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“Chimia reprezintă melodiile ce pot fi interpretate  

pe corzi care vibrează.” 

https://www.brainyquote.com/quotes/michio_kaku_574529?src=t_chemistry 

Michio Kaku (Fizician și comunicator de știința american, 1974-) 
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DENTOCHIMIA  

 

 Dentochimia sau chimia dentară (Dental Chemistry) a început să devină în ultimele două 

decenii o disciplină de studiu de sine stătătoare, derivată iniţial din Chimia materialelor dentare, ca 

urmare a recunoaşterii complexităţii fenomenelor asociate cu mecanismele de inducere a 

afecţiunilor dentare şi modalităţile de tratament şi restaurare morfo-funcțională a dinţilor. Ea 

cuprinde o serie de noţiuni din discipline mai mult sau mai puţin interfaţate (medicină, chimie şi 

biochimie, ştiinţa materialelor, metalurgie, coroziune etc.) şi este pe deplin acceptată ideea că 

aceasta este unul din pilonii esenţiali ai medicinii dentare restaurative. În multe ţări, printre care şi 

România, admiterea la facultatea de medicină dentară este condiţionată de dovedirea unor 

cunoştinţe extinse de chimie, prin examen sau prin parcurgerea modulelor (Anglia, Advanced 

Chemistry, Germania, examene eliminatorii după primul an la fizică, chimie, biologie, similar şi în 

Franţa, în Italia test de 80 de întrebări din biologie, chimie, matematică, fizică şi cunoştinţe generale 

[1]). 

 Structura şi compoziţia dinţilor  

Dintele împreună cu aparatul său de susținere constituie, din punct de vedere morfologic şi 

funcţional, una dintre cele mai complexe unităţi ale organismului uman. Fără a intra în detalii 

privind interrelaţiile funcţionale, în Figura 1 este prezentată o secţiune printr-un dinte, pentru a 

înţelege mai bine de ce compoziţia chimică a elementelor constitutive este diferită, aceasta fiind 

dictată de rolul jucat de fiecare element în parte.  

 

Fig. 1. Reprezentare schematică a structurii şi a elementelor constitutive ale unui dinte  

(adaptată după [2]) 
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Dintele este alcătuit din componente de duritate ridicată: smalțul, dentina, cementul 

(alcătuite preponderent din componente anorganice) şi partea de ţesut moale, bio, denumită pulpa 

dentară, situată în interiorul părții dure, într-o cavitate ce formează camera pulpară și canalul 

radicular şi care adăposteşte vasele de sânge şi nervii. Din punct de vedere al comportamentului 

biochimic sunt importante smalţul, dentina, cementul şi saliva. 

 Smalţul este cel mai dur component întâlnit în corpul uman (duritatea între 6-7 pe scara 

Mohs,  putând atinge şi valoarea 8 în cazul unui smalţ sănătos şi bine format, similară cu duritatea 

topazului) şi conţine cca 95% substanțe anorganice, (componenta principală fiind hidroxiapatita 

hexaprismatică, Ca10(PO4)6(OH)2, dar şi fluoroapatitele, Ca10(PO4)6F2,  Ca10(PO4)6(OH)F, formate 

în cursul proceselor de remineralizare, dacă în salivă există ioni F
-
),  1% substanțe organice cum ar 

fi aminoacizi, colagen, proteine solubile, peptide, glucide, acid citric, acid lactic, lipide și 4% apă 

sub formă legată în structura cristalină [3, 4].  

Dentina este țesutul intermediar situat între smalţ şi pulpa dentară, componenta vie ce 

contribuie la procesul de mineralizare şi joacă un rol de amortizor, preluând o parte din intensitatea 

şocurilor mecanice conferind dintelui o anumită elasticitate. Duritatea acesteia este mai mică și 

anume 5 pe scara Mohs. Conţinutul de substanţe anorganice (hidroxiapatita, carbonații de calciu și 

de magneziu, fluorurile, etc.) este mai redus, în jur de 55-65%, componenta organică (formată din 

colagen, proteoglicani și mucoproteine) fiind mai pronunţată, cca 10-20% şi apă 15-25% [3, 4]. 

Culoarea este gălbuie sau gri-cenușiu, variind individual în funcție de vârstă, patologii şi 

alimentaţie. Grosimea stratului de dentină este variabil, la fel ca și al smalțului, fiind mai gros în 

zone suprasolicitate funcțional. 

 Cementul este componenta cu rol major în conectivitatea dintelui de gingie şi de maxilar-

mandibulă. El este alcătuit dintr-o componentă fibrilară de natură colagenică şi glicoproteică, 55%, 

restul fiind componenţii anorganici, similari cu cei întâlniţi în dentină, cu rol de a proteja rădăcinile 

dentare. Are o duritate mai redusă, structura fiind rugoasă cu mici orificii la nivelul cărora 

rădăcinile se prind de osul maxilar prin ligamentele periodontale [3, 4]. 

 Saliva are o funcţie esenţială în digestie, una de sistem tampon, menținând valoarea  pH-ului 

între 6,5 -7,1, cu rol de lubrifiere, protecţie şi spălare a smalțului dinților, menține echilibrul hidric 

şi este mediul electrolitic în cadrul sistemului reparatoriu prin mineralizare. Ea conține 99 % apă, 

restul de 1% fiind săruri dizolvate aflate sub forma ionică (H
+
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, F

-
, HCO3

-
, 

PO4
3-

), glucide, enzime, proteine, aminoacizi, vitamine, mucus, celule epiteliale exfoliate, leucocite 

dezintegrate, microorganisme orale, produşi metabolici reziduali, resturi alimentare. Deşi  
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proporţia pare mică, prezenţa sau absenţa unora dintre elementele anorganice, organice și valoarea 

pH-ului şi a potențialului redox, pot schimba fundamental flora microbiană orală şi pot dicta 

caracterul protectiv sau agresiv asupra dinţilor (unii aminoacizii şi unele glucide prezente în salivă 

servesc pentru nutriția şi multiplicarea florei microbiene) [5, 6].  

 

Mecanismul apariţiei cariilor dentare 

 

 Cavitatea bucală conține o mare varietate de bacterii (între 200 şi 300 de specii diferite), dar 

doar un număr restrâns din acestea sunt responsabile de apariția cariei dentare: Streptococcus 

mutans, Streptococcus sobrinus  şi Lactobacillus sunt cele mai importante dintre acestea [7, 8]. 

 Mecanismul de producere a cariilor este unul relativ simplu. Resturile alimentare rămase pe 

dinți după mese hrănesc bacteriile din flora orală. S. mutans şi S. sobrinus au o capacitate deosebită 

de a adera pe suprafaţa dinţilor şi a-i coloniza, formând pelicule de placă bacteriană şi inițiind 

declanşarea apariţiei cariei dentare printr-un mecanism explicat mai jos. În etapa următoare, 

bacteriile folosesc excesul de carbohidraţi (zahărul, glucoza, fructoza) pentru a obține energie 

(glicoliză). Produsul final al glicolizei în condiții anaerobe este acidul lactic, CH3-CH-(OH)-COOH,  

Lactobacillus prosperând în mod deosebit în aceste condiţii şi dominând placa bacteriană [7, 8]. 

   C6H12O6 → 2CH3-CH(OH)-COOH + 52 kcal  (1) 

 Alături de acesta mai sunt produşi şi o serie de alţi acizi (acidul acetic, acidul propanoic, acidul 

butiric etc.), dar componenta principală rămâne acidul lactic. Acizii astfel formaţi conduc la 

scăderea pH-ului, iar dacă valoarea acestuia scade sub valoarea pH-ului critic (5,5), sunt create 

condiţiile pentru dizolvarea hidroxiapatitei din smalțul dinților prin intermediul protonilor rezultaţi 

din disocierea acidului lactic/propanoic, conducând în acest fel la formarea unei carii incipiente [4, 

9, 10]:  

   Ca10(PO4)6(OH)2 + 8H
+
 → 10Ca

2+
 + 6(HPO4)

2-
 +  2H2O  (2) 

 Acest atac poate fi individual, localizat pe smalţ sau cement, sau simultan, pe ambele, 

mecanismul fiind identic. Odată străpuns smalţul, atacul continuă şi la nivelul dentinei (când 

dentina este expusă apar durerile de dinţi la extreme termice cald-rece), până la penetrarea totală şi 

a acesteia şi atingerea pulpei, putând produce infecţii pulpare sau periapicale, după necroza pulpei, 

dând dureri puternice, pulsatorii, insuportabile.   

 Cu cât carbohidraţii persistă mai mult în salivă, cu atât mai mult se va produce acidul lactic 

şi procesul de demineralizare al smalţului va continua. Timpul de remanenţă a carbohidraţilor în  
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salivă joacă un rol crucial în apariţia cariei dentare şi trebuie remarcat aici că nu carbohidraţii ca 

atare consumaţi de oameni conduc la formarea cariilor, ci resturile de particule alimentare rămase în 

gură, conţinând carbohidraţi, în cazul unei igiene precare, determină ca urmare a glicolizei, pe lângă 

procesele de fermentaţie, apariţia unor produşi metabolici bacterieni cu caracter acid, aceştia fiind 

adevăraţii responsabili de apariţia cariei dentare prin distrugerea hidroxiapatitei. De aceea periajul 

dentar după fiecare masă sau, în absenţa acestuia, o clătire din abundenţă cu apă, sunt  extrem de 

importante în restabilirea pH-ului normal al salivei şi în prevenirea cariilor dentare. 

 Băuturile acide, carbonatate, chiar dacă au un regulator de aciditate inclus, scad pH-ul 

salivei, favorizând reacţia de demineralizare (1). Tetrahidrocanabinolul, componenta chimică activă 

din canabis, ca şi amfetaminele blochează aproape complet glandele salivare (fenomen întâlnit la 

consumatorii de droguri sub numele de ”gură de bumbac” şi împiedică reechilibrarea pH-ului, 

accelerând procesul de formare al cariei). Acest fenomen mai este întâlnit şi în cazul terapiei cu 

radiaţie gama sau X (radioterapia pentru stoparea/remisiunea celulelor canceroase) la nivelul gâtului 

şi capului, celulele salivare fiind parţial sau ireversibil distruse. Fumatul, prin efectul iritant al unor 

componenţi din fumul de țigară, combinat cu efectul termic, produce o retracţie gingivală ce lasă 

expuse porţiuni semnificative din cementul dentar, a cărui rezistenţă la atacul acid este inferioară 

smalţului dentar. Medicaţia antidepresivă, beta-blocantele, antihistaminele administrate pentru 

alergii, cât şi anumite boli (diabet, boli autoimune), pot duce la diminuarea fluxului de salivă, în 

special la persoanele în vârstă, având ca rezultat reducerea remineralizării din cauza lipsei de salivă 

şi creșterea semnificativă a riscul apariției cariilor. 

 Rolul ionului F
-
 în stabilitatea şi protecţia smalţului 

 În cazul existenţei ionului  F
-
 în salivă, ca urmare a folosirii unei paste de dinţi fluorurate, a 

unei ape de gură cu conţinut de F
-
, a consumului de apă fluorinată sau de administrare de 

medicamente cu conţinut de F
-
  (ex. Zymafluor), apare o reacţie de schimb a ionului hidroxid cu cel 

fluorură la nivelul hidroxiapatitei din smalţul dentar, rezultând fluoroapatita, care substituie 

hidroxiapatita din smalţul dentar: 

 Ca10(PO4)6(OH)2 + F
-
 → Ca10(PO4)6(OH)(F) +  HO

-
    (3) 

 Ca10(PO4)6(OH)(F) + F
-
 → Ca10(PO4)6F2 +  HO

-
    (4) 

 Solubilitatea fluoroapatitei în mediu acid este mult mai redusă decât a hidroxiapatitei (cu 

alte cuvinte valoarea pH-ului critic este scăzută şi secreţia de acid lactic ar trebui să atingă 

concentraţii aproape insuportabile pentru mucoasa bucală pentru a coborî pH-ul sub această nouă 

valoare critică), astfel încât atacul acid asupra smalţului dentar este mult diminuat. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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 Compuşi chimici folosiţi pentru albirea dinţilor, prieteni sau duşmani? 

