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În mare parte viaþa poate fi înþeleasã dacã se exprimã prin
limbajul chimiei. Chimia este o limbã internaþionalã, o limbã
pentru toate timpurile, o limbã care explicã de unde venim, ce
suntem ºi încotro ne îndreptãm. Limbajul chimiei are o mare
frumuseþe esteticã ºi face legãtura între ºtiinþele fizice ºi ºtiinþele
biologice.
Arthur Kornberg
premiul Nobel pentru medicinã, 1959

Cuvânt înainte
Impactul chimiei organice asupra vieþii omului modern este enorm, deoarece este
adevãrat cã fãrã chimie nimic nu funcþioneazã ºi fãrã chimie organicã cu atât mai
puþin.
V-aþi putea imagina viaþa cotidianã fãrã medicamente, coloranþi, detergenþi, polimeri,
parfumuri sau arome?
Pentru a accentua caracterul unitar al cunoºtinþelor de chimie organicã, manualul
începe cu o recapitulare însoþitã de probleme de calcul rezolvate ºi propuse pentru
rezolvare, prin care s-a urmãrit reactualizarea cunoºtinþelor însuºite în anul anterior ºi
corelarea interdisciplinarã a chimiei cu alte ºtiinþe exacte.
Modul de prezentare a noþiunilor de chimie organicã este omogen ºi se bazeazã
pe relaþia dintre structura ºi proprietãþile substanþelor.
Pe tot parcursul manualului, cunoºtinþele teoretice sunt însoþite de activitãþi
experimentale ale cãror rezolvãri sunt puse în evidenþã prin ilustraþii colorate, care
urmãresc demonstrarea autenticitãþii fenomenelor chimice.
Exerciþiile ºi problemele, numeroase ºi variate, însoþesc fiecare temã; la sfârºitul
fiecãrui capitol se regãsesc exerciþii, probleme ºi teste, care au indicaþii de rezolvare
ºi punctaj.
Pentru privilegiaþii care-ºi vor însuºi noþiunile de chimie organicã, întreaga lor viziune
despre lume va suferi o schimbare radicalã.
Gândul ºi înþelegerea chimicã înlocuiesc forþa, sãlbãticia ºi violenþa, ºi deschid
drum important spre culturã.
Autoarele
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Caracteristici
ale compuºilor organici

1.1. Clasificarea compuºilor organici
Unul dintre obiectivele majore ale chimiei organice este acela de a stabili o relaþie între
structura moleculelor substanþelor organice ºi proprietãþile lor fizice ºi chimice.
Substanþele organice se pot clasifica în funcþie de natura legãturilor chimice ºi a grupelor
funcþionale (atomi sau grupe de atomi care determinã o reactivitate chimicã specificã).
Atomii de carbon pot fi legaþi prin legãturi simple (σ), duble (σ-π) sau triple (σ-π-π). Legãturile
simple determinã caracterul saturat al compuºilor organici, cele duble sau triple, caracterul
nesaturat al acestora.
Existã clase de compuºi care pe lângã atomi de carbon ºi hidrogen conþin ºi atomi ai altor
elemente organogene (O, N, S, P, X  heteroatomi).
Atomul sau grupele de atomi dintr-o moleculã organicã care se manifestã ca un centru
al reactivitãþii chimice se numesc grupe funcþionale. Ele pot fi secvenþe structurale ce includ
legãturi π sau grupe care conþin alte elemente organogene.
Un compus organic cu funcþiuni este format dintr-un rest de hidrocarburã ºi o grupã
funcþionalã.
Restul care se obþine prin îndepãrtarea unuia sau a mai multor atomi de hidrogen din
molecula unei hidrocarburi se numeºte radical hidrocarbonat (notat R, Ar).
Un compus organic se poate reprezenta, în mod general, prin formula: RY, în care: R
reprezintã restul de hidrocarburã (radical hidrocarbonat); Y  grupa funcþionalã; când Y este
un atom de hidrogen, compusul este o hidrocarburã: RH.
În funcþie de numãrul atomilor de hidrogen care se pot substitui în molecula unei hidrocarburi,
grupele funcþionale se clasificã în:
 monovalente, care se leagã printr-o legãturã simplã (σ) de radicalul hidrocarbonat (înlocuiesc
un atom de hidrogen); de exemplu, Cl, OH;
 divalente, care se leagã printr-o legãturã dublã de restul hidrocarbonat (înlocuiesc doi
O
atomi de hidrogen); de exemplu, C
, C=O;
|
H
O

, C≡N.
OH
Compuºii care conþin aceeaºi grupã funcþionalã au proprietãþi fizico-chimice asemãnãtoare.
Substanþele organice care conþin în moleculã douã sau mai multe grupe funcþionale diferite
sunt substanþe cu funcþiuni mixte ºi se regãsesc, în general, în compoziþia materiei vii, de
O
.
exemplu: RC H COOH, RC HCOOH, H 2C (CHOH) nC
|
|
|
H
NH 2
OH
OH
Noþiunea de grupã funcþionalã a permis sistematizarea a milioane de compuºi organici ºi
a simplificat studiul acestora.
În tabelul urmãtor se regãsesc principalele grupe funcþionale ºi clasele de substanþe pe
care le formeazã:
 trivalente, care înlocuiesc trei atomi de hidrogen; de exemplu, C

#

Grupa
funcþionalã

Formula ºi denumirea clasei de
compuºi cu grupã funcþionalã

X
(F, Cl,
Br, I)

Halogen

RX

OH

Oxidril
(hidroxil)

ROH

Exemple

Derivaþi
halogenaþi

CH3Cl

Compuºi
hidroxilici

C2H5OH

CH2=CHCl

C6H5OH

clorurã de metil;
agent frigorific, solvent
clorurã de vinil;
obþinerea polimerilor
(policlorurã de vinil)
alcool etilic; industria
alimentarã, medicamente, parfumuri
fenol; industria coloranþilor, medicamentelor, rãºinilor sintetice

SH

Sulfhidril

RSH

Tioli

CH3SH

metantiol; odorizarea
gazului metan din
conducte

NH2

Amino

RNH2

Amine

C6H5NH2

anilinã; sinteze coloranþi, medicamente,
rãºini sintetice

NO2

Nitro

RNO2

Nitroderivaþi

C6H5NO2

nitrobenzen; obþinerea anilinei ºi a
substanþelor odorante

SO3H

Sulfonicã

RSO3H

Acizi sulfonici

C6H5SO3H

acid benzensulfonic;
obþinerea fenolului

C=C

Legãturã
dublã

(H)R

Alchene

H2C=CH2

etenã; polietenã

H3CHC=CH2

propenã; polipropenã,
mase plastice

Carbonil

R

Aldehide

CH3

acetaldehidã; obþinerea acidului acetic, a
unor rãºini sintetice etc.

