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In Memoriam, Prof. Dr. Ing Sorin Ioan Roșca 

 DE CE să studiem chimia?  

o Iulia Gabriela David, Mai în glumă, mai în serios: De ce să studiem chimia? 

o Nicoleta Bălan, Andreea Roșcan, Sângele alb 

o Dan Cristian Vodnar, Gastronomie moleculară 

o Ioana Dumitru, Chimia din spatele puterii supereroilor Marvel 

 CHIMIA ca pasiune  

o Cristian Alin Cucu, Izotopul carbon-14 

o Liliana-Laura Savu, Evoluția tehnologică a acumulatorilor 

o Ioan-Cezar Marcu, Calculul performanțelor unui proces chimic complex pe baza bilanțului 

de specii atomice – Aplicație de calcul 

o Zenovia Moldovan, Contribuții românești la dezvoltarea chimiei analitice. Reactivul Folin-

Ciocâlteu 

o Maria Popescu, Reacții de cuplare catalizate de Pd. Premiul Nobel pentru Chimie în anul 

2010 

 CHIMIA experimentală  

o Cristina Todașcă, Experimentează 

 STEM  

o Andrei Cosmin Tudor, Leonardo – Un fenomen istoric 

o Petru Miron, Premiul Nobel pentru Chimie în anul 2004. Proteoliza mediată de ubiquitină 

o Vladimir-Lucian Ene, Ce-ar fi dacă ar exploda Soarele? Cât am mai trăi?  

 Concursuri / Activități / Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

o Echipa CHEMPOET, Cu chimia pe mâini bune – CHEMPOET 2.0  

o Cristina Todașcă, Ediția a III-a a Concursului Național ”CHIMIA – Artă între științe” 

o Mioara Petronela Prepeliță, Joaca de-a chimia 

o Marius Andruh, Daniela Bogdan, Mihaela Matache, Olimpiada de Chimie 2021 

 Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în numărul 8 al revistei CHIMIA 

 Diverse 

o Instrucțiuni pentru redactarea materialelor trimise spre publicare în Revista CHIMIA 

- Ediția nouă; Declarație 

 

 

 

 

 

 

Cuprins 
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“Chimia este știința cu, probabil,  cea mai 

puternică componentă estetică .” 
http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie%2C%BAtiin%FE%E3  

Marius Andruh (Chimist, Profesor, Președintele secției de Științe Chimice a 

Academiei Române)  

 

 

 

Foto: [Ni(CH3CN)2(valpn)Eu(O2NO)3]*CH3CN,  

Chimist Dr. Traian PĂSĂTOIU 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ic2004276 

 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ic2004276?fbclid=IwAR2kqHWmFCAdzX82iK3ujpUU1gEGeU7HGtc5ACoyF3b0rL6UlLr8e1jH01s


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.9/2021 - Ediție nouă  4 
 

IN MEMORIAM 

Prof. Dr. Ing. Sorin Ioan Roșca 

(1938 - 2021) 

Președinte al Societății de Chimie din România (2001-2021) 

 

 Am fi preferat să scriem despre domnul profesor Roșca la o frumoasă aniversare, dar, din 

păcate, în ziua de 24 aprilie 2021 domnia sa a pierdut lupta cu viața, lăsând în urmă un mare gol în 

sufletul celor care l-au cunoscut și apreciat. 

 Sorin Ioan Roşca s-a născut la 13 februarie 1938 în Blaj, județul Alba și a absolvit în anul 

1960 Facultatea de Chimie Industrială (specialitatea Tehnologie Chimică Organică) a Institutului 

Politehnic din București (IPB) devenind inginer chimist. În anul 1971 a obținut titlul de doctor 

inginer, cu teza “Complecși metal-aromatici”, elaborată sub îndrumarea magistrului Costin D. 

Neniţescu. 

Profesorul Sorin Ioan Roşca a parcurs toate treptele ierarhiei academice până la gradul de 

profesor (1990) și profesor emerit (2012) la Departamentul de Chimie Organică al Facultăţii de 

Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB). A 

publicat peste 90 de lucrări originale şi 7 cărţi în domeniile: chimie organo-metalică, reacţii enantio-

selective, sinteze electrochimice organice, mecanisme de reacţie în chimia organică şi chimie 

alimentară. A fost conducător de doctorat la UPB şi a promovat chimia românească prin prelegeri, 

colaborări de prestigiu și doctorate în co-tutelă cu diferite universități din România și din Franţa.  

De-a lungul timpului, pe lângă vasta activitate ştiinţifică şi didactică, domnul Prof. Dr. Ing. 

Sorin Roșca a îndeplinit diferite funcții administrative de conducere: Decan al Facultății de 

Tehnologie Chimică din IPB (1979-1986), Prorector al IPB (1987-1988 și 1990-1992), Șef al Catedrei 

de Chimie Organică din UPB (1990-2004), membru al Consiliului Național pentru Finanțarea 
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Învățământului Superior și expert permanent al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior. 

Profesorul Roşca a fost inițiatorul conceptului de educație în limbi străine, în cadrul UPB 

punând bazele a ceea ce a devenit Facultatea de Inginerie în Limbi Străine. De asemenea, în anul 

1995, a introdus Chimia Alimentară ca o nouă specializare de licență și master în cadrul Facultății de 

Chimie Aplicată și Știința Materialelor. 

Profesorul Sorin Roșca și-a promovat ideile și principiile bazate pe experienţa acumulată în 

întreaga sa viață dedicată școlii, susținând o educație de calitate și militând pentru integrarea școlii 

românești în comunitatea internațională. De asemenea, a fost mereu preocupat de activitatea 

didactică, contribuind la îmbunătăţirea planurilor de învăţământ şi la elaborarea unor manuale și cărți 

de specialitate, ca punct de plecare pentru orice efort educațional. 

Ca susţinător al excelenţei în ştiinţă şi educaţie, domnul profesor Roșca a fost ani la rândul 

președinte al comisiei Olimpiadei Naționale de Chimie, dar și membru în juriul Olimpiadelor 

Internaționale și/sau Balcanice de Chimie (1986-1989, 2005), iar din 1993 a prezidat Concursul 

Național de Chimie Costin Neniţescu, organizat de Facultatea de Chimie Aplicată și Ştiința 

Materialelor din UPB. 

Domnul profesor Roșca a fost preocupat atât de cercetarea științifică de nivel înalt, cât și de 

promovarea științei și a chimiei în rândul tinerilor, iar întreaga sa activitate a fost recunoscută la nivel 

național și internaţional, fiind răsplătită cu numeroase premii și distincții. 

Toate aceste realizări au justificat alegerea domnului Prof. Dr. Ing. Sorin Roşca în anul 2001 

ca Preşedinte al Societății de Chimie din România (SChR). Timp de 20 de ani, împletind experiența 

academică și ştiinţifică cu deschiderea către nou, cu echilibrul și diplomația ce l-au caracterizat, 

profesorul Sorin Roșca a contribuit semnificativ la dezvoltarea și recunoașterea, atât pe plan național, 

cât și internațional, a Societății de Chimie din România. 

Prin personalitatea sa, dar şi prin entuziasmul său, profesorul Roşca a reuşit să atragă din ce 

în ce mai mulţi membri în SChR, care să se implice activ, în mod voluntar, în diversele activităţi 

organizate în cadrul societăţii. Astfel, SChR a ajuns să aibă astăzi peste 3.000 de membri, inclusiv 

membri de onoare, dar şi elevi şi studenţi cu statut de membru afiliat. Pe perioada mandatelor sale de 

preşedinte, SChR a fost reorganizată astfel încât, în funcţie de locaţia geografică, s-au constituit 20 

de filiale. Pentru a susţine chimiştii din diferite ramuri ale acestei discipline, profesorul Roşca a 

încurajat şi sprijinit crearea mai multor secţii ştiinţifice noi (Ştiinţele Separării, Chimia pentru 

Patrimoniul Cultural, Chimia Alimentară) şi a unei Secţii pentru Tineret (STC). 

Predarea chimiei a fost întotdeauna unul dintre obiectivele majore ale profesorului Roşca, şi 

implicit ale SChR. Interesul acordat promovării chimiei în rândul tinerilor, şi chiar al copiilor, s-a 
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materializat prin susţinerea de către SChR a numeroase activităţi şi concursuri de chimie organizate 

în ţară pentru elevi, dar şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Prin energia sa şi 

implicarea directă în toate aceste activităţi, profesorul Roşca a reuşit să inspire mulţi tineri şi să îi 

atragă în a participa în mod voluntar la organizarea acestor evenimente. De asemenea, la iniţiativa 

profesorului Roşca, în anul 2017 revista pentru elevi Chimia şi-a reluat apariţia, după o lungă perioadă 

de pauză. 