 Modificarea culorii dinţilor (albirea dinţilor) ţine foarte mult de domeniul medicinii dentare 

estetice şi se poate face prin degradarea chimică a cromogenilor/cromatoforilor de pe dinte sau din 

dinte, colorarea dinţilor fiind fie efectul direct al unei igiene precare, al consumului sporit de ceai, 

cafea, vin roşu, morcovi, portocale, anumite medicamente, al fumatului pe termen lung etc. sau 

intrinsecă (nativă, de la formarea dintelui sau dobândită - încorporarea de tetraciclină), aceasta din 

urmă fiind localizată în interiorul smalţului sau a dentinei. Cromogenii/cromatoforii, fie că sunt de 

natură anorganică (în formă ionică Fe
2+

/Fe
3+

, Cu
2+

, Mn
2+

 sau complexată) sau organică (tanin, 

furfural, gudroane nicotinice), absorb o anumită componentă a luminii din domeniul vizibil şi 

reflectă lungimea de undă complementară, percepută de ochiul uman sub forma unei nuanţe galben-

maronii, cu efect estetic neplăcut, accelerat cu trecerea anilor, când smalţul dentar devine mai 

translucid. Degradarea lor se face prin intermediul oxigenului activ eliberat din apa oxigenată sau 

din peroxidul de carbamidă (substanţele active din componenta gelului de albire), folosite de sine 

stătătoare sau în conjuncţie cu o lampă UV şi este posibilă datorită prezenţei legăturii duble 

(carbonil sau aril) în structura cromogenilor/cromatoforilor [11]. Când oxigenul activ (un agent 

oxidant puternic rezultat prin reacția foto-Fenton a peroxidului și a fierului dizolvat) difuzează în 

dinte, acesta va descompune cromogenii ce oferă dintelui aspectul gălbui/maroniu neplăcut. 

Mecanismul de acţiune rezidă în pătrunderea oxigenului activ, [O], așa cum s-a amintit anterior, în 

zonele interstiţiale din structura cristalină anorganică din smalțul dinților sau a dentinei, 

fragmentând moleculele de pigment organic, ceea ce duce la componente pigmentate de dimensiuni 

mai mici ce absorb mai puțină lumină (de fapt componenta caracteristică unei anumite lungimi de 

undă), crescând fenomenul de reflexie şi generând implicit un "efect de albire". Pentru ca 

tratamentul de albire să aibă succes, trebuie diagnosticat corect tipul, intensitatea și localizarea 

colorației dinților. Problema este aici că oxigenul activ nu diferenţiază între cromogeni şi 

componentele organice esenţiale din structura smalţului şi a dentinei, oxidându-le deopotrivă şi 

determinând, în contrapondere pentru aspectul estetic plăcut al dintelui albit, o scădere a rezistenţei 

mecanice şi chimice cu efecte directe asupra creşterii sensibilităţii dinților şi iritarea gingiilor.  

O opţiune mai blândă este aceea a folosirii proteazelor, enzime ce asigură degradarea 

proteinelor (valabilă pentru unele pete de natură organică).  

Opţiunea folosirii laserului (distrugerea termică localizată, mergând până la vaporizarea 

componentelor cromatogene) nu este nici ea lipsită de efecte secundare, un timp de expunere sau o 

intensitate prea mare putând conduce şi la distrugerea componentelor utile din structura dentară 

[11]. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Efectul albirii prin simplă lustruire mecanică (cu alumină, silicaţi hidrataţi, surfactanţi), deşi 

nu foarte spectaculos, este de preferat oricărei forme de albire (chimică sau fizică) ce poate conduce 

la deteriorarea componentelor organice vitale din structura dintelui. În mod obligatoriu, după albirea 

dinţilor este imperios necesară o sigilare a porilor, fie cu hidroxiapatită fie cu alţi compuşi, pentru a 

diminua sensibilizarea acestora şi a preveni reapariţia rapidă a petelor. 

Ce altă alternativă există?  Dacă albirea chimică (forțată) a dinţilor nu este o necesitate 

profesională (actori, solişti vocali, politicieni etc.), caz în care ar fi parţial justificată, pentru o mai 

bună estetică și menținerea constantă a culorii naturale a danturii este de preferat o igienă normală 

prin perierea regulată a dinţilor cu o pastă de dinţi ce conţine substanţe de albire neagresive 

(cărbune activ, bicarbonat de sodiu, zeoliţi) şi folosirea unei ape de gură, renunţarea la fumat şi 

consumul excesiv de lichide colorate. Trebuie conștientizat aici că albirea dinţilor nu durează o 

veșnicie (durata variază între o lună şi cel mult un an), culoarea acestora fiind dictată de stilul de 

viață şi grija pentru igiena personală.   

 Cum partea alocată articolului se apropie de final, în măsura în care va suscita interes, 

subiectul materialelor inovative utilizate în restaurarea dentară va fi tratat într-un număr viitor.  
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ANTIOXIDANȚI 

 

Cu toate că unii cercetători consideră că atribuirea termenului de antioxidant unui compus 

este oarecum improprie deoarece acesta se referă la o proprietate chimică [1], totuși putem spune că 

antioxidanții sunt compuși care se oxidează ușor (cedează ușor electroni) și împiedică astfel 

oxidarea unor substanțe de către alți compuși (de ex. radicali liberi), numiți oxidanți (compuși care 

acceptă electroni) (Figura 1).   

Peste tot (în aer, în corpul uman, în materiale, etc) există o serie de compuși instabili și deci, 

foarte reactivi (doarece au un electron neîmperecheat), numiți radicali liberi care, prin reacții de 

oxidare, degradează sau distrug moleculele din jur [2]. În organismul uman, radicalii liberi ce conțin 

oxigen (de ex. radicalul superoxid (O2
−
) și radicalul hidroxil (OH•)), numiți specii reactive de 

oxigen (ROS), dacă depășesc o anumită concentrație [3], pot genera reacții în lanț care duc la 

distrugerea oxidativă a celulelor [4] și a materialului genetic din interiorul acestora ducând la 

diferite boli (cardiovasculare, respiratorii, Parkinson, Alzheimer, cancer, etc.) [3, 5].   

 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a modului de acțiune al unui antioxidant [6]. 

  

Organismul generează radicali liberi în timpul stresului, al procesării hranei sau în urma 

expunerii la radiații solare și toxine ca: tutun, poluanți și alcool [1]. Organismul are însă și 

mecanisme de reparare a distrugerilor oxidative, prin neutralizarea acestor radicali liberi, dar care 

nu sunt mereu eficiente pe termen lung [3].  

În organismul uman radicalii liberi pot fi inactivați de către enzime (de ex. glutation 

peroxidază, etc.) sau neenzimatic, de către substanțe antioxidante, care reprezintă un grup de mii de 

compuși foarte diferiți care au proprietatea de a se oxida ușor. Descompunerea neenzimatică a  

radicalilor liberi poate genera alți radicali liberi, dar care sunt mult mai puțin reactivi [3].  
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Antioxidanții specifici fie blochează formarea radicalilor liberi, fie îi anihilează, întrerupând 

astfel reacțiile în lanț de oxidare distructivă a biomoleculelor. Ei fac posibil acest lucru deoarece se 

oxidează ei înșiși foarte ușor, acționând ca reducători (Figura 1) [4]. 

Nu se știe încă exact cine a descoperit ”antioxidanții” însă unele informații sunt că au fost 

folosiți pentru prima dată în secolul al XIX-lea în industria cauciucului, când s-a identificat empiric 

că unele molecule încetinesc degradarea materialului. Antioxidanții se utilizează și în prezent în 

industria anvelopelor, iar din secolul XX ei au început să fie utilizați și pentru prevenirea oxidării 

alimentelor [6]. 

Deși cercetătorii și experții în domeniul sănătății studiau de mult timp antioxidanții, 

informații despre aceștia au apărut în literatura de specialitate la începutul secolului al XIX-lea. De 

fapt, fiecare compus antioxidant are propria istorie [7]. 

Conform altor autori, povestea antioxidanților datează din 1957, când cercetătorul americam 

Denham Harman a publicat teoria referitoare la efectele radicalilor liberi, rezultați în urma stresului 

oxidativ, asupra îmbătrânirii și anihilarea formării acestora de către antioxidanți [3]. 

Există antioxidanți (AO) produși în corpul uman (AO endogeni), iar alții care sunt introduși 

în organism doar prin dietă (alimente, suplimente alimentare, preparate farmaceutice) (AO exogeni) 

(Figura 2) [3]. 

 

Fig. 2. Exemple de AO endo- și exogeni [3, 8]. 

 

În funcție de solubilitatea lor, antioxidanții pot fi, de asemenea, împărțiți în AO liposolubili 

(de ex. caroten, ubichinona) care, în general, protejează membrana celulară și AO hidrosolubili (de 

ex. vitamina C) care reacționează cu oxidanții din celulă și plasma sanguină [4].  

Există AO naturali (cei enumerați mai sus) și AO sintetici (de ex. dibutil-hidroxitoluen 

(BHT), terț-butilhidrochinona (TBHQ), etc). Cei din urmă au fost utilizați de ex. în industria  
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mezelurilor, dar studiile au arătat că un consum continuu al acestora poate avea efecte negative 

asupra sănătății și se recomandă înlocuirea lor cu AO naturali [9]. 

Se cunosc peste 8000 de compuși diferiți cu proprietăți antioxidante [10]. 

 Unul dintre cei mai cunoscuți antioxidanți este vitamina C (acid 

ascorbic). Ea se găsește în majoritatea legumelor (de ex. 183 mg 

vitamina C/ 100 g ardei gras galben și 242 mg vitamina C/ 100 g ardei 

iute) și fructelor (o cană de căpșuni proaspete conțin 80 mg vitamina C 

[1], în 100 g coacăze negre se găsesc 181 mg vitamina C [11], etc), în 

special în citrice (de ex. o kiwi medie conține 71 mg vitamina C, în timp ce 100 g lămâie furnizează 

77 mg vitamina C) [11]. Necesarul zilnic de vitamina C al unui om este cuprins, în funcție de 

vârstă, între 50 și 100 mg [3].  

Puteți observa experimental acțiunea antioxidantă a sucului de 

lămâie (ce conține în proporție mare vitamina C și acid citric – un alt 

antioxidant foarte cunoscut) dacă tăiați un măr în jumatate și ”ungeți” cu 

zeama de lămâie o parte a suprafeței tăiate. După ce lăsați mărul un timp la 

aer veți observa că suprafața netratată a devenit maron, în timp ce partea 

”unsă” cu suc de lămâie nu și-a schimbat semnificativ culoarea. Mărul a devenit maron deoarece a 

fost oxidat de oxigenul atmosferic, în timp ce antioxidanții din sucul de lămâie au protejat împotriva 

oxidării cealaltă parte a mărului. Acțiunea antioxidantă are loc asemănător și în organism.  

Vitamina E cuprinde două categorii de compuși, numiți tocoferoli (cu catena fitil saturată) și 

tocotrienoli (cu catena nesaturată), fiecare având 4 membri (α, β, γ, și δ) care se deosebesc prin 

metilarea inelului cromanol (Figura 3) [12].  

 

Tocoferoli R
1
 R

2
 R

3
 Tocotrienoli 

α- tocoferol CH3 CH3 CH3 α- tocotrienol 

β- tocoferol CH3 H CH3 β- tocotrienol 

γ- tocoferol H CH3 CH3 γ- tocotrienol 

δ- tocoferol H H CH3 δ- tocotrienol 

 

Fig. 3. Structura generală a compușilor din clasa vitaminei E [13]. 
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Fiind un antioxidant liposolubil, vitamina E se depozitează în grăsimi și luptă împotriva 

radicalilor liberi ce atacă grăsimile din peretele celular. Printre sursele de vitamina E (tocoferolii 

sunt în concentrație mai mare, în timp ce tocotrienolii sunt mai rari [13]) se numără uleiurile 

vegetale (de floarea soarelui, de măsline), nucile, cerealele integrale, legumele cu frunze verzi [14] 

(Tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Concentrațiile de vitamina E (mg/L) din uleiuri alimentare uzuale  [12] 

Ulei alimentar α- tocoferol α- tocotrienol γ- tocotrienol δ- tocotrienol 

Palmier  152 205 439 94 

Tărâțe de orez 324 236 349  

Germene de grâu 133 26   

Cocos  5 5 1 19 

Unt de cacao 11 2   

Porumb  112    

Semințe de bumbac 389    

Arahide  130    

Măsline  51    

Soia  101    

Floarea soarelui 487    

 

Deși această vitamină a fost descoperită în 1922 de Evans și Bishop ca biomoleculă 

alimentară vitală pentru reprodcerea mamiferelor, rolul său biologic este încă în discuție. Se știe că 

α-tocoferolul este forma cea mai activă biologic, dar unele studii au arătat că tocotrienolii au acțiune 

antitumorală mai bună ca tocoferolii [12, 13]. Cu toate acestea, vitamina E este larg utilizată drept 

conservant în industra alimentară și cosmetică [15]. 

În alimente, antioxidanții sunt adăugați, în special, în cele care au un conținut mărit de 

grăsimi nesaturate cu risc mărit de oxidare. Numărul antioxidanților care pot fi folosiți este destul 

de mic. Printre ei se numără vitamina C și vitamina E sau, în termeni tehnici, E 300 și E 306, unele 

dintre puținele E-uri considerate inofensive [16].  

O clasă specială de compuși naturali cu proprietăți antioxidante o reprezintă polifenolii care, 

în funcție de numărul de inele fenolice conținute în moleculă și de grupările funcționale grefate pe 

acestea, sunt clasificați în acizi fenolici (hidroxibenzoici), 

flavonoide, stilbeni și lignani [10]. 

Resveratrolul (3,5,4’-trihidroxistilben) se găsește în 

struguri, vin (în special cel roșu), alune și alte plante. 

