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"Chimia este viață, o găsim în toate. Noi oamenii suntem atomi, 

care gravitează pentru a fi împreună în reacții care produc înțelegere."- 
Dorian Munteanu (medaliat cu argint la a 49-a Olimpiadă Internațională de Chimie - 

Thailanda-2017)1
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APA MINERALĂ - O COMOARĂ A ROMÂNIEI 

  

România este una din țările cu o tradiție bogată în utilizarea apelor minerale,cele mai vechi 

exploatări datând de pe vremea romanilor. Prima instalație de îmbuteliere a fost pusă în funcțiune la 

Borsec, în 1806. 

 Apa minerală poate proveni din izvor (sursă naturală) sau din sondă (sursă artificială).Țara 

noastră are înregistrate peste 2000 de izvoare cu apă minerală, multe dintre ele insuficient 

exploatate și popularizate. 

Mărcile de ape minerale comercializate sunt reglementate anual de  Agenția Națională pentru 

Resurse Minerale și publicate în Monitorul Oficial al României, respectiv în cel al UE, deoarece apa 

minerală naturală este singurul aliment care necesită o recunoaştere oficială atât la nivel naţional, 

cât şi european [1]. 

 Lista  Apelor Minerale Naturale  recunoscute în România conține 68 de mărci dintre care 

majoritatea se găsesc în magazine. 

Apa minerală nu trebuie confundată cu apa de izvor sau cu cea de masă, a căror 

comercializare a luat amploare. 

Este foarte important ca orice cumpărător să citească cu atenție eticheta pentru sortimentul de 

apă pe care dorește să-l achiziționeze.  

Pe recipientul de apă minerală trebuie neapărat menţionată data îmbutelierii şi termenul de 

valabilitate. De obicei termenele de valabilitate sunt cuprinse între 1-2 ani în funcţie de ţară. Până în 

1993 România îmbutelia apa minerală doar în ambalaje de sticlă. În ultimul timp, majoritatea 

ambalajelor sunt din PET și specialiștii recomandă precauție la expunerea lor perioade îndelungate 

la soare sau temperaturi ridicate. 

Există numeroase criterii de clasificare a apelor minerale dintre care cele mai importante sunt: 

compoziția chimică, pH-ul și conținutul de CO2 dizolvat. 

 Compoziţia chimică a unei ape minerale rezultă din conţinutul specific în săruri dizolvate și 

reprezintă una din principalele caracteristici ale acesteia, conferindu-i efectele benefice pentru 

sănătate. De aceea, pe eticheta unei sticle de apă minerală este obligatoriu să se treacă compoziția 

chimică. În apă, sărurile minerale se află în stare disociată, sub formă de ioni cu sarcină pozitivă 

(cationi): calciu (Ca
2+

), magneziu (Mg
2+

), sodiu (Na
+
), potasiu (K

+
) şi ioni cu sarcină negativă 

(anioni): carbonat acid cunoscut ca hidrogencarbonat sau bicarbonat (HCO3
-
), clorură (Cl

-
), sulfatul 

(SO4
2-

), azotatul (NO3
-
). La acestea se adaugă oligoelementele reprezentate prin ioni ai metalelor şi  
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metaloizilor cu o concentraţie redusă atât în apă, cât şi în corpul uman, precum manganul (Mn), 

fierul (Fe), fluorul (F), siliciul (Si), seleniul (Se), zincul (Zn) etc. Toate acestea au un rol hotărâtor 

în constituția şi funcţionarea organismului uman [2]. 

 Dacă un turist face traseul apelor minerale din România poate vedea la fiecare izvor afișată 

compoziția chimică și afecțiunile  medicale pentru care este recomandată.  

 În ultimii ani, românii utilizează din ce în ce mai puțin apa minerală în scop terapeutic, 

transformând-o într-un produs preponderent alimentar. 

 Unii nutriţionişti recomandă pentru consumul zilnic alternarea mai multor tipuri de apă 

minerală în funcție de organismul fiecăruia. Este bine de știut că pentru persoanele cu boli de rinichi 

nu se recomandă apele cu un conținut bogat de calciu sau sodiu deoarece primul  se depune în 

rinichi iar cel de-al doilea favorizează litiaza. 

 Singura apă medicinală din producția autohtonă comercializată în România este Vâlcele, care 

se îmbuteliază încă din 1841, fiind o apă feruginoasă. Aceasta trebuie consumată numai cu acordul 

medicului [3]. 

 Pe baza pH-lui apele minerale naturale se împart în: acide, neutre și alcaline. Specialiștii 

APEMIN consideră că o apă minerală acidă are pH< 6,8,una neutră între 6,8 și 7,2 iar cea bazică 

pH>7,2. În România majoritatea apelor minerale sunt acide. Dintre apele alcaline cel mai mult se 

comercializează mărcile Bodoc (din 1848) și Zizin (din 1936) și mai nou Perla Moldovei. În ultimul 

timp, aceste ape sunt recomandate de nutriționiști în curele de slăbire.   

Apele minerale în starea lor naturală (la sursă) pot fi: ape minerale carbogazoase şi ape 

minerale plate (necarbogazoase). Faţă de starea lor naturală, în funcţie de cerinţele pieţei şi conform 

legislaţiei în vigoare, (EC Directive 80/777, SR 4450/97), apele minerale pot fi impregnate 

(îmbogăţite) cu CO2 sau pot fi degazeificate parţial sau total. Ca urmare acestui fapt, după 

îmbuteliere, apele minerale naturale pot fi clasificate după cum urmează:  

– Ape minerale naturale, natural carbogazoase; 

 – Ape minerale naturale, necarbogazoase (plate); 

 – Ape minerale naturale, total sau parţial degazeificate;  

– Ape minerale naturale, îmbogăţite cu dioxid de carbon de la sursă;  

– Ape minerale naturale, carbogazeificate[1]. 

În ultimii 10 ani mai multe mărci și-au diversificat gama de produse oferind spre vânzare 

toate cele 4 variante de ape minerale în funcție de conținutul de CO2 dizolvat (mg/L): plată (0-250), 

efervescentă (250-1500), lejeră (1500-2500), clasică (2500-3500), forte >3500. 
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Dintre ele, bebelușii au voie să consume după 6 luni apă minerală plată, dar aceasta este 

utilizată și la prepararea laptelui praf pentru sugari pentru a putea preveni intoxicația cu azotiți 

(numiți și nitriți) și azotați (cunoscuți ca nitrați) conținuți în apa de fântână din unele zone ale 

României. 

Specialiștii în gastronomie ne sfătuiesc să asociem fiecare fel de mâncare cu un anume tip de 

apă minerală. De exemplu, la antreu să alegem o apă clasică sau lejeră, la salate  și desert una plată 

sau efervescentă, pentru mâncăruri grase și friptură una clasică ori forte iar pentru pește una plată. 

Și somelierii au punctul lor de vedere referitor la apele minerale precizând că pentru vinurile albe se 

potrivește o apă minerală naturală slab mineralizată în timp ce pentru cele roșii, una îmbogățită cu 

dioxid de carbon de la sursă [1]. 

 Majoritatea românilor își aleg apa minerală după preț și după gust. 

 Izvoarele de apă minerală sunt o comoară a României insuficient fructificată și popularizată.  
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                                                                                                               Profesor Liliana-Laura SAVU 

                                                                                           Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea 

 

 

 Noutăți 

 

Un studiu recent a arătat că spălarea merelor cu apă nu îndepărtează în totalitate pesticidele de pe 

suprafața fructului. Imersarea merelor, timp de 15 minute, într-o soluție de 10 mg/mL  bicarbonat de 

sodiu (NaHCO3) duce la eliminarea completă a pesticidelor deoarece bicarbonatul de sodiu are 

acțiune degradantă asupra lor. Totuși, dacă acești compuși penetrează coaja fructului, ei vor fi mai 

greu de îndepărtat din interiorul fructului. [T. Yang, J. Doherty, B. Zhao, A. J. Kinchla, J. M. Clark, 

L. He, Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide 

Residues on and in Apples, J. Agric. Food Chem., online October 25, 2017. DOI: 

10.1021/acs.jafc.7b03118] 
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CHIMIA “VERDE” 

 

 Rolul chimiei în viaţa noastră de zi cu zi este incontestabil. Nu există bun material pe care noi 

să-l folosim şi la a cărei producere chimia să nu-şi fi spus cuvântul. Cele mai importante beneficii 

aduse de chimie şi percepute de populaţie sunt cele din medicină, industria farmaceutică, industria 

alimentară şi agricultură. Cu toate acestea, cele mai multe procese de sinteză se realizează cu efecte 

nedorite asupra mediului şi sănătăţii, iar în multe ţări din lume industria chimică este percepută ca 

având mai multe efecte negative decât pozitive.  

Efectele negative ale poluării şi epuizarea resurselor au determinat luarea de măsuri privind 

prevenirea poluării.  

În jurul anilor 90” a apărut un nou domeniu al chimiei şi anume chimia verde numită de unii 

autori chimie durabilă. Primele întrebări pe care le-am putea pune referitor la această nouă ramură 

a chimiei ar fi: Oare nu erau suficiente cunoştinţele de chimie anorganică, organică, analitică şi 

chimie fizică pentru a explica fenomene, procese şi pentru a prepara bunuri materiale? De ce a 

trebuit introdusă această nouă ramură a chimiei şi care este rolul acesteia? Răspunsurile la aceste 

întrebări pot fi date din definiţia şi domeniul de studiu al chimiei verzi.  

 Conform definiţiei date de Paul Anastas şi John Warner care sunt menţionaţi ca primii 

cercetători care au introdus acest nou concept, chimia verde reprezintă “proiectarea, dezvoltarea şi 

implementarea de produse şi procese chimice pentru reducerea sau eliminarea utilizării şi generării 

de substanţe periculoase pentru sănătatea umană şi mediu” [1].  

La baza realizării obiectivelor fundamentale ale chimiei verzi stau următoarele 12 principii de 

bază introduse de aceeaşi autori: 

1. prevenirea: este preferată prevenirea formării deşeurilor în favoarea separării, tratării sau 

eliminării acestora după obţinere [1]; 

2. economia de atomi: conform acestui principiu se urmăreşte utilizarea unor metode de 

sinteză care să folosească întreaga cantitate de reactanţi în vederea obţinerii produsului final 

de reacţie (toţi atomii din reactanţi ar trebui să se regăsească în produsul/produşii finali de 

reacţie) [1]; 

3. sinteze chimice mai puţin periculoase: trebuie să se aplice metode de sinteză a unor 

substanţe chimice cu toxicitate foarte mică sau chiar netoxice atât pentru oameni, cât şi 

pentru mediu [1]; 

4. obţinerea unor substanţe chimice mai sigure: conform acestui principiu este de dorit 

obţinerea unor substanţe chimice, care să aibă efectul dorit şi o toxicitate cât mai mică [1]; 

De ce să studiem CHIMIA? 
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5. solvenţi şi materiale auxiliare mai sigure: se urmăreşte utilizarea cât mai rară a 

materialelor auxiliare şi a solvenţilor şi găsirea unor metode alternative ale acestora care să 

aibă un impact cât mai redus asupra sănătăţii şi mediului [1]; 

6. îmbunătăţirea eficienţei energetice: procesele chimice ar trebui să se realizeze cu eficienţă 

energetică. Metodele de sinteză ar trebui să aibă loc la presiune atmosferică şi la temperatura 

camerei [1]. 

7. utilizarea de materii prime regenerabile: trebuie să fie favorizată utilizarea de materii 

prime regenerabile mai degrabă decât a celor epuizabile pentru a nu se produce dezechilibre 

în ecosistemele naturale, a se evita poluarea, iar urmaşii noştri să beneficieze de rezerve de 

resurse naturale ca şi generaţia actuală [1].  

8. reducerea utilizării derivaţilor: se va evita sau minimiza derivatizarea inutilă (blocarea 

unor grupări funcţionale, protejarea/deprotejarea, modificarea temporară a proceselor 

fizice/chimice), deoarece o asemenea etapă ar necesita reactivi suplimentari şi ar conduce la 

obţinerea de deşeuri [1]; 

9. cataliza: ori de cât ori este posibil trebuie să se utilizeze catalizatorii şi/sau biocatalizatorii 

cu selectivitate mare pentru accelerarea reacţiilor chimice, 

10. obţinerea de substanţe chimice care să se degradeze după utilizare: trebuie să se 

realizeze procese de sinteză a unor substanţe chimice care să poată fi transformate în 

compuşi inofensivi pentru mediu; 

11. analiza în timp real pentru prevenirea poluării: includerea monitorizării şi controlului în 

timp real la desfăşurarea reacţiilor de sinteză pentru reducerea sau eliminarea formării de 

produse secundare [1]. 

12. prevenirea accidentelor: se vor alege metode de sinteză a unor substanţe chimice, astfel 

încât să se reducă potenţialele accidente chimice, inclusiv explozii, incendii şi scurgeri în 

mediu [1, 2]. 

În concluzie, analizând cele 12 principii ale chimiei verzi putem spune că această nouă ramură 

a chimiei este diferită de chimia tradiţională prin aceea că are ca obiect de studiu acele procese 

chimice/industriale care urmăresc reducerea:  

- cantităţii/volumului de deşeuri,  

- consumului de energie, materii prime, materiale auxiliare şi solvenţi,  

- numărului de echipamente/reactoare folosite prin reducerea numărului de etape, 

- utilizării şi producerii de substanţe periculoase pentru mediu şi sănătate,  

- costurilor de producţie şi întreţinere,  
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- riscului şi probabilităţii de producere de accidente.  
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Prof. Dr. Claudia Maria SIMONESCU 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

 

GLUME 

 

  "Un fizician, un biolog și un chimist au ajuns pentru prima dată în viața lor la ocean. 

Fizicianul fascinat de valuri a vrut să le cerceteze din punct de vedere al dinamicii  

fluidelor și a intrat în ocean. Neștiind să înoate, el s-a înecat. 

Biologul a vrut să cerceteze flora și fauna marină și a intrat în ocean. Nici el nu s-a 

mai întors. 

Chimistul a așteptat timp îndelungat iar apoi a notat în caietul său de experimente: 

„Fizicianul și biologul sunt solubili în apa oceanului.” 

 

  "Un medic, un avocat și un chimist discută dacă ar fi mai bine  să ai o prietenă sau 

să fii căsătorit. 

Medicul: Este mai bine să fii căsătorit. Sentimentul siguranței interioare scade 

tensiunea sanguină și astfel este bine pentru sănătate. 

Avocatul: Este mai bine să ai o prietenă. Dacă soția cere divorțul generează doar 

greutăți inutile. 

Chimistul: Cel mai bine este să le ai pe amândouă! Când soția crede că ești la prietenă 

și prietena crede că ești la soție, ai în sfârșit timp să faci ceva productiv în 

laborator.” [http://www.c3d.ch/fun/chemie/witzesammlung.htm ] 

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.2/2017 - Ediție nouă  10 
 

 

PREPARAREA UNUI INDICATOR DE pH ÎN “LABORATORUL” DE 

ACASĂ 

 
 

1. NOŢIUNI TEORETICE DESPRE pH 

 Indicatorii de pH sunt acizi slabi sau baze slabe care îşi schimbă culoarea şi structura în 

funcţie de pH-ul mediului în care sunt introduşi.  

Proprietăţile pe care trebuie să le îndeplinească o substanţă pentru a fi utilizată ca indicator de 

pH sunt: - să-şi schimbe culoarea brusc în funcţie de pH, printr-un proces reversibil; 

- să fie solubil şi stabil în mediul de reacţie. 

Limitele de pH în interiorul cărora se observă o schimbare netă de culoare se numeşte interval 

de viraj al indicatorului [1]. Dacă se consideră că indicatorul este un acid slab (notat HIn), în soluţie 

apoasă, el participă la echilibrul protolitic:     HIn + H2O  H3O
+
 + In

-
                               (1) 

constanta de echilibru fiind dată de relaţia:      
O][HIn][H

]][InO[H
K=

2

-+
3                                       (2) 

 Deoarece concentraţia apei este foarte mare, prin convenţie, [H3O
+
]=1 

iar produsul se numeşte constanta de aciditate:   K[ H2O]=Ka 

 Pentru indicatorii de pH, constanta de aciditate se notează KHin, a cărei formulă este:  

[HIn]

]][InO[H
=KK

-+
3

HIna                     (3) 

 Pentru a estima domeniul de pH în care un indicator de pH îşi schimba culoarea, din relaţia 

(3), se deduce expresia concentraţiei ionilor de hidroniu:   
][In

[HIn]
]=KO[H

-HIn
+

3               (4)       

 În urma experienţelor s-a observat că o culoare poate fi observată în prezenţa alteia, atunci 

când concentraţia celei dintâi este de aproximativ zece ori mai mare decât concentraţia celei de-a 

doua [2]. Aşadar, pentru a observa prima culoare, trebuie îndeplinită condiţia:  

[HIn]/[In
-
]  90/9                      (5) 

şi pentru a observa cea de a doua culoare trebuie ca:  [HIn]/[In
-
]  9/90                               (6) 

Deci, dacă în soluţie se găsesc cele două forme ale indicatorului în raport [HIn]/[In
-
]10/1, 

atunci: 10×K=
1

10
K=]O[H HInHIn

+

3                                     (7) 

După cum se ştie, pH=-lg [H3O
+
]; prin analogie, pKHIn=-lg[KHIn] 

Deci, prin logaritmare, relaţia (6) devine:   pH=pKHIn-1                               (8)                

Dacă în soluţie se găsesc cele două forme ale indicatorului în raport [HIn]/[In
-
] 9/90, atunci: 

Primii pași în CHIMIE  
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0,1K=
10

1
K=]O[H HInHIn

+

3    pH = pKHIn + 1 

Deci, se va percepe schimbarea culorii indicatorului doar atunci când pH-ul mediului este cu o 

unitate mai mic sau mai mare decât pKHIn, adică în limita a două unităţi de pH (pKHIn=±1).  

De menţionat că mărimea constantei de aciditate a unui acid slab (deci, şi mărimea KHin), 

arată care este capacitatea sa de a se disocia în soluţie şi deci tăria sa. Cu cât un acid are capacitatea 

mai mică de a disocia în soluţie, cu atât echilibrul (1) este mai puţin deplasat spre dreapta, deci 

acidul este mai slab iar constanta sa de aciditate este mai mică iar valoarea pKa (notată pKHIn, în 

cazul indicatorilor de pH) este mai mare [3]. În tabelul 1, sunt prezentaţi câţiva indicatori de pH şi 

valorile pKHIn ale acestora. De menţionat că aceste mărimi se determină prin metode instrumentale 

de analiză (metode spectrofotometrice, electrochimice) [4]. 