Ca o recunoaştere a activităţilor deosebite desfăşurate de membrii SChR în diferite domenii, 

cum ar fi promovarea chimiei sau activitatea ştiinţifică remarcabilă, la propunerea domnului profesor 

Roşca, SChR a creat medaliile societăţii, care se acordă anual alături de alte premii şi distincţii. Pentru 

a motiva și stimula tinerii cercetători, domnul preşedinte a susținut mereu ca SChR să sprijine 

participarea acestora la conferințe științifice prin oferirea de premii (sub formă de burse care acoperă 

taxele de participare la conferinţă). 

 

Fiind mereu preocupat de dezvoltarea și perfecționarea învățământului românesc de chimie la 

toate nivelurile, profesorul Roşca nu a fost interesat doar de pregătirea tinerilor în acest domeniu ci 

şi de perfecţionarea profesorilor. În acest sens, sub egida SChR, s-au desfăşurat 10 ediţii ale 

Conferinţei Naţionale de Chimie pentru Învăţământul Preuniversitar dedicate cadrelor didactice din 

învăţământul gimnazial şi liceal. 

În cadrul SChR, profesorul Roşca a organizat dezbateri cu personalități internaționale, 

reprezentând diverse instituţii de chimie din lume. A fost membru activ și organizator a numeroase 

evenimente internaționale (Congresele Societăţii Europene de Chimie EuChemS, Conferința 

Internațională ICOSECS, Simpozioanele CoFRRoCA, Conferința Internațională RICCCE și 

Conferințele Naționale de Chimie de la Călimăneşti-Căciulata). 

Domnia sa a contribuit la creşterea vizibilităţii internaţionale a societăţii, încurajând şi 

promovând tineri chimişti români în organizaţiile internaţionale (EYCN) şi respectiv membri activi 

Decernarea anuală a premiilor şi 

distincţiilor SChR (2019), alături 

de Cristina Todaşcă (preşedinte 

Secţia Chimie Alimentară), 

Robert Ţincu (preşedinte STC 

Bucureşti) și Ioana Maior 

(președinte Filiala București 2) 
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în diviziile ştiinţifice din cadrul EuChemS. Totodată, sub patronajul preşedintelui, SChR a devenit 

membru EuChemS, găzduind Adunarea Generală a societăţilor membre (2004, 2019). 

Datorită personalităţii remarcabile a profesorului Roşca şi a dorinţei sale de a promova chimia 

românească la nivel mondial SChR are legături strânse atât cu societăţi de chimie din Europa cât şi 

cu ACS (American Chemical Society), astfel că mulți chimiști români au avut ocazia de a se întâlni 

cu personalităţi internaţionale ale chimiei invitate la diferite activităţi ale SChR. 

Societatea de Chimie din România îi datorează cea mai mare parte din traiectoria și succesul 

său Preşedintelui Roşca şi celor 20 de ani de dedicare și eforturi susţinute oferite necondiţionat pentru 

dezvoltarea sa. Așa cum a spus și domnul Academician Marius Andruh ”sub conducerea domnului 

profesor Roșca, SChR a strălucit”. 

Domnul profesor Roșca a fost un profesionist dedicat, cu o înaltă ținută academică, un patriot 

și un OM care, cu eleganță și o diplomație desăvârșită, a reușit mereu să păstreze echilibrul în jurul 

său, să susțină și să promoveze meritocrația. 

Prin dispariția domnului Profesor Dr. Ing. Sorin Ioan Roșca, comunitatea chimiștilor din 

România și nu numai, pierde un adevărat profesionist și un om de o rară noblețe. 

 

Drum lin spre ceruri, domnule Profesor! 
 

Bibliografie 

https://astr.ro/prof-univ-dr-ing-sorin-rosca/ 

https://revistadechimie.ro/NewsDetail.asp?ID=285 

http://www.schr.ro/doc/in-memoriam-sorin-ioan-rosca.pdf  

 

Iulia DAVID 

Ioana MAIOR 

Cristina TODAȘCĂ 

https://astr.ro/prof-univ-dr-ing-sorin-rosca/
https://revistadechimie.ro/NewsDetail.asp?ID=285
http://www.schr.ro/doc/in-memoriam-sorin-ioan-rosca.pdf
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MAI ÎN GLUMĂ, MAI ÎN SERIOS: ”DE CE SĂ STUDIEM CHIMIA?” 

 

Citind pe Facebook o postare distribuită, ca amuzament, de niște studenți ai Facultății de 

Chimie mi-a venit ideea de a o prezenta și aici, pentru că dă un răspuns elocvent la întrebarea: „De 

ce să studiem chimia?” 

De mici copii știm că pentru a da gust mâncării, mama și bunica 

pun în mâncare sare. Importanța sării în mâncare am aflat-o și din povestea 

lui Petre Ispirescu „Sarea în bucate” [1]. La vârsta copilăriei evident că 

puțini s-au întrebat ce este acel praf alb sau acele cristale albe numite 

”sare”, nelipsite din mâncarea noastră. Când am început să studiem chimia 

am aflat că sarea de bucătărie este o substanță chimică, notată simbolic 

NaCl și denumită clorură de sodiu deoarece conține un ion clorură (Cl-) și 

un ion de sodiu (Na+). Având doar aceste noțiuni elementare de chimie știți că răspunsul corect la 

întrebarea de la care a pornit acest articol și anume ”Dacă vă supără o persoană ați fi în stare să îi 

puneți în mâncare clorură de sodiu?” este un simplu ”Da” și nu răspunsurile următoare: 

”Doamne ferește! Ce minte de nebun!” 

”Nu, fiindcă nu ai voie să-i iei viața unui om!”  

”Eu nu aș putea omorî o muscă, darmite un om.” 

”Nu, nu vreau să intru la pușcărie.” 

”De ce ți-ai pune aceste păcate în spinare?” 

”Uite, pentru asta ne bate Dumnezeu, pentru că suntem răi!” 

”Ce glumă de prost gust. Tu așa ai face?” [2] 

Concluzie: Să învățăm chimie ca la întrebări banale să nu dăm răspunsuri, care, așa cum se spune 

adesea, ”ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns”. 

 

Bibliografie 

1. https://carturesti.ro/carte/sarea-in-bucate-150639 

2. https://www.facebook.com/cintaripenticostale  
 
 

Conf. Dr. Iulia DAVID 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://carturesti.ro/carte/sarea-in-bucate-150639
https://www.facebook.com/cintaripenticostale
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„SÂNGELE ALB” 

 

V-ați întrebat vreodată de ce este laptele alb sau de ce se întinde brânza pe paste sau pizza? 

Sau poate de ce laptele susține sănătatea oaselor? Ei bine, chimia le 

explică pe toate! 

 Laptele este primul aliment pe care îl consumă omul, fie că este 

vorba de laptele matern sau că este obținut din lapte praf. Este un aliment 

de baza în primele luni de viață, iar apoi face parte din alimentația noastră, 

indiferent de etapa vieții. La nivelul organismului uman, joacă un rol 

esențial în sănătatea oaselor și a dinților datorită conținutului de calciu. 

Laptele reprezintă un sistem polidispers format din: o fază apoasă, 

o fază uleioasă, coloizi de asociație și unele gaze care formează spuma. În 

compoziția fazei apoase intră: săruri minerale (macroelemente: K, Ca, Mg, 

Na, S, P, Cl și microelemente: Fe, Co, Mn, Cu, Mo, Sn, Cr, Zn, F, I), vitamine hidrosolubile (B1 - 

tiamină, B2 - riboflavină, B3 - niacină, B5 - acid pantotenic, B6 -piridoxină, B7 - biotină, B9 - acid folic, 

B12 – cobalamină), glucide (lactoză, glucoză, galactoză).  

 Faza uleioasă este formată din substanțe grase, adică lipide (trigliceride, fosfolipide, 

colesterol, acizi grași), pigmenți și vitamine liposolubile (A -  retinol, provitamina A - β-Caroten, D 

- calciferol, E - tocoferol). Coloizii de asociație conțin substanțe proteice amfifile (cazeină) și proteine 

serice (albumină, globulină). Spuma apare în timpul procesului de mulgere prin înglobarea gazelor 

din aer, dar și datorită capacității de spumare a proteinelor [1].  