Diasteroizomerul trans are proprietăți antioxidante, 
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antiinflamatoare, cardioprotectoare, etc. [10]. Ca agent antioxidant, trans-resveratrolul poate proteja 

pielea de stresul oxidativ determinat de radiații UV [17].  

Flavonoidele se găsesc în legume și fructe, fiecare plantă conținând o combinație specifică 

de flavonoide.  Acțiunea antioxidantă a flavonoidelor este atribuită numeroaselor grupări hidroxil 

grefate pe inelele aromatice din structura lor. Se cunosc peste 6000 de flavonoide care diferă între 

ele prin tipul și poziția radicalilor pe scheletul de bază [3] (vezi Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Flavonoide: derivați de epicatechina. 

 

Se știe că persoanele care consumă alimente bogate în flavonoide (vegetale) sunt mai 

rezistente la anumite boli (cancer, cardiovasculare, etc.), dar aceste efecte pot fi datorate și altor 

constituenți ai plantelor, nu doar flavonoidelor. Pe de altă parte, nu există dovezi clare că principalul 

efect pozitiv al flavonoidelor este reprezentat de acțiunea lor antioxidantă. Rolul acestora este foarte 

greu de stabilit deoarece zilnic sunt consumați foarte mulți astfel de compuși și foarte puține studii 

s-au realizat pe flavonoide individuale pure.  

În concluzie, alimentele au diferite elemente nutritive, printre care și numeroși antioxidanți, 

care acționează împreună. Unii dintre noi consideră că ar trebui să ia suplimente alimentare pentru 

a-și administra toate vitaminele și mineralele de care au nevoie, dar suplimentele alimentare nu au 

aceeași compoziție ca alimentele naturale, iar în organism nutrienții acționează cel mai bine (de ex.  
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sunt mai bine absorbiți) dacă sunt luați din mediul natural, în cantitățile existente în alimente și în 

echilibru cu alți nutrienți. 

Unele diete moderne nu includ suficiente cantități de antioxidanți exogeni, iar excluderea 

uleiurilor și grăsimilor din hrană poate duce la deficiență de vitamina E. Deși o dietă bogată în 

antioxidanți este sănătoasă, trebuie totuși subliniat că antioxidanții nu vindecă bolile serioase [3], 

dar le pot preveni. 
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AURUL NOSTRU ROŞU 

 

 Încă de la începutul omenirii, sângele a avut o mare influenţă asupra speciilor umane. Chiar 

înainte de a se contura identitatea omului primitiv, acesta s-a ajutat pesemne de sânge în vânătoare. 

Roşul fiind astfel prima culoare percepută de om (aceasta apare deseori în textele homerice şi în 

scrierile sfinte). Încetul cu încetul atracţia aceasta a crescut până a ajuns să posede valenţe 

simbolice, ritualice, culturale, etc. Putem presupune, pe bună dreptate, că primitivii au pictat pereţii 

peşterilor în care trăiau cu sânge procurat mai mult ca sigur de la animale. Nu cred că se va putea 

demonstra această afirmaţie, întrucât sângele nu rezistă vremii, mai ales când este vorba de zeci de 

mii de ani. 

 Picturile rupestre, ce au ajuns până la noi au fost realizate cu diferiţi pigmenţi. Unul dintre 

aceştia, care pare a fi folosit încă din cele mai vechi timpuri, este ocrul roşu. Ocrul roşu este o argilă 

care conţine o cantitate mare de hematit (Fe2O3). Însuşi termenul de hematit provine din limba 

greacă şi înseamnă sânge. Legătura este de natura evidenţei. Acest ocru a fost un bun înlocuitor al 

sângelui care a învins trecerea ireversibilă a necruţătorului timp. 

 Pe lângă valoarea sa culturală (picturile murale), ocrul roşu a fost întrebuinţat ca înlocuitor 

al sângelui în unele ritualuri, cum ar fi stropirea cadavrelor cu el. Acest ritual a fost răspândit peste 

tot în lume [1]. Sângele fiind un simbol al vieţii, ocrul nu va putea fi decât un simbol al unei alte 

vieţi de dincolo de moarte. 

 Cu evoluţia societăţii, omul descoperă alţi pigmenţi sau alte căi de a-şi procura aceşti 

subtituenţi ai sângelui: realgarul (As4S4), cinabrul (HgS), etc. Trecând de la începutul preistoriei pe 

meleagurile alchimiei chineze, mai dau un exemplu în care cinabrul este folosit ca ingredient în 

vederea obţinerii nemuririi. În Făurari şi alchimişti, Mircea Eliade ne prezintă o reţetă a 

alchimistului Pao Pu Tzu, care spune că amestecând cinabru cu miere (într-un raport de 3:1) se 

obţin, după o uscare la soare, pilule de mărimea seminţelor de cânepă. Aceste pilule au efecte 

miraculoase: înnegresc părul alb, fac să crească la loc dinţii căzuţi şi consumându-le timp 

îndelungat ne dau nemurirea [2].
 
Toate cele trei ingrediente au valori sacre: cinabrul, mierea, 

soarele, ele fiind, într-un fel sau altul, simboluri ale vieţii.  

 Dar ce compus ne dă culoare sângelui? Inconfundabila culoare a sângelui nostru este dată de 

hemoglobină (roşie). Aceasta este alcătuită dintr-o proteină (globină) şi hem. Hemul este un compus 

al fierului cu un ciclu porfirinic (din greacă şi înseamnă violet) pe care ni-l putem imagina ca pe un 

inel în centrul căruia se află atomul de fier. Fierul (Fe) este „prins” de inel prin patru legături cu  
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patru atomi de azot. Dacă privim aceste inel ca fiind paralel cu pământul, observăm că fierului îi 

mai rămân două posibilităţi de legare: sub inel şi deasupra lui. Globina se leagă în partea de jos, iar 

valenţa liberă a fierului este satisfăcută de oxigen (O2). După cedarea oxigenului la țesuturi, 

hemoglobina preia dioxid de carbon (CO2) (circuitul gazelor în organism) care după reacția cu apa 

se fixează la grupări aminice din componența globinei. Ionul de fier se oxidează după fixarea 

oxigenului sub formă de anion superoxid.   

 Cum am văzut, culoarea este dată de această combinaţie a fierului cu hemul, dar ce se 

întâmplă dacă înlocuim fierul cu un alt ion metalic? Înlocuindu-l cu cupru (Cu) în alt sistem proteic 

se obţine hemocianina care se găseşte în unele moluşte şi este albastră înainte de fixarea oxigenului. 

Există expresia „a avea sânge albastru” care înseamnă a fi nobil, a fi înstărit, etc. Aceasta poate veni 

de la faptul că nobilii obişnuiau să mănânce cu tacâmuri de argint, putând astfel să absoarbă argintul 

în organism, iar acesta prin reducere la nivelul epidermei dă naştere la o nuanță albăstruie a 

acesteia.  

 Îmi justific comparaţia sângelui cu aurul prin prisma atracţiei, fascinaţiei omului asupra lor. 

Excluzând starea lor naturală, omul le-a înzestrat cu valori culturale, mitice, ritualice, etc., valori 

care nu se vor pierde prea curând. 
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GLUME de pandemie 

 Mesaj pentru bărbați: 

Pentru o igienizare cât mai bună a mâinilor spălați vase de cel puțin trei ori pe zi.  

 Râsul este cel mai bun medicament. Dar dacă râzi singur clar îți mai trebuie și alte 

medicamente. 
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Schema 1. 

 

CARBONUL - STĂPÂNUL INELELOR 

 

În anul 2019, dedicat Sistemului periodic al elementelor chimice, 

carbonul surprinde din nou cu descoperirea unui nou alotrop, un 

homociclu format din 18 atomi de carbon (Schema 1) [1], după ce în anii 

’90 a făcut senzaţie descoperirea fullerenei, C60, molecula în formă de 

minge de fotbal [2]. 

 În familia compuşilor homoatomici, funcţie de structura electronică 

şi electronegativitatea lor, elementele au tendinţe diferite de a forma 

structuri poliedrice, de tip cluster (molecule în formă de cuşcă), structuri bidimensionale (ciclice) 

sau uni-dimensionale (liniare), cum este schiţat în Figura 1. Astfel, atomul de bor formează specii 

poliedrice deficiente în electroni, atomul de carbon formează structuri 3D (diamant), clusteri 

(fullerene) şi sisteme bidimensionale (grafit, grafene), atomii de azot au tendinţa de a forma 

molecule diatomice, în timp de atomii de fosfor cu electronegativitate mai mică formează clusteri 

(fosforul alb-P4), atomii de oxigen molecule diatomice, în timp ce atomul de sulf formează structuri 

ciclice (S6 sau S8) sau liniare [3]. 

 

Fig 1. Clusteri, cicluri şi polimeri homoatomici 

 

Formele alotropice
1
 ale carbonului: grafit, diamant, fullerene, nanotuburi, grafene şi altele, 

au structuri variate funcţie de tipul de valenţă, tipul de legătură formată şi de conectivitate. De 

exemplu, fiecare atom de carbon se poate lega la patru atomi vecini, prin legături simple, într-un  

                                                           
1
 Alotropia (greacă veche ἄλλος -allos-alta și τρόπος -tropos-forma) este proprietatea unor elemente chimice de a exista 

în mai multe forme structurale diferite. Termenul a fost propus în 1841 de către savantul suedez Jakob Berzelius (1779-

1848). Alotropia elementelor este doar un caz special al fenomenului de polimorfism cunoscut pentru compuși. 
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model în formă de piramidă trigonală, hibridizare sp
3
, ca în diamant; sau poate avea trei 

conectivităţi, ca în modelele hexagonale, hibridizare sp
2
, modele întâlnite în structura grafitului. 

Descoperirea alotropilor din această ultimă categorie, în care atomii de carbon sunt triconecşi şi 

care cuprinde fullerene [2], nanotuburi [4], grafene [5] au dus la o explozie de cercetări din ultimii 

ani în domeniul nou al alotropilor sintetici ai atomului de carbon. Multe dintre acestea au încercat să 

răspundă la întrebarea dacă alotropii în care atomul de carbon are 2 conectivităţi sunt stabili şi dacă 

se pot obține [6]. Un homociclu de atomi de carbon, Cn, este un compus chimic format dintr-un 

număr n de atomi de carbon legați covalent într-un ciclu. Deoarece compusul chimic conţine numai 

atomi de carbon, este considerat un alotrop de carbon. S-a pus în evidenţă existența homociclurilor 

de carbon în faza gazoasă, dar aceste specii nu au putut fi caracterizate structural, fiind extrem de 

reactive [6, 7]. 

Modelele posibile de legătură includ toate legăturile duble (o structura ciclică cumulenică) 

sau alternanța legăturilor simple și triple (structura ciclică poli-ină). De-a lungul timpului multe 

studii teoretice au dezbătut cele două modele. Roald Hoffman
2
 a prezis în 1966 stabilitatea ciclului 

de 18 atomi de carbon (Figura 2) [8]. Molecula ciclică C18 pare să fie, conform estimărilor teoretice, 

cel mai mic ciclu de atomi de carbon stabil termodinamic, cu o energie 72 kcal/mol. 

 

Fig 2. Stabilitățile lanțurilor liniare  vs. cicluri poligonale, Cn, calculate prin metoda 

Extended Hückel [8]. 

  

Pentru homociclul C18, structurile posibile pot fi poli-

inice, cu legături alternative simple și triple de lungimi 

diferite (simetrie D9h) (Schema 2 a) sau cumulenice cu 

legături duble consecutive (simetria D18h), (Schema 2 b) şi  

                                                           
2
 Roald Hoffmann-premiul Nobel pentru chimie în 1981. 
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estimarea stabilității lor s-a dovedit în timp a fi dependentă de tipul şi precizia metodei de calcul 

folosite. Astfel, majoritatea metodelor de tipul teoriei funcționalului densității (Density Functional 

Theory-DFT) și a calculelor de tipul teoriei perturbațiilor Møller-Plesset (MP2) prezic că geometria 

cea mai stabilă, cu cea mai mică energie este cumulenică, cu simetria D18h [9, 10], în timp ce 

metodele de calcul Hartree-Fock, Monte Carlo și “coupled cluster” (CC) prevăd în starea 

fundamentală o structură de tip poli-ină, cu simetria D9h [6, 11, 12]. 

Denumirile folosite în literatură pentru homociclul de 18 atomi de carbon variază şi ele 

funcţie de modelul structural propus: ciclo[18]carbon, ciclooctadeca-octadeca-ena sau 

ciclooctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nona-ina.  

Au fost multe încercari de a sintetiza homocicli de atomi de carbon sau măcar precursori ai 

acestora. Câteva dintre ele s-au materializat în compuşi care au putut fi analizaţi structural prin 

difracţie de raze X pe monocristal (Figura 3). 

 

 

Fig. 3. Structuri de raze X pe monocristal obţinute pentru cicluri de 18 atomi de carbon de tip 

 hexa-ine (a)[6], (b) [13] și (c) [14]. 