R R

Cetone

CH3 CH3

acetonã; solvent,
intermediar în sinteze
organice, plexiglas

(H)RC≡CR(H)

Alchine

HC≡CH

acetilenã; sudurã,
obþinerea de monomeri
vinilici

C=O

C≡C

Legãturã
triplã

Nucleu
benzenic

$

Denumirea ºi utilizarea compusului dat
ca exemplu

(H)R

C=C

R(H)
R(H)

Arene

;

benzen, toluen; solvenþi, obþinerea
coloranþilor, medicamentelor, maselor
plastice, detergenþilor etc.

Grupa
funcþionalã



Carboxil

Derivaþi
funcþionali
ai acizilor
carboxilici

Formula ºi denumirea clasei de
compuºi cu grupã funcþionalã

R

R

R
RC
RC

O
O

NH2

OH

OH
C=O
OH

Denumirea ºi utilizarea compusului dat
ca exemplu

Acizi
carboxilici

CH3

acid acetic; în industria
coloranþilor ºi maselor
plastice, în alimentaþie (oþet)

Halogenuri
acide

CH3

clorurã de acetil;
sinteze organice, agent
de acilare

Esteri

CH3

acetat de etil; solvent

Anhidride

acide

O

CH3C
CH3C

O

C2H5

O
O

anhidridã aceticã;
fabricarea medicamentelor, a coloranþilor

RC≡N

Nitrili

CH2=CHC≡N

acrilonitril; cauciucuri

R NH2

Amide

H2N NH2

uree; îngrãºãmânt,
rãºini

CH2COOH
|
NH2

glicocol (glicinã)

Grupe
funcþionale
mixte


Exemple

RCH COOH
|
NH2

Aminoacizi

CH3C H COOH αalaninã;
|
sinteze proteine
NH 2

RCHCOOH
|
OH

Hidroxiacizi

CH3C HCOOH acid lactic; adeziv,
|
polimeri biodegradabili,
OH
detergenþi

C HO
|
(C HOH)n
|
CH2OH

Hidroxialdehide
(zaharide)

C HO
|
(C HOH)4
|
CH2OH

glucozã; industria
alimentarã, medicinã

C H2OH
|
C =O
|
(C HOH)n
|
CH2OH

Hidroxicetone
(zaharide)

C H2OH
|
C =O
|
(C HOH)3
|
CH2OH

fructozã; industria
alimentarã

%

1.2. Caracterizarea claselor de
compuºi organici studiaþi
C3H8
CH3CH2CH3
alcan

C3H6
H2C=CHCH3
alchenã

C3H4

HC≡CCH3
alchinã

C 6H 6
hidrocarburã aromaticã

n Formule ºi modele ale
unor hidrocarburi.

&

Chimia organicã se ocupã cu studiul hidrocarburilor ºi al derivaþilor
funcþionali ai acestora.
Moleculele compuºilor organici sunt formate prin legãturi covalente
simple, duble sau triple. Chimia organicã este predominant chimia
legãturilor covalente.
Compoziþia substanþelor organice se determinã prin analizã
elementalã. Pe baza compoziþiei substanþelor organice se stabilesc
formulele acestora, care pot fi: brute ºi moleculare.
Geometria moleculelor se stabileºte pe baza unor tehnici moderne
de mãsurare a distanþelor interatomice ºi a unghiurilor dintre legãturi.
Tipul legãturilor chimice din moleculele organice determinã
caracterul saturat sau nesaturat al acestora.
Tipul legãturii
covalente

simplã

dublã

triplã

Lungimea legãturii

1,54 Å

1,33 Å

1,20 Å

Caracteristici

permite rotaþia
liberã în jurul
legãturii

nu permite
rotaþia liberã

nu permite
rotaþia liberã

Între proprietãþile substanþelor organice ºi structura lor existã o
relaþie univocã.
Substanþele cu aceeaºi formulã molecularã, dar cu formule
structurale diferite, se numesc izomeri.
Ordinea de legare a atomilor în moleculã determinã apariþia
izomeriei de constituþie (structurã): de catenã, de poziþie, de funcþiune.
Compuºii organici alcãtuiþi din atomi de carbon ºi hidrogen se
numesc hidrocarburi; ele se clasificã astfel:

Formulã brutã. Formulã molecularã
Problemã rezolvatã
La analiza a 34,25 g substanþã organicã s-au determinat 44 g CO2, 20,25 g H2O ºi 47 g AgBr. Stabileºte:
a) formulele brutã ºi molecularã ale substanþei analizate, ºtiind cã masa molecularã a acesteia este 137;
b) formulele structurale posibile.
Rezolvare:
a) Din rezultatele analizei se poate stabili formula empiricã a substanþei analizate: C xH yBrzOw.
 Determinarea numãrului de atomi gram din fiecare element:
44 g CO2 → 1 mol CO 2 → 1 atom g C; 20,25 g H 2O →1,125 moli H 2O → 2,25 atomi g H;
47 g AgBr →0,25 moli AgBr → 0,25 atomi g Br.
 Determinarea conþinutului în oxigen al substanþei se face prin diferenþã: 34,25 g, deci substanþa
nu conþine oxigen; C : H : Br = 1 : 2,25 : 0,25 = 4 : 9 : 1. Formula brutã: (C4H9Br) n.
 Determinarea valorii lui n = 137 : (4 · 12 + 9 + 80)= 1. Formula molecularã: C4H 9Br.
b) Formule structurale:
CH 3
|
CH3CH2CH2CH2Br; CH3CHCH2CH3; CH3CHCH2Br;
CH3C CH3
|
|
|
Br
Br
CH3
1bromobutan

