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 Personalități/Interviuri 

o Mihail Bărboiu, Profesorul Jean-Marie Lehn - O viață pentru chimie 

o *** La moment aniversar, gânduri despre și pentru Academicianul Marius Andruh 

 DE CE să studiem chimia?  

o Viorica Meltzer, Elena Pincu, Termochimia și viața 

o Daniela Bala, Camelia Beșleagă, Determinarea experimentală prin calorimetrie în bomba 

de combustie a valorii nutriționale a alimentelor 

o Rodica Olar, Compuși anorganici utilizați ca medicamente 

o Adriana Urdă, Catalizatori auto 

 Primii pași în CHIMIE  

o Andrei Cosmin Tudor, A fost alchimia o prechimie? 

 CHIMIA ca pasiune  

o Lucia Mutihac, Complecși de incluziune ai receptorilor macrociclici.  Partea a II-a 

o Adina Răducan, Magia chimiei - Reacții oscilante 

o Elena Irina Popescu, Supercritice 

o Știați că...? 

 CHIMIA experimentală  

o Ioana-Alina Ciubotaru, Surse de energie electrică la îndemâna tutuor 

 Concursuri / Activități / Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

o Dimitra Pournara, The European Young Chemists’ Network 

o Marius Andruh, Daniela Bogdan, Mihaela Matache, Noi Performanțe la Olimpiadele 

Internaționale de Chimie în 2019 

o Robert Tincu, Concursul Național de Chimie ”Cum se face?” 

o Cristina Orbeci, Concursul „CHIMIA – Artă între Ştiințe”. 

o ***Noutăți 

o Ioana Nicolau, ”Elementul necunoscut - spune-mi cu cine te însoțești ca să îți spun cine 

ești” 

o Marius Matache, CHEMPOET- Proiect de promovare a chimiei practice în liceele 

bucureștene 

 Cercul de CHIMIE 

o  Lucrări premiate la concursul ”Elementul necunoscut - spune-mi cu cine te însoțești ca să 

îți spun cine ești” 

 Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în numărul 4 al revistei CHIMIA 

 Diverse 

o Instrucțiuni pentru redactarea materialelor trimise spre publicare în Revista CHIMIA 

- Ediția nouă; Declarație 

 

 

 

Cuprins 
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"Când scriu o moleculă în China sau în Argentina, este aceeași 

moleculă. Oamenii înțeleg imediat fără a ști spaniola sau chineza. 

Asta este frumos. Scopul nostru comun nu este legat de putere 

sau de granițele țărilor, ci este despre a avansa cunoașterea 

umană."  

Ben Feriga (Laureat Nobel pentru Chimie 2016) 

 

https://twitter.com/nobelprize/status/957982675675025408  

https://twitter.com/nobelprize/status/957982675675025408
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Chimiștii români urează LA MULTI ANI!  

Profesorului Jean-Marie LEHN (Laureat al Premiului Nobel 

pentru CHIMIE în 1987) și  

Academicianului Marius ANDRUH (profesor la Universitatea 

din București) 

cu ocazia aniversării unor frumoase vârste în anul 2019 

 

 

PROFESORUL JEAN-MARIE LEHN - O VIAȚĂ PENTRU CHIMIE 

 

 Profesorul Jean-Marie Lehn este un chimist francez care a 

primit în 1987 Premiul Nobel pentru Chimie împreună cu cercetătorii 

americani Donald J. Cram și Charles J. Pedersen, recompensând 

activitatea de dezvoltare și utilizare a moleculelor gazdă care pot 

recunoaște selectiv molecule oaspete bazate pe interacțiuni specifice 

necovalente. 

 Profesorul Jean-Marie Lehn s-a născut la 30 septembrie 1939 

și a crescut în Rosheim, un mic oraș medieval din Alsacia, lângă 

Strasbourg,  în Franța. A urmat liceul la Collège Freppel din Obernai, un 

oraș din apropiere de Rosheim. În acești ani a început să cânte la pian și la orgă. A devenit interesat 

de literatura și filosofia franceză, dar și de științe, astfel încât a obținut bacalaureatul în filosofie și 

în științele experimentale în 1957. A început să efectueze experimente de practică de laborator în 

casa părinților săi și a devenit din ce în ce mai clar că va urma să facă cercetări în domeniul chimiei 

organice. 

 A obținut licența în științe fizice în 1960 și se alătură imediat echipei lui Guy Ourisson, în 

acel moment un tânăr profesor de chimie la Strasbourg, unde a fost deosebit de impresionat de 

puterea experimentală a chimiei organice ca știință a transformărilor controlate ale materiei. A intrat 

în laboratorul lui Ourisson în octombrie 1960, în calitate de membru junior al Centrului Național de 

Recherche Scientifique și și-a susținut doctoratul în iunie 1963 în domeniul Rezonanța Magnetică  

Personalități      Interviuri 
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Nucleară - RMN al triterpenelor. Apoi, a petrecut un an în laboratorul lui Robert Burns Woodward 

de la Universitatea Harvard, unde a participat la sinteza totală a vitaminei B12. De asemenea, el a 

realizat primele calcule cu Roald Hoffmann și a avut șansa de a asista la etapele inițiale a ceea ce 

urma să devină faimoasele reguli Woodward-Hoffmann. 

 După această perioadă, Jean-Marie Lehn s-a întors la Strasbourg, unde a început să lucreze 

în domeniul chimiei fizice organice ca asistent universitar (1960) și apoi ca profesor universitar 

(1970) la Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg. Mai târziu a fost ales profesor la Catedra 

"Chimie des Interactions Moleculaires" la Collège de France din Paris, în 1979, cea mai înaltă 

instituție academică din Franța. Prima sa lucrare științifică din 1961 a raportat o regulă de aditivitate 

pentru deplasările induse de substituenți ale semnalelor RMN protonice în derivații steroidici. 

Profesorul Lehn a devenit renumit pentru lucrările sale în chimie fizică (barierele de inversare a 

azotului, dinamica moleculară), iar după mai multe lucrări în domeniul chimiei organice teoretice, 

el devine chimist creator al moleculelor. 

 La sfârșitul anilor '60, tânărul chimist francez Jean-Marie Lehn a vizitat pentru prima oară 

România. El a fost invitat de Varian Associates (Palo Alto, California) să predea cursuri la primul 

workshop românesc de rezonanță magnetică nucleară organizat la București împreună cu profesorul 

Gheorghe D. Mateescu (acum profesor emerit la Universitatea Western Reserve din Cleveland, 

SUA), în acel timp, cercetător la Centrul de Chimie Organică al Academiei Române. Centrul, 

condus de profesorul Costin D. Nenițescu, tocmai cumpărase de la Varian primul spectrometru 

RMN din România. Împreună cu Dr. James Feeney din Anglia și profesorul Didier Gagnaire din 

Franța, Lehn a prezentat cercetătorilor români principiile și aplicațiile RMN în chimie. Expertiza și 

claritatea conferențiarilor au asigurat succesul seminarului. Evenimentul a fost planificat în timpul 

vizitelor preliminare la București ale dr. Rogers, vicepreședinte al Varian, și dr. Warren Proctor (de 

asemenea de la Varian), descoperitorul ”RMN chemical shift” (deplasarea chimică în RMN). Așa 

cum a povestit profesorul Mateescu, vizitatorii au avut ocazia să facă și o anumită chimie turistică, 

văzând câteva dintre frumusețile naturale și artificiale ale României, în special Delta Dunării și 

Mănăstirile din Moldova. 

 Exact în aceeași perioadă, prof. Jean-Marie Lehn și-a început cercetarea seminală într-un 

nou domeniu "Supramolecular Chemistry", în care "recunoașterea moleculară" și "auto-asamblarea" 

sunt conceptele principale. Este vorba despre modul în care moleculele sunt capabile să recunoască 

și să interacționeze selectiv unele cu altele, pentru a da o "supermoleculă" care include ambii 

parteneri legați prin interacțiuni necovalente. Mai important, interacțiunile dintre partenerii 

moleculari sunt dirijate de o complementaritate specifică bazată pe coduri interacționale dintre 

Personalități      Interviuri 
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componenți; este un fel de complementaritate "Key and Lock" – "Cheie-Lacăt", așa cum a fost 

prezisă pentru procesele enzimatice de către profesorul Emil Fischer. Pentru această lucrare, Jean-

Marie Lehn a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 1987 cu Donald J. Cram și Charles J. 

Pedersen. 

Când toate aceste lucrări erau la început, profesorul Lehn a fost cel foarte interesat de modul 

în care influxul nervos este transmis prin fenomene electrice în celulele nervoase, care depinde de 

distribuția ionilor de sodiu și de potasiu de o parte și de alta a membranei celulare, reglată de 

transportul ionilor prin proteine transmembranare. Având în vedere toate acestea, o nouă lucrare a 

fost inițiată în octombrie 1967, pentru a crea molecule "cușcă", criptand, capabile să recunoască 

cationii gazdă în cavitatea lor. Criptații rezultați prin asocierea moleculelor gazdă cu cationi potiviți 

dimensional, reprezintă lucrări de pionierat timpuriu ale chimiei supramoleculare. Apoi, chimia 

supramoleculară se extinde și la alte funcții bazate pe recunoașterea moleculară, cum ar fi 

transformarea chimică și cataliza, în modul în care enzimele naturale operează în lumea biologică 

sau în fenomenele de transport extrem de selective prin membrane, mimând procesele naturale de 

translocare ale metaboliților. Din aceste funcții de bază: recunoașterea moleculară, cataliza și 

transportul, lucrările ulterioare au condus la proiectarea și dezvoltarea mai multor dispozitive 

supramoleculare fotonice, electronice și ionice care prelucrează informațiile de la nivelul molecular 

la cel supramolecular. Introducerea conceptelor și a rezultatelor chimiei supramoleculare în știința 

materialelor a dus la apariția și dezvoltarea chimiei polimerilor supramoleculari, ca un nou domeniu 

în chimia polimerilor. Cercetarea lui Jean-Marie Lehn a fost apoi orientată spre sisteme și procese 

din ce în ce mai complexe ale materiei organizate, cum ar fi fenomenele de auto-asamblare și 

autoorganizare. 

 În 1993 profesorul Lehn a fost ales membru onorific al Academiei Române, iar un an mai 

târziu, în 1994 a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Politehnica din București. În 1994 a 

fost invitat de către profesorul Constantin Luca, profesor de chimie analitică și analiză 

instrumentală la Universitatea Politehnica din București și unul dintre pionierii chimiei 

supramoleculare din România, să viziteze din nou România și să prezinte o serie de conferințe la 

Facultatea de Chimie Industrială. În cursul unei săptămâni, profesorul Lehn a prezentat prelegeri 

fantastice, arătând natura interdisciplinară a chimiei supramoleculare, care poate face conexiunea 

dintre biologie și fizică, putând de asemenea facilita aplicarea rapidă de produse utile  în domeniul 

industrial. 

 Începând cu 1990, laboratorul profesorului Lehn a conceput o varietate de arhitecturi 

metalo-supramoleculare asamblate, respectiv, prin interacțiuni necovalente și procese de  
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recunoaștere a ionilor ligand-metal: cum ar fi helicații dubli, tripli și circulari, supermolecule cușcă, 

nanocilindri, arhitecturi de tip "grid " prezentând o serie de proprietăți fizico-chimice interesante 

(recunoaștere selectivă, stări redox multiple, magnetism, etc.). Profesorul Lehn și-a dat seama că 

toate aceste procese de recunoaștere implică informații, iar combinația lor a condus la prelucrarea 

lor la nivel supramolecular prin algoritmi. Definește conceptele de programare moleculară - 

"software" molecular și sisteme chimice programate, care se autoorganizează pe baza stocării 

moleculare a informațiilor. Aceste investigații oferă pași către o înțelegere progresivă a exprimării 

multiple a informațiilor moleculare către materia supramoleculară organizată. 

 

Chimiști români care care au lucrat cu profesorul Lehn în laboratorul său. De la stânga la 

dreapta: Dr. Adrian-Mihail Stadler, prof. Jean Marie Lehn, Dr. Mihail Barboiu, Dr. Daniel 

Funeriu, Prof. Teodor Silviu Balaban, Prof. Augustin Mădălan. 

 

 Este interesant de remarcat contribuția importantă a mai multor chimiști români la aceste 

descoperiri: Dr. Daniel Funeriu - fostul ministru al educației din România, care a făcut doctoratul cu 

profesorul Lehn, a contribuit în domeniul sistemelor chimice programate, Prof. Dr. Silviu Teodor 

Balaban, fost profesor la Institutul de Nanotehnologie, Centrul de Cercetare din Karlsruhe, 

Germania, apoi la Universitatea din Marsilia, Franța, Dr. Mihail Barboiu, cercetător științific la 

Institutul European de Membrane din Montpellier, Franța și Prof. Dr. Augustin Mădălan, de la 

Universitatea din București, România au contribuit la dezvoltarea "dispozitivelor metalo-

supramoleculare" funcționale. Apoi, noi arhitecturi dinamice prin modificări de formă ale 

sistemelor polieterociclice într-o manieră similară proteinelor naturale au fost elaborate de Dr. 

Mihail Barboiu și Dr. Adrian Mihail Stadler, cercetător la Institutul de Știință și Invenție 
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Supramoleculară din Strasbourg, Franța. 

 De la începutul anilor 1990, Profesorul Lehn inițiază un nou domeniu, cel al chimiei 

constituționale dinamice (CDC). Chimia constituțională dinamică (CDC) oferă o abordare evolutivă 

a generării diversității chimice, atât la nivel molecular cât și supramolecular, prin implementarea 

interacțiunilor covalente și necovalente reversibile. Ea conferă sistemelor chimice o a cincea 

dimensiune, aceea a constituției, pe lângă spațiul chimic spațial / temporal 4D. La nivel molecular, 

CDC acoperă chimia combinatorială dinamică (DCC), o abordare care, spre deosebire de chimia 

combinatorială clasică, bazată pe colecții de molecule sintetizate, implementează bibliotecile 

dinamice ale unor componenți constituiți prin interconversii continue și recombinarea blocurilor lor 

constructive prin legături covalente reversibile și reacții chimice reversibile. Aplicarea acestei 

metodologii permite descoperirea de substanțe biologic active, în special inhibitori sau activatori de 

enzime și identificarea compușilor activi de medicamente. În domeniul științei materialelor, CDC a 

fost utilizată în dezvoltarea polimerilor dinamici, dynameri, utilizați în aplicații cum ar fi 

materialele degradabile și eliberarea controlată a substanțelor active, încapsularea supramoleculară, 

etc. 

 Ca semn de înaltă apreciere, profesorul Lehn a fost decorat de președintele României, Ion 

Iliescu, cu Ordinul Meritul Cultural de Înalt Ofițer din România (divizia de cercetare). Cu această 

ocazie profesorul Lehn susține la Conferința de Chimie Contemporană, care a avut loc la Hotelul 

Athene Palace din București pe 1 Mai 2008, o prelegere prestigioasă intitulată ”Perspective în 

Chimie: De la Chimia Supramoleculară la Chimia Dinamică Constituțională”. Apoi, el ține o 

prelegere plenară la simpozionul "EURYIAS-2008" - "Autoorganizare și selecție în evoluția 

materiei, moleculelor, vieții și societății", desfășurat între 29 aprilie și 3 mai 2008 la Centrul 

Internațional de Biodinamică, București, România (organizatori Dr. Eugen Gheorghiu - directorul 

Centrului și dr. Mihail Barboiu) sub auspiciile Academiei Române și Ministerului Cercetării din 

România. Apoi profesorul Lehn a primit titlul Doctor Honoris Causa de la Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca și din partea Societății de Chimie din România medalia ”Costin Nenițescu” 

devenind membru onorific al  acestei Societății. 

 Zece ani mai târziu, la 2 mai 2018, Universitatea din București a acordat titlul onorific de 

Doctor Honoris Causa profesorului Jean-Marie Lehn. Cu această ocazie, în Laudatio Domini 

prezentat de academicianul Marius Andruh, profesor la Facultatea de Chimie a Universității din 

București, a fost subliniată producția științifică impresionantă a profesorului Lehn, realizată în peste  

patruzeci de ani cu aproximativ 450 de colaboratori din peste douăzeci de țări și care s-a 

materializat în aproximativ 1000 publicații și lucrări de tip review, precum și 3 cărți. 
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 Profesorul Lehn a fost, de asemenea, implicat în activități de interes general cum ar fi 

numirea domniei sale în calitate de președinte fondator al unui nou jurnal european "Chemistry, an 

European Journal", creat în 1995 și aparținând la 14 societăți chimice europene. De asemenea, a dat 

un impuls de început unei serii de reviste europene (European Journal of Organic Chemistry, 

European Journal of Inorganic Chemistry, ChemBioChem, ChemPhysChem), într-un adevărat spirit 

European. 

 Una dintre cele mai importante recunoașteri ale activității sale a fost înființarea unui 

Institut de Stiințe și Inginerie Supramoleculară (ISIS), inaugurat în decembrie 2002 la Strasbourg și 

finanțat cu generozitate de autoritățile locale și dotat cu echipament și având poziții de cercetare 

datorită sprijinului puternic al Ministerului Cercetării din Franța. A fost posibilă reunirea unui 

număr impresionant de oameni de știință precum și a laboratoarelor de cercetare industriale, într-o 

atmosferă stimulatoare. 

 Concluzia din spatele acestei povestiri este subliniată chiar de profesorul Lehn: "Chimia 

supramoleculară oferă modalități și mijloace de explorare progresivă a complexificării materiei prin 

auto-organizare. Împreună cu domeniile corespunzătoare din fizică și biologie, aceasta conduce spre 

o știință supramoleculară a unei materii complexe, informate, auto-organizate și evolutive. Prin 

descoperirea, înțelegerea și implementarea progresivă a regulilor care guvernează evoluția de la 

materia statică la materia animată și dincolo de ea, pentru a dobândi în cele din urmă capacitatea de 

a crea noi forme de materie complexă "(Science 2002, 295, 2400-2403). 

 

Multe mulțumiri Profesorului Gheorghe Mateescu, Profesor Emerit la Universitatea Western 

Reserve din Cleveland, SUA, care a contribuit la această lucrare. 

 

Referințe generale selectate 

“Dynamic combinatorial chemistry and virtual combinatorial libraries“, J.-M. Lehn, Chem. 

Eur. J., 1999, 5, 2455-2463. 

“Programmed chemical systems: Multiple subprograms and multiple processing/expression 

of molecular information“, J.-M. Lehn, Chem. Eur. J., 2000, 6, 2097-2102. 

“Toward complex matter: Supramolecular chemistry and self-organization“, J.-M. Lehn, 

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002, 99, 4763-4768. 

