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Lucrarea de laborator nr. 6 

PROPRIETĂŢI CHIMICE ALE ALUMINIULUI 
 
 

Experiment 1 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu oxigenul din aer. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 pilitură de aluminiu 
 spatulă metalică 
 spirtieră 

Mod de lucru: 
 Se ia cu spatula metalică pilitura de aluminiu. 
 Se aprinde spirtiera. 
 Se presară pilitura de aluminiu în flacăra spirtierei. 
 Se notează observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 
 
 
 
 
 
 

Experiment 2 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu nemetalele. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 clorat de potasiu 
 acid clorhidric 
 pilitură de aluminiu 
 cilindru 
 sticlă de ceas 
 lingură de ars 
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 spirtieră 
 pipetă 

Mod de lucru: 
 Se pune clorat de potasiu în cilindru. 
 Se ia acid clorhidric cu pipeta şi se pune peste cloratul de potasiu. 
 Se acoperă repede cu sticla de ceas. 
 Se pune în lingura de ars pilitura de aluminiu. 
 Se încălzeşte până la incandescenţă. 
 Se introduce în cilindru şi se acoperă repede cu sticla de ceas. 
 Se notează observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 

 
 
 
 
 
 

Experiment 3 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu sulful şi carbonul. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 sulf 
 pulbere de aluminiu 
 cărbune 
 eprubetă 
 spirtieră 
 spatulă 
 cleşte pentru eprubete 

Mod de lucru: 
 Se pune pilitura de aluminiu în eprubetă. 
 Peste aluminiu se pune sulf. 
 Se încălzeşte eprubeta. 
 Se repetă experimentul utilizând în loc de sulf cărbune. 
 Se notează observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 
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Observaţii şi concluzii: 

 
 
 
 
 
 

Experiment 4 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu acizii. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 pilitură de aluminiu 
 acid clorhidric 
 acid sulfuric 
 eprubete 
 pipete 
 spatulă 
 chibrit 

Mod de lucru: 
 În prima eprubetă puneţi un vârf de spatulă de pilitură de aluminiu. 
 Cu ajutorul pipetei puneţi peste aluminiu acid clorhidric. 
 Apropiaţi un chibrit aprins de gura eprubetei. 
 Notaţi observaţiile. 
 Repetaţi experimentul utilizând în loc de acid clorhidric, acid 

sulfuric. 
 Notaţi observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 
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Experiment 5 

 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu apa. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 sârmă de aluminiu 
 cleşte metalic 
 balon cu fund plat 
 apă 
 sită de azbest 
 trepied 
 spirtieră 

Mod de lucru: 
 Se pune apa la încălzit până când aceasta începe să fiarbă. 
 Se încălzeşte sârma de aluminiu până la incandescenţă. 
 Se introduce sârma adusă la incandescenţă în balonul cu apa adusă 

în stare de vapori. 
 Notaţi observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 
 
 
 
 
 
 

Experiment 6 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu sărurile. 

 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 tablă subţire de aluminiu – 2 bucăţi 
 sulfat de cupru – soluţie 
 sulfat de mercur – soluţie 
 pahare Berzelius – 2 bucăţi 
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Mod de lucru: 
 În primul pahar Berzelius se pune soluţie de sulfat de cupru. 
 În soluţie se introduce o tablă subţire de aluminiu. 
 În al doilea pahar Berzelius se pune soluţie de sulfat de mercur. 
 În această soluţie se introduce o tablă subţire de aluminiu. 
 Se lasă să reacţioneze timp de 30 minute. 
 Notaţi observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 
 
 
 
 
 
 

Experiment 7 
 
Tema lucrării: reacţia aluminiului cu trioxidul de fier – reacţie 

numită aluminotermie. 
 
Materiale şi ustensile de laborator: 

 trioxid de fier 
 oxid de cupru 
 pilitură de aluminiu 
 creuzet 
 panglică de magneziu 
 trepied 
 sită de azbest 
 spirtieră 

Mod de lucru: 
 Se face un amestec de pilitură de aluminiu şi trioxid de fier. 
 Se pune amestecul în creuzet. 
 Se aşază creuzetul pe sita de azbest. 
 Se pune în amestecul din creuzet o panglică de magneziu. 
 Se aprinde panglica de magneziu. 
 Se repetă experimentul utilizând în loc de trioxid de fier oxid de 

cupru. 
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 Notaţi observaţiile. 
 Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 

 
Observaţii şi concluzii: 
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Test de evaluare finală nr. 2 
 

1. Denumiţi şi clasificaţi următoarele substanţe: NaOH, Al(OH)3, Ca(OH)2, 
CaCl2, Na2SO3, Al(NO3)3, Ca3(PO4)2, NH4CO3, FeCl3, Cu(NO2)2, Fe(OH)3, 
Cu(OH)2, NH4HCO3, Ca(HS)2, Al2(HPO4)3, Ca(H2PO4)2, KHSO3. 

1 p 
2. Scrieţi formulele chimice pentru următoarele substanţe: clorură de calciu, 

hidroxid de fier (II), azotit de zinc, sulfit de aluminiu, hidroxid de magneziu, 
carbonat de calciu, fosfat de litiu, hidroxid de potasiu, azotat de amoniu, sufură 
acidă de natriu, sufit acid de aluminiu, hidroxid de zinc, carbonat acid de 
magneziu, fosfat monoacid de calciu, hidroxid de litiu, fosfat diacid de potasiu. 

