
SODIULSODIUL



Na
22,99



• Ca metal pur,sodiul a fost obtinut pentru 
prima oara de Sir Humphrey Davy,in anul prima oara de Sir Humphrey Davy,in anul 
1806 prin electroliza hidroxizilor de 
sodiu.In 1808 chimistii francezi Gay-
Lussac si Thenard au stabilit posibilitatea 
obtinerii sodiului si pe cale chimica.



GENERALITATI



• Sodiul (sau Natriu) este un element din 
tabelul periodic avand simbolul Na si 
numarul atomic 11. Este un metal alcalin, 
argintiu, cu o reactivitate ridicata. Din 
aceasta cauza, sodiul nu exista liber in 
natura, ci doar sub forma de combinatii 
chimice deosebit de stabile. În stare libera, chimice deosebit de stabile. În stare libera, 
reacŃioneaza violent cu apa si ia foc in aer 
la temperaturi de peste 388 Kelvin. La 
temperatura obisnuita lasat in aer fumega. 
Datorita liniilor sale spectrale din domeniul 
culorii galben, confera unei flacari 
culoarea galben.



PROPRIETATI FIZICE

�In taietura proaspata, sodiul are o culoare alb-
argintie cu luciu metalic. Are densitatea de 0, 
97g/cm3 si de aceea pluteste pe suprafata apei. 
Se topeste la 98, 7oC.

�Este un metal moale, de consistenta cerii, �Este un metal moale, de consistenta cerii, 
putand fi taiat cu cutitul. Duritatea sodiului este 
foarte mica, egala cu 0, 4 din scara Mohs.

�Sodiul este un bun conducator de caldura si 
electricitate. In flacara se volatilizeaza, vaporii 
sai sunt colorati in galben intens caracteristic. Pe 
aceasta proprietate se bazeaza identificarea 
sodiului si a compusilor sai. 



PROPRIETATI CHIMICE

• Sodiul este printre cele mai active 
elemente cunoscute. In combinatiile sale 
are numarul N. O. =+1. 
In aer, sub actiunea oxigenului, a In aer, sub actiunea oxigenului, a 
dioxidului de carbon si a umiditatii, sodiul 
metalic se acopera cu o pelicula cenusie 
formata dintr-un amestec de peroxid, 
hidroxidul si carbonat de sodiu. De aceea 
sodiul se pastreaza sub petrol. 



•Reactia sodiului cu oxigenul
Sodiul are un luciu metalic in taietura proaspata. Lasat in aer luciul 
se pierde imediat. Incalzit in oxigen sau in aer, sodiul se aprinde 
formand peroxid de sodiu: 

2Na+O2=Na2O2

Peroxidul de sodiu se intrebuinteaza la decolorarea lemnului, 
oaselor, paielor, fildesului, parului, tesaturilor, s. a. 
Na2O2+2H2O=2NaOH+H2O2

H2O2=H2O+[O]H2O2=H2O+[O]

In urma interactiei dintre peroxid de sodiu si dioxid de carbon se 
elibereaza oxigen; de aceea, el se foloseste in aparatele respiratorii 
ale pompierilor, scanfandrilor, precum si la reimprospatarea aerului 
in incaperi inchise. 

2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2



•Reactia sodiului cu hidrogenul

In atmosfera de hidrogen, sodiul 
incalzit la 350-400C formeaza hidrura 
de sodiu, in care hidrogenul este 
prezent sub forma de ion negativ H-prezent sub forma de ion negativ H-

2Na+H2=2NaH



•Reactia sodiului cu clorul
Sodiul se aprinde in atmosfera 
de clor si arde cu flacara vie 
formand clorura de sodiu. 
2Na+Cl2=2NaCl2Na+Cl2=2NaCl





•Reactia sodiului cu apa

• Sodiul reactioneaza energic cu apa 
deoarece ionii se solvateaza usor; caldura 
degajata topeste metalul care pluteste in
sfere mici pe suprafata apei. Daca micile 
sfere de sodiu sunt localizate, se aprind si sfere de sodiu sunt localizate, se aprind si 
ard cu flacara galbena.