 

Tabelul 1. Domeniul de viraj al culorii unor indiatori de pH 

 

Indicator Culoarea în mediu pKIn Domeniul de viraj al culorii, pKHIn 

 acid bazic   

Albastru de timol – în 

prima treaptă de disociere 

roşu galben 1,5 1,2 - 2,8 

Metiloranj roşu galben 3,7 3,2 – 4,4 

Verde de Bromocresol galben albastru 4,7 3,8 – 5,4 

Roşu de metil galben roşu 5,1 4,8 – 6,0 

Albastru de bromtimol galben albastru 7,0 6,0 – 7,6 

Roşu de fenol galben roşu 7,9 6,8 – 8,4 

Albastru de timol – în a 

doua treaptă de disociere 

galben albastru 8,9 8,0 – 9,6 

Fenolftaleină incolor magenta 9,4 8,2 – 10,0 

 

De exemplu, fenolftaleina are pKHIn=9,4 şi îşi schimbă culoarea în domeniul de pH=8,2-10. 

Schimbarea culorii se datorează următorului echilibru protolitic: 

 

 

 

 

 

 (I) – incolor                                (II) – magenta 

Fig. 1. Stuctura fenolftaleinei în mediu acid (I) şi în mediu bazic (II). 

[http://chemistry.bd.psu.edu/jircitano/abindic.html] 
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În cazul unui indicator care are culori diferite în mediu acid şi respectiv bazic, culoarea 

acestuia în domeniul de viraj al culorii este rezultatul suprapunerii celor două culori caracteristice 

pentru cele două medii. De exemplu, indicatorul verde de bromcrezol, are pKa=4,7, cu un domeniu 

de viraj al culorii pKHIn = 3,8 – 5,4. În mediu acid, indicatorul este colorat în galben, iar în mediu 

bazic, este albastru. 

Prin suprapunerea celor două culori, la pH situat în jurul valorii 4,7, culoarea indicatorului va 

fi verde. În figura 2, este prezentată schematic schimbarea culorii indicatorului verde de 

bromcrezol. 

 

 

  

 

 

 

 

Unii indicatori pot disocia în soluţie apoasă în două trepte, aşa încât vor fi caracterizaţi de două 

domenii de viraj al culorii, ca în cazul albastrului de timol (vezi tabelul 1). 

În practică se folosesc şi indicatori universali. Aceştia sunt formaţi 

din amestecuri de indicatori şi, prin folosirea lor, se poate verifica pH-

ul unor soluţii într-un domeniu larg de pH. De obicei, astfel de 

indicatori se comercializează sub formă de benzi de hârtie impregnate 

cu amestecul de indicatori (fig. 3). 

 

2. “LABORATORUL” DE ACASA 

Preparea unui indicator de pH universal 

Pentru aceasta, se foloseşte varză roşie a cărei culoare este 

atribuită prezenţei în compoziţia ei a antocianinelor.  

Antocianinele sunt pigmenţi naturali ce pot avea culoarea roşu, 

albastru, violet şi care intră în compoziţia diferitelor părţi ale 

materialelor vegetale (seminţe, fructe, frunze). Din punct de 

vedere al structurii, antocianinele sunt compuşi polifenolici (Fig.4) 

care participă la echilibre protolitice în soluţie apoasă, prin intermediul grupărilor lor –OH. Din  

pH 

               [HIn]/[In-]       10/1         1             1/10 

 

pH=3,8                 pH=4,7       pH=5,4 

Fig. 3. Indicatori universali de pH 

 

Fig. 4. Structura generală a unei 

antocianine.R și R1=H, OH sau 

OCH3; R2=grupare glicozil 
 

 

OH

OH

O
+

O

OH

R1

R2

R

Fig. 2. Schimbarea culorii 

indicatorului verde de bromcrezol, în 

jurul valorii pKHIn 
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punct de vedere al capacităţii de a disocia în soluţie apoasă, antocianinele sunt considerate acizi 

slabi, parţial disociaţi în apă. 

Un fenol participă la un echilibru protolitic, astfel: 

Ar-OH + HOH  ArO
-
 + H3O

+
 

Cele mai cunoscute antocianine sunt prezentate în figura 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Exemple de antocianine. [ https://www.extrasynthese.com/anthocyanin.html] 

 

 La modul simplificat, şi fără a ţine seama de sarcinile ionice ale antocianinelor, echilibrele 

care duc la schimbarea culorii acestora sunt prezentate în figura 6.  

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6. Transformarea culorii extractului apos de varza roşie în funcţie de pH. ANC=antocianină. 

[G. G. Shimamoto, A. Vitorino Rossi, An artistic introduction to anthocyanin inks, Science in 

School I, vol. 31: Spring 2015.] 

 

  

Pelargonidin                                  

Petunidin                                         Peonidin                                      Malvidin 

Cianidin                                
 Delfinidin 

ANC-mediu acid ANC-mediu neutru ANC-mediu bazic 
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Pentru a prepara un indicator de pH din varză roşie, se procedează ca în schema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 1. Etapele de preparare a unui indicator universal de pH din varză roşie 

 

 Culorile indicatorului preparat din varză roşie, în funcţie de pH sunt prezentate în figura 7. 

 

 

 

 

  

Soluţia de indicator universal preparată poate fi folosită pentru verificarea pH-ului unor 

soluţii ce pot fi obţinute acasă, astfel: în cinci pahare se introduc aproximativ 50 mL de apă. În 

fiecare pahar, se adaugă un alt ingredient, astfel: (a) zeamă de lămâie; (b) oţet; (c) bicarbonat de 

amoniu alimentar; (d) înălbitor de rufe și (e) detergent. 

 După omogenizarea amestecurilor prin amestecare cu o linguriţă, se adaugă în fiecare pahar, 

câteva picături de indicator universal, proaspăt preparat. Se compară culoarea soluţiei din pahar cu 

seria de culori prezentată în figura 7. 

 De menţionat că antocianinele se oxidează uşor chiar în prezenţa oxigenului atmosferic 

astfel încât indicatorul preparat este stabil pentru o perioadă scurtă de timp. 

Bibliografie 

1. Christian, G.D., Analytical Chemistry, J. Wiley&So. Inc., 5
th

 ed., 1994. 

2. Pătroescu, C., E. Dimonie, D. Cruceru, Chimie analitică - partea I, Echilibre chimice, Ed. 

Universităţii din Bucureşti, 1998. 

3. Vlădescu, L., Echilibre omogene în chimia analitică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2003. 

4. Moldovan, Z., Echilibre chimice în soluţie. Note de curs şi aplicaţii, Ed. Universităţii din 

Bucureşti, 2011. 

 

Conf. Dr. Zenovia MOLDOVAN,  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

 

pH        0-2         3-4         5-6        7-8        9-10      11-12     13-14 

Fig. 7. Culorile indicatorului 

universal preparat din varză 

roşie, în funcţie de pH 

Varză 

roşie Strecurare 

Menţinere în vas 

cu apă, 20 min. 
Mărunţire 

Soluţie 

indicator 

universală 
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Sudoku cu elemente chimice sau CHEMDOKU:  

Halogeni (fluor, clor, brom, iod) 

Br  Cl  

   Br 

F  I  

 Cl   

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID,  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie  

SĂ DESLUȘIM MESAJE „CODIFCATE CHIMIC” 

 

*Care este orașul al cărui nume este format din simbolurile elementelor chimice: siliciu, bismut și 

uraniu?          

*Care este sentimentul format din simbolurile elementelor chimice: iod, uraniu, bismut, reniu?  

*Când am văzut asta am strigat:  sulf, uraniu, fosfor, erbiu!!    

*Mama mi-a spus: franciu, uraniu, molibden, sulf. Descifrează mesajul mamei.   

*Fă-i iubitei tale o declarație de iubire în limbaj chimic: telur, iod, uraniu, beriliu, scandiu!  

*Acasă am ceva, al cărui nume este format din simbolurile elementelor chimice: fosfor, iod, sulf, 

iod, calciu.          

*Am întrebat-o pe prietena mea chimistă: „Ce faci? Ea mi-a răspuns  „codificat”: bismut  neon. 

Oare ce a vrut să spună?”   

      

Acum Eu(ropiu) St(ibiu)I(od)U(raniu) Bi(smut)Ne(on) elementele chimice. 

 

Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID,  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie  

 

 

 "Nu sunt bun la chimie dar îți pot spune care va fi reacția mea dacă zâmbești.” 

 

 "Un studiu  recent a arătat că nu trebuie să bei apă în timp ce studiezi, deoarece la 

adăugare de apă concentrația scade.”  
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FRUMUSEŢILE DIN NATURĂ 

 

Cine nu s-a bucurat cel puţin o dată în viaţă privind într-o expoziţie un mineral frumos 

cristalizat sau o piatră preţioasă sau semipreţioasă montată într-o bijuterie? Astfel de specii au fost 

„sintetizate” în interiorul scoarţei terestre la presiuni şi temperaturi relativ mari şi expulzate prin 

intermediul erupţiilor vulcanice. Acestea au fost descoperite din cele mai vechi timpuri şi utilizate 

pentru crearea de bijuterii dar în ultimul timp şi-au găsit şi alte utilizări. 

Mineralele sunt combinaţii simple sau compuse care se găsesc în natură fie în stare pură fie cu 

impurităţi în cantităţi extrem de mici (sub 0,001 %) [1]. Bucăţile de mineral perfect cristalizat, tăiate 

şi prelucrate în anumite forme, sunt cunoscute încă din antichitate ca pietre prețioase sau 

semiprețioase. În funcţie de raritatea acestora diamantul, rubinul, safirul şi smaraldul sunt 

considerate pietre preţioase în timp ce acvamarinul, ametistul, citrinul şi topazul sunt printre cele 

mai cunoscute pietre semipreţioase [2]. 

Aceste pietre preţioase şi semipreţioase au compoziție chimică diferită şi un sistem de 

cristalizare care duce la reţele cu stabilitate foarte mare. În tabelul 1 sunt prezentate pietrele 

preţioase şi câteva dintre cele mai cunoscute pietre semipreţioase în funcţie de compoziţia de bază 

şi de impuritatea care particularizează o anumită varietate a acesteia iar în figura 1 se pot remarca 

câteva pietre preţioase montate în bijuterii precum şi cristale de acvamarin şi ametist. 

Calitatea unei astfel de pietre este determinată de culoare, claritate, modul de prelucrare care 

împreună cu masa acestora exprimată în carate (1 carat are 0,2 g) determină valoarea acestora. 

 

Tabelul 1. Tipuri de pietre preţioase. 

Mineral Compus de bază Impuritate Sistem de 

cristalizare 

Culoare 

Diamant C  - Cubic Incolor 

Rubin -Al2O3 (corindon) Cr
3+ 

Trigonal Roşu 

Safir -Al2O3 (corindon) Ti
4+

, Fe
3+

, Fe
2+

, Cr
3+

, V
4+

 Trigonal Albastru 

Smarald Be3Al2(SiO3)6 (beril) Cr
3+

, V
3+

 Hexagonal Verde 

Acvamarin Be3Al2(SiO3)6 (beril) Fe
2+

, Fe
3+

, Ti
4+

 Hexagonal Albastru 

Ametist SiO2 (-cuarţ) Al
3+

, Fe
3+

 Trigonal Violet 

Citrin SiO2 (-cuarţ) Fe
3+

 Trigonal Galben 

Topaz Al2SiO4(F,OH)2 

(fluoroaluminosilicat) 

- Ortorombic Galben 
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Aşa cum se observă din tabel, diamantele sunt forme alotrope ale carbonului în timp ce celelalte 

sunt specii oxidice care în funcţie de impurităţile conţinute pot avea culori şi proprietăţi diferite. 

În reţeaua diamantului atomii sunt aranjaţi într-o reţea cubică cu feţe centrate, fiecare atom 

realizând patru legături covalente puternice cu atomii vecini [1]. Datorită rigidităţii reţelei aceasta se 

poate contamina cu foarte puţine tipuri de impurităţi. Prezenţa defectelor sau a impurităţilor în urme 

duce la varietăţi colorate în albastru (urme de bor), galben (urme de azot), maro (defecte de reţea), 

verde (expunere la radiaţii), violet, roz, portocaliu sau roșu [2]. 

Diamantul Cullinan este cel mai mare găsit până în prezent şi brut a avut 3106,75 carate (621,35 g). 

Acesta a fost tăiat în mai multe briliante care aparţin Coroanei britanice [3]. 

Materiale ca zirconul (ZrSiO4) sau carbura de siliciu (SiC) prezintă proprietăţi asemănătoare 

cu diamantul şi se utilizează ca înlocuitori ai acestuia.  

Rubinul şi safirul sunt varietăţi ale oxidului de aluminiu, modificaţia cristalină numită 

corindon sau α-alumină. În reţeaua de tip corindon fiecare atom de aluminiu este înconjurat de şase 

anioni oxo într-o geometrie octaedrică, aceştia formând o reţea hexagonal compactă [4]. 

Corindonul pur este incolor dar rubinul este, de obicei, colorat în nuanţe de la roz la roşu 

sânge în funcţie de cantitatea de crom conţinută [2, 4]. Safirul,  în mod normal, este colorat în 

albastru dar se cunosc şi varietati incolore sau colorate în galben, violet, portocaliu, albastru, gri sau 

negru în funcţie de impuritate (titan, fier, cupru) iar safirele multicolore au două sau mai multe 

culori [2].  

 

Fig. 1. Smaralde, rubine şi safire montate în bijuterii (a), acvamarin (b) şi ametist (c) 

 

Smaraldul este o varietate de alumosilicat de beriliu (beril) în care unităţile tetraedrice SiO4 

sunt conectate prin două vărfuri, generând anioni cu structură ciclică [Si6O18]
12-

 [1]. Acesta este 

colorat în verde ca rezultat al urmelor de crom şi uneori de vanadiu, dar se cunosc varietăţi cu 

nuanţe de la verde-gălbui la verde-albăstrui [1, 2]. O altă varietate de beril este acvamarinul, a cărui 

culoare albastru deschis se datorează urmelor de fier(II). Ionii de fier(III) generează varietăţi 

colorate în galben-auriu și când sunt prezenţi ioni în ambele stări de oxidare culoarea devine  
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albastru închis. Această piatră semipreţioasă este destul de fragilă şi îşi schimbă culoarea prin 

expunere la lumină sau căldură ca urmare a modificării stării de oxidare a fierului [2]. 

Topazul este un ortosilicat de aluminiu care conţine unităţi tetraedrice [SiO4]
4- 

conectate prin 

intermediul cationilor. În stare pură este incolor şi transparent, dar se cunosc varietăţi colorate în 

roşu, galben, portocaliu, verde sau albastru ca urmare a prezenţei ionilor metalelor tranziţionale în 

urme [1, 2]. Topazul „American golden” are 22892,5 carate (4,57 kg) şi este una dintre cele mai 

mari pietre faţetate de orice tip din lume. 

Varietăţile de dioxid de siliciu (-cuarţ), ametistul şi citrinul sunt folosite deasemenea ca 

pietre semipreţioase. În reţeaua acestora apar tetraedre SiO4 cu fiecare atom de oxigen aparţinând la 

două astfel de unităţi şi cu o dispunere helicoidală. 

Ametistul este colorat în violet datorită fierului şi uneori şi a altor ioni ai metalelor 

tranziţionale în urme care genereaza substituții complexe ale siliciului în reţeaua cristalină, dar 

unele varietăţi prezintă nuanțe de roșu sau albastru. Culoarea citrinului variază de la galben deschis 

la brun tot ca urmare a prezenţei în reţea a ionilor de fier. Uneori acestea cristalizează împreună în 

mineralul cunoscut ca ametrin [2]. 

După lustruire şi tăiere, ca să se pună în evidenţă feţele astfel încât razele de lumină să fie 

reflectate cât mai mult, aceste pietre preţioase şi semipreţioase se utilizează de obicei pentru 

obţinerea de bijuterii.  

Pe baza duritatăţii mari diamantele (10 pe scara Mohs) se utilizează şi la confecţionarea 

dispozitivelor utilizate pentru tăiatul sticlei, pentru şlefuit şi găurit materiale dure şi a unor 

instrumente de precizie. Pe baza aceleaşi proprietăţi rubinele sunt utilizate pentru obţinerea de 

componente optice pentru domeniul infraroșu, cristale pentru ceasuri și substraturi izolante pentru 

semiconductori şi circuite integrate. Rubinele şi safirele se utilizează şi pentru fabricarea laserelor 

[1]. 
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CARACTERIZAREA PERFORMANŢEI PROCESELOR CHIMICE 

 Procesele chimice implică una sau mai multe reacţii chimice care au loc în sistemul de 

reactanţi în condiţii date de regim operaţional. Caracterizarea cantitativă a performanţei acestora se 

face utilizând noţiunile de conversie, randament şi selectivitate [1, 2], noţiuni care sunt explicate în 

detaliu în cele ce urmează. Sunt, de asemenea, prezentate noţiunile de capacitate de producţie, 

intensitate de operare şi productivitate, care reprezintă indicatori de performanţă a echipamentelor 

(instalaţii, reactoare) în care se realizează procesele chimice [3]. 

 Conversia sau gradul de conversie se defineşte ca fracţia de reactant transformat într-un 

proces dat, se notează cu X şi se exprimă în valori subunitare sau, uzual, în procente. Aceasta se 

calculează ca raport între cantitatea de reactant transformată în acel proces şi cantitatea de reactant 

introdusă în proces. 

100
procesinintrodusareactantdecantitatea

tatransformareactantdecantitatea
(%)Conversie   (1) 

Cantităţile de reactant se pot exprima în moli, în unităţi de masă sau de volum. Oricare ar fi 

unităţile alese pentru exprimarea acestor cantităţi, valoarea conversiei este aceeaşi! De notat că în 

procesele care implică mai mult de o substanţă reactantă, deoarece, din considerente economice, 

tehnice sau de securitate, raportul dintre reactanţi nu este întotdeauna cel stoichiometric, uzual se 

calculează conversia reactantului limitativ, nefiind, însă, exclus calculul conversiei reactantului aflat 

în exces. Reactantul limitativ reprezintă prima substanţă din sistemul de reactanţi care se consumă 

complet atunci când reacţia chimică este totală conform ecuaţiei chimice [4]. Toţi ceilalţi reactanţi 

sunt numiţi reactanţi în exces.  

În cazul reacţiilor ireversibile conversia maximă este 100 %, în timp ce pentru reacţiile 

reversibile conversia maximă este conversia la echilibru. Aceasta din urmă reprezintă fracţia de 

reactant transformată până la atingerea echilibrului chimic în condiţiile date şi se notează Xe.  

