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“Iubirea nu este o opinie,  

ea este o reacție chimică.” 
https://www.azquotes.com/quotes/topics/chemistry.html?p=6  

Tony Randall (Aryeh Leonard Rosenberg) (actor de film, 1920-2004) 
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DEZINFECȚIA APEI – ASPECTE GENERALE 

 

 Dezinfecția este procesul de distrugere a agenților patogeni și a altor microorganisme. Spre 

deosebire de sterilizare, dezinfecția nu elimină toate formele de viață bacteriană, cum ar fi sporii 

bacteriilor. Dezinfecția poate fi realizată prin diverse metode [1]: 

 fizice: încălzire la temperaturi înalte, utilizarea radiației UV, a radiației ionizante sau 

ultrasunetelor; 

 chimice: adăugarea unor agenți de dezinfecție. 

 Răspunsul microorganismelor la agenţii de dezinfecţie diferă de la un organism la altul şi 

este influenţat de agentul de dezinfecţie utilizat şi de intensitatea şi durata expunerii celulelor [1]. 

Acţiunea dezinfectantă a clorului se datorează unui efect de inhibiţie sau distrugere a enzimelor 

necesare membranei citoplasmatice prin alterarea potenţialului de oxido-reducere a membranei 

(Figura 1) [2]. În timpul dezinfecției, clorul difuzează prin peretele celular, produce o disfuncţie a 

enzimelor interne şi inactivează astfel celulele [3]. În mod similar acționează și radiația UV (Figura 2) 

[4]. 

  

Fig. 1. Acțiunea clorului asupra celulei. [2] Fig. 2. Acțiunea radiației UV-C asupra celulei. 

[4] 

 

 1. DEZINFECȚIA FIZICĂ 

 Dezinfecţia prin procese fizice se realizează prin încălzire la temperatură înaltă, utilizarea 

radiaţiei UV, a radiaţiei ionizante sau a ultrasunetelor. Dezavantajul utilizării metodelor fizice este 

dat de faptul că dezinfecţia este eficientă doar în apropierea dispozitivului care realizează 

dezinfecţia [1, 5, 6]. 

 Încălzirea la temperatură înaltă (fierberea) este cea mai simplă metodă de dezinfecție și 

presupune fierberea apei timp de 15-20 min pentru a elimina bacteriile. Este o metodă adecvată 

pentru utilizarea în cadrul gospodăriei [6].  

De ce să studiem CHIMIA? 
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Radiația UV este radiația electromagnetică invizibilă cu lungimi de undă cuprinse în 

domeniul 100 – 400 nm (Figura 3) [7]. Radiația UV-C cu lungimi de undă între 200 și 280 nm are 

efect germicid asupra microorganismelor. Acest efect constă în absorbția luminii UV-C de către 

structura ADN-ului microorganismelor [8]. Radiația UV poate distruge o celulă, îi poate încetini 

dezvoltarea sau poate modifica structura genetică a acesteia. Eficiența de distrugere a unei celule 

este maximă la lungimi de undă cuprinse în domeniul 250 – 265 nm. În general, ca sursă de radiație 

UV se utilizează lămpile cu mercur la presiune joasă, care produc o bandă îngustă de energie la 253 

nm. Pentru ca eficiența dezinfecției cu radiație UV să fie de 99,99%, trebuie îndeplinite câteva 

condiții, și anume: apa să nu conțină materii în suspensie sau coloidale, grosimea stratului de apă 

tratată să fie mai mică de 12 cm și să se aplice o intensitate și timp suficient de expunere la radiația 

UV. Dezinfecția cu radiație UV asigură distrugerea completă a microorganismelor și nu generează 

gust sau miros neplăcut [6]. 

 

 

Fig. 3. Spectrul electromagnetic. [7] 

 

 Radiația ionizantă (X și Gamma) este radiația cuprinsă în intervalul de lungimi de undă mai 

mici de 10 nm (Figura 3) și are tendința de a ioniza toate particulele cu care se ciocnește. Principala 

sursă de radiații ionizante utilizată este Cobalt 60 [6]. 

 Ultrasunetele produc dezinfecția apei prin fenomenul de cavitație, din moment ce undele în 

sine nu au efect germicid. S-a demonstrat că undele ultrasonice cu frecvența de 400 kHz provoacă o 

sterilizare completă în 60 min, cu reducerea semnificativă a numărului de bacterii după numai 2 s 

[6]. 

 

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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2. DEZINFECȚIA CHIMICĂ 

 Dezinfecţia prin procese chimice presupune adăugarea unor agenţi de dezinfecţie, cum ar fi 

clorul și compușii săi, ozon, peroxid de hidrogen, ioni metalici [5, 6]. 

 Dintre aceștia, cel mai utilizat este clorul, datorită în principal costului mic şi faptului că 

acesta distruge majoritatea agenţilor patogeni prezenţi în apă. Clorul reacţionează cu numeroşi 

poluanţi prezenţi în apă și îndepărtează agenţii patogeni [9]. 

 Dezinfecția apei utilizând clorul și compușii săi 

 Clorinarea este procesul de dezinfecţie a apei utilizând clor activ. Speciile de clor activ cu 

rol dezinfectant sunt clorul gazos, acidul hipocloros (HOCl) şi hipocloritul (OCl
–
), care se află în 

echilibru în soluție apoasă. În apă, clorul gazos hidrolizează cu formare de acid hipocloros, care este 

un acid slab și hidrolizează la rândul său, cu formare de hipoclorit [9]. 

   HClHOClOHCl 22
  (1) 

   HClOHOCl   (2) 

 Procesul de clorinare este puternic influenţat de pH-ul apei tratate, care are efect asupra 

speciilor cu clor prezente în mediul apos. Astfel, în condiţiile tipice de tratare a apei, în domeniul de 

pH 6 – 9, principalele specii cu clor prezente sunt acidul hipocloros şi hipocloritul. La pH > 4, 

hidroliza Cl2 este aproape completă și în apă nu există aproape deloc clor dizolvat, iar la pH > 10, 

tot clorul se găseşte sub formă de hipoclorit (Figura 4) [9]. 

 

Fig. 4. Distribuţia speciilor cu clor, într-o soluție 5·10
-3 

M clorură, în funcţie de pH, la 25°C. [9] 

 

 Dintre toate speciile clorului în soluţie apoasă, acidul hipocloros este principala formă 

reactivă în timpul tratării apei, iar procesul de clorinare poate fi descris de reacția (3) [9]: 

 HOCl + Compus  Produși (3) 

  

De ce să studiem CHIMIA? 
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Dintre compușii clorului, pentru dezinfecția apei se utilizează cloraminele și dioxidul de clor 

[9]. Dioxidul de clor (ClO2) este un gaz galben-verzui și un agent de dezinfecţie şi oxidant puternic 

[1], ce asigură îndepărtarea mirosului, gustului și a poluanților din apă. Principala caracteristică a 

dioxidului de clor este dată de faptul că nu acţionează ca un agent de clorinare, ci ca un agent 

oxidant foarte puternic, având selectivitate şi reactivitate mare pentru un număr mare de compuşi. 

Dioxidul de clor este și un biocid foarte eficient la concentraţii de până la 0,1 ppm într-un domeniu 

larg de pH [10]. 

 

 Dezinfecția apei cu ozon 

 Ozonul este o formă alotropă instabilă a oxigenului, un gaz de culoare albastră, cu miros 

specific. Ozonul se generează în mod uzual prin două metode: utilizarea luminii UV (pentru 

cantităţi mici de ozon) (Figura 5) şi descărcare Corona (pentru a obţine cantităţi mari de ozon) 

(Figura 6) [1, 6, 11]. 

 

  

Fig. 5. Formarea ozonului cu ajutorul luminii UV. 

[11] 

Fig. 6. Formarea ozonului prin descărcare 

Corona. [11] 

 

Ozonul este utilizat ca agent de dezinfecţie în cadrul tratării apei dar şi pentru îndepărtarea 

culorii, a gustului şi a mirosului şi oxidarea compuşilor organici şi anorganici. Activitatea 

bactericidă a ozonului este superioară activității clorului, având o eficiență de inactivare a E. coli de 

99,99% după un timp de contact de 100 s, la o concentrație a ozonului de 10 mg/L [1, 6]. 

 

 Dezinfecția apei cu peroxid de hidrogen 

 Peroxidul de hidrogen este un agent oxidant care poate fi utilizat în scopul dezinfectării. 

Peroxidul de hidrogen atunci când este adăugat în apă eliberează oxigenul activ, care are proprietăți 

germicide. Peroxidul de hidrogen poate fi adăugat în apă și apoi excesul este îndepărtat printr-un 

filtru de dioxid de mangan și nisip care se spală cu KMnO4 diluat. O altă metodă este tratarea apei 

la temperatura obișnuită sau la 40°C cu o cantitate mică de peroxid de hidrogen acidifiat cu HCl. 

Excesul de acid poate fi neutralizat. Limitarea acestei metode este dată de costul acesteia și de 

faptul că nu asigură o protecție reziduală, iar acțiunea germicidă este slabă [6].  

De ce să studiem CHIMIA? 
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3. DEZINFECȚIA ELECTROCHIMICĂ 

 Dezinfecția electrochimică este o metodă prin care energia electrică este transformată în 

energie chimică la trecerea unui curent electric prin apa de tratat sau printr-o soluţie de electroliţi, 

adăugată ulterior apei de tratat [6]. În acest caz, poluanţii sunt distruşi prin procese de oxidare 

directă sau indirectă. În primul caz, apa se află în contact direct cu celula electrochimică. Poluanţii 

se adsorb iniţial pe suprafaţa anodului şi apoi sunt distruşi printr-o reacţie anodică de transfer de 

electroni. În cazul dezinfecţiei electrochimice indirecte, se utilizează un amestec de agenţi de 

oxidare puternici (hipoclorit, ozon, peroxid de hidrogen), generaţi într-o celulă electrochimică [12]. 

 În dezinfecţia electrochimică, electrozii (anodul şi catodul) sunt introduşi direct în volumul 

apei de tratat (Figura 7) [13]. Catodul este electrodul care acceptă electronii (sarcină negativă) dintr-

un circuit electric extern (reducere). Anodul este electrodul care preia electronii din electrolit 

(oxidant) [6]. Prin aplicarea unui curent continuu între cei doi electrozi are loc electroliza apei, cu 

formare de oxigen la anod (ecuația 4) și de hidrogen la catod (ecuația 5). Reacţia globală de 

electroliză a apei este descrisă de ecuația 6 [5]. 

 Anod:   eHOOH 442 22
 (4) 

 Catod:   HOHeOH 222 22
  (5) 

 222
2

1
OHOH    (6) 

 

Fig. 7. Schema unui sistem de electroliză a apei. [13] 

 

 Generarea speciilor de clor activ prin metode electrochimice 

 Principala metodă electrochimică de generare a speciilor de clor activ (clor dizolvat, acid 

hipocloros şi ioni hipoclorit) este electroliza soluţiilor de cloruri. Agentul de dezinfecţie este generat  

De ce să studiem CHIMIA? 
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la anod printr-o reacţie secundară. În prima etapă se generează clor pe cale electrochimică din ioni 

clorură dizolvaţi în apă. Clorul hidrolizează şi se formează acid hipocloros (ecuaţia 7). Acesta este 

în echilibru cu anionul hipoclorit (ecuaţia 8) [5, 12]: 

 HClHClOOHCl  22         (7) 

   HClOHClO          (8) 

 Acţiunea dezinfectantă a clorului activ are la bază eliberarea oxigenului atomic, care se 

formează conform ecuațiilor (9) şi (10) [5]: 

   HClOHClO         (9) 

   ClOClO          (10)  

 

 Generarea ozonului prin metode electrochimice 

 Principala metodă electrochimică de generare a ozonului este electroliza apei. Ozonul este 

generat la anod (ecuația 11), iar la catod se generează hidrogen (ecuația 5). În timpul electrolizei 

apei, principala reacţie competitivă cu reacţia de formare a ozonului este formarea oxigenului 

(ecuația 4). Prin urmare, pentru a genera ozon, este necesară încetinirea reacţiei de formare a 

oxigenului, iar aceasta se poate face prin utilizarea unui anod construit dintr-un material inert faţă 

de reacţia de formare a oxigenului (de exemplu, dioxid de plumb, platină, carbon vitros) [14]. 

   eHOOH 663 32  (11) 

 În concluzie, metodele prezentate constituie metode atractive de dezinfecție în anumite 

situații specifice. Cu toate acestea, unele au dezavantaje, precum costuri ridicate sau lipsa unui efect 

rezidual. Astfel, clorul rămâne o alegere universală, deși în prezent ozonul și radiațiile UV sunt 

utilizate în țările dezvoltate. Cu toate acestea, în țările în curs de dezvoltare utilizarea acestor 

metode este limitată, în principal din cauza costurilor mari, dar rămân o alternativă fiabilă la 

clorinare în dezinfecția apei [6]. 
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S.L. Dr. Ing. Ioana-Alina CIOBOTARU 

Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor  

 

GLUME  

 Einstein, Newton și Pascal se jucau de-a ”V-ați ascunselea”.  

