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REZUMAT 
În industria alimentară apa poate constitui materie primă principală sau materie primă auxiliară la realizarea produselor 
alimentare. Lucrarea prezintă toate proprietăţile fizice şi chimice ale apei, care în mod direct (apa de constituţie) sau indirect 
(apa pentru procesele de producţie şi apa pentru procesele igienico-sanitare) pot influenţa caracteristile fizico-chimice şi 
microbiologice ale produselor alimentare. 
 
ABSTRACT 
Water, is in the food industry, apt to be raw material or accessory material in the manufacturing process. The paper presents 
all-important constitutive, physicals and chemicals properties that bring about to the characteristics health food. 
 

Apa este combinaţia chimică cea mai răspândită pe 
suprafaţa Pământului (hidrosfera are un volum estimat de 
1386 mil. km3), reprezentând practic suportul existenţei 
vieţii (este componentul major al materiei vii, cu un procent 
de circa 80% din structura acesteia) şi, în consecinţă, este 
cea mai studiată şi cunoscută. 

În 1871, englezul Henry Cavendish a demonstrat că 
apa nu este un element, ci un compus chimic format prin 
arderea hidrogenului în aer. 

Formula apei, H2O, s-a stabilit  prin greutăţile relative 
ale hidrogenului şi oxigenului în moleculă, raportul lor 
fiind de 2,0160 : 16,000, deci doi atomi-gram hidrogen 
la un atom-gram oxigen, cantităţile eliberate din apă 
prin electroliză au fost verificate, prin combinarea lor 
obţinându-se întotdeauna un mol de apă, adică 18 g apă 
(apa având masa moleculară M = 18). În procente, apa 
conţine 11,19% hidrogen şi 88,81% oxigen. 

Apa naturală este constituită practic dintr-un amestec 
de izotopi ai oxigenului, 16O, 17O, 18O şi ai hidrogenului 
1H, 2H, 3H, care prin combinare dau 18 specii de molecule 
de apă. Dintre aceste molecule ponderea o deţin 1H2

16O, 
2H2

16O, 1H2H16O (H2O, D2O, HDO). Raportul cantitativ 
H2O/D2O este de 5500/1, în mod practic, numai hidro-
genul de masă 1 şi oxigenul de masă 16 se află în cantităţi 
considerabile în natură şi deci este justificată formularea 
apei pure ca fiind H2O. 

1. PROPRIETĂŢILE FIZICE 

Diferite proprietăţi fizice ale apei servesc pentru defi-
nirea unor mărimi fizice fundamentale. Astfel, temperaturile 
de topire şi de fierbere ale apei la presiunea de 760 torr 
definesc unitatea de temperatură în scara Celsius şi implicit 
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în scara temperaturilor absolute; unitatea de măsură pentru 
căldură, caloria, este egală cu capacitatea calorică a unui 
gram de apă la temperatura de 15oC; unitatea de masă, 
kilogramul, este egală cu masa unui dm3 de apă pură, la 
temperatura densităţii maxime (4oC). 

Unele proprietăţi fizice ale apei prezintă „anomalii” 
(alături de HF, NH3 şi mai puţin HCl), faţă de a hidrurilor 
vecine în sistemul periodic (CH4, PH3, H2S, H2Se, HBr 
etc.), datorită asociaţiei moleculelor H2O prin legături 
de hidrogen. Aceste anomalii sunt: puncte de topire şi de 
fierbere, densitatea, capacitatea calorică şi căldurile de 
topire şi vaporizare, care au valori mai ridicate. 

Punctele de topire şi  de fierbere ale apei au valori 
anormal de ridicate în comparaţie cu hidrurile elementelor 
vecine din sistemul periodic; astfel, apa este un lichid la 
temperatura obişnuită, în timp ce hidrurile elementelor 
vecine sunt gazoase. 

