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CLASA a XI– a 

PROBA PRACTICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

 

Echipamentul de protecţie necesar în laboratorul de chimie  

 Halat de laborator confecţionat din bumbac. 

 Pantofii de laborator trebuie să fie închişi şi cu rizuri pe talpă pentru a se evita alunecarea.  

 Mănuşile din latex sau cauciuc, cu talc sau cu pudră, trebuie purtate în permanenţă.  

 

Reguli de protecţie şi tehnica securităţii muncii 

 În laboratoarele de chimie nu se poartă lentile de contact; 

 În laboratoarele de chimie se va purta întotdeauna echipament de protecţie; 

 La primirea şi la utilizarea substanţelor chimice pentru analizele chimice de laborator, trebuie 

citite cu atenţie etichetele de pe flacoane (recipienţi); 

 Nu se gustă niciun fel de substanţă de laborator; 

 Pentru a mirosi o substanţă, vaporii trebuie îndreptaţi spre utilizator prin mişcarea circulară a 

mâinii deasupra vasului deschis care o conţine, cu mare precauţie, neaplecând capul asupra 

vasului şi fără a inspira adânc în plămâni; 

 Este interzis ca utilizatorul să se aplece asupra vasului în care se transvazează sau se încălzeşte 

un lichid oarecare, ori să ţină vasul înclinat spre sine sau spre alte persoane, pentru a evita 

stropirea cu picăturile lichidului; 

 Întotdeauna se adaugă acizii în apă şi niciodată apă în acizi; 

 Recipienţii cu reactivi se închid imediat după folosire; 

 Reziduurile rezultate din activităţile desfăşurate în laborator nu se aruncă în chiuvetă, ci se 

depozitează în recipientele speciale, destinate colectării reziduurilor chimice, etichetate 

corespunzător; 

 Înaintea începerii experimentelor de laborator se verifică calitatea sticlăriei puse la dispoziție; 

elevii anunță imediat supraveghetorul în cazul în care observă piese de sticlărie care prezintă 

zgârieturi, crăpături sau alte defecte; 

 Spălarea vaselor se face imediat după utilizare, cu lichide potrivite în care reziduurile sunt 

solubile, pentru a evita reacţiile violente; 

 Manipularea reactivilor solizi se face cu spatule sau linguriţe curate, pentru a preîntâmpina 

impurificarea acestora.  

 Soluţiile de reactivi pentru analiză se manipulează astfel încât să nu fie impurificate.  

 Lichidele inflamabile şi volatile (diclorometan, toluen, pentan etc.) se manipulează cu atenţie. 
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Sinteza ciclohexanonoximei 

 
Ciclohexanonoxima este o substanță care constituie materia primă pentru fabricarea polimerului 

Nylon 6 pe care îl regăsim în instrumentele muzicale (corzile de chitară), fibre pentru țesături, 

ustensile de bucătărie etc. 

 

Utilizarea Nylon 6 

 
Surse poze 

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-

technology/science/chemistry/how-nylon-made; 

http://www.wisegeek.com/what-are-the-uses-of-nylon-yarn.htm;  

http://www.guitarstringguide.com/drupal/best-strings-classical-
guitar#.V0MhaPmLTIU; 

http://www.hssilicone.com/ProductDetails.aspx?pid=447 

Ciclohexanonoxima se sintetizează la rândul ei prin reacția dintre ciclohexanonă (A) și 

hidroxilamină (B), confom reacției: 

 
In cadrul probei practice se cere să efectuați sinteza ciclohexanonoximei și să răspundeți 

unei serii de intrebări.  

Substanțele, sticlăria, ustensilele și echipamentele de laborator necesare pentru realizarea 

experimentului sunt următoarele: 

Sticlărie, ustensile și echipamente Buc Substanțe 

Mănuși din latex 2  

Pahar Berzelius 200 mL 1  

Pahar Berzelius 100 mL 1  

Spatulă/linguriță 1 Apă distilată 

Cilindru 10 mL 2  

Baghetă din sticlă 1 Clorhidrat de hidroxilamină 

Baie de gheață 1 Carbonat de sodiu anhidru 

Hârtie de filtru etichetată 2  

Balanță analitică sau tehnică 

Disponibile la 

comun 

 

Pisete cu apă distilată  

Pâlnie de filtrare la presiune redusă Ciclohexanonă 
Hârtie de filtru  

Vas de trompă  

Trompă/pompă de vid  

Gheață  

Hidroxilamina este un compus care este mai stabil sub formă de sare - clorhidrat de 

hidroxilamină (NH2OH∙HCl). Pentru a reacționa este nevoie de prezența unei baze slabe - carbonat de 

sodiu. 
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Citiți întreaga fișă de lucru înainte de a vă apuca de lucru.  