Einstein trebuia să numere, iar ceilalți doi să se ascundă. 

Pascal fuge să se ascundă. 

Newton însă, se duce  la 3 metri de Einstein și desenează un pătrat cu latura de un 

metru și se așează în centrul acestuia. 

După ce Einstein termină de numărat se întoarce și văzându-l pe Newton lângă el zice: 

-”L-am găsit pe Newton!!!!” 

Newton îi răspunde râzând: 

- ”Greșit!!! Ai găsit un Newton pe metru pătrat: adică un Pascal! ” 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://www.prozoneint.com/company-information/prozone-science/how-prozone-works
https://www.britannica.com/science/electromagnetic-spectrum


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.8/2020 - Ediție nouă  11 
 

a b 

 

DESPRE BÜCHNER, FILTRAREA LA VID ŞI NU NUMAI… 

 

În zilele noastre filtrarea la vid este o metodă de separare oarecum banală, iar ustensilele 

necesare le putem întâlni aproape în orice laborator. Se pare însă că are istoria ei, iar cei care şi-au 

adus o contribuţie în ceea ce priveşte dezvoltarea şi utilizarea sa pe scară largă sunt, de multe ori, 

prea puţin cunoscuţi, ori confundaţi sau chiar uitaţi.  

Poate că este greu de imaginat acum că până la 1865 în laboratoarele de chimie se folosea 

doar filtrarea simplă atunci când se dorea, spre exemplu, separarea particulelor solide dispersate 

într-un mediu lichid [1]. Primul articol în care se descrie o variantă a filtrării la vid de atunci 

datează şi se datorează unui tânăr chimist elveţian, Jules Piccard [2], chiar dacă anterior au fost şi 

alte încercări în acest sens. În esenţă instalaţia respectivă era alcătuită dintr-o pâlnie conică simplă, 

un vas Woulfe şi o trompă de apă sau trompă de vid. Piccard l-a considerat a fi un ”aspirator de 

apă” şi, în ciuda ideii valoroase, hârtia de filtru folosită era supusă la o presiune prea mare şi adesea 

ceda. Trei ani mai târziu Robert Bunsen propune o variantă îmbunătăţită, ceva mai elaborată dar 

puţin popularizată [1]. 

În 1886, cunoscutul chimist german, Otto Witt a propus utilizarea unei plăci perforate de 

platină (la care s-a renunţat rapid din cauza costurilor), sticlă sau porțelan, care putea fi prinsă într-o 

pâlnie convențională. Dezavantajul ideii sale a fost acela că placa filtrantă nu asigura o etanşeitate 

foarte bună şi, doi ani mai târziu, Robert Hirsch brevetează pâlnia cu pereţi conici şi placă filtrantă 

încorporată, care-i poartă numele (Figura 1) [3]. 

  

  

Fig. 1. Pâlnia Hirsch (a) [4] şi Büchner (b) [5]. 

 

Interesant este că în acelaşi an, 1888, doar şase luni mai târziu, Ernst Wilhelm Büchner 

(1850-1925) publică un rapot în care propune o variantă de pâlnie cu pereţii verticali şi nu conici, 

prevăzută de asemenea cu o placă filtrantă perforată fixă, dar cu o suprafaţă de filtrare mai mare.  
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Această modificare a permis filtrarea eficientă a unor cantităţi mai mari de probe, iar 

ulterior, ambele variante de pâlnii au fost produse din fier emailat la scară industrială de o firma din 

Berlin (pentru început) şi, mai apoi, au fost realizate din sticlă, porţelan, ceramică sau materiale 

plastice. În plus, vasul de filtrare (cel care a înlocuit vasul Woulfe) în care se fixează pâlnia 

respectivă, este denumit uneori balon sau pahar Büchner ori pahar de vid, pahar cu braț lateral, 

pahar Kitasato sau pahar Bunsen, fiind de fapt un pahar Erlenmeyer cu pereții groși, prevăzut cu un 

tub lateral scurt de sticlă la care se fixează un furtun, prin intermediul căruia poate fi conectat la o 

pompă de vid sau trompă de apă [6]. 

Ernst Wilhelm Büchner (Figura 2), considerat mai degrabă un mic industriaş german, a 

studiat chimia la Universitatea din Tübingen cu Fittig, fiind deseori confundat cu bine-cunoscutul 

laureat al premiului Nobel pentru chimie din 1907, Eduard Büchner. Inventatorul pâlniei Büchner 

este deci Ernst Wilhelm Büchner, fiul unui farmacist și om politic de succes, Wilhelm Büchner, şi 

nepotul scriitorului Georg Büchner. El a studiat descompunerea bromanilinei şi a publicat un studiu 

despre ultramarin (1874) [7]. Deşi contemporani, din datele de literatură reiese că s-au născut şi au 

trăit în regiuni diferite ale Germaniei, şi nu există informaţii despre o posibilă relaţie (de rudenie) 

între cei doi chimişti cu acelaşi nume de familie. 

 

  

Fig.2. Wilhelm Büchner (farmacist) și fiul său Ernst Wilhelm Büchner 

 (inventatorul pâlniei Büchner) [8]  

 

Eduard Büchner (1860 - 1916), fiu de medic și profesor, a studiat chimia la Politehnica din 

München, avându-l profesor pe Adolf von Baeyer. El a fost premiat de Academia Regală de Știință 

din Suedia pentru investigațiile sale biochimice și descoperirea fermentației non-celulare [7]. Se 

consideră că a avut meritul de a fi demonstrat că fermentația alcoolică a zahărului se desfăşoară în  
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prezenţa zimazei (o enzimă din celulele de drojdie de bere) şi nu neapărat în prezenţa celulelor de 

Saccharomices cerevisiae, aşa cum fusese statuat anterior. A colaborat de-a lungul vieţii cu figuri 

proeminente ale ştiinţei acelor vremuri, cum ar fi O. Fischer, T. Curtius, H. von Pechmann, H. 

Büchner (fratele său) şi M. Hahn [7]. Eduard Büchner a fost maior în armata germană fiind rănit în 

primul război mondial pe teritoriul ţării noastre la Mărăşeşti. A decedat câteva zile mai târziu la 

Focşani, locul în care se află şi astăzi mormântul celui care, prin descoperirile sale, a pus bazele 

biochimiei moderne, după cum consideră Arthur Kornberg [9-12].  

Revenind la filtrarea la vid, se consideră că pâlnia lui Ernst Wilhelm Büchner îşi continuă 

viaţa, poate chiar evoluţia, prin aceea că a stat la baza descoperirii filtrelor industriale Nutsche, 

folosite astăzi pe scară largă în industrie în scopul filtrării sub vid sau sub presiune a unor cantităţi 

mari de vopsea, produse farmaceutice, pesticide etc., pentru a preveni evaporarea solvenţilor şi a 

proteja mediul [13]. 

Deşi Ernst Wilhelm Büchner a sfârşit în mod tragic, fiind ruinat de pe urma unor afaceri 

neinspirate din industria chimică, el aduce în prezent zâmbetul sau cel puţin un sentiment de bucurie 

prin invenţia sa, atunci când se ajunge la etapa de filtrare la vid, pentru că este de multe ori 

momentul în care a fost finalizată o lucrare de laborator, o sinteză lungă sau poate o izolare ori 

purificare anevoioasă a unui compus [7].  
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AZOTUL – ELEMENTUL CREŞTERII  

 

Azotul (simbol chimic N de la Nitrogen) este un gaz descoperit de Daniel Rutherford în 

1772, dar a primit acest nume de la Antoine Lavoisier din greacă a = "fără", iar zoe - "viață", deci 

”fără viață” deoarece nu întreținea viața sau flacăra [1]. În ciuda acestui nume, azotul ocupă 3% din 

masa corpului uman și este, din punct de vedere masic, al patrulea cel mai răspândit element chimic 

în lumea vie, după oxigen, carbon și hidrogen [2], având un rol fundamental. Azotul intră în 

compoziția aminoacizilor ce alcătuiesc proteinele, considerate "workhouse of the cell" (caii de 

tracțiune ai celulei) deoarece prezintă cea mai mare diversitate funcțională, de la cele structurale în 

cheratină, colagen sau elastină, la cele funcţionale precum contracţia muṣchilor, absorbţia ṣi 

transportul nutrienţilor, imunitate ṣ.a. Mai este prezent ṣi în chitina artropodelor și peretelui celular 

al fungilor, dar și în bazele azotate din structura acizilor nucleici, cu rol esențial în transmiterea 

caracterelor ereditare. Pentru plante azotul este un macronutrient esențial alături de fosfor și potasiu, 

elemente care sunt prezente în îngrășăminte ce se găsesc sub denumirea”NPK”. 

Azotul este prezent în atmosferă în proporție de 78% sub forma unei molecule diatomice 

(N2). El este un gaz inert deoarece formează o legătură triplă (Figura 1) cu energia de legătură 

(energia necesară ruperii unei legăturii, măsurate la 1 atm și 298,15 K) de 941 kJ/mol. Conform 

acestei valori, legătura triplă din molecula de azot este considerată a doua cea mai puternică 

legătură chimică din moleculele diatomice, după cea din monoxidul de carbon (CO), care are o 

energie de legătură de 1072 kJ/mol (astfel se explică de ce plantele nu pot asimila azotul direct din 

aer) [1].  

Fig. 1. Molecula diatomică de azot [https://courses.lumenlearning.com] 

 

Cu toate că este abundent în atmosferă și organisme, în scoarța terestră se găsește într-o 

proporție extrem de redusă (aproximativ 4 ppm) [3]. Acest lucru este explicabil, deoarece azotul 

intră într-un ciclu biogeochimic extrem de important, numit “Ciclul azotului” (Figura 2), în care, 

vieţuitoarele saprofite, care se hrănesc cu organisme moarte, eliberează azotul în sol, de unde va fi 

apoi utilizat de organismele vii. Astfel se respectă principiul “nimic nu se creează, nimic nu se 

pierde, totul se transformă”. Circuitul de la nivelul solului constă în cinci procese fundamentale care 

vor fi prezentate în cele ce urmează. 
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Fig. 2. Ciclul azotului [https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuitul_azotului_%C3%AEn_natur%C4%83]. 

 

Fixarea azotului este realizată la nivelul nodozităților rădăcinilor leguminoaselor de către 

bacteriile fixatoare de azot din genul Azotobacter sau Rhizobium. Acestea fixează azotul atmosferic 

sub formă de ion amoniu (NH4
+
) asimilabil de plante. Ecuația globală a procesului este următoarea 

[4]:  

8 H
+
 + 8 e

–
 + N2 + 16 ATP  2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi 

ATP (adenozin trifosfat) reprezintă cea mai folosită moleculă macroergică în lumea vie, care 

înmagazinează energia necesară proceselor biochimice. Eliberarea energiei se realizează prin 

scindarea hidrolitică (cu ajutorul apei) la ADP (adenozin difosfat) si Pi (ortofosfat). 

Un lucru interesant este faptul că și descărcările electrice favorizează fixarea azotului în sol, 

sub formă de nitrați (NO3
–
) [5]. 

Asimilarea azotului (existent sub formă de săruri de amoniu sau nitrați (azotați)) din sol de 

către plante, este posibilă datorită perișorilor absorbanți sau a nodulilor (pentru leguminoase) din 

structura rădăcinii. În cazul nitraților (azotaților), aceștia sunt reduși la nivelul citosolului la nitriți 

(azotiți) (NO2
–
), care ulterior sunt convertiți la amoniac la nivelul plastidelor [5].  

Amonificarea sau mineralizarea este procesul prin care bacteriile sau fungile saprofite 

“consumă” materia moartă ce conține azot organic (adică proteine, chitină și acizi nucleici) pe care 

îl elimină sub formă de ioni amoniu [6]. 

Nitrificarea constă în oxidarea ionului amoniu la ionul azotit (nitrit) de către bacterii, cum 

ar fi cele din genul Nitrosomonas (de exemplu Nitrobacter sau Nitrospira), urmată apoi de oxidarea 

ionului azotit (nitrit) la ionul azotat (nitrat). Cele două etape sunt descrise de reacțiile din 

următoarele ecuații [6]: 
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NH4
+
 + 3/2 O2  NO2

–
+ H2O + 2 H

+
 

NO2
–
+1/2O2  NO3

– 

Denitrificarea este etapa de reducere a ionului azotat (nitrat) la azot molecular prin 

intermediul ionului nitrit, al oxidului nitric și oxidului nitros. Reacția globală este [7]: 

2NO3
–
 + 12 H

+
 + 10 e

–
  N2 + 6H2O  

Un exemplu de bacterie care poate realiza denitrificarea este Pseudomonas.
 