 ”Culoarea albă” este buchetul de lumină al naturii, prin faptul că rezultă din toate lungimile 

de undă ale luminii vizibile reflectate în ochi. Laptele apare de culoare albă datorită faptului că 

anumite grăsimi și cazeina reflectă o gamă largă de radiații cu lungimi de undă diferite [2]. 

 Deși laptele este un aliment foarte nutritiv și sănătos unele persoane nu îl pot consuma 

deoarece ele au ”intoleranță la lactoză”, care apare atunci când intestinul subțire nu produce suficientă 

enzimă (lactază) pentru a digera zahărul din lapte (lactoză). În mod normal, lactaza catalizează reacția 

de hidroliza a lactozei (oligozahar) în două zaharuri simple (monomerii corespunzatori) - glucoză și 

galactoză - care sunt absorbite în sânge prin membrana intestinală. În lipsa unei activități enzimatice 

optime, lactoza nu poate fi metabolizată, rămâne la nivelul tractului gastrointestinal unde 

fermentează. Efectele sunt balonare, scaune diareeice și stare de discomfort generală specifice 

“intoleranței la lactoză” [3]. 

Figura  1. Lapte 

de consum 

De ce să studiem CHIMIA? 
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În magazinele alimentare întâlnim adesea lapte pasteurizat sau UHT, prescurtare ce vine din 

engleză „ULTRA-HIGH TEMPERATURE” și face referire la regimul termic de prelucare a laptelui. 

În cazul pasteurizării laptele este supus unui tratament termic de 71-74 oC timp de 20 - 40 secunde, 

iar în procesul UHT laptele este adus la temperatura de 130-135 oC unde se menține 2 - 6 secunde, 

apoi este răcit brusc [4]. Procesele termice la care este supus laptele în vederea conservării acestuia 

au ca rol distrugerea microorganismelor, dar pot determina și modificări ale compoziției chimice: 

denaturarea părții proteice din globulele de grăsime, denaturarea aminoacizilor cu sulf, 

descompunerea lactozei, modificarea echilibrului mineral sau distrugerea parțială a vitaminelor [5]. 

 Produsele obținute din lapte, cum ar fi produsele lactate acide (sana, kefir, lapte bătut) au în 

compoziția lor probiotice și prebiotice, substanțe ce susțin flora intestinală.  

Anumite brânzeturi (de ex. Mozarella) utilizate pe preparate calde suferă o modificare chimică 

și astfel capătă aspectul elastic pe care ni-l dorim la paste sau pizza. Modificarea apare datorită 

interactiilor fizice intermoleculare specifice proteinelor care nu sunt foarte puternice la brânzeturile 

proaspete. In acest caz, lanțurile proteice sunt așezate longitudinal, fiind ușor de desfăcut sub acțiunea 

căldurii [6]. 

 Ca orice produs alimentar, laptele și  produsele derivate pot fi falsificate din considerente 

financiare prin adaos de apă, proteine din soia, amidon, uree, apă oxigenată, degresare parțială sau 

totală, înlocuirea laptelui unei specii cu laptele de la altă specie, folosirea laptelui de la animale 

bolnave etc [7]. 

De exemplu, adăugarea de apă se realizează pentru a mări volumul laptelui, agenții de 

îngroșare precum amidon, făină, lapte praf degresat, zer praf, proteine din soia sau alte ingrediente 

pentru a contracara diluarea și a mări conținutul de substanțe solide din lapte. Uleiul vegetal, zahărul 

sau ureea sunt utilizate pentru a compensa conținutul de grăsimi, carbohidrați sau proteine din laptele 

diluat. Unele substanțe chimice, cum ar fi peroxidul de hidrogen, carbonații, hidrogenocarbonații, 

antibioticele, soda caustică și chiar cea mai letală substanță chimică, formalina, se adaugă pentru a 

mări perioada de depozitare a laptelui, gheața pentru a crește durata de conservare a laptelui; 

detergenții pentru a spori natura cosmetică a laptelui care intensifică aspectul spumos, iar sărurile de 

calciu ale acidului tioglicolic și ureea pentru a albi laptele și a-i conferi un aspect autentic [8]. 

Falsificările pot fi puse în evidență prin analize de laborator. În cazul falsificării laptelui și a 

produselor lactate, cel mai ușor de identificat este amidonul. Acest lucru se poate realiza și acasă, 

picurând pe produsele lactate tinctură de iod (Figura 2; Figura 3). La contactul soluției de iod  cu 

amidonul din aceste produse rezultă o colorație albastră care ne indică prezența amidoului. 
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Figura 2. Identificarea amidonului în 

prezența iodului în brânzeturi. 

Figura 3. Identificarea amidonului în 

prezența iodului în diferite soluții. 

 

 

În Figura 2 sunt prezentate două sortimente de brânză, în cazul feliei de cașcaval, culoarea 

tincturii de iod nu a fost modificată, dar în cazul triunghiului de brânză tartinabilă, la contactul cu 

tinctura de iod apare o colorație albastru închis, ceea ce evidențiază prezența amidonului și implicit 

falsificarea produsului.  

 În Figura 3 este prezentată reacția de culoare dintre iod și soluții de amidon de diferite 

concentrații. Amidonul, în calitate de indicator în iodometrie, stă la baza acestei reacții. Acesta este 

alcătuit din amilopectină și amiloză, care este o macromoleculă cu structură elicoidală. La tratarea 

amidonului cu iod, acesta intră în structura elicoidală a amilozei formând un compus de incluziune 

de culoare albastru-închis [9]. 
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GLUME  

  Un profesor scoțian de chimie le explică elevilor acțiunea acizilor. ”În acest 

pahar cu acid clorhidric o să arunc o monedă de cupru. Se va dizolva?” 

Elevii răspund la unison: ”Nuuuuu” 

”Foarte bine. Dar de unde știți?” spune profesorul. 

”Pentru că dacă s-ar fi dizolvat nu ați fi introdus-o în acid” a venit răspunsul 

elevilor. 

  Eu nu sunt leneș, doar par așa, pentru că la nivel celular sunt foarte activ. 

  Un profesor de chimie la farmacie: ”Doresc acid acetilsalicilic” 

 Farmacistul: ”Deci, doriți aspirină?”  

 Profesorul; ”Exact. Niciodată nu țin minte denumiri așa de complicate.” 

[http://witze.net/chemie-witze ] 

 

     Sunt dezamăgit că formula chimică a gazului ilariant nu este HaHa. 

[https://www.pinterest.de/judithwortmann8300/chemie-witze/] 
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GASTRONOMIA MOLECULARĂ 

 

Gastronomia moleculară este definită ca o ramură a științei alimentelor care studiază 

transformările fizice și chimice ale alimentelor în timpul procesului de gătire și care urmărește 

impactul fenomenelor senzoriale asupra consumatorului [1]. În proiectul educativ, online, Știință cu 

sare și piper (https://stiintacusaresipiper.ro) aveți posibilitatea de a descoperi adevărul științific din 

spatele fenomenelor culinare.  

Cunoscută și drept gastronomie experimentală sau arta gătitului științific, gastronomia 

moleculară are, de fapt, o istorie destul de îndelungată. Pionierii gastronomiei moleculare sunt 

fizicianul englez de origine maghiară Nicholas Kurti și Hervé This, specialist francez în chimie-fizică 

în cadrul INRA la AgroParisTech. Aceștia au definit termenul de gastronomie moleculară în anul 

1988. Prima utilizare a termenului a fost cu ocazia „International Workshop on Molecular and 

Physical Gastronomy” pe care cei doi, împreună cu scriitorul american Harold McGee („On Food 

and Coooking”, 1984), l-au inițiat, în Erice, Sicilia în mai 1992. Evenimentul a adunat oameni de 

știință și chefi de pe întreg mapamondul pentru discuții despre știința din spatele preparării 

alimentelor. Întâlnirile aveau să devină tradiție, fiind organizate în mod repetat la 2 sau 3 ani distanță, 

până la cea mai recentă, din anul 2019. În cadrul acestor întâlniri aveau loc discuții, demonstrații 

practice și experimente pe diverse teme [2]. 

