Activitatea LP_5

(1) CARACTERISTICELE FIZICE ALE PĂMÂNTULUI
(2) UNITĂȚILE DE MĂSURĂ ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL (SI)
(3) ATOMUL - STRUCTURA
(4) ELEMENTELE CHIMICE
(5) IZOTOPII ELEMENTELOR CHIMICE
(6) IONII ELEMENTELOR CHIMICE – VALENȚA, CATIONI ȘI ANIONI
(7) LEGĂTURILE CHIMICE – FIZICE
(8) TABELUL PERIODIC – STRUCTURA
(9) REȚELE CRISTALINE
(10) MINERALELE SCOAȚEI

(1) CARACTERISTICELE FIZICE ALE TERREI
Denumiri alternative:
o
Planeta Albastră
o
Blue Marble
o
Terra
o
Gaia

•

Caracteristicile orbitei:
Afeliu: 152.100.000 km; Periheliu: 147.095.000 km;
Semiaxa majoră:149.598.023 km;
Perioadă orbitală: 365,256363004 zile;
Viteza medie a mișcării de revoluție: 29,78 km/s (107.200 km/h).
Caracteristicile fizice:
Raza medie: 6.371 km; Raza ecuatorială: 6.378,1 km; Raza polară: 6.356,8 km;
Circumferință: 40.075,017 km pe ecuator; 40.007,86 km pe meridiane;
Suprafața totală: 510.072.000 km2; 148.940.000 km2 uscat (29,2%); 361.132.000 km2 apă (70,8%);
Volum: 1,08321×1012 km3; Masa: 5,97237×1024 kg; Densitate medie: 5,514 g/cm3.
Gravitație: 9,807 m/s2;
Viteză cosmică: 11,186 km/s (40.270 km/h);
Perioadă de rotație siderală: 0,99726968 zile (23h 56m 4,1s);
Viteza rotației ecuatoriale: 0,4651 km/s (1674,4 km/h);
Înclinare axială: 23,4392811°.

(2) UNITĂȚILE DE MĂSURĂ ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL (SI)

Unități de măsură (Prefixe SI) – ORDINE DE MĂRIME
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(3) ATOMUL - STRUCTURA

Unități de măsură și dimensiuni ale atomilor
Specificație

Nucleele

Norul electronic

Dimensiunea aproximativă

10-14 m

10-10 m

Încărcătura electrostatică

Pozitivă (+)

Negativă (-)

Particulele subnucleare/norul
electronic

Protoni (+) și neutroni (0)

Electroni (-)

Masa aproximativă a
protonului/neutronului/
electronului

1,7x10-27 kg
(≈ masa a1800 electroni)

9x10-31 kg

Numărul relativ de particule
care alcătuiesc atomul

Densitatea particulelor
subatomice (kg.dm3 = gr.cm3)

În nucleele atomilor se pot
găsi mai mulți neutroni, dar
nu mai puțini
1012 kg.dm3

Unități de măsură utilizate pentru dimensiune:
(1) 1 nano-metru (nm) = 10-9 = 1000 pico-metri;
(2) 1 pico-metru (pm) = 10-12;
(3) 1 Ångström (Å) = 10-10 m = 0,1 nm.

În atomii neutrii din punct de
vedere electrostatic, numărul de
protoni este egal cu numărul de
electroni
1 kg.dm3

Diametrul atomilor și ionilor se
încadrează în cele mai multe cazuri
între:
0,1 nm – 0,3 nm = 100 pm – 300 pm

(4) ELEMENTELE CHIMICE:
- totalitatea atomilor cu același număr de protoni (p+) în nucleu.
(5) IZOTOPII ELEMENTELOR CHIMICE:
- elemente chimice la care numărul de neutroni (n0) din nucleu este mai mare
decât numărul de protoni;
(6) IONII ELEMENTELOR CHIMICE – CATIONI-ANIONI, VALENȚA:
- elementele chimice tind spre structura gazelor inerte foarte stabile (nobile;
grupa 18, sau grupa 8 principlă din tabelul periodic), care au 8 electroni pe
ultimul strat;
- pentru a ajunge la structura gazelor inerte, atomii elementelor chimice cedează
electroni de pe ultimul strat pentru a-și completa octetul și se transformă în ioni
pozitivi (cationi) sau aceptă electroni pentru a-și completa octetul și se
transformă în ioni negativi (anioni);
- numărul de electroni cedați sau acceptați de către atomii unui element chimic
pentru ași completa octetul pe ultimul strat și ajunge la structura gazelor nobile,
reprezintă valența elementului chimic
(7) LEGĂTURILE CHIMICE – FIZICE:
*În natură, pentru a fi stabili, ionii elementelor chimice tind să formeze combinații
naturale (molecule, minerale), prin legături chimice și fizice:
*Legături chimice – sunt legături puternice: covalente, ionice și metalice;
*Legături fizice – sunt legături slabe: de hidrogen, van der Waals (?).

LEGĂTURI CHIMICE (a, b, c)

a – molecula de hidrogen
a - covalentă
c – Cuprul nativ

b – Florura de sodiu

b - ionică

LEGĂTURI FIZICE

Legături Van der Waals

Molecule
de acid
clorhidric

Legătura de
hidrogen
c – legătura metalică

https://ro.wikipedia.org/wiki/Leg%C4%83tur%C4%83_chimic%C4%83

Moleculele de apă

Sursa: http://www.ptable.com

Compoziția chimică a crustei terestre și Globului (După Skinner şi Porter,1980)

Fe – cel mai abundent
elemnt din compoziția
Chimică a Globului (raportat
la masă)
O – cel mai abundent element
din crusta tereatră

Atmosfera
Presiunea la suprafață:
1 atm = 760 mm coloană de Hg (1 torr) = 101,325 kPa (la nivelul mării, la 45° lat.)

Compoziție atmosferică:
•
78,08% azot (N2; aer uscat)
•
20,95% oxigen (O2)
•
0,930% argon
•
0,0402% dioxid de carbon
•
0,00182% neon
•
0,00052% heliu
•
0,00017% metan
•
0,00011% krypton
•
0,00006% hydrogen
Temperatura la suprafața terestră:
min.
medie
Kelvin
184 K[24]
288 K[25]
Celsiu
−89.2 °C
14.9 °C

max.

330 K[26]
56.9 °C

(9) REȚELE CRISTALINE