1 p 
3. Adevărat sau fals: a) Hidroxidul de natriu este insolubil în apă. 

b) Hidroxidul de calciu este o substanţă lichidă, incoloră cu miros înţepător. 
c) Hidroxidul de amoniu este un lichid lăptos. d) Componenta principală din varul 
stins, apa de var şi laptele de var este Ca(OH)2. e)Sărurile acide se obţin prin 
înlocuirea totală a atomilor de hidrogen din acizi cu metale sau radicalul amoniu. 
f) Clorura de natriu este o substanţă insolubilă, iar sulfatul de calciu este o 
substanţă solubilă. g) Sărurile sunt substanţe solide. h) Sărurile provenite de la 
acidul clorhidric se numesc sulfuri. i) Sulfaţii sunt sărurile acidului sulfhidric. 
j) Carbonaţii sunt sărurile acidului carbonic. 

1 p 
4. O cantitate de fier arde în 213 g clor. Calculaţi cantitatea de sare obţinută. 

1 p 
5. 200 g Cu-Zn se tratează cu acid clorhidric, din reacţie degajându-se 44,8 l 

gaz. Calculaţi compoziţia procentuală a amestecului. 
1 p 

6. Un amestec de Cu-Mg cu masa de 5,6 g se tratează cu acid sulfuric 
concentrat şi se degajă 3,36 l gaze. Calculaţi compoziţia procentuală a amestecului. 

1 p 
7. 1,625 g de metal divalent reacţionează cu o soluţie 30% de HCl, rezultând 

0,05 g de hidrogen. a) Să se identifice metalul; b) ce cantitate de soluţie de HCl s-a 
consumat?; c) ce concentraţie are soluţia obţinută prin dizolvarea sării rezultate din 
reacţie în 10 g apă? 

1 p 
8. Se reduc cu aluminiu metalic 160 g de Fe2O3. Să se determine: a) masa de 

aluminiu necesară, b) cantitatea de soluţie de H2SO4 46% care reacţionează cu 
Al2O3 rezultat din reacţie; c) volumul de hidrogen, măsurat în c. n., care rezultă 
prin reacţia vaporilor de apă asupra fierului obţinut din prima reacţie. 

1 p 
9. O cantitate de 6,2 g de carbonat al unui metal divalent se descompune prin 

încălzire într-un oxid bazic şi CO2. Dioxidul de carbon se trece printr-o soluţie de 
NaOH şi rezultă 5,3 g de Na2CO3. Se cere: a) să se identifice carbonatul; b) să se 
calculeze masa de CO2 rezultat în reacţia de descompunere. 

1 p 
Se acordă 1 p din oficiu. 
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TESTE PROPUSE 
Testul nr. 1 

Oxigen 
 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE:   CLASA: 
2 p        1. SARCINA DE LUCRU: 

Utilizând metoda de preparare a oxigenului în laborator să se 
determine masa de reactant folosită ştiind că au rezultat 128 g oxigen? 
2 p        2. SARCINA DE LUCRU: 

Stabiliţi cantitatea de apă oxigenată care se utilizează şi numărul de 
moli apă obţinute dacă din reacţia de descompunere au rezultat 256 g 
oxigen? 
3 p  3. SARCINA DE LUCRU: 
 Să se rezolve următoarea schemă chimică: 

Na + O2   
Ca + O2  
Al + O2   
H2 + O2   
C + O2   
S + O2   

Determinaţi apoi produşii de reacţie şi calculaţi coeficienţii pentru 
fiecare ecuaţie şi spuneţi care este proprietatea chimică în care se 
încadrează fiecare din ecuaţiile reacţiilor chimice? 
2 p        4. SARCINA DE LUCRU: 

Câţi moli de carbon se pot arde în oxigenul obţinut la descompu-
nerea a 112 g CaO? Dar de sulf? 

 

 
a. TOTAL 9 p + 1 p din oficiu = 10 p 
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Testul nr. 2 
Hidrogen 

 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE: CLASA: 
2 p       1. SARCINA DE LUCRU: 

Ştiind că 46 g metal alcalin cu Z = 11 reacţionează cu apa, determinaţi: 
a. ecuaţia reacţiei chimice; 
b. cum se numeşte această metodă de obţinere; 
c. masele de bază şi de hidrogen rezultate din reacţie. 

2 p        2. SARCINA DE LUCRU: 
Folosind o altă metodă de obţinere a hidrogenului determinaţi 

masa reactanţilor utilizaţi ştiind că s-au obţinut din reacţie 24 g hidrogen şi 
sulfat de magneziu. 
3 p       3. SARCINA DE LUCRU: 

Determinaţi produşii de reacţie şi scrieţi cărei proprietăţi chimice a 
hidrogenului aparţine fiecare reacţie: 

H2 + N2  

H2 + Br2  

H2 + C  

H2 + Fe2O3  

Al2O3 + H2  

CuO + H2  

Na + H2O  

Ca + H2SO4  
2p 4. SARCINA DE LUCRU: 
 Să se calculeze cantitatea de oxid de fier (II) care poate fi redusă cu 
hidrogenul rezultat în urma reacţiei a 156 g K cu apa. Exprimaţi răspunsul în 
grame şi în moli. 
 

a. TOTAL 9 p + 1 p din oficiu = 10 p 
 
 