“Drug discovery by dynamic combinatorial libraries“, O. Ramström, J.-M. Lehn, Nature 

Reviews | Drug Discovery, 2002, 1, 26-36. 

“Supramolecular polymer chemistry – Scope and perspectives“, J.-M. Lehn, Polym. Int. 2002, 

51, 825-839. 

 

Referinte selectate ale colaboratorilor Romani 

D. P. Funeriu, K. Risanen, J.M. Lehn, Proc. Nat. Acad. Sci., 2001, 98, 10546-10551. 

M. Linke-Schaetzel, C. E. Anson, A. K. Powell, G. Buth, E.Palomares, J. D. Durrant, T.S. 

Balaban, J.-M. Lehn. Chem. Eur. J. 2006, 12, 1931-1940. 
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LA MOMENT ANIVERSAR, GÂNDURI DESPRE ȘI PENTRU 

ACADEMICIANUL MARIUS ANDRUH  

 

Toţi am fost entuziasmaţi de chimie, de culorile şi cristalele superbe, de schimbările care 

puteau avea loc sub ochii noştri, dar mai sunt şi cei pentru care pasiunea pentru chimie, dorinţa de a 

o promova în mod continuu a rămas neştearsă din anii de liceu şi în întreaga carieră ulterioară. Elev 

olimpic la chimie, student desăvârşit, profesor şi cercetător neobosit în domeniul fascinant al 

magnetismului molecular, Acad. Marius Andruh se numără printre cei care doresc ca toţi cei atraşi 

de domeniul nostru să poată beneficia de experienţa şi entuziasmul său. Preşedinte al Olimpiadelor 

Naţionale de Chimie de mai mulţi ani, Prof. Marius Andruh trăieşte din plin acest eveniment, are o 

grijă continuă pentru buna lor organizare, pentru atmosfera serioasă dar totodată destinsă în care se 

desfăşoară. Deschiderile şi festivităţile de închidere sunt un adevărat spectacol, spectacol care 

rămâne nu numai în mintea elevilor ci şi în a celor care am trecut demult de această epocă. Şi de 

fiecare dată mai invăţăm câte ceva! Mai trebuie remarcat momentul în care Prof. Andruh anunţă 

rezultatul ultimului test pentru selecţia lotului care va fi pregătit suplimentar pentru participarea la 

Olimpiada Internaţională şi la celelalte olimpiade, tot cu caracter internaţional, Mendeleev şi 

Iacuţia. În loc să le citească sec numele, Prof. Andruh încearcă, printr-o serie de « informaţii » 

ajutătoare, să îi facă să ghicească cine sunt « aleșii », ceea ce măreşte tensiunea momentului. Astfel, 

în acest an, anul tabelului periodic al elementelor, momentele de suspans au fost determinate de 

diferite corelaţii între participanţi şi elementele chimice. 

 

Prof. Mihaela HILLEBRAND,  

      Membru corespondent al Academiei Române 
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După 45 de ani... 

 

O întâlnire din luna iunie a anului 1975 în Facultatea de Chimie de atunci, din Splaiul 

Independenţei, a grupului de olimpici internaţionali la chimie cu un alt olimpic internaţional, din 

anul anterior, Marius Andruh, a rămas vie în memoria mea, poate şi ca o dorinţă a păstrării 

speranţelor acelor ani într-o lume a ştiinţei şi erudiţiei ştiinţifice. Era clar, experienţa de concurs a 

colegului de atunci, Marius Andruh, avea să ne fie transmisă şi nouă, celor 4 elevi proaspăt 

absolvenţi de liceu, care aveam să reprezentăm ţara noastră în concursul desfăşurat chiar la 

Bucureşti.   

 Anii următori, cei de facultate, ne-au purtat în aceeaşi grupă şi subgrupă de studenţi, în 

aceeaşi cameră de cămin, la concursuri ori sesiuni de comunicări științifice pentru studenţi şi mai 

ales în laboratoarele de cercetare, aşa cum erau ele dotate atunci.  Îmi amintesc şi acuma serile de 

sâmbată, în liniştea căminelor studenţeşti, când ascultam împreună muzica clasică sau la modă a 

anilor de atunci şi citeam multe despre cele ascultate la cursuri şi laboratoare.  Nu mai ştiu ziua în 

care ne-am trezit cu noaptea în cap ca să ajungem la o librărie din centrul Bucureştiului şi să 

cumpărăm ultima (şi ultima a fost, din păcate) ediţie a tratatului de Chimie Organică al Profesorului 

C.D. Neniţescu.  La fel, nu mai ştiu ziua anului 1978, când mi-a arătat ”proof-ul” primei lucrări 

ştiinţifice publicate, ca student, de care era aşa de bucuros atunci.   

 Anii au trecut şi iată-ne acuma la o 

vârstă respectabilă! Marius Andruh a ajuns 

Profesor, Director de Departament, 

Academician, dar dincolo de titluri 

academice, în timp a atins o recunoaştere 

naţională şi internaţională prin realizările 

ştiinţifice incontestabile, obţinute cu 

muncă, sacrificii şi mai ales valoare 

intelectuală. Și nu în ultimul rând, vreau să 

accentuez, dragostea colegului şi prietenului Marius Andruh pentru universitatea sa, Universitatea 

din Bucureşti, şi în particular pentru domeniul Chimiei Anorganice.   

 

       Prof. Dr. Victor DAVID 

      Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 
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OGLINDA LUI MARIUS ANDRUH 

 

„Niciun om din câți am cunoscut, oricât de neînsemnat ar fi fost, oricât de sărac, 

oricât de umil, fie că era cizmar, sau dulgher, sau acar de cale ferată, nu s-ar putea 

plânge că ar fi simțit între mine şi el vreo distanță, oricât de mică, şi că n-am stat de 

vorbă ca doi oameni, la fel de simpli, împărțind între noi pâinea şi apa, sau pâinea şi 

vinul, dacă era şi vin. Dar impostorii, oricine ar fi fost să fie, oricât de sus puşi, orice 

rol ar fi avut, mai ales în cultură, ei, da, au simțit distanța de netrecut, distanța de 

prăpastie fără fund, dintre falsa lor importanță şi gheața privirilor mele.” Geo Bogza 

 

Legenda spune că Alexandru Marghiloman avea o vorbă : 

”în România nu poți avea două lucruri : dușmani, pentru că imediat ce îi învingi îți devin 

prieteni, și cămăși perfect apretate”. 

Asta era pe vremuri… Azi mai e ceva greu de găsit în lumea inteligenței românești: un intelectual 

pentru care excelența să fie firescul cotidian,  însoțită de profundul simț etic al intelectualului 

cosmopolit, pentru care noțiunea de compromis academic să fie cu desăvârșire absentă.  

E greu de găsit un intelectual a cărui „cămașă academică”, fie ea de membru al Academiei 

Române, de profesor sau intelectual public, sau chiar și cea pe care o poartă printre elevii de liceu, 

eprubete, balanțe sau biblioteci, să fie, tot timpul, perfect apretată. Plastic spus, mulți pot ”prinde” 

lovituri de maestru, însă doar unul e Federer, care o face, fără efort aparent, tot timpul. 

Or, pentru reconstrucția sa morală, România are nevoie de un astfel de model de intelectual. 

Are nevoie de modelul intelectualului-catalizator, care, pe lângă excelența recunoscută internațional 

în domeniul său, să reprezinte un reper etic consolidat în timp și demonstrat în situații limită, să aibă 

acea anvergură intelectuală pe care doar rădăcini filosofice, istorice și artistice profunde, dar și 

variate, pot să o ofere. Intelectual care să emane un patriotism subînțeles, dat de statutul de 

intelectual universal, nu de declarații sforăitoare. Intelectual care, prin ideile vehiculate, deschide 

noi orizonturi oricărui interlocutor pregătit, fie el din America de Nord sau de Sud, Europa sau 

Extremul Orient, dar care să aibă și reflexul să dea înapoi țării sale ceea ce el însuși a primit în 

copilăria petrecută –ca majoritatea românilor– nu chiar în puf.  

E greu de găsit un intelectual-reper care să fie sursă de inspirație și pentru publicul exigent 

al celor mai reputate reviste internaționale dar și elevilor de a VIII-a din orice sală de clasă a 

României. Un intelectual pentru care confortul și împlinirea se află nu în distincțiile academice sau 

onorurile publice (prea multe pentru a fi enumerate dar neafișate ”la vedere”), ci în originalitatea 

noutăților din eprubetele colaboratorilor săi, în perspectivele pe care le deschide studenților și  

doctoranzilor îndrumați, în perseverența și constanța căutării excelenței: o personalitate pentru care  
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excelența este o constantă din liceu până la deplina maturitate științifică.  

Un intelectual care, atunci când te întâlnește după o lungă perioadă, nu îți vorbește despre 

vreo bârfă la modă din înaltele sfere în care evoluează, nici despre vreo nouă distincție primită, ci 

despre ultimele molecule și doctorandul care le-a obținut, despre cum ar trebui să îmbunătățim 

programa școlară, un om care nu te încarcă enumerând problemele sale și ale țării, ci te inspiră 

enumerând soluțiile și orizonturile pe care mintea lui impecabilă le vede. Un intelectual de la care 

înveți ceva și atunci când îți vorbește despre micile lui plăceri lumești, că e vorba despre o colecție 

de stilouri, fiecare cu istoria sa, despre o originală interpretare a lui Bruckner sau Shostakovici, o 

personalitate care, atunci când se întoarce dintr-o țară nou vizitată te surprinde prin subtile 

observații despre spiritul care locuiește sufletul și mințile oamenilor întâlniți, dar și despre cum se 

exprimă acest suflet în arhitectura locului. 

Un intelectual care, atunci când este scos din ecuațiile, scrierile sau moleculele sale, nu 

devine un tăcut inadaptat – precum albatrosul lui Baudelaire, pe care aripile-i imense îl împiedică să 

meargă–și nici nu profită de statutul său academic pentru a bate câmpii cu grație despre orice 

subiect se află în discuție. El radiază entuziasm vorbindu-ți cu pasiune fie despre arhitectura 

ascunsă a capitalei, fie despre uitate episoade din istoria recentă a României, fie despre un 

eveniment artistic privit și comentat cu aceeași originalitate cu care ochii săi experți ”văd 

molecule”. Iar tăcerea lui te obligă la umplerea golului lăsat cu ceva consistent. Un om care atunci 

când se află în compania puternicilor zilei le impune prin conținutul ideilor și puritatea 

comportamentului, standarde care-i obligă, un om care trece cu decență și putere peste orice 

încercare dificilă a vieții. Un om care reușește să transforme ”spinii” cu care a fost uneori tratat într-

un magnetism și mai puternic. 

Un intelectual-magnet, care zi de zi consolidează o școală de gândire, o structură care va 

reproduce și peste decenii excelența însămânțată de el. Un intelectual care crește statutul instituției 

căreia îi aparține, un deschizător de drumuri, nu doar încă un ”intelectual constatator”, importator 

de modă științifică întâlnită pe la congrese internaționale, un pilon cum puține personalități 

științifice a avut România. Un intelectual pe care îți este imposibil să îl adaugi unei enumerări a 

iluștrilor săi înaintași, pentru că ai fi obligat să îl pui în capul listei, dar nu o poți face pentru că știi 

cât de șifonat ar fi bunul său simț. 

Un intelectual care va rămâne un model pentru orice elev de liceu de 16 ani căruia i-a vorbit 

despre știință, oricât de sus l-ar duce viața pe acesta. Un om care te copleșește prin personalitatea sa 

mult înainte de a te copleși prin enumerarea realizărilor sale, un om pe care atunci când îl întâlnești 

simți că nu mai ”merge și așa”, ci că ”sky is the limit”.  
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Da, de anvergura unor astfel de intelectuali, oameni care prin propriul exemplu te fac să vrei 

să fii mai bun, duce lipsă România dar și, mai ales, de capacitatea noastră de a-i recunoaște și prețui  

atunci când avem privilegiul de a-i avea printre noi. Pentru că nu este doar responsabilitatea lor de a 

fi acei piloni de care avem atâta nevoie, ci și obligația noastră de a-i recunoaște, a-i promova și a-i 

urma.  

Unul dintre puținii astfel de intelectuali pe care România i-a format și păstrat, malgré elle, 

este Marius Andruh. Care nu are nevoie să-i fie enumerate titlurile de academician, profesor, sau 

multiplele distincții internaționale, numărul și impactul articolelor, descoperirilor sau elevilor pe 

care i-a format. Pentru că nu aceste metrici îl fac unic în excepționalitatea sa firească și accesibilă, 

ci spiritul cu care te magnetizează la orice întâlnire, în care, chiar dacă știi, rațional, că trebuie să i 

te adresezi cu deferență, oricât te-ai strădui, tot entuziasmul său de licean te copleșește, iar reflexul 

unui ”dragă Marius” inimos îl învinge pe prea recele ”domnule academician” adaptat circumstanței.  

Sărbătoarea intelectuală și emoțională de a fi printre privilegiații care s-au intersectat cu Marius 

Andruh funcționează și ca o oglindă pe care, volens-nolens, prezența sa ne-o pune în față și ne face 

să ajungem la inevitabila întrebare: oare unde ar fi fost țara noastră astăzi dacă ar fi mers pe 

mâna unor astfel de oameni, în loc să și-i îndepărteze ? Să profităm, zic, fără măsură, de puținii pe 

care îi avem și să-i urăm lui Marius Andruh să ne inspire cu mintea și sufletul său pentru mulți, 

mulți ani ! 

Astea despre om, căci el contează. Pentru că, până la urmă, omul face cariera, nu invers. 

Despre carieră vă spune Scifinder. Și Google. E ușor de căutat, numai unul e Marius Andruh !  

PS: textul acesta nu este un elogiu adus lui Marius Andruh, ci mai degrabă o reflecție despre 

noi înșine și viața noastră intelectuală, prin prisma reperelor intransigente, dar juste și necesare cu 

care Marius Andruh ne-a obișnuit. Elogiile, ele, se aduc către finalul unei cariere științifice, or cea a 

lui Marius Andruh este în plin avânt. 

 

Dr. Daniel P. FUNERIU 
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Ziua în care l-am întâlnit personal pe Profesorul Marius Andruh a fost una foarte tensionată 

(cel puțin pentru mine!) întrucât a fost în timpul probei de baraj pentru selecția lotului național 

pentru Olimpiada Internațională de Chimie de la Halle, Germania. Acest eveniment s-a petrecut în 

iunie 1989 (aproape cu 30 de ani în urmă, deja!) în orașul meu natal, Iași. Eram aproximativ 

douăzeci de elevi de liceu din întreaga țară care concuram pentru cele patru locuri în echipa 

României, iar eu aveam mari așteptări și speranțe de a fi inclus în această echipă. Încă îmi amintesc 

foarte bine o parte din problemele de chimie anorganică, care, după cum mi-a confirmat ani mai 

tărziu Marius, fuseseră propuse chiar de el. Eu îl știam pe Marius încă dinaintea acestei zile datorită 

reputației sale și a excelentei sale culegeri de probleme, un adevărat best-seller, scrisă în colaborare 

cu Răzvan Cimpoia. Apoi, în acea zi, am avut ocazia să schimb câteva cuvinte cu el (nu detaliez 

aici circumstanțele, dar a fost amuzant) și m-am gândit că ar fi cu adevărat nemaipomenit dacă aș 

putea păstra legătura cu el și să reușesc să îl cunosc mai bine în viitor. Ei bine, s-a întâmplat după 

10 ani, în decembrie 1999, când l-am întâlnit din nou pe Marius, de data aceasta la Paris, cu ocazia 

simpozionului francez de chimie coordinativă, la care el era invitat (”invited speaker”). Atunci, eu 

eram la începutul carierei mele științifice ca cercetător la CNRS în Franța și am realizat că avem 

unele interese științifice comune. Apoi, în 2013 am obținut pentru el o poziție de profesor invitat la 

Universitatea din Angers întrucât identificasem clar o complementaritate în direcțiile noastre de 

cercetare. De atunci am fost implicați într-o colaborare de succes, am obținut granturi bilaterale 

Franța-România, am avut o teză de doctorat în cotutelă, doi dintre foștii săi doctoranzi au fost 

cercetători post-doc în grupul meu, dar mai presus de toate am creat o prietenie durabilă care, cu 

siguranță, își are rădăcinile în iunie 1989. În afară de un cercetător recunoscut, Marius este implicat 

de mulți ani cu entuziasm și pasiune în Olimpiadele Naționale și Internaționale de Chimie astfel că 

nu poți decât să apreciezi o astfel de persoană. 

 

La mulți ani, Marius! 

         Dr. Narcis AVARVARI 

Directeur de Recherches CNRS 

Université d'Angers, France 
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Academician Profesor Doctor Marius Andruh,  

 

Vă cunosc din primii ani de când aţi onorat cu prezenţa Comisia Naţională a Olimpiadei de 

Chimie în calitate de membru. 

Chiar din primele momente ne-aţi cucerit pe toţi: elevi şi profesori participanţi în concurs. 

Ne-au incitat experimentele de început ale concursului pe care le-aţi efectuat pe scenă, ne-aţi 

provocat să ne asumăm responsabilități din ce în ce mai mari, deoarece aţi făcut ca obiectul chimie 

să ni se pară mai uşor, ridicând ștacheta concursului. Ne-aţi încurajat să fim originali în subiectele 

propuse, ne-aţi ajutat să ne clarificăm noţiuni ştiinţifice pe care nu le stăpâneam atât de bine. De 

asemenea, aţi insistat să lucrăm cu elevii subiectele date la Olimpiadele Internaționale şi, astfel, prin 

performanţa dobândită şi cu ajutorul pregătirii la lot, elevii au participat la mai multe concursuri 

internaționale, aducând pentru România medalii şi clasificări de top. 

În plus, aţi clădit încrederea în noi, în elevii noștri. Mulţi dintre ei au făcut o pasiune din 

studiul chimiei, au mers la facultăţi de profil din România sau din străinătate, şi au făcut doctorate 

strălucite unii devenind cadre universitare, cercetători în diferite domenii ale chimiei.  

Eu, personal, m-am bucurat de reușita unor elevi care au fost sau încă sunt studenţii dumneavoastră: 

Ursu Andrei, Anghel Cătălin, Stoian Marius. Noi nu vom uita niciodată respectul sau recunoștința 

pe care vi le datorăm.  

Alături de doamna Inspector General, Daniela Bogdan, aţi contribuit la formarea unei 

Comisii Naţionale a Olimpiadei de Chimie în care s-au propus subiecte de top, s-au selectat elevii 

cei mai buni care să ne reprezinte ţara în concursuri internaţionale, unii dintre ei obţinând locul I în 

lume aducând mândrie ţării, profesorilor care i-au pregătit şi părinţilor lor. 

