
Oxigenul 

 Noţiuni teoretice 

În 1772 Scheele prepară pentru prima dată oxigenul  în stare pură, doi ani mai târziu 

Priestley izolează oxigenul din oxidul de mercur. Oxigenul ocupă 49,42% din scoarţa pământului, 

inclusiv în apă şi aer, fiind cel mai răspândit element. În stare liberă se află în aer ( 20,9% 

volume, 23,2% greutate), apă. Sub formă de combinaţii se găseşte în scoarţa pământului, în regnul 

animal şi vegetal. Oxigenul  reprezintă un component al ţesuturilor, iar pentru animale este un 

element necesar şi indispensabil procesului de fotosinteză. 

Oxigenul este un gaz incolor, inodor şi insipid, ρ = 1,4 g/L, p.t 0 C = -218 0 C, p.f 0 C = -

183 0C, cu densitatea mai mică decât a aerului, nu arde, dar întreţine arderea, şi se leagă cu 

substanţe care ard. 

Oxigenul se poate prepara din apă şi din substanţe solide care conţin oxigen. 

• Prin electroliza apei (rău conducătoare de electricitate) acidulată cu H2SO4, sau 

alcalinizată cu NaOH se obţine în acelaşi timp cu oxigenul (la anod) şi hidrogenul (la catod). 

• Prin descompunerea termică a oxizilor metalici. Oxizii se descompun în oxigen şi 

elementul respectiv, în unele cazuri mergând la oxigen şi un oxid inferior al elementului. 

Temperatura la care are loc acest proces variază de la un compus la altul. 

• Prin descompunerea termică a sărurilor acizilor 

oxigenaţi. Sărurile unor acizi oxigenaţi se descompun la 

încălzire conducând la oxigen şi sărurile unor acizi mai puţin 

oxigenaţi sau neoxigenaţi. În general astfel de reacţii sunt mult 

accelerate dacă se adaugă mici cantităţi de catalizatori. 

Oxigenul este puternic electronegativ, în reacţia acestuia 

cu alte substanţe se produce un transfer de electroni, de la atomii acestei substanţe la atomii de 

oxigen. Multe substanţe se combină direct cu oxigenul, cu degajare rapidă de căldură (reacţii 

exoterme) şi lumină, aceste oxidări numindu-se arderi. 

Oxigenul se combină direct cu H2, S, P4, C, metale,  nu se combină direct cu halogenii, şi 

nici cu Au, Pt. Toate substanţele capabile să ardă trebuie aprinse, înainte ca arderea să continuie 

de la sine. 

                               2H2 + O2 → 2H2O 

                     S + O2 → SO2 

                     P4 + 5O2 → 2 P2O5 

                     C +O2 → CO2 (dioxid de carbon) 

                   3Fe + 2O2 → Fe3O4 (oxid feroferic) 
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