
Clorul 

Noţiuni teoretice 

În 1774, Scheele prepară pentru prima dată clorul, în stare liberă clorul nu există datorită 

reactivităţii sale mărite, sub formă de compuşi, se găseşte în scoarţa terestră(inclusiv apă şi aer) în 

procent de 0,19% sub formă de cloruri, iar în gazele vulcanice sub formă de  HCl; apele mărilor şi 

oceanelor conţin 2% cloruri. 

Clorul  este un gaz galben-verzui cu densitatea mai mare decât a aerului (ρ = 3,21 g/L),  

p.t 0 = -101 0 C, p.f 0 = -34,1 0 C, are acţiune toxică asupra aparatului respirator, în stare umedă 

acţionează ca dezinfectant şi înălbitor, este uşor solubil în apă. 

Clorul  reacţionează cu cele mai multe  elemente chiar la temperatura camerei, amestecul 

clor- hidrogen reacţionează la lumină solară exploziv cu formarea HCl.  Clorul  când este perfect 

uscat nu atacă fierul. 

Clorul se obţine industrial, în cantităţi foarte mari, prin electroliza unei soluţii concentrate 

de NaCl. Reacţiile care au loc la electrozi sunt următoarele: 

A(+) Cl- -1 e- → Cl; Cl + Cl → Cl2 

C(-)  H3O
+  + e- → H• + H2O; H• + H• → H2 

În laborator clorul se obţine prin oxidarea HCl cu diferite substanţe cu caracter oxidant 

cum ar fi: PbO2, MnO2, KClO3. 

PbO2 +4 HCl → PbCl4 + 2H2O 

PbCl4 → PbCl2 + Cl2 

Unele nemetale, cum ar fi fosforul, arsenalul, siliciul se aprind şi ard cu degajare de 

căldură şi lumină, într-o atmosferă de clor, marea majoritate a metalelor se combină cu clorul. 

Clorul  se dizolvă în apă rece formând o soluţie galbenă, marea majoritate din clor este dizolvat 

fizic în apă, însă o parte se combină chimic cu aceasta, într-o reacţie reversibilă în care se 

formează acid hipocloros  şi acid clorhidric. 

Cl2 + H2O ↔ HClO        +         HCl 

                   Acid hipocloros 

Clorul se combină cu multe substanţe organice, el fiind astfel utilizat în cantităţi mari în 

industria chimică organică. 

 

 

 

 

 

 