Căldura latentă de vaporizare a apei reprezintă 
cantitatea de căldură, exprimată în calorii, consumată la 
temperatură constantă (100oC) pentru o cantitate de apă 
(1 gram în cazul căldurii latente de vaporizare, lv şi un mol 
în cazul căldurii latente molare de vaporizare, Lv). Apa 
încălzită într-un vas deschis, la presiunea atmosferică, 
începe să fiarbă la 100oC, temperatură care rămâne 
constantă pentru apă şi vapori până când dispare ultima 
picătură de apă; apoi, dacă aportul de căldură continuă, 
vaporii se încălzesc peste această temperatură. 

Apa are căldurile de vaporizare lv = 540 cal·g–1 şi 
Lv = 9729 cal·mol–1, mult mai mari decât ale altor sub-
stanţe, datorită legăturilor de hidrogen care sunt mult mai 
tari decât legăturile van der Waals, care unesc moleculele 
lichidelor nepolare. 

Căldura specifică (capacitatea calorică) de 4,18 J·g-1, 
mare comparativ cu a altor hidruri covalente, contribuie la 
schimbarea lentă a temperaturii lacurilor şi mărilor, deci 
are un rol regulator, deoarece solul se încălzeşte şi, 
respectiv, se răceşte mult mai uşor. 

Densitatea apei nu prezintă o variaţie monotonă cu 
temperatura, ca la celelalte lichide, ci întâi creşte de la 00C 
(d = 0,99987 g/cm3) la 4oC (d = 1 g/cm3), apoi scade 
(ajungând la 25oC la d = 0,99701 g/cm3). Datorită acestei 
variaţii a densităţii, apa prezintă proprietăţi mecanice 
unice faţă de alte substanţe. 

Această anomalie este explicată prin ipoteza că apa 
pură este un amestec de apă solidă (care este polimerizată 

prin gruparea moleculelor) şi solventul cu formula H2O 
(După Rojanschi, V., 1985). 

 
Tabelul 2. Tensiunea superf icială a apei pure 

în contact cu aerul 
 

Temperatura 
[oC] 

Tensiunea superficială 
[dyn/cm2] 

0 75,60 
10 74,22 
20 72,75 
30 71,18 
40 69,56 
50 67,91 
60 66,18 
70 64,40 
80 62,60 
100 58,90 

 
Tabelul 3. Presiunile de vapori ale apei, la diferite 

 temperaturi1 
 

Temperatura Temperatura 

[oC] [K] 
Presiunea 

[torr] [oC] [K] 
Presiunea 

[atm] 

–10 263 2,15 100 373 1,00 
0 273 4,68 120 393 1,96 
10 283 9,2 150 423 4,70 
20 293 17,5 200 473 15,3 
30 303 31,1 250 523 39,3 
40 313 55,1 300 573 84,4 
60 333 149,2 350 623 176,3 
80 353 355,1 374 647 217,0 
100 373 760,0 temp. critică  

1 După Neniţescu, C.D., 1972 
 
Tensiunea superficială a apei reprezintă forţa de con-

tracţie ce acţionează perpendicular pe o lungime de 1 cm 
pe suprafaţa de separaţie a lichidului cu aerul. 

La toate lichidele tensiunea superficială descreşte o 
dată cu creşterea temperaturii. 

Tensiunea de la interfaţa dintre apă şi alt  lichid care nu 
este miscibil cu apa este aproximativ egală cu diferenţa 
dintre tensiunile superficiale proprii. Tensiunea de la inter-
faţa dintre cele două lichide descreşte o dată cu creşterea 
temperaturii. 

 

Tabelul 1. Punctele de f ierbere şi de topire ale apei şi hidrurilor vecine în sistemul periodic1 

 
Hidrura H2O CH4 NH3 HF SiH4 PH3 H2S HCl 

Punct de topire, oC 0 –184 –78 –83 –185 –133 –85 –115 
Punct de fierbere, oC  +100 –164 –33 +19,5 –112 –87 –61 –85 

1 După Neniţescu, C.D., 1972. 
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1.1. Alte proprietăţi fizice ale apei 

Presiunea de vapori a apei la o anumită temperatură 
reprezintă presiunea la care coexistă cele două stări de 
agregare ale apei: gazoasă şi lichidă. Vaporii în echilibru 
cu lichidul se numesc saturaţi. 

