliza a 750 kg topitură de KCl

de puritate 95%. Să se scrie procesele care au loc la electrozi 

şi să se calculeze cantităţile de produse care se obţin în urma 

electrolizei...............................................................................   5 p 

În urma rezultatelor obținute de elevii claselor a VIII-a 

A, a VIII-a B, a IX-a A, şi a IX-a B, după o oră de lucru, am 

ajuns la concluzia că aceste clase se situează pe poziţii 

valorice apropiate (media 8,45 - clasa a VIII-a A; 8,20 - clasa 

a VIII-a B; 7,25 - clasa a IX-a A şi media 7,40 - clasa a IX-a 

B). 

Am constatat şi faptul că principalele noţiuni învăţate la 

tema Halogeni sunt în general bine stăpânite de elevi. 

V.3.2. Ilustrarea prin descoperire dirijată în 

cadrul temelor: Clorul; Acidul clorhidric 

Exemplul metodic a constat în realizarea unor lecţii în 

cadrul capitolului Halogeni şi compuşi mai importanti ai 

acestora. Numărul de ore alocat a fost conform programei 

de chimie, pentru fiecare temă în parte. 



242 
 

În continuare sunt prezentate câteva proiecte didactice 

folosite în cadrul proceselor de asimilare a cunoştinţelor la 

temele prezentate mai sus - la nivelul claselor a VIII-a şi a 

IX-a (în paralel), prin metoda descoperirii dirijate în special, 

combinată cu celelalte metode de învăţare activ-participativă. 

 

Proiect de lectie nr. 1 

Tema: Clorul 

Titlul lecției: Clorul. Structură, metode de obținere, 

proprietăţi fizice  

Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe 

Metode didactice: învăţarea prin descoperire dirijată, 

experimentul, problematizarea. 

Materiale didactice: sistemul periodic al elementelor, 

manuale şcolare, ustensile şi substante chimice.  

Mijloace de învăţământ: retroproiectorul. 

 

Obiective: 

- să stabilească relaţia dintre structura învelişului de 

electroni şi poziţia clorului în sistemul periodic; 

- să identifice caracterul nemetalic al clorului; 

- să completeze cu formule chimice ecuaţiile unor 

reacţii de obținere a clorului; 

- să interpreteze observațiile şi rezultatele 
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demonstraţiilor experimentale efectuate;  

- să efectueze calcule chimice pe baza metodelor 

de obținere. 

Desfăşurarea lecției: 

Captarea atenției: Clorul a fost descoperit în 1774 (de 

către C.W. Scheele) şi I s-a dat acest nume după culoarea sa 

verzuie (chloros = verde - galben în limba greacă). 

Enunţarea obiectivelor: După această oră va trebui să 

indicaţi metodele de obținere şi proprietăţile fizice ale clorului 

şi să efectuați calcule chimice pe baza cunoaşterii acestora. 

Verificarea şi reactualizarea unor cunoştinţe studiate 

anterior şi conducerea învăţării se va realiza cu ajutorul fişei 

de lucru: 

Fişă de lucru 

Tema: Clorul. Structura atomului, stare naturală, 

metode de obţinere, proprietăţi fizice. 

Informația 1 

Clorul ( )Cl  se găseşte sub forma unui amestec de 2 

izotopi 
35

17Cl şi 
37

17Cl  cu masa atomică 35,5 g/mol. 

Sarcina aplicativă 1 

Clorul se găseşte răspândit în natură sub forma unor 

izotopi 
35

17Cl şi 
37

17Cl  în proporţie de 75,4%, respectiv 24,6 %. 



244 
 

Calculaţi masa atomică a elementelor ținând cont de această 

răspândire. 

Răspuns 1- 
1R  (înainte de confruntare) 

................................................................ 

................................................................ 

Răspuns 1- 
'

1R  (după confruntare) 

75,4 24,6
35 37 26,39 9,102

100 100

35,492

Cl Cl

Cl

M M

M

=  +  → = +

=

 

Sarcina aplicativă 2 

Considerând izotopii clorului stabiliţi şi argumentaţi:  

a) structura atomului; 

b) poziţia în sistemul periodic;  

c) valența; 

d) caracterul chimic. 

 

Răspuns 2 - 
2R  (înainte de confruntare) 

............................................................................ 

........................................................................... 