Activitatea antropică poate contribui semnificativ la concentraţia de azot din sol. Prin adaos 

de îngrășăminte chimice sau naturale se poate mări nivelul acestuia în scopul creșterii producției 

agricole, însă trebuie avut în vedere faptul că odată cu aceasta și nivelul oxizilor de azot eliberați în 

aer crește, iar aceste gaze contribuie la încălzirea globală, ploile acide sau chiar la formarea 

smogului. Amoniacul format în exces poate afecta negativ pH-ul solului, motiv pentru care 

îngrășămintele trebuie utilizate cu precauție.  

În concluzie, azotul este un element chimic foarte important în organismele vii fară de care 

viața nu ar fi posibilă, care asigură circulația materiei fară intervenția omului. 
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CITATE CELEBRE 

 ”Viața este chimie, acțiunile sunt reactivi chimici, problemele sunt experimente, deciziile 

sunt distrugeri sau inovații.” 

[https://www.yourquote.in/subhalaxmi-das-h0dc/quotes/life-chemistry-actions-chemicals-problems-

experiments-cuwyb ] 
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UREEA ŞI IMPORTANŢA SA 

 

Ureea sau carbamida (Figura 1) este un compus rezultat din catabolismul (degradarea) 

proteinelor, fiind componentul major al urinei, reprezentând 50% din materia solidă a acesteia [1]. 

A fost izolată din urină pentru prima oară de Herman Boerhaave în 1727 [2].  

Fig. 1. Structura ureei. 

 

Ureea este un compus incolor, culoarea urinei fiind dată de urobilină. Este și inodoră, 

mirosul său ușor înțepător datorându-se descompunerii ureei la amoniac sub acțiunea bacteriilor 

existente în tractul urinar [3]. Un miros puternic, poate fi o urmare a deshidratării, unei diete bogate 

în proteine, boli renale precum calculi renali, boli hepatice, infecții urinare sau sarcină [4]. Ureea 

prezintă solubilitate mare în apă, la temperatura de 25
o
 C aceasta având valoarea de 119g/100g apă. 

Este miscibilă cu apa deoarece este o moleculă polară capabilă să formeze legături de hidrogen cu 

aceasta [5].  

Ureea este un produs de excreție al animalelor ureotelice, cum sunt unii pești, amfibienii, 

mamiferele și omul. Deoarece pentru solubilizarea sa sunt necesari 0,05 L de apă la 1 g de azot, este 

mai puțin dăunătoare ca amoniacul, produsul de excreție al animalelor amoniotelice (protozoare, 

spongieri, celenterate, viermii laţi, crustacee, mormoloci, unii pești, echinoderme). Amoniacul este 

o moleculă mai mică, mai difuză și mai volatilă, iar acumularea sa în organism ar determina 

schimbări de pH drastice, de aceea animalele urotelice îl transformă imediat în uree, chiar dacă are 

loc cu consum energetic. Astfel, ureea elimină toxicitatea amoniacului şi prezintă un rol important 

în conservarea apei din organism. Majoritatea reptilelor, insectele și pasările sunt animale 

uricotelice, deoarece elimină în principal acid uric, mult mai puțin solubil în apa, solubilitatea sa la 

20
o
 C fiind de 6 mg/100 g apă, dar este un deşeu metabolic mai puțin toxic, dintre toţi trei [6].  

Ureea a fost primul compus organic sintetizat, realizat de către chimistul german Friedrich 

Wöhler în 1828. Acesta a încălzit cianatul de amoniu, obtinând cristale de uree, conform reacţiei din 

Figura 2. Astfel, chimistul german reuṣeṣte să combată teoria vitalismului conform căreia 

organismele vii se diferențiază de materia nevie prin faptul că acestea ar produce substanțe organice 

cu ajutorul unei "forțe vitale", ceea ce a reprezentat o contribuție majoră în chimia organică [7]. 

Wöhler i-a transmis imediat triumfanta descoperire lui Berzelius, aprig susținător al vitalismului,  
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printr-o scrisoare: "Trebuie să iți spun că pot produce uree fără ajutorul rinichilor de la om sau 

câine. Cianatul de amoniu s-a prefăcut în uree." [2].  

2K
+
[NCO]

-
 + (NH4)2SO4  2NH4

+
[N=C=O]

-
 + K2SO4 

               cianat de amoniu 

      ~ 100C 

 

    H2NCONH2 

Fig. 2. Sinteza Wöhler [8]. 

 

Ureea este produs la nivelul ficatului în urma metabolismului compușilor ce conțin azot,  

printr-un șir de cinci reacții, numit ”ciclul ureei”. Acesta a fost primul ciclu metabolic, descris, în 

1932 de către Hans Krebs și Kurt Henseleit. Ecuaţia globală a ciclului ureei poate fi scrisă astfel [9]: 

2 NH3 + CO2 + 3 ATP + 3 H2O  uree + 2 ADP + 4 Pi + AMP 

ATP – adenozin trifosfat, cea mai importantă moleculă macroergică (care acumulează 

energie la nivelul legăturilor fosfodiesterice); ADP – adenozin difosfat; AMP – adenozin 

monofosfat; Pi  – fosfat. 

Ureea este hidrolizată la amoniac și dioxid de carbon de către bacteriile ce conțin enzima 

urează. Deoarece plantele asimilează amoniacul, 90% din producția de uree este folosită ca 

îngrășământ, pentru a crește recoltele. Sinteza industrială a ureei (Figura 3) are loc din amoniac şi 

dioxid de carbon, la temperatura de 450 K şi 200 atm cu formarea de carbamat de amoniu ca produs 

intermediar, care se descompune în uree şi apă [10].  

 

NH3(g) + CO2(g)  H2N-CO2
-
NH4

+
(s)  

                     carbamat de amoniu 

 

H2N-CO2-NH2 + H2O(g) 

       uree 

Fig. 3. Sinteza industrială a ureei [10]. 

 

S-a demonstrat că un rol important în fertilizarea solului îl joacă și urina, care conține pe 

lângă uree, constituentul important de azot, fosfor și potasiu, cei trei maconutrienți esențiali ai 

plantelor [9].  

Ureea mai prezintă și alte utilizări, mai mult sau mai puțin cunoscute. Este folosită pentru 

obținerea de explozibil, azotat de uree [10], în laborator pentru denaturarea proteinelor, în sistemele 

unor automobile pentru reducerea emisiilor oxizilor de azot, sau în pastele de albire a dinților [11],  
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în cosmetic pentru producerea de creme hidratante. Ureea este urtilizată în medicină, pentru testul 

de respirație cu scopul de a indica dacă pacientul este infectat cu Helicobacter pylori (deoarece 

prezintă urează și hidrolizeaza urea) - bacterie implicată în gastrită sau ulcer, măsurarea nivelului 

seric al ureei, iar nivelul elevat indicând boli renale [12]. 

Concluzionând, urea, substanță cu rol cheie în istoria chimiei, este un metabolit eficient și 

mai puțin nociv decât amoniacul pentru organismele animale, având un rol esențial pentru creșterea 

plantelor. 
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CITATE CELEBRE 

 

 ”Un lucru care nu poate fi trucat este CHIMIA.” – Blacke Shelton (cântăreț american de 

muzică country) (1976 - ) 

[https://www.brainyquote.com/quotes/blake_shelton_634726?src=t_chemistry ] 
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ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIE 

 

 Lăsând deoparte unele diferenţe dintre ştiinţă şi filosofie, cum ar fi: metoda, raportul cu 

experienţa, etc., precum şi nuanţata distincţie dintre omul de ştiinţă şi filosof enunţată de Lucian 

Blaga: omul de ştiinţă este o „verigă” dintr-un lanţ, pe când filosoful este un „autor al lumii” [1], 

vreau să pun în lumină două noţiuni care separă şi mai pregnant ştiinţa de filosofie şi invers. 

Acestea sunt accidentul şi probabilitatea. 

 Accidentul îşi face simţită prezenţa mai ales în lumea ştiinţei. Nu vreau ca acest termen să 

aibă o tentă peiorativă. De altfel, îl putem numi şi imprevizibilul sau întâmplarea. În istoria 

ştiinţelor sunt multe cazuri de teorii sau descoperiri născute din întâmplare. De pildă, anecdotica 

căderii mărului (reală sau nu) care l-a inspirat pe Newton să conceapă o teorie a gravitaţiei, 

descoperirea razelor X de către fizicianul german Röntgen sau descoperirea iodului. Să nu mai 

vorbim despre descoperirile din arheologie care, o mare parte, se datorează şansei. Sunt, de 

asemenea, şi momente în istoria ştiinţelor în care imprevizibilul intervine chiar în desfăşurarea unor 

cercetări, de pildă descoperirea radiaţiilor Becquerel. Exemplele se pot înmulţi. 

 Cât priveşte filosofia nu se poate spune că un sistem de gândire, o teză, etc. sunt produsul 

unui accident, cum lesne putem spune că iodul a fost descoperit întâmplător. Lucrarea sau 

cercetarea filosofică este de o altă natură decât cea ştiinţifică şi care nu poate admite „accidentalul” 

în alcătuirea sa. 

 Între cele două discipline (ştiinţa şi filosofia) se interpune o alta: alchimia, care este un 

amestec dintre cele două cu o a treia: să-i spunem „religia”, dar mai indicat ar fi să-i spunem 

„elementul sacru”. Alchimia a operat atât cu metodele ştiinţifice, cât şi cu cele filosofice, dar 

descoperirile sau finalităţile acesteia pot fi cu uşurinţă neglijate, din cauza celei de-a treia părţi 

(sacralitatea descoperirii şi a finalităţii unei cercetări). Astfel, cine știe câte descoperiri nu s-au făcut 

şi care nu s-au păstrat! 

 Cât priveşte problema probabilităţilor, plecăm de la premisa că totul este posibil, dar cu o 

anume probabilitate. Astfel nu se exclude nimic. Luăm un exemplu din fizică: de ce căldura trece de 

la un corp cald la un corp rece şi nu invers sau de ce nu şi invers? Poate părea ilogic ca un corp rece 

să încălzească un corp cald, dar este perfect posibil, doar că extrem de puţin probabil să se întâmple. 

De ce? Să spunem că un corp cald este o mulțime de molecule sau atomi care se mişcă cu o anumită 

viteză şi care au o anumită energie, iar un corp rece este tot o mulțime de molecule sau atomi dar  

care au atât o viteză mai mică cât şi o energie mai mică. Prin punerea în contact a celor două 

sisteme au loc ciocniri între moleculele respective (cele cu energii mai mari şi cele cu energii mai  

Primii pași în CHIMIE  



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.8/2020 - Ediție nouă  21 
 

 

mici). Totul este dirijat de hazard. Dar este mai probabil ca la ciocnirea a două molecule cu energii 

diferite să se întâmple următorul fapt: cea cu energie mai mare să dea din energia ei celeilalte, şi nu 

invers. 

 În fine, să presupunem că enunţăm următoarea teză: corpul rece încălzeşte corpul cald. 

Ţinând seama de premisa de mai sus, este adevărată teza, dar probabilitatea o anulează. 

 În filosofie probabilitatea vine în sprijinul unei ipoteze. De pildă, despre o lume într-o 

continuă mişcare anticul Zenon spunea că mişcarea nu există. Conceptul a rezistat o vreme. Acum 

ştim că este puţin probabil să fie aşa, dar în antichitate altfel stăteau lucrurile. Deci, putem spune că 

probabilitatea sprijină filosofia la un moment dat istoric. 

 Concluzionând, accidentul şi probabilitatea ţin să despartă ştiinţa de filosofie, dar şi să le 

apropie într-un fel sau altul. Azi nu mai putem spune că substanţa din care este făcută lumea este 

apa, cum spunea un antic, adică trebuie să ţinem cont de teoriile ştiinţifice contemporane, dar fără a 

ne încrede pe deplin în acestea, unele fiind perisabile şi dubitabile. 
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GLUME  

 

 După un test la chimie, o elevă de clasa a VII-a îi spune prietenei ei: 

-”Aurica, te-am văzut că în timpul testului ai copiat de la mine. Dacă o să își dea seama 

doamna profesoară și ne va sancționa pe amândouă ?!”  