Vă mulţumesc pentru tot acest efort imens! Vă dorim să aveţi sănătate şi să vă mândriţi cu 

studenţii pe care i-aţi îndrumat sau îi veţi îndruma pe această cale grea, dar frumoasă a studiului 

chimiei. 

 

Cu stimă şi respect,  

Prof. Grad I Mariana ROSENSCHEIN,  

Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău  
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Dincolo de cuvinte sunt oamenii 

  

Prima dată l-am întâlnit pe Marius Andruh în 1994, la Olimpiada Națională de chimie, la 

Bacău. Chiar dacă  în 25 de ani contextele în care ne-am revăzut au fost prilejuite, în majoritate, de 

legătura pe care amândoi o avem cu chimia, ele au însemnat de fiecare dată confirmări ale 

capacității pe care oamenii cu adevărat providențiali o au- aceea de a face din orice întâmplare un 

eveniment și din orice întâlnire, un moment de grație. 

 Personalitatea științifică a academicianului Marius Andruh are amploarea însăși a 

domeniului căruia i s-a dedicat, iar despre ea vorbesc, așa cum e firesc, biografiile, preocupate să 

cuprindă totul în date concrete. Ceea ce se află dincolo, într-o altfel de chimie, a umanului, e 

rezervat privilegiaților de a-l fi cunoscut, iar eu mă număr, din fericire, printre aceștia.  

 Într-o matrice afectiv-admirativă în care aș intenționa să îl cuprind, cred că m-aș raporta mai 

întâi la modul original, intuitiv dar extrem de pătrunzător și profund, în care reușește să conecteze 

chimia cu domenii aparent incompatibile, sau adesea intangibile- muzica ar fi un asemenea 

exemplu. E expresia nu numai a intelegenței de tip superior ci, mai mult, a unei sensibilități 

complementare curiozității specifice, pe care doar aceia care privesc această știință dincolo de 

rigurozitatea și exactitatea ei o pot dezvolta. În descendența acestui tip de sensibilitate s-ar putea  

așeza vocația de a reprezenta un model, a cărui soliditate și persistență sunt date nu numai de 

admirația constantă din partea  studenților, ci și de aprecierea colaboratorilor. Acestei calități i se 

asociază în mod fericit vocația descoperirii valorilor și a cultivării necondiționate a acestora. 

Excelența e un principiu care jalonează maniera în care Marius Andruh gândește, acționează, 

evaluează. 

 Dacă cifrele pot fixa cu exactitate în timp evenimentele semnificative sau succesele din viața 

unei personalități, nu același lucru se întâmplă în cazul cuvintelor. Uneori sunt sărace, alteori 

puține, mai întotdeauna neputincioase în a cuprinde esența oamenilor providențiali despre care 

vorbeam la început. De aceea, pentru mine întâlnirea cu Marius Andruh și cei 25 de ani în care am 

avut șansa de a-l revedea rămân dincolo de cuvânt, sub spectrul admirației și al recunoștinței din 

care totdeauna va fi ceva de mărturisit. 

 

Costel GHEORGHE,  

Colegiul Național ”Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș 

 

 

Personalități      Interviuri 
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TERMOCHIMIA ȘI VIAȚA 

 

Termochimia? –  aplicație a principiului întâi al termodinamicii  

Termochimia?– studiază efectele termice asociate reacțiilor chimice.  

Termochimia? – este implicată în energetica chimică și biochimică, în elucidarea unor 

structuri moleculare, în calcularea energiilor de legătură și în caracterizarea termocinetică a unor 

reacții chimice [1].  

Termochimia are aplicații importante în caracterizarea și fundamentarea unor procese vitale 

[2]: 

 metabolism energetic 

 valoarea nutritivă  și energetică a alimentelor 

  bilanțul energetic al glicolizei (catabolismului) – degradarea anaerobă a glucozei 

(glicogenului)  

 bilanțul energetic al  ciclului Krebs – degradarea aerobă a glucozei  

 căldură metabolică 

 termoreglarea organismului 

Am ales o tratare succintă a  metabolismului energetic.  

Organismele? –  sunt sisteme termodinamice deschise, în care au loc reacţii consecutive. În 

timpul acestor reacţii se schimbă substanţă între celulele organismului şi mediul înconjurător, 

(substrat celular activ). Acest ansamblu, reacții – schimb de substanță, produce o disipare de energie 

în substrat [3]. 

Întrucât sistemele metabolice operează la presiune constantă, funcţia termodinamică  

caracteristică lor este entalpia, HT,p. 

Pentru majoritatea sistemelor metabolice, disipările de energie au loc la presiune 

atmosferică, excepţie  fac speciile care trăiesc în adâncul oceanelor. 

Un proces metabolic poate fi reprezentat schematic astfel: 

                                               X               Y  

cu variantele: 

 X şi Y substanţe chimice diferite  astfel că procesul este o transformare chimică a lui X, de 

obicei catalizată de o enzimă. 

  X şi Y aceeaşi substanţă  caz în care procesul este  o deplasare a lui X (transportul glucozei 

prin membrane celulare musculare).  

De ce să studiem CHIMIA? 
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În biochimie s-a dezvoltat un domeniu consacrat aplicării principiului întâi al 

termodinamicii în caracterizarea unor procese biologice. 

Valoarea calorică a hranei? – dH (cal/g), este cantitatea de căldură eliberată la oxidarea 

unui gram de hrană până la produşi metabolici finiţi (CO2, H2O și uree). 

Această mărime este o aplicație directă a principiului întâi al termodinamicii şi se determină 

prin calorimetrie adiabatică de combustie. 

Metabolism? – desemnează totalitatea proceselor fizice și chimice din organism prin care se 

produc, se mențin sau se distrug substanțe și prin care energia este pusă la dispoziția celulelor.  

Metabolismul energetic? – totalitatea câștigurilor și pierderilor de energie care au loc în 

relația organism – mediu. 

Sursa de energie pentru orice reacție celulară este constituită din compușii macroenergici 

sintetizați în prealabil și depozitați în interiorul celulei. Prin consumul acestor rezerve organismul 

își epuizează resursele de energie necesare asigurării lucrului mecanic și căldurii. Energia 

consumată trebuie înlocuită. Aceasta se poate face din sursele de energie existente în hrană prin 

scindare unor legături chimice C – H prin activitate specific celulară.  

Nu toate legăturile C – H existente în natură pot fi scindate în organism (cele din 

produsele petroliere nu pot fi scindate în organism) 

Important! sunt utili organismului produșii care au structură similară structurii moleculelor 

constituente ale celulei.  

Cum celulele sunt alcătuite din proteine, glucide și lipide, substanțele nutritive se 

limitează la aceste grupe de compuși. 

Principiul întâi al termodinamicii cunoscut și sub numele de lege a conservării energiei 

pentru metabolismul energetic, propune următoarea ecuație de bilanț: 

M ± W = R + C +E ± S 

unde: 

 M este rata energetică datorată tuturor proceselor metabolice; 

 W este rata energetică (produsă sau consumată) datorită activităților curente; 

 R reprezintă schimbul energetic (căldură) al organismului cu mediu prin radiație;    

 C reprezintă schimbul energetic (căldură) al organismului cu mediu prin convecție; 

 E reprezintă rata pierderii de căldură datorată evaporării apei din organism; 

 S este rata de stocare a energiei în organism. 
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Deoarece schimbul de căldură prin radiație, convecție și evaporare este legat de suprafața 

corpului uman, termenii din ecuație sunt exprimați în unități de energie pe unitatea de suprafață 

(W·m
-2

, kcal·m
-2

). 

Metabolismul energetic se determină prin metode calorimetrice în funcție de valoarea 

energetică (calorică) a alimentelor ingerate. Energia pierdută sub formă de căldură este permanent 

înlocuită prin alimentație. 

Dacă ingerarea de hrană depășește pierderea de căldură și lucrul mecanic, energia 

suplimentară se depozitează în organism și se pierde din depozit atunci când ingerarea de alimente 

este mai mică decât pierderea de lucru mecanic și căldură. 

Rata metabolică bazală, RMB, sau metabolismul bazal? –  este rata minimă de consum 

energetic compatibilă cu viața. Cu alte cuvinte „RMB” este cantitatea minimă de energie exprimată 

în calorii de care corpul uman are nevoie pentru a se menține în viață în condiții de repaus fizic. 

Există mai multe modalități pentru calcularea RMB- ului, dintre acestea se prezintă mai jos 

două metode pentru estimarea consumului energetic în repaus, diferențiat pentru femei și bărbați. 

 Metoda Harris-Benedict [4] 

 Bărbați   RMB = 66,743 + 13,752G + 5,003H – 6,755V (kcal/zi) 

 Femei     RMB = 655,096 + 9,562G + 1,850H – 4,676V( kcal/zi) 

unde:  G – greutatea în Kg; 

            H – înălțimea în cm; 

            V – vârsta în ani. 

 Metoda Mifflin- St. Jeor [5] 

 Bărbați   RMB (CER) = 10G + 6,25 H -5V +5 (kcal/zi) 

 Femei     RMB (CER) = 10G + 6,25 H -5V -161(kcal/zi) 

unde G, H, și V au aceeași semnificație ca și în ecuația Harris – Benedict. 

Pentru determinarea cât mai exactă a necesarului zilnic de calorii, valorile obținute cu 

ecuațiile Mifflin – St Jeor se înmulțesc cu factorul de activitate fizică astfel: 

 1200  pentru persoane sedentare sau care fac foarte puțin exercițiu fizic; 

 1375  pentru persoane ușor active, activitate  fizică (1 – 3) zile pe săptămână; 

 1550  pentru persoane active care fac sport (3 – 5) zile pe săptămână; 

 1725  pentru persoane foarte active care fac sport (6 – 7) zile pe săptămână; 

 1900  pentru persoane extrem de active care fac exerciții și sport la locul de muncă. 
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Metabolismul bazal depinde de greutate, talie, sex, vârstă, regim alimentar, activitate fizică. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a propus câteva ecuații cu ajutorul cărora se poate calcula 

necesarul de calorii în funcție de greutate (G) și talie (H). 

 

Tabelul 1. Ecuații de calcul al necesarului de calorii în funcție de greutate (G) și talie (H) 

VÂSRTA (ani) BĂRBAȚI (cal/zi) FEMEI (cal/zi) 

10 – 18 16,6G +77H +572 7,4G +485H + 217 

18 – 30 15,4G -27H +717 13,3G +334H + 35 

30 – 60 11,3G + 16H + 901 8,7G – 25H +865 

> 60 8,8G + 1128H – 1071 9,2G + 637H – 321 

 

Din tabel se poate concluziona că: 

 un bărbat de 36 ani, cu greutatea de 75kg și înălțimea de 1,85m are nevoie de 1778cal/zi; 

 o femeie de 28 ani cu greutatea de 55kg și înălțimea de 1,65m are nevoie de 1318 cal/zi. 

Acestea sunt valori minime necesare zilnic și pot crește în funcție de activitatea fizică, 

psihică, temperatură, etc.  
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 -„Știința este adevăratul nostru mentor în viață.” – Mustafa Kemal Atatürk (fondatorul 

Republicii Turcia) [https://www.goodreads.com/quotes/28788-our-true-mentor-in-life-is-science]  
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DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ PRIN CALORIMETRIE ÎN BOMBA 

DE COMBUSTIE A VALORII NUTRIŢIONALE A ALIMENTELOR 

 

Energia chimică produsă în urma respiraţiei celulare este derivată din alimentele ingerate şi 

se numeşte energie alimentară.  

Alimentele au la bază componente principale care în urma ingerării şi apoi arderii acestora 

prin respiraţie, produc o cantitate importantă de energie. În proporţia cea mai mare (90% din hrana 

uscată) se găsesc glucidele, grăsimile şi proteinele. Vitaminele și mineralele, fibrele, apa şi 

colesterolul reprezintă un procent mic din greutatea hranei. Alte componente sunt reprezentate de 

acizi organici, polioli (compuşi polihidroxilici) şi etanol în cantităţi foarte mici. Valoarea energetică 

a nutrienţilor majoritari din hrană exprimată în kJ/g, respectiv kcal/g a fost prezentată într-o lucrare 

anterioară [1].  

Contribuţia cea mai mare de energie per gram o aduc grăsimile şi etanolul, 8,84 şi 6,93 

kcal/g, carbohidraţii şi proteinele au o contribuţie egală de circa 4,06 kcal/g, spre deosebire de fibre 

care au o putere calorică de 1,91 kcal/g [2]. Unele componente din alimente suferă scindări ale 

moleculelor, astfel din zaharuri, făinoase, dulcuri, ajung în organism doar componente simple 

precum glucoza, fructoza, din proteinele animale şi vegetale ajung aminoacizii, spre deosebire de 

vitamine, minerale şi antioxidanţi care sunt asimilate în forma în care au fost ingerate. În urma 

descompunerii biochimice a alimentelor rezultă apă, dioxid de carbon şi o cantitate importantă de 

energie [3]. 

Energia eliberată de alimente poate fi determinată în diferite moduri: prin intermediul 

căldurii de combustie sau din cantitatea de ATP (adenozin trifosfat) rezultată în urma procesului de 

metabolizare a hranei. În mod convențional căldurile de combustie se determină cu ajutorul bombei 

calorimetrice la care se adaugă și corecții cu privire la eficiența digestiei și absorbției, producerea 

ureei și a altor substanțe în urină. Contribuții importante la aceste corecții au fost aduse de Wilbur 

Atwater care a propus calcularea conținutului caloric al alimentelor folosind valorile de 4 kcal/g 

carbohidrați și proteine și 9 kcal/g lipide [4]. Sistemul a fost îmbunătățit de Anabel Merill și 

Berenice Watt [5]. 

În această lucrare prezentăm determinarea căldurilor de combustie pentru două sortimente 

de biscuiți și pâine. Produsele alimentare la care s-a determinat puterea calorică, respectiv valoarea 

nutrițională, au fost biscuiţii Petit Beurre RoStar şi Bio, respectiv pâinea Savoria Toast Integral şi 

Bio (prezentate în Figura 1). 
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Fig. 1. Biscuiți și pâine bio și non-bio [6-8]. 

 

O aplicaţie directă a calorimetriei în bomba de combustie constă în determinarea puterii 

calorice a hranei (cantitatea de căldură eliberată la oxidarea unui gram de hrană până la produşi 

metabolici finiţi). Rezultatele obţinute pot fi utilizate în stabilirea dietelor controlate. 

Puterea calorică se calculează cu relația (1) 

m

TC
q sistem        (1) 

 Csistem – reprezintă capacitatea calorică a sistemului calorimetric (calK
-1 

sau JK
-1

); 

 T  - este variaţia de temperatură datorată arderii produsului alimentar (K); 

 m – reprezintă masa substanței combustionate (g). 

Bomba calorimetrică este un cilindru cvasiadiabatic confecţionat din oţel inoxidabil (Figura 

2), de formă cilindrică, prevăzută cu un capac cu închidere etanşă pe care sunt montați doi 

conductori electrici (cu ajutorul cărora se declanşează arderea) și o conductă metalică cu robinet 

(pentru alimentare cu oxigen). Bomba se introduce într-un calorimetru cvasiadiabatic în care se 

găsesc 5 L apă distilată, termometru și agitator. 

 

 

           

 

 

 

 

Fig. 2. Bomba calorimetrică [9]. 

 

Capacitatea calorică a sistemului (apă, bombă de combustie, termometru, agitator) s-a 

determinat prin metoda chimică, combustionând o substanţă etalon (acidul benzoic), pentru care se 

cunoaşte cu exactitate puterea calorică (
-1gcal 318 6 eq ). S-a confecționat o pastilă de acid  
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benzoic prin presare mecanică, care s-a cântarit la balanța analitică (me = 0,5980 g), s-a montat între 

cei doi electrozi, s-a închis bomba ermetic și s-a umplut cu oxigen. S-a scufundat în calorimetru, s-a 

pornit agitarea și s-a citit temperatura până la valoare constantă, apoi s-a declanșat arderea. Reacția 

exotermă a dus la creșterea temperaturii. După stabilirea echilibrului termic s-a evaluat variația de 

temperatură la combustia acidului benzoic (ΔT = 0,700 K). 

Capacitatea calorică a sistemului calorimetric, calculată cu ecuația (2) a condus la valoarea 

de 5397,377 cal/K.  

 1-Kcal  



T

mq
C ee

sistem      (2) 

Determinarea experimentală a căldurilor de combustie pentru diverse alimente se face în 

mod similar. Se iau probe de hrană uscată, se cântăresc și apoi se combustionează, determinând 

variația de temperatură a proceselor de ardere. Cunoscând capacitatea sistemului calorimetric 

anterior determinată și masa de probă arsă, se poate calcula puterea calorică a substanței investigate 

cu ecuația (1).  

Ingredientele produselor studiate experimental sunt: 

 Biscuiti simpli Petit Beurre 300g RoStar: Făina de grâu, zahăr invertit, grăsimi vegetale 

nehidrogenate (ulei de palmier), apa, amidon din porumb, agenţi de afânare (bicarbonat de sodiu, 

pirofosfat de sodiu), sare iodată, emulsificator (lecitină din soia), conservant (metabisulfit de 

sodiu), acidifiant (acid citric), aromă artificială (etilvanilina). 

 Biscuiți DLL Bio Petit Beurre 150g: Făina de grâu (gluten), zahăr din trestie de zahăr, unt 15,5% 

(lapte), amidon din grâu (gluten), nucă de cocos rasă, lapte praf degresat, sare marină, aromă 

naturală de vanilie, agent de creştere (carbonat acid de sodiu, carbonat de amoniu), ouă pudră. 

Agricultura ecologica certificata. 

 Pâine Savoria Toast Integral: Bogată în fibre şi magneziu, Savoria Toast Integral are ca 

ingrediente făină albă de grâu 650, făină neagră de grâu 1350, apă, tărâţe de grâu, făină graham, 

gluten din grâu, făină de secară, făină de soia, făină de malț din orz, făină de malț din secară, sirop 

de glucoză, maia pudră de secară, fibre de citrice, enzime, ulei vegetal, drojdie, sare iodată. 

Conține: gluten și soia. 

 Pâine Savoria Toast Bio cu Multicereale: Bogată în fibre, acest sortiment reprezintă o sursă 

importantă de omega 3, omega 6 și magneziu şi are ca ingrediente făina albă de grâu ecologic, 

făină de secară integrală ecologică, crupe de ovăz ecologic, spărtură din grâu spelt ecologic, 

semințe de in ecologic, gluten din grâu ecologic, semințe de floarea soarelui ecologică, sare  
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iodată, aluat acid (maia) deshidratat din secară ecologică (făină din secară ecologică, cultură de 

drojdie ecologică), semințe de susan ecologic, zahăr ecologic, făină de malț din orz ecologic, 

condimente ecologice, enzime, apa, ulei ecologic, drojdie ecologică, zahăr. Conține: gluten din grâu 

ecologic, soia ecologica și semințe de susan ecologic.  