2bromobutan

1bromo2metilpropan

2bromo2metilpropan

n Determinã formula molecularã a substanþei organice care conþine în compoziþia
sa 40,6 % C, 8,47% H, 23,73% N ºi are masa molecularã egalã cu 59. Stabileºte
formulele structurale posibile, ºtiind cã substanþa conþine o legãturã dublã C=O.
R. C2H5NO.
n Stabileºte formulele procentuale ºi brute ale substanþelor cu urmãtoarele formule moleculare:
C2H6O, C2H4O, C 2H4O 2. Modeleazã formulele structurale posibile ºi indicã tipul legãturilor chimice.
n Prin combustia completã a 0,1 moli aspartam, îndulcitor sintetic, se obþin 16,2 g apã. La
determinarea compoziþiei în procente de masã a aspartamului s-au stabilit urmãtoarele valori: 57,14% C,
9,52% N, 6,12% H. Stabileºte:
a) formulele brutã ºi molecularã ale substanþei;
b) cantitatea de soluþie de Ca(OH) 2 20 % necesarã pentru a reþine CO2 rezultat din arderea a 2 moli
de aspartam.
R. b) 10,36 kg soluþie Ca(OH) 2 20%.

Randament
În reacþiile chimice, în general, cantitatea de substanþã practic obþinutã diferã de cantitatea
calculatã teoretic; aceasta a determinat introducerea noþiunii de randament.
Randamentul unei reacþii chimice reprezintã raportul dintre cantitatea de substanþã (masã,
volum) rezultatã ºi cantitatea teoreticã din acea substanþã, calculatã din ecuaþia chimicã a
procesului:
mp
Vp
· 100 sau η =
· 100.
η =
mt
Vt
Problemã rezolvatã
Ce masã de cauciuc se obþine din reacþia de copolimerizare a 1,8 t butadienã cu acrilonitril
(CH2=CHCN), dacã raportul monomerilor în copolimer este 4 : 1, iar randamentul reacþiei de copolimerizare
al butadienei este 60%?
CN
CN
|
|
CH=CHCH
)
(CH
C
]n
n(x CH2=CHCH=CH2 + yCH2=CH) → CH
[(
H)y
2
2 x
2
mp C

4H6

= 1080 kg → 20 kmoli; x = 20; y = 5; mcopolimer = 1345 kg. 
'

Alcani

n Formula ºi modelul
n-pentanului.

Alcanii sunt hidrocarburi saturate. Ei se clasificã în:
 aciclici (nalcani ºi izoalcani), cu formula generalã C nH2n+2;
 ciclici (cicloalcani), cu formula generalã C nH2n.
Alcanii prezintã izomerie de catenã.
Legãturile σ din alcani sunt legãturi puternice, practic nepolare,
care permit rotaþia liberã a atomilor în jurul acestora; se rup greu ºi
genereazã, prin scindare, particule cu caracter de radical.
Proprietãþile chimice ale alcanilor implicã ruperea legãturilor
CC, reacþii de izomerizare, cracare ºi ardere, ºi a legãturilor CH,
reacþii de substituþie, dehidrogenare, oxidare.

Problemã rezolvatã
Compoziþia în procente de volum a unei probe dintr-un gaz de sondã este urmãtoarea: 40 % etan,
35 % propan ºi 25 % butan. Determinã:

a) masa molecularã medie ºi densitatea medie a amestecului în raport cu aerul (M aer = 28,9 g·mol1);
b) compoziþia în procente de masã a amestecului.
Rezolvare:
a) Determinarea masei moleculare medii a amestecului:
40
35
25

· 30 +
· 44 +
· 58 = 41,9 g·mol1.
M =
100
100
100
 Determinarea densitãþii amestecului, în raport cu aerul, din relaþia (procentele de volum sunt egale

cu procentele molare): d =

M
= 41,9 g·mol1/28,9 g·mol 1 = 1,45.
Maer
b) În 100 L amestec se gãsesc 40 L etan, 35 L propan ºi 25 L butan.
 Determinarea numãrului de moli ai fiecãrui component din amestec (n = V/Vm):
nC H = 1,78 moli; nC H = 1,56 moli; nC H = 1,11 moli.
2 6

3 8

4 10

 Determinarea masei totale a amestecului: mt = 184,4 g.

m
 Determinarea conþinutului procentual masic, din relaþia: c% = m · 100;
t
c% C H = 28,64; c% C H = 36,82; c%C H = 34,53.
2 6

3 8

4 10

n Scrie formulele structurale ale urmãtorilor compuºi: 1metilbutan; 2metil
3etilpropan; 2izopropilbutan; 2,4dimetilbutan.
Explicã de ce denumirile nu sunt corecte ºi denumeºte-le conform IUPAC.
n Stabileºte numãrul de compuºi dicloruraþi ai propanului, denumirea lor ºi
scrie formulele structurale ale acestora.
n Identificã, din schema de mai jos, substanþele notate cu litere:
700°C

C6H14 → A + C 2H4

A

AlCl3
100°C

B

B + Cl2 → D + HCl
2D + Mg → 2,2,3,3tetrametilbutan + MgCl 2
n Calculeazã volumul de acetilenã care se obþine teoretic din 840 m3 gaz metan natural, care conþine
80% metan (procente de volum), dacã randamentul este 75 %.
R. 252 m 3 C2H2.
n Se preparã 417 kg negru de fum din metan cu un randament de 45%. Calculeazã:
a) volumul de metan de puritate 87% necesar;
b) volumul de aer (20% oxigen) utilizat în reacþie.
R. a) 1 988,25 m 3 CH4; b) 3 892 m 3 aer.