2Na+2H2O=2NaOH+H2



•Reactia cu acizii

• Sodiul reactioneaza energic cu acizii. 
Cu acidul clorhidric gazos reactioneaza cu 
explozie conform reactiei:

2Na+2HCl=2NaCl+H2



PROPRIETATI  

FIZIOLOGICEFIZIOLOGICE



• Sodiul e foarte raspandit in regnul vegetal 
si in cel animal, in diferite combinatii 
chimice (cloruri, nitrati, fosfati si 
bicarbonati). In ceea ce priveste continutul 
in sodiu al unor alimente, se poate arata 
ca, de exemplu, fructele contin cantitati 
mici din acest mineral (1-5 mg/100 g), mici din acest mineral (1-5 mg/100 g), 
motiv pentru care ele sunt recomandate in 
regimurile hiposodate. Dintre fructe, relativ 
bogate in sodiu sunt castanele 
comestibile, cu 20 mg/100 g sodiu.





• Necesarul zilnic de sodiu este de 1-2 grame (aflat in 3-5 
g de sare de bucatarie - NaCl), dar sporeste mult in 
raport cu temperatura ridicata, munca fizica grea etc. Se 
afirma ca, in mod normal, un consum de 5 g sodiu pe zi, 
corespunzand la 8 g sare de bucatarie, nu poate fi 
daunator organismului. Din pacate, consumul curent 
depaseste cu mult aceste cantitati, ajungandu-se 
frecvent la un consum de 10-15 g sare pe zi, adica 6-9 g 
sodiu; in afectiunile cardiace si in cele renale consumul sodiu; in afectiunile cardiace si in cele renale consumul 
de sodiu (sare) trebuie mult redus. In schimb, celor 
afectati de aceste neajunsuri, precum si celor cu tendinte 
spre obezitate, li se recomanda consumul de sare 
marina, nerafinata, obtinuta prin evaporarea apei de 
mare. In acelasi context, e de preferat sarea grunjoasa 
in locul sarii-albe, rafinate. 



MOLECULA DE NaCl



• Dupa consumul unor alimente 
foarte sarate, organismul retine o 
cantitate mai mare de sodiu decat 
in mod obisnuit, situatie in care 
potasiul este elementul ce asigura potasiul este elementul ce asigura 
diureza, adica eliminarea din 
organism a apei cu surplus de 
sodiu. De fapt, in organism, mult 
sodiu inseamna putin potasiu.



• Principalul furnizor de sodiu pentru 
organism este sarea de bucatarie, in care 
acest mineral reprezinta 39%, restul de 61 
% fiind reprezentat de clor. La acoperirea 
necesarului zilnic de sodiu contribuie, intr-o 
mica masura, si sodiul natural (cu 0,8 g), 
restul de 80% provenind din alimentele restul de 80% provenind din alimentele 
sarate (deci prin descompunerea in 
organism a sarii). De aici se poate deduce 
ca excesul salin din organism se produce 
ca urmare a ingerarii unei prea mari 
cantitati de sare.



• Sodiu natural se gaseste 
indeosebi in alimente de 
origine vegetala (ridiche 
roz, spanac, sfecla rosie, 
frunze de patrunjel, fasole 
si mazare, cartofi, 
dovlecei, varza etc.), 
precum si in unele 
produse alimentare de 
origine animala (lapte si 
produse lactate, oua, produse lactate, oua, 
carne de vita, ficat si 
rinichi de vita etc.). Sodiul 
natural ii asigura ficatului 
necesarul in acest 
element, pentru 
dezintoxicarea 
organismului.



INTREBUINTAREA   

SODIULUISODIULUI



• Sodiul este intrebuintat in:
�lampile electrice cu vapori de sodiu;
�la fabricarea unor aliaje de plumb pentru 

turnarea lagarelor;
�aliaje 
�la fabricare peroxidului de sodiu, ca �la fabricare peroxidului de sodiu, ca 

reducator in multe sinteze organice;
�cantitati mari de sodiu se utilizeaza la 

polimerizarea cauciucului sintetic 
butadienic.



CLASA a IX-a