Caracteristicile nutriționale ale produselor combustionate sunt prezentate în tabelul 1: 

 

Tabelul 1. Valori nutriţionale raportate la 100 g produs. 

Produs 
Val. nutrițională 

(kcal/100 g) 

Proteine 

(g) 

Lipide 

(g) 

Glucide 

(g) 

Fibre 

(g) 

Minerale 

(g) 

Petit Beurre RoStar 426,65 6,50 9,25 78,00  0,200 (Na) 

Petit Beurre bio 449,00 6,50 14,00 73,00 2,50 0,900 (Na) 

Pâine Savoria Toast 

integral 
242,77 9,31 1,40 48,74 11,24 0,055 (Mg) 

Pâine Savoria Toast bio 27,00 10,00 6,00 46,00 8,49 0,046 (Mg) 

 

Rezultatele experimentale obținute pentru cele 4 alimente combustionate sunt prezentate în 

tabelul 2. Din datele prezentate în tabelul 2 se observă: 

 Valorile nutriționale determinate prin combustie sunt în concordanță cu cele afișate pe eticheta 

produselor; 

 Produsele bio, atât biscuiții cât și pâinea furnizează o cantitate mai mare de energie, fiind mai 

bogate în grăsimi, care au un conținut caloric mai ridicat decât carbohidrații și proteinele; 

 Calorimetria de combustie în bomba calorimetrică s-a dovedit a fi o metodă experimentală foarte 

bună pentru determinarea valorii nutritive a sortimentelor de biscuiți și pâine luate în studiu, 

putând fi aplicată şi pentru alte produse alimentare. 

 

Tabelul 2. Datele experimentale obţinute din calorimetrie de combustie în bomba calorimetrică. 

Produs m (g) 
ΔT 

(K) 

q 

(cal/g) 

Q/100 g 

experimental (kcal) 

Q/100 g 

pachet (kcal) 

Petit Beurre Rostar 0,5113 0,400 4222,47 422,25 426,65 

Petit Beurre bio 0,5129 0,420 4419,76 441,98 449,00 

Pâine Savoria Toast integral 0,4659 0,205 2374,89 237,49 242,77 

Pâine Savoria Toast bio 0,4671 0,235 2715,44 271,54 278,00 
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GLUME 

 

 - Am întrebat un spaniol dacă vrea să îi spun o glumă cu siliciu. Răspunsul a fost: Si. 

 - Vrei să îți spun o glumă cu azot și uraniu? ...NU. 

 - Vrei să îți spun o glumă cu potasiu? ...K. 

 - Cum a fost când oxigenul s-a întâlnit cu potasiul? A fost OK. 

 - Ce zici dacă îți pierzi inelul de aur? Au. 

 - Ce a zis chimistul când a întâlnit doi atomi de heliu? HeHe 

 - Toate elementele chimice stăteau la masă pentru a servi cina, iar neonul îi zice 

heliului : ”Tu să nu mănânci pentru că și așa ești gras”. Heliul a răspuns :”Hehe, eu nu 

sunt gras, sunt al doilea cel mai ușor element!” 

[https://www.thoughtco.com/chemistry-element-jokes-606028 ] 

 

 - Ce trebuie să faci dacă nimeni nu râde la glumele tale chimice? 

 - Continuă până obții o reacție. 

[https://www.rd.com/funny-stuff/chemistry-jokes/ ] 
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COMPUŞI ANORGANICI UTILIZAŢI CA MEDICAMENTE 

 

Evoluţia umanităţii a adus cu sine afecţiuni noi sau unele vechi cu mod diferit de manifestare sau 

care au dobândit rezistenţă la medicamentele aflate pe piaţă. Ca urmare cercetătorii au căutat şi caută în 

continuare alte medicamente sau moduri noi de administrare a celor cunoscute, care să ducă la un 

tratament mai eficient. Printre strategiile noi de dezvoltare a acestor produse se află şi utilizarea de 

compuşi anorganici, combinaţii simple sau complexe, pentru tratamentul fie al afecţiunilor asociate cu 

deficit de ioni metalici esenţiali, fie al altor boli. 

Cele mai cunoscute afecţiuni asociate cu deficit de ioni metalici esenţiali sunt anemia 

feriprivă, boala lui Menkes şi anemia pernicioasă.  

Anemia feriprivă provine dintr-un deficit de fier, element care se găseşte în urme într-o 

cantitate de 4,3 g la o persoană cu greutate medie de 70 kg. Deficitul de fier se manifestă în primul 

rând prin scăderea cantităţii de hemoglobină din organism şi pentru refacerea acestuia se 

administrează combinaţii simple şi complexe ale Fe(II) pe cale orală sau ale Fe(III) sub formă 

injectabilă [1]. Sulfatul [Fe(OH2)6]SO4H2O (Ferro gradumet, Ferro sanol, Tardyferon), gluconatul 

(Ascofer), glutamatul (Glubifer) şi fumaratul de fier(II) (Ferronat) (pastile sau suspensie) sunt 

folosite în tratamentul acestei afecţiuni la copii şi adulţi. Sub formă injectabilă se utilizează 

preparate de tip complex de hidroxid de Fe(III) şi sucroză (Venofer), polimaltoză (Ferrum 

Hausmann) sau dextran (Infed, Dexferrum, Inferon) în cazul în care este necesară o suplimentare 

rapidă de fier sau la persoanele care nu tolerează preparatele orale.  

Cuprul este un element răspândit în majoritatea ţesuturilor organismului uman în urme, fiind 

al treilea metal tranziţional ca abundenţă, cu un conţinut de 0,11g / 70 kg corp. Boala Menkes este o 

dereglare genetică a metabolismului cuprului datorată lipsei unei gene care codifică proteina 

implicată în transportul acestui element prin membrana intestinală în sânge. Pentru prevenirea 

problemelor neurodegenerative severe asociate acestei boli se administrează combinaţii complexe 

ale Cu(II) de tip acetat sau histidinat sub formă de injecţii [2]. 

Cobaltul este prezent în ultraurme în organismul uman într-o cantitate de 2 - 5 mg / 70 kg 

corp sub forma vitaminelor şi coenzimelor B12 cunoscute şi sub denumirea de cobalamine. Pentru 

preluarea vitaminelor B12 stomacul secretă o glicoproteină numită factor intrinsec. Lipsa acestei 

glicoproteine la persoanele care suferă de gastrită atrofică, diabet zaharat, hipotiroidism şi cancer 

gastric, duce la apariţia anemiei pernicioase, boală care se poate trata cu injecţii pe bază de derivaţi 

B12 (cianocobalamină sau hidroxicobalamină) [1, 2]. 
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Combinaţiile anorganice cu ioni ai metalelor neesenţiale au dus la dezvoltarea unor 

medicamente pentru tratamentul sau ameliorarea simptomelor unor afecţiuni cum ar fi cancerul, 

artrita reumatoidă, ulcerul, infecţiile microbiene sau bolile psihice. 

Primul medicament anorganic pentru tratamentul cancerului a fost combinaţia complexă a 

Pt(II) cu liganzi amoniac şi anion clorură care, sub forma izomerului cis (1), s-a introdus pentru 

tratamentul tumorilor aparatului genito-urinar în 1979. Sub denumirea comercială de Cisplatin, 

Sinplatin sau Platinol se utilizează în combinaţie cu medicamente anticancerigene organice pentru 

tratamentul cancerului testicular, ovarian, a celui localizat la gât şi cap cu menţiunea că răspund la 

tratament şi cancerele pulmonare cu celule mici şi cele ale vezicii urinare.  

Efectele secundare şi apariţia rezistenţei la tratamentul cu acest compus au condus la obţinerea 

combinaţiilor complexe ale Pt(II) cu amoniac şi 1,1-ciclobutandicarboxilat (Carboplatin) (2) şi cu 1,2-

diaminociclohexan şi oxalat ca liganzi (Oxaliplatin, Eloxatin) (3) [2, 3]. Din 1986 de când a fost 

introdus în practică, carboplatinul a fost preferat comparativ cu cisplatinul în tratamentul unor 

tumori sensibile la platină. Are activitate comparabilă cu cisplatinul în tratamentul cancerului 

ovarian şi este mai bun decât acesta în tratamentul celui testicular şi a celor situate la cap şi gât. Are 

efecte secundare mai puţin severe comparativ cu cisplatinul, dar dezvoltă rezistenţă la alte tipuri de 

tumori. Oxaliplatinul a fost aprobat pentru utilizare clinică în 2002 pentru tratamentul carcinomului 

metastatic la colon sau rect, cazuri în care cisplatinul şi carboplatinul nu au activitate semnificativă. 

Compusul nu dezvoltă rezistenţă încrucişată cu cisplatinul, dar are ca efect secundar 

neurotoxicitatea [3]. 

Auranofinul (Aktil, Crisinor, Crisofin, Ridaura) este o combinaţie complexă a Au(I) cu liganzi 

2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-tio--D-glucopiranozil şi trietilfosfină care se administrează pe cale  orală 

pentru ameliorarea simptomelor artritei reumatoide. Datorită toxicităţii ridicate compusul se 

administrează doar în cazurile severe care nu răspund la tratamentul cu medicamente organice [2, 3]. 

Pentru prevenirea şi tratamentul infecţiilor asociate cu arsurile de gradul doi şi trei s-a utilizat 

soluţie de AgNO3 0,5 %, dar acesta nu distruge numai culturile de bacterii dezvoltate în zonele arse ci 

şi celulele epidermei. Ca urmare, în prezent această soluţie se utilizează ca tratament profilactic pentru 

prevenirea infecţiilor oculare la nou născuţi, iar pentru tratamentul  acestor  infecţii s-a introdus  

argentosulfadiazina (5) care este combinaţia  complexă  a Ag(I)  cu  sulfadiazina. Compusul  este  

activ împotriva  unui  număr  mare  de   bacterii patogene  Gram-negative, Gram-pozitive precum şi 

fungi patogeni şi se administrează sub formă de cremă sau soluţie apoasă 1% sub denumirea de 

Dermazin [2, 3].  
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Cisplatin (1) Carboplatin (2) Oxaliplatin (3) 

 

 

 

Auranofin (4) Dermazin (5) De-Nol (6) 
Fig. 1. Speciile active din medicamentele anorganice împreună cu denumirea comercială. 

 

Combinaţiile Bi(III) ca salicilatul (Pepto-Bismol), citratul (De-Nol) şi ranitidin citratul 

(Pylorid) sunt utilizate pentru tratamentul ulcerului  gastric şi duodenal şi sunt, de asemenea, prescrise 

pentru tratamentul infecţiei cu Helicobacter pylori, bacterie Gram-negativă asociată cu patogeneza 

ulcerului. Combinaţiile complexe de tip citrat sunt insolubile în apă şi au structuri complicate cu 

anionul citrat tetradeprotonat la grupările carboxil şi hidroxil. Aceste specii conţin unităţi dimere 

[Bi2(cit)2]
2-

 (H4cit – acid citric) (6) şi diversele formulări diferă prin interacțiunile între unitățile 

dimere, natura contraionului și gradul de hidratare [2, 3]. 

Carbonatul de litiu (Lithan) a fost primul agent psihotropic modern şi este utilizat şi în prezent 

pentru tratamentul afecţiunilor bipolare. Compusul se administrează pe cale orală, dar datorită 

toxicităţii mari, doza este bine controlată [2]. 

Hiperfosfatemia sau creşterea nivelului de fosfat seric, care apare ca o consecinţa clinică la 

pacienţii aflaţi în stadiul final al bolilor renale, se poate controla cu La2(CO3)3·4H2O (Fosrenol) care a 

înlocuit compuşii pe bază de aluminiu şi calciu care au generat efecte secundare nedorite [3]. 
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CATALIZATORI AUTO 

 

Catalizatorii auto sunt acum o componentă uzuală a automobilelor, dar cât de multe știm 

despre ei? Ce sunt, ce rol au și cum funcționează catalizatorii auto? 

Istoria sistemelor catalitice auto începe acum 70 de ani când, după cel de-al II-lea război 

mondial, numărul de automobile în circulație a crescut mult și problemele de poluare a aerului au 

început să fie simțite în marile aglomerări urbane. Un caz foarte cunoscut este cel al orașului Los 

Angeles (SUA). În anii 1940-1950 atmosfera orașului conținea o pâclă alb-gălbuie iritantă pentru 

ochi, denumită “smog” prin analogie cu smogul londonez (smog = combinare a cuvintelor din limba 

engleză smoke = fum și fog = ceață). Însă principala componentă a smogului din Los Angeles nu era 

SO2, ci o clasă de substanțe obținute prin reacția fotochimică (produsă sub influența luminii solare) 

dintre unele impurități din aer (hidrocarburi și oxizi de azot) provenite majoritar de la numeroasele 

autovehicule prezente în oraș. Această clasă de substanțe a fost denumită peroxiacetilnitrați (PAN), 

iar poluarea atmosferei cu acești compuși a primit denumirea de “smog fotochimic” [1].  

La arderea benzinei în motor, carbonul din compuși se transformă în CO, CO2 și funingine 

(particule solide fine, formate majoritar din carbon), hidrogenul se transformă în apă, compuşii cu 

sulf se transformă în SO2 și SO3, iar compuşii cu azot se transformă în oxizi de azot (notați NOx). 

Deoarece oxidarea benzinei nu avea o eficiență foarte ridicată, gazele evacuate în atmosferă 

conțineau cantități semnificative de CO, hidrocarburi nearse și cantități mai mici de produși de 

oxidare parțială (aldehide, cetone, acizi carboxilici etc.). La temperatura ridicată din motor, 

oxigenul și azotul (din aerul introdus pentru ardere) reacționează cu formarea NOx, care pot să 

ajungă la concentrații de peste 1000 de părți per milion (ppm) [2]. Principalii poluanți din gazele de 

eșapament, adică CO, NOx și hidrocarburile nearse (care sunt notate, împreună cu compușii 

oxigenați formați, ca HC), au efecte negative asupra sănătății oamenilor și asupra ecosistemelor 

naturale, iar reacțiile lor fotochimice conduc la formarea de ozon, PAN și alți compuși toxici (notă: 

ozonul troposferic este toxic datorită caracterului puternic oxidant, spre deosebire de cel 

stratosferic, care este benefic datorită rolului de absorbție a radiației UV) [1]. Controlul emisiilor de 

poluanți auto a devenit posibil prin utilizarea sistemelor catalitice de depoluare. 

Depoluarea catalitică a gazelor de post-combustie de la automobile a fost introdusă pentru 

prima dată în SUA, în 1975 [3]. În Uniunea Europeană standardele pentru  emisiile de la automobile 

au intrat in vigoare în 1993, iar în timp au devenit din ce în ce mai stricte. Inițial s-au folosit 

catalizatori pentru oxidarea CO și a HC, iar cei mai activi s-au dovedit a fi catalizatorii metalici din 

grupa metalelor nobile, în special platina și paladiul. Ulterior (2001), când legislația a impus și  
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controlul emisiilor de oxizi de azot, s-au adoptat catalizatori care folosesc și rodiul pentru reducerea 

NOx [2]. În Uniunea Europeană standardele actuale pentru emisii (numite Euro 6) au intrat în 

vigoare în 2015. 

Deoarece trebuie să realizeze îndepărtarea celor trei poluanți principali, și anume oxidarea 

hidrocarburilor (reacția 1), oxidarea CO (reacția 2) și reducerea NOx (reacția 3) catalizatorul auto 

este denumit catalizator cu trei căi (C3C): 

CxHy + (x + y/4) O2                x CO2 + y/2 H2O  (1) 

CO + ½ O2                 CO2     (2) 

NOx + CO + HC + H2                CO2 + N2 + H2O  (3) 

Catalizatorii auto funcționează în condiții foarte diferite de cele întâlnite la catalizatorii 

industriali: deși operează la temperaturi relativ scăzute, ei trebuie să reziste la atingerea accidentală 

a unor valori ridicate (~ 1000 °C), să își păstreze cât mai bine activitatea catalitică în prezența unor 

otrăvuri (de ex. compuși cu sulf din benzină) și să reziste la vibrații sau la variații bruște ale 

debitului de gaz care trece prin stratul de catalizator. O problemă majoră a fost realizarea simultană 

a reacțiilor de oxidare (reacțiile 1 și 2) și reducere (reacția 3), mai ales în condiţiile în care 

compoziția gazelor de post-combustie se modifică continuu (în funcție de raportul dintre aer și 

combustibil în motor) datorită schimbării regimului de conducere a automobilului. Această 

problemă a fost rezolvată prin utilizarea unui raport stoechiometric între aer și combustibil, în 

motor, raport care are valoarea 14,7 (masic) și care duce la performanțe foarte bune ale 

catalizatorului. Aplicarea în practică a C3C necesită: (a) controlul precis al cantității de combustibil 

care intră în motor, pentru asigurarea raportului stoechiometric între aer și combustibil, și (b) un 

senzor de oxigen pe traseul de evacuare a gazelor, pentru a putea regla precis cantitatea de aer 

admisă în motor [2]. 

Catalizatorul, în versiunea cea mai uzuală, este compus din mai multe componente: (a) 

substratul monolitic; (b) suportul catalizatorului; (c) componentele active; (d) promotori și 

stabilizatori. Inițial catalizatorii testați erau sub formă de granule, forma cea mai utilizată în 

reactoarele catalitice industriale. Dar din cauza fenomenului de atriție (sfărâmarea granulelor 

datorită frecării dintre ele, cauzată de vibrațiile produse în timpul rulării autovehiculului), s-a 

renunțat la acestea și s-a adoptat forma monolitică numită „fagure de miere” (având de obicei 

canale cu secțiune pătrată, vezi Figura 1). 

Substratul monolitic este o structură compusă dintr-un număr mare de canale paralele, care 

asigură stabilitatea la șocuri, vibrații și la temperaturi ridicate. Monolitul este cel mai adesea 

fabricat dintr-un material ceramic numit cordierit (2MgO·2Al2O3·5SiO2), care are proprietățile  
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termice necesare acestei aplicații, dar uneori se utilizează monoliți metalici.  

 

 

 

 

Fig. 1. Reprezentare schematică a sistemului catalitic pentru automobile (stânga); monolit 

ceramic (dreapta sus) și metalic (dreapta jos) [1]. 