Profesorul Hervé This, în cartea „Molecular Gastronomy-Exploring the Science of Flavor”, 

scrisă în anul 2008, explică diferența dintre știința alimentelor și gastronomia moleculară: „General 

vorbind, este corect să spunem că știința alimentelor se ocupă cu compoziția și structura alimentelor, 

iar gastronomia moleculară abordează transformările culinare și fenomenele senzoriale asociate cu 

mâncatul” [3]. 

Cum ar fi să mâncăm un cocktail în loc să îl bem? Dar ce ați spune de un sweet-burger în locul 

variantei clasice? Totuși, poate cel mai surprinzător ar fi să mâncați un ruj după ce în prealabil au fost 

hidratate buzele. Aceste preparate se pot vizualiza în figura de mai jos.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 1. a) Cocktail molecular mojito; b) Sweet-burger; c) Ruj molecular. 

 

Pentru a reformula structura alimentelor, bucătăria moleculară îmbină mai multe tehnici și 

ingrediente cu scopul de a obține cele mai spectaculoase preparate. Tehnicile utilizate sunt 

sferificarea, gelificarea, emulsificarea, suspendarea, gătitul sub-vid, congelarea și liofilizarea. Cu 

ajutorul unor agenți de emulsificare sau polimeri naturali extrași din alge marine sau plante (alginați, 

celuloze, gume, amidon etc.) se va obține o nouă viziune asupra preparatelor culinare [4]. 

Ingredientele utilizate trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, iar tehnica utilizată necesită multă 

precizie, cunoașterea amănunțită a fenomenelor fizice și chimice (gastronomie moleculară) dar și 

multă creativitate. 

Agar-agar-ul este un polizaharid extras din alge marine și reprezintă un ingredient frecvent 

utilizat în bucătăria moleculară pentru a crea preparate precum sunt spaghetele de ciocolată. În acest 

caz, se utilizează tehnica de gelificare prin șoc termic. Agarul este utilizat în industria alimentară în 

diverse aplicații, iar în bucătăria moleculară este utilizat ca hidrocoloid pentru gelificare la 

temperaturi înalte, fiind o alternativă vegetală a gelatinei. Structura chimică a agarului este compusă 

din agaropectină (fracție care nu gelifică) și agaroză (fracție care gelifică). La o puritate înaltă, agarul 

este insolubil în apă la o temperatură de 25 °C, el dizolvându-se la temperaturi apropiate de 100 °C, 

iar prin răcire formează geluri. Gelurile se pot obține la concentrații mici, chiar de 0,1% agar și la  
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temperaturi cuprinse între 30 - 40 °C. Gelurile astfel formate sunt fragile și instabile datorită 

fenomenului de sinereză, adică micșorarea spontană a volumului datorită gelificării. Gelurile pot 

reveni în stare lichidă, prin încălzire la temperaturi cuprinse între 80 - 90 °C [5]. Agarul, ca și 

ingredient este lipsit de gust și de culoare, și are proprietarea de a se dizolva în apă caldă, chiar dacă 

în apă rece este insolubil. 

Macronutrienții reprezentați de proteine, lipide și carbohidrați, au potențialul de a reacționa 

cu moleculele de apă și de a face legături cu acestea dar și cu alte molecule specifice, rezultatul fiind 

regăsit în aroma finală a produsului. În bucătăria moleculară, acești macronutrienți sunt combinați în 

diferite feluri sau separați prin tehnici specifice pentru a permite realizarea unor preparate 

spectaculoase [6]. 

În bucătăria moleculară, lipidele au un impact semnificativ asupra extracției și stabilizării 

compușilor hidrofobi care sunt responsabili de regulă pentru gust și aromă. Uleiurile comestibile, cum 

ar fi uleiul de măsline sau uleiul de floarea-soarelui, sunt ingrediente ale multor tipuri de alimente din 

gastronomia moleculară, fiind responsabile pentru senzația lăsată de aliment în gură în momentul 

consumului. Prelucrarea produselor alimentare are la dispoziție o multitudine de compuși bioactivi 

care pot fi utilizați ca bază în vederea obținerii unei creații artistice în bucătăria moleculară. 

Interacțiunile dintre macronutrienți, cum ar fi lipidele și alți compuși (de exemplu, polifenoli) conduc 

la obținerea unor structuri stabile, gustoase cu un impact pozitiv asupra organismului uman [7]. 

Un alt macronutrient cu mare utilitate în bucătăria avangardistă este reprezentat de 

carbohidrați. Macromoleculele de carbohidrați sunt alcătuite în mare parte din molecule de glucide. 

În ceea ce privește artele culinare, carbohidrații acționează atât ca elemente de construcție cât și ca 

agenți de texturare și aromatizare [8]. Zaharurile dețin proprietatea de a impregna preparatului un 

aspect și o textură sticloasă (de exemplu, bomboane tari) în urma unui proces de deshidratare, în timp 

ce forma lor cristalină este un avantaj în obținere preparatelor obișnuite (de exemplu, ciocolată, 

fondant) [9]. 

În gastronomia moleculară, rolul major al proteinelor este de a oferi noi posibilități de 

aranjamente structurale prin tranziția efectuată între stările de agregare. De exemplu, proteinele din 

ouăle de pui gătite la diferite temperaturi oferă perspective diferite bucătarilor, datorită proprietăților 

de pliere și desfășurare a proteinelor în funcție de modul de gătire. Atunci când se aplică acțiuni fizice 

precum baterea ouălor, anumite proteine, sunt responsabile pentru integrarea aerului în matricea 

alimentară generând maioneză, sos olandez. Structurile proteice din surse vegetale sunt foarte  
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importante pentru formarea emulsiilor sau spumelor - elemente care adaugă un plus de savoare 

preparatelor, intensifică aroma și dau un aspect plăcut mâncării. 
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GLUME  

    -Wow! Dar cât ai slăbit! Dietă nouă? 

      -Da. Legume. Cartofi, morcovi, sfeclă.... 

      - Le fierbi sau le prăjești? 

      - Le sap.  

[https://www.exquis.ro/cele-mai-bune-glume-despre-mancare/ ] 
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CHIMIA DIN SPATELE PUTERII SUPEREROILOR MARVEL 

 

Filmele cu supereroi din seria produsǎ de studiourile Marvel, care au la bazǎ personajele din 

benzile desenate cu acelaşi nume, au cea mai bine vândutǎ francizǎ din toate timpurile, cu încasǎri de 

peste 20 miliarde de dolari la box-office-ul global [1].  

Supereroii Marvel ne atrag în lumi fantastice şi fascinante, captivându-ne cu puterile lor 

neobişnuite. Știința secretǎ a supereroilor cuprinde domenii variate precum chimia, fizica și biologia. 

Rǎmâne astfel sǎ încercǎm sǎ descifrǎm, în următoarele rânduri, o parte din (bio)chimia ce stǎ în 

spatele abilitǎților lor ieşite din comun. Vom descoperi, în cele ce urmeazǎ, elemente de sinteză de 

ultimǎ generație şi modificǎri genetice, și vom afla din ce ar putea fi făcute costumele de supereroi.  

  Vom începe cu Incredibilul Hulk. Cum, dintr-

odatǎ, un om de ştiinţǎ precum Bruce Banner ajunge sǎ se 

transforme în simpaticul monstru verde? Ştim din film cǎ, 

odatǎ expus la razele gamma, atunci când ceva îl enerva 

sau supǎra, Bruce se transforma în Hulk (Figura 1) [2]. 

Şi, deși Hulk este un personaj fictiv, razele gamma sunt 

100% reale.  

Ce sunt însǎ razele gamma şi la ce pot fi folosite? 

 Razele gamma sunt radiații 

electromagnetice ce poartă o 

cantitate foarte mare de energie. 

Curcubeul, format de radiația din 

comeniul vizibil (lumina), cu care 

suntem cel mai familiarizați, este 

doar o parte din toate radiațiile 

electromagnetice cu lungimi de 

undă diferite, ce alcătuiesc spectrul 

electromagnetic (Figura 2) [3]. 

Trecând de capătul roșu al 

curcubeului, unde lungimile de 

undă ale radiațiilor electromagnetice 

cresc iar energia lor scade, regǎsim 

radiațiile infraroșii (IR),  
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microundele și undele radio, în timp ce dincolo de capătul violet al domeniului radiațiilor vizibile, se 

află radiații cu energie mai mare și anume razele ultraviolete (UV), razele X și, în cele din urmă, ale 

razele gamma, care au lungimile de undă cele mai scurte și frecvențele cele mai ridicate.  

