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Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)  

      
 
Subiectul II (30 puncte)       Varianta 057 
 
Subiectul D 
Hidrocarburile sunt utilizate drept combustibili casnici şi industriali, dar ele reprezintă şi o 
importantă sursă de materii prime pentru sinteza organică. 

1.  Calculaţi cantitatea de căldură care se degajă la arderea a 1 m3 de amestec gazos,    
 măsurat în condiţii normale, format din metan, 75%, procente de volum şi etan 25%, 
 procente de volum. Căldurile de combustie ale celor doi alcani sunt: 
   Qmetan = 890,2 kJ/mol şi Qetan = 1559,5 kJ/mol.    4 puncte 
2.  Acetilena se foloseşte în suflătorul oxiacetilenic pentru sudarea şi tăierea metalelor. 
 a. Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc la utilizarea acetilenei în suflătorul   
 oxiacetilenic.          2 puncte 
 b. Explicaţi de ce acetilena este folosită la sudura metalelor.  1 punct 
3.  Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care permit transformările: 
  acetilenă → clorură de vinil → policlorură de vinil   4 puncte 
4. Calculaţi masa de policlorură de vinil (kg) obţinută din 100 kmoli de acetilenă, dacă 
     randamentul global al transformărilor este 60%.     3 puncte  
5.  Precizaţi o utilizare a policlorurii de vinil.     1 punct 

 
Subiectul E 
Butanoatul de etil este folosit ca aromatizant, datorită mirosului de ananas. 

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de formare, în mediu acid, a butanoatului de etil, din  
acidul butanoic şi alcoolul corespunzător.     2 puncte 

2. Calculaţi volumul de etanol (ρ= 0,8 g/mL) care reacţionează stoechiometric  
cu 3 kmoli de acid butanoic pentru formarea butanoatului de etil.  3 puncte 

3. Acidul butanoic, reacţionează cu calciu. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice. 2 puncte 
4. Calculaţi volumul de H2 care se degajă, măsurat în condiţii normale, dacă acidul 
reacţionează cu 160 g calciu şi randamentul reacţiei este de 80%.  4 puncte 

5. Aranjaţi în sensul creşterii punctelor de fierbere: alcoolul metilic, alcoolul etilic, 
glicerina. Explicaţi răspunsul.       4 puncte 

 
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Cl-35,5; Ca-40.  
 