 

Pentru a asigura o distribuție cât mai bună  a componentelor active (metalele nobile) este 

nevoie de un compus cu suprafață specifică mare (suprafață specifică, Ssp = suprafața totală, 

inclusiv cea a porilor, exprimată pe unitate de masă, m
2
/g), de aceea pe pereţii monolitului este 

depus un strat de suport de alumină (Al2O3), a cărei Ssp este de aprox. 100 m
2
/g. Întregul ansamblu 

este invelit într-un material fibros (de tip vată de sticlă) și încapsulat într-o manta metalică pentru a 

fi protejat pe întreaga durată de viață a vehiculului [2]. 

Promotorii sunt oxizi metalici, adăugați în cantități mici la suportul de alumină, cu rolul de 

a facilita anumite reacții de transformare a poluanților. Unul dintre cei mai importanți este oxidul de 

ceriu (CeO2), cu rolul de a elibera oxigen în condiții reducătoare (deficiență de oxigen față de 

valoarea stoechiometrică – amestec bogat în combustibil) și de a capta oxigen în condiții oxidante 

(exces de aer față de valoarea stoechiometrică – amestec sărac în combustibil), favorizând reacțiile 

de oxidare chiar în condiții de deficiență de oxigen:  

2 CeO2 + CO                Ce2O3 + CO2 

Ce2O3 + ½ O2               2 CeO2 

Această proprietate se numește „capacitate de stocare a oxigenului” și are ca scop limitarea 

oscilaților compoziției gazelor ce vin de la motor în jurul valorii stoechiometrice și creșterea 

conversiei tuturor celor trei poluanți, dar în special a NOx [2,4]. 

Catalizator 

CO2, H2O, N2 

HC, CO, NOx 
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Un alt promotor este nichelul, care favorizează reacția gazului de apă, care contribuie la 

conversia CO în condiții de amestec bogat (când oxigenul este insuficient): 

CO  +  H2O                   CO2  +  H2 

Stabilizatorii au rolul de a stabiliza catalizatorul pentru a putea funcționa timp îndelungat. 

De exemplu, ei împiedică recristalizarea suportului de alumină de la forma γ (cu Ssp mare) la forma 

α (forma termodinamic stabilă, cu Ssp foarte mică) ce se poate produce prin funcționarea timp 

îndelungat la temperaturi ridicate. În urma recristalizării se produce încapsularea cristalitelor de 

metale nobile active în masa suportului, deci pierderea activității catalitice. Un exemplu de astfel de 

stabilizator este ZrO2, care are și rolul de a limita difuzia rodiului sub stratul de alumină, ca urmare 

a reacţiei în fază solidă între Rh2O3 şi Al2O3, fenomen care ar limita cantitatea de Rh activ catalitic 

[1].  

Componentele active sunt metalele platinice, în primul rând platina, paladiul şi rodiul, 

prezente fie ca metal, fie ca oxid, dispersate pe suprafața suportului de Al2O3 sub forma unor 

cristalite cu dimensiuni de doar câțiva nanometri (Figura 2). Cantitatea totală de metal preţios 

utilizat este mică, de doar 1-2 g per convertor. Pd și Pt se utilizează pentru activitatea lor în reacțiile 

de oxidare a HC și CO, iar rodiul pentru reacțiile de reducere a NOx, deoarece Rh reduce oxizii de 

azot la azot molecular și nu la alți compuși ai azotului (N2O, NH3) [1]. 

 

 

 

 

Fig. 2. Reprezentarea schematică a canalelor catalizatorului cu trei căi [1]. 

 

Spre deosebire de motoarele alimentate cu benzină, la cele diesel oxigenul este întotdeauna 

în exces, ceea ce favorizează oxidarea HC și a CO. În același timp, controlul emisiilor de NOx 

devine foarte dificil deoarece lipsesc compușii reducători care să realizeze această reacție, iar 

funinginea este prezentă în cantități mai mari decât la automobilele cu benzină, din cauza naturii  

Cristalite de metal nobil 
Flux de gaze 

Flux de gaze 

Canal în monolit 

Monolit 

Suport 
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procesului de combustie diesel [2]. Catalizatorii utilizați, ce conțin platină foarte bine dispersată,  

realizează transformarea CO și a HC rămase în gaze după arderea în motor. Pentru transformarea 

NOx există două posibilități: (a) oxidarea NO la NO2 pe un catalizator de platină și stocarea NOx 

sub formă de azotați într-un sistem de captare pe bază de carbonați alcalino-pământoși; acest sistem 

este supus periodic unei atmosfere reducătoare, când azotații se descompun cu formare de NO, iar 

în prezența unui catalizator pe bază de rodiu se obține reducerea la N2 [5]; (b) reducerea catalitică 

selectivă a NOx cu NH3 sau uree, chiar și în prezența oxigenului în exces, folosind catalizatori pe 

bază de V2O5.  

Ca urmare a progreselor în realizarea motoarelor diesel, problema emisiilor de funingine 

(particule solide) s-a redus mult, dar deoarece acestea pot avea efecte nedorite asupra sănătății se 

urmărește eliminarea lor. Se utilizează filtre catalitice de tip monolit, realizate din materiale poroase 

și la care canalele sunt astupate alternativ la un capăt sau la celălalt. În acest fel gazele sunt forțate 

să treacă prin pereții poroși, filtrând particulele solide. Aceastea sunt transformate în CO2 și H2O fie 

prin reacție cu NO2, fie prin ridicarea periodică a temperaturii filtrului astfel încât particulele solide 

să „ardă” și filtrul să fie curățat. 

De la introducerea lor, catalizatorii auto au condus la reducerea substanțială a poluării 

atmosferei, iar modelele utilizate la ora actuală au o eficiență foarte mare. Toate aceste îmbunătățiri 

au la bază cataliza. Sistemele de catalizatori auto continuă să fie perfecționate, pentru creșterea 

performanțelor automobilelor și creșterea calității aerului în marile aglomerări urbane [2]. 
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A FOST ALCHIMIA O PRECHIMIE? 

 

 În mare, putem spune că alchimia a fost o prechimie (într-adevăr, este o protoştiinţă), cum 

putem spune la fel de bine că şi metalurgia antică (sau preistorică) a fost o prechimie. De fapt, am 

putea spune că orice disciplină sau acţiune a omului faţă de materie, faţă de natură etc. a contribuit 

într-un fel sau altul la formarea ştiinţelor exacte din prezent (chimie, fizică, biologie etc.). Ştim că 

de-a lungul istoriei (până la formarea chimiei moderne) au existat teorii obiective care au încercat să 

explice natura. De pildă, atomul cu care lucrează în mod permanent chimistul modern este un 

termen inventat acum mii de ani de vechii greci pentru a explica universul (binecunoscutul atom al 

lui Democrit care a trăit între secolele V-IV î.e.n). Deci, în paralel cu metalurgia a existat şi o 

disciplină „ştiinţifică” care a studiat natura. Această disciplină este filosofia, originea tuturor 

ştiinţelor. De ce? Filosofia pune întrebări. Dacă o întrebare (sau experiment) primeşte un răspuns 

exact atunci aceasta se separă de filosofie şi devine o ştiinţă (sau o bază pentru o ştiinţă) [1]. În 

continuare vom vedea şi de ce alchimia nu poate fi considerată o prechimie şi ce o distinge de 

chimia modernă. 

 Alchimistul cunoştea multe operaţiuni şi fenomene chimice (cum ar fi celebrul alambic al 

evului mediu) şi poate a făcut nenumărate descoperiri ştiinţifice, dar cărora nu le-a dat importanţă. 

De ce? Şi aceasta constituie marea diferenţă dintre alchimie şi chimie. Alchimistul aşteaptă în urma 

unui experiment o manifestare a sacrului (Mircea Eliade numeşte această manifestare hierofanie), 

pe când chimistul urmăreşte un rezultat măsurabil, concret, exact. Alchimistul nu urmăreşte efectul 

unei reacţii chimice, ci altceva, dincolo de realitate. De pildă, celebra piatră filosofală nu constituie 

un suport obiectiv, ci o idee transcendentală. Sau transmutaţia metalelor în aur. În această dorinţă a 

alchimiştilor se ascunde o metaforă subtilă, alchimistul nedorindu-şi la propriu transformarea 

plumbului sau cositorului în aur, ci desăvârşirea propriului său suflet. 

 Pentru a înţelege mai bine, vom aborda, pe scurt, metalurgia antică care precede alchimia 

sau, în unele cazuri, este contemporană cu ea. Aurul a fost printre primele metale utilizate de om, 

găsindu-se ca atare în natură. Un metal care a reprezentat un interes viu pentru om este fierul. Prima 

dată oamenii au intrat în contact cu fierul meteoric, acesta aflându-se în stare redusă în meteoriţi. 

Aceasta reprezintă o legătură cu „cerul”, adică o legătură sacră între om şi „metalul ceresc”. Aztecii 

fiind întrebaţi de unde îşi procură fierul pentru realizarea cuţitelor, etc. au arătat către cer [2]. Însă, 

reducerea metalelor din oxizi, sulfuri, etc. este o operaţiune mai greu de realizat (vorbind despre 

preistorie). Făurarii antici foloseau cuptoare imense, cu cărbuni, în care topeau minereurile pentru 

obţinerea metalelor, la temperatură ridicată. Carbonul din cărbune reducea metalul dintr-o stare de 
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oxidare superioară, făurarii obţinând astfel metale. Dar această operaţiune, sacră, necesita o iniţiere 

şi purificare a făurarului, acesta practica asceza şi sacrificiul. Deci, pe lângă faptul că acesta dorea 

să obţină metalul propriu-zis, adevărata dorinţă era de a se substitui timpului (prin accelerarea 

formării metalelor) şi lui Dumnezeu. Minereurile erau considerate „embrioni” [3] care se dezvoltau 

în pântecele Pământului-Mamă, dar în milioane de ani, iar făurarul se putea substitui timpului astfel, 

creând metale într-un timp mult mai scurt. Cultul fierului a avut o durată însemnată, constituind 

astfel o perioadă aparte numită protoistorie, dar nu insistăm. Acest cult s-a pierdut aproape cu 

desăvârşire, dar cultul sau atracţia pentru aur dăinuie de mii de ani. 

 Concluzionând, putem spune că alchimia este şi nu este o prechimie; alchimia (şi 

metalurgia) acţionând pe un plan sacru, în timp ce chimia modernă se găseşte într-un plan profan. 

Scopul alchimistului şi făurarului este de a se substitui lui Dumnezeu şi timpului (de pildă, la 

alchimişti, crearea omului artificial homunculus), pe când scopul unui chimist modern este mult mai 

pragmatic. 
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 -„Gândește-te că ești parte dintr-o mare construcție numită știință și nu ești doar un 

chimist, ci ești om de știință. Fii modest, dar mândru. Modest pentru că știi că nu vei putea 

rezolva alte probleme deoarece viața ta este prea scurtă. Dar fii mândru pentru că tu 

contribui la ea. Unii oameni vor aduce o piatră mică în construcție, iar unii oameni vor 

aduce una mare, dar totuși nimeni nu poate să-ți ia această piatră. Da, vei fi mai fericit 

dacă aduci o piatră mare, dar nu toată lumea are ocazia potrivită sau are persoana 

potrivită la locul potrivit la momentul potrivit pentru a putea face acest lucru.” – Jean-Marie 

Lehn (Nobel Prize in Chemistry, 1987) 

[https://www.lindau-nobel.org/interview-with-jean-marie-lehn-chemistry-is-trying-to-answer-the-

biggest-questions/]  
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COMPLECŞI DE INCLUZIUNE AI RECEPTORILOR MACROCICLICI 

 

Partea a II-a 

 

 Receptorii macrociclici, precum şi derivaţii acestora au proprietatea de a forma complecşi 

stabili şi selectivi cu substratul potrivit prin legături non-covalente. Stabilitatea acestor complecși 

depinde de forma, mărimea şi flexibilitatea, atât a substratului cât și a gazdei.  

Pe lângă eterii coroană și criptanzii, ciclodextrine, calix[n]arene, cucurbit[n]uril, 

hemicucurbit[n]uril şi pillar[n]arene reprezintă clase importante de compuşi macrociclici cu 

proprietăţi deosebite ce și-au găsit aplicaţii în diverse domenii (dispozitive moleculare, construcţia 

de noi materiale, cataliză, procese de separare sau industria medicamentelor). 

 

Ciclodextrine şi ciclodextrine funcţionalizate 

Ciclodextrinele (CD) sunt oligozaharide ciclice compuse din unităţi glucopiranozice unite 

prin punţi de oxigen în poziţiile 1 şi 4. Au fost descoperite în 1891 de către Villiers [1] şi 

caracterizate structural de Schardinger [2]. Aceste molecule sunt fascinante atât pentru cercetatori 

cât şi pentru tehnologi datorită proprietăţii lor de a forma complecşi de incluziune cu o largă 

varietate de compuşi (medicamente, parfumuri, arome alimentare, coloranţi şi alţii) cu proprietăţi 

fizico-chimice deosebite. Ele sunt constituite din 6, 7, 8 şi 9 grupări D-glucopiranozice şi se numesc 

α-, β-, γ-, şi δ-ciclodextrină (Figura 1). Nu există ciclodextrină cu mai puţin de 6 unităţi de glucoză 

datorită tensiunii interne mari care apare la nivelul inelului ciclodextrinic. Acești compuşi au fost 

utilizați în diverse domenii cum ar fi: elaborarea unor metode enzimatice, creșterea 

biodisponibilității medicamentelor, proiectarea unor dispozitive supramoleculare, care imită 

activităţi şi funcţii biologice precum şi la diferenţierea chirală a compuşilor optic activi.  

(a)   (b)       

     Heptakis (2,3,6-tri-O-acetil)-β-ciclodextrină; R= acetil 

Fig. 1. Structura (a) ciclodextrinelor naturale şi (b) a unui derivat al β-CD 
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Prin sinteza ciclodextrinelor funcţionalizate au fost îmbunătăţite proprietăţile 

ciclodextrinelor privind solubilitatea, reactivitatea chimică, parametrii spectrali şi electrochimici 

precum şi proprietăţile de incluziune ale acestora. Principalele forţe implicate în formarea 

complecşilor de incluziune sunt interacţiile hidrofobe şi cele van der Waals conducând la 

construcţia unor noi nanomateriale funcţionalizate utilizate în procesele de recunoaştere moleculară. 

În Figura 2 este prezentat un exemplu de complex de incluziune 1:1:1 format din 

alchilamină, α-ciclodextrină şi 18-coroană-6 [3]. Molecula oaspete poate pătrunde în cavitate prin 

unul dintre cele două inele ale cavităţii, în poziţie ecuatorială sau axială, aspect studiat prin tehnici 

spectrometrice ca cele bazate pe RMN şi difracţie de raze X. 

Ciclodextrinele au fost utilizate şi în proiectarea canalelor ionice. Primul canal ionic sintetic 

bazat pe β-ciclodextrină a fost realizat de Tabushi [4] (Figura 3), iar activitatea transportului prin 

canalul ionic de ciclodextrină funcţionalizată cu butilenglicol a fost studiată de Gin [5].  

Fig. 2. Complex 1:1:1 format din alchilamină,  Fig. 3. Canalul sintetic dezvoltat de Tabushi  

α-ciclodextrină şi 18-coroană-6 [3].       [4]. 

 

Calixarene şi calixarene funcţionalizate 

Calixarenele (Figura 4) sunt oligomeri ciclici obţinuţi prin condensarea formaldehidei cu p-

alchil fenol în condiţii alcaline. Datorită proprietăţilor lor structurale şi anume: o cavitate bine 

definită, flexibilitate sterică mare, capacitatea de a forma complecşi de incluziune cu diferiţi cationi, 

metale alcaline sau compuşi biologici, acestea sunt utilizate ca receptori gazdă în chimia 

supramoleculară alături de ciclodextrine, cucurbituril, criptanzi, şi eteri coroană cu interesante 

aplicaţii în chimie, biochimie, ştiinţa materialelor şi industria medicamentelor. Datorită faptului că 

pot fi uşor funcţionalizate (Figura 5), atât la partea superioară a ringului calixarenic, cât şi la partea 

inferioară a ringului cu grupări carboxil, amidă, lanţuri glicolice sau eteri coroană, precum şi a 

cavităţilor cu diferite mărimi, calixarenele au devenit receptori importanţi în recunoaşterea 

moleculară, autoasamblare, obţinerea unor noi nanomateriale, medicamente, senzori, procese de 

separare. Mai mult, calixarenele contribuie la înţelegerea interacţiilor biomoleculare specifice 

prezente în recunoaşterea moleculară.  
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Recunoaşterea şi formarea complecşilor selectivi, reversibili cu compuşii biologici (aminoacizi, 

peptide, neurotransmiţători, nucleobase, nucleotide, etc.) sunt printre cele mai importante aplicaţii 

ale calixarenelor şi calixarenelor funcţionalizate. 

(a)                                (b)         

Fig. 4. (a) p-terţ-butilcalix[n]arena, n = 4,6,8 şi                                   Fig. 5. Calix[4]arena-aza eter  

(b) calixarena tetrameră.                                                                     coroană. 

 

Receptorul chiral calix[4]arena diamidă funcţionalizată (Figura 6) formează un complex de 

incluziune cu ionul de amoniu, complex care poate fi extras sub formă de pereche de ioni dintr-o 

fază apoasă în prezenţa ionului picrat în diclormetan [6]. Calixarenele funcţionalizate chirale au fost 

utilizate şi ca faze staţionare în cromatografie pentru separarea unor compuşi chirali. 

Calix[6] arena are o cavitate potrivită pentru incluziunea selectivă a unor molecule organice 

mici. Prin funcţionalizarea acesteia cu azacriptand se obţine receptorul calix[6]azacriptand ce 

formează complecşi de incluziune cu ionii de amoniu (Figura 7) [7]. 

  

Fig. 6. Complex calix[4]arenă chirală functionalizată –                   Fig. 7. Complex de incluziune al 

aminoacid [6].               amoniului cu calix[6]azacriptand [7]. 

 

Cucurbit[n]uril 

Cucurbit[n]urilul (CB[n]), n = 5-8, 10, 13-15, Figura 8) a fost sintetizat în 1905 prin 

condensarea glicolurilului cu formaldehida în mediu acid de R. Behrend [8] şi apoi caracterizat 

structural de W. L. Mock în 1981 [9], care îl numeşte “cucurbituril” datorită asemănării structurii  
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sale cu aceea a unui dovleac, reprezentativ pentru familia “cucurbitacee”. Cucurbiturilul are o 

structură semirigidă şi o cavitate hidrofobă de diferite dimensiuni, care variază în funcţie de 

numărul de unităţi glicoluril din structură, delimitată de două portaluri alcătuite din grupări carbonil 

ce conferă remarcabile proprietăţi de recunoaştere moleculară a acestui compus gazdă. Omologii 

cucurbiturilului se diferenţiază prin dimensiunea cavităţii interne, solubilitatea în apă, proprietăţile 

de includere ale oaspeţilor şi stoichiometria complecşilor formaţi.  