O radiație gamma conține de cel puțin 10.000 de ori mai multă energie decât o rază de lumină 

vizibilă. (De fapt, razele gamma se obțin prin dezintegrarea radioactivă a nucleelor atomilor.)  

Spre deosebire de incredibilul Hulk, razele gamma nu sunt verzi – situându-se mult în afara 

domeniului vizibil al spectrului electromagnetic, razele gamma nu au deloc culoare.  

Aşa cum dozele mari de raze X sunt de obicei letale, la fel și expunerea la raze gamma ar 

ucide o persoană obișnuită, iar cel mai cunoscut exemplu este cel al cercetǎtoarei Marie Curie. 

Expunerea la razele gamma face însǎ ca ADN-ul sǎ sufere mutații [4], de aici probabil şi punctul de 

pornire al transformǎrii suferite de Hulk. 

Cu toate acestea, razele gamma pot avea aplicații medicale - un dispozitiv medical cunoscut 

sub numele de cuțit gamma poate distruge tumorile prin emisia focalizatǎ de raze gamma către 

creierul pacientului [5]. 

Te-ai întrebat vreodatǎ din ce este fǎcut costumul de Iron Man al lui Tony Stark? Sau cum de 

scutul Cǎpitanului America este imbatabil? Aici intervine o cu totul altǎ chimie, şi anume chimia 

materialelor.  

Nu există nicio șansă pentru un alt Căpitan America fără super ser, dar tehnologia poate ajuta 

soldații să devină nişte supraoameni. Sună fantastic, iar ştiința şi cercetǎtorii lucrează la unele proiecte 

care s-ar integra perfect în filmele studiourilor Marvel. Viziunea de noapte necesită ochelari speciali, 

voluminoși care se atașează, în general, la căștile soldaților. Însǎ în prezent, cercetătorii lucrează la 

crearea unor lentile de contact care au performanțe similare cu aceştia, prin intercalarea grafenei în 

sticlă, grafena fǎcând obiectele întunecate să pară mai luminoase [6]. 

Ce este de fapt grafena? Grafena (sau grafenul) (Figura 

3) [7] este varianta bidimensională a grafitului şi este formatǎ 

dintr-un aranjament planar de atomi de carbon dispuși într-o 

rețea hexagonală similarǎ ca imagine cu fagurele de miere.  

Grafitul (Figura 3) [8], pe de altǎ parte, este 

un mineral răspândit în natură, mineral ce face parte din 

categoria nemetalelor, cu compoziție chimică de carbon, 

cristalizând cel mai adesea hexagonal. Diamantul, fulerena, 

grafitul şi grafena reprezintǎ cele 4 forme alotrope ale  Figura 3. Materiale carbonice 
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carbonului, altfel spus cele 4 forme cristaline sub care se gǎseşte carbonul.  

Un material cu proprietǎți excepționale este fibra de carbon (Figura 3), cu un conținut de cel 

puṭin 90% carbon. Ca și grafitul, fibra de carbon are la bază o structură plană, cu legături foarte 

puternice între atomii de carbon. În cazul grafitului, planurile sunt paralele, legăturile dintre atomi 

fiind astfel ușor de rupt. Fibra de carbon este însǎ formată din panglici spiralate de atomi de carbon.  

Industria aerospațială a fost printre primele industrii care au adoptat fibra de carbon,  înlocuind 

astfel aliajele de aluminiu și titan. Motivul principal îl reprezintǎ economia de greutate. Fiecare 

kilogram înlǎturat poate face o diferență serioasă în consumul de combustibil, motiv pentru care noul 

Boeing 787 a fost cel mai bine vândut avion de pasageri din istorie. Mare parte a structurii acestui 

avion este asigurată de compozite armate cu fibră de carbon [9]. De asemenea, rezistența la 

temperaturi de peste 3000 grade Celsius a determinat utilizarea fibrei de carbon la realizarea 

turboreactoarelor şi motoarelor de rachete. Antena satelitului Intersat IV este realizatǎ integral din 

rǎşini epoxidice armate cu fibre de carbon.  

O greutate redusă a echipamentului, fără a-i compromite rezistența, este un avantaj important 

în sport. De exemplu, cu o rachetă de tenis cu greutate mai mică se poate obține o viteză mult mai 

mare a rachetei și astfel, se poate lovi mingea din ce în ce mai tare. Bicicliștii profesionişti folosesc, 

de asemenea, biciclete din fibră de carbon.  

Automobilele produse în serie nu adoptă încă fibra de carbon, acest lucru din cauza costului 

crescut al materiei prime. Cu toate acestea, Formula 1, NASCAR și mașinile de colecție de ultimă 

generație folosesc fibră de carbon [10].  

Haideți acum sǎ vedem ce legǎturǎ existǎ între Iron Man (Figura 4) [11] şi fibra de carbon. 

Numele supereroului vine de la materialul din care a fost inițial fǎcut costumul lui Tony Stark. Prima 

variantǎ de costum, construit integral din fier, ajungea sǎ 

cântǎreascǎ aproximativ 67 de kilograme. Era un costum 

improvizat, pe care însǎ Tony Stark l-a îmbunǎtǎțit constant. 

Este evident cǎ o asemenea greutate îi împiedica 

considerabil zborul. Dacǎ ne gândim la un aliaj care sǎ 

înlocuiascǎ materialul iniţial, un aliaj aur-titan, spre 

exemplu, atunci costumul ar ajunge sǎ cântǎreascǎ 

aproximativ 135 de kilograme, aproape dublul greutǎții 

inițiale. Cel mai probabil varianta îmbunǎtǎțitǎ a costumului este realizatǎ dintr-un aliaj de nichel şi 

titan numit nitinol [12].  

 

         Figura 4. Iron Man  
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Nitinolul este suficient de ușor încât să nu îl încetinească pe Iron Man în timp ce zboară, 

putând de asemenea sǎ fie refǎcut uşor după impactul putenic cu alte materiale dure. În mod cert 

există însǎ şi o combinație de fibră de carbon și grafit în costum, altfel picioarele lui ar fi arse din 

cauza flǎcǎrii ce se aprinde la decolare, nitinolul nefiind suficient de rezistent la temperaturi atât de 

ridicate precum este fibra de carbon. 

Un alt aspect interesant la Iron Man este acela cǎ el îşi ia puterile din reactorul său cu arc, pe 

care îl are în piept şi care este practic o mini centrală nucleară. Inițial acest reactor era pe bază de 

paladiu, însǎ în filmul Iron Man 2, Tony Stark a descoperit cǎ paladiul îl otrăveşte încet. A început 

astfel sǎ îşi alimenteze reactorul cu un nou element denumit vibraniu.  

Este acelaşi element care se regǎseşte şi în scutul Căpitanului 

America, dar şi în costumul Panterei Negre (Figura 5) [13]. Deşi 

acest element existǎ din abundențǎ în Wakanda, datoritǎ unui 

meteorit care a cǎzut acolo [14], el este ținut secret, iar Tony Stark 

l-a creat în propriul laborator, folosind un accelerator de particule 

construit chiar de el.  

Nu este ceva neobişnuit ca un element sǎ fie obținut în 

laborator şi, deşi poate pǎrea magie inspirată din filme, aceasta este 

procedura standard utilizată în prezent. Pânǎ la momentul de faţǎ, nu 

mai puțin de 24 de elemente chimice din tabelul lui Mendeleev au 

fost sintetizate astfel (Figura 6).  

Scutul pe care îl avea iniţial Căpitanul 

America era făcut din oțel și avea forma unui 

scut tradițional. Mai târziu, Steve Rogers a 

primit scutul său mult mai bine cunoscut, în 

formă de disc, care a fost făcut de aceastǎ 

datǎ din vibraniu (Figura 7).  

Dar de ce? Ce are atât de special 

acest metal fictiv?   

Deşi oțelul este, prin proprietǎțile 

sale, un aliaj impresionant, el are totuşi o 

mare hibǎ: nu absoarbe vibrațiile (undele de 

şoc) care se produc în timpul impactului. Imaginați-vǎ numai, în timpul unei lupte, ce impact ar avea 

Figura 6. Elemente chimice sintetizate și poziția lor 

în sistemul periodic.  