Răspuns 2- 
'

2R  (după confruntare) 

a)  

35 17

17 18 ,p

nCl +

−  în nucleu 
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37 17

17 20 ,p

nCl +

−  în nucleu 

Învelișul electronic 

b) 

7

17 8

2

M e

e L e

K e

−

− −

−

 →


→


→

                     2 2 6 2 51 2 2 3 3s s p s p  

(pentru clasa a VIII-a)               (pentru clasa a IX-a) 

gr.17(VIIA) 

per.3 

nemetal, frecvent monoalent 

valență variabilă (1,3,5,7) 

Informația 2 

Formula chimică a clorului este 
2Cl  

Sarcina aplicativă 

Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de 

2Cl  şi explicați tipul de legătură format. 

Răspuns 
3R  (înainte de confruntare) 

.................................................................... 

.................................................................... 

Răspuns 
'

3R  (după confruntare) 

: : : : : : :Cl Cl Cl Cl Cl Cl
 

+  → = 
 

 

- legătură covalentă nepolară 
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Informația 3 

Clorul se poate obține atât în industrie prin electroliză 

(descompunerea electrolitică) a clorurii de sodiu, cât şi în 

laborator prin tratarea acidului clorhidric cu diverşi agenţi 

oxidanți 
3(KClO  sau 

4KMnO − clasa a IX-a) 

Sarcina aplicativă 4 

Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la 

electroliza topiturii de .NaCl  

Răspuns 
4R  (înainte de confruntare) 

.................................................................. 

................................................................. 

Răapuns 
'

4R  (după confruntare) 

22 2
electroliza

topitură
NaCl Na Cl⎯⎯⎯⎯→ +  (clasa a VIII-a) 

( )

( )
2; 2

Na e Na

Cl e Cl Cl Cl

+ −

− −

− + →

+ − → →
 

(pentru clasa a IX-a) 

Ecuația reacţiei globale:  

22 2
topitură
NaCl Na Cl→ +  

Sarcina aplicativă 5 

Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc prin tratarea 

HCl cu 
3KClO şi 

4KMnO  
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Răspuns 5 - 
5R  (înainte de confruntare) 

............................................................ 

........................................................... 

Răspuns 5 - 
'

5R  (după confruntare) 

3 2 2

4 2 2 2

6 3

2 16 5 2 2

KClO HCl Cl KCl H O

KMnO HCl O MnCl KCl H O

+ → + +

+ = + + +
 

Informația 4 

Clorul nu se găseşte în natură în stare liberă; el există 

sub formă de combinaţii, din care cea mai importantă 

combinatie este NaCl (sare gemă sub formă de zăcăminte sau 

dizolvată în apa mărilor şi a oceanelor). 

În corpul omenesc clorul este conținut în plasma 

sangvină şi în lichidul intracelular. 

Rezumat 

1. Clorul se găseşte sub forma a doi, izotopi 
35

17Cl şi 
37

17Cl  

2. Masa atomică: 35,5 

3. Formula chimică: 
2Cl  

Structură: : : :Cl Cl - legătură covalentă nepolară  

Sarcina aplicativă 6 

Preparaţi clorul (sub nişă deoarece este foarte toxic) 

folosind instalatia din figura alăturată şi culegeţi-1 pe rând: într-

un pahar Erlenmeyer, prin dezlocuirea aerului (a) într-un cilindru 
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prin dezlocuirea apei sărate (b) într-o sticlă de culoare închisă 

(c) 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 

Ce aspect are clorul? 

Ce densitate are dacă poate dezlocui aerul? 

Ce solubilitate are în apă ? 

ATENȚIE! Clorul este toxic. Concentrația de 0,6% este 

mortală! 

 

 

Răspuns 6 – 
6R (înainte de confruntare) 

............................................................................. 

............................................................................. 

Răspuns 6 – 
'

6R (după confruntare) 

- Clorul este un gaz galben-verzui, cu miros pătrunzător, 

sufocant  

- Are densitatea mai mare decât a aerului  
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- Este solubil în apă, formând apa de clor 

Sarcina aplicativă 7  

Introduceţi în apă de clor proaspăt preparată o bucată 

mică de stofă şi o hârtie proaspăt scrisă cu cerneală. Ce 

remarcați? 

Răspuns 7 - 
7R  (înainte de confruntare) 

....................................................................... 

....................................................................... 

Răspuns 7 - 
'

7R  (după confruntare) 

Apa de clor are proprietăţi decolorante. 