Aurica își liniștește colega: 

-”Nu îți fă griji, doamna profesoară nu are cum să se prindă pentru că unde ai scris tu 

Ion pozitiv eu am scris Vasile negativ și unde ai scris Ion negativ eu am scris Gigel 

pozitiv.” 
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INIȚIERE ÎN INGINERIA CHIMICĂ – BILANȚURILE DE MATERIALE 

 

Întocmirea de bilanțuri este o caracteristică a multor activități umane. Astfel, oricine își 

calculează bugetul personal sau familial, pe baza diferenței (și a echilibrului!) dintre venituri (adică 

intrări) și cheltuieli (adică ieșiri). Astfel de bilanțuri contabile, când sunt aplicate la veniturile și 

cheltuielile altora (persoane, grupuri de persoane, întreprinderi, corporații ori chiar state și 

organisme suprastatale) reclamă cunoștințe economice din ce în ce mai specifice și mai extinse, dar 

operațiile rămân aceleași: însumarea tuturor intrărilor, respectiv a ieșirilor, precum și echilibrarea 

acestora. Dacă la bugetul propriu este relativ simplu de menținut o rigoare în contabilizarea și 

înregistrarea tuturor intrărilor (în cazul cel mai simplu – un singur salariu, lunar și fix), respectiv a 

ieșirilor (aici sunt clar mai multe categorii – întreținere, hrană, confort, distracție, sănătate), iar 

diferența poate fi pozitivă (adică facem economii, rămânem cu un surplus ce ne permite vreo 

investiție oarecare) ori negativă (adică vom cheltui din creditul de la bancă, rămânând cu datorii), 

sigur că la calculul bugetului de stat trebuie avute în vedere extrem de multe categorii, unele pot fi 

doar estimate, cu un grad oarecare de hazard, altele se află în anumite interdependențe... se va 

realiza deci o proiecție, care va fi necesar să fie corectată (prin rectificare bugetară) atunci când se 

acumulează suficiente date verificabile. 

Rezolvarea unor probleme de chimie poate fi asimilată unor astfel de calcule bugetare – 

adică se fac bilanțuri, însă nu de valori financiare, ci de cantități (de materiale sau de energie), aici 

echilibrarea fiind impusă de principiile de conservare (a materiei, respectiv a energiei). Vom 

exemplifica aici bilanțul de materiale aplicat la rezolvarea unei probleme de chimie – să reamintim 

că reacțiile chimice decurg conform legii echivalenților – substanțele reacționează între ele în 

cantități proporționale cu echivalenții lor (electro)chimici – consecință a legii proporțiilor definite. 

Altfel spus, calculul reacțiilor se face pe baza echivalentului chimic al tuturor substanțelor 

implicate. 

Putem spune că rezolvarea problemei pe bază de bilanțuri, făcută de inginerul chimist, 

cuprinde cel puțin două aspecte asupra cărora chimistul de laborator se apleacă poate mai puțin:  

 primul ar fi că lumea înconjurătoare nu este constituită niciodată din numere ÎNTREGI de 

echivalenți chimici, astfel că o reacție chimică de tipul A + B → produși nu va decurge 

niciodată cu consumarea completă a ambilor reactanți! 

 al doilea aspect ar consta în identificarea ALTERNATIVELOR de consum pentru cei doi 

reactanți – poate că există și reacții secundare... Ca să continuăm paralela cu contabilul –  
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identificarea tuturor căilor chimice alternative de consum ale reactanților, respectiv de 

apariție a tuturor produșilor de reacție posibili. 

Sigur, dintre preocupările inginerului mai fac parte și: 

(i) calculele de viteză pentru reacțiile chimice posibile (de la o oxidare extrem de lentă, 

materializată prin îngălbenirea hârtiei la una cu flacără, de la o ardere mocnită, la o explozie 

/ detonație), 

(ii) stabilirea de condiții (temperatură, presiune, și nu numai) care pot decide însăși 

posibilitatea dar și viteza reacțiilor respective, 

(iii) multe calcule de puritate și transformare (măsurarea unor cantități și concentrații se 

face uzual în kilograme, grame, litri sau decimetri cubi, dar nu în mol! – kg/m
3
, g/L). 

 

PROBLEMA DE INGINERIE: 

Într-un reactor chimic discontinuu se realizează o neutralizare a oleumului sulfuric de 2% 

(adică SO3 dizolvat fizic în H2SO4 pur) cu o soluție apoasă de NaOH, de concentrație 40%. Ce 

conține soluția finală și ce concentrații se obțin, dacă în reacție intră 100 kg oleum și 500 kg soluție 

bazică? 

 

Caracteristici: 

- Nu este exclusă POSIBILITATEA ca reacția să fie INCOMPLETĂ! Respectiv, se consumă 

numai unul dintre reactanți, cel numit limitativ! Aici – poate fi NaOH sau H2SO4... 

- Reactanții sunt IMPURI – deci nu doar ce reacționează CHIMIC în mod EVIDENT este 

prezent în sistem... nu cumva sunt și reacții SECUNDARE? 

- Aici chiar este una – reacția, NEENUNȚATĂ DIRECT – a oleumului cu apa (adică SO3 + 

H2O), care va genera H2SO4 suplimentar, ce va consuma suplimentar NaOH – dacă are de 

unde! 

 

Rezolvare – cu metoda bilanțului total (global) de materiale (inițial vs. final) 

 

Inițial: 

- 100 kg oleum = 98 kg H2SO4 + 2 kg SO3 = 1 kmol H2SO4 + 25 mol SO3; 

- 500 kg soluție = 200 kg NaOH + 300 kg H2O = 5 kmol NaOH + 300 kg H2O 

(s-au multiplicat cu 5 cantitățile 100 kg soluție = 40 kg NaOH + 60 kg H2O). 
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La neutralizare, au loc reacțiile: 

- una evidentă: 1 kmol H2SO4 consumă 2 kmol NaOH, adică 80 kg NaOH, și produce 1 

kmol de Na2SO4, adică 142 kg Na2SO4, respectiv 2 kmol H2O, adică 36 kg H2O: 

 

𝐻2𝑆𝑂4⏟  
98

+ 2𝑁𝑎𝑂𝐻⏟    
2×40

→ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4⏟    
142

+ 2𝐻2𝑂⏟  
2×18

 

 

𝐻2𝑆𝑂4⏟  
98

+ 2𝑁𝑎𝑂𝐻⏟    
2×40

→ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4⏟    
142

+ 2𝐻2𝑂⏟  
2×18

 

 

- în plus (poate fi privită ca o reacție secundară), cei 25 mol SO3 consumă 25 mol H2O 

(adică 0,45 kg), producând încă 25 mol H2SO4 (adică 2,45 kg): 

 

𝑆𝑂3⏟
80

+ 𝐻2𝑂⏟
18

→ 𝐻2𝑆𝑂4⏟  
98

 

 

care mai consumă suplimentar 50 mol NaOH, adică încă 2 kg NaOH, din care mai 

rezultă 25 mol Na2SO4 adică +3,55 kg Na2SO4 și 50 mol H2O adică 0,9 kg H2O – deci, apa 

suplimentară la finalul procesului este de 50 – 25 = +25 mol, adică +0,45 kg H2O (putea fi 

și negativă?). 

 

Final – 600 kg soluție (conservarea masei: 600 = 500 + 100, bilanț de materiale total), în care: 

- nu mai există H2SO4 (care a fost reactantul limitativ?), 

- nici SO3 – se putea și altfel? 

- mai sunt rămași neconsumați 2,95 kmol NaOH = 118 kg NaOH (exces), 

- au rezultat 145,55 kg Na2SO4 

- și – ca produs de reacție – 36,45 kg H2O (cumulat), 

- plus cele 300 kg H2O pre-existente (solventul din soluția bazică); 

- totalul se verifică din nou (0 + 0 + 118 + 145,55 + 300 + 36,45 = 600, bilanț de materiale 

global obținut din însumarea cantităților rămase din bilanțurilor parțiale, adică pe specii 

chimice): 

o H2SO4: 98 kg inițial + 2,45 kg generate din reacția 2 = 100,45 kg consumate + 0 kg 

rămase; 

o SO3: 2 kg inițial = 2 kg consumate + 0 kg rămase; 
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o NaOH: 200 kg inițial = 82 kg consumate (80 + 2 suplimentar) + 118 kg rămase; 

o Na2SO4: 0 kg inițial + 142 kg generate din reacția 1 + 3,55 kg generate suplimentar 

= 145,55 kg rămase; 

o H2O: 300 kg inițial + 36 kg generate din reacția 1 + 0,9 kg generate suplimentar = 

(300 + 36,45) kg rămase + 0,45 kg consumate în reacția 2. 

Concentrațiile finale se vor calcula simplu: 

- 0% H2SO4, 0% SO3; 

- 118 / 600 = 19,6667% NaOH (deci soluția finală este bazică, nu neutră! – rezultă că 

neutralizarea a fost parțială!), 

- 145,55 / 600 = 24,2583% Na2SO4, 

- 336,45 / 600 = 56,075% H2O. 

EXERCIȚII SUPLIMENTARE: Să presupunem că se utilizează doar 200 kg soluție bazică pentru 

neutralizare. Ce concentrații se obțin în soluția finală? Dar în cazul unor cantități inițiale egale (câte 

100 kg) din cele două soluții? Răspunsurile – în numărul viitor. 
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GLUME  

Unități de măsură 

 Într-o zi vine Bulă la alimentara și zice:  

-”Vă rog frumos să îmi dați un litru de cartofi.”  

-”Poate un kg”, îl corectează vânzătoarea.  

-”Nu, eu vreau un litru.” Vânzătoarea se supără și-l dă afară.  

A doua zi la fel... a treia zi la fel... a patra zi Bulă cere:  

-”Vă rog frumos să îmi dați un kg de cartofi.”  

La care vânzătoarea răspunde fericită. 

-”Vezi că poți? Ai sticlă?” 
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MATERIALELE DE TIP HIDROXIZI DUBLI STRATIFICAȚI 

(Layered Double Hydroxides) 

 

Argilele sunt printre cele mai comune minerale de pe suprafața pământului fiind folosite de 

către om de-a lungul secolelor pentru a fabrica diguri de protecţie, adăposturi, figurine, porţelanuri, 

etc. [1]. În zilele noastre, argilele şi-au găsit utilizări şi în alte domenii. Printre acestea se numără 

industria farmaceutică, industria turnătoriei, agricultura, dar şi ca materiale cu proprietăţi catalitice 

sau suporturi catalitice, adsorbanţi, schimbători de ioni, etc.  

Această clasă de minerale se împarte în două mari grupe: argile cationice (mult mai 

răspândite în natură) şi argile anionice (se pot sintetiza extrem de simplu în laborator sau 

industrial). Argilele cationice sunt în general alcătuite din compuşi planari de tip alumino-silicaţi ce 

posedă sarcini negative neutralizate de prezenţa cationilor plasaţi în spaţiul interplanar, în timp ce 

argilele anionice sunt alcătuite din hidroxizi metalici a căror straturi sunt încărcate cu sarcini 

pozitive neutralizate de prezenţa anionilor. 

 Din categoria argilelor anionice fac parte şi materialele de tip hidroxizi dubli stratificați 

(Layered Double Hydroxides – LDH; hidroxizii dubli sunt compuși hidroxilici care conțin doi 

cationi metalici diferiți). Aceste materiale au primit de-a lungul timpului şi alte denumiri şi anume: 

hidrotalciţi (hydrotalcite-like - HTl / hydrotalcite-type - HTt), argile anionice (anionic clays), 

hidroxicarbonaţi lamelari (layered hydroxycarbonates), etc. [2].  

 În jurul anului 1842 în Suedia a fost descoperit primul reprezentant al acestei clase de 

compuşi: hidrotalcitul (hydrotalcite). Acesta este un compus ce poate fi foarte uşor zdrobit într-o 

pulbere albă cu aspect similar cu talcul, fiind un hidroxicarbonat de magneziu şi aluminiu [3] care 

există în natură sub forma unor plăci stratificate și contorsionate și/sau mase fibroase. Profesorul E. 

Manasse, de la Universitatea din Florenţa (Italia) a fost cel care a stabilit prima formulă chimică a 

acestui material Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O [4].  

 Primele studii privind sinteza, stabilitatea, solubilitatea și determinarea structurii 

hidrotalcitului datează din anul 1930 și au fost efectuate de Feitknecht. Acesta, în anul 1942, a 

sintetizat un număr mare de compuşi cu structură de hidrotalcit, pe care i-a denumit 

“doppelschichtstrukturen” (structuri de straturi duble) [5,6], ataşându-le următoarea structură: 

 

  

4 Mg(OH)2
Al(OH)3  
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Pentru a se înțelege structura acestor materiale stratificate este necesar să se pornească de la 

structura brucitului, Mg(OH)2, unde octaedrele, cu Mg
2+

 în centru şi în cele 6 vârfuri grupări OH
-
, 

împart marginile pentru a forma un număr infinit de straturi. Aceste straturi sunt stivuite unele peste 

altele fiind ținute împreună prin intermediul legăturilor de hidrogen [1], Figura 1. 