Figura 5. Pantera Neagră 

și costumul din vibraniu. 

poziția lor în sistemul 

periodic.  
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 asupra Căpitanului America aceste unde vibraționale la momentul unei coliziuni puternice. S-a recurs 

astfel la utilizarea vibraniului care, dupǎ cum sugereazǎ şi numele, poate înmagazina atât energia 

vibraționalǎ produsǎ la impact, cât şi sunetele şi energia cineticǎ, le poate stoca şi converti în luminǎ. 

Exemplul cel mai bun este reprezentat de momentul impactului dintre scutul lui Rogers şi ciocanul 

lui Thor, atunci când se observǎ o luminǎ foarte intensǎ, 

asemenea unui fulger.  

Existǎ un izotop de vibraniu, denumit Antarctic-

vibraniu, care prezintǎ proprietatea de a lichefia alte 

metale, fapt ce a condus şi la o denumire mai puțin ştiutǎ 

a acestuia, şi anume cea de „anti-metal” [15].  

Izotopii sunt specii cu acelaşi numǎr atomic Z, dar 

cu numǎr de masǎ A diferit. Toți izotopii unui element 

prezintǎ în învelişul electronic acelaşi numǎr de electroni, 

în nucleu au acelaşi numǎr de protoni, singura diferențǎ 

constând în numǎrul diferit de neutroni. Izotopii prezintǎ 

aceleaşi proprietǎți chimice, însǎ proprietǎți fizice diferite.  

În cercetare, unele revelații au loc din purǎ întâmplare, iar de cele mai multe ori serendipitatea 

a condus la descoperiri remarcabile. Este şi cazul  adamantiului, un aliaj fictiv de oţel şi vibraniu care 

îmbinǎ perfect duritatea excepționalǎ a oțelului cu proprietǎțile incredibile ale vibraniului [16].  

Ultron este primul care s-a folosit de acest 

aliaj, însǎ mult mai cunoscut este cazul lui 

Wolverine (Figura 8) [17]. Acesta are inoculat 

adamantiu în schelet, dar are şi ghearele fǎcute 

integral din acest aliaj. În formǎ solidǎ, aliajul este 

strǎlucitor, cu luciu metalic caracteristic şi cu un 

aspect general ce ne duce cu gândul la un oțel de 

înaltǎ calitate sau chiar la titan. Este un material 

parțial magnetic care în seria de filme Marvel, 

pânǎ la acest punct, se considerǎ a fi imposibil de distrus. Singura modalitate de a deteriora adamantiul 

este prin ciocnirea, cu o forțǎ extremǎ, cu un alt obiect care este de asemenea realizat din adamantiu 

şi care a fost a priori supraîncǎlzit [18].  

 

Figura 7. Scutul din oțel (stânga) al 

Căpitanului America şi cel din 

vibraniu (dreapta). 

Figura 8. Ultron și Wolverine cu ghiarele      

sale din adamantiu.  
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Este însǎ în natura cercetǎtorilor sǎ încerce sǎ îmbunǎtǎțeascǎ constant descoperirile trecute. 

Aşa cǎ haideţi sǎ facem un prim pas şi sǎ începem prin a ne pune o simplǎ întrebare:    

Ce s-ar întampla oare dacǎ acest aliaj ar fi îmbunǎtǎțit prin introducerea în structura sa a 

fibrei de carbon?  

 

Bibliografie 

1. https://www.forbes.com/sites/travisbean/2020/04/24/all-23-marvel-cinematic-universe-films-

ranked-at-the-box-office-including-black-widow/?sh=2ea6ff28494e  

2. https://www.cinemablend.com/news/2386212/why-bruce-banner-and-tony-stark-are-at-odds-in-

avengers-infinity-war  

3. https://www.energiaconstiintei.ro/spectrul-electromagnetic-radiatia-electromagnetica/  

4. W. Sudprasert, P. Navasumrit, M. Ruchirawat, Effects of low-dose gamma radiation on DNA 

damage, chromosomal aberration and expression of repair genes in human blood cells, 

International Journal of Hygiene and Environmental Health, 209(6), 503-511, 2006.  

5. https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=gamma_knife  

6. https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/contact-lenses-night-vision-could-

be-way-thanks-graphene-breakthrough-9208212.html  

7. https://www.shutterstock.com/image-illustration/material-layer-graphene-96023942  

8. http://physicsopenlab.org/2018/01/31/graphite-structure/  

9. V. Giurgiutiu, Structural Health Monitoring of Aerospace Composites, Academic Press, 2016. 

10. Johnson, Todd. Uses For Carbon Fiber. ThoughtCo, Oct. 29, 2020, thoughtco.com/uses-of-

carbon-fiber-820394  

11. https://www.zedge.net/wallpaper/4fa86b7e-ab42-313d-acbb-a4aeeedcfed4 ; 

https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/iron-man  

12. https://www.cnet.com/news/science-behind-avengers-iron-man-captain-america-black-widow/  

13. https://www.pinterest.com/pin/852517404449927921/  

14. https://www.nationalgeographic.com/culture/article/black-panther-vibranium-graphene-physics-

explained-spd  

15. https://marvel.fandom.com/wiki/Vibranium#Anti-Metal  

16. https://marvel.fandom.com/wiki/Adamantium  

17. https://www.bbc.co.uk/programmes/b06h15q7 ;  

https://www.pinterest.co.uk/pin/501588477223997119/  

18. https://marvel.fandom.com/wiki/Adamantium  

 

Asist. Dr. Ioana DUMITRU 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie  

 

CITATE CELEBRE 

 ”Dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să fii neînfricat.” – F. Arnold – Premiul Nobel pentru 

chimie în 2018  

[https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/frances-arnold ] 

 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://www.forbes.com/sites/travisbean/2020/04/24/all-23-marvel-cinematic-universe-films-ranked-at-the-box-office-including-black-widow/?sh=2ea6ff28494e
https://www.forbes.com/sites/travisbean/2020/04/24/all-23-marvel-cinematic-universe-films-ranked-at-the-box-office-including-black-widow/?sh=2ea6ff28494e
https://www.cinemablend.com/news/2386212/why-bruce-banner-and-tony-stark-are-at-odds-in-avengers-infinity-war
https://www.cinemablend.com/news/2386212/why-bruce-banner-and-tony-stark-are-at-odds-in-avengers-infinity-war
https://www.energiaconstiintei.ro/spectrul-electromagnetic-radiatia-electromagnetica/
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=gamma_knife
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/contact-lenses-night-vision-could-be-way-thanks-graphene-breakthrough-9208212.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/contact-lenses-night-vision-could-be-way-thanks-graphene-breakthrough-9208212.html
https://www.shutterstock.com/image-illustration/material-layer-graphene-96023942
http://physicsopenlab.org/2018/01/31/graphite-structure/
https://www.sciencedirect.com/book/9780124096059/structural-health-monitoring-of-aerospace-composites
https://www.zedge.net/wallpaper/4fa86b7e-ab42-313d-acbb-a4aeeedcfed4
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/iron-man
https://www.pinterest.com/pin/852517404449927921/
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/black-panther-vibranium-graphene-physics-explained-spd
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/black-panther-vibranium-graphene-physics-explained-spd
https://marvel.fandom.com/wiki/Vibranium#Anti-Metal
https://marvel.fandom.com/wiki/Adamantium
https://www.bbc.co.uk/programmes/b06h15q7
https://www.pinterest.co.uk/pin/501588477223997119/
https://marvel.fandom.com/wiki/Adamantium
https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/frances-arnold


CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.9/2021 - Ediție nouă  23 
 

 

IZOTOPUL CARBON-14 

 

Izotopii (din greacă “isos” - acelaṣi, “topos” - loc, deoarece ocupă aceeaṣi pozitie în Sistemul 

Periodic al elementelor) sunt specii atomice care au același număr atomic, Z,  respectiv același număr 

de protoni, dar numărul de masă, A, și implicit, numărul de neutroni  este diferit [1].  