100
procesinintrodusareactantdecantitatea

echilibrulatatransformareactantdecantitatea
(%) eX   (2) 

 Deoarece în multe situaţii nu se atinge starea de echilibru, conversia fiind mai mică decât 

conversia la echilibru, se defineşte noţiunea de conversie reală (Xr) care se calculează ca raport 

între cantitatea de reactant transformată în condiţiile date şi cantitatea de reactant care s-ar 

transforma dacă s-ar atinge echilibrul. 

100
echilibrulatatransformareactantdecantitatea

tatransformareactantdecantitatea
(%) rX   (3) 
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Din definiţiile de mai sus se observă că, pentru o reacţie reversibilă, este valabilă relaţia: 

100

(%)(%)
(%) er XX

X


     (4) 

De notat că în cazul reacţiilor catalitice reversibile, conversia reală este o măsură a eficienţei 

catalizatorului. Reamintim că un catalizator nu poate deplasa echilibrul chimic, ci doar grăbeşte 

atingerea stării de echilibru în condiţiile date. Astfel, când Xr = 100 %, X = Xe (conversia maximă 

posibilă) şi, deci, eficienţa catalizatorului este 100 % (oricare ar fi valoarea Xe!). Altfel spus, 

catalizatorul a marit viteza reacţiei chimice suficient de mult pentru a se ajunge la echilibru. Dacă, 

de exemplu, Xr = 70 %, aceasta indică faptul că nu se atinge decât 70 % din conversia la echilibru 

şi, deci, eficienţa catalizatorului în condiţiile date, este de doar 70 %. Cu alte cuvinte, în acest caz 

catalizatorul nu a accelerat suficient de mult reacţia chimică pentru a se atinge starea de echilibru, el 

fiind, deci, mai puţin eficient. 

În cazul proceselor staţionare continue care au loc cu reintroducerea în reactor a reactanţilor 

netransformaţi după separarea produşilor de reacţie (recirculare), se defineşte conversia la o singură 

trecere prin reactor (conversie per pass) şi conversia globală [4, 5]. Astfel, conversia per pass se 

calculează cu relaţia (5): 

100
reactorinintratreactant

reactordiniesitreactantreactorinintratreactant
(%)Conversie 


passper

în timp ce pentru conversia globală se utilizează relaţia (6): 

100
procesinintratreactant

procesdiniesitreactantprocesinintratreactant
(%)globalaConversia 


  

 Pentru o mai bună înţelegere a celor două noţiuni vom considera procesul cu recirculare 

bazat pe reacţia chimică A → B, care este reprezentat în schema de mai jos: 

 

În acord cu ecuaţiile (5) şi (6), conversia per pass a reactantului A va fi: 

70%100
molA/min100

molA/min30molA/min100
(%)Conversia 


passper  

iar conversia globală: 

%100100
molA/min70

molA/min0molA/min70
(%)globalaConversia 


  

REACTOR Separator 
70 mol A/min 100 mol A/min 30 mol A/min 

70 mol B/min 

70 mol B/min 

30 mol A/min 

CHIMIA ca pasiune 
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Se observă că în cazul conversiei per pass se aplică definiţia conversiei (ecuaţia (1)) pentru 

reactantul intrat în reactor, acesta din urmă fiind suma dintre reactantul proaspăt alimentat în proces 

şi cel recirculat, iar în cazul conversiei globale se aplică definiţia conversiei pentru reactantul 

proaspăt introdus în proces. În exemplul considerat se observă că transformarea reactantului 

proaspăt introdus în proces este completă chiar dacă se transformă doar 70 % din reactantul intrat în 

reactor. 

Procesele cu recircularea reactanţilor netransformaţi sunt utilizate în industrie atunci când 

conversia este limitată cinetic sau termodinamic (reacţii reversibile exoterme a căror conversie este 

limitată cinetic la temparatură scăzută şi termodinamic, la temperatură ridicată: sinteza amoniacului, 

sinteza metanolului din gaz de sinteză, hidrocracarea fracţiilor petroliere), când se lucrează în mod 

voit la conversii mici pentru a se evita reacţiile secundare (oxidarea selectivă, sulfoclorurarea 

parafinelor, adiţia apei la etenă), sau dacă se foloseşte un exces de reactant pentru a se realiza 

consumul total al altui reactant (esterificarea). 

Randamentul unui proces chimic se calculează ca raportul dintre cantitatea de reactant 

transformată în produs principal (dorit) şi cantitatea de reactant (limitativ) introdusă în proces. 

100
procesinintrodusareactantdecantitatea

doritprodusintatransformareactantdecantitatea
(%)Randament   (7) 

 Randamentul se poate calcula şi faţă de produsul dorit, ca raport între cantitatea de produs 

dorit formată în proces (numită, uzual, cantitatea practică şi notată cp) şi cantitatea de produs dorit 

care s-ar forma dacă reactantul (limitativ) s-ar transforma complet in acest produs (numită cantitatea 

teoretică şi notată ct). Dacă notăm randamentul cu η, relaţia de calcul se scrie: 

100(%) 
t

p

c

c
       (8) 

 Cantităţile de reactant sau produs se pot exprima în moli, în unităţi de masă sau de volum. 

Oricare ar fi unităţile alese pentru exprimarea acestor cantităţi şi oricare dintre ecuaţiile (7) sau (8) 

ar fi utilizată pentru calculul randamentului, valoarea obţinută trebuie să fie aceeaşi! 

 În cazul proceselor care implică o succesiune de n etape, randamentul global (ηtot) se 

calculează ca produs al randamentelor fiecărei etape (ηi): 







n

i
n

i
tot

1
1100

(%)
(%)


       (9) 

În cazul reacţiilor reversibile randamentul maxim este randamentul la echilibru (ηe), care se 

calculează ca raport între cantitatea de produs obţinută la echilibru şi cantitatea de produs care s-ar 

obţine dacă reacţia ar fi ireversibilă [6]. 
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100
laireversibireactiainobtinutaprodusdecantitatea

echilibrulaobtinutaprodusdecantitatea
(%) e     (10) 

 Randamentul real (ηr) în reacţiile reversibile reprezintă raportul dintre cantitatea de produs 

format în condiţiile date şi cantitatea de produs care s-ar forma dacă s-ar atinge echilibrul [6]. 

100
echilibrulaobtinutaprodusdecantitatea

obtinutaprodusdecantitatea
(%) r   (11) 

Pentru o reacţie reversibilă este, deci, valabilă relaţia: 

100

(%)(%)
(%) er 




     (12) 

 Dacă în sistemul de reactanţi au loc mai multe reacţii chimice (reacţie principală însoţită de 

reacţii secundare) în aceleaşi condiţii de regim operaţional, pentru caracterizarea eficienţei 

procesului se utilizează şi noţiunea de selectivitate care arată fracţia din reactantul convertit care se 

transformă într-un anumit produs, uzual, produsul dorit. Selectivitatea procesului se calculează, 

deci, ca raport între cantitatea de reactant transformată în produs dorit şi cantitatea de reactant 

transformată în proces (atât în reacţia principală cât şi în reacţiile secundare). 

001
procesintatransformareactantdecantitatea

doritprodusintatransformareactantdecantitatea
(%)ateSelectivit   (13) 

 De notat că în procesele catalitice, selectivitatea procesului se identifică cu selectivitatea 

catalizatorului, care reprezintă proprietatea acestuia de a mijloci în principal una din multiplele 

transformări posibile termodinamic ale sistemului de reactanţi (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Efectul de selectivitate al catalizatorului în procesul de conversie a gazului de sinteză [7]. 

 

Pe baza ecuaţiilor (1), (7) si (13), conversia, randamentul şi selectivitatea unui proces chimic 

sunt legate între ele prin relaţia: 

100

(%)ateSelectivit(%)Conversie
(%)Randament


   (14) 

 Se observă că atunci când selectivitatea procesului este 100 %, randamentul şi conversia sunt 

identice! 

CO + H2 

CH4 + H2O  Metanare 

CH3OH   Sinteză metanol 

CnH2n+m + H2O  Sinteză Fischer-Tropsch 

HO-CH2-CH2-OH Sinteză glicol (Union Carbide) 

Ni 

Oxid Cu/Cr/Zn 

Fe, Co 

Cluster Rh 
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Este de menţionat faptul că în unele lucrări, randamentul este calculat ca raport între cantitatea 

de produs dorit formată şi cantitatea de reactant (limitativ) introdusă în proces [4, 8], iar 

selectivitatea este calculată ca raport între cantitatea de produs dorit formată şi cantitatea de reactant 

(limitativ) transformată în proces [8]. Aceste calcule nu sunt corecte decât atunci când se cunosc 

reacţiile chimice implicate în proces şi dacă raportul coeficienţilor stoechiometrici ai produsului 

(νP) şi reactantului (νR) este 1, iar cantităţile respective sunt exprimate în moli! În cazul în care 

raportul νR/νP ≠ 1, cantităţile în moli de produs dorit (P) şi reactant (R) trebuie corectate cu 

coeficienţii stoechiometrici respectivi [2, 7]. Astfel, dacă produsul dorit P se obţine în reacţia  

νRR → νPP + Alţi produşi 

calculul corect al randamentului şi selectivităţii se face utilizând relaţiile (15) şi, respectiv, (16). 

100
introdusreactantmoli

obtinutdoritprodusmoli
(%) 

P

R




    (15) 

100
ttransformareactantmoli

obtinutdoritprodusmoli
(%)ateSelectivit 

P

R




   (16) 

 Pentru caracterizarea proceselor însoţite de reacţii secundare se poate utiliza noţiunea de 

conversie utilă [9] care se calculează cu relaţia (17). 

100
procesinintrodusareactantdecantitatea

utilprodusintatransformareactantdecantitatea
(%)utilaConversia     (17) 

Se observă că această noţiune este practic identică cu cea de randament al procesului, ecuaţiile 

(7) şi (17) fiind identice! Când se utilizează noţiunea de conversie utilă, conversia, calculată cu 

ecuaţia (1), este numită conversie totală. 

 În practica industrială, pentru caracterizarea eficienţei echipamentelor în care sunt conduse 

procesele chimice se utilizează noţiunile de capacitate de producţie şi intensitate de operare [3]. 

 Capacitatea de producţie (π) a unui reactor sau a unei instalaţii reprezintă cantitatea de 

materie primă prelucrată sau de produs fabricat (G) în unitatea de timp (τ). 




G
 









h

m

h

kg 3

sau       (18) 

Intensitatea de operare (I) a unui reactor se defineşte ca raportul dintre capacitatea sa de 

producţie şi o variabilă care descrie dimensiunea acestuia, cum ar fi volumul (V):  

V

G

V
I






 









 3

3

3
sau

mh

m

mh

kg
     (19) 

sau aria sectiunii transversale (S): 
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S

G

S
I






 









 2

3

2
sau

mh

m

mh

kg
     (20) 

Când intensitatea de operare exprimă cantitatea de produs fabricat pe unitatea de volum a 

reactorului în unitatea de timp, aceasta se identifică cu productivitatea reactorului [2]. Similar, în 

procesele catalitice heterogene se calculează productivitatea catalizatorului [2, 8] care reprezintă 

cantitatea de produs formată pe unitatea de masă sau volum de catalizator în unitatea de timp           

( 11   hkgkg cat  sau 13   hmkg ). Această mărime este frecvent utilizată în cataliza heterogenă cu 

scopul de a compara performanţa diferiţilor catalizatori într-un proces dat. 

 În sfârşit, un indicator de eficienţă a procesului tehnologic este consumul specific de 

materiale (materie primă sau materiale auxiliare) şi energie (termică, electrică). Acesta reprezintă 

cantitatea (kg, m
3
) de materie primă (sau materiale auxiliare) şi energie (kJ, kW) care se consumă 

pentru fabricarea unităţii de masă (kg, tonă) sau de volum (m
3
) de produs finit [9]. 
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COLORANȚII NATURALI 

 

Cu toții apreciem culorile variate ale mâncărurilor noastre și poate că o serie de întrebări ne 

vin în minte: 

De ce sunt fructele și legumele colorate? 

Fructele și legumele sunt colorate pentru ca ele conțin coloranți naturali. Spre exemplu 

morcovul este portocaliu datorita conținutului de β-caroten, varza roșie conține antocianine, sfecla 

roșie conține betacianine etc. Aceste substanțe, pe lângă bucuria de culori pe care ne-o oferă, au și 

rol benefic asupra organismului uman. 

 

Materiale necesare: avem nevoie de un castron și 3 pahare de plastic de 100 mL, o linguriță, 

câteva frunze de varza roșie, 25 g bicarbonat de sodiu (cunoscut și sub numele de praf de copt), 25 

g acid citric (sau sare de lămâie) și respectiv 5-10 mL de alcool etilic. 

Cum procedam? Rupem frunzele de varză roșie în bucăți cât mai mici și le punem în castron. 

Adăugam peste ele 200 mL apă și 5 -10 mL alcool. Amestecăm bine conținutul castronului, cu 

ajutorul linguriței, timp de 5 minute.  Separăm prin decantare (sau filtrare) lichidul rezultat și îl 

trecem în cele 3 pahare de plastic (aproximativ 50 mL în fiecare pahar). 

Unul din pahare îl păstram pentru comparație. În cel de-al doilea pahar introducem 1-2 

lingurițe de bicarbonat de sodiu, iar în cel de-al treilea 1-2 lingurițe de acid citric. Cum se modifică  

culoarea comparativ cu paharul 1? 

La final turnăm conținutul paharului 3 peste cel al paharului 2. (! Atenție, se poate scurge din 

pahar). 

 

Ce observăm? Inițial soluția extrasă din varza roșie are o culoare mov-albăstruie. La 

adăugarea bicarbonatului de sodiu (pH bazic) se modifică culoarea în albastru, iar la adăugarea 

acidului citric (pH acid) culoarea virează spre roz -roșu. 

 

Dr. ing. Cristina TODAȘCĂ 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 

 

 „-Ce spui când îi dai cuiva niște sodiu? 

-Na. ” [http://chimie-fizica.ro/bancuri-despre-chimie/] 
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CHIMIA ORGANICĂ ÎN LICEU, PRIN SCHEME DE 

REACȚIE 

 

1. Un ester A respectă următoarea schemă de reacții: 

 

Se cere: 

a) Să se expliciteze schema știind că raportul dintre numărul de atomi de carbon din substanța B și 

numărul de atomi de carbon din substanța C este 1,857.  

b) Ce produs majoritar rezultă la mononitrarea (cu amestec nitrant) a compușilor G și F? 

2. Se dă schema: 

 

A și G sunt derivați monohalogenați primari, I este un triol vicinal saturat cu un atom de carbon 

chiral și care conține 35,82% O. Toate  reacțiile sunt egalate. 

Se cere: 

a) Să se expliciteze schema 

b) Să se menționeze toți compușii chirali din schemă 

 

Luca-Liviu RUS 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 
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PROFESORUL VICTOR SAHINI  

– MENTORUL MULTOR GENERAŢII DE STUDENŢI 

 

În ziua de 14 iulie 2017, în apropierea 

sărbătoririi frumoasei vârste de 90 de ani, s-a stins 

din viaţă Acad. Prof. V. Em. Sahini.  

Născut la Galaţi la 30 august 1927, 

Profesorul Sahini şi-a petrecut copilăria şi primii ani 

de şcoală în acest oraş. Familia mutându-se ulterior 

în Bucureşti, şi-a continuat studiile liceale la Liceul 

“Gheorghe Lazăr”, urmând apoi cursurile Facultăţii 

de Chimie de la Universitatea din Bucureşti. 

Absolvind în mod strălucit studiile universitare, este 

numit în anul 1950 asistent la catedra de Chimie 

Fizică, catedră nou înfiinţată de către Prof. Ilie 

Murgulescu. În cadrul acestei catedre şi-a desfăşurat 

în continuare întreaga activitate până la pensionare, parcurgând pe rând toate etapele, şef de lucrări 

(1955), conferenţiar (1962), profesor (1968) şi, mai mulţi ani, şef de catedră.  

În anul 1962 susţine teza de doctorat “Contribuţii la teoria legăturii coordinative” elaborată 

sub conducerea Acad. Prof. Ilie Murgulescu, obţinând diploma de doctor în Chimie. În urma 

activităţii continue, în anul 1963 Prof. Sahini este ales Membru Corespondent al Academiei 

Române, devenind membru plin în 1990.  

Întreaga sa activitate reprezintă o împletire între preocupările didactice şi cele de cercetare 

ştiinţifică, fiind dedicată în mod special problemelor de structură şi spectroscopie moleculară. 

Astfel, din punct de vedere didactic, predă pentru prima dată la Facultatea de Chimie cursul de 

Chimie Cuantică (1955) şi cursul care l-a facut cel mai cunoscut, cursul de Structura Atomilor şi 

Moleculelor (1962-1990), audiat de generaţii de studenţi. Conştient de importanţa anumitor capitole 

de Chimie Fizică în domenii apropiate chimiei, a predat cursuri de Structură Moleculară, 

Electrochimie şi Chimie Coloidală şi la alte facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 

Biologie-Biochimie, Facultatea de Geologie, precum şi la Academia Tehnică Militară. În anii în 

care Facultatea de Chimie a fost integrată Institutului Politehnic din Bucureşti a predat cursul de 

Chimie Generală (anul întâi) la Facultăţile de Automatică şi Electronică. Ca un suport pentru 

cursurile predate a participat cu două volume (Vol. I.I- Atomi. Molecule. Legătură Chimică şi Vol. 

Personalități      Interviuri 
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I.2- Structura şi Proprietăţile Moleculelor) la seria « Introducere în Chimia Fizică » iniţiată de 

Prof. Murgulescu, precum şi la alte manuale şi cărţi de probleme. Claritatea cursurilor, maniera 

calmă de predare şi examinare a cunoştiinţelor, disponibilitatea faţă de orice discuţie cu studenţii     

i-au adus încrederea acestora, mulţi alegându-l ca mentor pentru întocmirea lucrărilor de licenţă şi 

doctorat.  

Profesorul Sahini a iubit învăţământul chimiei în toate formele lui. A fost astfel mai mulţi ani 

preşedintele Societăţii de Fizică şi Chimie ce includea profesorii de liceu, organizând întruniri, 

conferinţe în diferite oraşe din ţară, contribuind astfel la transmiterea celor mai noi cunoştiinţe 

ştiinţifice în rândul acelora de care depindea formarea viitorilor chimişti. Ani de-a rândul a fost 

preşedintele Olimpiadelor Naţionale de Chimie, participând la pregătirea tinerilor olimpici. Mulţi 

dintre cei care sunt astăzi profesori şi-l amintesc din perioada în care, elevi fiind, se bucurau de 

prezenţa lui.  