         

(a)                                               (b)    (c)                                   

Fig. 8. Structura (a) CB[n], n = 5-8, 10, 13-15; (b) CB[6] și (c) CB[7]. 

 

CB[n] are abilitatea de a forma complecşi de incluziune cu o 

largă varietate de compuşi prin intermediul interacţiilor 

hidrofobe, ion-dipol, dipol-dipol şi a legăturilor de hidrogen. 

Complementaritatea sterică dintre receptor (gazdă) şi substrat 

(oaspete) privind dimensiunea şi forma precum şi grupările 

funcţionale prezente în structura gazdei influenţează stabilitatea 

complexului format. Prima structura gazdă-oaspete a 

complexului CB[6]- p-xililendiamoniu a fost realizată de 

Freeman prin difracţie cu raze X [10] (Figura 9).   

 CB[7], membru al familiei cucurbiturilului, formează complecşi de incluziune cu 

aminoacizii, nucleobazele şi peptidele. Stabilitatea complecşilor de incluziune formaţi cu o serie de 

peptide depinde de natura aminoacidului terminal, poziţia aminoacidului din structura peptidei şi de 

numărul aminoacizilor din structura peptidei.  

CB[8] are proprietatea de a forma complecşi de incluziune terţiari de tip 1:1:1 cu o moleculă 

de metil viologen și un al doilea compus oaspete. Acest sistem poate fi utilizat în condiţii 

fiziologice specifice mediului celular pentru recunoaşterea compuşilor relevanţi din sistemul  

biologic. În Figura 10 este prezentat schematic complexul 1:1:1 format din acidul 11-amino- 

 

Fig. 9. Complex CB[6]-p-

xililendiamoniu [10]. 
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undecanoic, α-ciclodextrină şi cucurbit[6]urilul [11]. 

Afinitatea cucurbit[7]urilului pentru proteine, ca de exemplu: insulina, albumina serică 

bovină, imunoglobulina umană G şi anhidraza carbonică, a fost studiată remarcându-se afinitatea 

acestuia pentru insulină [12] (Figura 11). Astfel a fost realizată recunoaşterea moleculară de către 

CB[7] a aminoacidului aromatic, Phe de la capătul N-terminal al catenei B din structura insulinei 

umane, o aplicaţie importantă a receptorului CB[7]. 

 

      

Fig. 10. Complex 1:1:1 format din acidul   Fig. 11. Complex de incluziune 11-

aminoundecanoic, α-ciclodextrină şi    cucurbit[7]uril-insulină [12]. 

cucurbit[6]uril [11]. 

 

Capacitatea receptorilor CB[n] de a păstra proprietăţile terapeutice ale substanţei active prin 

complexare şi eliberarea controlată şi constantă a acesteia sub acţiunea unui stimul conduce la 

utilizarea receptorilor în transportul medicamentelor. Creşterea solubilităţii și a biodisponibilităţii 

unui medicament sunt aspecte care pot fi controlate prin complexarea cu receptorul macrociclic. 

CB[6] imobilizat pe silicagel a fost utilizat ca fază staţionară în cromatografia de lichide pentru 

separarea unor diverşi alcaloizi. 

 

Hemicucurbit[n]uril, n = 6, 12 

Un nou derivat din familia CB[n] este hemicucurbit[n]urilul (HemiCB[n], n = 6, 12, Figura 

12) care reprezintă jumătate din molecula de CB[6], respectiv CB[12] [13]. Compuşii HemiCB[n] 

sunt formaţi din n unităţi de 2-imidazolidinonă legate prin punţi de metilen.  

           

Fig. 12. HemiCB[n], n = 6, 12 şi complexul hemiCB[6]-Cl
-
 [13]. 
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Posibilităţile de recunoastere moleculară a compuşilor biologici de către hemicucurbit[n]uril 

au fost puţin studiate până în prezent. Prin studii de RMN şi spectrometrie UV-Vis şi de 

fluorescenţă s-a evidenţiat capacitatea receptorilor HemiCB[n], n = 6, 12 de a forma complecşi de 

incluziune cu adenina si citozina [14]. De asemenea, hemicucurbiturilul este transportor eficient 

prin membrane lichide pentru aminoacizii derivatizaţi în scopul separării acestora. 
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MAGIA CHIMIEI – REACŢII OSCILANTE 

 

 În general, reacţiile chimice au loc cu viteze care scad monoton în timp, astfel încât 

reactanţii se consumӑ şi produşii de reacţie se formeazӑ continuu până când se consumӑ total 

reactanţii sau se ajunge la echilibru. Existӑ însӑ câteva reacţii speciale şi complexe în care se 

observӑ variaţii oscilante ale concentraţiilor intermediarilor în timp. Aceste reacţii se numesc reacţii 

oscilante şi reprezintӑ un domeniu foarte interesant al chimiei.  

 Reacţiile oscilante au fost descoperite la sfârşitul secolului XIX, dar nu au fost acceptate de 

cӑtre oamenii de ştiinţӑ decât dupӑ 1950. Acest lucru s-a datorat în primul rând chimistului belgian 

Ilya Prigogine (1917-2004) care a explicat oscilaţiile apӑrute prin variaţia concentraţiei 

intermediarilor de reacţie în sistemele aflate departe de echilibru [1].   

Una dintre cele mai simple reacţii oscilante este reacţia Briggs-Rauscher [2], a cӑrei “reţetӑ” 

este prezentatӑ mai jos: se aşează un pahar de 100 mL pe o coală albă de hârtie şi se toarnă pe rând 

volume egale (de exemplu 20 mL) din următoarele soluţii [3]: 

a) H2O2 6% (25 mL H2O2 30% + 100 mL H2O); 

b) 4,4 g KIO3 dizolvate în 100 mL H2O + 1,5 mL H2SO4 6M; 

c) 1,56 g acid malonic + 0,34 g MnSO4
.
H2O dizolvate în 100 mL H2O + 1,5 mL soluţie 1% 

de amidon solubil proaspăt preparată. 

Paharul poate fi agitat uşor pentru a realiza amestecarea. La scurt timp după adăugarea 

ultimului component, culoarea amestecului devine galbenă, apoi albastru închis, după care 

amestecul devine incolor (Figura 1). Ciclul se repetă de mai multe ori, după care soluţia devine 

neagră. De asemenea, se observӑ degajarea de gaz în timpul reacţiei. 

Ce se intamplӑ? 

Oscilaţiile pot fi explicate ţinând cont de reacţiile cuplate ce au loc în sistem [4]. Reacţia 

globalӑ este: 

𝐻𝐼𝑂3 + 2𝐻2𝑂2 + 𝐶3𝐻4𝑂4 = 𝐶3𝐻3𝑂4𝐼 + 2𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

În prima etapӑ, iodatul reacţioneazӑ rapid cu apa oxigenatӑ, formand iodul care dӑ o culoare 

arӑmie amestecului. 

2𝐼𝑂3
− + 2𝐻+ + 5𝐻2𝑂2

𝑀𝑛2+

→   𝐼2 + 5𝑂2 + 𝐻2𝑂      (1) 

În continuare iodul reacţioneazӑ lent cu acidul malonic şi se formeaza ioni iodurӑ: 

𝐼2 + 𝐶𝐻2(𝐶𝑂𝑂𝐻)2
𝐼𝑂3
−

→  𝐼𝐶𝐻(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 +𝐼
− + 𝐻+     (2) 
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Fig. 1. Evoluţia culorii în timp pentru reacţia Briggs-Rauscher (experimentul a fost realizat în 

laboratorul de cineticӑ din cadrul Facultӑţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti). 

 

Iodul reacţioneaza foarte rapid cu ionii iodurӑ, generând ionul negativ 𝐼3
− care formeazӑ un 

complex albastru închis cu amidonul: 

𝐼2 + 𝐼
−
𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑
→   𝐼3

− + 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛
𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑
→   𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑎𝑙𝑏𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠    (3) 

Dupӑ o perioadӑ de timp, ionii I3
-
 sunt convertiţi în iod şi iodurӑ, astfel cӑ dispare culoarea 

albastrӑ şi se repetӑ etapele (2) si (3): 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑎𝑙𝑏𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠 →
𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑖
→             → 𝐼2 + 𝐼

−    (4) 

Dupa aproximtiv 15 cicluri, etapa 3 devine dominantӑ şi reacţia se terminӑ cu acumularea 

iodului, obţinandu-se o  culoare albastru închis spre negru. 

Oscilaţiile apar, deci, datoritӑ combinaţiei de reacţii lente şi rapide ce au loc simultan. 

Intermediarii (𝐼−  si 𝐼3
−) funcţioneazӑ ca nişte comutatoare; în funcţie de concentraţia acestora, 

reacţia globalӑ merge pe o cale de reacţie sau cealaltӑ, ca un pendul.  

Cercetătorii au încercat sӑ studieze aceste reacţii pentru a putea sӑ vadӑ pe ce intervale de 

concentraţii iniţiale apar oscilaţiile, cât de mari sunt acestea şi cât de mult dureazӑ. Ținând cont cӑ 

reacţiile oscilante sunt formate din multe reacţii cuplate (reacţia Briggs-Rauscher are cel putin 11 

reacţii componente), au fost propuse modele mai simple care produc oscilaţii susţinute. Primul şi cel 

mai simplu model a fost propus de biofizicianul american Alfred James Lotka (1880-1949), care, în 

anul 1920, a propus un model în trei etape, dintre care primele douӑ autocatalitice [5]: 
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 XXA 2  (L1) 

 YYX 2  (L2) 

 PY   (L3) 

Deşi Lotka a încercat să modeleze un sistem chimic, exemplele de acest fel sunt găsite mai 

degraba în ecologie, astfel cӑ modelul poartă şi numele de modelul pradӑ-prӑdӑtor. Să considerăm 

de exemplu că A reprezintă o păşune care dispune de ploaie şi soare în cantităţi optime, iar X 

reprezintă membrii unei familii de iepuri care, beneficiind de condiţiile favorabile, se înmulţesc 

(etapa L1). 

Să considerăm, de asemenea, că Y reprezintă membrii unei familii de vulpi care se pot 

înmulţi numai dacă se pot hrăni cu iepuri (etapa L2) şi care mor în etapa L3. Efectul net al celor trei 

etape este de forma PA . Evoluţia celor două specii X şi Y în timp se studiază cu ajutorul 

calculatorului, iar în condiţii iniţiale potrivite duce la oscilaţii susţinute ale speciilor X si Y. 
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CITATE CELEBRE 

 

 -„Schimbarea noastră este un proces natural deoarece suntem un produs al naturii și 

ceea ce facem este un produs al naturii – Jean-Marie Lehn (Nobel Prize in Chemistry, 1987) 

 

[https://www.lindau-nobel.org/interview-with-jean-marie-lehn-chemistry-is-trying-to-answer-the-

biggest-questions/]  
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SUPERCRITICE  

 

”Pentru unii critica duce la știință; 

Pentru alții toată știința nu duce decât la critică” 

(Nicolae Iorga) 

 

Utilizarea fluidelor supercritice a devenit o practică curentă în procesele industriale și în 

laboratoarele de control analitic. Datorită avantajelor, această tehnică s-a impus ca o variantă 

acceptată în prelucrarea probelor de mediu și în obținerea de substanțe cu aplicații practice în 

diverse domenii [1,2]. Proprietatea cea mai importantă a fluidelor supercritice în procesele de 

extracție este dată de capacitatea de ajustare a puterii de solubilizare prin parametrii fizici – 

temperatură și presiune, astfel încât un fluid în stare supercritică să aibă posibilitatea de a extrage un 

grup de analiți de polarități și dimensiuni moleculare diverse [2]. 

Un fluid supercritic (SCF) este definit ca un compus situat, în diagrama de fază (Figura 1), 

deasupra presiunii (Pc) și a temperaturii sale critice (Tc) ce definesc punctul critic, deasupra căruia 

o substanță nu este nici gaz, nici lichid, dar posedă proprietățile ambelor stări [3].  

 

  

Fig. 1. Diagrama de faze pentru zona supercritică [1]. 

 

Dioxidul de carbon supercritic (scCO2). Aplicarea scCO2 a apărut în anii ´70, în timpul 

crizei energetice cu care se confrunta economia mondială. Procesele de separare prin distilare sunt 

dintre cele mai mari consumatoare de energie în industria chimică [3]. Spre deosebire de CO2 

produs prin arderea combustibililor fosili, CO2 îndepărtat din procesele în care este utilizat ca 

solvent supercritic nu contribuie esențial la încălzirea globală pentru că este un produs secundar al 

industriei chimice care ar fi oricum eliberat în atmosferă. CO2 supercritic prezintă o tensiune 

superficială foarte scăzută, vâscozitate scăzută și viteză de difuzie ridicată, este complet miscibil cu  
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multe gaze pe un domeniu larg și poate fi îndepărtat printr-o simplă reducere a presiunii sistemului 

[3]. Aceste proprietăți reprezintă baza proceselor de purificare selectivă în extracția produșilor 

naturali și poate fi aplicată în aceeași măsură pentru izolarea anumitor produși din amestecurile de 

reacție și/sau recuperarea sistemelor catalitice. Cele mai importante aplicații ale scCO2 sunt cele de 

solvent de extracție și solvent de reacție [1]. Dioxidul de carbon prezintă proprietăți interesante și, 

de multe ori, neuzuale pentru un solvent. Fiind nepolar, ar fi de așteptat ca acesta să fie un solvent 

bun pentru hidrocarburi, dar polarizabilitatea ridicată îl face un solvent foarte bun pentru molecule 

polare mici, precum metanolul și cofeina. Principalele avantaje și dezavantaje ale utilizării scCO2 

sunt prezentate în tabelul 1.  

 

Tabelul 1. Avantaje și dezavantaje ale utilizării  scCO2 ca solvent [2]. 

Avantaje Dezavantaje 

Netoxic, îndepărtare ușoară, potențial de 

reciclare, neinflamabil, solubilitate ridicată a 

gazelor, solvatare slabă, viteze de difuzie mari, 

ușurința de control a proprietăților, transfer bun 

de masă, disponibil  

Utilizarea echipamentelor de presiune ridicată, 

echipamente relativ scumpe, în unele cazuri 

solvent relativ slab, reactiv cu nucleofili 

puternici, posibile probleme de transfer de 

caldură 

 

Astfel de abordări își găsesc însă aplicații importante în domeniile relativ scumpe precum 

producția de chimicale fine și procese comerciale [2]. 

Procese de extracție în scCO2. Extracția cafeinei din boabele umede de cafea este unul 

dintre primele și din cele mai răspândite procese de extracție realizate în scCO2. Procesul folosea, 

înainte de 1980, ca solvent de extracție diclormetanul cu potențiale efecte adverse asupra sănătății și 

generator de reziduuri clorurate în cafeaua decofeinizată [4].  

Domeniul microproducției vizează obținerea unor produse utilizate la prepararea alimentelor 

sau pentru menținerea sănătății datorită unor principii active. În prezent, tehnica se folosește 

(Tabelul 2) cu precădere la [4]: prelucrarea uleiurilor vegetale și a grăsimilor animale; extracția 

diferiților componenți valoroși (arome, coloranți, vitamine, pigmenți etc.); uscarea unor materii 

prime; decafeinizarea cafelei și a ceaiului; studiul reacțiilor enzimatice (reacții de hidroliză, de 

esterificare etc.); studiul  stabilității  enzimelor  în  fluide  supercritice  în  condiții  diferite  de 

temperatură  și presiune; obținerea de membrane polisulfonice; realizarea unor analize de laborator 

pentru identificarea unor compuși prin  cromatografie cu fluide supercritice. 
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Un alt succes comercial al aplicării tehnologiei cu scCO2 este curățarea uscată [1]. Cele mai 

multe procese de curățare uscată utilizau solvenți clorurați, inițial CCl4 și apoi percloroetena –  

C2Cl4 (“perc”), procedee ce prezintă dezavantaje: contaminarea solului, contaminarea pânzei 

freatice, iar “perc” este suspect cancerigen. Aplicarea procedeului cu scCO2 prezintă avantaje 

tehnice superioare: materiale care nu pot fi curățate cu “perc”, precum pielea, blănurile și unele 

sintetice, sunt curățate fără probleme cu scCO2 și împrospătează culorile din țesături [6].  

 

Tabelul 2. Aplicații ale utilizării ca solvent a scCO2 [5]  

Ierburi și 

condimente 

Arnică, eucalipt, pătrunjel, semințe de anason, frunze de mentă, busuioc, piper 

negru, mușețel, usturoi, rozmarin, ghimbir, chili, gălbenele, scorțișoară, nucșoară, 

cuișoare, cimbru, coriandru, paprika  

Uleiuri 

speciale 

Semințe de struguri, germeni de grâu, semințe de stafide, semințe de susan, 

semințe de dovleac, ulei de ovăz, ulei de soia 

Grăsimi  Obținerea lecitinei, uleiul de alge, fracționarea amestecurilor de lipide și 

fosfolipide, separarea tocoferolului (Vitamina E) 

Alte 

aplicații 

Ceai decofeinizat, cafea decofeinizată, extracție formule antimicrobiene din hamei, 

extracție colesterol din produse animale, prelucrare tutun – extracție nicotină, 

cacao degresată, acoperiri protectoare fructe 

Aplicații 

industriale 

Vopsirea textilelor, obținerea materialelor reflectorizante, uscarea polimerilor, 

silicelor, polimerizarea fluoropolimerilor, sinteza acidului formic, obținere de 

microcristale în industria farmaceutică, agent de sterilizare 

 

Apa supercritică. Condițiile necesare obținerii scH2O sunt extrem de dure, de aceea 

utilizarea sa este limitată pentru cele mai multe sinteze organice, astfel s-au studiat multe sinteze de 

solide anorganice în scH2O. Un succes în acest domeniu l-a reprezentat sinteza cristalelor de cuarț 

utilizate în microelectronică [1].  

O aplicație actuală deosebită a scH2O este cea de remediere și tratament a deșeurilor, în 

condiții de oxidare. Tehnica este cunoscută ca oxidare în apă supercritică (SCWO) sau oxidare 

hidrotermică (HTO) și este ideală pentru tratarea apelor uzate cu diluție ridicată (1% deșeu organic) 

astfel încât deșeurile concentrate pot fi diluate înainte de a fi introduse în proces [1]. 

Decontaminarea apelor poluate cu deșeuri industriale dificil de tratat precum hidrocarburile 

poliaromatice și bifenolii policlorurați s-a realizat foarte eficient în scH2O. Tehnica este aplicată nu 

doar compușilor organici ci și celor anorganici precum azotați sau alte săruri metalice [1,7]. 
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Îndepărtarea speciilor organice poluante se realizează în scH2O cu o eficiență de 100% [1,7].  