 

 
 

(A) (B) 

Fig. 1. Structura stratificată a brucitului, Mg(OH)2; A) unitate octaedrică; B) planuri de brucit 

 

În cazul în care ionii de magneziu (Mg
2+

) sunt substituiţi de ioni trivalenţi de aluminiu (Al
3+

) 

având o rază aproximativă cu cea a cationului de magneziu (raza ionică a Mg
2+

 cu coordinare VI 

este 0,72Ǻ în timp ce raza ionică a Al
3+

 cu coordinare VI este 0,535Ǻ [7]), se generează o sarcină 

pozitivă în planul hidroxidului care este compensată de anioni care se află plasaţi în regiunea 

interplanară a brucitului alături de apa de cristalizare [3], Figura 2. Această structură a 

hidrotalcitului este valabilă în cazul tuturor compuşilor de tip hidroxizi dubli stratificați.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Structura hidrotalcitului [8] 

  

 

  

Mg2+

OH-

Spaţiul 

interplanar 

Anion de compensare 

Molecule de apă de 

cristalizare 
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Formula generală a hidroxizilor dubli stratificaţi este M
2+

1-xM
3+

x(OH)2]
x+

(A
n-

x/n)∙mH2O [3].  

Natura M
2+

 şi M
3+

: Doar cationii divalenţi şi trivalenţi care se potrivesc în structurile octaedrice şi 

romboedrice şi care totodată prezintă raze ionice nu prea diferite de cele ale Mg
2+

 (Cu
2+

=0,69Ǻ, 

Ni
2+

=0,72Ǻ, Co
2+

=0,74Ǻ, Zn
2+

=0,74Ǻ, Fe
2+

=0,76Ǻ, Mn
2+

=0,80Ǻ, Ga
2+

=0,62Ǻ, Fe
3+

=0,64Ǻ, 

Mn
3+

=0,66Ǻ, Cr
3+

=0,69Ǻ, etc.) pot forma compuşi de tip hidroxizi dubli stratificaţi. Excepţie: 

singurul cation monovalent ce generează structură de LDH este litiu (raza ionică pentru 

coordinare VI fiind 0,76Ǻ). Alţi cationi monovalenţi, cum ar fi Na
+
, K

+
, (NH4)

+
, generează compuşi 

de tip “dawsonit” [9]. 

Valorile lui „x”: 𝑥 =
𝑀3+

𝑀2++𝑀3+
  Domeniul optim pentru obţinerea hidroxizilor dubli stratificaţi puri 

este 0,2 – 0,33. În cazul în care valorile lui „x” sunt altele decât cele din domeniul 0,2 – 0,33 se 

obţin amestecuri de hidroxizi dubli stratificaţi puri şi alţi compuşi cu diferite structuri [10]. De 

exemplu, în cazul hidrotalcitului (unde sunt implicaţi doar cationi de Mg
2+

 şi Al
3+

) când x < 0,33, 

cationii de Al
3+

 nu se învecinează cu alţi cationi Al
3+

, densitatea de Mg
2+

 este mare şi există 

posibilitatea formării Mg(OH)2, iar în cazul în care x > 0,33 numărul cationilor de Al
3+

 este mare şi 

există posibilitatea formării Al(OH)3. 

Natura anionului: Practic nu există nicio limitare faţă de natura şi tipul anionilor care pot 

compensa sarcinile pozitive corespunzătoare planurilor de LDH. Numărul, dimensiunea cât şi 

orientarea acestora în spaţiul interplanar determină grosimea regiunii interplanare. Exemple de 

anioni: I
-
, Br

-
, Cl

-
, F

-
, (ClO4)

-
, OH

-
, (CO3)

2-
, (SO4)

2-
, [Fe(CN)6]

4-
, [SiO(OH)3]

-
, (PMo12O40)

3-
, 

(PW12O40)
3-

, [Ru(4,7-difenil-1,10-fenantrolindisulfonat)3]
4+

, etc.  

Valorile lui „m”: Moleculele de apă sunt localizate în regiunea interplanară în toate poziţiile 

care nu sunt ocupate de anioni. În mod normal, cantitatea de apă se determină prin măsurători 

termogravimetrice. 

 Hidroxizii dubli stratificaţi se pot sintetiza prin mai multe metode: coprecipitare, 

mecanochimică, cristalizare hidrotermală, sol-gel, hidroliza ureei, hidroliză indusă, sare-oxid, 

schimb ionic, depunerea electrochimică, creștere de film in situ, grefare anionică pe planele de 

LDH, calcinare/reconstrucţie, delaminare/reasamblare, etc. În toate metodele enumerate, trebuie să 

se ţină cont de parametrii exemplificaţi mai sus. Orice abatere de la valorile prezentate conduce la 

obţinere de amestecuri de faze şi nu la obţinere de compuşi puri de LDH.  

 Hidroxizii dubli stratificaţi pot fi utilizaţi ca atare sau calcinaţi sub formă de oxizi micşti. 

(ATENŢIE: oxizii micști sunt substanțe chimice compuse din doi sau mai mulți cationi metalici  

și oxigen, având o compoziție chimică uniformă în toată masa substanței. A NU SE 

CONFUNDA CU AMESTEC DE OXIZI care reprezintă un amestec fizic de doi sau mai mulți  

CHIMIA ca pasiune 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.8/2020 - Ediție nouă  29 
 

 

oxizi). În urma tratamentelor termice a LDH se obţin oxizi micşti cu proprietăţi interesante, şi 

anume:: suprafaţă specifică mare, proprietăţi bazice cât şi ditopice (acido-bazice), dimensiune 

cristalină foarte mică, stabilitate la tratamente termice, prin reducere se obţin cristalite metalice mici 

şi stabile termic (în cazul LDH ce conţin cationi tranziţionali), efect de memorie (permite 

reconstrucţia, în condiţii blânde, a structurii originale a LDH atunci când oxizii micşti obţinuţi în 

urma tratamentului termic la temperaturi ce nu depăşesc valori de 500-600 °C a hidroxizilor dubli 

stratificaţi sunt contactaţi cu o soluţie apoasă ce conţine diferiţi anioni, Figura 3 [11]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ilustrare schematică a fenomenului de reconstrucţie a structurii compuşilor LDH 

 

 Hidroxizii dubli stratificaţi şi-au găsit aplicabilitatea în cele mai diverse domenii [12]: 

 drept materiale ignifuge prietenoase mediului înconjurător putând întârzia expansiunea 

flăcării prin trei mijloace distincte: i) se comportă ca şi captator de căldură datorită descompunerii 

endotermice, ii) se descompun pentru a forma oxizi metalici micşti care acționează ca un film 

izolator la suprafață, iii) eliberează apa și dioxidul de carbon dintre straturi, diluând astfel gazele 

inflamabile; 

 în remedierea mediului înconjurător deoarece sunt capabili să adsoarbă metale şi ioni toxici, 

coloranţi organici din apele reziduale cât și gaze toxice eliberate în atmosferă de către automobile / 

industrie; 

 la fabricarea electrozilor pseudo-condensatori datorită prezenței suprafețelor electrochimic 

active, fiind materiale prietenoase cu mediul înconjurător având totodată un cost redus; 

 ca atare sau sub formă de oxizi micşti (obţinuţi prin descompuneri termice în diferite 

atmosfere: inerte, oxidante sau reducătoare) drept catalizatori eterogeni, ce prezintă stabilitate, 

reciclabilitate, activitate, într-o mare varietate de reacţii cum ar fi: sinteza de chimicale fine, sinteza  

 

LDH 

  600 °C   hidratare 

Oxizi micşti LDH reconstruit 

Molecule de apă Anioni de compensare Noi anioni de compensare 
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de molecule active farmaceutic, fotocatalizatori pentru splitarea apei în vederea generării de 

hidrogen, generarea combustibilului din biomasă sau resturi menajere, etc.; 

 în aplicaţii biomedicale sub formă de nanostructuri sau nanocompozite. De asemenea, sunt 

candidaţi ideali pentru transportul medicamentelor „drug delivery”; 

 în agricultură sub formă de aditivi pentru pelicule plastice cu capacităţi excelente de 

absorbţie a razelor infraroşii; 

 drept materiale anticorozive; 

 drept nanocompozite polimerice, etc. 

 

Hidroxizii dubli stratificaţi vor fi folosiţi pe viitor din ce în ce mai mult sub formă de 

nanomateriale, de sisteme hibride pentru dezvoltarea de aplicații inovatoare, cât şi în aplicaţii care 

la ora actuală nu prevăd utilizarea acestora (Jules Verne nota în cărţile sale vise şi fabulaţii care la 

ora actuală sunt palpabile, ajutându-ne la dezvoltarea noastră ca societate). 
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ŞTIAŢI CĂ: hidrotalcitul este substanţa activă în medicamentul „Talcid, comprimate 

masticabile”?! Indicaţiile terapeutice sunt: antiacid, antiulceros, gastrite (inflamaţii acute şi 

cronice ale mucoasei gastrice), ulcere gastrice şi duodenale, esofagită de reflux, tratamentul 

următoarelor simptome: arsuri gastrice, eructaţii, senzaţia de abdomen balonat, dureri în 

regiunea abdominală superioară. Din aceeaşi categorie de medicamente se poate menţiona 

şi Rutacid 500 mg comprimate masticabile.  
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 MARTIN SELLNER (n. 29.08.1937 

în Minnesota, ca al cincelea fiu al unui 

fermier), profesor pensionar de chimie de 

la  De La Salle University-Manila, a 

”brodat”  un goblen cu tabel periodic al 

elementelor (147,32 × 137,16 cm) folosind 

peste un milion de puncte în cruce. De 

reținut că fiecare rând al goblenului a 

implicat 2000 de împunsături de ac (1000 la dus și 1000 la întors). ”Lockdown-ul” generat de criza 

pandemică de coronavirus i-a folosit pasionatului profesor să finalizeze această ”operă de artă”, 

după o muncă de 20 de ani. 

Două lucruri interesante legate de profesorul Martin Sellner sunt: (i) mama sa a vrut ca el să 

renunțe la școală pentru a ajuta la munca de la fermă, dar el a iubit așa de mult școala încât s-a 

angajat să facă curățenie în sălile de clasă, după terminarea cursurilor și (ii) chimist fiind, timp de 7 

veri, a lucrat cu prietenul lui Abert Einstein, profesorul Hubert Aleya de la Universitatea Princeton. 

Pentru profesorul Martin Sellner predarea chimiei a însemnat predarea unor lecții de viață. 

El a spus: ”Interacțiunile dintre atomi sunt similare cu interacțiunile dintre oameni”. 

[https://mb.com.ph/2020/08/17/the-art-of-chemistry/;  https://aleteia.org/2020/08/02/meet-the-

christian-brother-whos-cross-stitched-the-periodic-table-using-a-million-stitches/; 

https://www.gmanetwork.com/news/lifestyle/hobbiesandactivities/748324/82-year-old-lasallian-

brother-finishes-cross-stitch-of-periodic-table-after-20-years/story/ 
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CONTAMINAREA PROBELOR ÎN ANALIZA CHIMICĂ 

,, Truth is only to be had by laying  

 together many varieties of error" 

Virginia Woolf 

 

În ultimele decenii a devenit necesară determinarea diverselor tipuri de analiţi (analitul este 

substanța de interes, ce urmează să fie analizată) la niveluri de concentraţie din ce în ce mai mici, 

care să corespundă reglementărilor agenţiilor de monitorizare, iar acest lucru a fost posibil datorita 

creşterii performanţelor instrumentelor analitice. V-aţi întrebat ce obstacole apar atunci când vreți 

să determinați anumiţi compuşi la concentraţii foarte mici, de exemplu, cum ar fi poluanţii din apă? 

Pe lângă poluanţii anorganici (metale grele, azotaţi, percloraţi) există mulţi poluanţi organici 

omniprezenţi în mediu la concentraţii de urme (compuşi organocloruraţi, hidrocarburi aromatice 

policiclice (PAH), bifenili policloruraţi (PCB), pesticide, dioxine, ftalaţi). Cu cât nivelul de 

concentraţie al analitului care trebuie determinat este mai mic cu atât problemele care apar la 

analiza sa se multiplică. Una dintre aceste probleme este  contaminarea probelor, care conduce la 

erori în analiza chimică cantitativă; rezultatele obţinute nu sunt de încredere şi nu pot fi folosite la 

luarea deciziilor. De aceea este foarte important să se cunoască toate sursele de contaminare ce pot 

apărea în analiza chimică, despre care vom vorbi în continuare. 

Conform IUPAC (Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată), în funcție de 

concentrația în care există în probă, analiții se clasifică în; analit major -acel compus care se 

găseşte la concentraţie mai mare de 1%, analit minor - compusul care are concentraţia cuprinsă 

între 1- 0,01% (1000 – 100 ppm), analit în urme – specia chimiă de interes aflată la o concentraţie 

în domeniul 0,01 - 0,0001% (100 – 1 ppm) şi analit în ultraurme - se găseşte la o concentraţie sub 

0,0001% (1 ppm). 

În determinarea concentraţiilor mici, contaminarea este bine studiată începând din primele 

decenii ale secolului trecut. În prezent metodele de analizaă la nivel de ppb sunt rutină în multe 

laboratoare.  