Cercetarea ştiinţifică a Prof. Sahini, concretizată în peste 150 de articole publicate, a fost 

axată pe dezvoltarea aceloraşi aspecte ale Chimiei Fizice corelate cu preocupările didactice, şi 

anume chimie cuantică, structură şi spectroscopie moleculară. Activitatea de cercetare ştiinţifică a 

Prof. Sahini s-a desfăşurat atât în laboratoarele catedrei de Chimie Fizică, cât şi în laboratoarele 

secţiei de Chimie Cuantică şi Structură Moleculară din cadrul Centrului de Chimie Fizică al 

Academiei Române, denumit în prezent Institutul de Chimie Fizică « I. G. Murgulescu », secţie pe 

care a condus-o numeroşi ani, fiind şi director onorific al institutului din 1996. 

Aspectele abordate sunt corelate în special cu tratarea experimentală şi teoretică a structurii 

moleculare, reactivităţii chimice şi interacţiilor moleculare. Astfel, datele experimentale obţinute 

printr-o gamă variată de tehnici spectroscopice (UV, IR, RES), interferometrice şi electrochimice au 

fost riguros interpretate prin metodele chimiei cuantice. S-a urmărit astfel explicarea efectului 

solventului în spectroscopia IR şi UV pentru o serie de compuşi carbonilici, calculul constantelor de 

forţă folosind potenţialul Urey-Bradley. Dintre sistemele mult studiate fac parte heterociclii 

aromatici, fiind urmărite atât problemele legate de reactivitatea lor în formarea complecşilor cu 

transfer de sarcină, cât şi în comportarea lor în reacţiile de oxido-reducere cu generarea de ioni 

radicali paramagnetici, cationi şi anioni radicali. Interpretarea spectrelor RES ale acestora a permis 

corelarea constantelor de cuplaj hiperfin cu calculul densităţii de spin, evidenţiind rolul 

heteroatomilor în distribuţia electronului impar pe întreaga moleculă. Dintre speciile radicalice 

studiate se mai pot menţiona radicalii liberi neutri de tipul nitroxizilor şi radicalii formaţi în stare 

gazoasă în urma proceselor de ionizare şi fragmentare în spectrometria de masă. În ultima perioadă,  

Prof. Sahini şi-a îndreptat atenţia către compuşii de interes biologic, urmărind corelaţia dintre 

proprietăţile fizico-chimice şi structura electronică ale unor medicamente şi poluanţi şi activitatea 
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lor biologică sau toxică. Fiind interesat şi în aplicarea practică a rezultatelor cercetării de laborator, 

Prof. Sahini a făcut parte din grupul care a preparat şi lansat un nou medicament, Romener, şi a 

iniţiat o nouă metodă de obţinere a vitaminei D2. Preocupările din ultimii ani de activitate s-au axat 

pe studiul denaturării termice a proteinelor.    

Trebuie remarcat că, prin modul în care a condus ambele echipe de cercetare, de la catedră şi 

din institut, incluzând studenţi, doctoranzi, cadre didactice şi cercetători, Prof. Sahini a reuşit să 

creeze o adevărată atmosferă de lucru, un grup puternic, între care s-au stabilit relaţii de prietenie şi 

care a colaborat cu succes în rezolvarea tematicii alese. Interesul constant pentru promovarea 

rezultatelor ştiinţei româneşti s-a manifestat şi prin participarea activă la organizarea Conferinţelor 

de Chimie Fizică, în calitate de preşedinte al comitetului de organizare, şi ca Editor Principal al 

jurnalului ştiinţific Revue Roumaine de Chimie. 

Pe lângă activitatea depusă în cele două direcţii menţionate, didactică şi de cercetare, Prof. 

Sahini a avut şi o serie de funcţii de reprezentare, fiind prorector al Universităţii din Bucureşti 

(1970-1972), membru al Consiliului Universităţii Naţiunilor Unite (1974-1977), Director al 

Bibliotecii Academiei Române (1980-1994), președinte al Societății de Chimie din România (1993-

2001), funcţii de care s-a achitat cu conştiinciozitatea şi rigurozitatea caracteristică. În anul 2000, 

Prof. Sahini a fost decorat de preşedintele ţării cu cea mai înaltă decoraţie civilă din ţara noastră, 

Steaua României în grad de ofiţer. 

Prin plecarea dintre noi a Prof. Sahini, comunitatea ştiinţifică românească pierde o 

personalitate complexă ce îmbina cunoştiinţele profunde de specialitate cu o bogată cultură 

generală, care a pus bazele a numeroase direcţii de cercetare şi a format un număr mare de profesori 

şi cercetători. Toţi cei care l-au cunoscut îi vor păstra o vie amintire datorată atât operei ştiinţifice 

lăsate cât şi modului în care a ştiut să-şi apropie pe cei din jurul său. 
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 -„Dacă trebuie urcat cineva pe un piedestal, atunci aceștia sunt profesorii. Ei sunt eroii 

societății.- Guy Kawasaki (autor, specialist de marketing american) 

[https://www.brainyquote.com/search_results.html?q=teacher ] 
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RECUPERAREA AURULUI DIN DEȘEURI ELECTRONICE 

 

 Datorită evoluției tehnologice și industriale folosim mai multe resurse ca niciodată, multe din 

acestea fiind neregenerabile, aşa cum este aurul. Acesta este greu de găsit în natură și prezintă 

dificultate în procesare. 

 Unele dintre cele mai abundente deșeuri electronice la nivel global sunt componentele de 

calculator, majoritatea având contacte și conectori placați cu aur, pentru a asigura o conexiune 

electrică cât mai bună. Având în vedere că dintr-o tonă de astfel de deșeuri se pot extrage între 300 

și 400 de grame aur de puritate foarte mare, este evident că acestea sunt o sursă consistentă de aur 

[3]. 

Componentele cele mai des folosite în cadrul acestui proces sunt memoriile RAM și 

procesoarele. Structurile acestora sunt reprezentate în Fig.1 și Fig.2 (PCB = Printed Circuit Board, 

placa de circuit). 

 

 

 

 

  Fig.1. Contact de RAM     Fig.2. Pin de procesor 

 

Pentru a separa aurul de celelalte metale, componentele sunt puse într-un amestec de HCl și 

H2O2 având loc , conform seriei de reactivitate (Fig. 3), următoarele reacţii chimice: 

Cu + H2O2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O                         Ni + 2HCl → NiCl2 + H2 

Pb + 2HCl → PbCl2 + H2                                            Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 [1] 

Fig. 3. Seria reactivităţii chimice a metalelor [2] 

 

Plăcile de circuit sunt scoase din soluție și spălate, după care soluția este filtrată. Pe hârtia de 

filtru se observă foițele de aur desprinse și alte impurități (bucăți din placa de circuit). 

 Pentru a purifica aurul, acesta este dizolvat într-o soluție de apă regală. Apa regală este un 

amestec al HCl cu HNO3 în raport de 3:1, cu proprietatea că poate dizolva metale prețioase [1]. 

 Ecuația reacției este următoarea: 

Au + 3HNO3 + 4HCl → H[AuCl4] + 3NO2 +3H2O  
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După filtrare se obține o solutie de acid cloroauric, H[AuCl4] din care se poate precipita aurul cu 

ajutorul SO2, ca agent reducator [1]:
 

2HAuCl4 + 3SO2 + 6H2O → 2Au + 3H2SO4 + 8HCl 

 În această situație cea mai simplă metodă de a obține SO2 este de a reacționa Na2S2O5 cu 

acizii în exces din apa regală [1]. Aplicând această metodă este importantă folosirea unei cantități 

mai mare de apă regală la dizolvarea aurului. 

Na2S2O5 + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O + 2SO2 

Na2S2O5 + 2HCl → 2NaCl + H2O + 2SO2 

 Pentru a obține aur cât mai pur este indicată folosirea unor reactivi de puritate cât mai mare și 

ținerea la distanță a factorilor impurificatori externi (de exemplu praf). 

 Procesul de recuperare al aurului poate fi realizat prin mai multe metode. Cea prezentată în 

acest articol are avantajul toxicității reduse, față de o metodă alternativă ce folosește cianura de 

sodiu de cele mai multe ori. 

 Am prezentat acest proiect în cadrul Concursului Naţional de Comunicări Ştiințifice pentru 

elevii din clasele liceale „CH3IMIA – PRIETEN SAU DUȘMAN ?!”, ediția a XI-a, 12-13 mai 

2017, câștigând Premiul I (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Autorii articolului după premierea Concursului Naţional de Comunicări Ştiințifice 

„CH3IMIA – PRIETEN SAU DUȘMAN ?!” 2017 
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BIOGAZUL – RESURSĂ ECOLOGICĂ 

  

Biogazul este un produs ce poate fi obținut dintr-o varietate de materii prime organice și este 

utilizat pentru diverse servicii energetice, cum ar fi ardere sau ca și combustibil pentru vehicule. 

Biogazul poate fi produs prin fermentarea anaerobă a materialelor biodegradabile: gunoi menajer, 

gunoi de grajd, nămoluri active obținute din ape menajere, deșeuri municipale, deșeuri verzi etc. 

[1]. În procesul anaerob, cantitatea de energie generată de microorganisme pe unitatea de masă este 

relativ redusă deoarece produsul metabolic rezultat este un gaz cu conţinut ridicat de energie, cum 

este CH4. Producerea de biogaz poate aduce și unele beneficii cum ar fi: reducerea emisiilor de GES 

(gaze cu efect de seră) prin efectul de substituție datorat înlocuirii combustibililor fosili prin 

utilizarea metanului rezultat din descompunerea materiei organice, înlocuirea îngrășămintelor de 

origine fosilă, cu îngrășământ organic-digestatul-un produs secundar al producției de biogaz. 

Producerea de biogaz contribuie la securitatea energetică ca sursă de energie regenerabilă susținând 

dezvoltatea economică durabilă [2].  

Materia primă utilizată în această lucrare este gunoiul menajer. Acesta nu poate conține: 

detergenți, săpunuri și substanțe anti-bacteriene. De asemenea nu se poate folosi apă cu un conținut 

ridicat de clor. Biomasa înmagazinează energie solară, prin procesele de fotosinteză ale plantelor 

din care provine. Descompunerea biomasei de origine vegetală sau animală se realizează în natură 

prin organisme unicelulare (microorganisme), fără a fi necesar niciun aport energetic. Biogazul 

obţinut prin descompunerea deşeurilor (Fig. 1) conţine 50–90 % gaz metan (CH4), 10–40 % CO2 şi 

0–0,1 % H2S şi are o compoziţie comparabilă cu a gazului metan brut [3]. 

 Lucrarea prezintă una dintre metodele care are potențialul de a crește producția de biogaz în 

procesul de fermentare anaerobă. Pentru producerea de biogaz se utilizează doar materiale 

reciclabile neconvenționale prezente în orice gospodărie. 

 

Fig. 1. Etapele fermentației anaerobe [3] 
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Scopul acestei lucrări este de a îmbunătăți cantitatea de biogaz obținută din gunoiul menajer 

prin adăugarea unor substanțe alcaline (NaOH, KOH). 

Generatorul de biogaz utilizat este alcătuit din trei compartimente: 

- Camera de digestie anaerobă: este un recipient închis etanș ce prezintă trei orificii. Primul 

permite introducerea materiei compostabile în generator. Prin cel de al doilea se face legătura dintre 

cameră și recipientul pentru captarea gazului, iar ultimul orificiu permite scurgerea materialului 

digerat; 

- Recipient pentru captarea gazului : poate fi orice recipient elastic ce se poate umfla (balon, 

minge, saltea etc.); 

- Pompa: necesară transferului de gaz în diverse recipiente. [4] 

S-a produs biogaz în trei camere de digestie realizate din recipiente de material plastic. În 

fiecare recipient s-au introdus 500 g deșeuri menajere (resturi vegetale, zaț de cafea, carton) 

mărunțite și amestecate cu 1200 mL de apă. 

  În condiţii anaerobe, substanţa organică este descompusă după următoarea ecuaţie chimică: 

CnHaOb+ (𝑛 −
a

4
−

b

2
)H2O→ (

n

2
−

a

8
+

b

4
)CO2+ (

n

2
+

a

8
−

b

4
)CH4 

 Primul recipient conținând deșeuri menajere a fost folosit drept martor. În al doilea 

recipient, peste amestecul format din deșeurile menajere și apă s-a adăugat 6 g hidroxid de sodiu, iar 

în al treilea recipient peste amestec s-a adăugat 6 g săruri alcaline (preparate din cenușă). 

 Pentru prepararea sărurilor alcaline (în principal cele de potasiu) s-a folosit cenușa unui 

lemn de esență tare (fag, stejar, nuc, cireș, arțar, etc), deoarece are un conținut mai mare de potasiu 

și sodiu. Primul pas constă în separarea cenușii de restul de lemn nears, folosind o sită. În 

continuare, se adaugă apă pentru a forma o suspensie de concentrație 90% și se amestecă riguros. 

Amestecul obținut se lasă la decantat timp de 2-3 ore, după care este filtrat prin hârtie de filtru, 

pentru a capta orice impuritate ce ar putea contamina soluția finală. Filtratul obținut se evaporă prin 

fierbere, în vederea obținerii sărurilor alcaline. Aceste săruri au fost adăugate în suspensia de 

material compostabil pentru a crește pH-ul, deoarece în timpul digestiei anaerobe sunt produși 

aminoacizi ce scad drastic pH-ul soluției până la o valoare minimă de 5,5, cea optimă pentru 

producerea de biogaz fiind de 8,5-9.  

Recipientele închise etanș se lasă la fermentat timp de 2-3 zile. Se determină volumul de 

biogaz din cele 3 recipiente, într-un interval de două ore prin calcul stoechiometric din reacția (2). 

Plecând de la compoziția standard a biogazului ce conține 50–90% metan și 10-40% dioxid de 

carbon, am considerat o medie de 60% metan și 40% dioxid de carbon pentru care am calculat 

cantitatea de dioxid de carbon din reacția acestuia cu hidroxid de calciu, Ca(OH)2, (2). Hidroxidul  
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de calciu precipită în prezența dioxidului de carbon format în procesul de fermentare, rezultând o 

sare insolubilă, carbonatul de calciu, CaCO3. S-a cântărit cantitatea de precipitat format prin 

barbotarea biogazului obținut din fiecare din cele trei recipiente și s-a calculat cantitatea de biogaz 

stoichiometric formată în cele trei cazuri. Ecuațiil reacțiilor chimice utilizate sunt : 

CaO + H2O = Ca(OH)2  (1)                        Ca(OH)2 + CO2  = CaCO3 +  H2O        (2) 

 Din activitatea experimentală se constată că cea mai mare cantitate de biogaz s-a obținut în 

proba tratată cu sărurile alcaline obținute din cenușă, care în prezența apei au generat KOH (Fig. 2). 

Soluțiile alcaline cresc cantitatea de biogaz produsă acționând ca un corector de pH, deoarece în 

timpul fermentării anaerobe sunt produși aminoacizi ce scad drastic pH-ul soluției până la o valoare 

minimă de 5,5, cea optimă pentru producerea de biogaz fiind de 8,5-9,0 [4]. 

 

Fig. 2. Reprezentarea grafică a volumului de biogaz obținut în cele trei probe. 

 

 Conversia biologică, sub acțiunea radiaţiei solare, prin intermediul fotosintezei furnizează, 

sub formă de biomasă, o rezervă de energie evaluată la 3 x 10
21

 J/an, ceea ce este echivalent cu de 

10 ori consumul mondial anul. S-a găsit că folosirea biogazului rezultat din reziduurile colectate 

într-o localitate cu minim 1 milion de locuitori, împreună cu arderea resturilor de la fermentare, ar 

reprezenta aproximativ 50 % din necesarul consumului anual de gaz metan ![5]  
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GAZELE NATURALE 

 

     Gazele naturale sunt gaze inflamabile aflate sunt formă de zăcământ în straturile de adâncime 

ale pământului. Gazele se află în stare absorbită în roci poroase şi se găsesc la temperaturi de peste 

100 
o
C şi la presiuni foarte ridicate. Zăcămintele de gaze naturale neasociate cu petrolul conţin în 

principal metan şi în cantităţi mici hidrogen sulfurat, dioxid de carbon şi hidrocarburi gazoase ca 

etanul, propanul, butanul, pentanul etc. 

Gazele naturale s-au format cu miliarde de ani în urmă prin descompunerea materiei vegetale 

și animale și sunt extrase cu ajutorul sondelor [1]. Ele sunt caracterizate de o temperatură de 

aprindere în domeniul 650-750C [2] și o putere calorică superioară de 8560 kcal/m
3
 [2] fiind 

utilizate drept combustibil atât în consumul domestic, cât și în cel industrial dar și în generarea de 

energie electrică [4]. Exploatarea gazelor naturale prezintă şi dezavantaje, cum ar fi reducerea 

suprafeței agricole, consumul imens de apă și poluarea mediului înconjurător [5,6]. 

      Lucrarea practică a constat în realizarea unui prototip funcțional dotat cu un sistem senzorial 

capabil să determine gazele inflamabile. Pentru sistemul motor s-au folosit kit-urile LEGO 

Mindstorms 45544 și LEGO Mindstorms 45560, deplasarea realizându-se cu ajutorul a două șenile 

și două roți suport. Placa Arduino Uno v3 este piesa centrală a sistemului senzorial și are rol în 

procesarea datelor primite de la senzori, dar și de alimentare  și programare a acestora.  

 Senzorul de temperatură Brick SEN-VRM-05 poate detecta temperaturi între -40°C și 

+125°C, cu eroare de ±4°C. Este alimentat de către placa Arduino, la o tensiune de 5V. 

 Prin senzorul de altitudine/presiune SEN-VRM-12 MPL3115A2, se poate determina 

altitudinea cu eroare de ±2m și se pot măsura presiuni între 20 - 110kPa, cu o marjă de eroare de 

±0,4kPa. Tensiunea de alimentare este de 3,3V. 

 Intervalul de măsurare pentru senzorul de fum și gaze inflamabile MQ2 SEN-BMT-14 este 

300 - 10.000 ppm iar pentru senzorul de metan MQ4 SEN-BMT-16  este 200 - 10.000 ppm. Ambii 

senzori sunt confecționați dintr-un semiconductor de SnO2 și sunt alimentați de către placa Arduino 

la o tensiune de 5V fiecare. Producatorul recomanda setarea unei limte de 5.000 ppm. 

 Stocarea datelor se face pe MicroSD Shield SHL-17 pe o perioadă îndelungată și permite 

folosirea ansamblului fără a fi conectat la calculator. 