Avantajul major al aplicării SCWO este că la distrugerea poluanților cu azot, oxizii de azot 

formați sunt transformați în azot molecular. Oxidarea compușilor halogenați și a celor cu conținut 

de sulf duce la formarea acidului clorhidric și sulfuric care produce corodarea reactorului, dar se 

poate rezolva catalitic [1].  

Căutarea de soluții alternative pentru țiței a condus la procesul de gazeificare a biomasei cu 

apă supercritică. Componentele biomasei (celuloză, amidon, lignină), se dizolvă și se scindează în 

scH2O. În condiții corespunzătoare (~ 600 °C, ~ 35 MPa), gazeificarea este completă și produșii 

principali ai gazeificării sunt: H2, CH4 și CO2 [1]. 

Apa sub-critică ca solvent de reacție. Proprietățile corozive ale apei supercritice au limitat 

utilizarea acesteia ca mediu de reacție. Utilizarea apei sub-critice ca solvent a fost din ce în ce mai 

mult studiată în ultimii ani. Din punct de vedere al chimiei ecologice utilizarea apei ca solvent 

prezintă multe avantaje, dar și o serie de dezavantaje. În acest caz, producerea deșeurilor apoase 

contaminate poate avea un impact ecologic și economic semnificativ. De exemplu, concentrarea 

apelor contaminate prin distilare este un proces costisitor datorită necesarului de temperatură 

ridicată. Sintezele de compuși organici în organismele vii au loc foarte eficient în apă [1]. Apa 

prezintă multe proprietăți interesante (Tabelul 3) care au început sa fie exploatate acum în chimia 

sintetică: odată cu creșterea temperaturii, produsul ionic al apei crește în timp ce densitatea și 

polaritatea sa scad.   

 

Tabelul 3. Avantaje și dezavantaje ale utilizării  H2O sub-critică drept solvent [2].  

Avantaje Dezavantaje 

Netoxică, oportunitatea de înlocuire a VOCs 

(volatile organic compond), disponibilă din 

surse naturale, ieftină, neinflamabilă, 

capacitate ridicată de transfer termic – control 

al reacțiilor exoterme 

Distilare la temperatură ridicată, apa 

contaminată poate fi dificil de tratat înainte de 

deversare, capacitate ridicată de transfer termic 

– dificultate la răcire și încălzire rapidă 

 

Astfel, la temperaturi de circa 200°C , la presiuni ridicate, apa începe să posede multe dintre 

proprietățile solvenților organici și în același timp, devine un acid și o bază mai puternică. La 300°C 

apa prezintă proprietăți de solvatare similare acetonei. Înlocuirea solvenților organici cu apă  

se poate face din motive ecologice, de cost sau din motive tehnice. În industria parfumurilor și a 

aromelor în care prezența, chiar și în urme, a impurităților volatile poate fi detectată cu ușurință, 
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costurile procesului scad semnificativ datorită tehnologiei de utilizare a apei ca solvent [1].  

Utilizarea fluidelor supercritice drept solvenți în diferite procese industriale și  

biotehnologice  se datorează următoarelor avantaje care pot fi grupate în patru categorii: avantaje 

privind mediul înconjurător; avantaje privind sănătatea și siguranța utilizării; avantaje privind 

condițiile de desfășurare a proceselor; avantaje legate de caracteristicile fizico-chimice. 

Fluidele supercritice permit fabricarea unor materiale special structurate (care nu pot fi 

obținute prin metode convenționale), deschid noi drumuri în procesele de extracție, de separare 

cromatografică și de eliminare a deșeurilor toxice [1]. 
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Florile de hortensie sunt indicatori naturali ai pH-ului solului în care crește 

planta, dar culoarea este inversă față de cea a turnesolului și anume: florile 

de hortensie sunt albastre dacă planta crește în sol acid și roșii/roz dacă 

solul este bazic.  

 [http://www.americanscientist.org/issues/pub/2014/6/curious-chemistry-guides-hydrangea-

colors/1] 
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SURSE DE ENERGIE ELECTRICĂ LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 

 

 Sursele alternative de energie electrică sunt dispozitive în care energia liberă  a reacţiilor de 

oxido-reducere se transformă direct în energie electrică. Din punct de vedere constructiv, sunt 

obținute prin alăturarea a două metale cu caracter electrochimic diferit aflate în contact prin 

intermediul unei soluții de electrolit. 

 

 Bateria din fructe 

 Materiale necesare: un fruct (portocală, lămâie, kiwi, măr, pară) sau o legumă (cartof, 

castravete), un cui zincat, un ambalaj de tip doză de aluminiu, șmirghel, un multimetru.  

 

 

Cum procedăm? (Figura 1) Se taie doza de aluminiu în bucățele de 5 cm
2
 și cu ajutorul unei 

bucăți de șmirghel se îndepărtează acoperirile protectoare de pe ambele fețe ale ambalajului 

alimentar. Prin îndepărtarea acestor acoperiri se ajunge la partea metalică a ambalajului de tip doză 

(aliaj de aluminiu), parte ce va fi folosită în construcția bateriei pe post de electrod. În 

fructul/leguma aleasă se introduce plăcuța metalică obținută anterior și un cui zincat la o distanță de 

minim 5 mm. Pe multimetru se stabilește scala de măsurare a tensiunii în curent continuu (V , 

2V), iar bornele aparatului de măsură se vor pune în contact cu plăcuța metalică, respectiv cu cuiul.  

 Ce observăm? Pe afișajul aparatului va apărea valoarea tensiunii generate de baterie. Vă las 

pe voi să vă gândiți la fenomenele ce au avut loc. 

  

S.L. Dr. Ing. Ioana-Alina CIOBOTARU 

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

CHIMIE experimentală 

Fig. 1. Pașii experimentali 

pentru obținerea bateriei din 

fructe. 
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THE EUROPEAN YOUNG CHEMISTS’ NETWORK 

 

The European Young Chemists’ Network (EYCN) este divizia de tineret a Societății de 

Chimie din Europa (EuChemS), ce reunește chimiștii cu vârsta mai mică de 35 de ani ce aparțin 

unei societăți de chimie afiliate. EYCN a fost fondat în 2006. Ideea acestui grup a apărut în 

interiorul EuChemS în timpul mai multor întâlniri ale tinerilor chimiști din Europa. Pe 31 august 

2006, în timpul primului Congres European de Chimie (ECC) în Budapesta, s-a scris documentul 

intitulat “Aims, Tasks and Goals of EYCN”. În martie 2007, Jens Breffke (Germania) și Csaba 

Janáky (Ungaria) au invitat, la Berlin, reprezentanți ai societăților afiliate pentru a pune la punct 

regulile pe baza cărora va funcționa EYCN, acestea fiind aprobate apoi de comitetul executiv 

EuChemS. În timp, EYCN s-a extins către toți tinerii chimiști din societățile membre cu scopul de a 

schimba cunoștințe, experiențe și idei. 

EYCN este organizată în 4 echipe (Membership Team, Networks Team, 

Science Team și Communication Team), conduse de câte un Team Leader, 

fiecare având responsabilități specifice. Fiind una dintre cele mai active divizii 

a EuChemS, principalul scop al EYCN este să susțină și să îndrume studenții, 

tinerii cercetători aflați la început de carieră sau pe cei mai 

experimentați prin premii (premiul pentru cea mai bună prezentare 

sau cel mai bun poster, the European Young Chemist Award – 

EYCA), schimburi de experiență și activități educaționale. 

 Este important de mentionat faptul că EYCN colaborează 

cu succes cu alte rețele de tineri chimiști din Europa și nu numai. EYCN a dezvoltat o colaborare 

productivă cu Comitetul Tinerilor Chimiști al Societății Americane de Chimie (ACC-YCC) și 

Rețeaua Internațională a Tinerilor Chimiști (IYCN). 

Pe lângă finanțarea primită din partea EuChemS, EYCN a fost sponsorizat de EVONIK 

Industries. 

 

Autor: Dimitra POURNARA, EYCN Networks Team 

Tradus de: Robert ȚINCU, STC-SChR B2 
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NOI PERFORMAȚE LA OLIMPIADELE INTERNAȚIONALE DE CHIMIE 

ÎN 2019  

 

 Anul 2019 a reprezentat un an special pentru competițiile internaționale de chimie, care s-au 

organizat sub auspiciile Anului Internațional al Tabelului Periodic, declarat de UNESCO pentru a 

celebra 150 de ani de la publicare tabelului lui Mendeleev [1]. Cea de a 51-a ediție a Olimpiadei 

Internaționale de Chimie [2] s-a desfășurat între 21-30 iulie 2019, la Paris, adunând peste 300 de 

elevi din mai mult de 80 de țări. Competiția a avut onoarea de a fi prezidată de Laureatul Nobel 

pentru Chimie din anul 2016, prof. Jean-Pierre Sauvage, care a și vorbit elevilor în cadrul festivității 

de deschidere, organizată în Maison de la Chimie. Probele au avut loc la Lycée Pierre-Gilles de 

Gennes (Figura 1), o instituție de învățământ liceală impresionantă, care oferă o educație de calitate 

în chimie, fizică și biologie. Unicitatea acestei instituții, chiar și în Franța, se remarcă imediat. 

Fiecare etaj (din cele 12) este dedicat unui domeniu particular din disciplinele menționate mai sus. 

 

 

 

Fig. 1. Momente din cadrul Olimpiadei Internaționale de Chimie Paris 2019. 

  

O altă instituție gazdă a evenimentului a reprezentat-o La Maison Internationale din cadrul 

capusului universitar Cité Internationale Universitaire De Paris unde au avut loc discuțiile privind 

subiectele și traducerile. Fiecare dintre cele 10 zile ale festivalului chimiei a fost însoțit de apariția 

unui editorial, denumit Catalyser, cu știri, interviuri și poze ale elevilor și profesorilor mentori.  

Opening Ceremony

Lycée Pierre-Gilles de Gennes

Maison Internationale
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Pregătirea probei practice de către comitetele de organizare și științific a fost foarte bine 

realizată. Subiectele au fost clar formulate, iar elevii au fost bucuroși să le rezolve. Echipa noastră a 

obținut rezultate extraordinare la proba practică, aproape de 

punctajul maxim. Felicitări! Prin urmare, în 2019, echipa 

coordonată de Acad. Marius Andruh a revenit de la Olimpiada 

Internațională de Chimie cu o medalie de aur și trei medalii de 

argint (de la stânga la dreapta în Figura 2):  

Ana Florescu Ciobotaru - clasa a XI-a, Liceul Internațional de 

Informatică București - medalie de argint, prof. Lina Chiru;  

Tudor Lile - clasa a X-a, Colegiul Național „Moise Nicoară” 

Arad - medalie de argint, prof. Dan Rotariu; 

Mircea-Raul Bodrogen - clasa a X-a, Liceul Internațional de 

Informatică București - medalie de aur, prof. Lina Chiru; 

Ioana Maria Popa -  clasa a XII-a, Colegiul Național Iași - medalie de argint, prof. Gianina 

Grigoraș [4]. 

 Olimpiada Internațională de Chimiei Mendeleev (MIChO) [2] a adus, de asemenea, 

rezultate excelente. Evenimentul s-a desfășurat între 20-27 aprilie 2019 în Sankt Petersburg, orașul 

lui Mendeleev. Elevii au avut marea șansă de a 

vizita locul în care marele chimist rus a trăit și 

a muncit. Concursul a constat în trei probe (2 

teoretice și una practică). Dificultatea 

subiectelor a fost contrabalansată de 

frumusețea orașului rusesc și de rezultatele 

obținute: trei medalii de aur, două medalii de 

argint și una de bronz (de la stânga la dreapta 

în Figura 3):  

Mircea-Raul Bodrogean - Liceul 

Internațional de Informatică București - 

medalie de aur, prof. Lina Chiru; 

Ana Florescu Ciobotaru - Liceul Internațional de Informatică București - medalie de aur, prof. 

Lina Chiru;  

Emeric Claudiu Ardelean - Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, - medalie de aur, 

prof. Nicoleta Predoiu; 

Fig. 2. Elevii componenți ai 

lotului României după ceremonia 

de închidere 

Fig. 3. Echipele României și a Republicii Moldova 

la MIChO 2019. 
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Sandra Saade - Colegiul Național Iași  - medalie de broz, prof. Mărioara Lăcătuşu; 

Teodora Stan - Liceul Internațional de Informatică București - medalie de argint, prof. Lina 

Chiru; 

Tudor Lile - 10
th

 grade, Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad - medalie de argint, prof. Dan 

Rotariu. 

 Cea de a 26-a ediție a  Olimpiadei Pluridisciplinare (Matematică, Fizică, Chimie și 

Informatică) Tuymaada [2] a debutat cu o creștere a numărului de participanți ca urmare a 

posibilității de participare a unor echipe liceale, altele decât cele naționale. Concursul de chimie s-a 

desfășurat pe două categorii: seniori (cel puțin clasa a X-a) și juniori (elevi mai mici de clasa a X-a). 

România a avut rezultate excelente pentru elevii componenți ai echipei naționale, dar și cei 

componenți ai echipelor liceale: Eugen Piron - Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău, prof. 

Viviana Gaitanovici, și Emeric Claudiu Ardelean - Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia 

Mare, prof. Nicoleta Predoiu au câștigat medalii de argint. 

 Așadar, elevii români au avut o participare extraordinară în competițiile internaționale de 

chimie în 2019, sărbătorind cum se cuvine Anul Internațional al Tabelului Periodic. Este de 

menționat efortul tuturor profesorilor de chimie din școli și universități care au contribuit la 

obținerea acestor rezultate împreună cu elevii, cărora le transmitem toate mulțumirile și aprecierile 

noastre! 

 

Bibliografie: 

1. https://www.iypt2019.org/ 

2. M. Andruh, D. Bogdan, M. Matache, Romania at International Chemistry and Science 

Olympiads In 2018, CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.4/2018 - Ediție nouă, pag. 47-50 

3. https://icho2019.paris/en/ 

4. https://icho2019.paris/wp-content/uploads/2019/07/290719_CATALYZER_10.pdf 

 

 

Acad. Marius ANDRUH  

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Prof. Daniela BOGDAN  

Colegiul Național „Sfântul Sava” București 

Lect. Dr. Mihaela MATACHE  

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE „CUM SE FACE?”,  

EDIȚIA 2018 

 

 

La sfârșitul lunii octombrie a avut loc cel mai îndrăgit proiect în rândul voluntarilor din Secția 

Tinerilor Chimiști B2, devenit deja o tradiție care se transmite în fiecare an către generațiile noi de studenți. 

Concursul Național de Chimie „Cum se face?” s-a desfășurat în perioada 25-28 octombrie 2018, reunind la 

București și de această dată o mulțime de elevi din toată țara. 

Acest proiect se adresează elevilor din gimnaziu și liceu ce sunt pasionați de chimie și presupune 

prezentarea unui subiect la alegere, eventual legat de implicațiile chimiei în viața de zi cu zi. Concursul se 

desfășoară în două etape: una preliminară ce are loc online și în care sunt evaluate capacitatea participanților 

de a-și prezenta pe scurt proiectul, dar și motivația acestora de participare; a doua etapă are loc la București 

în cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, unde concurenții calificați își susțin 

prezentarea în fața unui juriu de specialitate. 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.  

Activitățile din cadrul concursului s-au desfășurat pe parcursul a două zile. Astfel, în prima zi elevii 

au luat contact cu mediul universitar al Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. În această ediție 

concurenții au avut ocazia să participe la laboratoarele interactive de tip Kids’ Lab și Teens’ Lab unde au 

efectuat experimente referitoare la teme de o importanță majoră în prezent precum purificarea apei sau 

economia circulară. În continuarea atelierului interactiv aceștia au vizitat una dintre cele mai noi clădiri ale 

Universității „Politehnica” din București, Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese 

Inovative (CAMPUS) unde le-au fost prezentate tehnici și aparatură de ultimă generație ce se utilizează în 

cercetările pe materiale. A doua zi a concursului a fost una încărcată de emoții deoarece elevii au trebuit să 

își prezinte proiectul în fața juriului format din profesori ai facultății, dar și reprezentanți ai organizațiilor 

studențești. 

Ne bucurăm că am reușit o dată cu această ediție de succes să aducem elevilor de liceu amintiri 

plăcute, dar și o nouă viziune asupra chimiei, domeniu care este permanent prezent în viața noastră cotidiană.  

 

Ing. Robert ȚINCU 

Secția Tinerilor Chimiști, Filiala B2 
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Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Universitatea POLITEHNICA din 

București a organizat în data de 19 mai 2019, prima ediție a Concursului „CHIMIA – Artă între 

Ştiințe”. 

 

 

Concursul „CHIMIA – Artă între Ştiințe” s-a bucurat de susținerea Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, respectiv de sprijinul doamnei prof. Luminița DOICIN - inspector de 

specialitate.  

În cadrul concursului, elevii din clasele IX – XII au avut posibilitatea să își verifice 

cunoștințele la disciplinele Chimie Anorganică sau Chimie Organică. La concurs s-au înscris 373 

elevi. Probele de concurs s-au desfăşurat la sediul Facultății din str. Polizu nr.1-7, Bucureşti.  

Ceremonia de premiere s-a desfăşurat în amfiteatrul “Radu Voinea” al Universității 

POLITEHNICA din Bucureşti, str. Splaiul Independentei nr. 313.  
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Elevii au fost bine pregătiți şi îi felicităm deopotrivă pe elevii participanți, pe profesorii care 

i-au îndrumat şi pe părinții care i-au susținut în acest demers. 

Rezultatele concursului sunt disponibile pe website-ul Facultății de Chimie Aplicată şi 

Ştiinta Materialelor, în secțiunea concurs: http://www.chimie.upb.ro/concurs. 

Laureații concursului „CHIMIA - Artă între Ştiinţe” (Premiul I, Premiul II, Premiul III şi 

Mențiune) au fost admişi la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, cu condiția ca în 

momentul înscrierii la Facultate să dețină diploma de bacalaureat. 

Prin acest concurs ne-am dorit să promovăm în rândul tinerilor știința pe care o slujim – 

CHIMIA.  

Am deschis această primă ediție a concursului „CHIMIA - Artă între Ştiinţe” în anul în 

care Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor aniversează 81 de ani de la înființare, iar 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti se pregăteşte să celebreze 201 ani de activitate. 

Ne dorim ca pasiunea pentru ştiință şi îndeosebi pentru studiul chimiei să fie valorificată 

permanent prin rezultate meritorii obținute de elevi – viitori studenți ai Facultății noastre.  