 

Utilizând o metodă adaptată după Rubin, Diederich şi colaboratorii [15] (Schema 3), 

chimistul Lorel Scriven, de la Universitatea din Oxford sintetizează C24O6, forma oxo a 

homociclului de 18 atomi carbon (ciclo[18]carbon) şi trimite probele laboratoarelor de cercetare la 

IBM din Zurich, Elveția pentru a fi studiate prin microscopie electronică (scanning tunneling 

microscopy –STM și atomic force microscopy-AFM), ca o abordare alternativă pentru studierea 

moleculelor extrem de reactive, prin izolarea lor pe o suprafață inertă la temperatură scăzută 

[Error! Bookmark not defined.]. La  

 

(a) (b) (c) 
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IBM, studiul a fost condus de Katharina Kaiser,
3
 specializată în caracterizarea moleculelor 

individuale (single molecule) și manipularea acestora prin STM şi AFM [1]. STM se bazează pe 

conceptul de tunelare cuantică. Atunci când un vârf conductor este adus foarte aproape de suprafața 

de examinat, se aplică o diferență de tensiune care poate permite electronilor să fie extraşi de pe 

suprafaţa prin tunelare în vid. Curentul de tunelare rezultat este o funcție a poziției vârfului, a 

tensiunii aplicate și a densității locale de stări (LDOS) a probei studiate. Informațiile sunt obținute 

prin monitorizarea curentului pe măsură ce poziția vârfului scanează pe toată suprafața și este de 

obicei afișată sub formă de imagine. Prin microscopia de tunelare este posibilă manipularea 

individuală a atomilor şi mutarea lor. 

 

 

Schema 3. Sinteza C24O6, forma hexa-oxo a homociclului de 18 atomi carbon  

(ciclo[18]carbon).
4
 

 

Prin depunerea moleculelor de C24O6 pe un strat de NaCl pe o suprafaţă de Cu(111) la o 

temperatură de 5K, într-o camera de vid înalt, prin tehnica STM a avut loc eliminarea moleculelor 

de CO în stare solidă şi identificarea moleculei ciclo[18]carbon (Schema 4). 

Caracterizarea homociclului de carbon 18 prin microscopie de forță atomică de înaltă 

rezoluție a evidențiat o structură poli-inică cu poziții definite de legături triple și simple alternative 

(Figura 4). 

                                                           
3 Katharina Kaiser a terminat masterul la Universitatea din Göttingen, Germania în grupul profesorului 

Martin Wenderoth unde lucra la implementarea unei configurații optice speciale în interiorul unui STM, 

după care și-a continuat doctoratul în grupul profesorului  Leo Gross încă din 2018, fiind doctorandă la data 

publicării studiului.  

4
 i) Li-C≡C-Si(i-Pr)3, TMS-C; ii) MeOTMS, TMSOTf, iii) Li-C≡C-SiMe3, MeOTMS ,TMSOTf; iv) TBAF, v)CuCl, 

TMEDA, acetona; vi) H2SO4 conc., CH2Cl2. TMS = trimetilsilil; TIPS = triizopropilsilil; Tf = triflat; TBAF = fluorura 

de tetra-n-butilamonium; TMEDA = N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina. 

O O

M e O O M e

MeO OMe

MeO OMe

Me3Si Si(i-Pr)3

MeO OMe

MeO OMe
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Schema 4. 

 

Fig. 4. Imagini AFM ale moleculei C18 induse prin decarbonilarea C24O6. 

Sursa https://www.nature.com/articles/d41586-019-02473-z [16] 

 

Molecula ciclică C18, cu simetrie D9h este neutră din punct de vedere al sarcinii. Se pare că 

molecula prezintă o bistabilitate de sarcină, trecând în forma negativă a sarcinii într-o geometrie 

mai puţin simetrică şi mai puţin plană. Structura alternantă a legăturilor simple şi triple dintre atomii 

de carbon devine interesantă pentru proprietățile de semiconductor sugerate pentru ciclurile sau 

lanţurile de atomi de carbon. Aceste proprietăţi le-ar putea face utile drept componente ale unor 

viitori tranzistori moleculari [16]. Ulterior, cercetătorii din Spania au folosit tehnici de calcul pentru 

a sonda proprietățile structurale și electronice ale moleculei și au descoperit că aceasta are un 

caracter acceptor de electroni [17]. 

Rămâne însă problema dacă C18 este suficient de stabil la ridicarea de pe suprafața de sare și 

dacă poate fi sintetizat mai eficient, nu doar o singură moleculă la un moment dat. Dincolo de 

aceasta însă, punerea în evidenţă a primului ciclu de atomi de carbon rămâne o realizare fantastică 

obţinută în comun de către chimişti, fizicieni şi teoreticieni.  

 

“One Ring to rule them all, One Ring to find them, 
One Ring to bring them all and in the darkness bind them…” 
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Tolkien, J. R. R.  The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings, 1954, Boston 
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,,Măsoară ce poţi măsura şi fă măsurabil ceea 

ce nu poţi măsura în acel moment.'' Galileo Galilei  

 

EXTRACŢIA ÎN CHIMIE 

 

 Chimia analitică este o ramură a chimiei care are ca obiect de studiu identificarea şi 

cuantificarea elementelor, moleculelor şi diverșilor compuşi chimici din diverse tipuri de probe şi 

diverse matrici (biologice, farmaceutice, de mediu).  

 Conform definiției, domeniul chimiei analitice se poate împărţi la rândul lui în chimie 

analitică calitativă (care îţi spune ce se găsește într-o probă, face doar identificare, dar nu îţi spune 

concentraţia/cantitatea în care se găseşte/găsesc compusul/compușii) şi chimie analitică cantitativă 

care permite cuantificarea compuşilor chimici de interes, numit analiţi. 

 Determinarea cantitativă/cuantificarea compuşilor chimici devine din ce în ce mai dificilă 

atunci când aceştia se găsesc la nivel de urme (adică la niveluri de concentraţii foarte mici sau 

extrem de mici, de tipul: ppm - părţi per milion (mg/L, 10
-6 

g/mL), ppb - părţi per bilion (μg/L, 10
-9 

g/mL), ppt - părţi per trilion (ng/L, 10
-12 

g/mL) sau chiar ppq - părţi per quadrilion (pg/L, 10
-15 

g/mL)). 

 Atunci când un compus chimic se găseşte în proba de analizat la niveluri de concentraţii atât 

de mici, pentru analiza sa este necesară utilizarea unei tehnici de extracţie care să permită transferul 

selectiv al acestui compus dintr-un mediu în altul cât şi concentrarea acestuia pentru a-l aduce la un 

nivel optim al concentraţiei din punct de vedere al tehnicii analitice de detecţie/cuantificare utilizate 

ulterior. 

 Tehnicile de extracţie se cunosc încă din antichitate. Se presupune că egiptenii ştiau să 

distile alcoolul înainte de descrierea procesului de către arabi şi greci [1]. Tot în acele timpuri, 

oamenii fiind atraşi probabil de inserțiile de aur din minereuri au încercat să le extragă din mediul 

lor. 

Dacă iniţial tehnicile de extracţie au fost dezvoltate empiric şi nu aveau ca scop decât 

extracţia metalelor preţioase din minereuri, fapt ce a dus la o dezvoltare a acestora în epoca 

alchimiei, ulterior s-au pus şi bazele înţelegerii fundamentelor teoretice şi experimentale ale 

acestora, dezvoltându-se noi teorii/principii care au dus la o mai bună aplicare a acestor tehnici.  

 În perioada alchimiei s-au făcut multe descoperiri valoroase atât în ceea ce priveşte 

instrumentaţia chimică (dovadă fiind apariţia alambicului care a fost precursorul aparatelor de  
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elemente) cât şi tipurile de reacţii posibile, deşi nu au fost descoperite noi elemente. Majoritatea 

procedeelor din perioada alchimiei se bazau pe amestecare, încălzire, fierbere, răcire, dezagregare 

[1]. Detalii despre alchimie se pot găsi în articolul scris de Cosmin Tudor ,,A fost alchimia o 

prechimie? ", din revista Chimia, nr. 5. 

 În general, tehnicile de extracţie se pot clasifica în funcţie de mediul din care se extrage 

analitul în extracţie din medii solide (extracția Soxhlet), lichide sau gazoase, iar din punct de vedere 

al mediului de extracţie (mediul în care se extrage analitul) în extracţie lichid-lichid, extracţie în 

fază solidă. 

 Un aspect de care trebuie să se ţină seama mai ales în analizele de urme şi ultra urme este 

contaminarea probelor. Aceasta poate să conducă la erori în rezultatele analitice, dar acest subiect 

va fi explicat într-un articol viitor. 

 Deşi domeniul extracţiei în chimia analitică este unul vast, care cuprinde mai multe tehnici, 

cele mai importante tehnici de extracţie sunt extracţia lichid-lichid şi extracţia în fază solidă, care 

vor fi descrise pe scurt, în continuare. 

 Extracţia lichid-lichid (sau extracţia cu solvenți, în engleză liquid-liquid extraction (LLE) 

sau shake flask extraction), una dintre cele mai vechi tehnice analitice [1], presupune distribuirea 

compusului de interes între doi solvenţi nemiscibili (de obicei un solvent organic şi un solvent 

polar-apa). Extracţia lichid-lichid se realizează într-o pâlnie de separare (Figura 1), care este agitată 

puternic pentru a se realiza transferul analitului dintr-un solvent în altul. După agitare se așteaptă 

separarea celor doi solvenți sub forma unor straturi după care se colectează mediul în care a fost 

extras analitul. Cum majoritatea probelor de analizat sunt apoase, de obicei, stratul de solvent 

organic este cel care interesează (în care s-a extras analitul), iar acesta poate să fie plasat la partea 

superioară sau  

 

Fig. 1. Pâlnie de separare utilizată la extracţia lichid-lichid 
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inferioară a pâlniei, în funcţie de densitatea lui, în comparație cu cea a mediului apos. În acest caz 

procesul de separare (extracția) se bazează pe diferenţa de solubilitate a analitului între cei doi 

solvenţi.  

 Trasferul analitului dintr-un solvent în altul, care stă la baza extracției lichid-lichid, atinge la 

un moment dat un echilibru care poate fi descris de următoarea relație:  

Aaq ↔ Aorg      (1) 

unde A este specia de interes, indicii”aq” și ”org” se referă la faza apoasă, respectiv la faza 

organică. 

 Extracţia lichid-lichid este descrisă de o constantă a acestui echilibru, numită constantă de 

distribuţie sau constantă de repartiție a analitului, dată de expresia (2) 

     Kd = 
[𝐴𝑜𝑟𝑔]

[𝐴𝑎𝑞]
      (2) 

unde [𝐴𝑜𝑟𝑔] este concentraţia la echilibru a compusului A în solventul organic şi [𝐴𝑎𝑞] este 

concentraţia la echilibru a compusului A în solventul apos. 

 Un avantaj al LLE îl reprezintă volumul mare de date experimentale acumulat de-a lungul 

timpului, ceea ce face posibilă atât alegerea corectă a solventului organic, a pH-ului, tipului şi 

concentraţiei reactivilor, cât şi explicarea modului în care acești parametri afectează selectivitatea 

extracţiei pentru diferite aplicaţii [2]. 

Printre dezavantajele extracţiei lichid-lichid se numără a) utilizarea de volume mari de 

solvenţi organici care poluează, b) formarea emulsiilor care sunt dificil de înlăturat şi pentru 

spargerea lor fie este necesară adăugarea unei sări care să crească tăria ionică a fazei apoase sau a 

unui volum de solvent organic mai puţin polar; fie se utilizează centrifugarea, refrigerarea [3], c) nu 

poate să fie uşor automatizată, d) nu se pot obține factori de concentrare mari deoarece nu se pot 

utiliza rapoarte mari între volumul de solventul organic şi volumul de solvent apos [2]. Pentru a 

asigura o concentrație optimă a analitului în faza organică, volumul de solvent organic (Vorg) utilizat 

trebuie să fie mult mai mic decât volumul probei apoase (Vaq), raportul volumelor determinând 

factorul de concentrare. De exemplu, dacă volumul de probă apoasă este de 10 mL și dorim să 

concentrăm de 10 ori analitul A, volumul de solvent organic adăugat trebuie să fie de 1mL. Pentru 

concentrări mai mari ale lui A, separarea celor două faze nu se mai poate realiza corespunzător și în 

consecință, cel mai mic raport Vorg/Vaq care se poate folosi este 0,1 [3]. Pentru a obține un 

randament de extracţie cât mai mare și respectiv un factor de concentrare mare este necesar să se 

efectueze extracţii repetate cu volume mici de fază organică în loc de o singură extracție cu un 

volum mare [3].  
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În continuare veți putea afla câte ceva despre extracţia în fază solidă. Extracţia în fază solidă 

(în engleză: solid phase extraction (SPE)) este o tehnică care, spre deosebire de extracţia lichid-

lichid, presupune adsorbţia analitului pe un material solid şi desorbţia sa într-un solvent organic 

corespunzător. Cele patru etape prin care de realizează un proces de separare în fază solidă (Figura 

2) sunt: 1) activarea adsorbantului, 2) reţinerea analitului pe adsorbant, 3) eliminarea compuşilor 

interferenţi şi 4) desorbţia analitului într-un solvent organic, numit eluent [3]. Principiul SPE se 

bazează pe retenţia selectivă a analiţilor pe adsorbant prin interacţii nonpolare, polare sau ionice şi 

implică o chimie între analit, adsorbant şi solvent [2]. Extracţia în fază solidă a fost inventată la 

mijocul anilor 1970 şi a ajuns să fie o alternativă la extracţia lichid-lichid. 