Pentru fixarea cunoştinţelor la obținerea clorului, 

profesorul prezintă următoarele exerciții problematizate: 

1. Prin electroliza NaCl  topite se obține 1 m3 de clor 

gazos la temperatura de 27°C şi presiunea de 2 atm.  

a) Să se afle cantitatea de NaCl  descompusă prin 

electroliză;  

b) Să se scrie procesele redox ce au loc la electrozi, 

tipul reactiilor chimice, accentul oxidant şi reducător, 

ecuaţia reacţiei globale (numai pentru clasa a IX-a). 

2. În laborator clorul se prepară prin oxidarea HCl  cu 

substanţă oxidantă ( )3 .KClO Se cere:  

a) scrierea ecuaţiei reacției chimice;  

b) cantitatea de substanţă oxidantă în grame şi moli 
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dacă reacţionează 24,092  10 23  molecule de acid. 

1) 

a) 0 0 0
0 0

0 0

10 2 1 273

300

p V pVTpV
V V

T T p T

  
= → = → = →  

0 1,82V→ = m
3

2Cl (c.m.) 

3

3

1,82

2
2 58,5

22,4

2 2
x kg m

electroliză

kg
m

NaCl Na Cl


⎯⎯⎯⎯→ +  

2,58 5 1,82
9,5

22,4
x x

 
= → = kg NaCl  

b) 
topit

NaCl Na Cl+ −→ +  

( )Na e Na+ −− + →  reducere (agent oxidant) 

( )Cl e Cl− −+ − →  oxidare (agent reducător) 

22Cl Cl→  

 

Ecuația reacției globale: 

22 2
electroliză

topit
NaCl Na Cl⎯⎯⎯⎯→ +  

2) 

23

23

2 4,09210

3 2 2
6 6,02310 3 22,4122,5

6 3 3
x g ylmolecule

molecule lg

KClO HCl Cl KCl H O
 

  

+ → + +  

23

23

122,5 2 4,092 10
81,66

6 6,023 10
x x

  
= → =

 
g 

3KClO  

81,66
0,66

122,5
=  moli 

3KClO  
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23

23

122,5 2 4,092 10
44,81

6 6,023 10
y y

  
= → =

 
l 

2Cl  

Tema 

1. Din ce masă de clorură de sodiu se poate obține prin 

electroliză aceeaşi masă de clor ca aceea care se formează prin 

reactia a 245 g 
3KClO cu acidul clorhidric? 

Comentariu: 

Textul fişei a fost structurat logic şi prevăzut elevilor în 

paşi mici, astfel încât după o informaţie urmează sarcini de 

rezolvat concrete, în aşa fel încât să aibă drept rezultat 

însuşirea corectă de către elevi a noţiunilor legate de structura, 

obţinerea şi proprietăţile fizice ale clorului. 

Pentru confirmarea sau informarea răspunsului dat 

de către elevi se oferă la retroproiector răspunsurile corecte, 

urmând astfel să se elimine lacunele din pregătirea elevilor. 

Proiect de lectie nr. 2 

Tema: Clorul 

Titlul lecţiei: Proprietăţi chimice ale clorului. 

Întrebuinţări 

Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe 

Metode didactice utilizate: învăţarea prin descoperire 

dirijată, experimentul, exerciţiul  

Materiale didactice: substanțe şi ustensile de laborator, 
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fişa de lucru, folii pentru retroproiector  

Mijloace de învăţământ: retroproiectorul 

Obiective: 

- Să indice proprietăţile fizice, chimice şi biochimice 

ale clorului, funcţie de factorii care le determină; 

- Să stabilească relația cauzală între structura atomului 

şi proprietăţile chimice ale clorului; 

- Să completeze cu formule proprietăţi ale clorului; 

- Să efectueze calcule chimice pe baza proprietăţilor 

chimice ale clorului;  

- Să deducă importanţa şi utilizările clorului din 

proprietăţile acestuia. 

Desfăşurarea activităţii 

Captarea atenției 

Experimental s-a constatat că elementul clor este foarte 

reactiv, reacționând atât cu metalele cât şi cu unele nemetale 

care ard în atmosferă de clor.  

Enunțarea obiectivelor 

După această oră va trebui să indicaţi proprietăţile 

chimice ale clorului şi să efectuați calcule chimice pe baza 

cunoaşterii acestora. 

Prezentarea noului conţinut - conducerea învăţării se 

realizează cu ajutorul fişei de lucru chimice ecuaţiile unor 

reactii cc pun in evidenţă 
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Fişă de lucru 

Tema:Proprietăţile chimice ale clorului. Întrebuințări 

Amestecul format din volume egale de 
2H  şi se aprinde 

spontan. Hidrogenul arde în clor, formând acidul clorhidric, gaz 

incolor, cu miros înţepător. 