Presiunea exercitată de aranjarea tetraedrică în momen-
tul îngheţării apei este de circa 16 atm. Astfel se explică de 
ce buteliile obişnuite din sticlă, care rezistă doar la 10 atm., 
se sparg când apa din ele îngheaţă. 

Compresibilitatea apei  – lichidele sunt puţin compre-
sibile în raport cu gazele, dar foarte compresibile faţă de 
solide. Astfel, apa este foarte puţin compresibilă în raport 
cu aerul şi este cam de 100 de ori mai compresibilă decât 
oţelul moale. 

Dacă forţa care comprimă un lichid este înlăturată, 
acesta revine exact la volumul iniţial, fără a se manifesta 
deformaţii remanente, lichidele fiind astfel perfect elastice. 

Valoarea experimentală a coeficientului de compresi-
bilitate cubică al apei este x = 50,2·10–10 m2/kgf şi modulul 
de elasticitate cubică ε = 1,99·108 kgf/m2 (ε = 1/x). Valorile 
mici ale coeficientului de compresibilitate conduc la negli-
jarea lui, apa fiind considerată, în general, incompresibilă. 

Constantele critice  sunt temperatura, presiunea şi 
volumul molar şi sunt proprietăţi fizice constante proprii 
ale apei. Temperatura critică (Tc) reprezintă temperatura 
deasupra căreia vaporii de apă (aburul) nu pot fi lichefiaţi. 
Presiunea critică (Pc) a apei este presiunea minimă 
necesară pentru a lichefia aburul la temperatura critică. 
Volumul molar critic (Vc) reprezintă volumul ocupat de un 
mol de apă la temperatura critică. 
 

Tabelul 4. Constantele critice ale apei 
 

Temperatura 
critică 

[oC] [K] 

Presiunea 
critică [atm] 

Volumul molar 
critic [cm3] 

647 374 218,5 57 
 

Punctul triplu  al apei reprezintă punctul în care se 
realizeaza echilibrul de faze gheaţă-apă-vapori şi care 
corespunde temperaturii de 0,01oC şi presiunii de 4,6 torr. 

Constanta ebulioscopică a apei Ke = 0,53 (determi-
nată experimental la 760 torr) reprezintă urcarea punctului 
de fierbere la dizolvarea unui mol de substanţă în 1000 g 
apă (solvent). 

Constanta crioscopică a apei, Kt = 1,86 reprezintă 
scăderea punctului de topire produsă de un mol de 
substanţă în 1000 g apă (solvent). 

Viscozitatea apei este caracterizată de un coeficient de 
viscozitate dinamică (µ) şi un coeficient de viscozitate 
cinetică (ν), între aceştia existând relaţia ν = µ/ρ. Coefi-
cienţii de viscozitate variază cu temperatura. 

Când rezistenţa pe care trebuie să o învingă cele două 
straturi (rezistenţa tangenţială care tinde să frâneze 

mişcarea lichidului) este o dynă, suprafaţa s = 1 cm2 
obţinem coeficientul de viscozitate dinamică, exprimat în 
poise sau în centipoise (1 P = 102 cP; 1 P = Ns/m2). 