 

Fig. 2.Etapele unei proceduri de extracţie în fază solidă [4]. 

 

Materialul adsorbant folosit în extracţia în fază solidă este amplasat în cartuşe de polietilenă 

sau polipropilenă și este susţinut de frite de polipropilenă. Chimia materialului adsorbant este uneori 

destul de complexă, de obicei se utilizează adsorbanţi de tip silicagel sau silicagel de care au fost 

ataşate lanțuri hidrocarbonat (etil, octil, octadecil) pentru a-i mări afinitatea pentru compuşii 

nepolari (a-i mări hidrofobicitatea). Pe lângă adsorbanţii de tip silicagel se pot utiliza şi adsorbanţi 

polimerici [3].  

În prezent, extracţia în fază solidă a înlocuit extracţia lichid-lichid şi este extrem de utilizată 

pentru concentrarea poluanţilor organici din apă, pentru purificarea medicamentelor sau izolarea și 

concentrarea lor din sânge, plasmă şi urină, la extracţia diferiților compuşi din alimente şi băuturi.  

 Avantajele SPE includ: a) un grad de recuperare şi concentrare mare a analiţilor, b) 

posibilitatea de automatizare, c) reducerea consumului de solvenţi organici şi d) compatibilitate cu  

analiza cromatografică pentru compuşii care necesită separare. Extracţia în fază solidă conduce la 

atingerea unor limite de detecţie mai mici (adică se pot detecta concentrații mai mici de compuși de  
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interes din probă) comparativ cu alte tehnici de extracţie [5]. Dezavantajul SPE este, în principal, 

legat de aspectele de fabricație ale cartuşului şi a modului de împachetare a adsorbantului solid. O 

altă problemă care poate apărea este o retenţie foarte puternică a analitului pe adsorbant, ceea ce 

poate conduce la o desorbţie incompletă a compusului de interes în solventul organic folosit în 

ultima etapă, dar și invers, o interacţie slabă a analitului cu adsorbantul poate să conducă la 

pierderea acestuia în etapele de adsorbție și/sau de spălare.  

 Atât poluanţii cât şi medicamentele pot fi extrase şi concentrate folosind extracţia în fază 

solidă, cu un randament de extracţie mai mare decât cel al extracţiei lichid-lichid. Dacă în cazul 

poluanţilor pot fi disponibile volume mari de probă (de exemplu: apă) pentru a putea concentra 

analiţii ce se găsesc la concentraţii foarte mici (de ordinul ppt sau ppq), în cazul medicamentelor 

aflate în medii biologice, volumul de probă recoltat este mic și drept urmare, cel supus extracţiei 

este foarte mic, de câţiva mililitri, iar concentrarea se realizează într-un volum şi mai mic de eluent, 

de câţiva microlitri [6]. 

 Tehnicile de extracţie sunt indispensabile în chimia analitică, utilizarea acestora permiţând 

izolarea și concentrarea analiţilor de interes aflați la concentrații foarte mici în probele reale, lucru 

rar întâlnit acum ceva decenii. Extracţia este un domeniu în continuă dezvoltare.  
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EXTRACȚIA LICHID – LICHID, CA APLICAȚIE A ECHILIBRELOR 

CHIMICE ÎN SOLUȚIE 

 

 În nr. 2/2017 al revistei CHIMIA, s-au prezentat principii de bază ale echilibrelor chimice; 

cele care au loc în soluție apoasă, se stabilesc între donori și acceptori ai unor particule de schimb.  

 Pentru ca un compus D1 să poată dona o particulă (notată ), trebuie să existe în soluție un 

acceptor A2 care să aibă capacitatea de a primi acea particulă. Astfel, prin cedarea particulei, 

donorul D1 se transformă în forma sa conjugată, acceptoare de particulă (A1) (ecuația 1), iar 

acceptorul A2, prin primirea particulei, trece în forma sa conjugată, donoare de particulă (D2) 

(ecuația 2). Echilibrul chimic global este redat în ecuația (3): 

 

 

 

  

În funcție de natura particulei de schimb (notată ) dintre donori și acceptori, echilibrele 

chimice în soluție se clasifică astfel (tabelul 1): 

 

Tabelul 1. Tipuri de echilibre chimice în soluție 

Tipul de echilibru chimic Natura particulei de schimb,  Ecuația echilibrului chimic 

Acido-bazic (protolitic) Proton (H
+
, care există în 

soluție apoasă în formă 

hidratată, ca ion hidroniu 

H3O
+
) 

A1+ H2O B1+ H3O
+ 

B2+ H3O
+
A2+ H2O 

A1 + B2    B1 + A2 

Redox Electron Ox1 + ne
- 
 Red1 

Red2 - ne
- 
 Ox2 

Ox1 + Red2  Red1+Ox2 

Cu formare de complecși ligand (L)- Ion sau moleculă (notată ) nL +   Ln 

 

 Echilibrele chimice sunt dinamice, astfel că, prin modificarea condițiilor de lucru, acestea 

pot fi deplasate într-un sens sau altul. Pentru ca un echilibru chimic să fie deplasat practic total de la 

stânga la dreapta, constanta echilibrului chimic (Ke) trebuie să fie mai mare ca 1. Cu cât valoarea Ke 

este mai mare, cu atât echilibrul este mai mult deplasat spre dreapta.  

 Echilibrele chimice în soluție au numeroase aplicații atât în chimia analitică cât și în cea 

preparativă. 
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Faza organică

Faza apoasă
Aaq

Aorg

K
D

 

 

Compușii organici care au caracter slab acid sau slab bazic pot fi extrași din faza apoasă într-o 

fază neapoasă, nemiscibilă cu apă, ținându-se seama de următorii factori: 

- solubilitatea compusului în apă și în solventul organic 

- constanta de aciditate a cuplului acid/bază conjugată din care face parte compusul de extras 

- polaritatea solventului organic 

- pH-ul fazei apoase. 

 Extracţia lichid-lichid se bazează pe transferul unei substanţe A dintr-o fază lichidă în alta, 

pe baza solubilităţii diferite a acesteia în cele două faze lichide nemiscibile. De obicei, una din faze 

este apa (notată aq) sau o soluţie apoasă, iar cealaltă fază este un solvent organic (notat „org”).  

 Dacă se consideră un compus neutru, A, repartiția sa între cele două faze lichide nemiscibile 

are loc pe baza echilibrului: 

Aaq  Aorg                   (4) 

 Mărimea ce caracterizează repartiţia compusului A între două faze lichide nemiscibile se 

numeşte coeficient de partiţie (notat P sau KD): 

                                                   

                                     (5) 

 

Distribuţia unui compus neionizat între două faze lichide nemiscibile 

Repartiţia unui analit neionizat între cele două faze lichide nemiscibile este prezentată în Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

  

Dacă se consideră 100 mg de compus A, sub formă neionizată în ambele faze lichide, iar volumele 

acestora sunt egale cu 50 mL, concentraţiile compusului A în cele două faze, după extracţie (Figura 

2), sunt: 

[A]org = 66,7/50 = 1,33 mg/mL 

[A]aq = 33,3/50 = 0,67 mg/mL 

 P = [A]org/[A]aq = 1,33/0,67 = 2 

 

 
 aq

org
D

A

A
KP 

Fig. 2.  Distribuţia de masă a unui compus neionizat 

între faza apoasă şi faza organică 
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Fig. 1. Distribuţia unui compus neionizat între două 

faze lichide nemiscibile (faza apoasă şi faza organică) 
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Fig. 4.  Distribuţia unui acid slab 

între două faze lichide nemiscibile 

 

 Distribuţia unui compus ionizabil între două faze lichide nemiscibile 

 Se presupune că iniţial, în faza apoasă sunt 100 mg compus A, din care se extrag în faza 

organică 40 mg.  

Deci, în soluţie apoasă rămân, după extracţie, 100 – 40 = 60 mg, din care: 

Fracţie ionizată = FI = 40/60 = 0,66 

Fracţie neionizată = FN = 20/60 = 0,33 

 

 Repartiţia formei neionizate a compusului între cele 

două faze lichide nemiscibile este prezentată în Figura 3. 

Concentraţiile speciilor ionizate şi neionizate în cele două faze 

lichide nemiscibile se calculează astfel: 

[A]org = 40/50 = 0,8 mg/mL 

[Aneionizat]aq = 20/50 = 0,4 mg/mL 

[Atotal]aq = (20+40)/50 = 1,2 mg/mL 

 P = [A]org/[Aneionizat]aq = 0,8/0,4 = 2 

 Aşa cum se observă, în formula de calcul a coeficientului de distribuţie (5), se introduc la 

numărător şi numitor concentraţiile compusului în forma neionizată.  

 Mărimea “raport de distribuţie” (numit şi coeficient de distribuţie aparent) conţine la 

numitor suma concentraţiilor formelor ionice şi neionice ale analitului în faza apoasă, adică, 

concentraţia totală de compus în faza apoasă, după extracţie:   

P aparent = D = [A]org/[Atotal]aq           (6) 

 În cazul de faţă, D = 0,8/1,2 = 0,67 

dar D poate fi scris şi astfel: 

D = (0,8/0,4)  0,33 = P  Fracţie neionizată  

 Altfel spus, raportul de distribuţie este egal cu produsul dintre coeficientul de partiţie P şi 

fracţia de compus neionizat în faza apoasă.  

 

 

 

 Un acid slab participă în soluţie apoasă la echilibrul 

protolitic descris în Figura 4. Fiind parţial disociat, un compus 

cu caracter slab acid, poate exista în fază apoasă, atât în forma 

nedisociată (HAaq), cât şi în formă disociată (A
-
). Cele două  

Extracția lichid-lichid a unui compus slab acid (notat HA) 

Fig. 3.  Distribuţia de masă a unui compus 

ionizat între faza apoasă şi faza organică 
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specii chimice formează un cuplu acid/bază conjugată (notat HAaq/A
-
), caracterizat de constanta de 

aciditate Ka.  

Concentraţiile acidului slab în cele două faze lichide, după extracţie sunt: 

[HAorg, total] = [HAorg]     (7) 

Coeficientul de partiţie este de forma: 

[HAaq, total] = [HAaq] + [A
-
]    (8) 

             (9) 

 

iar raportul de distribuţie se scrie: 

 

(10) 

 

 Dacă se împart numărătorul şi numitorul expresiei (10) cu [HAaq], D ia forma: 

 

                                                                             

                                                                                                                               (11) 

 

 Pentru a putea scrie formula raportului de distribuţie în funcţie de mărimile pH şi pKa, se 

ţine seama de expresia constantei de aciditate a cuplului acid/bază conjugată (HA/A
-
) din care face 

parte acidul supus extracţiei: 

 

                                               (12)                                                                                   (13) 

 

                                                                                                                               (14) 

 

 Deci, raportul de distribuţie al unui acid slab între faza organică şi faza apoasă (D) este dat 

de relaţia:  

                                                                                                               (15) 

 Din relaţia (15), se observă că, scăderea pH-ului, face ca numitorul sa fie mai mic; deci, 

creşte raportul de distribuţie, adică se extrage o cantitate mai mare de acid slab în faza organică. 

Practic, extracţia are eficienţa maximă dacă pH-ul fazei apoase este cu cel puţin două unităţi mai 

mic decât valoarea pKa-ului caracteristic cuplului acid/bază conjugată din care face parte acidul 

supus extracţiei. 

]aq[HA

]org[HA
P 
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]org[HA

]totalaq[HA
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D
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Fig. 5.  Distribuţia unei baze slabe 

între două faze lichide nemiscibile 

 

 

 O bază slabă participă în soluţie apoasă la echilibrul protolitic descris în Figura 5. Fiind 

parţial disociat, un compus cu caracter slab bazic poate exista în fază apoasă în forma nedisociată 

(Baq) şi în formă protonată (BH
+
). Cele două specii chimice formează un cuplu acid/bază conjugată 

(notat BH
+
/Baq). Concentraţiile bazei slabe în cele două faze lichide, după extracţie sunt: 

[Borg, total] = [Borg]                                (16) 

[Baq, total] = [Baq]+[BH
+

aq]                                   (17) 

 iar mărimile P si D sunt date de relaţiile (18) și (19): 

 

                                                                                (18) 

 

   

                                                                                                 (19) 

 

 Dacă se înmulţesc numărătorul şi numitorul expresiei (19) cu [Baq], D ia forma: 

 

 

 

                                                                                                                                       (20) 

 

 Ca şi în cazul unui acid slab, pentru a putea scrie formula raportului de distribuţie a unei 

baze slabe în funcţie de mărimile pH şi pKa, se ţine seama de expresia constantei de aciditate a 

cuplului acid/bază conjugată din care face parte baza supusă extracţiei. 