Sarcina aplicativă 1 

Scrie reacția de ardere a hidrogenului în clor, 

specificând tipul reacţiei chimice 

Răspuns 1 - 
1R  (înainte de confruntare) 

............................................................... 

............................................................... 

Răspuns 1 -  
'

1R  (după confruntare) 

2 2 2H Cl HCl+ =  reacţie de combinare 

Informația 2 

Clorul extrage hidrogenul din compuşii organici 

Sarcina aplicativă 2 

De ce arderea unei lumânări de stearină (compus 

organic în a cărui compoziţie intră C  şi H ) într-o atmosferă de 

clor are loc cu degajarea unei cantităţi mari de fum? 

Răspuns 2 - 
2R  (înainte de confruntare) 

.............................................................. 

............................................................... 
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Răspuns 2 - 
'

2R  (după confruntare) 

Clorul a extras hidrogenul din compusul organic, 

formând C  şi HCl  (g) 

2Cl  + comp. organic (C  şi H ) C HCl→ +  (g) 

Informația 3 

Clorul atacă metalele (inclusiv aurul), formând cloruri. 

Sarcina aplicativă 3 

Preparaţi în 4 vase cilindrice clor din clorat de potasiu şi 

acid clorhidric. Acoperiţi fiecare cilindru cu câte o sticlă de 

ceas. În atmosfera de clor din fiecare vas introduceti câte un 

metal: , , , .Na K Mg Fe  

a) Notaţi observaţiile pe caiet 

b) Repetaţi experienţa cu ,Mg după ce-1 încălziţi puţin 

la flacăra unui bec de gaz. 

c) Repetaţi experiența cu sârma de fier, după ce aţi 

ţinut-o în flacără până s-a înroşit.  

d) Scrieți ecuațiile primelor 3 reacţii chimice care au 

avut loc şi denumiţi substanțele formate. 

Răspuns 3 - 
3R (înainte de confruntare) 

...................................................................... 

...................................................................... 

Răspuns 3 - 
'

3R  (după confruntare) 
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a) Numai Na  şi K  reacţionează cu 
2Cl  la temperatura 

obişnuită. 

b) Magneziul a reacționat numai după ce a fost încălzit 

c) Fierul a reacționat numai după ce a fost înroşit în 

flacără 

d)  
22 2Na Cl NaCl+ =  clorură de sodiu 

     
22 2K Cl KCl+ =      clorură de potasiu 

2 2Mg Cl MgCl+ =    clorură de magneziu   

Concluzii 

Clorul reacţionează cu metalele în condiţii diferite, în 

functie de reactivitatea fiecăruia. 

Cu metalele din grupa 1 (I A) care sunt puternic 

electropozitive reacția are loc la temperatura obişnuită. 

Magneziul, situat în grupa a 2-a (II A) trebuie încălzit 

pentru a reacționa. 

Fierul, care este un metal tranzițional, are nevoie de o 

cantitate mult mai mare de căldură pentru a reacționa cu clorul. 

Reține: metalele care prezintă valenţă variabilă 

(exemplu Fe (II; III) şi Cu (I; II) arse în atmosferă de clor 

formează clorurile superioare). 

Sarcina aplicativă 4 

e) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice ale Fe  şi Cu cu 

clorul. 
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Răspuns 4 - 
4R  (înainte de confruntare) 

................................................................. 

................................................................. 

Răspuns 4 - 
'

4R  (după confruntare) 

2 32 3 2Fe Cl FeCl+ =  

2 2Cu Cl CuCl+ =  

Informația 4 

Fosforul şi siliciul se aprind de la sine în clor.  

2 2;O N şi C  nu reacţionează direct cu clorul. 

Informatia 5 

Clorul introdus în apă se dizolvă parţial; o parte din 

moleculele dizolvate reacţionează cu apa, conducând la acid 

clorhidric şi acid hipocloros. 

Sarcina aplicativă 5 (numai pentru clasa a IX-a)  

Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice a clorului cu apa. 

Răspuns 5 - 
5R (înainte de confruntare) 

.............................................................. 

.............................................................. 

Răspuns 5 - 
'

5R (după confruntare) 

2 2Cl H O HCl HClO+ = +  

Informația 6 

Compuşii clorului în care acesta are . .N O  + l nu sunt 
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stabili, lumina favorizând descompunerea acestora. 