 
Tabelul. 5. Coeficienţii de viscozitate ai apei, 

 în funcţie de temperatură 
 

Temperatura [oC] µ [P] 
0 0,01792 
5 0,01519 
10 0,01308 
20 0,01005 
30 0,00801 
40 0,00656 
50 0,00549 
60 0,00469 
70 0,00406 
80 0,00357 
90 0,00317 
100 0,00284 

 
La 20oC viscozitatea cinetică este 1,01·10-6 m2/s. 
Viscozitatea apei are un minimum la presiuni înalte, 

fapt care se interpretează în sensul că apa are o organizare 
voluminoasă cu legături interne mobile care cedează efor-
turilor mecanice, dând un lichid mai mobil. De asemenea, 
legăturile interne se rup când temperatura creşte (după 
cum se remarcă şi din tabel, pentru o creştere a tempera-
turii apei cu 100oC, viscozitatea dinamică scade de circa 
6 ori). 

Adeziunea apei reprezintă forţa de atracţie dezvoltată 
la suprafaţa de contact cu un solid. S-a dovedit, experi-
mental, că până la distanţa de ordinul unei sutimi de 
milimetru de la perete există un strat de lichid aderent, în 
repaus, chiar dacă lichidul este în mişcare. 

Absorbţia apei – apa absoarbe gazele cu care vine în 
contact. Greutatea gazului dizolvat creşte proporţional cu 
presiunea, volumul gazului menţinându-se constant. 

La temperatura obişnuită apa conţine un volum de aer 
egal cu circa 2% din volumul său. Apa în contact cu aerul 
absoarbe mai mult oxigen şi mai puţin azot, faţă de 
raportul în care aceste gaze se găsesc în aer. Astfel, la 0oC 
în aer se află circa 21% O şi 79% N, pe când în cel din apă 
se află 34% O şi 66% N. 

Indicele de refracţie la 20oC este de 1,3330 şi scade 
de la violet spre roşu. Apa posedă o capacitate mare de a 
absorbi cuante de lumină din domeniul infraroşu, de aceea 
se încălzeşte repede la soare. În domeniul vizibil, în UV 
apropiat, între 180 şi 780 nm este transparentă, din care cauză 
este incoloră. O uşoară absorbţie în UV ca şi prezenţa unor 
substanţe dizolvate fac ca apa naturală în strat gros să fie 
verde-albăstruie. 

Transparenţa apei depinde de lungimea de undă a 
radiaţiei ce o traversează. După cum reiese şi din cele 
menţionate anterior, radiaţiile ultraviolete penetrează cu 
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uşurinţă straturile groase de apă, în timp ce radiaţiile 
infraroşii, care sunt mai utile din punct de vedere fizic şi 
biologic, penetrează mult mai greu asemenea straturi. 

Constanta dielectrică a apei este ε = 80,08, ceea ce 
înseamnă că introduse într-un câmp electric, moleculele de 
apă se orientează faţă de liniile de forţă ale acestuia, 
îndepărtându-se cu capetele negative spre placa pozitivă a 
câmpului. Această orientare neutralizează parţial câmpul 
aplicat, intensitatea lui scade şi explică de ce apa ca sol-
vent are excelente proprietăţi disociante şi o mare putere 
ionizantă. 

Conductivitatea electrică a apei este, la 20oC, de 
4,2·10-6 Siemens (4,2 µS) corespunzătoare unei rezis-
tivităţi  de 23,8 megaohm x cm. Conductibilitatea apelor 
naturale este în funcţie de concentraţia sărurilor dizolvate 
şi variază direct proporţional cu temperatura. 

Disocierea apei în elemente, oxigen şi hidrogen, 
începe să se realizeze termic la circa 1000oC, deci foarte 
greu, ceea ce este demonstrat şi de entalpia de disociere 
∆H = –286,4 kJ·mol-1 (aproximativ 68,5 kcal·mol-1). Apa 
fiind, deci, un electrolit  slab, disociază foarte puţini ioni. 

2. PROPRIETĂŢI CHIMICE 

2.1. Legături chimice 

Apa formează aproape toate tipurile de legături chimice, 
şi anume: forţe van der Waals (de orientare şi de inducţie, 
cele de dispersie nu pot fi realizate decât de moleculele po-
lare, ceea ce nu este cazul apei); legături de hidrogen; legături 
ionice; legături covalent coordinative (donor-acceptor). 