În tot procesul analitic, începând de la prelevare (luarea probei), continuând cu prelucrarea 

probei (de. ex. extracţia) şi până la analiza propriu-zisă, se pot introduce contaminanţi în probă, de 

aceea este necesar să se cunoască toate aceste surse.  

Contaminarea se clasifică în contaminare pozitivă, contaminare negativă şi 

pseudocontaminarea [1].  
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Contaminarea pozitivă înseamnă o impurificare a probei/o introducere din exterior a 

analitului, acesta fiind într-o cantitate mai mare decât în proba de analizat. De exemplu, dacă nu 

sunt bine curățate vasele de laborator pot contamina probele prin folosirea lor de la o probă la 

probă.  

  Contaminarea negativă implică acei factori care duc la pierderi de analit datorită diverselor 

procese cum ar fi volatilizarea. Pe lângă evaporare mai pot avea loc pierderi la calcinare, la filtrare 

şi la mojarare. Aceste tip de contaminare poat fi evitată prin alegerea condiţiilor potrivite de lucru. 

De exemplu, zincul este pierdut la temperaturi mai mari de 450C prin calcinare, iar cadmiul la 

temperaturi cuprinse între 400 - 500C [2].  

A treia formă de contaminare este pseudocontaminarea care implică factori care nu au 

legatură directă cu analitul de interes şi care pot să introduce contaminări pozitive sau negative.  

Cei mai importanți factori care determină contaminarea la concentraţii foarte mici sunt 

următorii [2-4]:  

a) Contactul probei cu aerul atmosferic. În atmosfera din marile oraşe există un conţinut 

ridicat de praf, de 510
-7

 g/L, care conţine SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, plumb, săruri de cupru, 

potasiu, cloruri şi fosfaţi. Este evident că şi atmosfera din laborator va conţine praf. Praful poate 

pătrunde în soluţia de analizat şi astfel se modifică concentraţia analiţilor din probă. Aerul din 

laborator poate conține, de asemenea, praful de la reactivi solizi şi întotdeauna vaporii de la 

solvenţii folosiţi. Prin urmare sunt necesare o ventilaţie corespunzătoare, utilizarea nişei şi folosirea 

filtrelor pentru captarea prafului [2].   

b) Reziduurile rămase de la spălarea sticlăriei. Însuşi procesul de curăţare a vaselor poate 

produce contaminare. De exemplu, în cazul în care sticlăria de laborator se spală cu amestec oxidant 

(amestec sulfocromic) este posibil ca pe pereţii vasului să rămână cromaţi care vor fi greu de 

îndepărtat. În acest caz este recomandată spălarea succesivă cu apă distilată, soluţie de sodă şi apoi 

clătire cu apă distilată, deşi nici aceasta nu îndepărtează mereu complet cromaţii. Acest aspect 

trebuie cunoscut când se determină cromul din probă.  

c) Apa distilată utilizată pentru prepararea soluțiilor. Este important ca în analiza de urme să 

se utilizeze apă ultrapurificată care are o conductivitate mică.  

d) Reactivii şi solvenţii utilizaţi trebuie să fie de puritate înaltă. Trebuie avut în vedere că şi 

reactivii de puritate înaltă conţin cantităţi foarte mici de impurităţi. Acestea sunt trecute de obicei pe 

eticheta solventului sau a reactivului aşa că analistul poate avea un control asupra lor. 

e) Analistul este el însuşi o sursă de contaminare prin transpiraţie (transpiraţia umană este 

sursă potenţială de metale şi compuşi organici), piele, cosmetice, fum de tigară, particule desprinse  

CHIMIA ca pasiune 



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.8/2020 - Ediție nouă  34 
 

 

 

din îmbrăcaminte. De aceea este necesară utilizarea halatului, mănuşilor de protecţie, în special 

nitrilice, de polietilenă sau de vinil. Nu sunt recomandate cele de latex.   

f) Volatilizarea unor componente din probă. Aceasta poate s fi redusă sau prevenită prin 

scăderea temperaturii (păstrare la frigider şi liofilizare) sau utilizarea de containere închise ermetic. 

h) Adsorbţia analitului pe suspensia obţinută în cazul filtrării. 

i) Permeabilitatea componentelor soluţiilor prin pereţii vasului. 

j) Reacţia analitului cu materialul din care este fabricată sticlăria. În cazul analizei de urme 

este recomandat să se utilizeze sticlărie de dimensiune mică dar şi a unui singur vas în toţi paşii 

analitici sau a cât mai puţine atunci când acest lucru este posibil. Cu cât vasul în care se face analiza 

este mai mare cu atât riscul de pierdere sau de contaminare este mai mare. 

k) Reacţii chimice între componentele soluţiei [2-4]. 

 g) Procese de adsorbţie-desorbţie (efectul de memorie al peretului sticlăriei). Sticla simplă 

este un material prost pentru stocarea soluţiilor foarte pure. Este recomandată utilizarea sticlei 

borosilicatică. Pentru a evita contaminarea este necesar să se spele sticlăria cu acid. 

În funcţie de materialul din care sunt fabricate vasele sau sticlăria, elementele contaminante 

sunt prezentate în Tabelul 1 în funcţie de domeniul de concentraţie.  

 

Tabel 1. Contaminanţi în diverse tipuri de material [5]. 

În cazul sticlariei există un standard de puritate pentru utilizarea in analiza de urme [5]. 

Material Domeniu de concentraţie (mg/kg) 

100 0,1-10 0,01-0,1 0,001-0,01 

Polietilenă (PE) 

si Polipropilenă 

(PP) 

Na, Zn, Ca K, Br, Fe, Pb, Cl, Si, 

Sr 

Mn, Al, Sn, Se, I Cu, Sb, Co, Hg 

Policlorură de 

vinil (PVC) 

Na, Al, Ca Br, Pb, Sn, Cd, Zn, 

Mg 

As, Sb - 

Teflon K, Na Cl, Na, Al, W Fe, Cu, Mn, Cr, Ni Cs, Co 

Sticlă Al, K, Mg, 

Mn, Sr 

Fe, Pb, B, Zn, Cu, Rb, 

Ti, Ga, 

Sb, Rb, La, Au Sc, Tl, U, Y 

Silica - Fe, K Br, Ni, Cu, Sb, Cr Sb, Se, Th, Mo, Cd, 

Mn, Co, As, Cs, Ag 
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 În Tabelul 2 sunt prezentate materiale cele mai bune care pot să fie utilizate în analiza de 

urme iar Tabelul 3 sumarizează agenții de utilizare recomandați pentru curățarea diferitelor 

materiale. 

 

Tabel 2. Materiale preferate utilizate în analiza de urme [4]. 

 PE sau 

PP 

FEP
1
 PFA

2
 TFM

3
 PTFE

4
 Cuarţ sau 

Silica vitroasă 

Vas de stocare + +    + 

Pahare şi baloane + +   + + 

Pâlnie de separare + +    + 

1
FEP – etilen-propilenă fluorurată-copolimer între tetrafluoroetilenă și hexafluoropropilenă, 

2
PFA-

perfluoroalcoxi alcani - copolimer între tetrafluoroetilenă și perfluoroeteri, 
3
TFM –

politetrafluoroetilenă modificată, 
4
PTFE - politetrafluoretilenă, teflon 

 

FEP, PFA, TFM, PTFE sunt polimeri fluoruraţi care sunt preferaţi deoarece sunt rezistenţi la 

aproape toţi acizii. FEP este un material excelent pentru stocare, fiind recomandat pentru că este 

dens şi are o suprafaţa nepolară, PE şi PP sunt bune pentru stocare dar nu la fel de bune ca FEP, dar 

sunt mai accesibile ca preț. Cuarţul conţine 98,8 %SiO2 şi impurităţi, în principal de Na2O, Al2O3, 

Fe2O3, MgO şi TiO2. 

 

Tabel 3. Agenţi de curăţare în funcţie de material [6]. 

Material Agent de curăţare 

Sticlă HNO3, HCl, detergent, amestec oxidant, amestec  HCl-HNO3, acetonă, metanol, 

HF, amestec H2SO4-HNO3, H2SO4, HClO4 

Plastic HNO3, HCl, detergent, HF, amestec  HCl-HNO3, etanol, acetonă, amestec H2SO4-

HNO3, metanol, HClO4 

Platină Pirosulfat (S2O7
2-

), HNO3, HCl,  HF, HClO4 

 Gradul de contaminare depinde de proprietăţile fizice şi chimice (compoziţia chimică) şi 

poate să fie minimizată prin selecţia adecvată a instrumentelor de laborator.  

 

O alta cauză a contaminării apare atunci când o probă care o concentraţie mică este 

determinată imediat după o probă care are o concentraţie mai mare a aceluiaşi compus. 
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Este important de ştiut că soluţiile foarte diluate îşi pot modifica concentraţia în cazul 

stocării acestora. Se știe că acestea sunt instabile și își modifică concentrația datorită unor factori 

precum: hidroliza, evaporarea solventului, acţiunea oxigenului din aer, a dioxidului de carbon, a 

luminii, a microorganismelor [2]. Pe lângă, există şi acţiunea materialului din care este confecţionat 

vasul care determină contaminarea soluţiei, pierderea analitului prin adsorbţie pe pereţii vasului şi 

contaminarea prin desorbţia compuşilor care au fost adsorbiţi inţial pe pereţii vasului [1, 2]. 

Subiectul contaminării probelor este unul complex care necesită o atenţie sporită în special 

în prezent când reglementările prevăd o reducere a nivelului de concentraţii monitorizate pentru 

diverşi poluanţi organici. Contaminarea nu poate fi complet îndepărtată, dar este important să se 

cunoască sursele şi să se încerce minimizarea acestora.  

Chimistul analist trebuie să cunoască toate aceste aspecte şi să aleagă metodele şi 

aparatura/sticlăria potrivite pentru determinarea analiţilor organici sau anorganici pentru a minimiza 

contaminarea probelor.  
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         Dr. Elena BACALUM  

CITATE CELEBRE 

 

 ”Educaţia înseamnă spectacol. ... Învăţarea oferă un spectacol grandios, cu scenarii, 

personaje, roluri, măşti şi conflicte. ... Profesorul este un actor. .... Învăţare adevărată nu 

există fără bucurie.” –  Solomon Marcus (matematician român 1925 -  2016) 

[https://www.elearning.ro/educatia-in-spectacol-protagonist-solomon-marcus-premiul-lykeion-al-aliantei-

colegiilor-centenare ] 
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Probleme pentru începători 
 

REBUS 

AMESTECATE CU... CHIMIE 

 

 

Orizontal:  

1. Propagat. – Plantă din fructele căreia se 

extrage opiul.  

2. Încrengătură care cuprinde viermi 

cilindrici nesegmentaţi. 

3. Sare a acidului tiosulfuric. – Aur. 

4. Einsteiniu. – Protactiniu. – Soluție 

obținută prin dizolvarea unor rășini într-un 

solvent volatil şi utilizată pentru acoperirea 

suprafeţelor. – Fosfor. 

5. Arsen. – Hidrogen. – I se poate asocia un 

determinant numai dacă este pătrată. 

6. Un milion de biţi. – Locuitor al vechii Ilirii. 

7. Bor. – Arbore a cărui scoarţă bogată ȋn tanin este utilizată ca tinctorial şi tanant ȋn industria 

textilă şi pielărie. – Carbon. – Mamifer rumegător din Tibet. 

8. 61 amperi! – Tesla (simb.). – Electrod pozitiv ȋn celula de electroliză. – Sodiu. 

9. Rocă metamorfică şistoasă constituită ȋn principal din cuarț şi feldspat. – Densităţile mari ale 

compuşilor acestui metal alcalino-pământos stau la baza denumirii sale. 

10. Energie (simb.). – Gaz rar utilizat ȋn lămpile fluorescente. – Disprosiu. – Radiu. 

11. Zăpadă. – A pune sare. – Fluierul zeului Pan. 

 

Vertical: 

1. Trotil. – Neutru. 

2. Rezultă. – Timpul care, ȋn raport cu viteza luminii, stă la baza unităţii de măsură a distanţelor 

astronomice. – Potenţial de electrod (simb.). 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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3. Americiu şi Osmiu ȋnlănţuite antroponimic! – Galiu. – Anticorp antinuclear. 

4. Organ olfactiv. – Materia primă pentru fabricarea acestui material sub formă de foi subţiri, cu 

largi utilizări, este celuloza. 

5. Adăpost pentru albine! – Bismut. – Semnal prin care se solicită ajutor. 

6. Trimerul cianamidei, materie primă pentru fabricarea răşinilor sintetice. – Natriu. 

7. 981 Femtomoli! – Astatiniu. – Niobiu. – Constanta generală a gazelor (simb.). 

8. Email. – Prelungirea luminoasă a unei comete. 

9. Pantaloni țărănești lungi și strâmți. – Sec. 

10. Mangan. – Prelungire filiformă mobilă a celulelor (pl.). – Iod. – Azot. 

11. Atmosfera absolută (simb.). – Sare a acidului cianhidric. 

12. Fungi (sg.). – Ab Initio. 

 

Soluţia careului în numărul următor. 