Sarcina aplicativă 6 

De ce apa de clor se păstrează în sticle de culoare 

brună? 

Răspuns 6 - 
6R  (înainte de confruntare)  

............................................................... 

............................................................... 

Răspuns 6 - 
'

6R  (după confruntare) 

Apa de clor se păstrează în sticle de culoare închisă 

deoarece lumina favorizează transformarea HClO  în .HCl  

Rezumat 

1. Clorul, datorită electronegativităţii sale mari, are o 

reactivitate ridicată. 

2. El acceptă cu uşurinţă : : :e Cl Cl
 

− → 
 

pe care îl 

poate lua de la hidrogen, metale, nemetale şi din compuşii lor. 

3. Reacţionează cu hidrogenul formând acid clorhidric. 

4. Sulful aprins continuă să ardă în clor. 

5. Fosforul şi siliciul se aprind de la sine în clor. 

6. Cu metalele, clorul reacţionează diferit, în funcţie de 

reactivitatea acestora (poziţia metalului în seria de activitate). 

7. Reacţionează parţial cu apa, formând acid hipocloros 

(instabil la lumină) şi acid clorhidric. 
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Informația 7 

Clorul se foloseşte ca materie primă în industria chimică 

(fabricarea maselor plastice, a pesticidelor, a solvenților etc.), 

ca decolorant în industria textilă şi a hârtiei, ca dezinfectant la 

tratarea apei potabile. 

Sarcina aplicativă 7 

Scrieți şirul ecuaţiilor indicate în schemă. Determinați 

substanţele corespunzătoare literelor a,...,g şi scrieți ecuaţiile 

reacţiilor chimice respective. 

2

2 2

5

2 2

H a

b NaCl

Fe c

Cl d CuCl

Mg e

f PCl

g S Cl

→


→

+ →


+ →
+ →

+ →

+ →

 

a: ;HCl b: Na  c:
3;FeCl d: ;Cu e:

2;MgCl f:
4;P g: S  

2 2

2

2 2

2 2

2 2

2 4 5

2 2 2

2

2 2

2

5

2

Cl H HCl

Cl Na NaCl

Cl Fe FeCl

Cl Cu CuCl

Cl Mg MgCl

Cl P PCl

Cl S S Cl

+ =

+ →

+ →

+ →

+ →

+ →

+ →
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Pentru elevii cu nivel de pregătire ridicat se propune 

spre rezolvare exercițiul: 

Se obţine 
2Cl  din 272,2 g 

3KClO cu 90% puritate. În 

clorul rezultat se arde hidrogen. Cât HCl s-a format dacă  = 

85%? Ce concentrație va avea soluția obţinută prin dizolvarea 

HCl  rezultat în 762 g apă? 

Comentariu 

Textul programat propus, un program cu răspuns 

construit a avut ca scop însuşirea proprietăţilor chimice şi a 

întrebuinţărilor clorului. 

Însuşirea acestor noțiuni se face pe parcursul 

desfăşurării scenariului începând cu noțiunea şi continuând cu 

exemple şi/sau activităţi experimentale. Scenariul și-a mai 

propus să-i facă pe elevi să înţeleagă relaţia dintre structura şi 

proprietăţile chimice ale clorului. Prin efectuarea unor 

experimente s-a urmărit transferul de cunoştinţe asimilate în 

situaţii noi, precum şi formarea unor deprinderi practice. 

 

Proiect de lectie nr. 3 

Tema: Acidul clorhidric 

Tipul lecției: Fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor 

Metode didactice utilizate: învăţarea prin descoperire 

dirijată, problematizarea, exercițiul Materiale didactice: 
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substanțe şi ustensile de laborator, fişa de lucru, folii pentru 

retroproiector  

Mijloace de învăţământ: retroproiectorul 

Obiective: 

- Să indice metodele de obținere ale acidului clorhidric; 

- Să indice proprietăţile chimice ale acidului clorhidric; 

- Să prelucreze datele obținute în urma activităţilor 

experimentale; 

- Să coreleze proprietăţile chimice ale acidului 

clorhidric cu utilizările acestuia. 

Desfăşurarea activităţii 

Captarea atenției 

Experimental s-au determinat metodele de obținere şi 

proprietăţile acidului clorhidric, în strânsă corelație cu 

structura acestuia. Produsele obţinute cu ajutorul acidului 

clorhidric au întrebuinţări în multe domenii de activitate. 