Datorită legăturilor chimice pe care este capabilă să le 
formeze, apa realizează frecvent cele 3 tipuri de reacţii din 
chimia anorganică, şi anume: reacţii acid-bază, reacţii de 
oxido-reducere şi reacţii de complexare; ca rezultat apar 
reacţii de hidroliză sau de tamponare, hidratare, cataliză. 

a. Forţele van der Waals. Sunt legături slabe între 
molecule şi cuprind mai multe tipuri de interacţiuni între 
atomii nelegaţi chimic. Pentru apă sunt specifice forţele 
ion-dipol (forţe de orientare) şi forţele dipol-dipol (forţe de 
inducţie). Acestea sunt forţe de natură electrostatică, iar 
datorită faptului că sarcinile dipolilor permanenţi sunt mai 
slabe decât sarcinile ionilor, forţele de atracţie dintre 
dipoli sunt considerabil mai slabe decât legăturile ionice. 
Forţele ion-dipoli intervin în solvatarea ionilor. 

Orientarea moleculelor de apă într-un câmp exterior se 
realizează şi este caracteristică proceselor de hidratare ale 
ionilor; fenomenelor ce au loc la contactul cu suprafeţe 
(mai ales metalice); în acţiunile de dizolvare şi de hidra-
tare ale altor molecule polare precum şi atracţiile dipol-
dipol între propriile sale molecule. 

Proprietăţi  disociante  – datorită constantei dielectrice 
foarte mari, apa separă ionii din cristale dizolvându-i şi, în 

continuare, îi individualizează în soluţie, astfel încât 
fiecare ion se deplasează singur prin soluţie. 

b. Legăturile  de hidrogen. Sunt legături de natură 
electrostatică, dar de un tip special, depinzând de prezenţa 
unui atom de hidrogen covalent şi a doi atomi foarte 
electronegativi (F, O, N sau mai rar Cl). 

Apa este o combinaţie deosebit de capabilă de a forma 
legături de hidrogen, deoarece fiecare moleculă de apă are 
doi atomi de hidrogen, legaţi de oxigen prin legături co-
valente puternic polarizate, ceea ce le conferă pozitivitate 
pronunţată şi două perechi de electroni neparticipanţi. Ea 
poate forma astfel două legături de hidrogen. 

Aranjamentul tetraedric al perechilor de electroni parti-
cipante şi neparticipante determină ca aceste 4 legături să 
se extindă în spaţiu după vârfurile unui tetraedru, dis-
torsionat, deoarece cele două legături covalente formează 
un unghi mai închis ca la un tetraedru regulat (104,54o faţă 
de 109,28o) şi sunt mai scurte, 95,84 pm, faţă de cele de 
hidrogen, de 176 pm). 

Tăria legăturii de hidrogen, calculată din electronegati-
vitate, în apa lichidă este între 21 şi 28 kJ·mol-1 (între 5 şi 
7 kcal·mol–1). 

La gheaţă, căldura de sublimare este de 51 kJ·mol-1, 
din care 11 kJ·mol-1 reprezintă contribuţia legăturilor van 
der Waals, iar 40 kJ·mol-1 este contribuţia legăturilor de 
hidrogen. 

Energia legăturii de hidrogen reprezintă doar 4,3-4,5% 
din energia legăturii covalente O–H; totuşi, prin multitudi-
nea lor, legăturile de hidrogen sunt responsabile pentru 
toate proprietăţile fizice ale apei. 

Prezenţa legăturilor de hidrogen în structuri ordonate 
explică formarea de hidraţi la gaze (clatraţi) sau la 
moleculele organice. În toţi aceşt i compuşi se constată 
prezenţa unui schelet format din legăturile de hidrogen 
între moleculele de apă, asemănător cu cel din gheaţă, 
adică tetraedric distorsionat dar mai afânat. 