Alchene
Alchenele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conþin în
moleculã o singurã dublã legãturã; formula lor generalã este C nH 2n.
Legãtura dublã este formatã dintr-o legãturã σ ºi o legãturã π.
Fiecare atom de carbon implicat în dubla legãturã se leagã de
alþi trei atomi prin trei legãturi σ, care se gãsesc în acelaºi plan ºi
care formeazã între ele un unghi de 120° ºi o legãturã π. Planul
legãturii π este orientat perpendicular pe planul legãturilor σ.
Alchenele prezintã izomerie de poziþie, de catenã, geometricã
ºi de funcþiune.
Principalele proprietãþi chimice ale alchenelor sunt legate de
prezenþa legãturii π (mai bogatã în energie decât legãtura σ). Prin
scindarea legãturii π ºi adiþia unor compuºi de tipul AA (H2, X2) sau
AB (HX, HOH) se obþin produºi de reacþie saturaþi.
Alchenele pot participa la reacþii de polimerizare.
Alchenele se oxideazã în prezenþa diferiþilor agenþi oxidanþi.

H
H

C=C

H
H

Problemã rezolvatã
O masã de 0,63 g alchenã A se bromureazã cu 24 g soluþie 5 % Br 2 în
CCl4. Prin adiþia apei la alchenã se formeazã un singur alcool B, iar prin
oxidare energicã, acidul D. Determinã:
a) formula molecularã a alchenei A;
n Formule ºi modele
ale moleculei de etenã.

b) izomerii geometrici posibili ai substanþei A.
Rezolvare:
a) Ecuaþia reacþiei de bromurare a alchenei: C nH2n + Br2 → CnH2nBr2
 Determinarea cantitãþii de brom consumatã: nBr = 7,5 · 103 moli.
2

Conform ecuaþiei reacþiei, un mol Br2 reacþioneazã cu un mol de alchenã.
 Masa alchenei: MA = 84 g · mol1.
 Stabilirea formulei moleculare a alchenei A (C nH2n): MA = nMC + 2nM H = 14n;
14n = 84, n = 6, deci alchena A corespunde formulei moleculei C 6H 12.
b) Deoarece prin reacþia de adiþie se formeazã un singur alcool, alchena A poate avea douã structuri
simetrice. Dintre acestea numai structura (1) prezintã izomeri geometrici.
(1) CH3CH2CH=CHCH2CH3; (2) CH3C=C  CH3
|
|
CH3 CH3
n Identificã substanþele notate cu litere ºi scrie ecuaþiile reacþiilor:
H+aq
1. izobutenã + H 2O →
A
polimerizare

3. nD → (C H CH2)n
|
C6 H 5

2. 1metilciclohexenã + HCl → B
aer

HO

Ag

H aq

2
4. etenã → E →
F
+

KMnO4/H+aq

5. 2,4,4trimetil2pentenã → G + H
n Un volum de 672 mL alchenã A, mãsuratã în condiþii normale, reacþioneazã cu Br 2 ºi formeazã
6,06 g produs de reacþie. Determinã:
a) formula molecularã a alchenei A;
b) volumul soluþiei de KMnO 4 0,2 M care reacþioneazã în mediu acid cu volumul dat de alchenã;
c) volumul de aer (c.n.) necesar arderii a 4 moli alchenã A.
R. a) A = C3H6; b) 0,1 L sol. KMnO4; c) 2 016 L aer.


Alchine

HC≡CH

Alchinele sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conþin în
moleculã o singurã legãturã triplã; formula lor generalã este CnH 2n2.
Legãtura triplã este formatã dintr-o legãturã σ ºi douã legãturi
π; alchinele au o structurã liniarã.
Prezenþa celor douã legãturi π în structura alchinelor (caracter
nesaturat mai pronunþat ca al alchenelor) face ca acestea sã aibã
reacþiile caracteristice alchenelor: adiþie, polimerizare, oxidare.
La alchinele nesimetrice, reactivii polari (HCl, HOH, HCN,
CH3COOH etc.) se adiþioneazã conform regulii lui Markovnikov.
Legãtura carbon-hidrogen ( ≡CH), marginalã în alchine, este
polarizatã; hidrogenul poate fi cedat ca proton, ceea ce determinã
participarea alchinelor la reacþii de substituþie (caracter acid).

n Formule ºi modele
ale moleculei de acetilenã.

Problemã rezolvatã
Prin procedeul arcului electric se obþin 1 120 m3 de acetilenã, care se folosesc astfel: 25% la sudurã
autogenã, 336 m3 la fabricarea policlorurii de vinil, iar restul se conservã. Calculeazã:
a) volumul de metan de puritate 98% necesar fabricãrii acetilenei, considerând cã nu au loc reacþii secundare;
b) volumul de oxigen consumat în sudurã;
c) masa de polimer obþinutã;
d) masa de substanþã care s-ar obþine cu un randament de 60 %, dacã acetilena conservatã ar
reacþiona cu apa, în mediu acid, în prezenþa ionilor Hg 2+.
Rezolvare:
1 500°C

a) 2CH 4 → C2H2 + 3H2 Din 2 moli CH 4 se formeazã 1 mol C 2H2.
VCH = 2 240 m 3; VCH 98% = 2 285,71 m 3.
4

4

b) Volumul de C2H2 utilizat în sudurã este 280 m 3; VO = 280 m3 · 2,5 = 700 m 3.
2

c) HC≡CH + HCl → CH2=CHCl; nCH 2=CHCl → (CH2CHCl) n
nC H = 15 kmoli; mpolimer = 15 · 62,5 = 937,5 kg.
2 2

d) VC
mCH

H+aq/Hg2+

2 H2 conservat

3CHO (teoretic)

= 504 m3 ⇒ 22,5 kmoli; HC≡CH + HOH → CH3C

O

A
H
= 22,5 · 44 = 990 kg; η = mp/mt · 100; mp = 594 kg CH 3CHO.

n Scrie ecuaþia reacþiei de obþinere a 2pentinei, pornind de la metan ca unicã
materie primã organicã.
n Un volum de 51,52 L amestec de etan, propinã ºi 2butinã se trece printr-un
vas care conþine o soluþie amoniacalã de cupru, [Cu(NH 3) 2]Cl. În urma reacþiei se
obþine un precipitat cu masa de 51,5 g. Amestecul gazos rãmas reacþioneazã în mediu acid cu un mol
de apã. Stabileºte conþinutul procentual volumic al amestecului de gaze.
R. 34,78 % C 2H6; 21,74% C 3H4; 43,47 % C4H6.
n Identificã substanþele ºi scrie ecuaþiile reacþiilor chimice din urmãtoarea schemã:



Arene
Arenele sunt hidrocarburi care conþin în moleculã unul sau mai
multe nuclee benzenice.
Reprezentantul tipic al hidrocarburilor aromatice este benzenul.
Benzenul (C 6H 6) conþine un sistem ciclic cu 6 electroni π
delocalizaþi, care formeazã orbitali moleculari extinºi asupra întregii
molecule, ceea ce îi conferã o mare stabilitate.
Benzenul dã, preferenþial, reacþii de substituþie ºi are un singur
izomer monosubstituit. În condiþii energice (activate) poate da reacþii
de adiþie ºi reacþii de oxidare.
Introducerea primului substituent în molecula benzenului poate
avea loc în oricare dintre cele ºase poziþii echivalente.
Introducerea celui de al doilea substituent în molecula benzenului
este determinatã de interacþiile dintre primul substituent ºi nucleul
benzenic.
Substituenþii de ordinul I: X, NH 2, OH, OR, alchil (R)
orienteazã substituþia preferenþial în poziþiile orto ºi para.
Substituenþii de ordinul II: CHO, SO 3H, NO 2, COOH
orienteazã substituþia în poziþia meta.

n Formule ºi modele
ale moleculei de benzen.

Problemã rezolvatã
Prin arderea completã a 13,8 g hidrocarburã aromaticã mononuclearã A se formeazã 46,2 g CO2. Determinã:
a) compoziþia în procente de masã a hidrocarburii;
b) formulele molecularã ºi structuralã, ºtiind cã masa molecularã a lui A este 92;
c) masa de soluþie de HNO 3 63%, conþinutã în amestecul sulfonitric, care în reacþie cu proba de
hidrocarburã A formeazã un derivat nitrat B cu masa molarã 182 g · mol 1.
Rezolvare:
a) Determinarea maselor de carbon ºi hidrogen din probã: 91,3 % C ºi 8,7 % H.
b) Formula molecularã: C 7H8 care corespunde toluenului.
c) Determinarea formulei moleculare a derivatului nitrat B:
MB = 182, B are formula C7H8x (NO 2) x; M C H (NO ) = 182 ⇒ 45x = 90, x = 2;
7 8x

2x

C6H 5CH 3 + 2HNO3 → C 6H3CH 3(NO2) 2 + 2H 2O; mHNO = 18,9 g; msoluþie HNO
3

3 63%

= 30 g.

n O hidrocarburã aromaticã A cu formula molecularã C9H10 decoloreazã soluþia
de Br2 în CCl 4. Hidrogenarea cataliticã a lui A conduce la compusul B (C 9H12).
Hidrogenarea energicã a compusului A conduce la compusul C (C 9H18). Oxidarea
substanþei A, în fazã de vapori, la 250°C ºi în prezenþã de V 2O 5, conduce la
compusul D (C8H4O3).
a) Identificã structurile compuºilor notaþi cu litere.
b) Stabileºte produºii rezultaþi prin oxidarea izomerilor disubstituiþi ai substanþei A cu soluþie de
KMnO4, în mediu acid.
n Identificã substanþele notate cu litere din schema urmãtoare ºi scrie ecuaþiile reacþiilor chimice corespunzãtoare:

Substanþa A este o arenã cu compoziþia procentualã: 91,3 % C ºi 8,7 % H.

!

Compuºi organici cu grupe funcþionale
Alcoolii sunt compuºi organici care conþin în moleculã una sau
mai multe grupe hidroxil, OH, legate de atomi de carbon saturaþi.
Grupa OH a alcoolilor are douã caracteristici importante:
 polarizarea celor douã legãturi

determinatã de

electronegativitatea atomului de oxigen;
 prezenþa la atomul de oxigen a douã dublete de electroni liberi.
Polarizarea legãturii OH din molecula alcoolilor determinã un
slab caracter acid al acestora, care se manifestã în reacþia cu
metalele alcaline.
ROH + Na → RONa+ + 1/2H2↑
Acizii carboxilici sunt compuºi organici care conþin în moleculã
O
una sau mai multe grupe funcþionale carboxil, C
.
OH

CH3CH 2OH
n Formule ºi modele ale
moleculei de alcool etilic.

CH 3COOH
n Formule ºi modele ale
moleculei de acid acetic.

"

Acizii carboxilici apar frecvent în procesele biochimice ºi reprezintã
produºii finali ai reacþiilor de oxidare care se desfãºoarã în organism.
Grupele funcþionale hidroxil (OH) ºi carboxil (COOH) sunt polare,
ceea ce determinã posibilitatea formãrii de asociaþii intermoleculare
prin legãturi de hidrogen atât cu molecule de acelaºi tip, cât ºi cu
alte molecule polare.
Asocierea moleculelor prin legãturi de hidrogen determinã puncte
de topire ºi de fierbere anormal de ridicate, comparativ cu cele
ale substanþelor cu mase moleculare apropiate.
Alcoolii ºi acizii carboxilici existã numai în stare de agregare lichidã
ºi solidã, datoritã legãturilor de hidrogen.
Alcoolii cu mase moleculare mici (pânã la 4 atomi de carbon) se
preparã în cantitãþi mari ºi sunt solubili în apã în orice proporþie.
Ei au multiple utilizãri în industrie atât ca materii prime pentru
obþinerea altor substanþe, cât ºi în viaþa de toate zilele.
Compuºii carboxilici au caracter acid (pot ceda protonul grupei
COOH). Comparativ cu acizii minerali (HCl, H2SO4, HNO3), acizii
carboxilici sunt acizi slabi. În soluþie apoasã se stabileºte echilibrul:
RCOOH + H2O
RCOO + H3O +
Dintre proprietãþile generale ale alcoolilor o importanþã deosebitã
o prezintã reacþiile de esterificare (cu acizi organici ºi anorganici)
ºi reacþiile de oxidare.
Un ester anorganic cu largi utilizãri practice este trinitratul de
glicerinã, numit impropriu nitroglicerinã.
Reacþiile de oxidare ale alcoolilor se folosesc:
 pentru obþinerea unor produºi cu un conþinut mai mare în oxigen;
 pentru obþinerea unor cantitãþi de cãldurã.