Enunțarea obiectivelor 

După această oră va trebui să indicați metodele de 

obținere, proprietăţile şi principalele utilizări ale acidului 

clorhidric.. Actualizarea cunoştinţelor învăţate anterior, fixarea 

şi aprofundarea acestora, se vor realiza cu ajutorul fişei de 

lucru, ce cuprinde cerinte legate de structura, metodele de 

obținere, proprietăţile fizice şi chimice, precum şi 

principalele utilizări ale acidului clorhidric. 
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Fișă de lucru 

Tema:Acidul clorhidric: structură, obținere, proprietăţi, 

utilizări 

I.  Formula chimică și structura HCl  

1. Comparaţi formulele moleculare şi electronice ale 

clorului şi acidului clorhidric 

2. Modelați formarea legăturilor chimice în 

moleculele de clor şi acid clorhidric. 

3. Cc alte substanțe cunoscute prezintă acelaşi tip de 

legătură chimică în molecula lor cu aceea din HCl  

II. Obținerea acidului clorhidric 

1. Cum se poate obține acidul clorhidric printr-o 

reacţie de schimb? 

2. Stabiliți care dintre cele trei cazuri prezentate mai 

jos corespund unei metode posibile de obținere a 

acidului clorhidric şi completaţi reacțiile chimice în 

cazul în care acestea sunt posibile: 

2 3

2 4

2 2

NaCl H CO

KCl H SO

MgCl H S

+ →

+ →

+ →

 

3. Completaţi schema de mai jos: 
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Obținerea 
in laborator...................................

HCl
in industrie....................................


− 


 

4.Ce cantităţi de clor şi hidrogen se vor consuma 

pentru a obține 14,6 g HCl ? 

III. Proprietăţi fizice ale acidului clorhidric 

1.Interpretaţi modelul din figura alăturată pentru 

a explica fenomenele care au loc la dizolvarea HCl  

în apă. 

 

 

 

 

 

         + 

 

 

2. De ce apa distilată este rea conducătoare de 

electricitate, iar apa în care s-a introdus o cantitate 

redusă de acid clorhidric devine bună conducătoare 

de electricitate? 

3. De ce acidul clorhidric concentrat fumegă în 

prezenţa aerului bogat în vapori de apă?  

IV.Proprietăţile chimice ale acidului clorhidric 

  Cl 

  Cl 

  Cl- 

  Cl- 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H+ 

H+ 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

O 

O 

O O 

O O 
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1. Completaţi spaţiile libere din figura de mai jos 

cu înscrierea indicatorilor sub influenţa soluției de 

.HCl  

 

 

2.Se dă următoarea schemă de reactie: 

( )

2

2

2 2

2

M H

MO H O
HCl HCl

M OH H O

MA H O

  
 

  
+ → +  
  
    

 

  a) Particularizaţi schema pentru .M Mg=  

   b) Clasificați toate substanțele cuprinse în schemă 

conform criteriilor învăţate. 

3.De ce degajarea de hidrogen este foarte tumultoasă 

în cazul acţiunii HCl  asupra Mg şi mult mai lentă în 

cazul acţiunii aceluiaşi acid asupra Fe ? 

4. Precizați dacă substanțele indicate în continuare 

pot reacționa cu :HCl
2 2 3 2; ; ; ; ;Zn Cl H CO H O MgO

Turnesol

 

Fenolftaleină Metilorange 
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( )
2 3 3 3 2 4; ; ; ; ; .Cu OH CuO KClO AgNO CaCO Na SO În caz 

afirmativ scrieți ecuațiile relațiilor chimice. 

5. În trei pahare Berzelius ce conțin ; ;HCl NaCl

2 4;H SO  se adaugă câteva picături de soluţie de 
3.AgNO  

Care este importanţa acestei reacţii? 

6. Cunoscând proprietăţile acidului clorhidric, 

realizați o schema prin care să puneţi în evidență 

utilizările .HCl  

Profesorul controlează treptat (conexiunea inversă), 

după fiecare sarcină de lucru din fişă şi analizează răspunsurile 

date de elevi in mod individual. 

Textul fişei a fost structurat logic şi prezentat elevilor 

spre studiu in paşi mici. El a avut ca scop însuşirea noţiunilor 

necesare cunoaşterii acidului clorhidric. 