Carbonul prezintă trei izotopi principali: 12C, 13C și 14C. 12C și 13C sunt izotopi stabili, iar 14C 

(carbon-14), numit și radiocarbon, este instabil, care, fiind un radioizotop, emite radiații beta prin 

dezintegrare. Toți cei trei izotopi ai carbonului au 6 protoni, dar se deosebesc prin numărul de 

neutroni, care variază de la 6 pentru 12C la 8 pentru 14C. 12C este cel mai răspândit dintre aceștia, 

reprezentând carbonul din lumea vie. Abundența sa este de 98,93%. 13C se găsește în proporție de 

1,1%, în timp ce 14C există în proporție de aproximativ 1 ppt (unul dintr-o mie de miliarde de atomi 

de carbon este 14C) [2] și prezintă un timp de înjumătățire de aproximativ 5730 ani (timpul de 

înjumătățire notat cu t1/2 reprezintă timpul necesar dezintegrării a jumătate din numărul inițial de 

nuclee radioactive) [3]. 

Față de 12C, izotopul 14C conține 2 neutroni în plus, ceea ce îl face instabil și suferă o reacție 

numită dezintegrare beta (reacție radioactivă prin care, de exemplu în dezintegrarea β-, se emit radiații 

beta și un electron cu energie ridicată), conform reacției:  

14 14

6 7 eC N e     unde e− - electron, iar v̅e – antineutrino electronic. 

Pe ce se bazează radiodatarea cu 14C?  

14C este produs în troposferă și stratosfera inferioară sub acţiunea radiațiilor cosmice asupra 

azotului, prin reacția:  

0 14 14

7 6n N C p   , unde n0 – neutron, iar p+ – proton 

Imediat după formare, 14C se combină cu oxigenul, rezultând 14CO și 14CO2, gaze care 

difuzează în atmosferă și hidrosferă.  

14C + O2 → 14CO + O 

Moleculele de 14CO sunt oxidate de radicali hidroxil, conform reacției; 

14CO + OH → 14CO2 + H [4] 

Apoi, 14CO2  este preluat și folosit în fotosinteză de fitoplancton și de plante. Acestea, la rândul 

lor constituie sursa de hrană pentru animale şi om, ingerând astfel 14C (Figura 1). La toate organismele 

vii raportul 12C/14C este de 1012/1 [5] și se păstrează pe timpul vieții deoarece atomii de carbon se 

dezintegrează cu o viteză de înjumătățire constantă, iar radiația cosmică generează continuu alți 

radioizotopi 14C. După moartea organismelor, raportul 14C/12C scade deoarece cantitatea de 12C nu se  
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mai modifică, în timp ce 14C se dezintegrează în continuare, fără ca organismul animal sau planta să 

mai asimileze alți atomi de izotop de carbon-14 [2].  

 

 

Figura 1. Ciclul carbonului-14 [6]. 

 

 Dezintegrarea radioactivă este descrisă de următoarea ecuație:  

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−𝑡         (1) 

unde:  N(t) reprezintă numărul de atomi de izotop radioactiv la momentul t,  

N0 - numărul inițial de atomi de izotop radiactiv din momentul t = 0,  

λ este o constantă, numită constantă de dezintegrare și e este numărul lui Euler.  

Știind că numărul atomilor de izotop radioactiv la momentul t = t1/2 este N0/2 se poate scrie: 

 
𝑁0

2
= 𝑁0𝑒−𝑡1/2         (2) 

de unde rezultă: 

 𝑡1/2 =
𝑙𝑛2


=

0,693


 [7]        (3) 

Aplicând această relație și cunoscând timpul de înjumătățire t1/2 al izotopului 14C ca fiind 5730 

ani se poate calcula constanta de dezintegrare a acestuia: 

 =
𝑙𝑛2

𝑡1 2⁄
=

0,693

5730𝑎𝑛𝑖
= 1,21 ∙ 10−4𝑎𝑛𝑖−1     (4) 
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Exemplu de calcul 

Pergamentele de la Marea Moartă (Figura 2) sunt manuscrise religioase importante 

descoperite în Deșertul Iudeei începând cu 1946. La radiodatarea cu 14C a unei mici bucăți de 

manuscris de la Marea Moartă s-a măsurat o activitate de 10,8 dezintegrăriˑmin-1ˑ(g de carbon) -1. 

Știind că valoarea activității de dezintegrare inițială este de 13,6 dezintegrăriˑmin-1ˑ(g de carbon) -1, 

aflați din ce an datează pergamentele dacă radiodatarea lor s-a realizat în 2019.  

 

Figura 2. Manuscrisele de la Marea Moartă [8] 

 

Rezolvare: 

Viteza de dezintegrare (număr de dezintegrăriˑmin-1ˑ(g de carbon) -1) este proporțională cu 

numărul de radioizotopi 14C, astfel se poate considera că N(t) =10,8, iar N0 =13,6. 

Logaritmând ecuația (1) se poate obține timpul la care se face măsurarea; 

𝑡 = −
1


𝑙𝑛 (

𝑁𝑡

𝑁0
) → 𝑡 = −

1


𝑙𝑛 (

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎𝑡

𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎0
) .     

 (5) 

Înlocuind în formula (5) valorile date în problemă și valoarea λ calculată anterior ca fiind 

egală cu 1,2110-4 ani-1 se obține: 

𝑡 = −
1

1,21 ∙ 10−4
𝑙𝑛 (

10,8 

13,6 
) = 1905 𝑎𝑛𝑖 

Având în vedere că radiodatarea cu 14C, efectuată în anul 2019, s-a făcut după 1905 ani se 

poate afla din ce an datează pergamentele analizate, după cum urmează: 2019 – 1905 = 114 d. Hr. S-

au realizat numeroase datări, iar acestea variază între secolul al II-lea î. Hr. – secolul al II-lea d. Hr. 

[8]. 
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Măsurarea 14C se poate realiza cu ajutorul contorului Geiger-Müller (Figura 3) pentru 

detectarea radiațiile ionizante precum alfa, beta și gama, însă spectrometria de masa cu accelerator 

(Figura 4) este mai folosită deoarece este o tehnică mai rapidă și cu o acuratețe mai bună, măsurând 

direct raportul 14C/12C [9]. 

 

 Figura 3. Contor Geiger- Müller             Figura 4. Spectrometre de masă cu accelerator  

                [germanelectronics.ro]                       [jescoprojects.com] 

 

Descoperirea radiodatării cu 14C. 

14C a fost descoperit în 1940 de către Martin Kamen și Sam Ruben, în urma unor studii 

realizate prin bombardarea unei bucăți de grafit cu particule subatomice. Metoda datării cu 14C se 

datorează lui Willard Libby începând cu 1946. Acesta a folosit contorul Geiger-Müller și a realizat 

că vârsta diferitelor obiecte organice se poate determina cu ajutorul 14C [10]. În 1960 Libby a fost 

recompensat cu Premiul Nobel pentru Chimie ”pentru metoda dezvoltată de el pe baza utilizării 14C 

pentru determinarea vârstei în arheologie, geologie, geofizică și alte domenii ale științei” [11]. 

Ulterior, a realizat că datarea cu tritiu (3H) poate fi utilizată pentru măsurarea vârstei apelor și a 

vinurilor [12]. 

Aplicaţii ale radiodatării cu 14C.  

Materialele cele mai utilizate în radiodatare sunt: lemnul, combustibilii fosili, textile, oase, 

foraminifere, cochilii, macrofosile, CO2 din ape, sedimente, sol, piele, papirusuri, hârtie. Astfel, 

radiodatarea cu carbon-14 a adus numeroase contribuții în arheologie, antropologie și paleontologie 

[13]. Folosind metoda radiodatării s-a dovedit că Giulgiul din Torino, obiect cu care părea că ar fi 

fost învelit Iisus Hristos după crucificare, provine din anii 1260-1390 [14], o perioadă mult prea 

îndepărtată de anii în care a trăit Mântuitorul. Alte exemple ar fi datarea unor situri precum Catal 

Huyuk [15], Stonehenge, mormintele faraonilor, sau a oaselor de mamut din insula Wrangel, locul în 

care se crede că mamuții au trăit cel mai recent, până în jurul anilor 2000-2200 î. Hr. [16]. 

Radiodatarea cu 14C a mai fost aplicată în astronomie pentru datarea meteoriților căzuți pe planetă, în 

dendrocronologie pentru aflarea vârstei copacilor, în oceanografie pentru a înțelege mai bine  
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circulația oceanelor, în geologie pentru evaluarea sedimentelor, în chimia și fizica nucleară, dar și în 

medicină pentru diagnosticarea unor boli precum diabet, acromegalie, gută, anemie [17]. 