Între moleculele de apă legate există goluri cu forme 
poliedrice regulate-cubice, trigonal bipiramidale, octaedrice 
în care încap molecule de gaz sau molecule organice. 

c. Legături ionice. În apa pură se formează spontan 
H3O+ şi OH– (autoionizarea apei) care pot realiza legături 
predominant ionice cu ioni străini. Fenomenul este foarte 
frecvent în contact cu molecule organice mari, care posedă 
atomi ionizaţi cum ar fi sărurile cuaternare de amoniu 
R4N+ sau similare. Se formează aşa-numitele asociaţii 
ionice în care ionii sau moleculele apei se interpun între 
ionii organici. 

Legăturile ionice nu sunt o proprietate primară a apei, 
ci secundară, derivată din formarea ionilor H3O+ şi OH–. 

d. Legături covalent coordinative (donor-acceptor). Cu 
cele două perechi de electroni neparticipanţi, molecula de apă 
poate forma legături donor-acceptor deci legături coordi-
native în care fiecare pereche este donată. Aceste legături 
determină proprietăţile ionizante şi complexante ale apei. 
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După cum reiese din cele menţionate anterior, t ipurile 
de legături chimice pe care apa este capabilă să le formeze 
determină toate proprietăţile fizice şi chimice ale apei. 

2.2. Apa ca solvent – hidratarea 

Solubilitatea se datorează formării unor legături între 
moleculele solutului şi ale solventului. Fenomenul se 
numeşte solvatare, iar când solventul este apa, hidratare. 

Dintre toţi solvenţii din natură, apa este cel mai 
important. Apa dizolvă electroliţi (acizi, baze şi săruri prin 
formarea de soluţii în care aceşt i compuşi sunt ionizaţi) 
precum şi numeroase substanţe (anorganice şi organice) 
care conţin atomi (de F, O, N, Cl) capabili de a forma 
legături de hidrogen cu moleculele de H2O. Solubilitatea 
mare a electroliţilor în apă este cauzată de constanta 
dielectrică mare a apei şi a puterii mari a acesteia de a 
solvata ionii (puterea de solvatare a ionilor este dată de 
numărul de molecule legate şi de căldura degajată). 

Apa poate solubiliza diferite substanţe aflate în orice 
fază. 

a. Faza gazoasă. Pentru gazele greu solubile în apă 
este valabilă legea solubilităţii gazelor (legea lui Henry) 
conform căreia solubilitatea gazelor în lichide scade deci 
cu temperatura şi creşte direct proporţional cu presiunea 
parţială, iar solubilitatea unui gaz dintr-un amestec de gaze 
este proporţională cu presiunea lui parţială. Această lege 
nu e valabilă pentru gazele foarte solubile în apă (ex. CO2, 
NH3, SO2, HCl etc.) care nu formează soluţii fizice, ci 
combinaţii chimice cu apa. 

O mărime care exprimă solubilitatea gazelor în lichide 
este coeficientul de absorbţie sau de solubilitate, care repre-
zintă cantitatea de gaz (la temperatura de 0oC şi presiunea 
de 760 torr) care se dizolvă într-un litru de lichid. 
 

Tabelul 6. Coeficienţi de absorbţie ai unor gaze în apă, la 1 atm 
(exprimaţi în litri de gaz la 1 litru apă)1  

 
 H2 N2 O2 CO2 NH3 

0oC 0,017 0,023 0,049 1,17 58,2 
30oC 0,006 0,013 0,026 0,66 8,6 
1 După Neniţescu, C.D., 1972. 
 
b. Faza lichidă. Solubilitatea oricărui lichid în apă 

depinde de natura acestuia (polaritatea) şi de temperatură. 
Astfel, moleculele care conţin grupări polare (OH-, SH-, 
NH2

-) sunt deosebit de solubile în apă, iar alte lichide 
(hidrocarburi, uleiuri, grăsimi etc.), care au molecule ne-
polare, sunt foarte puţin solubile în apă. 