 Ioan-Cezar MARCU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

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

 

GLUME de pandemie 

 

 Breaking News: Albă ca Zapada a rămas cu 6 pitici! Pe Hapciu l-au băgat în 

carantină. 

 Interviu de angajare în 2020. 

-Angajator: ”Din CV-ul tău lipsește anul 2020. Ce ai făcut atunci?” 

- Intervievat: ”M-am spălat pe mâini...” 

 

 Priviți partea plină a paharului: Bine că nu a venit un virus pentru care să fim 

obligați să stăm afară.... 

[https://ro.pinterest.com/gokifun/bancuri-haioase-si-amuzante/] 

 

 

CHIMIA în exerciții și probleme 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

Zmeul cel rău și Făt Frumos, balauri și dragoni aruncători de flăcări alături de magi iscusiți 

care îi fac să dispară sau să apară ca prin minune, toate aceste personaje ne-au bucurat copilăria. 

Este oare posibil ca utilizând cunoștințele de chimie să putem reproduce măcar în parte, lucrurile pe 

care doar ni le imaginam? 

În aceasta ediție a secțiunii experimentează vă propun un experiment 

care reproduce în parte minunile descrise în cărțile cu povești. Experimentul 

pe care îl propun se numește „ȘARPELE DE FOC” 

Materiale necesare: avem nevoie de o farfurie, ușor adâncă, din 

aluminiu (de unică folosință) sau de un recipient rezistent la căldură, o 

linguriță, un recipient uscat, nisip (cât să umplem farfuria), 50-100 mL de etanol (sau alcool 

alimentar), 20g de zahăr, 5g de bicarbonat de sodiu (NaHCO3),. 

Cum procedăm?  

Umplem farfuria termorezistentă cu nisipul disponibil (este bine să avem un strat de nisip de 

2-3 cm înălțime, uniform distribuit pe toata suprafața farfuriei). Adăugam etanolul în centrul 

farfuriei, peste nisipul existent. 

Într-un recipient uscat amestecăm bicarbonatul de sodiu cu zahărul și apoi adăugam acest 

amestec, sub forma de grămăjoara, în mijlocul farfuriei, peste stratul de nisip îmbibat cu etanol. 

Cu ajutorul unei brichete sau a unui chibrit aprindem etanolul. 

Atenție!! Experimentul trebuie executat sub supravegherea unui adult!!!  

Ce observăm? Datorita căldurii degajate de flacără, zaharul se carbonizează, iar 

bicarbonatul de sodiu se descompune eliberând dioxid de carbon. Acesta gaz rămâne prins în 

matricea de carbon și face, ca din mijlocul farfuriei, să se ridice în mod miraculos, un ” șarpe negru” 

care se zvârcolește printre flăcări.  

 

Nu este magie, este CHIMIE! Distracție plăcută! 

 

Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

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

 

CHIMIE experimentală 
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ASPIRINA-PRIETEN SAU DUȘMAN 
  

 

 

CHIMIA PREDATĂ ÎN PANDEMIE - O EXPERIENȚĂ INEDITĂ 

 

După 31 de ani de profesie m-am confruntat, începând cu anul școlar trecut, cu o nouă 

provocare: școala on-line. 

 Comisia Europeană plasează competența digitală între cele opt competențe cheie necesare 

absolventului de liceu în contextul actual al societății bazate pe cunoaștere. 

 Elevii de astăzi sunt digital nativi spre deosebire de noi, profesorii formați înainte de 1989, 

care suntem încă din generația digital imigranților. Este o adevărată provocare să ținem pasul cu ei 

și nu de puține ori suntem depășiți. Trebuie să ne adaptăm repede, să ne acomodăm cu noile 

tehnologii, programe și device-uri, să ne perfecționăm continuu. 

 De mai bine de 27 ani sunt pasionată de desfășurarea activității mele cu ajutorul 

computerului, ceea ce m-a ajutat foarte mult când la 11 martie 2020 s-a hotărât întreruperea 

activității didactice ,,față în față,, și trecerea la ”școala online”. Am început stângaci, cu grupuri de 

WhatsApp pentru toate cele 14 clase la care predam, după care am experimentat 

Classroom.google.com pentru 11 clase și Microsoft.teams pentru celelalte 3. Pentru Classroom am 

folosit platforma mea privată, iar la Teams m-a găzduit o colegă de matematică, care avea deja 

clasele formate de la cursul CRED. Am învățat unii de la alții și din tutorialele de pe YoutTube. Mai 

greu a fost să comunicăm cu elevii, care nu dețineau decât telefoane cât de cât performante. Unii 

dintre ei nu aveau abonamente cu date mobile suficiente, iar în unele localități din județ semnalul și 

traficul de net nu făcea față. Norocul meu a fost că aveam deja suporturi de curs, prezentări, 

filmulețe pe care le utilizam la clasă de mai mulți ani. Din mers am realizat și altele noi cu materiale 

pe care le aveam în arhiva personală. M-a ajutat mult și participarea la diferitele concursuri de 

chimie, în special ”Chimia-prieten sau dușman?!”. Am prezentat lucrările participante la faza 

națională ca exemple de bună practică.  

  

CHIMIA 
altfel 
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 Pentru evaluare au fost apreciate studiile de caz care vizau citirea unor etichete pentru 

parfum, oțet, vopsea, apă minerală, spirt medicinal, săpun, dezinfectant și discutarea substanțelor 

chimice trecute pe acestea. Fiecare elev și-a prezentat ”propriul” produs. Erau elevi care se duceau 

în cămară sau debara pentru a căuta o cutie de vopsea. Am fost impresionată de elevii de la profilul 

uman sau vocațional, care erau interesați de temele propuse și participau la ore chiar dacă aveau 

note. 

 

 

 

 

 

 

Elevii au participat activ și la dezbateri pe teme cum ar fi: ”De ce i s-a retras Andreei 

Răducan medalia de aur la Olimpiada de la Sydney 2000?”, ”De ce chimia este un rău necesar?”, 

”Informații utile despre COVID 19 și măsuri de prevenire a acestuia, cu referire directă la rolul 

săpunului și explicația științifică”. 

Nu m-am abătut de la programa școlară, dar 

m-am adaptat situației. 

 Cel mai mult mi-au lipsit orele de laborator. 

Chimia este o știință experimentală și experimentul 

de laborator este una dintre cele mai atractive metode 

de învăţare folosite de profesorii de chimie deoarece, 

la orice vârstă, elevii se simt atraşi de partea 

aplicativă a acestei discipline. 

 Dacă în perioada martie-iunie 2020 elevii nu 

au pierdut efectuarea multor activități experimentale 

deoarece marea majoritate au fost programate până la 

acel moment și, cel puțin eu, am apucat să le 

desfășor, în acest an școlar situația este cu totul alta. 

Îndiferent cât material didactic filmat am folosi 

deprinderile trebuie formate exersând. Mulțumesc 

colegilor care au lucrat și ne-au pus la dispoziție  

CHIMIA 
altfel 
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manualele digitale de chimie pentru gimnaziu, pe care le utilizez și la clasa a IX-a, dar mi-e din ce 

în ce mai greu să atrag elevii spre chimie. 

  Am fotografiat toate ustensilele și aparatura pe care o are în dotare laboratorul liceului 

unde profesez și am postat-o pe platforma google.classrooom.com. Deoarece am învățat în sistem 

hibrid am reușit să o prezint totuși elevilor de clasa a VII-a, fără a 

apuca să experimentăm metodele de separare. 

Am  construit modelele spațiale cu ajutorul trusei cu bile și tije, 

atât la clasa a X-a cât și la clasa a XI-a, pentru principalii compuși 

organici din programele școlare de chimie, le-am fotografiat și le-am 

postat pe platformă. 

Încerc continuu să găsesc modalități prin care să fac chimia atractivă și în online, dar totuși 

această modalitate nu poate înlocui școala față în față și chimia din laborator. 

Ca să concluzionez referitor la activitatea experimentală de chimie: 

 

”NU VEI FACE NICIODATĂ UN LUCRU BUN CU MÂINILE ALTUIA” 

 

 

 

    Prof. Liliana-Laura SAVU 

                                                                                           Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea 

 

CHIMIA 
altfel 
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Locul I la Concursul Național de Chimie Aplicată ”Chimia-știință sau magie?” 

Ediția IX, mai 2020 

 

Ionela Bianca DIACONU 

    Prof. coordonator Liliana-Laura SAVU 

Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea 

 
 

Cercul 
de 

CHIMIE 
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“CHIMIA PE MÂINI BUNE – CHEMPOET 2.0” 

 

Ca urmare a rezultatelor mult peste așteptări (în special ca număr de elevi implicați în 

activitățile proiectului în anul școlar 2019-2020 [1]), dar și a ecourilor și interesului ȋn rândul 

elevilor și profesorilor de la alte licee, proiectul CHEMPOET - Chimia pe mâini bune continuă și în 

anul școlar 2020 – 2021. Dacă la prima ediție a acestui proiect, realizată în perioada septembrie 

2019 – februarie 2020, au participat șase licee bucureștene, la a doua ediție, desfășurată în luna 

noiembrie 2020, au fost implicate 12 licee 

bucureștene: Colegiul Național de Informatică 

„Tudor Vianu", Colegiul Național „Iulia Hasdeu", 

Colegiul Național „Cantemir Vodă", Colegiul 

Național „C.A. Rosetti", Colegiul Național „Jean 

Monnet", Colegiul Național „Matei Basarab", 

Colegiul Național „Școala Centrală",  Complexul 

Educational Laude-Reut, Liceul Teoretic Național, 

Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, Colegiul Tehnic 

”Costin D. Nenițescu” și Colegiul Tehnic Energetic. 

Prima activitate din cadrul proiectului a fost și la această ediție ”Caravana POET (Prelegere-

Observație-Explicație-Transpunere în viața reală). Pornind de la noua experiență a activităților 

online (în special lipsa resurselor digitale necesare predării chimiei online) impusă de pandemia de 

Covid 19, CHEMPOET 2.0 a urmărit să vină în sprijinul profesorilor de chimie și a liceenilor prin 

organizarea a trei conferințe online (susținute de Conf. Dr. Iulia David, Asist Dr. Anca Păun, Asist. 

Dr. Ioana Nicolau de la Universitatea din București (UB) și C.S. I Dr. Mihaela Florea și C.S. I Dr. 

Florentina Neațu de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 

(INCDFM)) care au avut ca scop evidențierea strânsei conexiuni dintre chimie și realitate. Au fost 

abordate subiecte foarte variate, de la chimia în bucatarie și gastronomie moleculară, chimia din 

structura și aspectul părului, chimia airbag-ului de la mașină, chimia iubirii, la aplicațiile chimiei în 

medicină ca mijloc de diagnoză (analize) și tratament (medicamente), proprietățile nanomaterialelor 

dar și la legătura chimiei cu supereroii benzilor desenate. Această mini-serie de prelegeri interactive 

și-a dorit să contribuie la sporirea calității și diversității ofertei în domeniu, astfel încât învățământul 

online să devină mai atractiv, distractiv și antrenant, pentru a încuraja participarea unui număt cât 

mai mare de elevi la platformele și resursele educaționale digitale. 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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 La fiecare dintre aceste trei prelegeri au asistat și participat activ, cu ȋntrebări, între 170 și 

270 participanți online pe zoom, dar evenimentele au fost transmise și live pe facebook unde de 

fiecare dată transmisia a avut 50-60 de urmăritori. 

    

 Trebuie spus însă că o a patra prezentare a fost organizată, în afara proiectului, pentru elevi 

ai Colegiului Național ”Unirea” din Focșani, Vrancea. La acest eveniment au fost 100 de 

participanți doearece acesta era numărul permis de contul zoom pe  care a avut loc sesiunea online. 

 Proiectul CHEMPOET 2.0 și-a propus și pregătirea de conținut video cu experimente de 

laborator și exemple practice atractive în conformitate cu programa școlară și, dacă situația actuală 

o va permite, extinderea seriei de ateliere de chimie practică prin selectarea altor elevi din licee 

bucureștene și găzduirea lor în laboratoarele Facultății de Chimie (UB) și Institutul Național de 

Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM). 

CHEMPOET este implementat de un grup de cadre didactice și cercetători din Universitatea 

din București, coordonat de Lect. Dr. Mihaela Matache. 

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

Comunitară București și implementat de un grup de cadre didactice și cercetători din Universitatea 

din București și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM.  

Mai multe informații actualizate despre acest proiect se pot găsi la 

http://chempoet.mariusmatache.ro și https://www.facebook.com/ChimiaPeMainiBune/ .      