Solicitarea de noi cantități de materii prime se penalizează cu 5 puncte. 

Spargerea unei piese de sticlărie se penalizează cu 5 puncte. 

 

Mod de lucru: 

1. Introduceți în paharul Berzelius etichetat cu Vas de reacție 3,96 g de clorhidrat de hidroxil 

amină aflat în plicul etichetat Clorhidrat de hidroxilamină. Măsurați apoi 10 mL de apă 

distilată cu ajutorul cilindrului și adăugați volumul de apă măsurat în paharul Berzelius 

etichetat cu Vas de reacție. Introduceți paharul Berzelius etichetat cu Vas de reacție în baia 

de gheață. 

2. Măsurați 5 mL de ciclohexanonă cu ajutorul cilindrului..Adăugați volumul de ciclohexanonă 

măsurat în paharul Berzelius etichetat cu Vas de reacție agitând cu o baghetă, continuu.  

3. Transferați 3,5 g de carbonat de sodiu anhidru din plicul etichetat Carbonat de sodiu 

anihidru în paharul Berzelius de 100 mL. Măsurați apoi 10 mL apă distilată și adăugați peste 

carbonatul de sodiu. Agitați cu lingurița până la dizolvare. 

4. Picurați volumul de soluție de carbonat de sodiu în paharul Berzelius etichetat cu Vas de 

reacție agitând cu o baghetă continuu, ținând paharul etichetat cu Vas de reacție în baia de 

gheață.  

Notă: Picurarea trebuie făcută încet, picătură cu picătură, timp de 15 minute. Pe parcursul adăugării 

se observă o efervescență, soluţia se tulbură şi apoi începe să se separe un precipitat, oxima. 

5. După finalizarea picurării agitați amestecul de reacție cu bagheta 15 minute.  

6. Filtrați precipitatul utilizând instalația de distilare la vid, asistat de cadrul didactic 

supraveghetor. 

7. Tranferați precipitatul pe hârtia de filtru etichetată Produs de reacție, cântăriți și notați masa 

obținută. Lăsați hârtia de filtru cu precipitat pe masa de lucru timp de 30 de minute să se 

usuce. În cele 30 de minute puteți răspunde la întrebările teoretice din cerințele de mai jos. 

8. După trecerea timpului cântăriți hârtia de filtru etichetată Produs de reacție și notați masa 

obținută. 

9. Lăsați hârtia de filtru cu precipitat pe tăvița de pe masa de lucru. 

 

Cerințe: 

1. Efectuați reacția de obținere a ciclohexanonoximei, conform rețetei (70 puncte). 

2. Completați pe foaia de concurs, într-un tabel de forma celui de mai jos, următoarele informații 

(10 puncte): 

Informații de completat:  

Masă hârtie de filtru în grame etichetată Produs de reacție  

Masă hârtie de filtru  CU PRECIPITAT în grame inițial   

Culoare precipitat obținut  

Masă hârtie de filtru  CU PRECIPITAT în grame după 30 de minute  
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3. Calculați randamentul de reacție, considerând că masa practică reprezintă 40% din masa 

cântărită după scurgerea celor 30 de minute de așteptare. Această aproximare este necesară 

deoarece nu se îndepărtează toată apa reținută de produs (10 puncte). 

4. Explicați apariția efervescenței și scrieți ecuația reacției dintre clorhidratul de hidroxilamină și 

carbonatul de sodiu (5 puncte). 

5. Scrieți formula structurală și denumiți alcoolul din care se poate obține ciclohexanona prin 

reacția de oxidare. Indicați tipul alcoolului. Scrieți ecuația reacției chimice de oxidare a 

alcoolului la ciclohexanonă, cu K2Cr2O7 în mediu acid (5 puncte). 

ATENȚIE! La sfârșitul lucrării lăsați precipitatul pe masa de lucru. Comisia va aprecia 

modul de efectuare a lucrării practice!   
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CLASA a XI – a 

 

BAREM DE EVALUARE - PROBA PRACTICĂ 

 

Filiera tehnologică – toate profilurile/specializările/calificările 

 

 
1. Efectuarea reacției conform modului de lucru - 70 puncte 

2. Completarea informațiilor solicitate - 2,5 puncte x 4 = 10 puncte 

3. Calcul corect randament de reacție > 90% = 10 puncte 

4. Apariția efervescenței - CO2 degajat - 2,5 puncte 

2NH2OH∙HCl + Na2CO3 = 2NH2OH +2 NaCl + CO2 + H2O - 2,5 puncte 

5. Ciclohexanol, structura, alcool secundar - 3 puncte 

ecuația reacției chimice - 2 puncte 

 