 În prima fază, pentru a testarea senzorilor cu care este echipat robotul, în laboratorul de 

chimie al colegiului nostru, am realizat o serie de determinări ale temperaturii, concentrației de 

metan și a altor gaze inflamabile în diferite condiţii de laborator obţinute în absenţa şi în prezenţa 

gazelor eliberate dintr-o butelie, colectând date la un interval de 0,2 secunde. După realizarea  
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testelor de laborator și analiza datelor obținute, am mers la Focul Viu de la Andreiaşu de Jos şi cel 

de la Lopătari. 

      Focurile vii din România sunt fenomene unice în Europa, ce mai pot fi observate doar 

în Australia, Asia, Statele Unite şi Turcia. Numele lor vine de la faptul că acestea ard 

cvasipermanent, fiind vizibile uneori de departe, mai ales noaptea. Fenomenul natural este datorat 

emanației de gaze care ies la suprafață prin fisurile scoarţei terestre, formând flăcări ce ard, aprinse 

de razele solare (sau de către oameni, dacă flacăra se stinge). Nu se cunoaşte vârsta acestor focuri 

vii, însă cercetările arată că sunt rezultatul erupţiilor vulcanice. Aceste gaze nu ies la suprafaţă în 

acelaşi loc, ci se schimbă în momentul în care se obturează vechile orificii, deschizându-se altele. 

      Se poate întâlni un asemenea fenomen aproape de 

satul Terca din Buzău, la 60 km de municipiul Buzău, la 

900 m altitudine. Aria pe care are loc fenomenul este de 

aproximativ 25 m
2
. Zona a fost declarată rezervaţie 

geologică în anul 1995. 

      De asemenea, fenomenul are loc şi la Andreiaşu de 

Jos, judeţul Vrancea. Aici există cel mai mare câmp de 

focuri vii, atât în ceea ce priveşte suprafaţa pe care se 

întind acestea (12 hectare, la o altitudine de aproximativ 

440 m), cât şi a debitului de gaze din subsolul munţilor 

Vrancei (50 de tone pe an). În 1973, la Andreiaşu de Jos a fost înfiinţată chiar o rezervaţie 

geologică, iar “Focul viu” a fost declarată arie protejată de interes naţional [7].  

      În data de 9 martie 2017, între orele 10:00 și 12:00 ne-am deplasat la Andreiașu de Jos, în 

Rezervația Focul Viu pentru a face măsurători. Am realizat o hartă a zonei, notând cu X-uri 

principalele locații ale emanaţiilor de gaze în figura 

1, și cu numere punctele în care s-au efectuat 

determinările. Mărimea X-urilor este proporțională 

cu cantitatea de gaz debitată, iar cele notate cu roşu 

reprezintă surse de gaz aflate sub apă. Din datele 

colectate am putut determina concentraţia metanului 

în gazele inflamabile degajate la rezervaţia “Focul 

Viu” de la Andreiaşu, aceasta variind între 85,71% 

şi 89,75% (procente de volum). 

     Fig.1. Schema degajărilor de gaze de la Andreiaşu de Jos  
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      În data de 7 mai 2017 ne-am 

deplasat la Lopătari unde am realizat 

măsurători între orele 12:00 şi 14:00. 

Aici am detectat 3-4 surse primare care 

ardeau şi nicio sursă secundară. După o 

distanţă de 10 m de la sursă cantităţile 

de metan şi gaze inflamabile au scăzut 

sub limitele de detecţie ale prototipului 

nostru, indicând lipsa unor surse secundare. Focul cel mai mare avea o înălțime de aproximativ 20 

cm. Din datele obţinute am determinat concentraţia metanului în gazele inflamabile de la Lopătari. 

Aceasta variază, conform calculelor realizate de noi, între 89,10% şi 90,39% (procente de volum). 

      În urma studiului realizat, am ajuns la concluzia că metanul constituie principalul gaz emanat 

la focurile vii de la Andreiașu şi Lopătari, concentrația metanului fiind în afara limitelor de explozie 

[2].  Procentul în care metanul se găseşte în compoziţia gazelor inflamabile degajate se încadrează 

în valorile caracteristice gazelor naturale (~85%) [8], ceea ce indică o compozitie asemanatoare  

depozitelor de gaze.  

Prototipul realizat poate fi utilizat pentru depistarea surselor unor scurgeri de gaze în mine sau 

locuinţe, localizarea unor noi zăcăminte de gaze. Prototipul utilizat poate fi îmbunătățit prin 

întărirea cadrului, confecționarea unui exterior din material ignifug, îmbinarea sistemului senzorial 

cu cel motor şi adăugarea altor senzori, cum ar fi senzor de CO sau senzor de GPL (gaz petrolier 

lichefiat). 
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REACŢIILE CHIMICE – SURSE DE ENERGIE 

  

I. Despre pilele galvanice 

Alături de curentul electric furnizat sectoarelor industriale de 

către centralele termo- şi hidroelectrice, o cantitate importantă de 

curent este livrat spre tehnologiile moderne de către sursele chimice de curent. Acestea sunt 

reprezentate de pilele galvanice (numite şi elemente galvanice), adică acele dispozitive care 

transformă energia chimică în energie electrică. Lanţul electrochimic al pilelor galvanice este 

constituit din doi conductori electronici (metale, grafit), reuniţi prin unul sau mai mulţi conductori 

ionici (electroliţi). Electrodul, componenta principală a pilelor galvanice, este reprezentat de 

conductorul electronic împreună cu electrolitul din jurul său. În interiorul pilei, când sunt uniţi, 

electrozii menţin contactul electric prin electroliţii lor, iar în exteriorul pilei, printr-un conductor 

electric, prin care trece un curent electric de la electrodul negativ la cel pozitiv [1]. 

II. Testarea performanţelor unor baterii 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra performanţelor unor baterii am decis să testăm 

ofertele comercianţilor  prin evaluarea raportului preţ / durată de funcţionare. 

Astfel, au fost testate bateriile de tip AA utilizând în calitate de consumator, o lanternă destul 

de puternică, iar durata de funcţionare a fost determinată prin realizarea cu o cameră video a unui 

film pentru a stabili exact momentul stingerii lanternei. Pentru calculul raportului preţ / durată de 

funcţionare a fost utilizată următoarea relaţie: 

𝑹𝑷𝑻 =
𝑻𝑭

𝑷
 

unde RPT – raportul preţ / timp (lei/oră); TF – timpul de funcţionare (ore); P – preţul din 

magazinele de profil din România (lei)  

Rezultatele obţinute sunt prezentate în următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Denumirea bateriei 

testate 

Preţ pe 

unitate P, lei 

Durata de 

funcţionare TF, ore 

Raportul preţ / durată de 

funcţionare RPT, lei/oră 

1. Varta Superlife 0,78 2,60 0,30 

2. Toshiba Heavy Duty 0,75 2,72 0,28 

3. Duracell Standard 3,45 7,57 0,46 

4. Duracell Procell 4,30 8,35 0,51 

 

În concluzie, conform valorii calculate a RPT, bateriile mai ieftine sunt mai eficiente, însă 

pentru o durată de funcţionare mai mare este necesar un număr mai mare de unităţi, fapt ce conduce  
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implicit şi la un grad mai mare de poluare datorită acumulării unei cantităţi ridicate de deşeuri 

toxice. 

Studiul prezentat este confirmat şi de concluziile unei investigaţii în care au fost testate peste 

40 de baterii [2].  

III. Primele baterii construite şi testate 

1. Bateria PetruPower 1.0 – o pilă de tip Volta 

Componentele din care este construită bateria PetruPower 1.0 sunt în ordine următoarele: o 

bucată de cupru, apoi carton îmbibat în oţet, urmat de o bucată de folie alimentară, iar această 

succesiune se reia până la puterea dorită. Pila de tip Volta este cea mai compactă dintre pilele ce 

poate fi realizată acasă şi este şi cea mai performantă. 

  

Fig. 1. Bateria PetruPower 1.0 

 

O astfel de baterie este suficient de puternică pentru a alimenta o telecomandă, un led sau un 

motor electric de mică putere, constituie materialul didactic perfect pentru demonstraţii despre 

curent într-un mod distractiv. 

De asemenea, este excelentă pentru momentele în care bateriile din telecomandă sunt 

epuizate, ca variantă de avarie sau chiar atunci când apare o pană de curent şi ai nevoie de puţină 

lumină. 

Un mic ajutor pe care te poţi baza mereu! 

2. Bateria DragoEnergy Maximus – o pilă de tip Daniell 

Principiul constructiv al acestei baterii este următorul: în două 

recipiente se toarnă oţet, se introduce într-un recipient o bucată de 

cupru şi în celălalt un şurub zincat şi se leagă între ele cu un fir. 

Această baterie este asemănătoare pilei Daniell. 

Mare atenţie ca cele două fire să nu se atingă, altfel pila nu va funcţiona! 

3. Bateria Leo LemonVolt 

Rapid şi uşor de construit: în fiecare lămâie se introduce o bucată de cupru şi un şurub zincat, 

se leagă cu fire cuprul de la o lămâie de şurubul de la cealaltă. Puterea electrică generată de acest şir 

de lămâi este direct proporţională cu numărul de lămâi conectate [3]. 
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Această baterie se construieşte cel mai rapid şi generează o putere electrică suficient de 

ridicată, însă costul ridicat al lămâilor face ca această baterie să nu fie rentabilă, deşi este un 

experiment perfect pentru orele de chimie. 

 

Fig. 3. Bateria Leo LemonVolt 

 

4. Bateria CiopiCell 

La construcţia bateriei CiopiCell se folosesc materiale uzuale: se leagă un şurub zincat cu un 

fir din cupru, se ia o tavă pentru gheaţă de la congelator, în care spaţiile pătrate pentru gheaţă 

reprezintă celulele, apoi se vor umple aceste celule cu oţet; se introduc şuruburile în celulele din 

tavă, iar firul din cupru legat de şurub se va introduce în următoarea celulă, în caz contrar bateria nu 

va funcţiona. Puterea electrică generată este destul de mare, însă dimensiunile constructive şi 

fragilitatea constituie dezavantajele acestei baterii; cu toate acestea poate alimenta fără probleme 

consumatori ce necesită intensităţi scăzute ale curentului. 

     

Fig. 4. Bateria CiopiCell 

Oţetul din diferitele celule nu trebuie să comunice!!! 

Concluzii 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei consumul de energie electrică devine principala problemă cu 

care societatea actuală şi cea viitoare se confruntă, însă folosirea unor metode alternative de 

producere a curentului electric reprezintă viitorul. Astfel, vedem un potenţial enorm în această 

resursă inepuizabilă datorită multitudinii aplicaţiilor în diferite domenii precum: industria 

constructoare de maşini, industria alimentară sau cea textilă, aplicaţii ce vor uşura traiul zilnic al 

omului. 

 

Dacă viaţă îţi dă lămâi şi eşti un 

chimist dedicat, faci baterii!!! 
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 "Doctorul: - Nu-mi place deloc cum arăți! 

Pacientul: - Lasă, doctore, nici dumneata nu ești o frumusețe!” 

[https://www.glumite.ro/bancuri-21-bancuri_glume_doctori.html ] 

 

  "Doi alpiniști la marginea unei prăpăstii. Zice unul: 

- Aici a picat ghidul nostru anul trecut ! 

Celălalt scandalizat: 

- Și asta spui tu așa de liniștit ? 

- Păi ce, era deja destul de vechi și avea și câteva pagini rupte !”  

[https://www.mioritice.com/banc/57040/ ] 

 

  "- De ce seamănă dragostea cu algebra ? 

- Şi ea e plină de necunoscute!” [https://antoneseiliviu.wordpress.com/2016/10/09/bancuri-de-

week-end-6-bune-cu-skepsys/ ] 

 

  "Cine a spus "Învață și ai să ajungi departe!" nu a greșit; toți olimpicii noștri sunt la 

mii de kilometri depărtare!” [http://www.citatepedia.ro/index.php?id=305258 ] 

 

  "O fetiţă abia terminase prima săptămână de clasa întâi şi vine nervoasă acasă:  

„Îmi pierd vremea cu şcoala” îi spune mamei. 

„Nu ştiu să citesc, nu ştiu să scriu şi nici să vorbesc nu mă lasă!”  

[http://bancuri.haios.ro/listeaza.php?lang=ro&s=bancuri&id=54&order=old&offset=50] 
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CLORURA DE SODIU – ALIMENT, LEAC SAU OTRAVĂ? 
 

 

Atestată istoric cu mii de ani în urmă în vechile scrieri chinezeşti, pe tăbliţele de lut din 

Babilon, pe papirusurile vechilor egipteni, prezentă în scrierile biblice, istoria sării este strâns legată 

de evoluţia umanităţii [1]. 

Acest mineral care este prezent peste tot în jurul nostru se regăseşte în majoritatea grupelor de 

alimente deoarece constituie un factor vital al organismelor vii. Consumul ridicat de sare, sau de 

clorură de sodiu cum o numesc chimiştii, a devenit o problemă de interes pentru sănătatea publică la 

nivel mondial şi au fost demarate numeroase cercetări ştiinţifice în acest domeniu.  

Cationul de Na
+
 din clorura de sodiu este esenţial pentru o creştere normală. Acesta determină 

deplasările de apă în corp, păstrează echilibrul ionic şi acido-bazic, menţine presiunea osmotică a 

fluidelor, creşte permeabilitatea pereţilor celulari, are rol în excitabilitatea neuro-musculară şi creşte 

rezistenţa fizică şi psihică la efort. Anionul de Cl
-
 din clorura de sodiu conferă gustul sărat al sării, 

facilitează digestia alimentelor, reglează tranzitul 

intestinal, ajută activitatea normală a inimii, are rol în 

formarea oaselor, dinţilor şi tendoanelor, reglează nivelul 

colesterolului şi are acţiune antibacteriană [2-3].  

Pe lângă utilizarea ei în alimentaţia zilnică şi ca 

principal conservant alimentar (Fig.1.), sarea este 

considerată în industrie cea mai importană materie primă 

anorganică. În medicină soluţia de clorură de sodiu cu 

concentraţie de 0,9% (are aceeaşi concentraţie ca plasma 

sanguină) se foloseşte ca soluţie perfuzabilă [4].  

În ”Istoria naturalis” naturalistul roman Plinius cel 

Bătrân (sec.I î.Hr.) considera sarea ca pe un leac „bun la 

toate”, boli, dureri. În zilele noastre, sarea este folosită în 

multe tratamente verificate ştiinţific (Fig. 2). În terapia 

internă cu sare toate recomandările privesc exclusiv sarea 

naturală, grunjoasă, gemă, neiodată şi nu sarea „fină" de 

masă [5-6]. 

În anul 2012 Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 

a elaborat un ghid cu recomandări privind cantitatea de sodiu optimă care ar trebui consumată, în 

vederea reducerii tensiunii arteriale, dar şi a riscului de boli cardiovasculare, boli coronariene,  

 

Fig. 1. Sarea ca aliment 

[http://adevarul.ro/locale/craiova/sarea-alimente-

afecteaza-starea-sanatate-alimentele-contin-sare-ascunsa-

limta-1_58fecb6a5ab6550cb887a8e2/index.html ] 

 

Fig. 2. Sarea ca leac 
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accidente vasculare cerebrale (Fig. 3.). Cantitatea 

recomandată este de 2g/zi sodiu, echivalentul a 5g sare/zi. 

[7]. 

Sarea de masă fină şi extra-fină este obţinută prin 

recristalizarea artificială a sării geme şi măcinată la 

granulaţia dorită. Prin aceste procese chimice sarea este 

aproape complet sărăcită de minerale şi oligominerale 

(mai cu seamă magneziul şi calciul), mărind, în mod artificial, concentraţia de NaCl. Cei mai 

utilizaţi aditivi chimici adăugaţi sării sunt: E 535 ferocianura de sodiu, E 536 ferocianura de 

potasiu, E 538 ferocianura de calciu, E 544 aluminosilicatul de sodiu sau fosfatul de calciu şi 

carbonatul de magneziu. Sarea de masă mai conţine şi iodură de potasiu, iodură de sodiu sau iodat 

de sodiu, substanţe adăugate cu scopul de a reduce incidenţa deficienţei de iod în rândul populaţiei 

[8]. 

Scopul studiului a fost determinarea cantităţii de clorură de sodiu din alimente de bază (pâine, 

produse lactate, produse din carne, sosuri şi paste de tomate) în vederea formării unor deprinderi 

alimentare sănătoase.  

Conţinutul de sare este limitat în produsele alimentare şi se verifică prin analize chimice la 

acele produse la care sarea este o componentă a reţetei de fabricaţie sau la care se folosesc materii 

prime şi semifabricate conservate anterior prin sărare. 

Principiul metodei: AgNO3 reacţionează cu ionul Cl
-
 dând AgCl insolubilă. Când tot clorul 

este precipitat, excesul de AgNO3 reacţionează cu K2CrO4, dând Ag2CrO4 de culoare roşie (Metoda 

Mohr) [7, 9-10]. 

Mecanismul chimic se desfăşoară conform reacţiilor: 

AgNO3 + NaCl NaNO3 + AgCl↓ 

2 AgNO3 + K2CrO4    Ag2CrO4 + 2 KNO3 

Rezultatele obţinute în urma determinărilor efectuate în laboratorul şcolar evidenţiază 

următoarele aspecte: 

Pâinea, alimentul de bază în ţara noastră, conţine o cantitate substanţială de NaCl (provenită 

din cereale şi în funcţie de sortiment, de cantitatea de sare adăugată în procesul de fabricaţie (Fig.4.) 

Indiferent de tipul de unt analizat, NaCl se regăseşte în acest aliment (Fig. 4.), deoarece 

materia primă (laptele) conţine această substanţă iar adaosul ei poate să aducă un plus de gust şi  

savoare. Tipurile de brânză analizate (Fig.4.) au la bază aceeaşi materie primă ca şi untul (laptele), 

iar valorile ridicate obţinute se explică prin faptul că reţetarul conţine un adaos însemnat de NaCl. 
 

 

Fig. 3. Sarea ca otravă 

[http://www.sanatate365.com/category/diverse/ ] 
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Fig. 4. Conţinutul de NaCl (%) din principalele grupe de alimente   

 

Preparatele de carne analizate (Fig.4.) conţin şi ele o cantitate ridicată de NaCl. Acelaşi lucru 

îl putem afirma şi despre bulion şi pastă de tomate, ingrediente folosite în bucătăria românească. 

Cantitatea de clorură de sodiu variază între un minim de 0,1% în cazul untului nesărat şi un 

maxim de 5,25% în cazului brânzei telemea sărate. Singurul produs analizat în condiţiile oferite de 

laboratorul nostru şcolar care depăşeşte cantitatea de clorură de sodiu maximă admisă precizată în 

stasuri a fost pâinea graham, toate celelalte produse analizate au avut un conţinut de clorură de 

sodiu care se încadrează în norme. 