 

Prof. Dr. Ing. Cristina ORBECI 

Decanul Facultății de Chimie Aplicată şi Ştiinta Materialelor 

Universitatea POLITEHNICA din București 

 

 

 Noutăți 

Experiența cotidiană a demonstrat că la temperaturi extreme benzile adezive obișnuite își pierd 

aderența și lasă în urmă un reziduu nedorit. Recent un grup de cercetători chinezi a raportat 

obținerea de benzi adezive alcătuite din filme sau fire ultrasubțiri de nanotuburi de carbon precis 

aliniate paralel (SACNT). Aceste benzi dublu-adezive, eficiente pe un domeniu larg de temperatură 

(-196 la 1000 ◦C),  aderă prin forțe van der Waals de suprafața multor tipuri de materiale (metale, 

nemetale, plastice, ceramică), aderența lor fiind mai bină pe suprfaețe netede decât pe cele rugoase. 

Benzile SACNT  pot fi îndepărtate ușor de pe suprafața pe care au aderat chiar și după expunerea la 

temperaturi extreme. Se consideră că benzile adezive SACNT se pot obține rentabil în cantități mari 

(sute de m) și pot fi aplicate în dispozitive electronice pentru componente care se încălzesc puternic 

în timpul utilizării. [X. Jin, et al. Continuous, Ultra-lightweight, and Multipurpose Super-aligned 

Carbon Nanotube Tapes Viable over a Wide Range of Temperatures, Nano Lett, 2019;  

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2019/acs-presspac-july-10-2019/carbon-

nanotube-tape-stays-sticky-in-extreme-temperatures.html ] 
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"ELEMENTUL NECUNOSCUT - SPUNE-MI CU CINE TE ÎNSOȚEȘTI 

CA SĂ ÎŢI SPUN CINE EŞTI" 

concurs organizat de Universitatea din București, Facultatea de Chimie, pentru a celebra cei 150 

de ani de la descoperirea Tabelului Periodic al Elementelor de cǎtre Mendeleev  

 

“Știința care se ocupă cu infinitul este ea însăși fără limite”  

(Dmitry Mendeleev). 

 

Tabelul periodic al elementelor chimice este considerat de 

UNESCO drept "una dintre cele mai importante și influente realizări în 

știința modernă, reflectând esența nu numai a chimiei, ci și a fizicii, 

biologiei și altor discipline"[1]. Tabelul periodic nu este doar o decorare 

tipică a peretelui în sălile de clasă ale liceelor, ci un instrument 

excepțional pentru oamenii de știință pentru a înțelege și chiar de a 

prezice proprietățile tuturor elementelor. 

Descoperirea şi dezvoltarea tabelului periodic au fost atribuite omului de știință Dmitry 

Mendeleev care, la 6 martie 1869, a făcut o prezentare oficială Societății de Chimie din Rusia 

intitulată "Dependența dintre proprietățile maselor atomice ale elementelor". Conceptele originale 

sub formǎ de ciorne, realizate de Mendeleev se vor găsi ani mai târziu și vor fi publicate sub numele 

de "Sistemul tentativ al elementelor".  

Pentru a onora contribuția lui Mendeleev, elementul 101 a fost numit "Mendelevium". 

Aceasta este de fapt o distincţie şi mai rarǎ decât câştigarea premiului Nobel: doar 50 de oameni de 

ştiinţǎ au elemente denumite dupǎ ei, în timp ce 180 de chimişti au primit un premiu Nobel în 

Chimie. 

În acest an, sărbătorim cea de-a 150-a aniversare a înființării Tabelului Periodic al 

Elementelor Chimice, iar Adunarea Generală a Națiunilor Unite și UNESCO au proclamat anul 

2019 "Anul Internațional al Tabelului Periodic al Elementelor Chimice" (IYPT2019). 

Pentru a onora acest an omagial, la 12 aprilie la 

Facultatea de Chimie a Universității din București a avut loc un 

eveniment special care a constat într-un concurs intitulat 

"Elementul necunoscut - spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți 

spui cine ești" [2], adresat elevilor de liceu, în care participanții 

trebuia să creeze o piesă de artă legată de tabelul periodic 

(poezie, desen, etc. lista fiind deschisă la tot ceea ce copiii au 
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putut să se gândească) pentru a sărbători acest an important în chimie. Astfel, elevii din întreaga țară 

(și nu numai) urmau să sărbătorească cu comunitatea academică IYPT2019. 

Mai mult de 75 de lucrări au fost înscrise în concurs, de către un număr de 148 de copii de 

liceu, acoperind diverse teme legate de elementele chimice, de la descoperirea lor pânǎ la aplicații și 

implicare în viața de zi cu zi, sub formă de desen, picturǎ, poezie, eseu, poster, film sau joc. 

După o prealabilă selecție, la sfârșitul lunii martie, 35 de echipe au fost invitate la Facultatea 

de Chimie a Universității din București pentru a-și prezenta creațiile în față studenţilor și cadrelor 

didactice universitare. Aceasta a fost o ocazie foarte bună de a face legătura între elevi, studenți și 

angajatori din domeniul chimiei, deoarece în aceeași zi a avut loc și ChemJOBS, un târg de locuri 

de muncă organizat de Facultatea de Chimie pentru studenții săi. 

Evenimentului a fost deschis prin cuvântul domnului decan al Facultății de Chimie, Prof. Dr. 

Andrei Valentin Medvedovici, adresat participanților. Apoi auditoriul a fost încântat de  o 

prezentare interesantă și atractiva a domnului Acad. Marius Andruh referitoare la Tabelul periodic. 

Cele 35 de echipe au fost împărțite în 3 categorii: secțiunea "Valenţe", care cuprindea 

desene, poezii, eseuri și picturi, secțiunea "Periodicitate", care conținea filme și prezentări și 

secțiunea "Izotopi" care cuprindea jocuri. 

Cele mai bune lucrări au fost premiate cu diverse premii, toate legate de Chimie și 

IYPT2019, iar fiecare elev înscris în concurs a primit o diplomă de participare și un mic souvenir. 

Deși toate lucrările prezentate în concurs au fost extrem de interesante și foarte bine 

executate, norocoșii câștigători ai celor trei secțiuni au fost: 

 

1. Secţiunea Valenţe: 

 Premiul I: Polonium si genialitatea din spatele chipului de 

femeie, Nescu Horia, prof. coordonator Tigae Camelia, Colegiul 

National Carol I, Craiova, județul Dolj; 

 Premiul II: Oxigenul: Elementul vieții, Banu Iustina Elena, 

Buche Miruna Nicola, Radu Theodora Andreea, Voiculescu 

Adriana, prof. coordonator Purdilă Magdalena, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu", București; 

 Premiul III: Căsuța elementelor, Vărzescu Ana, prof. 

coordonator Borandă Janeta Violeta, Școala gimnazială nr. 24 

„Ion Jalea”, Constanța; 

 Premiul special Societatea de Chimie din România: Mendeleev și 

elementele, Bulborea Letiția Florina, prof. coordonator Avram 
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Iulia, Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu; județul Vâlcea; 

 Premiul special Societatea de Chimie din România: Uraniu-dezastrul nuclear, Dumitru Ioana 

Georgiana, Stănel Oana Carina, prof. coordonator Ciupercă Diana, Colegiul Naţional „Iulia 

Hașdeu”, București; 

 Mențiune: Universul elementelor, Andreescu Ștefania, Cîrcu Alexia Miriana, Rocsin Roxana, 

Jianu Elena Diana, prof. coordonator Spînu Cristina, Școala Centrală, București; 

 Mențiune: Timpul trece elementele rămân, Ioniță Cristian, Răzvan Ștefan, Balcoș Ana Ioana, 

prof. coordonator Raicu Viorica, Colegiul Național „B.P. Hașdeu”, Buzău; 

 Mențiune: Inteligențium, Mădulărea Ioana, Șerbănescu Tania Minea, Ișfan Cristiana, Ilioiu 

Roxana, prof. coordonator Gheorghe Irina Anca, Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, 

Câmpulung Muscel, județul Argeș; 

 Mențiune: Mercurul-elementul misterios, Năstase Raluca Maria Nicoleta, Dan Andreea Livia, 

prof.coordonator Ciupercă Diana, Colegiul Naţional „Iulia Hașdeu”, București; 

 Mențiune: Dimitri Mendeleev - o personalitate care a lăsat urme, Sima Carmen Maria, prof. 

coordonator Purdilă Magdalena, Colegiul Național „Mihai Eminescu", București;  

 Mențiune: Dreapta judecată a elementelor, Prepeliță Mihaela, prof. coordonator Buga Alina, 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Ungheni, Republica Moldova. 

 

2. Secţiunea Periodicitate: 

 Premiul I: Narcissium, Bucoveanu Andra Elena, Iacob Toni 

Constantin, Simionescu Florentina Miruna, Hamza Miruna, prof. 

coordonator Popescu Irina Elena, Colegiul Național „I. L. 

Caragiale”, Ploiești; județul Prahova; 

 Premiul II: Elementul Proti Raku, Oprina Elena, Coman Denisa, Baciu Petronela, prof. 

coordonator Gheorghe Irina Anca, Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, 

județul Argeș; 

 Premiul III: Elementul Miercurium, Bordei Alexandra-Ioana, Alexe Anca, prof. coordonator 

Vasilescu Valeria, Școala gimnazială „Ionel Teodoreanu”, București; 

 Premiul special CHIMIE_UB_ALUMNI: De la A la 

Zinc, Benegui Daniela, Săvulescu Mihaela, Paraschiv 

Alexandra, Amza Alexandra, prof. coordonator Crețu 

Laura, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, București; 

 Mențiune: Carbonul, Roșca Bogdan, prof. 

coordonator Cristea Iuliana, Liceul Teoretic „Jean Monnet”, București. 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.5/2019 - Ediție nouă  62 
 

3. Secţiunea Izotopi:  

 Premiul I: ChimTab, Vrabie Marius, prof. coordonator Buga Alina, Liceul Teoretic „Ion 

Creangă”, Ungheni, Republica Moldova 

 Premiul II: Tabelul periodic - un joc al descoperirii, Cârlan Alexandra, Ciotei Cristian, 

Colegiul Național „Mihai Viteazu", București, Colegiul Național „Tudor Vianu”, București 

 Premiul II: Jocul elementelor, Bănaru Alexandra-Ioana, Butcă Elena Ștefania, Comeagă Ana-

Maria, Dobre Daciana, prof.coordonator Răcășanu Rodica, Colegiul Național „I. L. Caragiale”, 

Moreni, județul Dâmbovița; 

 Mențiune: Scrabble chimic, Constantinescu Teodor-Ion, Ionescu Denis-George, Vremăroiu 

Maria Diana, Ioniță Daria Maria, prof. coordonator Răcășanu Rodica, Colegiul Național „I. L. 

Caragiale”, Moreni, județul Dâmbovița; 

 Mențiune: Cuburile chimice, Ilinca Ioana Alexandra, Alexandrescu Bianca Teodora, prof. 

coordonator Trașcă Liana, Școala gimnazială nr. 200, București. 

 

În încheierea evenimentului doamna Prodecan Lector Dr. Delia Popescu a făcut o prezentare 

virtuală a Facultății de Chimie a Universității din București. 

Evenimentul a avut un mare succes, iar organizatorii au declarat că același format ar putea fi 

utilizat pentru activități similare şi pe viitor. Lucrările au fost expuse, de asemenea, la cea de-a 9-a 

ediţie a ICOSECS (9
th

 International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern 

European Countries), care a avut loc la Târgoviște între 8 și 11 mai; și sperăm, de asemenea, să 

devină un colț permanent în instituţia noastrǎ. 

 

Bibliografie: 

1. https://en.unesco.org/news/2019-proclaimed-international-year-periodic-table-chemical-elements  

2. https://chimie.unibuc.ro/index.php/avizier/1691-concursul-elementul-necunoscut-spune-mi-cu-

cine-te-insotesti-ca-sa-ti-spun-cine-esti   
 

Asist. Dr. Ioana NICOLAU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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PROIECT DE PROMOVARE A CHIMIEI PRACTICE ÎN LICEELE 

BUCUREȘTENE IMPLEMENTAT DE UN GRUP DE CADRE DIDACTICE 

ȘI CERCETĂTORI DIN UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI CU SPRIJIN 

DE LA FONDUL ȘTIINȚESCU 

 

 

 

 

 

Un grup de cadre didactice și cercetători din Universitatea din București a demarat un 

proiect ce vizează creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani 

dintr-o serie de licee din București cu privire la importanța chimiei în viața cotidiană. Proiectul este 

intitulat Chimia pe mâini bune și este coordonat de Mihaela Matache, lect. dr. în cadrul Facultății 

de Chimie a Universității din București. 

 

În acest sens, proiectul va desfășura o serie de activități ce vizează două grupuri-țintă și 

anume i) elevii de liceu, subiecți susceptibili să urmeze o carieră în domeniul chimiei, fie că vorbim 

de învățământ, cercetare sau chimie aplicată, ii) profesorii de chimie din învățământul liceal, pe care 

să îi perfecționeze spre o predare atractivă și interactivă, axată pe exemple și experimente. 

Printre activitățile ce îi vizează pe elevi se numără:  

- Caravana POET, ce va include prelegeri interactive ale echipei de implementare a 

proiectului, având ca subiecte aspecte de chimie practică (chimia și cosmetica, substanțe și 

amestecuri de substanțe chimice în bucătărie, substanțele chimice din viața automobilului, 

chimia medicamentelor, chimia mediului, surse de energie alternativă 
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- Cu chimia pe mână, elevi din mai multe licee bucureștene vor fi implicați într-o serie de 

activități practice în laboratoare ale Facultății de Chimie din Universitatea din București și 

ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor; 

- CSI - Chemistry Scene Investigation – vizite efectuate de serii de elevi în cadrul unor 

companii cu profil chimic pentru a intensifica impactul prezentărilor și experimentelor de 

laborator. 

 

Pentru perfecționarea profesorilor de liceu, echipa de implementare a proiectului va pregăti un 

curs intensiv de chimie practică. Acesta are rolul de a veni în sprijnul profesorilor prin exemple de 

experimente care să aibă corespondent în viața de zi cu zi a elevilor și să nu necesite resurse greu de 

obținut. 

Proiectul își propune să implice în activitățile sale peste 150 de liceeni și aproximativ 30 de 

profesori.  

 

CHEMPOET este un proiect finanțat prin Fondul Științescu București, gestionat de Fundația 

Comunitară București. Parteneri naționali: Romanian-American Foundation și FFCR. 

Parteneri locali: Transport Service Group, WDP Development RO, Element Development,  

euRobotics AISBL. 

Mai multe detalii despre proiectele susținute de Științescu sunt disponibile pe  

www.bucuresti.stiintescu.ro 

 

Contact: Mihaela Matache, coordonator de proiect 

mihaela.matache@g.unibuc.ro  

  

  Marius Matache, coordonator media 

 Telefon: 0740.194846  

Web: www.unibuc.ro  
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"ELEMENTUL NECUNOSCUT - SPUNE-MI 

CU CINE TE ÎNSOȚEȘTI CA SĂ ÎŢI SPUN 

CINE EŞTI" - Secțiunea Valențe  

Premiul I - Polonium și genialitatea din spatele 

chipului de femeie, Neșcu Horia, clasa a IX-a, 

profesor coordonator Tigae Camelia, Colegiul 

Național „Carol I”, Craiova, județul Dolj 

 

Premiul II - Oxigenul: Elementul vieții, Banu 

Iustina Elena, Buche Miruna Nicola, Radu Theodora 

Andreea, Voiculescu Adriana, clasa a X-a, profesor 

coordonator Purdilă Magdalena, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu", București, Sector 4 

 

Premiul III - Căsuța elementelor, Vărzescu Ana, 

clasa a VII-a, profesor coordonator Borandă Janeta 

Violeta, Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, 

Constanța, județul Constanța  

          

Cercul 
de 

CHIMIE 

II III 

I 
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DE-A JOACA CU ELEMENTE CHIMICE 

 

CHEMDOKU: Gaze rare (neon, argon, krypton, xenon) 

 

Ne Xe Ar Kr 

Kr Ar Xe Ne 

Xe Ne Kr Ar 

Ar Kr Ne Xe 

 

GHICEȘTE ELEMENTELE CHIMICE 

 

 1 K R I P T O N 

2 C A R B O N   

 3 P L A T I N A 

  4 U R A N I U 

  5 F O S F O R 

   6 L I T I U 

   7 S U L F  

 

Probleme pentru începători 
 

ALIAJE - EXERCIȚII  

 

1. 100 – 12,3 = 87,7 % Cu 

Cu   87,7 : 64 = 1,370 

Al   12,3 : 27 = 0,455 

Cu   1,370 : 0,455 = 3 (3 atomi de cupru) 

Al    0,455 : 0,455 = 1 (1 atom de aluminiu) 

Formula chimică : Cu3Al  

 

1. Cuprul nu reacționează cu acidul clorhidric (nu înlocuiește hidrogenul din acizi, reactivitatea 

sa chimică fiind scăzută).  

Acidul azotic concentrat atacă Cu la rece și formează azotat de cupru(II), cu degajarea vaporilor 

bruni de hipoazotită. 
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Au loc următoarele reacții: 

3Cu + 8HNO3 (concentrat)  =  3Cu(NO3)2  + 2NO↑   + 4H2O 

2NO  +  O2  = 2NO2↑ 

 

Prof. Șuică Marinela,  

Școala Gimnazială  „Sf. Nicolae’’, București 

 

 

Probleme pentru pasionați 

 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE CHININĂ DIN APĂ TONICĂ 

PRIN FLUORIMETRIE 

𝐼𝑒1 =  𝑘 × 𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă1 = 𝑘 ×
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐×𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐

10
   (1) 

𝐼𝑒2 =  𝑘 × 𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă2        (2)    

din (1) și (2)            
𝐼𝑒1

𝐼𝑒2
= 

𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă1
𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă2

     (3) 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏ă × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐 + 𝑉𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛 × 𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛  =  10 × 𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă2   (4)  

𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă2  =  
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏ă×𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐+ 𝑉𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛×𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛

10
     (5) 

din (3) și (5)      
𝐼𝑒1

𝐼𝑒2
= 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐 × 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏ă×𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐+ 𝑉𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛×𝐶𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛
        

8,62

17,57
=  

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐  × 0.1 

0.1 × 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐 +  0.15 × 50
 

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐  =  72,23 𝑝𝑝𝑚  

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑏ă 𝑠𝑢𝑐  =  0.07223 𝑚𝑔/𝑚𝐿 

𝑚𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑛ă  =  500 ×  0.07223 =  36,12 𝑚𝑔 

Proba analizată respectă condiția impusă de FDA (72,23 < 83 ppm) 

 
Conf. Dr. Iulia Gabriela DAVID  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 
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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. 

Maria POPESCU 

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  

 

Diverse 
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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. 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 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/
http://www.schr.org.ro/