 Mai întâi, se folosesc expresia constantei de bazicitate (21) şi relaţia dintre produsul ionic al 

apei şi constantele de aciditate şi bazicitate ale unui cuplu acid/bază conjugată (22), pentru a deduce 

expresia constantei de aciditate a unui cuplu acido-bazic din care face parte baza supusă extracţiei 

(23)                                           

                                                                  (21)                                                          (22) 

  

                                                                                                                                      (23)  

 

Prin rearanjarea termenilor din relația (23) se obţine relaţia (24): 

 

Extracția lichid-lichid a unui compus slab bazic (notat B) 
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][B
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                                                                                                                                           (24) 

 

Rezultă: 

                                                                                                                                                  (25)                                                                                  

                                                                                                                                                

Deci:                                                                                                                                         (26) 

 

Astfel, relaţia (20) devine: 

                                                                                                                                                  (27) 

 

 Din relaţia (27) se observă că la creşterea valorii pH-ului, numitorul va fi mai mic; deci, 

creşte raportul de distribuţie, adică se extrage o cantitate mai mare de bază slabă în faza organică. 

Practic, extracţia are eficienţa maximă dacă pH-ul fazei apoase este cu cel puţin două unităţi mai 

mare decât valoarea pKa-ului caracteristic cuplului acid/bază conjugată din care face parte baza 

supusă extracţiei. 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

Dragii noștri cititori, pentru acest număr al revistei, întrucât traversăm o perioadă destul de 

stresantă, am ales un experiment care se poate executa cu ușurință în propriile case. Sper că vă veți 

antrena în efectuarea experimentului frații mai mici sau mai mari și împreună veți obține „curcubeie 

în eprubetă”!  

 

Materiale necesare: avem nevoie de 5 - 7 pahare, acuarele în culorile curcubeului (dar și în 

alte culori), zahăr, o linguriță, o eprubetă sau un cilindru gradat, o pipetă. 

Cum procedăm? Numerotăm paharele de la 1 - 5 (7) și adăugăm 30 mL de apă în fiecare. 

Colorăm apa din pahare în culori diferite (1 -roșu, 2 -oranj, 3- galben, 4 -verde, 5 -albastru, 6-

indigo, 7 -violet). Se pot utiliza orice alte culori în cazul în care se dorește un „curcubeu” 

personalizat, dar este indicat să se folosească în pahare consecutive o culoare închisă și una 

deschisă. Se va adăuga zahăr în proporții diferite, în paharele cu culori, după cum este prezentat în 

tabelul de mai jos.    

 

Pahar Culoare soluție Lingurițe de zahar 

adăugat (5g) 

Paharul 1 Roșu 0 (nu se adaugă zahăr) 

Paharul 2 Oranj 1 linguriță 

Paharul 3 Galben 2 lingurițe 

Paharul 4 Verde 3 lingurițe 

Paharul 5 Albastru 4 lingurițe 

Paharul 6 Indigo 5 lingurițe 

Paharul 7 Violet 6 lingurițe 

 

Se amestecă bine conținutul paharelor până când se dizolvă întreaga cantitate de zahăr. Cu 

ajutorul pipetei se transferă în eprubetă 3-5 mL din conținutul paharului în care s-a adăugat cea mai 

mare cantitate de zahăr (paharul 7). Se clătește pipeta cu apă și apoi se iau 3-5 mL din conținutul 

paharului 6, care se adaugă în eprubetă ușor, prelingând cu grijă lichidul pe peretele eprubetei. Și 

așa mai departe, până transferăm 3-5 mL din toate paharele cu culori, în ordinea descrescătoare a 

cantității de zahăr adăugată (de la 7 la 1). 

CHIMIE experimentală 
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În cazul în care nu avem eprubetă sau cilindru gradat, putem utiliza o 

sticlă mai subțire sau un pahar transparent, însă, pentru a putea forma 

curcubeul, trebuie să transferăm cantități mai mari din soluțiile colorate, care 

au densități diferite. 

Ce observăm? Datorită conținutului diferit de zahăr soluțiile din 

pahare au densități diferite. Soluția colorată din paharul 7 are densitatea cea 

mai mare, iar soluția colorată din paharul 1 are densitatea cea mai mică. 

Adăugate pe rând, cu grijă în eprubetă, soluțiile vor forma straturi diferite, 

colorate în culorile curcubeului (dacă se respectă ordinea culorilor).  

Trebuie să manevrăm cu grijă eprubeta în timp ce adăugăm soluțiile 

colorate, deoarece la mișcări bruște culorile se amestecă. 

 

Distracție plăcută! Totul va fi bine! 

 

Lect. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 
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CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.7/2020 - Ediție nouă  37 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 

Probleme pentru începători 
 

REBUS 

DIN ŞTIINŢELE NATURII 

- CU ACCENTE PE CHIMIE - 

 

 

Orizontal:  

1. Produsul de oxidare al ionului tiosulfat cu 

iod.  

2. Suprafaţă de răspândire a unei specii de 

plante sau animale. – Plantă erbacee 

otrăvitoare utilizată ȋn medicină. 

3. Niobiu. – Zeul vinului la greci, fiu al lui 

Zeus şi al Semelei. – Număr de masă (simb.). 

4. Titan, Bismut diminutiv antroponimic! – 

Omidă, fără cap şi fără coadă!  – Osmiu. 

5. Sărurile acidului auric. – Vulcan activ in 

Filipine. 

6. Al doilea strat electronic. – Cinstit. – 

Culoarea precipitatului rezultat la identificarea ionului sulfat cu clorură de bariu. 

7. Produc radiaţii. – Fără valoare (m, pl.). 

8. 248 Femtogauşi! – În cele din urmă maturat! – Atmosfera absolută (simb.). 

9. Recipient pentru păstrarea lichidelor la temperatură constantă. – Acumulare de lichid seros ȋn 

ţesuturi. 

10. Sufixul cu ajutorul căruia se face denumirea alchenelor. – Compus organic cu două grupe 

hidroxil legate la atomi de carbon saturaţi (pl.). 

11. Radiu. – Operator şi poartă logică digitală care stau la baza memoriei nevolatile în informatică. 

– Aur amestecat! 
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Vertical:  

1. Metal din grupa a 5-a cu o foarte bună rezistenţă la acizi. – Produs al eliminării intermoleculare a 

apei din alcooli. 

2. Lantanoid al cărui cation trivalent este utilizat pentru amplificarea semnalului ȋn fibrele optice. – 

Singura alchenă care poate fi oxidată selectiv la epoxid pe un catalizator de argint pe suport. 

3. Telur. – Sare a acidului bromhidric. 

4. Unitate de măsură pentru unghiuri (pl.) – Masă molară (simb.). – Azot. 

5. Iodură de aluminiu (I). – Tub electronic cu două grile între catod și anod. 

6. Tesla (simb.). – Trecut cu vederea. – Măgar. 

7. Specie chimică ȋncărcată electric (pl.). – Trinitrotoluen. – 23 de coduri! 

8. Larvă de fluture. – Uraniu. – Opus ei. 

9. Organ olfactiv. – Metal nobil cu largi utilizări în cataliză. 

10. Argint. – Formaţiune sferică sau elipsoidală de carbonat sau fosfat de calciu (pl.). 

11. Temperatură (simb.) – Arsen. – Bor. – Gust de chinină. 

 

Soluţia careului în numărul următor. 

 Ioan-Cezar MARCU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

E-mail: ioancezar.marcu@chimie.unibuc.ro 

  

CITATE GLUMEȚE  

 

 Chimia este știința   

care se ocupă 

de a menține apa și aerul în forma lor curată 

deoarece chimia este știința 

care este responsabilă  

de faptul că apa și aerul nu mai există în forma lor curată. 

 

 Înainte oamenii mureau la 35 de ani 

Astăzi oamneii înjură chimia până la 95 de ani. –  Carl Heinrich Krauch (chimist german )  

a [https://www.spruch-archiv.com/completelist/?query=Chemie] 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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Fig. 1. Structura chimică a ibruprofenului 

 

 

Probleme pentru pasionați 

 

 

EXTRACȚIA LICHID – LICHID, CA APLICAȚIE A ECHILIBRELOR 

CHIMICE ÎN SOLUȚIE 

 

 Aplicaţie 

 În scop analitic, uneori este necesară operaţia de extracţie lichid-lichid, pentru a elimina 

influenţa unor specii care pot interfera apoi în analiza compusului de analizat sau pentru că metoda 

de analiză presupune aducerea analitului în mediu neapos. 

 În practică, există mulţi compuşi farmaceutici care sunt acizi slabi sau baze slabe. 

 În exemplul de mai jos, este prezentată condiţia ca extracţia unui astfel de compus din mediu 

apos în mediu neapos să fie făcută cu randament maxim. 

Ibuprofenul (Figura 1) este un medicament antireumatic, cu caracter slab acid (pKa=4,4; 

logP=3,0). 

 Se cer: a) să se calculeze raportul de distribuţie a ibuprofenului între faza organică şi faza 

apoasă, la diferite valori de pH; b) să se arate care este valoarea optimă a pH-ului la care trebuie să 

se facă extracţia medicamentului în faza organică? 

 

 

 

 

 

Rezolvare:  

a) se aplică relaţia (15) pentru valori de pH cuprinse între 0 şi 14. 

Pentru o extracţie eficientă, pHpKa-2, adică, pH trebuie să fie cel mult 4,4-2=2,4. 

b) dacă se foloseşte aplicaţia EXCEL, funcţia care permite calcularea lui D este de forma 

„=1000/POWER(10,pH-pKa)” ; logP=3P=1000 

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH-pKa -4.4 -3.4 -2.4 -1.4 -0.4 0.6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 

D 1000 1000 996 962 715 201 25 3 0 0 0 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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După cum se observă din valorile 

lui D, prin extracție L-L, ibuprofenul 

este de 1000 ori mai solubil în faza 

organică decât în faza apoasă (așa cum 

reiese din valoarea lui P), la pH ≤ 2  

(adică la pH ≤ pKa-2 unități). 

Reprezentarea funcţiei D=f(pH) 

demonstrează afirmaţia de mai sus 

(Figura 2). 

          Fig. 2. Reprezentarea funcţiei D=f(pH) pentru ibuprofen 

 

 

Temă. Amitriptylin este un compus farmaceutic cu caracter slab bazic. Se cer: a) să se calculeze 

raportul de distribuţie a compusului farmaceutic amitriptylin (fig. 8) între faza organică şi faza 

apoasă, la valori de pH cuprinse în intervalul 0-14 şi să se reprezinte grafic funcţia D=f(pH).; b) să 

se arate care este valoarea optimă a pH-ului la care trebuie să se facă extracţia medicamentului în 

faza organică?   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Structura chimică a compusului amitriptylin 

 

Răspuns 

În numărul revista CHIMIA Nr. 8/ 2020. 

 

Conf. Dr. Zenovia MOLDOVAN,  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

 

 

0

200

400

600

800

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH

D

CHIMIA în exerciții și probleme 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.7/2020 - Ediție nouă  41 
 

 

 

RAȚIONAMENTUL ÎN STUDIUL CHIMIEI 

 

„Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine.”  (Erasmus) 

 

Cunoaşterea este mereu impregnată de emoţii, iar acestea susţin cunoaşterea. Între aceste 

două procese au loc interferenţe şi condiţionări. Recunoaștem gama de emoţii implicate în procesul 

şi în rezultatul cunoaşterii: bucuria de a reuşi să cunoşti, surpriza pentru ceea ce se dezvăluie 

cunoaşterii, mândria pentru succesul obţinut, neliniştea pe parcursul procesului de cunoaştere, 

teama de a cunoaşte, tristeţe în faţa constatării limitelor cunoaşterii, etc. 

Implicarea afectivă şi emotivă în procesul de învățare facilitează comunicarea dintre 

profesor şi elev. Totuși, mesajul care se doreşte a fi transmis nu este întotdeauna receptat aşa cum îl 

gândeşte profesorul. Aceasta din cauza frecventelor prejudecăţi care ne fac să avem credinţe false 

asupra nevoilor reale ale celui pe care îl avem în faţă. Avem tendinţa să interpretăm nevoile şi 

dorinţele imaginându-ne pe noi în locul lui. Acest lucru nu este potrivit, deoarece astfel nu reuşim 

să răspundem trebuinţelor reale ale celuilalt, ci doar unei presupuneri personale asupra nevoilor lui.  

Profesorul trebuie să încerce să se adapteze nevoilor copilului, îndepărtându-se de punctul 

său de vedere personal, şi să găsească modalitatea optimă unei comunicări de calitate. Imaginile, 

emoţiile, intuiţiile sunt cuvintele cheie pentru această comunicare. În acest mod este posibil să se 

depăşească obstacolele, să se obţină o învăţare pe fondul unei stări de bine. 