Proprietãþile chimice ale acizilor carboxilici sunt:
 comune tuturor acizilor:
 reacþia cu indicatorii;
 reacþia cu metalele active;
 reacþia cu oxizii metalici;
 reacþia cu bazele (neutralizare);
 reacþia cu sãrurile acizilor mai slabi (H 2CO 3, HCN etc.);
 specifice grupei funcþionale carboxil:
 reacþia cu alcoolii → esteri.
Probleme rezolvate
1. O masã de 330 g amestec etanol ºi metanol care se gãsesc în raport molar 1 : 2 este supusã
arderii. Determinã:
a) Volumul de CO2 (c.n.) care se degajã la arderea amestecului, dacã randamentul fiecãrei reacþii
este 75%.
b) Volumul de aer (20% O2) consumat la ardere, dacã se lucreazã cu un exces de 20%.
Rezolvare:
MC H OH = 46; M CH OH = 32; C 2H 5OH : CH3OH = 1 : 2 → 3 moli C2H5OH ºi 6 moli CH 3OH;
2 5

3

C2H 5OH + 3O 2 → 2CO2 + 3H2O
3 moli

9 moli

6 moli

a) nt CO = 12 moli, η =
2

b) nt O = 18 moli; nO
2

np
nt

2 exces

CH3OH + 3/2O 2 → CO2 + 2H2O
6 moli

9moli

6 moli

· 100 ; np = 9 moli CO2 → V = 201, 6 L;

= 3,6 moli; n consumat = 21,6 moli; Vaer = 21,6 · 5 · 22,4 = 2,43 m3.

2. Un volum de 15 mL soluþie apoasã a unui acid monocarboxilic saturat se neutralizeazã cu 40 mL
soluþie KOH 0,75M.
a) Care este concentraþia molarã a soluþiei acide?
b) Determinã formulele molecularã ºi structuralã ale acidului, ºtiind cã la analiza cantitãþii de acid
luatã în lucru s-au obþinut 2,64 g CO 2 ºi 1,08 g H 2O.
Rezolvare:
a) RCOOH + KOH → RCOOK + H2O; M = nKOH/VL; nKOH = 0,03 moli;
0,03 moli

0,03 moli

Msol RCOOH = 0,03/0,015 = 2 mol/L.
b) 2,64 g CO2 → 0,06 moli CO 2 → 0,06 at · g C.
1,08 g H 2O → 0,06 moli H 2O → 0,12 at · g H.
0,03 moli RCOOH → 0,06 at · g C → acidul conþine 2 atomi de carbon → CH3COOH.

3. Sarea unui acid monocarboxilic saturat A care conþine 14,92% calciu reacþioneazã cu 400 cm 3

soluþie HCOOH 0,5M ºi elibereazã acidul B. Determinã:
a) formulele moleculare ale compuºilor A ºi B;
b) masa de compus B rezultat.
Acidul formic ºi acidul B pot reacþiona cu magneziu metalic cu degajare de hidrogen; apreciazã pe
baza acestei reacþii tãria celor doi acizi.
Rezolvare:
a) Formula sãrii de calciu A → (RCOO) 2Ca; M(RCOO) Ca2+ = 268; M2(RCOO) = 228;
2
MB = 114 + 2 = 116.
Formula generalã a compusului B este: C nH2nO 2 → n = 6.
Formula acidului B: CH 3(CH2) 4COOH, acid hexanoic (acid capronic).
n

b) M = V (L) ; nCH COOH = 0,2 moli; nB = 0,2 moli → 23,2 g.
3

#

n

n
n

n

n

n

Masa glicerinei care se esterificã total cu 600 cm 3 soluþie HNO 3 0,5M este:
a) 9,2 g;
b) 0,92 g;
c) 2,76 g;
d) 27,6 g.
n Cât acid acetic intrã în reacþie ºi ce volum de hidrogen se degajã prin acþiunea
acidului acetic asupra 0,1 moli Fe metalic?
a) 24 g; 22,4 L;
b) 12 g; 2,24 L;
c) 12 g; 22,4 L;
d) 36 g; 2,24 L.
3
Volumul soluþiei de NaOH 0,4M necesar pentru a neutraliza 60 cm soluþie de acid acetic 0,2M este:
b) 20 cm3;
c) 60 cm3;
d) 15 cm3.
a) 30 cm3;
Un vin care conþine 90 mL etanol la litru se transformã în oþet. Care este concentraþia molarã a
oþetului format, ºtiind cã densitatea alcoolului este 0,795 g/cm 3?
R. 1,55 mol · L1.
În gazul de sintezã, raportul molar CO : H 2 este 1 : 3. Ce volum de metanol se obþine din 358,4 m 3
gaz de sintezã (c.n.), dacã densitatea metanolului este 0,7915 g/cm 3? Ce volum de gaz rãmâne
nereacþionat?
R. 160 L CH 3OH; 89,6 L H2.
Etanolul se foloseºte la prepararea bãuturilor alcoolice. Ce concentraþie molarã are o soluþie de
etanol, dacã din 2 L soluþie de alcool etilic s-au preparat 5 L bãuturã alcoolicã de concentraþie 12,5%
în volume (ρC H OH = 0,7893 g/cm3)?
2 5
R. 5,36 mol · L 1.
Densitatea în raport cu aerul a vaporilor unui alcool monohidroxilic saturat este 2,56. Identificã
alcoolul, scrie formula brutã, stabileºte structura acestuia, dacã are p.f. cel mai scãzut, ºi denumeºte
izomerii corespunzãtori formulei moleculare.
R. M = 74 g/mol, C 4H10O.