În concluzie, alimentele pe care noi le consumăm zilnic conţin o cantitate mare de clorură de 

sodiu. Totuşi, în comerţ, putem găsi şi alimente care conţin o cantitate foarte mică de NaCl, aşa cum 

a fost identificată în pâinea fără sare, untul nesărat şi un anumit tip de paste de tomate. 

Alimentaţia omului modern este “scăldată în sare”, substanţă absolut necesară vieţii, dar dacă 

aportul ei în organism depăşeşte anumite valori devine periculoasă pentru sănătate.  

Sarea este un aliment valoros, o modalitate de terapie eficientă şi în egală măsură şi o otravă 

pentru organism. Diferenţa o face calitatea ei şi cantitatea folosită zilnic. Sarea naturală adevărată 

nu este acelaşi lucru cu clorura de sodiu (NaCl), o substanţă obţinută prin procesarea fizico-chimică 

a sării grunjoase. Consumul moderat al unei sări naturale, de calitate, face diferenţa între sănătate şi 

boală, între aliment şi otravă, între sarea prieten sau duşman al omului. 
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CITATE CELEBRE 

 

 -„Chimia începe în stele. Stelele sunt sursa elementelor chimice, care constituie pietrele 

constructive ale materiei și miezul subiectului nostru.” - Peter Atkins (chimist britanic) 

[https://www.famousscientists.org/brilliant-chemistry-quotes/] 

 

 -„Orice aspect al lumii de astăzi – chiar și politica și relațiile internaționale – este afectat 

de chimie.”- Linus Pauling (chimist american) [https://www.famousscientists.org/brilliant-

chemistry-quotes/] 

 

 -„La fel ca toate științele, chimia este marcată de momente magice. Pentru cineva 

destul de norocos ca să trăiască un astfel de moment, este o clipă de emoție intensă: un 

un imens domeniu de investigație se deschide brusc înaintea ta. -Yves Chauvin (chimist 

francez, laureat al premiului Nobel 

 [https://www.brainyquote.com/quotes/keywords/chemistry.html] 

 

   "Înţelepciunea este singura monedă care are valoare pretutindeni.” 

   "De fiecare dată când deschizi o carte, înveţi ceva.”  

   "Ştiinţa pe care n-o completezi în fiecare zi, scade în fiecare zi.” 

[http://devorbacutine.eu/21-de-proverbe-chinezesti-caree-te-vor-ajuta-sa-ai-o-minte-lucida/ ] 

 

   "Eșecul este cheia spre succes; fiecare greșeală ne învață ceva. ” 

[https://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/morihei_ueshiba.html ] 
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Fig. 1. Formula de structură 

a acidului citric (C6H8O7) 

       

Fig. 2. Formula structurală a 

acidului ascorbic (C6H8O6) 

IN CITRO VERITAS 

 

Citricele reprezintă un termen comun pentru mai multe fructe și un gen de plante cu flori din 

familia Rutaceae [1]. Se crede că acestea sunt originare din partea Asiei de Sud-Est. 

Acidul citric (acid tricarbo-1,2,3-hidroxi-propanoic) este un 

hidroxiacid tricarboxilic (Fig. 1.), cunoscut și comercializat sub numele 

de sare de lămâie, care se poate întâlni în plante sau ca produs în urma 

proceselor metabolice ale glucidelor sau lipidelor (ciclul lui Krebs sau al 

lui Meyerhof-Parnas) în organismul animal [2]. 

Producerea biotehnologică a acidului citric se realizează prin 

cultivarea mucegaiului „Aspergillus niger” pe medii cu glucoză în prezenţa ionului divalent de Fe
2+ 

[4]. 

Este solid, incolor, solubil în apă, insolubil în cloroform și are gust acru.  

Are proprietăți chimice comune cu acizii anorganici – reacționează cu metale active, 

carbonați, se colorează în roșu la adăugarea de turnesol, dar și proprietăți specifice hidroxiacizilor 

organici – reacție specifică cu FeCl3 și MnO(OH) [5]. 

Vitamina C numită și acid ascorbic (Fig. 2), se găsește în 

fructele citrice și alte fructe (coacăze, căpșuni, papaya, pepene galben, 

kiwi, merișoare), dar şi în legume (broccoli, varză de Bruxelles, 

conopidă, frunze de pătrunjel, spanac și ardei iuți [1].  

În 1934, compania farmaceutică elvețiană Hoffmann - La Roche 

a fost prima care a produs sintetic, industrial, vitamina C, sub numele de marcă Redoxon.  

Apare sub forma unei pudre sau unor cristale albe spre galben deschis și este solubilă în apă, 

fiind una din vitaminele hidrosolubile. 

Din punct de vedere chimic, vitamina C are caracter acid, poate reacționa cu hidroxizi și este 

un reducător puternic [2]. 

Concentrația unei soluții de acid ascorbic poate fi determinată prin mai multe metode, cele 

mai comune implicând titrarea cu un agent oxidant: (i) cu iod în prezență de amidon – sfârșitul 

reacției de titrare este indicat prin formarea unui complex de culoare albastră, (ii) cu albastru de 

metilen care în mediu acid este redus la leucoalbastru de metilen (incolor) [6]. 

În organismul uman, vitamina C protejează compuşii biologic activi de degradări oxidative, 

întăreşte sistemul imunitar, stimulează procesele de biosinteză a colagenului, hormonilor steroidici 

şi a unor neurotransmiţători. Lipsa vitaminei C din organism determină scorbut, denumită şi boala 

marinarilor, caracterizată prin afecțiuni dentare, articulare și circulatorii.     
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Fig. 3. Formula 

structurală a 

limonenului 

(C10H16) 

 

Fig. 5. Limonen 

extras din lămâie, 

respectiv portocală 

 
 

  

Limonenul, 1-metil-4-(1-metiletenil)-ciclohexenă, este o hidrocarbură 

neasaturată, un terpen ciclic (Fig.3). Izomerul (+) – limonen se poate izola din 

uleiul cojii de portocale și de lămâie, din uleiurile de bergamot, de chimen, în timp 

ce (-) – limonenul este identificat în uleiul de ace de brad și de molid, în uleiul de 

mentă rusească și în unele uleiuri de terebentină [6]. 

 În  condiții normale de temperatură și de presiune, limonenul este un lichid 

incolor, cu miros plăcut de lămâie, insolubil în apă, solvent pentru substanțe 

organice, cu p.f. 176°C și temperatura de aprindere 48°C [2] și ușor inflamabil [3]. 

Datorită caracterului nesaturat, limonenul decolorează apa de brom, conform ecuației 

chimice:    C10H16 + 2Br2 → C10H16Br4  

 Citricele au aplicații în alimentație, medicină, cosmetică, curățirea suprafețelor din lemn 

(prin capacitatea solventului limonen de a dizolva ceara veche, amprentele și mizeria).  

În partea experimentală sunt descrise: extracția din citrice a limonenului și a acidului citric, 

investigarea proprietăților fizice și chimice ale acidului citric, vitaminei C, limonenului, metode de 

valorificare a citricelor. 

Acidul citric a fost extras din suc de lămâie [3]: peste150 mL suc de lămâie (pH = 2-3) s-a 

adăugat soluție de NaOH 10% până la pH = 9-10. În soluția obținută (citrat de sodiu), care a fost 

filtrată de 2 ori, s-a adăugat CaCl2 30% și apoi s-a încălzit. S-a observat formarea unui precipitat alb 

(citratul de calciu) care a fost separat prin filtrare și apoi dizolvat în acid sulfuric diluat. Sulfatul de 

calciu rezultat a fost îndepărtat, din soluția apoasă s-a obținut acid citric prin cristalizare (Fig. 4). 

Limonenul a fost extras prin distilarea fracționată a unui amestec de 70 g coajă de lămâie și 

150 mL apă, respectiv de 20 g coajă de portocală și 100 mL apă, timp de 4 ore, la 75-85°C (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

  

  

 

Fig. 4. Acid citric 

extras din suc de 

lămâie 
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S-a studiat solubilitatea acidului citric și a vitaminei C în diferiți solvenți (Tabelul 1). S-a 

observat că: sucul citricelor, acidul citric și vitamina C sunt solubile în solvenți polari (apă) și nu 

sunt solubile în  ulei vegetal (solvent nepolar). Limonenul este solvent nepolar. 

 

Tabel 1. Solubilitatea acidului citric și a vitaminei C în diverși solvenți 

 Apă distilată 

   50 mL 

Acid acetic (soluție 

9%), 50 mL 

Acetonă 

50 mL 

Etanol (soluție 

37,5%) 50 mL 
Ulei de floarea 

soarelui,50 mL 

Acid citric 8 g 8 g 8 g 8 g 8 g 

Vitamina C 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 

 Da Da Da Da Nu 

 

De asemenea, a fost investigată și conductibilitatea electrică a soluțiilor apoase conținând 

acid citric și vitamina C constatând că acestea sunt electroliți foarte, foarte slabi. 

Referitor la acțiunea acidului citric și a vitaminei C asupra indicatorilor acido-bazici – în 

ambele cazuri s-a constatat că în prezență de turnesol probele analizate se colorează în roșu, iar în 

prezență de fenolftaleină culoarea nu se modifică. Limonenul nu schimbă culoarea indicatorilor 

acido-bazici. Pentru probele analizate, s-au înregistrat cu ajutorul hârtiei de pH următoarele valori: 

sare de lămâie – 3-4, vitamina C – 4, limonen – 6. 

A fost investigată comportarea acidului citric și a vitaminei C în prezență de Mg, CaCO3 

constatând degajare de hidrogen respectiv de dioxid de carbon. Pentru acidul citric s-a studiat reacția 

specifică cu soluția de FeCl3 [5], iar pentru vitamina C s-a studiat timp de 24 de ore acțiunea 

antioxidantă asupra unui măr proaspăt secționat [1]. 

S-a identificat vitamina C: cu iod în prezență de amidon (Fig. 6) și cu albastru de metilen (Fig.7) 

  

Caracterul nesaturat al limonenului a fost studiat prin tratarea a 2 mL soluție reziduală de 

limonen cu apă de brom [5], observând decolorarea apei de brom (Fig. 8). De asemenea, s-a 

constatat că limonenul este inflamabil (Fig. 9). 

      

Substanțele studiate (acid citric, vitamina C, limonen) au fost valorificate astfel: 

- Aromatizant – coji citrice deshidratate (săculeți aromatizanți, tablouri parfumate) 

-  

 

Fig. 6. Identificarea 

vitaminei C cu 

amidon 
 

Fig.7. Identificarea 

vitaminei C cu 

albastru de metilen 

 

Fig. 8. Reacția 

dintre limonen și 

apa de brom 

 

Fig. 9. Reacția de 

ardere a 

limonenului 
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- Uleiuri esențiale – 5 g de coajă de lămâie, respectiv de portocală s-au adăugat peste 30 mL 

ulei vegetal (măsline) la 25°C și amestecând periodic timp de 7 zile 

- Esență - 5 g de coajă de lămâie, respectiv de portocală s-au adăugat peste 30 mL etanol 

(37,5%) la 25°C și amestecând periodic timp de 7 zile 

- Sursă de iluminat – fructelor li s-a îndepărtat pulpa, s-au adăugat ceară și fitil 

- Coloranți – în 45 mL suc de citrice (lămâie, portocală) s-au introdus: bumbac, fibră 

poliacrilonitrilică și piele naturală, la rece, timp de 24 de ore 

- Cerneală invizibilă – sucul de citrice aplicat pe o coală de hârtie, se colorează în brun atunci 

când este expus la flacără 

- Dulceață, Limonadă     

CONCLUZII 

Am investigat o clasă de substanţe cu ajutorul mijloacelor specifice laboratorului de chimie. 

Investigarea substanțelor chimice din plante a fost  și … încă mai este o provocare !!!! 

         Citricele joacă un rol important în viața cotidiană (medicină, alimentație, mediul înconjurător).  

Procesele fundamentale din lumea vie pot fi explicate şi interpretate interdisciplinar prin  

CHIMIE – FIZICĂ – BIOLOGIE- MATEMATICĂ. 

Activităţile realizate necesită pasiune, imaginaţie, rigoare ştiinţifică, răbdare, perseverenţă şi 

abilitate experimentală.  
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 "- Care este cel mai bun prieten al unei femei? 

   - Carbonul. "  [http://www.quickfunnyjokes.com/chemistry.html]  
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CH3IMIA – prieten sau duşman?! 

Ediția a XI-a 

CONCURS  DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

PENTRU ELEVII DE LICEU - ETAPA NAȚIONALĂ 

 

 În 13 mai 2017, la Facultatea de Chimie a Universității din 

București s-a desfășurat Concursul naţional de comunicări 

ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale – disciplina chimie, 

concurs aflat în calendarul concursurilor naționale finanțate de către Ministerul Educației Naționale 

în anul şcolar 2016-2017. Ajunsă la cea de a XI-a  ediție, această manifestare științifică, deja 

populară în rândul elevilor sub numele „Simpozionul CH3IMIA – prieten sau duşman?!” a 

fost organizată în colaborare cu Rectoratul Universității din București, 

Societatea de Chimie din România și Inspectoratul Școlar Județean 

Prahova, desemnat de către Ministerul Educației Naționale pentru 

organizarea concursului. 

 Acest simpozion urmărește stimularea creativității și a capacității de 

comunicare științifică dar și dezvoltarea în rândul elevilor atât a spiritului 

de echipă cât și a celui de competiție. La etapa națională a acestei sesiuni 

de comunicări în domeniul chimiei sunt prezentate cele mai interesante 

lucrări științifice ale elevilor din toată țară, lucrările fiind selectate la 

nivelul fiecărui județ de comisii locale formate din profesori de chimie. 

Comisia națională de evaluare, alcătuită din cadre didactice universitare de la Facultatea de Chimie 

a Universității din București, evaluează 

calitatea lucrărilor și a prezentărilor precum și 

contribuția personală a elevilor la realizarea 

acestora. În fiecare an această manifestare 

științifică are și o secțiune dedicată 

profesorilor din învățământul preuniversitar. 

 După cuvântul de salut adresat 

participanților de către conducerea Facultății 

de Chimie, a reprezentanților Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean 

Prahova și Societatea de Chimie din România, concursul a debutat cu conferința „Fifty Shades 

Teodora Dragomir 

&Andreea Bunea 

Concursuri/Activități /Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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L. A. Macarovschi, D. M. Taudor, 

Prof. A.C Timotin 

of...Chemistry” susținută de domnul Prof. Dr. Andrei Valentin Medvedovici, Decan al Facultății de 

Chimie din Universitatea din București. 

 La cele trei secțiuni dedicate elevilor au fost prezentate în concurs 54 lucrări științifice. Lucrările prezentate 

de elevi au fost interesante, cu titluri atractive, acoperind o varietate largă de tematici cu aplicabilitate  practică  în  

domeniul alimentar ( „Ce bem? Cafea  sau Ceai?” - Bianca Maria Andrei, Roxana Maria Pădureţu de la Colegiul 

Național ”Ienăchiţă Văcărescu” Târgoviște, Dâmbovița; “Laptele, prieten sau dușman?” - Mihaela Alexandra 

Pupăzan, Andreea Țuncu, Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, Gorj), al sănătății („Industria 

farmaceutică şi impactul medicamentelor asupra corpului uman” - Filip Cardasim, Georgel-Mădălin Savin, 

Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Suceava; “Efectele albirii chimice asupra 

dinților devitali” - Irina Gavrilă, Isabella Constantin, Colegiul Național “Mihai Viteazul” București;“Gutaperca – 

revoluția 3D a stomatologiei” - George-Laurenţiu Apetria, Roxana - Andreea Dănilă, Liceul "Regina Maria"  

Dorohoi,Botoșani), al cosmeticelor („Chimia în slujba frumuseţii”, Andrei Vasile, Mircea Dobre, Liceul Teoretic 

“Marin Preda” București; ”Parfumuri și uleiuri esențiale”- Ana - Mihaela Brăiloiu, Oana - Bianca Rusu, Colegiul 

Național “Spiru Haret” Târgu Jiu, Gorj ) sau al energiei („Chimia – un erou al energiei”- Ioana Băltărețu, Mihai 

Sima, Colegiul Național ” Nichita Stănescu” Ploieşti, Prahova).  

     Titlurile tuturor lucrărilor prezentate se găsesc în programul simpozionului la  adresa: 

http://chimie.unibuc.ro/anunturi/Chimia%20prieten%20sau%20dusman%202017/Program.pdf 

Cele mai bune lucrări, din punct de vedere științific și al prezentării, de la cele trei subcomisii 

dedicate elevilor, au fost premiate  după cum urmează: 

Subcomisia 1 

Premiul I: Clorura de sodiu – aliment, leac sau  otravă? – 

Octavia Jianu, Ciprian-Cosmin Ursache, Colegiul Național 

„Unirea” Brașov,  profesor îndrumător Ciprian Doka 

Premiul II: In citro veritas - Lucia Anamaria Macarovschi, 

Diana Maria Taudor, Liceul Teoretic ”IoanPetruș”, Otopeni, 

Ilfov, profesor îndrumător Ana Cristina Timotin 

Premiul III: Esențe naturale vs. esențe sintetice, Angela-

Georgiana Cimpoeșu, Ana-Maria Comorașu, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, 

profesor îndrumător Marinela Bușteagă 

Subcomisia 2  

Premiul I: Biogazul - resursă ecologică - Ioana Aștefănănoaie, Bogdan Pintilioaie, Colegiul 

Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești,Bacău, profesor îndrumător Lavinia Misăilă 

Premiul II: Chimia sursă de energie - Petru Leonte, Dragoş Ciopei, Colegiul Național „Mihail 

Kogălniceanu” Galați, profesor îndrumător Mariana Ganea 

Concursuri/Activități /Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Premiul III: FPS în laborator - Vlad Vira, Andrei Vlădescu, Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” 

Râmnicu Vâlcea, profesor îndrumător Cristina Goran 

Subcomisia 3 

Premiul I: Recuperarea metalelor din deșeuri electronice - Mihai–

Cătălin Brănoiu, Cosmin–Mihai Dan, Colegiul Național ”Alexandru 

Ioan Cuza” Ploieşti, profesor îndrumător Melania Marin 

Premiul II: Susanul, condiment și medicament!- Patricia Preda, 

Iancu - Gabriel Onescu, Colegiul Național de Informatică „Grigore 

Moisil” Brașov, profesor îndrumător Manuela Zorca 

Premiul III: Gaze natural - Tudor Dodoiu, Andreea Dumitrașcu, 

Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” Focșani, profesor 

îndrumător Alina Gigliola Maiereanu. 