O soluţie devine saturată când conţine cantitatea 
maximă de solut la o temperatură dată. Saturaţia este o 
stare de echilibru supunându-se legilor termodinamice 
ale echilibrului. 

c. Faza solidă. Solubilitatea în apă a substanţelor 
solide depinde de structura acestora (grupările hidrofile sau 

hidrofobe). Legătura între moleculele de apă şi moleculele 
substanţei supuse hidratării se face prin intermediul grupării 
hidrofile (prezintă o polaritate compatibilă cu cea a apei). 
Legăturile materiei supuse hidratării sunt legături chimice 
pure. 

Tabelul 7. Solubilitatea în apă a unor gaze,               
 la 10oC şi 1 atm (exprimată în mg/dm3)1 

 

Gazul Solubilitatea 

N2 23,2 
O2 54,3 

CO2 2318,0 
H2S 5112,0 
CH4 32,5 
H2 1,6 

1După Sigg ş.a., 1992, cit. de Popa, P . ş.a., 2001. 
 

În unele cazuri, solvatarea sau simpla umezire se 
produce prin intermediul unui al treilea constituent, numit: 
solvent – pentru soluţii adevărate; peptizant – pentru soluţii 
coloidale; stabilizant sau emulsionant – pentru emulsii şi 
suspensii; agent de înmuiere – pentru acţiunile superficiale 
de suprafaţă. 

În soluţiile apoase, formate prin dizolvarea în apă a dife-
ritelor substanţe, pot avea loc numeroase reacţii, cele mai 
importante fiind reacţiile biochimice din organismele vii. 

Hidraţii  reprezintă combinaţii ce se formează prin 
fixarea unei molecule de apă sau a mai multor molecule la 
un compus oarecare. În compusul anhidru prezenţa apei 
conduce la rearanjări atomice, în urma cărora rezultă un 
nou compus chimic cu structură cristalină. 

Deoarece apa poate fi reţinută de un compus şi prin 
forţe mecanice sau fizico-chimice de absorbţie, demon-
strarea formării hidratului este dată de faptul ca hidratul 
poate coexista împreună cu produşii săi de deshidratare, 
într-un echilibru cu vaporii de apă, la o presiune fixă*. 

Există trei mari categorii de hidraţi: hidraţii electro-
liţilor, hidraţii gazelor şi hidraţii compuşilor din ioni de 
dimensiuni foarte mari (anioni sau anfioni macromoleculari). 

În funcţie de rolul apei din hidrat, aceasta poate fi de 
mai multe feluri: 

Apa de constituţie este apa la care moleculele sale nu 
mai au individualitate în cadrul hidratului, ele nu pot fi 
îndepărtate din compus decât la temperaturi de peste 
100oC, cu descompunerea produsului (năruirea reţelei cris-
taline) şi formarea substanţelor anhidre (care au o reţea 
diferită de reţeaua cristalină a hidratului). 

Apa de coordinaţie este apa ale cărei molecule formează 
legături coordinative cu ionii pozitivi din soluţie (apa 
donează ionilor Na+, Mg2+, Fe3+, care au orbitalii periferici 
liberi, perechile de electroni liberi). Înconjurarea ionului cu 
molecule de apă (liganzi) se realizează aproape spontan, 
                                                 

* Presiune care nu depinde de temperatura la care se lucrează. 
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legăturile formate sunt foarte tari (150-250 kcal·mol–1). Apa 
de coordinaţie urmează reacţiile ionului complex. 

Apa de cristalizare este apa adusă de ionii din soluţii în 
sărurile cristalizate sau la formarea aqua-complecşilor me-
talici. Moleculele de apă de cristalizare fac parte integrantă 
din reţelele cristaline ale hidraţilor. 