6AIJ
I. Subliniazã rãspunsul din parantezã care face ca afirmaþia sã fie corectã.
1. Hidrocarbura saturatã care conþine 16,66 % H are (trei/cinci atomi C).
2. Alchena care formeazã prin oxidare energicã 2 kmoli acid acetic este (propena/2butena).
3. Prin adiþia apei la acetilenã se formeazã (alcool etilic/acetaldehidã).
4. Volumul de etenã necesar obþinerii a 2 kmoli stiren, cu randament de 80%, este (35,84 m 3/56 m 3).
4×0,5 p = 2 p
II. La urmãtoarele afirmaþii rãspunde cu A (adevãrat) sau cu F (fals):
1. Poziþia dublei legãturi într-o alchenã se stabileºte prin oxidare energicã.
2. Cauciucul natural este polimerul poliizoprenic forma trans.
3. Alcoolul etilic reacþioneazã cu acetatul de sodiu cu formare de acid acetic ºi etoxid de sodiu.
4. Un mol de toluen reacþioneazã fotochimic cu 2 moli de clor cu formarea unui mol de diclorofenilmetan.
4×0,5 p = 2 p
III. Scrie ecuaþiile reacþiilor prin care se realizeazã urmãtoarele transformãri:
1. 1butenã → 2butenã;
3. metan → nitrotoluen;
2. 2butenã → 1butenã;
4. etenã → acid acetic.
4×0,5 p = 2 p
IV. Rezolvã.
1. Alchina A cu densitatea faþã de aer 0,9 participã la urmãtoarele transformãri:
+ KMnO

+HO

4
2
→ Y
X ←
A 

Scrie ecuaþiile reacþiilor chimice ºi stabileºte denumirea substanþelor obþinute.
$

0,5 p

2. Determinã volumul soluþiei apoase de KMnO4 0,5M necesar pentru a reacþiona cu 3 moli substanþã A.
2 p
3. Calculeazã volumul de aer consumat la arderea a 5 moli substanþã A.
0,5 p
9 p + 1 p din oficiu = 10 p

6AIJ
I. Subliniazã rãspunsul din parantezã care face ca afirmaþia sã fie corectã.
1. În reacþia de izomerizare se desfac legãturile (CC/CH).
2. Reacþioneazã 1 mol de sodiu cu 1 mol de (1,3butadienã/propinã).
3. La obþinerea a 3,68 kg alcool etilic, prin fermentaþie, volumul de CO 2 degajat este (1792 L/896 L).
4. Volumul soluþiei de var 0,2M care reacþioneazã cu 3 moli CH3COOH este (0,75 L/7,5 L).
4×0,5 p = 2 p
II. La urmãtoarele afirmaþii rãspunde cu A (adevãrat) sau cu F (fals):
1. Hidrocarburile aromatice conþin un nucleu format din 6 atomi de carbon ºi 3 duble legãturi.
2. Glicerina este un triol cu acþiune emolientã asupra pielii.
3. Reacþiile de adiþie la butadiene se petrec numai în poziþiile 1, 4.
4. Acidul acetic ºi etanolul au caracter acid ºi coloreazã soluþia de turnesol în roºu.
4×0,5 p = 2 p
III. Scrie ecuaþiile reacþiilor prin care se realizeazã urmãtoarele transformãri:
1. propenã → propinã;
3. acetilenã → etanol;
2. metan → 1,1dibromoetan;
4. etenã → acetat de etil
4×0,5 p = 2 p
IV. Rezolvã.
1. Hidrocarbura aromaticã A cu raportul de masã C : H = 9,6 : 5 ºi masa molecularã 106 formeazã prin
oxidare un acid monocarboxilic.
Determinã formula molecularã ºi izomerii hidrocarburii.
1 p
2. Selecteazã dintre urmãtoarele substanþe: Cl2, HBr, CH3Cl, HOH ºi H2SO4 pe acelea care reacþioneazã
cu substanþa A, scrie ecuaþiile reacþiilor chimice ºi indicã denumirile substanþelor rezultate.
1,5 p
3. Calculeazã masa soluþiei de HNO 3 de concentraþie 60% necesarã pentru nitrarea a 530 g substanþã
A în prezenþã de H2SO 4 concentrat.
0,5 p
9 p + 1 p din oficiu = 10 p

Activitãþi de tip proiect
Alege una dintre urmãtoarele teme propuse ºi întocmeºte un referat:
 Petrolul ºi cãrbunii  surse de materii prime organice.
 Linii de chimizare ale metanului.
 Efectele alcoolului ºi drogurilor asupra organismului uman.
 Valoarea nutritivã ºi terapeuticã a vitaminelor.
Prezintã referatul în faþa clasei, organizeazã o dezbatere pe baza temei alese ºi motiveazã
alegerea fãcutã.
Bibliografie: Manualele de chimie  clasa a X-a.
Neniþescu C.D. Chimie organicã  vol. I ºi II. E.D.P., Bucureºti, 1980.
Pentru documentare poþi accesa site-urile:
http://portal.edu.ro/var/uploads/pachete_lectii.html
www.vitamine_info.nl
%
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Tipuri de reacþii
în chimia organicã
Indicând, pe de o parte, grupãrile atomice care rãmân neschimbate
în cursul anumitor reacþii ºi, pe de altã parte, cele care joacã un rol
în transformãri care se repetã des, astfel de formule structurale oferã
un tablou al naturii chimice a substanþei...
Kekulé von Stradonitz (18291896)

Compuºii organici prezintã o varietate remarcabilã de structuri ºi
proprietãþi. Aceºtia sunt formaþi din molecule în care atomii sunt
legaþi prin legãturi covalente stabile.
Reacþiile substanþelor organice sunt procese complexe în cursul
cãrora se desfac legãturile covalente din moleculele reactanþilor ºi
se refac covalenþe în moleculele produºilor de reacþie. În forma generalã,
o reacþie chimicã poate fi reprezentatã astfel:
AB + XY → AX + BY
substrat

reactant

produºi de reacþie

Substratul este substanþa asupra cãreia acþioneazã reactantul.
Aceste reacþii se desfãºoarã în solvenþi organici în care compuºii
covalenþi sunt solubili. Ele sunt în general reacþii lente, reversibile ºi
sensibile la condiþiile de reacþie: concentraþie, temperaturã, natura
solventului etc.
Compuºii organici ºi transformãrile lor constituie fundamentul
biologiei moderne ºi de aceea stau la baza vieþii.
Reacþiile compuºilor organici se clasificã în: substituþie, adiþie,
eliminare ºi transpoziþie (rearanjare).