Din rezultatele obţinuterae constată o bună înţelegere a 

noţiunilor predate, dar se impune clasificarea unor aspecte cum 

ar fi: întrebuinţările acidului clorhidric, motiv pentru care se 

aplică fişa nr. 2 
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Tema 

Realizaţi o schema problematizată în care să puneţi în 

evidenţă principalele metode de obţinere şi proprietăţi ale 

acidului clorhidric. 

  

V.3.3. Test de evaluare finală 

Tema: Halogeni şi compuşi mai importanți 

1. Caracterizaţi, pe scurt, elementele grupei (17)VII A 

......................................................................................... 10 p  

2. Care sunt izotopii clorului şi cum se definesc izotopii 

în general? ......................................................................10 p 

3. Ştiind că pentru obținerea în laborator a 16 moli clor 

s-a utilizat clorat de potasiu cu 20% impurităţi, să se calculeze: 

    a) masa de clorat de potasiu impur utilizat ...........20 p  
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    b) Considerând că în clorul rezultat se arde 
2 ,H  cât 

HCl s-a format? 

c) Ce concentrație va avea soluția obţinută prin 

dizolvarea  HCl rezultat în 762 g apă? 

4. Să se completeze schema următoare: 

( )

3

3

3

19

12

1electroliza

NH h

Z d indicatori culoare

Z e Zn m i

NaCl a b Z c CuO n k

Fe f Fe OH o k

Cu g carbonat x y k

AgNO r v

+ →


+ = → + → 
 + = → + → +
 

⎯⎯⎯⎯→ +  + = → + → + 
 + → + → +
 
+ → + → + +


+ → +

            Se cere : 

a) Determinați substanțele notate cu litere. 

b) Cc tip de legătură chimică există în ; ; ;NaCl b c e  

c) Scrieți ecuațiile chimice corespunzătoare reacţiilor 

din schemă. 

d) Ştiind că s-au utilizat 6 moli ,NaCl să se determine 

cantitatea de cupru utilizată şi cantitatea de substanţă - g 

obţinută. 

5. Se tratează 800 g carbonat de calciu cu soluţie de 

acid clorhidric 40 %. Se cere: 

a) masa soluţiei HCl utilizată; 

b) masa produşilor de reacţie utilizați; 
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c) concentraţia soluţiei finale ştiind că gazul obținut s-a 

degajat............................................................................. ....20 p  

Total: 90 puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  VI 

EVALUAREA REZULTATELOR OBŢINUTE 

ÎN URMA EXPERIMENTULUI DIDACTIC 

ORIGINAL 

 

VI.1. Test de evaluare inițială 

În urma aplicării probei de testare iniţială, s-au obținut 
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următoarele rezultate: 

Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Eșantionul  A 3 4 8 17 60 8  

Eșantionul B 5 3 5 20 62 5  

 

Această distribuție poate fi reprezentată grafic ca în 

figura 

 

Ponderea inițială a notelor pentru cele două eșantioane 

Aşa cum se observă şi din graficul anterior, distribuţiile 

valorilor răspunsurilor funcție de note sunt asemănătoare, atât 

din punctul de vedere al formei – distribuții Gauss – cât şi al 

maximelor. 

Având în vedere şi mediile generale (7,25 pentru 

eşantionul A şi 7,46 pentru eşantionul B) se poate concluziona 

că aceste eşantioane pot fi comparate, utilizarea lor în 

experimentul didactic fiind perfect justificabilă din punct de 

vedere ştiinţific. 
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Reprezentate într-o diagramă circulară, rezultatele 

statistice ale testării inițiale dau imagini comparabile (figura nr.  

31) 

 

Figura nr. 31 

Aşa cum se observă şi din figura nr. 31, unde:  

- rezultat nesatisfâcător: nota 4;  

- rezultat nesatisfâcător: notele 5 şi 6;  

- rezultat bun: notele 7 şi 8;  

- rezultat foarte bun: notele 9 şi 10. 

Elevii celor două eşantioane au aproximativ aceleaşi 

cunoştinţe in ceea ce priveşte caracterele şi proprietăţile 

generale ale metalelor. 

 

VI.2. Testul de evaluare finală 

După aplicarea programului experimental, de învăţare 

prin descoperire dirijată, la clasa experimentală şi de învăţare 

prin metodele clasice la clasa martor, s-a aplicat testul de 
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evaluare finală prezentat anterior, urmărindu-se nivelul de 

atingere a obiectivelor propuse la capitolul Metale de tip a. 