Apa de coordinaţie se confundă practic cu apa de cris-
talizare (apa de coordinaţie din soluţii se transformă în apa 
de cristalizare din combinaţiile complexe) dar există şi 
situaţii când există la un complex apă de coordinare şi de 
cristalizare diferite între ele (ex.: clorurile hidratate ale 
cromului ce pot fi izolate în solid). Spre deosebire de apa 
de coordinaţie care migrează la electrozi împreună cu 
ionii, apa de cristalizare rămâne amestecată cu solventul la 
electrolizarea combinaţiei complexe într-un mediu neapos. 

Apa de anioni este formată din molecula de apă, care 
la sulfaţii metalelor bivalente (vitrioli) este mai apropiată 
de anion, celelalte şase (din cele şapte) molecule de apă de 
cristalizare fiind în jurul cationului. 

Apa de reţea este formată din moleculele de apă 
incluse în interstiţiile reţelei cristaline a hidraţilor, con-
tribuind la stabilizarea acesteia, dar nu sunt legaţi nici de 
cationi nici de anioni. 

Apa zeolitică este apa situată între straturile reţelei 
cristaline şi interstiţiile zeoliţilor. 

Produsul ionic şi  pH-ul apei . Apa fiind un produs 
amfiprotic (are caracter amfoter – se comportă faţă de acizi 
ca o bază şi faţă de baze ca un acid), atât în apa pură cât şi 
în orice soluţie apoasă are loc o reacţie de transfer de 
protoni ducând la un echilibru: 

H2O + H2O ⇔  H3O+ + OH– 

Ionul de hidrogen nu se găseşte liber, ci se hidratează 
cu o moleculă de apă, formând ionul de hidroniu, H3O+, 
dar pentru simplificarea calculelor se ia în consideraţie 
ionul simplu, H+. Se consideră echilibrul dintre moleculele 
de apă disociate şi cele nedisociate: 

H2O ⇔ H+ + OH– 
Aplicând legea echilibrului, rezultă: 

 
[ ]

+

2

H × OH

H O
K

−⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦=   (1) 

Dar cantitatea moleculelor de apă disociate este foarte 
mică şi deci [H2O], concentraţia moleculelor de apă 
nedisociate poate fi considerată constantă, adică poate fi 
trecută în membrul 1 al relaţiei de mai sus, rezultând: 

 [ ] 2
+

2 H OH O H OHK L−⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (2) 

Această nouă constantă, 
2H OL , se numeşte produsul 

ionic al apei şi, prin măsurători la 25oC, s-a găsit  că are 
valoarea 1·10–14. 

Pentru apa pură concentraţia ionilor de hidrogen este 
egală cu concentraţia ionilor de oxidril, adică: 
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2 2+ 14
H O H OH OH H 1 10L − − + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ = = = ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (3) 

şi 

 
2
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H OH OH 10L+ − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (4) 

Sorensen a definit  exponentul de hidrogen, notat cu 
pH, ca fiind logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei 
ionilor de hidrogen: 

 H log Hp +⎡ ⎤= − ⎣ ⎦    (5) 

Pentru apa pură  
pH = – log(10–7) = 7 = pOH;      pH + pOH = 14; 

pH = 14 – pOH. 
Pentru soluţiile apoase, pH-ul variază între 0 şi 14. 

Astfel, pentru o soluţie cu concentraţia în ioni de hidrogen 
egală cu 1 M, 

 [ ]H log H log 1 0p +⎡ ⎤= − = − =⎣ ⎦  (6) 

iar pentru o soluţie, a cărei concentraţie în ioni OH– este 
egală cu 1M, 

 [ ]OH log OH log 1 0p −⎡ ⎤= − = − =⎣ ⎦   (7) 

Scara pH-ului soluţiilor este următoarea: pH = 0 ... 7 – 
soluţii acide; pH = 7 – soluţii neutre; pH = 7 ... 14 – soluţii 
bazice. 

pH-ul apelor joacă un rol important în activitatea vitală 
a organismelor vegetale şi animale, a organismului uman 
precum şi în procesele industriale, mari consumatoare de 
apă naturală. 
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