 

  

 

Tuturor participanților felicitări și mult succes în continuare. Cu speranța că pasiunea lor 

pentru chimie va dăinui îi așteptăm cu drag și deosebit interes și la cea de a XII-a ediție a    

Concursului  naţ ional  de comunicări  ş t i inţ i f ice pentru elevi i  din clasele l iceale  

CH3IMIA – prieten sau duşman?!. 

 

Prof. Daniela BOGDAN 

Inspector General, Ministerul Educației Naționale  

Lector Dr. Emilia-Elena IORGULESCU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Prof. Mihaela MORCOVESCU 

Inspector școlar pentru chimie, Inspectoratul Școlar Județean Prahova 
   Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București 

 

 

  ˮAtâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub pașii tăi care urcă, 

ele se vor înmulți la nesfârșit.ˮ-Franz Kafka (scriitor) [www.literaturadeazi.ro ] 

M.–C. Brănoiu, C.–M. Dan 
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CONCURSUL “CHEMISTRY REDISCOVERED” 
 

Anul acesta a avut loc prima ediție a concursului internațional “Chemistry Rediscovered”. 

Scopul acestei competiții îl reprezintă promovarea chimie în rândul liceenilor din toată Europa. 

Acest țel a fost atins cu ajutorul cadrelor didactice, care au coordonat proiectele și au încurajat 

elevii să își prezinte descoperirile. Concursul s-a desfășurat în două părți, o etapă la nivelul fiecărei 

țări partenere, urmată de prezentarea lucrării tinerilor participanți într-un context european, etapă în 

care au ajuns din fiecare țară maximum două echipe finaliste. Concursul a fost inițiat de către 

EYCN în parteneriat cu Societățile de Chimie din țările partenere. 

În România, faza națională a fost coordonată de către Societatea de Chimie din România și de 

Secția Tinerilor Chimiști, filiala B2. În concurs s-au înscris opt echipe, cu proiecte foarte 

interesante, redactate în limba engleză, ce pot fi regăsite în tabelul 1. 

 

Tabelul 1: Echipe înscrise în etapa națională 

Echipă Proiect 

ICHB Dissolving and Precipitating Cellulose 

Bistritz Alchemists Transforming used oil into fuel 

Sharp-Minds Osmosis-crystal garden 

MasterScience Recycle of used oil 

S.D.D. Soap Soap 

The Wizards of CNMK The Making Of “Gold” 

Light-chem 
Triboluminescence and fluorescence thermochromism of copper(I) 

complexes 

Golden Bullet The wonders of gold photochemistry 

 

Fiecare proiect a fost analizat de juriul format atât din cadre didactice cât și din studenți. 

Membrii juriului au fost: ș.l. dr. ing. Cristina Todașcă, as. ing. Vladmir Ene, ing. Alexandru Pîrvan și 

student Robert Țincu. Aceștia au acordat note pe o scară de la 1 la 10 pentru criterii precum: 

relevanța și originalitatea proiectului, calitatea și originalitatea videoclipului, acurateța și 

rigurozitatea expunerii conceptelor și reproductibilitatea experimentului. În urma jurizării echipele 

finaliste au fost Golden Bullet (locul I) și Bistritz Alchemist (locul al II-lea).  

În etapa europeană s-au calificat 15 echipe din 8 țări diferite. Lucrările finaliste au fost 

analizate de un juriu internațional, majoritatea membrii EYCN. Câștigătoare a fost declarată o echipă 

din Portugalia, având 106 puncte, premiul fiind o excursie în Londra. Echipa Bistritz Alchemists s-a 

clasat pe locul al IV-lea cu un total de 92 de puncte. 

EYCN (European Young Chemists’ Network) a fost fondată în 2006 și reprezintă divizia de 

tineret a EuCheMS (European Chemical Sciences). Secția Tinerilor Chimiști este de asemenea 

afiliată EYCN.   

Echipa Secției Tinerilor Chimiști, filiala B2, București 
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UB SUMMER UNIVERSITY - O AFIRMAŢIE, NU DOAR UN NUME 

 

UBSU se descrie ca fiind Proiectul UB Summer University organizat de către Asociația 

Studenților din Universitatea București (ASUB) care s-a adresat în special elevilor de clasa a XI-a. 

Scopul acestuia a fost acela de a le arăta tinerilor ce înseamnă viața de student și care sunt 

oportunitățile universității, atât la nivel național, cât și internațional.  Acest program s-a desfăşurat 

în perioada 23 iulie-2 august și a avut ca participanți 80 de elevi dornici să se dezvolte pe plan 

personal și profesional, dar şi să învețe câteva secrete din viața de student.  

Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii din 

Bucureşti a fost, de asemenea, implicată în proiect, 

contribuind la acomodarea celor 5 eleve înscrise la 

Facultatea de Chimie cu adevărata viaţă de student.  

Acestea au participat la cursuri în cadrul departamentelor 

de Chimie Analitică, Chimie Fizică, Chimie Anorganică 

si de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză, având 

ocazia să experimenteze noi modalităţi de abordare şi predare a ştiinţelor exacte.  

Elevii implicaţi au fost încântaţi de partea practică, recunoscând că în licee nu beneficiază de 

ore de laborator care le-ar putea dezvolta viziunea asupra experimentelor discutate la cursuri. 

Feedback-ul a fost unul pozitiv din toate punctele de vedere, precizând că ar recomanda cu drag 

experienţa şi au încurajat ASC-UB, ajutat de către 

Facultatea de Chimie, să organizeze diverse 

evenimente prin care să se demonstreze magia 

chimiei şi pentru publicul larg. UB Summer 

University- visul devenit realitate, precum l-au numit 

organizatorii, a reprezentat o nouă treaptă avansată pe 

drumul maturizării atât pentru noi, studenţii voluntari, 

cât şi pentru colegii noştri din liceu. Aşteptările au fost depăşite, 

iar proiectul s-a desfăşurat cu succes, toţi cei implicaţi petrecând 

momente unice în aceste zile. Dansul din Gara de Nord, trezitul 

dimineaţa, mersul pe jos prin arșița orașului, cursurile, 

laboratoarele, examenul şi nu în ultimul rând, serile de socializare 

cât mai lungi cu putinţă au determinat ca UB Summer University 

să nu însemne doar o simplă şcoală de vară, ci un proiect pentru 

care merită să lupţi.  
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 Nu ar fi fost un succes atât de răsunător pentru Asociaţia Studenţilor Chimişti a Universităţii 

din Bucureşti dacă aceasta nu ar fi fost sprijinită de Facultatea de Chimie. Mii de mulţumiri cadrelor 

didactice care ne-au ajutat şi îndrumat pe tot parcursul proiectului: Acad. Marius Andruh, Prof. Dr. 

Andrei Valentin Medvedovici, Lector Dr. Delia-Laura Popescu, Lector Dr. Iorgulescu Emilia-

Elena, Lector Dr. Adriana Gheorghe, Conf. Dr. Augustin Mădălan, Conf. Dr. Iulia David, Lector 

Dr. Adina Răducan, Lector Dr. Mădălina Săndulescu.  

Supereroii UBSU, cum au fost denumiţi toţi cei care au participat, s-au gândit sa scrie puțin 

despre experiența lor.  Printre ei se numără si Andrei Ghita, o persoană minunată cu un blog special.  

https://daleluandrei.wordpress.com/2017/08/01/grozavesti-e-o-afirmatie-nu-un-nume-ubsu-

ubestestudentia-asub/  

Student Florentina OLĂNESCU 

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 

 Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

Facultatea de Chimie, Universitatea din București 

 

 

  "Un țăran și un intelectual se întâlnesc într-un bar. Intelectualul îi spune 

țăranului: „Voi țăranii sunteți proști. Uite, tu îmi pui o întrebare și dacă știu să îți 

răspund îmi dai 10 lei iar eu, dacă nu știu răspunsul, îți dau 1000 lei.” Țăranul a fost de 

acord cu trocul, se gândește puțin și spune: „Stă pe câmp, este plat și are culoarea 

maron. La un moment dat se ridică în aer la o înălțime de 3 m, se face roșu și se 

transformă  într-un cub. După 5 minute zboară 4 m spre dreapta și se transformă 

într-o sferă galbenă. Peste alte 5 minute devine iar maron și plat și coboară  încet 

spre pământ. Spune-mi ce este?” Intelectualul cugetă și cugetă...5 minute, un sfert de 

oră, o jumătate de oră și după o oră, supărat scoate 1000 lei din portofel și îi dă 

țăranului zicând: „Nu stiu. Aici ai cei 1000 lei.” Râzând țăranul bagă mâna în buzunar și 

spune: „Aici ai 10 lei. Nici eu nu știu.” " http://www.witze-server.de/  
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Conferinţa Naţională de Chimie – Învăţământul preuniversitar 

Chimia – pol de dezvoltare continuă a societății umane 

Galați 15-17 Septembrie 2017 

 

Cea de a IX-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie – Învăţământul preuniversitar, a 

avut loc în anul acesta la Galați în perioada 15-17 Septembrie. Conferința, intitulată Chimia – pol de 

dezvoltare continuă a societății umane, a fost organizată de Societatea de Chimie din România, 

SChR prin Secţia Educaţie în Chimie şi Filiala Galați a SChR, cu sprijinul Inspectoratului Școlar 

Județean Galați și al Universității Dunărea de jos – Facultatea de Științe și Mediu. 

Participanții la lucrările conferinței au fost profesori de Chimie din Galați, Caracal, Râmnicu 

Sărat, Videle, Târgu Mureș și Brăila, precum și cadre didactice de la Facultatea de Științe și Mediu 

a Universității Dunărea de jos din Galați. 

La festivitatea de deschidere a fost prezent și s-a adresat participanților și domnul prof. dr. 

Puiu Lucian Georgescu, Ministrul Cercetării și Inovării. Lucrările științifice au fost susținute în 

cadrul a 3 secțiuni: Didactica predării științelor, Utilizarea resurselor informatice moderne în 

predarea eficientă a Chimiei și Chimia și mediul. 

Autorii lucrărilor prezentate anul acesta sunt cadre didactice dedicate meseriei de dascăl, care 

le insuflă elevilor dragostea pentru Chimie, în unități de învățământ foarte diverse și anume: 5 

colegii naționale, un colegiu de industrie alimentară, un colegiu economic, 3 licee teoretice, 4 școli 

gimnaziale și un liceu cu program sportiv. Două comunicări au fost susținute de un cadru didactic 

universitar. Câteva dintre lucrări vor fi redactate de autorii lor astfel încât să poată să apară în 

revista Chimia. 

În partea a 2-a a manifestării științifice, participanții au făcut o foarte frumoasă și instructivă 

vizită la Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță din Galați. 

Cea de a IX-a ediție a Conferinţei Naţionale de Chimie – Învăţământul preuniversitar, 

Chimia – pol de dezvoltare continuă a societății umane, a prilejuit un interesant și util schimb de 

idei și de experiențe între cadre didactice pasionate de Chimie și de profesia de dascăl.  

 

       Prof. Dr. Luminița VLADESCU 

           Președinta Secției Educație în Chimie a SChR 

 

  “Întâlnirea a două personalități este la fel precum contactul dintre două substanțe 

chimice: dacă există reacție între ele, ambele se vor transforma.ˮ- C. G. Jung (psihiatru 

elvețian) [http://www.goodreads.com/quotes/tag/chemistry] 
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Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU (Facultatea de 

Chimie, Universitatea din București) 

Foto: Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

(Facultatea de Chimie, UB) 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 

 

Ultima vineri din luna septembrie scrie 

mereu istorie în „Știința pentru toți” prin 

participarea Facultății de Chimie a 

Universității din București și a Facultății de 

Chimie Aplicată și Știința Materialelor din 

Universitatea “Politehnica” București la 

“Noaptea Cercetătorilor Europeni”, un 

eveniment marca “Marie Curie” ce își propune 

să arate publicului larg puțin din ceea ce 

înseamnă să fii cercetător și cât de interesant 

este domeniul. Proiectul se adresează minților curioase și tinerilor care doresc să înceapă o cariera 

de cercetare, oferind-le o varietate de activități știntifice și educative.   

Pe 29 septembrie 2017, fiecare din cele două 

facultăți amintite mai sus, ajutate de Asociația Studenților 

Chimiști a Universității din București (ASC-UB) și 

respectiv de Secția Tinerilor Chimiști, filiala B2, 

București, a demonstrat oamenilor cât de interesant este 

domeniul chimiei. 

Propunând o fascinantă călătorie în lumea științei, 

standul Facultății de Chimie din cadrul Universității din 

București a fost încărcat cu multe surprize chimice: 

curcubeul M&M’s, jeleuri fluorescente, mesaje magice, indicatori de pH naturali, lămpi cu lavă și 

multe alte demonstrații, concursuri și experimente amuzante pentru copii mici si mari.  

ASC-UB a participat cu câteva experimente și un tabel periodic realizat din biscuiți ce face 

parte dintr-un concurs de recunoaștere a elementelor din tabel și o serie de întrebări  legate de 

acestea. Astfel de demonstrații au avut un impact impresionant asupra celor mari și mici, 

interacțiunea dintre studenți, profesori și participanti fiind remarcabilă. 

La evenimentul desfășurat în Piața Universității studenții de la Facultatea de Chimie Aplicată 

și Știința Materialelor, din cadrul Universității “Politehnica” București i-au întâmpinat pe cei 

prezenți cu alte experimente inedite.   
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Foto: Drd. ing. Alexandru PÎRVAN 

(Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, UPB) 

 

Foto: Drd. ing. Alexandru PÎRVAN 

(Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, Universitatea “Politehnica” 

Foto: Drd. ing. Alexandru PÎRVAN 

(Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor, UPB) 

 

Atât cei mici, cât și cei mari au învățat cum pot 

realiza „frigărui” din baloane, dar și faptul că ceva 

inofensiv precum o coajă de portocală, poate sparge un 

balon, chiar fără a-l atinge. Tot din baloane și un material 

super-absorbant, cei care au trecut pe la standul facultății, 

au putut face jucării anti-stres. Cel mai spectaculos 

experiment realizat a fost obținerea pastei de dinți pentru 

elefanți. Vizitatorii de toate vârstele au rămas uimiți de 

demonstrațiile 

făcute. De asemenea cei care au trecut prin Piața 

Universității au putut vedea o serie de imagini inedite 

obținute în laboratoarele facultății prin microscopie 

electronică cu baleiaj. 

Fericirea simțită de participanți este de nedescris și 

astfel de momente merită orele de muncă.  Cei mai mulți 

copii ne-au comunicat că și-ar dori să ia parte la astfel de 

activități cât mai des, fapt pentru care facultățile împreună cu 

studenții lor vor organiza mai multe activități pentru elevi. Astfel de proiecte ajută la dezvoltarea 

pasiunii pentru chimie și știință.  

În ciuda vremii ceva mai răcoroase, de toamnă, 

acțiunea a trezit un real interes în rândul participanților ceea 

ce ne bucură și ne încurajează să promovăm și să 

îmbunătățim în continuare imaginea acestei științe numită 

chimie în rândul publicului larg.  

 

Student Florentina OLĂNESCU 

Asociația Studenților Chimiști a Universității din București 

Student Robert ȚINCU 

 Echipa Secției Tinerilor Chimiști, filiala B2, București 

CITATE CELEBRE 

„În ochii tinerilor se văd flăcări,  

Dar în ochii vâstnicilor, se vede lumina.”  – Victor Hugo [https://www.etudes-

litteraires.com/hugo-legende-des-siecles.php ] 
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CONCURSUL NAȚIONAL “CUM SE FACE?” 

 

Toamna anului 2017 se poate lăuda 

cu o nouă ediție a Concursului National 

de Chimie “Cum se face?”, derulat la 

București, în perioada 27-30 octombrie. 

Anul acesta concursul a avut loc în Sala 

Senatului din cadrul Rectoratului 

Universității Politehnica din București, 

cu sprijinul Facultății de Chimie Aplicată 

și Știinta Materialelor și cu susținerea din 

partea Societății de Chimie din România. 

Scopul Concursului Național de Chimie “Cum se face?” îl reprezintă informarea și 

dezvoltarea personală a elevilor pasionați de chimie, de asemenea obiectivele proiectului sunt: 

prezentarea mediului academic, prezentarea organizațiilor studențești la care elevii se pot afilia și 

prezentarea mediilor socio-culturale ale Bucureștiului. Concurenții s-au înscris cu un singur proiect 

pe echipă sau individual, fiind îndrumați de către un cadru didactic. Proiectele înscrise au trecut 

printr-o etapă preliminară de selecție desfășurată on-line, proiectele finaliste fiind susținute de către 

concurenți în etapa finală din cadrul universității. 

Noua ediție a impresionat prin pasiunea 

elevilor pentru chimie. Anul acesta, au 

participat 58 de proiecte din întreaga țară, mai 

mult de 100 elevi din ciclul gimnazial și liceal 

au împărtășit ideile ingenioase, curiozitățile și 

cunoștințele aplicate în experimente și în viața 

de zi cu zi. 

Juriul a fost alcătuit din profesori și 

doctoranzi ai Facultății de Chimie Aplicată și 

Știința Materialelor, aceștia au punctat modul de prezentare, originalitatea lucrărilor, de asemenea 

conținutul științific și răspunsurile date de elevi la întrebările fiecărui jurat. Toți concurenții au 

primit diplome de participare, însă lucrările cu cele mai bune note au fost premiate în cadrul 

festivității de închidere, cu electronice și alte premii speciale. 

Premiul I, a ajuns în posesia elevului Bogdan Bălan, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Iași, pentru lucrarea „Utilizarea deșeurilor electrice și electronice” care a avut și o 
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demonstrație de excepție. Premiul II a fost acordat elevului George Valentin Datcu, de la Colegiul 

Național „Mihai Viteazul” din Ploiești pentru lucrarea „Triboluminescența” , iar premiul III a fost 

obținut de elevele Daria Mihaela Florea și Liana Maria Ivașcu, de la Colegiul Național „Zinca 

Golescu”, respectiv Colegiul Național „I.C.Brătianu” din Pitești pentru lucrarea „O pată de 

nonculoare”. De asemenea, s-au acordat mențiuni și premii speciale. 

Concurenții și juriul s-au bucurat și de un invitat special. Elevul Valentin Lupu, de la Colegiul 

Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, a prezentat o altă lucrare complexă, de această dată în afara 

concursului. Concurenții, au avut ocazia, pe parcursul zilelor de concurs să viziteze Biblioteca UPB, 

Casa inteligentă UPB și Centrul Național de Micro și Nanomateriale. 