Suntem într-o perioadă de restriște la nivel mondial, când omenirea este izolată în locuințe, 

„distanțarea socială” este cuvântul de ordine iar expresia „#stăm acasă” a luat locul îndemnului de a 

ieși la muncă, de a colabora unii cu alții, fizic nu virtual, și de a ne implica în cât mai multe 

activități, nu neapărat pe internet. Trăim momentul în care nu ne putem vedea elevii și colegii decât 

online, ba mai mult, ne instruim cum putem mai bine și de unde reușim, pentru a ne face meseria, 

nobila meserie de profesor. 

Și totuși, nu putem sta pe loc, pentru că timpul nu iartă. Citim, vorbim și ascultăm, 

transmitem și audiem pe calea undelor și semnalelor de tot felul. Și scriem. Clasicul scris, care ne 

ajută să ne adunăm gândurile și să le canalizăm cu un scop, curat și sobru în același timp, așa cum, 

pentru pasionați, chimia poate fi vrajă și strictețe. 
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 Exemple de discuții cu elevii referitoare la corpuri și fenomene observate în mediul 

cotidian și posibilitatea extinderii studiului prin adresarea unor întrebări incitante: 

 Lumina lumânărilor 

Lumânarea (fabricată din parafină), are nevoie de un fitil pentru a arde. Prin atracția 

capilară, fitilul conduce ceara topită în zona unde se poate combina cu oxigenul (unde are loc 

arderea). Ceara solidă sau topită nu arde, pentru că moleculele de ceară nu pot veni în contact cu o 

cantitate suficientă de oxigen. Ele nu pot reacționa decât sub formă de vapori. Când începe arderea 

(combustia) se eliberează suficientă căldură încât să întrețină topirea și evaporarea cerii și să 

mențină desfășurarea procesului. 

O cantitate foarte mare de oxigen conferă culoarea albastră flăcărilor, în timp ce o cantitate 

limitată de oxigen face ca flăcările să fie galbene.  

În cazul lumânării o anumită cantitate de ceară trebuie să se topească, apoi ceara lichidă este 

condusă în fitil, transformată în vapori și apoi să ardă (reacția cu oxigenul, obținându-se dioxid de 

carbon și apă). 

Flacăra nu poate obține tot oxigenul de care are nevoie din aerul din jur, prin urmare o parte 

din parafină nu arde și se descompune în particule fine de carbon, care, încălzite de flacără, devin 

luminoase, emanând o lumină galbenă. 

În cazul aragazelor pe gaz, nu mai este nevoie de evaporare, combustibilul se combină ușor 

cu oxigenul, reacția are loc cu viteză mare, iar combustibilul arde aproape complet, obținându-se o 

flacără intensă, clară, albastră (temperatura flăcării este cca. 1600 °C). 

După ce este stimulată termic, prin  căldura dată de flacără, fiecare substanță emite radiații 

cu  lungimi de undă caracteristice generând culori specifice ale luminii. Prin urmare, fiecare 

substanță are un spectru de emisie unic. 

 Experiment  

Pentru a arăta că în flacăra lumânării există particule de carbon nears, se ține lama unui cuțit 

în flacără câteva secunde. Se observă pe lama cuțitului un strat negru de carbon, cea mai neagră 

substanță cunoscută.  

Gheaţa carbonică și zăpada artificială sunt același lucru? 

Gheaţa carbonică este dioxid de carbon solid. Cum temperatura de solidificare a CO2 este de 

-78,5 °C, gheața carbonică este mult mai rece decât gheața. Gheaţa carbonică este uscată, nu se 

topește, pentru că dioxidul de carbon nu poate exista în stare lichidă la presiunea atmosferică 

normală.  
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Extinctorul cu dioxid de carbon funcționează pe două paliere diferite: 

- răcește mediul din jurul corpului care arde, reducând astfel aprinderea combustibilului; 

- dioxidul de carbon este un gaz greu și înlătură oxigenul din jurul obiectului incendiat 

(arderea încetează); 

Gheaţa carbonică este folosită pe platourile de filmare ca „ceață”. Ceața adevărată atârnă 

nemișcată în aer, ceața „falsă” se așterne pe pământ, ca o pătură. Tot în filme, gheața carbonică este 

utilizată pentru a simula cazane cu apă clocotită (gheață carbonică aruncată în apă). Putem deosebi 

gheața falsă de cea adevărată, pentru că aburul se ridică (este cald), pe când ceața din gheață 

carbonică, rece, plutește deasupra cazanului. 

Zăpada artificială se face cu mașini de zăpadă, care pulverizează din turnuri înalte, un 

amestec de apă și aer, la presiune ridicată. Când aerul se destinde brusc, el se răcește. La formarea 

zăpezii, se degajă căldură. Aceasta este compensată de răcirea aerului comprimat. Pulverizarea se 

face de la înălțime pentru ca vântul să preia căldura eliberată la solidificare. 

Apa poate fi subrăcită, fără să înghețe (în laborator, apa poate fi subrăcită la -40°C, fără să 

înghețe). Un șoc mecanic poate agita moleculele de apă subrăcite, astfel încât le poate forța să-și 

ocupe locurile în cristalul de gheață. În cazul mașinii de zăpadă, șocul îl reprezintă detenta aerului 

sub presiune care aruncă picăturile de apă cu o viteză aproape sonică. 

La mașinile de zăpadă se poate folosi și un tip de bacterii inofensive, adăugate în amestecul 

apă-aer, pentru ca apa să înghețe mai rapid (aceste bacterii trăiesc pe frunzele plantelor). 

 Nisip sau sare aruncate iarna pe gheață? 

Nisipul nu va funcționa dacă afară este prea frig (-17°C). Firele de nisip trebuie să pătrundă 

parțial în gheață. Când anvelopa presează nisipul pe gheață, o parte din gheață se topește și nisipul 

se afundă. Apoi apa îngheață din nou în jurul nisipului. Cu cât gheața este mai rece, cu atât este 

nevoie de o presiune mai mare pentru a o topi, deoarece moleculele de apă sunt fixate mai rigid. 

Apa sărată îngheață la temperatură mai scăzută decât apa pură. Sarea aruncată pe șosea dă 

naștere apei sărate, care nu va îngheța. Ionii de sodiu și clor (Na
+ 

și Cl
-
) au afinitate mare față de 

moleculele de apă. Când un cristal de sare ajunge pe gheață, ionii de sodiu și clor extrag câteva 

molecule de apă de la suprafața gheții și se dizolvă în acea apă, formând o mică baltă în jurul 

cristalului. 

Pe durata procesului, tot mai multă gheață se dizolvă în apa sărată, până când fie gheața se 

consumă, fie apa sărată se diluează atât de mult, încât punctul de îngheț nu mai este la fel de scăzut  
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și balta îngheață. Chiar și așa, apa sărată îngheață numai sub formă de pojghiță, nu se transformă în 

gheață solidă. 

 

În încheiere vă lansez o provocare! Încercați să găsiți răspunsurile la următoarele 

întrebările: 

 De ce zahărul se topește la temperaturi în jur de 185 °C, iar sarea de bucătărie la 801°C?  

 Caloria chimistului și caloria alimentară au aceeași semnificație? 

 De ce apa și uleiul nu se amestecă (sunt lichide nemiscibile)? 

 

       Bibliografie 

1. R. L. Wolke, „109 răspunsuri științifice la întrebări cotidiene”, Editura Polirom, Iași, 2011. 

2. Suport curs - Proiectul POSDRU/157/1.3/S/140877 „e-Mentor”, Editura Universităţii „Lucian 

Blaga", Sibiu, 2014.  

 

Carmen MATEI  

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg. Mureș 

 

  

În creierul uman există un grup de substanțe chimice 

numite adenozine, care se leagă de anumiți receptori și încetinesc 

activitatea celulelor nervoase inducând somnul. 

Cafeaua ne ține treji datorită conținutului său de cofeină 

care, pentru celulele nervoase, este similară cu adenozinele astfel 

încât aceasta se leagă de receptorii pentru adenozine, dar nu încetinește activitatea celulelor 

nervoase. Prin urmare, celulele nu mai pot identifica adenozinele, deoarece toți receptorii care le-ar 

recunoaște în mod normal, au fost blocați de cafeina.  

https://science.howstuffworks.com/caffeine4.htm; 

https://health.howstuffworks.com/wellness/drugs-alcohol/caffeine-awake.htm  

 vs.    

Cafeaua este un excitant din care cafeina ajunge la creier în mai puțin de 10 minute, iar efectul său 

trece după 2-5 ore. Ceaiul este un stimulent din care cafeina este eliberată treptat timp de 10 ore.  

http://www.steepers.net/chemical-composition-of-tea.html 
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A XV-A ADUNARE GENERALĂ A DIVIZIEI DE TINERET A SOCIETĂȚII 

EUROPENE DE CHIMIE 

 

European Young Chemists’ Network (EYCN) 

reprezintă divizia de tineret a Societății Europene de 

Chimie (EuChemS) și cuprinde toți membrii cu vârsta 

sub 35 de ani ai societăților de chimie afiliate. În prezent 

EYCN reunește tinerii chimiști, membri ai unor societăți 

de chimie din 28 de țări, printre care și Societatea de 

Chimie din România (SChR) prin Secția Tinerilor Chimiști (STC), care este membră a acestei 

comunități încă din 2007. În fiecare an are loc Adunarea Generală a EYCN, eveniment la care 

fiecare societate membră poate trimite 1-2 delegați. 

Anul acesta Adunarea Generală a avut loc în perioada 26-29 ianuarie în Sitges, Spania. La 

eveniment au participat peste 40 de persoane, delegați ai societăților afiliate și invitați, printre care 

Pilar Goya – președinte EuChemS, Floris Rutjes – viitorul președinte EuChemS și Javier Garcia-

Martinez – viitorul președinte IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).  STC a 

fost reprezentată, la această ediție, de doi delegați: Robert-Andrei Țincu și Nadina Negru, ambii 

membri ai filialei București 2 a SChR. 

 

Pe parcursul celor trei zile în care s-a desfășurat evenimentul, participanții au fost implicați 

în diverse activități și prezentări ce au avut drept scop dezvoltarea atât pe plan profesional, cât și pe 

plan social.  

 

 

 Logo-ul EYCN 

Poza de grup din timpul Adunării Generale 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.7/2020 - Ediție nouă  46 
 

 

În primul rând, fiecare delegat a trebuit să prezinte pe scurt activitatea diviziei de tineret din 

care face parte. În acest mod ceilalți delegați au avut ocazia de a afla mai multe despre modul în 

care funcționează și ce fel de proiecte se desfășoară în alte societăți și astfel au putut, reveniți în 

țară, să schimbe, dacă este cazul, diverse aspecte legate de funcționarea diviziei de tineret. În plus, 

au avut loc prezentări și workshop-uri cu scopul de a  dezvolta abilitățile personale esențiale unui 

tânăr chimist (de exemplu: „Cum să scrii un articol?”). 

În al doilea rând, deoarece EYCN desfășoară o serie de proiecte și se ocupă de organizarea 

unor evenimente, s-au făcut prezentări legate de acestea, urmate de formarea celor cinci echipe de 

lucru (Communication, Global Outreach, Membership, Networks și Science), echipe ce se vor 

întâlni on-line periodic pentru a asigura o bună desfășurare a evenimentelor. Fiecare delegat a avut 

ocazia să se alăture unei echipe și astfel să participe la organizarea unor evenimente la nivel 

european. În timpul Adunării Generale a avut loc lansarea celei de-a treia ediții a concursului de 

fotografie Photochimica, desfășurat în parteneriat cu Royal Society of Chemistry, cu tema 

Dezvoltare Durabilă. Câștigătorii au fost anunțați pe 22 aprilie de Ziua Pământului,.  

Nu în ultimul rând, un rol foarte important în desfășurarea în condiții bune a întregii 

activități, l-au avut evenimentele sociale, precum „Meet the delegates” și turul ghidat al orașului 

Sitges. Aceste acțiuni sunt esențiale deoarece, pentru o funcționare cât mai bună a echipelor, este 

necesar să se formeze legături între delegați. Tot odată aceste legături pot fi benefice în viitor, când 

pot duce la diverse colaborări în ceea ce privește cercetarea științifică în domeniu. 

Următoarea Adunare Generală EYCN va avea loc la începutul anului 2021 în Elveția, unde 

se va alege și noua comisie de conducere. Mai multe informații despre EYCN puteți găsi pe site-ul 

www.eycn.eu sau pe paginile de mass-media. 

 

Ing. Robert-Andrei ȚINCU 

Secția Tinerilor Chimiști, Filiala B2 

  

GLUME 

 Bulă este oprit de un polițist pe stradă: 

Polițistul: Dați-mi numele și prenumele dumneavoastră, vă rog! 

Bulă: Domnule, dar apoi eu cum o să mă mai numesc? 

https://antoneseiliviu.wordpress.com/2019/03/14/ridem-anticipat-2-multe-calatoare-excelente/  
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„CHIMIA PE MÂINI BUNE – CHEMPOET”  

PARTEA A II-A 

 

Proiectul CHEMPOET, demarat în octombrie 2019 

de un grup de cadre didactice și cercetători de la Facultatea de Chimie a Universității din București 

(UB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica 

Materialelor (INCDFM), coordonat de Lect. Dr. Mihaela Matache,  a 

continuat în primele două luni ale anului 2020 cu alte două activități 

dedicate elevilor și un curs de Chimie practică adresat profesorilor de 

chimie din capitală. 