Mai multe detalii despre proiectele susținute de Științescu sunt disponibile pe  

www.bucuresti.stiintescu.ro 
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CONCURSUL NAȚIONAL ”CHIMIA  – ARTĂ ÎNTRE ŞTIINŢE” 

 

 În zilele în care încercăm să găsim variante de adaptare la condițiile de predare on-line, 

încercând să găsim abordările potrivite pentru a transmite informația corectă și coerentă, depașind 

opreliștile de comunicare inerente, alături de colegii din comisia de organizare și evaluare a 

Concursului Național – CHIMIA Artă între Științe, am decis că este mai bine să încercăm să 

organizăm concursul on-line decât să îl amânăm. Așa se face că ne-am propus ca în data de 30 mai 

2020, să organizăm a doua ediție a acestui concurs, care se adresează elevilor de liceu (clasele IX-

XII), de această dată în regim on-line, pe platforma dedicată www.cas.chimie.upb.ro. 

 Deși la prima vedere nu a părut un lucru chiar dificil, având în vedere că în ultimele 3 luni 

ne obișnuisem cu posibilitățile tehnice ale platformelor de e-learning, au fost o sumedenie de detalii 

care au trebuit armonizate cu desfășurarea on-line: de la stabilirea regulamentului de concurs, a 

modalității de înscriere și respectiv de 

desfășurare în cele mai bune condiții a 

concursului. Cu emoții și întrebări generate de 

noua situație, dar mânați de dorința de a da 

elevilor pasionați de chimie o șansă să își 

testeze cunoștințele ne-am unit forțele: 

membrii juriului, membrii comisiei de 

organizare și specialiștii IT. 

 Eforturile ne-au fost răsplătite de 

numeroasele înscrieri la concurs ale elevilor, 

acestea totalizând un număr de 535 de elevi. 

Liceenii care s-au înscris în acest an provin din 

29 de județe ale țării. Dacă majoritatea 

participanților la ediția anterioară au provenit 

din București și județe apropiate, în acest an 

am avut concurenți din toate colțurile țării 

inclusiv din județe ca: Suceava, Neamț, 

Maramureș, Sălaj, Satu-Mare și Timiș. Este foarte probabil ca desfășurarea competiției în sistem 

on-line să fi înlesnit participarea acestor elevi, care în condițiile unei competiții față în față, ar fi 

trebuit să călătorească destul de mult. 

  

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Dintre cei 372 de concurenți de la disciplina Chimie Organică, 4 au reușit să realizeze 

punctajul maxim (100 puncte), iar 76 au avut un punctaj cuprins între 91-100 de puncte obținând 

Premiul I. Dintre cei 163 de concurenți de la disciplina Chimie Anorganică, 11 au reușit să totalizat 

între 91-100 de puncte fiind desemnați câștigători ai Premiului I. 

 Cu toate că ne-a lipsit întâlnirea față în față cu candidații și profesorii îndrumători, faptul că 

am putut să ne întâlnim în mediul on-line: profesori și elevi iubitori de chimie, a adus un crâmpei de 

normalitate într-o perioadă destul de dificilă pentru noi toți.  

Acum mai mult ca oricând avem nevoie de tineri care să se pregătească temeinic în 

domeniul chimiei și al științelor, în general, capabili să găsească răspunsuri rapide și corecte la 

problemele din ce în ce mai complexe cu care ne confruntăm. 

 

 Comisia de organizare și evaluare a Concursului Național – CHIMIA - Artă între Științe 

      Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

 

GLUME  

 

 - Aveţi gel de lighean? 

 - Poftim?  

- Gel de lighean, aveţi?  

- Poate gel de duş?!  

- Nu, că eu mă spăl în lighean. 

 

 - Ce se află între Soare și Pamant? 

 - Și. 

 

 - Bulă, compunerea ta cu tema "Câinele meu" este identică cu a fratelui tău. Ai 

copiat după el?  

- Nu, domnule profesor, este vorba despre acelaşi câine! 

[https://bancurionline.net/top10-bancuri] 
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CONCURSUL NAȚIONAL DE CHIMIE “C. D. NENIȚESCU” 

EDIȚIA A XXVIII-A 

 

În pofida opreliștilor ridicate de pandemia generată 

de COVID-19, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 

Materialelor din cadrul Universității POLITEHNICA din 

București, a decis să organizeze în data de 28 noiembrie 

2020 în sistem on-line, Concursul Național de Chimie “C. 

D. Nenițescu”, ajuns la cea de-a XXVIII-a ediție. În felul 

acesta, respectând regulile de distantare socială, elevii de 

liceu pasionați de chimie au avut posibilitatea să iși testeze 

cunoștințele. Acest demers a fost primit cu multă bucurie de 

către elevi, părinți și profesori deopotrivă, mai ales în 

conditiile în care temporar s-a decis suspendarea olimpiadelor școlare.  

Astfel 54 de elevi, proveniți din toată țara (de la licee din București, Ploiești, Câmpina, 

Breaza, Brașov, Galați, Titu, Văleni de Munte, Oradea, Baia Mare, Piatra Neamț, Timisoara, 

Petroșani, Iași, Buzău, Hațeg) s-au înscris la una dintre cele trei secțiuni: Chimie Anorganică (19), 

Chimie Organică (33) sau Chimie Fizică (2) utilizand platforma special creată pentru concurs 

https://concursnenitescu.chimie.upb.ro.   

Întrucât în acest an nu s-a mai putut organiza proba practică, juriul fiecărei secțiuni a 

elaborat pentru proba teoretică câte 10 subiecte, cu un grad de complexitate ridicat, așa cum, ani de-

a rândul i-a obișnuit pe participanții la acest concurs. Acest lucru nu i-a descurajat pe concurenti, 

mulți (43%) fiind la a doua sau a treia participare. Numărul cel mai mare de participanți este 

reprezentat de elevi din clasa a XI-a de liceu, care au rezultate deosebite la chimie, se pregatesc 

suplimentar și care aleg Concursul Nenițescu ca etapă de testare a nivelului de cunoștințe în vederea 

accederii la olimpiade.  

Cei care se află la prima participare au luat concursul ca pe o provocare și își doresc să 

participe (în proporție de 95%) și la următoarele ediții. 

Deși o festivitate de premiere nu a fost posibiliă, date fiind condițiile on-line de organizare a 

evenimentului, suntem siguri că premianții au fost la fel de emoționați ca și în alți ani. În urma 

deliberării, juriul a desemnat câștigătorii acestei ediții. Aceștia sunt prezentați în tabelul de mai jos. 
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Concursul, a cărei primă ediție a debutat la 16 noiembrie 1993, reprezintă un „standard de 

excelență” între concursurile de chimie, un loc unde cei care sunt pasionați de această știință pot 

“lupta” la un nivel foarte ridicat.   

Cu toate că vremurile ne determină să găsim soluții noi pentru desfășurarea unor astfel de 

competiții destinate elevilor, credem că este important să menținem vie bucuria de a învăța chimie 

și a profesa ulterior în această frumoasă disciplină. 

          

Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

Prodecan Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor,  

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Elev Liceu de proveniență Secțiune Premiu 

 

 Matei SITARU 

Colegiul Național "Mihai 

Viteazul", București 

Chimie 

Organică  
Premiul I 

 

 Vlad-Ștefan OROS 

Liceul Teoretic "Grigore 

Moisil", Timișoara 

Chimie 

Anorganică 
Premiul I 

 Iulia-Ștefania VOICU 
 Colegiul Național "Nicolae 

Grigorescu", Câmpina 

Chimie 

Organică  
Premiul al II-lea 

 Felix-Constantin 

PASCALE 

 Liceul Teoretic 

Internațional de 

Informatică, București 

Chimie 

Anorganică 
Premiul al II-lea 

Andrei-Gabriel GRECU 
 Colegiul Național "Mihai 

Viteazul", Ploiești 

Chimie 

Organică  
Premiul al III-lea 

Vlad-Ștefănuț RADU 
Colegiul Național "Vasile 

Alecsandri", Galați 

Chimie 

Organică  
Premiul al III-lea 

Alexandru-Mihai 

VICTORIA 

 Colegiul Național "Mihai 

Viteazul", Ploiești 

Chimie 

Anorganică 
Premiul al III-lea 

Vlad IOVA 
Colegiul Național "Emanuil 

Gojdu", Oradea 

Chimie 

Organică 
Mențiune 

 

 Dragoș MERIȘCA 

 Liceul Teoretic 

Internațional de 

Informatică, București 

Chimie 

Anorganică 

Mențiune 

 

 Sara LIA 

 Liceul Teoretic 

Internațional de 

Informatică, București 

Chimie 

Anorganică 

Mențiune  
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Probleme pentru pasionați 

 

REBUS 

DIN ŞTIINŢELE NATURII 

- CU ACCENTE PE CHIMIE – 

 

Soluție 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 T E T R A T I O N A T 

2 A R E A L  O M A G  

3 N B  D I O N I S  A 

4 T I B I  M I D  O S 

5 A U R A T I  A P O  

6 L  O N E S T  A L B 

7  E M I T  N U L I  

8 E T U  R A T  A T A 

9 T E R M O S  E D E M 

10 E N A  D I O L I  A 

11 R A  N A N D  U A R 

 

 

Ioan-Cezar MARCU 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 

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

 

 

Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr. 7 al revistei CHIMIA 
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EXTRACȚIA LICHID – LICHID, CA APLICAȚIE A ECHILIBRELOR CHIMICE ÎN 

SOLUȚIE 
 

Rezolvare 

a) Calcularea raportului de distribuţie pentru o bază slabă se face folosind formula: 

 

 

 

log P=4,9; deci, P=10
4,9

=79433; pKa=9,4. 

 Pentru reprezentarea grafică a funcţiei D = f(pH), se folosesc perechile de valori pH-D din 

tabelul de mai jos (Fig. 1). 

 

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

D 0 0 0 0 0 3 32 315 3041 22618 63486 77487 79234 79413 79431 

      

b)  Prin extracție L-L, amitriptilinul este de aproximativ 80000 de ori mai solubil în faza organică 

decât în faza apoasă (conform valorii lui P), la pH ≥ 12 (adică la pH ≈ pKa+2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Reprezentarea funcţiei D = f(pH) pentru amitriptilin. 

 

Conf. Dr. Zenovia MOLDOVAN,  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie 
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Instrucțiuni pentru redactarea materialelor trimise spre publicare în 

Revista CHIMIA - Ediția nouă 

 

 Revista trebuie să conțină articole atractive, scrise pe înțelesul elevilor. 

Pentru apariția în revista CHIMIA materialul trebuie redactat folosind diacritice, în format Word,  

A4, margini de 2 cm, font Times New Roman, 12 pts, la un rând și jumătate, justified.  

Titlul: Times New Roman 14 pts, Majuscule (CAPS) Bold, centrat ca de ex. 

TITLUL LUCRĂRII 

 După bibliografie trebuie trecut numele și prenumele autorului (Italic) și afilierea (Instituția de 

Învățământ)-Times New Roman, 12pts. Aliniere la dreapta, ca de ex. 

Maria POPESCU 

Școala Nr.321, București 

 Formulele chimice trebuie scrise folosind programul ChemSketch sau ChemDraw 

 Sursele bibliografice care au stat la baza întocmirii materialului trebuie indicate clar în text între 

paranteze drepte, fiind numerotate în ordinea apariției lor în text (a se vedea modelul de mai jos).  

 Bibliografia se scrie cu Times New Roman 12 pts la 1 rând. 

 Lungimea recomandată a materialelor: 

-articol -  maxim 3 pagini  de text / maxim 5 pagini dacă are și poze/figuri, scheme, tabele; 

 -cronică evenimente - maxim o pagină; 

 -anunțuri evenimente – maxim ½ pagină. 

 Experimentele descrise trebuie să nu implice niciun fel de risc și să poată fi realizate cu substanțe 

uzuale în viața cotidiană. 

 Figurile, schemele și tabelele trebuie să fie însoțite de o legendă, ca în exemplele de la sfârșitul 

acestui document. Nu este recomandată preluarea figurilor și tabelelor din articole, fără acordul 

autorilor/publicației sursă. 

 Materialele trimise spre publicare trebuie să aibă: 

- indicate sursele de informație conform exemplului de la sfârșitul acestui document; 

- indicate numele complete și afilierea tuturor autorilor; 

- legendă la figuri și tabele ca în exemplul de la sfârșitul acestui document. 

 Problemele trimise spre publicare trebuie să fie originale (compuse de autor) și să conțină și 

rezolvarea. 

 Responsabilitatea asupra originalității conținutului și/sau a corectitudinii indicării surselor 

bibliografice revine în exclusivitate autorilor articolului. Această asumare va fi atestată prin 

completarea și semnarea Declarației care este disponibilă pe site-ul revistei: www. 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php  

 Materialul pentru publicare (atât în varianta Word cât și în format pdf) împreună cu Declarația 

completată și semnată de toți autorii vor fi trimise la adresa de mail 

revistachimia.schr@gmail.com  

 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php
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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 

 

 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/
http://www.schr.org.ro/