Noua ediție a fost un real succes, participanții au rămas cu o amintire placută, iar acest lucru 

cu siguranță o să atragă cât mai multe persoane spre chimie, deoarece aceasta este prezentă în toate 

aspectele societății umane, fie că este vorba de energie, sănătate, alimentație, chimia este 

pretutindeni. 

 

Studentă Diana NEGRU 

Echipa Secției Tinerilor Chimiști, filiala B2, București 

Foto: Student Dragoș VOICU  

 

 "Prima lege a chimiei: vasul cel mai scump se sparge primul.” 

 "A doua lege a chimiei: vasul fierbinte arată la fel ca cel rece.” 

 A treia lege a chimiei: nu tot ce este lichid incolor, este .  

”Viața este un experiment în care îți testezi ipotezele.” 

 Viața este o aplicație practică a chimiei.  

 ˮViața este o reacție chimică. Ea trebuie doar echilibrată !ˮ ― Priyavrat Gupta 

[http://www.goodreads.com/quotes/tag/chemistry]  

 

 

Concursuri/Activități /Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

http://www.goodreads.com/quotes/tag/chemistry


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.2/2017 - Ediție nouă  61 
 

CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE “C. D. NENIȚESCU” 

EDIȚIA A XXV-A 

 

În perioada 16-18 noiembrie 2017 s-a desfășurat la Facultatea 

de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității 

“Politehnica” București, Concursul Național de Chimie “C. D. 

Nenițescu” ajuns la cea de-a XXV-a ediție. Evenimentul este destinat 

elevilor de liceu pasionați de chimie și este organizat în memoria 

marelui profesor C. D. Nenițescu.  

Cei 40 de elevi, proveniți din toată țara, au putut participa la 

una dintre cele trei secțiuni: Chimie Anorganică, Chimie Organică 

sau Chimie Fizică. Astfel, la Chimie Fizică au fost 4 concurenți, la 

Chimie Anorganică 14 concurenți iar la secțiunea Chimie Organică 

23 de concurenți. Juriul fiecărei secțiuni a elaborat pentru proba 

teoretică subiecte cu un grad ridicat de complexitate, acestea nefiind 

însă o problemă pentru concurenți, cu toții olimpici la nivel național 

și internațional, mulți dintre ei chiar veterani ai concursului. 

În cadrul secțiunilor de Chimie Anorganică și Chimie Organică primii 5, respectiv 10 elevi clasați la 

proba scrisă au participat în ziua următoare la proba practică, fiind pusă astfel la încercare îndemânarea în 

laborator. La Chimie Anorganică concurenții au sintetizat o combinație complexă a cuprului (II) și au depus 

un strat metalic pe o monedă de cupru, în timp ce la Chimie Organică participanții au efectuat o reacție de 

acetilare, au purificat și identificat produșii de reacție pe baza spectrelor RMN și IR. 

Sfârșitul zilei a fost marcat de festivitatea 

de premiere. Fiind o ediție aniversară s-au acordat 

diplome de onoare pentru inițierea, dezvoltarea și 

sprijinul acordat organizării concursului domnului 

Ing. Eugeniu Mihai (fondatorul concursului), 

domnului Prof. Dr. Ing. Iosif Schiketanz, 

domnului Prof. Dr. Ing. Sorin Roșca și doamnei 

Prof. Dr. Ing. Ecaterina Andronescu. Au fost 

omagiați, de asemenea, și profesorii îndrumători pentru devotamentul și dăruirea cu care au pregătit 

concurenții. În finalul festivității elevii ce au obținut punctaje peste un anumit prag, hotărât de jurații fiecărei 

secțiuni, au primit mape și diplome de participare, iar cei cu cele mai bune rezultate au fost răsplătiți cu 

medalii și premii. Premianții acestei ediții sunt: 
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Elev Liceu de proveniență 
Profesor 

îndrumător 
Secțiune Premiu 

Tudor Cozma 
Colegiu Național “Emil 

Racoviță”, Iași 
Paula Gavrilescu Chimie Fizică Premiul I 

Calila Hakan 
Colegiul Național “Mircea cel 

Bătrân”, Constanța 
Dumitru Monica Chimie Fizică Premiul special 

Emeric 

Ardelean 

Colegiul Naţional "Gheorghe 

Şincai", Baia Mare 
Predoiu Nicoleta 

Chimie 

Anorganică 
Premiul I 

Ana Florescu-

Ciobotaru 

Liceul Internațional de 

Informatică, București 
Chiru Lina 

Chimie 

Anorganică 
Premiul al II-lea 

Octavian 

Neculau 

Colegiul Național „Gheorghe 

Vrănceanu”, Bacău 
Busteagă Marinela 

Chimie 

Anorganică 
Premiul al III-lea 

Lile Tudor 
Colegiul Național „Moise 

Nicoară”, Arad 
Rotariu Dan 

Chimie 

Anorganică 
Mențiune 

Cristina 

Craescu 

Liceul Internaţional de 

Informatică, Bucureşti 
Chiru Lina 

Chimie 

Organică  
Premiul I 

Daniel 

Ungureanu 

Liceul Internaţional de 

Informatică Bucureşti 
Chiru Lina 

Chimie 

Organică  
Premiul al II-lea 

Teodora Stan 
Liceul Internaţional de 

Informatică Bucureşti 
Chiru Lina 

Chimie 

Organică  
Premiul al III-lea 

Florian 

Călina 

Colegiul Naţional „Fraţii 

Buzeşti”, Craiova 
Moanță Anca 

Chimie 

Organică  
Premiul special 

Maria Temian 
Colegiul Naţional „Gheorghe 

Şincai”, Baia Mare 
Predoiu Nicoleta 

Chimie 

Organică  
Mențiunea I 

Emma 

Chirlomez 

Liceul Internaţional de 

Informatică, Bucureşti 
Chiru Lina 

Chimie 

Organică  
Mențiunea a II-a 

 

Concursul, a cărei primă ediție a debutat la 16 noiembrie 1993, reprezintă un „standard de excelență” 

între concursurile de chimie, un loc unde cei care sunt pasionați de această știință pot “lupta” la un nivel 

foarte ridicat.   

Student Robert ȚINCU 

Secția Tinerilor Chimiști, filiala B2, București 

Foto: Drd. ing. Alexandru PÎRVAN 
 

GLUME 

 

  "Anionii nu sunt negativi. Ei sunt doar neînțeleși.” 

 

  "Dacă Adam și Eva ar fi fost chimiști, ar fi descoperit acidul angelic în grădina 

Eden.”  [http://www.quickfunnyjokes.com/chemistry.html ] 
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SINTEZA DIEN  - O METODĂ AVANTAJOASĂ ÎN CONSTRUIREA SCHELETULUI 

MOLECULEI ORGANICE 

 

 

1.  

+

COOMe

COOMe

încãlzire

COOMe

COOMe

H2O/H+

COOH

COOH

Acidul biciclo[4.4.0]-deca-1-en-3,4-dicarboxilic

 
 

2.  
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C
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CH3

CH3
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3.     a.   
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O

O

CH3+

O
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O

O

CH3

LiAlH4

O

N

CH3

4-Metil-4-aza-10-oxa-triciclo[5.2.1.02.6]deca-8-ena

 
     b. 

O +

COOMe

COOMe

O

COOMe

COOMe

O+

O

COOMe

COOMe

O

 
 Conf. Dr. Irina Zarafu, Universitatea din București 
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Probleme pentru începători 
 

1. a) Considerăm 100 L (c.n.) de aer cu următorul conținut : 78,09 L N2, 20,95 L O2, 0,93 L 

Ar, 0,03 L CO2. 

 Transformăm volumele în moli cu ajutorul volumului molar (22,4 L/mol) și în grame cu ajutorul 

maselor moleculare ale gazelor componente : 

 MN2 = 2 ∙ AN = 2∙ 14 = 28 g/mol 

 MO2 = 2 ∙ AO = 2∙ 16 = 32 g/mol 

 MAr = AAr = 40 g/mol 

 MCO2 = AC + 2 ∙ AO = 12 + 2 ∙ 16 = 44 g/mol 

 (78,09 : 22,4) ∙ 28 = 97, 6125 g N2  

 (20,95 : 22,4) ∙ 32 = 29,9285 g O2 

 (0,93 : 22,4) ∙ 40 = 1,6607 g Ar 

 (0,03 : 22,4) ∙ 44 = 0,0589 g CO2 

 Suma maselor gazelor componente este : 129,2606 g  

 Determinăm compoziția procentuală masică : 

în 129,2606 g aer …… 97,6125 g N2, …… 29,9285 g O2, ……. 1,6607 g Ar, ……0,0589 g CO2 

dar în 100 g aer ……………x g N2, …………….y g O2, ……………...z g Ar, ………..t g CO2 

  x = (100 ∙ 97,6125) :129,2606 = 75,516 % N2 ;   

  y = (100 ∙ 29,9285) : 129,2606 = 23,153 % O2 

  z = (100 ∙ 1,6607) : 129,2606 = 1,284 % Ar ;    

t = (100 ∙ 0,0589) : 129,2606 = 0,045 % CO2. 

b) Calculăm masa de oxigen pentru 10 tuburi : 

10 ∙ 324,142 = 3241,42 g O2 

 Calculăm masa de aer minim necesară pentru cele 10 tuburi : 

  23,153 g O2 …………………..100 g aer 

      dar 3241,42 g O2 …………………. x g aer 

   x = (3241,42 ∙ 100) : 23,153 = 14000 g aer 

 

Prof.  Constantin Borcan - Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

2. Calculăm Ca din probă si apoi CaCO3 pur :   

(30 : 100) ∙ 2 = 0,6 g Ca 

MCaCO3 = ACa + AC + 3AO = 40 + 12 + 48 = 100g/mol 

100 g CaCO3 ……………………40 g Ca 

x g CaCO3  ……………………..0,6 g Ca                    

x = 1,5 g CaCO3 pur 

Diferența:  2 – 1,5 = 0,5 g impurități 

Scriem ecuația reacției : 

CaCO3 → CaO + CO2↑              notăm cu Y masa de CaCO3 care se transformă 

Y             a        z 

100           56      22,4   

MCaO = ACa + AO = 40 + 16 = 56 g/mol                

a = 0,56Yg CaO 

Rezidul solid conține :  - impurități        0,5 g 

     - CaO               a = 0,56Y g 

      - CaCO3 netransformat    (1,5 – Y) g 

  1,472 = 0,5 + 0,56Y + (1,5 – Y)  
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  Y = 1,2 g CaCO3 transformat 

Înlocuim pe Y în ecuație și calculăm volumul de CO2 :                     

 z = 0,268 l CO2  
 

Prof.  Constantin Borcan,  Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

Probleme pentru pasionați 
 

REACȚIA MULTICOMPONENT PASSERINI 

a)  

 
b)  

 

Lect. Dr. Codruța Constanța Popescu, Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

 

HETEROCICLURI - PRODUȘI DE REACȚIE DINTRE COMPUȘI ORGANICI CU 

FUNCȚIUNI SIMPLE CU MULTIPLE APLICAȚII 

  

a)  

b) 3,84 g 

c)  
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d) 0.77 g 

e) 1:20. 

Lect. Dr. Mihaela Matache , Universitatea din București, Facultatea de Chimie,  

 

 
 

Cugetări despre CHIMIE 

 „CHIMIA - copilul excelent al intelectului și al artei.” – Sir Cyril Norman Hinshelwood 

(chimist fizician englez)  

 

 „Nu știu dacă greșesc, dar se pare că se obține mai mult adevăr, important pentru 

umanitate, de la chimie decât de la oricare altă știință.” – Samuel Hahnemann (chimist și 

fizician german)  

 

 „Chimia modernă, cu ipotezele și generalizările sale extinse, este un exemplu bun a cât 

de departe poate merge mintea umană în explorarea necunoscutului din spatele sensului 

uman.” – Horace G. Deming (chimist american) 

 

 „Oricine primește azi o educație liberală consideră chimia printre elementele esențiale 

ale studiului său.” – Antoine-François Fourcroy (chimist francez) 

 

 “În științele naturii, și particular în chimie, generalitățile trebuie să vină după 

cunoașterea detaliată a fiecărui fapt și nu înaintea sa.” – Joseph Louis Gay-Lussac (chimist și 

fizician francez)  

 

 “Oamenii de știință cred în lucruri și nu în oameni.” – Marie Curie (chimist și fizician 

francez de origine poloneză) 

http://www.goodreads.com/quotes/tag/chemistry  
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Instrucțiuni pentru redactarea materialelor trimise spre publicare în 

Revista CHIMIA - Ediția nouă 

 

 Revista trebuie să conțină articole atractive, scrise pe înțelesul elevilor. 

Pentru apariția în revista CHIMIA materialul trebuie redactat folosind diacritice, în format Word,  

A4, margini de 2 cm, font Times New Roman, 12 pts, la un rând și jumătate, justified.  

Titlul: Times New Roman 14 pts, Majuscule (CAPS) Bold, centrat ca de ex. 

TITLUL LUCRĂRII 

 După bibliografie trebuie trecut numele și prenumele autorului (Italic) și afilierea (Instituția de 

Învățământ)-Times New Roman, 12pts. Aliniere la dreapta, ca de ex. 

Popescu Maria 

Școala Nr.321, București 

 Formulele chimice trebuie scrise folosind programul ChemSketch sau ChemDraw 

 Sursele bibliografice care au stat la baza întocmirii materialului trebuie indicate clar în text între 

paranteze drepte, fiind numerotate în ordinea apariției lor în text (a se vedea modelul de mai jos).  

 Bibliografia se scrie cu Times New Roman 12 pts la 1 rând. 

 Lungimea recomandată a materialelor: 

-articol -  maxim 3 pagini  de text / maxim 5 pagini dacă are și poze/figuri, scheme, tabele; 

 -cronică evenimente - maxim o pagină; 

 -anunțuri evenimente – maxim ½ pagină. 

 Experimentele descrise trebuie să nu implice niciun fel de risc și să poată fi realizate cu substanțe 

uzuale în viața cotidiană. 

 Figurile, schemele și tabelele trebuie să fie însoțite de o legendă, ca în exemplele de la sfârșitul 

acestui document. Nu este recomandată preluarea figurilor și tabelelor din articole, fără acordul 

autorilor/publicației sursă. 

 Materialele trimise spre publicare trebuie să aibă: 

- indicate sursele de informație conform exemplului de la sfârșitul acestui document; 

- indicate numele complete și afilierea tuturor autorilor; 

- legendă la figuri și tabele ca în exemplul de la sfârșitul acestui document. 

 Problemele trimise spre publicare trebuie să fie originale (compuse de autor) și să conțină și 

rezolvarea. 

 Responsabilitatea asupra originalității conținutului și/sau a corectitudinii indicării surselor 

bibliografice revine în exclusivitate autorilor articolului. Această asumare va fi atestată prin 

completarea și semnarea Declarației care este disponibilă pe site-ul revistei: www. 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php  

 Materialul pentru publicare (atât în varianta Word cât și în format pdf) împreună cu Declarația 

completată și semnată de toți autorii vor fi trimise la adresa de mail 

revistachimia.schr@gmail.com  

______________________________________________________ 
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Exemple de figura și tabel cu legendă.  

 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ceai verde ceai alb ceai negru

mg EAC/g

 

Fig. 1. Conținutul total de polifenoli din ceaiuri exprimat în mg echivalent acid cafeic/ g ceai uscat 

(mg EAC/g) 

 

 

Tabelul 1. Concentratia de ioni de cupru și plumb din probe de ape din râul X recoltate din diferite 

puncte. 

 

Punct de 

recoltare 

Cu(II)  (g/L) Pb(II) (g/L) 

mai iulie mai iulie 

A 3,2 10
-6

 1,3 10
-6

  3 10
-6

 ND 

B 6.74 10
-6

 1,6 10
-6

 5,66 10
-7

 2,6 10
-6

 

C 1,93 10
-6

 4,1 10
-6

 1,83 10
-6

 1,8 10
-6

 

 

__________________________________________________________________________ 

Exemplu de text cu indicație bibliografică.  

Profesorul Gheorghe Spacu a obținut împreună cu colaboratorii săi peste 1000 combinații complexe 

[1]. Pentru caracterizarea acestor compuși a folosit diverse metode fizico-chimice [2]. Împreună cu 

colaboratorii săi Gh. Spacu a publicat peste 275 lucrări științifice [3]. 

 

Bibliografie. 

1. http://www.tsocm.pub.ro/revistachimia/Personalitati/02%20gh_spacu.htm 

2. A. S. Banciu, Gheorghe Spacu, Colecția „Savanți de pretutindeni” , Editura Științifică, 

București 1967. 

3. L. Misăilă, Gheorghe Spacu-Pionier al chimiei combinațiilor complexe, Studii și 

comunicări, VI, 353-360, 2013.  
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DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata/subsemnații...................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

autor(i) al/ai materialului (articol, exerciții/problemă, descriere experiment, anunț/cronică 

eveniment) cu titlul ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

declar(ăm) pe propria răspundere că materialul trimis spre publicare în Revista CHIMIA, ce apare 

sub egida Societății de Chimie din România, este rezultatul muncii mele/noastre și este a fost 

realizat pe baza informațiilor obținute din surse care au fostcitate și indicate în text ca note și ca 

bibliografie la sfârșitul materialului. Materialul reprezintă interpretare critică a autorilor și 

responsabilitatea asupra conținutului său revine în totalitate autorilor 

Declar(ăm) că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că materialul nu încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva. 

Declar(ăm) că materialul nu a fost publicat în altă revistă și nici nu este trimis spre publicare la o 

altă revistă. 

 

 

Data        Semnătura/semnături 
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SChR

Pentru a deveni membru al Societății de Chimie din România vă rugăm să completați cererea de 

mai jos. Mai multe informații găsiți pe site-ul SChR la secțiunea „Cum să deveniți membru?” 

http://www.schr.org.ro/  

 

 
 

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

Calea Victoriei  125, Sector 1,            Bucureşti 
www.schr.org.ro                                  CP 12-61 

 

 
Nr.:………… 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 

 NUMELE: ............................................................................. 

PRENUMELE: ............................................................................... 

Data naşterii: ..................... Locul naşterii: .................................... 

 Domiciliul: 

 Adresa: ......................................................................................... 

....................................................................................................... 

 Telefon / Fax: ........................................................ 

 E-mail: ................................................................... 

 Instituţia de învăţământ: 

 Liceul/Institutul/Universitatea:...................................................... 

 …………………………………………………………….. 

 Elev în clasa: .............. 

 Student la Facultatea: .................................................................... 

  …………………………………………………….anul ......... 

 Specializarea/Programul de studii: ............................................... 

  …………………………………………….………………… 

 

Data   
 Semnătura 
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