Chimia pe mână a inclus activități practice de chimie analitică, 

anorganică și organică, care au constat în sinteza și caracterizarea fizico-

chimică a unor compuși cu aplicații în viața de zi cu zi efectuate cu elevii 

în laboratoarele Facultății de Chimie - UB și INCDFM, iar CSI - 

Chemistry Scene Investigation a cuprins vizite ale elevilor la instituții de 

profil chimic (de ex. Microsin SRL, Institutul de Criminalistică din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române, INCDFM) cu scopul de a intensifica impactul 

prezentărilor din prima activitate a proiectului „Caravana 

POET” (Prezentare, Observație, Experimentare, 

Transpunere în viața reală) și a experimentelor de laborator 

realizate în cadrul proiectului. Deși au existat foarte multe 

solicitări, din motive logistice, la aceste două activități au 

participat doar 43 de elevi selectați din cele 6 licee 

bucureștene (C.N. „Sf. Sava”, C.N. „Gh. Lazăr”, C.N. „M. Viteazu”, C.N. „Gh. Șincai”, C.N. „M. 

Eminescu” și C.N. „G. Moisil”). 

Proiectul s-a încheiat cu o festivitate mai 

puțin formală, în care toți actorii implicați au avut 

ocazia să își spună părerea, iar la final, atât elevii, cât 

și profesorii au primit certificate de participare.  

După părerea noastră, a grupului de 

inițiativă, proiectul „CHIMIA PE MÂINI BUNE – 

CHEMPOET” a avut un succes mai mare decât ne așteptam și sperăm să îl putem continua și în 

afara Bucureștiului. 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Despre ce a însemnat acest proiect pentru participanți - elevi și cadre didactice, 

cititorul își poate face singur o părere lecturând în continuare câteva dintre 

răspunsurile oferite de aceștia la întrebarea „Cu ce rămân după CHEMPOET?”. 

„În cadrul acestui proiect am aflat informații uluitoare din chimia 

aplicată, din chimia din viața noastră. Vă mulțumesc pentru o experiență unică!” 

 „Mi s-a dovedit încă o dată cât de frumoasă și folositoare este chimia”. 

„Am avut o experiență minunată în care mi-am făcut o 

idee despre cum arată chimia pusă în practică.” 

„Mi-a demonstrat că această știință poate crea cu 

adevărat minuni, ajutând la evoluția noastră. Așadar, proiectul 

CHEMPOET poate fi descris prin două cuvinte: oportunitate și 

creativitate.” 

„Mă bucur că am avut șansa să particip la acest proiect deoarece am realizat cât de mult mi-

ar plăcea să am o carieră în știință” 

„Eu susțin continuarea proiectului CHEMPOET! Succes mai departe și de-abia aștept să aud 

că l-ați continuat!” 

„O inițiativă care a avut impact în rândul elevilor. I-a făcut să își pună întrebări și sper să îi 

direcționeze spre găsirea căilor de aflare a răspunsurilor.” 

„Pentru mine, ca 

profesor, a fost o experiență 

plăcută și necesară.” 

„După CHEMPOET 

rămânem cu bucuria 

descoperirii chimiei din diferite 

perspective, familiarizarea 

elevilor cu noile tehnologii și 

implicațiile, oportunitățile pe care le poate oferi o carieră în domeniul chimiei.” 

Mai multe informații actualizate despre acest proiect se pot găsi pe paginile 

http://www.roconferinte.ro/chempoet-concluzii/, http://chempoet.mariusmatache.ro și 

https://www.facebook.com/ChimiaPeMainiBune/.      

CHEMPOET este un proiect finanțat prin Fondul Științescu București, gestionat de Fundația 

Comunitară București.  

 

Grupul de inițiativă CHEMPOET 
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#CHIMIECUBASF: UN PROIECT PENTRU COPII DE TOATE VÂRSTELE 

 

Pandemia provocată de noul coronavirus SARS-COV2 ne-a închis în case, ne-a întrerupt o 

serie de activități de rutină dragi nouă și, din păcate, a adus multă suferință. Dar ne-a învățat în 

același timp cât de adaptabilă este natura umană, ne-a arătat o dată în plus cât de importantă este 

știința, ca unică soluție în astfel de situații (toți așteptăm cu nerăbdare un vaccin sau măcar un 

tratament cu eficiență maximă), și mai ales ne-a făcut, ca orice criză, să ardem etape. Astfel, 

milioane de oameni au descoperit lucratul de acasă și milioane de copii învață tot de la distanță.  

BASF, companie a cărei misiune este să „creeze 

chimie”, a încercat să facă această nouă experiență de 

învățare mai interesantă și mai atractivă, de aceea a lansat 

prin pagina de Facebook dedicată proiectului de învățare 

prin experiment “Chemgeneration” o invitație deschisă de 

a descoperi noi taine ale chimiei, de a explora lumea 

minunată a proceselor chimice și, nu în ultimul rând, de a 

petrece timp de calitate alături de familie. 

Pagina de Facebook „Chemgeneration” a propus 

zeci de experimente ușor de făcut, cu ingrediente care se 

găsesc în orice casă. Programul #staiacasă – Chimie cu 

BASF prezintă experimente sigure, al căror obiectiv este să 

îi introducă pe copii în lumea reacțiilor chimice de bază, într-un mod simplu, dar distractiv. Atât 

elevii, cât și părinții sunt puși în fața unor provocări interesante, precum: crearea unui nor, 

extragerea moleculelor de ADN din fructe, colorarea florilor sau transformarea apei în vin. Toate 

aceste “minuni” au explicații cât se poate de științifice în spate, iar copiii și chiar adulții pot 

descoperi frumusețea științei.  

Toate experimentele sunt disponibile cu îndrumări și imagini suport pe pagina de Facebook 

Chemgeneration: https://www.facebook.com/ChemgenerationRomania/ 

 

Adela BARBU 

Comunicare | BASF 
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PROIECTUL „ÎNTREABĂ CHIMIȘTII” 

 

Secția Tinerilor Chimiști – 

filiala B2 a Societății de Chimie din 

România (SChR) a luat inițiativa de a 

organiza un nou proiect care se  

derulează începând cu sfârșitul lunii 

martie. Numele acestuia „Întreabă 

chimiștii”, pune în evidență principala 

idee a proiectului, și anume, “Noi v-am 

întrebat Cum se face?, acum este 

rândul vostru să ne adresați această 

întrebare, iar noi vă vom răspunde”. 

Acest proiect este, mai întâi de 

toate, o extensie a concursului “Cum 

se face?”, concurs organizat în fiecare 

an de către voluntarii Secției Tinerilor 

Chimiști – filiala B2, cu susținerea 

Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din Universitatea „Politehnica” București. 

Concursul are ca scop informarea şi dezvoltarea personală a elevilor pasionaţi de chimie și nu 

numai. 

Ideea proiectului „Întreabă chimiștii” a pornit de la întrebările amuzante pe care le-am 

primit pe pagina concursului „Cum se face?" și a fost lansat cu scopul de a încerca să răspundem la 

întrebări primite de la publicul larg preocupat de a cunoaște/înțelege o parte din curiozitățile legate 

de lumea științei. Vă invităm să ”străluciți” și voi și să puneți în valoare tot ceea ce doriți să aflați în 

legătură cu secretele chimice. 

Trimiteți-ne întrebările voastre pe pagina de Facebook a concursului „Cum se face?” 

(https://www.facebook.com/Cum-Se-Face-536981266462375/) și noi vă vom răspunde printr-o 

postare pe blogspot. Nu ezitați să ne întrebați și să ne scrieți despre curiozitățile voastre pentru că 

veți fi surprinși plăcut și veți dobândi astfel o cultură generală mai bogată. 

 

Student Carmen Cristina UDREA 

Secția Tinerilor Chimiști, Filiala B2 a SChR 
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Probleme pentru începători 

 
SOLUȚII – EXERCIȚII PENTRU CLASA A VII-A 

 

Rezolvare 

1. Să se cοmрlеtеze tеxtul fοlοsіnd cοrеct tеrmеnіі dіn tabеlul dе maі jοs : 

 Serul fiziologic este o soluție ce conține 0,9%  NaCl.  Știind că oțetul este o soluție apoasă 

de 9% acid acetic înseamnă că în 250 g oțet există  22,5 g acid acetic. Într-o soluție apoasă solventul 

este apa.  Solutul din soluția de sodă caustică este NaOH. Aerul este un amestec gazos ce conține 

21 % O2 și 79 % N2. O soluție mai diluată se poate obține dintr-o soluție mai concentrată prin 

diluare.  

o soluție 21 % gazos NaOH diluare 

22,5 g concentrată NaCl 79 % apa 

 

2. Să se aleagă răspunsul/ răspunsurile corect(e): 

Pentru a obține o soluție 23% KBr este necesar să se amestece: 

a. 5,75 g KBr și 19,25 g H2O  

i. 11,5 g KBr și 50 g H2O 

ii. 50 g soluție 30% KBr cu 80,43 g H2O 

iii. 50 g soluție 30% KBr cu 130,43 g H2O 

iv. 75 g soluție 30% KBr cu 130,43 g H2O 

 

3.Să se calculeze: (1) Concentrația procentuală a soluției (A) obținute prin amestecarea a 25 g 

soluție 30 % CuSO4 (B) cu 45 g soluție 25% CuSO4 (C). (2) Cât va deveni concentrația acestei 

soluții dacă se mai adaugă încă 30 mL H2O (soluția D), (3) Ce concentrație va avea soluția E 

rezultată prin adăugarea a  30 g CuSO4 ·5H2O la soluția A? (4) Să se aranjeze soluțiile în ordinea 

descrescătoare a concentrației procentuale. Se dau: ACu = 64; AS = 32; AO = 16; AH = 1. 

 

(1)       100 g soluție (B) ………………………….30 g CuSO4 

  25 g soluție (B) ……………………………xB = 
25∙30

100
=7,5 g CuSO4 

 

100 g soluție (C)………………………….25 g CuSO4 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr.6 al revistei CHIMIA 
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  45 g soluție (C)…………………………xC = 
45∙25

100
=11,25 g CuSO4 

 

100 g soluție (A)…………………………. CA 

70 g soluție (A)……………………………18,75 g CuSO4 

CA = 
18,75∙100

70
  = 26,79 % CuSO4 

(2)      CD = 18,75% CuSO4 

 

(3)     𝐴𝐶𝑢𝑆𝑂4∙5𝐻2𝑂= 250  

 

250 g CuSO4 ·5H2O  ………160 g CuSO4 ……….90 g H2O 

300 g CuSO4 ·5H2O  ………m1 g CuSO4 ……….m2 g H2O 

 

m1 = 19,2 g CuSO4  

m2 = 10,8 g H2O 

     100 g soluție (E) ………………………….(18,75+19,2) g CuSO4 

 CE = 37,95% CuSO4 

 

(4)  CE > CB > CA > CC > CD 

Prof. Carmen Steliana NEDELCU 

Școala Gimnazială Nr. 179, București 

 

 

GLUME 

 

 Doi bețivi: 

- Ce număr de telefon ai, mă, Ioane ? 

– Nu-mi amintesc prea bine. 

– No, zi-mi aproximativ... 

http://www.bancuri.afix.ro/bancuri11.html  
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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 fost citate și indicate în text ca note și ca 

bibliografie la sfârșitul materialului. Materialul reprezintă interpretare critică a autorilor și 

responsabilitatea asupra conținutului său revine în totalitate autorilor 

Declar(ăm) că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că materialul nu încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva. 

Declar(ăm) că materialul nu a fost publicat în altă revistă și nici nu este trimis spre publicare la o 

altă revistă. 

 

 

Data        Semnătura/semnături 
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SChR

 

 

 

 

 

Pentru a deveni membru al Societății de Chimie din România vă rugăm să completați cererea de 

mai jos. Mai multe informații găsiți pe site-ul SChR la secțiunea „Cum să deveniți membru?” 

http://www.schr.org.ro/  

 

 
 

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

Calea Victoriei  125, Sector 1,            Bucureşti 
www.schr.org.ro                                  CP 12-61 

 

 
Nr.:………… 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 

 NUMELE: ............................................................................. 

PRENUMELE: ............................................................................... 

Data naşterii: ..................... Locul naşterii: .................................... 

 Domiciliul: 

 Adresa: ......................................................................................... 

....................................................................................................... 

 Telefon / Fax: ........................................................ 

 E-mail: ................................................................... 

 Instituţia de învăţământ: 

 Liceul/Institutul/Universitatea:...................................................... 

 …………………………………………………………….. 

 Elev în clasa: .............. 

 Student la Facultatea: .................................................................... 

  …………………………………………………….anul ......... 

 Specializarea/Programul de studii: ............................................... 

  …………………………………………….………………… 

 

Data   
 Semnătura 
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