2.1. Reacþia de substituþie
În reacþiile de substituþie un atom sau o grupã de atomi dintr-o
moleculã este înlocuitã cu un alt atom sau o altã grupã de atomi.
De exemplu:
Înlocuirea unui atom de hidrogen din molecula unei hidrocarburi
cu un atom de brom:
hν

R

Br → RBr + HBr

alcan

n Modelarea reacþiei de
substituþie.

derivat bromurat

Înlocuirea grupei oxidril din molecula unui acid cu o grupã
OR din molecula unui alcool, în reacþia de esterificare:
O
H+
R
RC
+ H 2O
OR
acid

alcool

ester

Reacþiile de substituþie se pot clasifica în funcþie de procesele
chimice fundamentale pe baza cãrora se desfãºoarã acestea.
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În tabelul urmãtor sunt enumerate câteva tipuri de reacþii de
substituþie, incluse în programa de liceu
Grupã substituitã

Substrat

Reactant

Produºi

Tip de reacþie

Atom de hidrogen

RH

X 2 (Cl2, Br2)

RX

halogenare

CH2=CHCH3

X2 (Cl2, Br2)

CH2=CHCH2X

halogenare alilicã

ArH

X2 (Cl2, Br2)

ArX

halogenare la nucleu

ArCH3

X2 (Cl2, Br2)

ArCH2X

halogenare la
catena lateralã

ArH

HONO2

ArNO2

nitrare arene

ArH

HOSO3H

ArSO3H

sulfonare arene

ArH

RX

ArR

alchilare arene

ArH

RCH=CH2

ArCHR
|
CH3

alchilare arene

ArH

RCOCl

ArCOR

acilare arene

RCl

ArNH2

ArNHR

alchilare amine

RCOCl
(RCO)2O

ArNH2

ArNHCOR

acilare amine

RCOOR

HOH
(H+, HO)

RCOOH
ROH

hidrolizã acidã
sau bazicã

RCH2X

HOH

RCH2OH

hidroliza

RCHX2

HOH

RCHO

derivaþilor

RCX3

HOH

RCOOH

halogenaþi

RCOOH

ROH

RCOOR

esterificare

Grupã de atomi

Dupã cum se observã din tabel, reacþiile de substituþie sunt
caracteristice atât sistemelor alifatice, cât ºi celor aromatice.
În cele ce urmeazã se vor exemplifica câteva tipuri de reacþii de
substituþie cu importanþã practicã.

Substituirea unui atom de hidrogen
dintr-o hidrocarburã
Reacþia de halogenare reprezintã procesul chimic de introducere
a unuia sau mai multor atomi de halogen în molecula unui compus
organic. În urma reacþiei de halogenare se formeazã legãturi carbonhalogen ºi rezultã compuºi halogenaþi.
n Scrie ecuaþiile reacþiilor ºi denumeºte produºii
rezultaþi la clorurarea metanului. Precizeazã
condiþiile de reacþie.
n Scrie ecuaþiile reacþiilor de substituþie cu
brom la propan. De ce reacþia de substituþie a hidrogenului din alcani
nu se poate efectua cu fluor?

n Modelele moleculelor de
clorometan ºi diclorometan.
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n Derivaþi halogenaþi uzuali ºi
denumirile lor:
 saturaþi:
⏐ ⏐

CCX
⏐ ⏐

 aromatici:
ArX
 benzilici:
⏐

ArCX
⏐

 alilici:
⏐ ⏐ ⏐

C=CCX
⏐

 vinilici:
H2C=CHX

n Legãtura carbon-halogen este
polarã.

n Reactivitatea relativã a atomului de
halogen, X, în reacþia de înlocuire
a atomului de hidrogen variazã în
ordinea:

F > Cl > Br > I.

Compuºii halogenaþi
Compuºii halogenaþi sunt substanþele organice care conþin în
moleculã cel puþin o legãturã carbonhalogen,

X.

Compuºii halogenaþi derivã teoretic de la hidrocarburi prin
înlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen, cu atomi de
halogeni (clor, brom, iod, mult mai rar, fluor). De aceea, ei sunt
denumiþi, frecvent, derivaþi halogenaþi. RX
Numãrul ºi diversitatea derivaþilor halogenaþi este foarte mare,
deoarece atomii de hidrogen din molecula unei hidrocarburi pot fi
înlocuiþi pe rând cu atomi de halogeni.
Comportarea chimicã a derivaþilor halogenaþi este determinatã
de polarizarea care se produce în structura electronicã a moleculei
unei hidrocarburi saturate, prin introducerea unui atom de halogen.
Atomul de halogen are o electronegativitate considerabilã
comparativ cu atomul de carbon de care se leagã; legãtura carbonhalogen este polarã (atomul de halogen atrage mai puternic perechea
de electroni pusã în comun).
Derivaþii halogenaþi participã la douã tipuri principale de reacþii:
de substituþie ºi de eliminare.
Halogenarea prin reacþii de substituþie
Compuºii halogenaþi se obþin din hidrocarburi prin halogenare
directã sau din compuºi cu grupe funcþionale prin înlocuirea acestora
cu atomi de halogen.
Reacþia de halogenare prin substituþie este declanºatã fotochimic,
termic sau catalitic ºi se realizeazã cu clor sau brom. Iodul nu substituie
atomi de hidrogen prin acest tip de reacþie, iar fluorul reacþioneazã
foarte violent, pânã la substituþia totalã a atomilor de hidrogen.
RCH3 +

X2

(Cl2, Br2)

luminã

→ RCH2X + HX
derivat halogenat

Compuºii fluoruraþi ºi ioduraþi se obþin uºor prin substituþia atomilor
de clor sau brom din derivaþii halogenaþi corespunzãtori, prin încãlzire
cu un exces de iodurã sau fluorurã de sodiu, în mediu de acetonã.
RBr + NaI → RI + NaBr
Clorurarea alcanilor superiori a demonstrat cã reactivitatea legãturii
CH în catenã este diferitã ºi selectivã. Aceasta creºte în ordinea:
nular < primar < secundar < terþiar < alil < benzil.
H
CH 3
CH 3
C H3
|
|
|
|
α
HC  < HC  < CH3C  < CH3C  < H2C=CH CH2 < C6H5CH 2
|
|
|
|
H
H
H
CH 3
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