Din prelucrarea statistică a rezultatelor testului de 

evaluare finală - aplicat după ce la eşantionul experimental s-au 

folosit metode activ-participative, preponderent descoperirea 

dirijată - s-au obținut următoarele rezultate: 

Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Procent   eșantion A 1 3 9 17 30 36 4 

Procent  eșantion  B 2 4 4 24 60 5 1 

O imagine mai sugestivă o poate prezenta un grafic al 

distributiei procentelor de subiecți funcție de valoarea 

măsurată a răspunsurilor la itemurile din proba de evaluare 

finală. 

 

Ponderea finală a notelor pentru cele două eșantioane 

 

Aşa cum se observă din reprezentările grafice şi 

comparativ cu figurile şi la clasele experimentale (A) se 
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constată o deplasare a maximului curbei de distributie spre 

valori mai mari ale notelor. De asemenea, după aplicarea 

programului de descoperire dirijată apar şi note de 10, ceea ce 

demonstrează înţelegerea deplină a materialului predat. 

Ponderea acestor rezultate este mai mare la clasele 

experimentale, decât la cele martor (4 % comparativ cu 1 %). 

 

VI.3. Comentarea rezultatelor evaluării 

Un aspect demn de menţionat este scăderea ponderii 

rezultatelor slabe de la 3% la 1%, fiind de presupus că o parte a 

elevilor care dădeau rezultate nesatisfacătoare, după aplicarea 

programului experimental au început să dea răspunsuri 

satisfacătoare sau chiar bune. 

Deşi procentul răspunsurilor satisiacătoare a rămas 

constant (12%), acest lucru este explicabil prin promovarea a 

2% din elevi cu răspunsuri iniţiale nesatisfâcătoare în grupa 

celor cu răspunsuri satisfacătoare. 
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Nota 4 5 6 7 8 9 10 

Procent inițial  A 3 4 8 17 60 8 - 

Procent inițial  A 1 3 9 17 30 35 4 

  

 

Ponderea iniţială şi finală a notelor eşantionului 

experimental 

În concluzie, aşa cum se observă şi din tabel, în urma 

experimentului se constată: scăderea ponderii rezultatelor 

nesatisfăcătoare; 

 

trecerea unui număr mare de elevi de la o grupă valorică la 

alta; în sens ascendent: 1% de la nesatisfăcător la satisfăcător; 
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30 % de la bine la foarte bine; creşterea ponderii rezultatelor 

foarte bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 

 

În cadrul experimentului am urmărit obiectivele: 

1. formarea unor capacităţi şi deprinderi intelectuale de 

tipul înţelegerii, abstractizarii, generalizării, transferului, 

extrapolării, analizei, comparaţiei, evaluării etc.; 

2. însuşirea de către elevi a conceptului de halogen, a 

legăturii dintre structura atomică şi proprietăţile halogenilor, 

a caracterului electrochimic al nemetalului asupra comportării 

chimice a compuşilor pe care îi formează. 
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Pentru atingerea acestor obiective am prelucrat 

sistematic continutul capitolului halogeni, astfel încât elevii 

să-şi însuşească în mod logic, rational, temeinic, cunoştinţele 

esenţiale. S-au desfăşurat activităţi independente şi 

diferenţiate, menite să ridice nivelul de pregătire, să prevină 

eşecul şcolar, să pună in lumină posibilităţile intelectuale, 

nivelul de pregătire, ritmul de lucru, interesul pentru 

cunoaştere. 

Metodele participativ-active, îndeosebi metoda 

descoperirii dirijate, şi-au dovedit din plin eficienţa în 

procesul instructiv-educativ. 

Elevii au fost puşi în situația de a formula ipoteze pe 

care le-au verificat experimental, formându-şi o atitudine 

pozitivă de abordare ştiinţifică. 

Interpretarea statistică şi grafică a rezultatelor probei 

de evaluare finală - comparativ cu proba iniţială de control - a 

demonstrat că mijloacele şi procedeele didactice pe care le-am 

folosit au dat rezultate bune. Astfel, cei mai mulți elevi și-au 

însuşit temeinic cunoştinţele referitoare la halogeni, ştiu să 

stabilească corelații structură - proprietăţi - utilizări. Elevii sunt 

în stare să facă un transfer de cunoştinţe în contexte noi, ştiu 

să sistematizeze, prin efort propriu dar, dirijat de profesor, 

cunoştinţele. 

Progresul înregistrat de elevii clasei experimentale se 
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datorează metodei învățării prin descoperire dirijată, care 

angajează activ şi conştient elevul în activitatea de învăţare. 
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