Având în vedere cele expuse, se poate concluziona că datarea cu carbon-14 este o descoperire 

revoluționară, care ajută la elucidarea unor probleme importante din domenii foarte variate. 
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GLUME  

 Dacă H2O este formula apei, care este formula gheții?  

    H2O la cub.  

[https://www.inorganicventures.com/fun-chemists ] 
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EVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ A ACUMULATORILOR 

  

Electrochimia este o ramură a chimiei aflată în permanentă evoluţie, cercetătorii din întreaga 

lume fiind preocupați de îmbunătățirea performanțelor celulelor electrochimice. Acestea au 

următoarele proprietăți: densitate energetică și de putere mari, durată lungă de viață, viteză de 

încărcare, stabilitate termică bună, nivel ridicat de siguranță, costuri de producție și nivel de 

complexitate adecvate pentru producția pe scară largă. 

 Încă din clasa a IX-a elevii învață să le clasifice în: 

A. Pile electrochimice primare, neregenerabile (elementul Volta, pila Daniell, pila Leclanché); 

acestea nu pot fi reîncărcate (sunt de unică folosință) datorită faptului că reacțiile electrochimice de 

la electrozi sunt ireversibile când sunt supuse trecerii unei sarcini electrice. Un avantaj al acestor 

baterii este densitatea energetică ridicată, dar performanța lor scade semnificativ în cazul aplicațiilor 

cu consum ridicat și constant de energie. Sunt cunoscute sub denumirea de baterii, cele mai utilizate 

fiind cele de tip zinc-carbon și cele alcaline. 

B. Pilele electrochimice secundare, regenerabile oferă posibilitatea de a fi supuse unui număr de 

cicluri încărcare–descărcare, fapt datorat reacțiilor electrochimice reversibile la trecerea curentului 

electric furnizat de o sursă de alimentare. Ele poartă denumirea de baterie reîncărcabilă sau 

acumulator. Cele mai uzuale sunt acumulatorul cu plumb, nichel-cadmiu (Ni–Cd), nichel-zinc (Ni–

Zn), nichel-hidrură metalică (NiMH) și litiu-ion (Li–ion). 

C. Pile de combustie în care reactanţii sunt în permanenţă reîncărcaţi, fiind folosite în tehnologia 

aerospațială și subacvatică. 

În prezent, atenția generală se îndreaptă, în special, către mărirea ciclului de viață al 

acumulatorilor și îmbunătățirea performanțelor acumulatorilor litiu-ion. 

Tehnologiile pe care se bazează generațiile actuale de baterii (generațiile 1 și 2) oferă ca cifră 

de referință densități energetice în funcție de masă de 90-260 Wh/kg, iar în funcție de volum 200-

680Wh/L. 

La ora actuală, se fac eforturi pentru mărirea acestor densități către următoarele valori 

estimative 350Wh/kg, respectiv 750Wh/L. Aceste noi tehnologii în dezvoltare se estimează a intra în 

producție pe scară largă în jurul anului 2025 (generația 3). 

Această evoluție este facilitată de dezvoltarea continuă a proceselor chimice de producție și 

cercetare în scopul sintezei unor noi materiale mai eficiente. Datorită interesului extrem de ridicat din 

partea industriei s-a ajuns la un punct în care avem un progres semnificativ la o perioadă de 6 luni. 
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O baterie litiu-ion este alcătuită din 4 componente: catod, anod, electrolit și separator. 

Progrese semnificative s-au realizat în obținerea materialelor folosite în fabricarea electrozilor. 

În cazul generațiilor actuale de acumulatori, cât și a celor aflate în testare, s-au utilizat 

următoarele materiale pentru construcția catodului: 

 LiCoO2 (oxid de cobalt şi litiu) - folosit în cadrul primelor generații de baterii, utilizate 

preponderent în dispozitive electronice de dimensiuni mici și medii (laptopuri) 

𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 

𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− 

𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 

 LiNiCoAlO2 (NCA) - component al primei generații de acumulatori folosit în cadrul 

vehiculelor electrice 

𝑁𝑖𝐶𝑜𝐴𝑙𝑂2 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝑁𝑖𝐶𝑜𝐴𝑙𝑂2 

𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− 

𝑁𝑖𝐶𝑜𝐴𝑙𝑂2 + 𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖𝑁𝑖𝐶𝑜𝐴𝑙𝑂2 

 LiMn2O4 (LMO) - face parte din prima generație de acumulatori folosiți în cadrul 

smartphone-urilor, laptopurilor și a vehiculelor hibride 

𝑀𝑛2𝑂4 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝑀𝑛2𝑂4 

𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖+ + 𝑒−                         𝐿𝑖2𝑇𝑖𝑂3 ↔ 𝑇𝑖𝑂3 + 2𝐿𝑖+ + 2𝑒− 

𝑀𝑛2𝑂4 + 𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖𝑀𝑛2𝑂4 𝐿𝑖2𝑇𝑖𝑂3 + 2𝑀𝑛2𝑂4 ↔ 𝑇𝑖𝑂3 + 2𝐿𝑖𝑀𝑛2𝑂4 

 LiFePO4 (LFP) - aparține primei generații de baterii reîncărcabile și este folosit în special 

pentru aplicații în domeniul transporturilor (aviație, vehicule hibrid ușoare și plug-in-uri) 

𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 

𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− 

𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 

 LiNixMnyCozO2 (Li-NMC) - este un oxid al unui amestec metalic stoechiometric 

x+y+z≈1 și aparține generației 2 de baterii. Unul din marile sale avantaje este capacitatea 

de a modifica raportul metalelor pentru a obține o performanță optimă pentru aplicațiile 

dorite. Cele mai importante variante folosite în practică sunt următoarele: 

LiNi 0.333Mn0.333Co0.333O2 (NCM111) și LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 (NCM532). 

𝑁𝑖𝑀𝑛𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− ↔ 𝐿𝑖𝑁𝑖𝑀𝑛𝐶𝑜𝑂2 

𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− 

𝑁𝑖𝑀𝑛𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝐶6 ↔ 𝐶6 + 𝐿𝑖𝑁𝑖𝑀𝑛𝐶𝑜𝑂2 
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În diverse etape de tranziție s-au utilizat LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2(NCM622) și 

LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 (NCM811). Aceste combinații sunt preferate în special datorită problemelor 

legate de obținerea cantităților preconizate de cobalt. În clipa de față se lucrează la rezolvarea 

problemelor legate de stabilitatea termică cauzată de creșterea cantității de nichel. 

 Pentru construcția anodului, primele 2 generații de baterii litiu-ion au folosit, în general, 

carbon pur (grafit), carbon dur (imposibil de adus în stare de grafit prin procedee termice) sau 

Li4Ti5O12 (LTO, titanatul de litiu). În cadrul noilor generații de baterii se urmărește folosirea unor 

anozi pe bază de: 

 Amestec de grafit (~90%) și siliciu: aceasta este o soluție de compromis dorindu-se ca treptat 

să se mărească procentul de siliciu deoarece acesta poate insera semnificativ mai mulți ioni de 

litiu (crește de aproximativ 10 ori cantitatea de energie furnizată). Problemele actuale sunt 

cauzate de faptul că interacția dintre litiu și siliciu cauzează o expansiune majoră de volum, ceea 

ce după multiple cicluri de inserție și extracție de ioni de litiu poate cauza fisuri ale separatorului 

și astfel, expunerea la electrolit, ceea ce ar putea compromite bateria. Amestecul cu grafit și 

nano-tuburi de siliciu este considerat ca o soluție temporară. 

 Litiul pur este în prezent considerat un posibil material de construcție pentru anod, în acest sens 

fiind desfășurate un număr mare de studii. 

Electroliții folosiți în practică sunt o combinație de săruri de litiu LiPF6 (hexafluorofosfat de 

litiu), LiBF4 (tetrafluoroborat de litiu), LiClO4 (perclorat de litiu) într-un solvent organic: carbonat de 

etilenă / carbonat de dimetil / carbonat de dietil. 

O practică recentă este adăugarea unor componenți în concentrații mici pentru a îmbunătăți 

anumiți parametri ai bateriei cum ar fi conductivitatea ionică a electroliților. 

Unul din scopurile actuale ale cercetărilor în domeniu îl reprezintă dezvoltarea unor materiale 

electrolitice solide. În acest sens, tendința actuală este utilizarea electroliților ceramici ai oxizilor de 

litiu, care micșorează riscul de scurgeri de electrolit și autoaprindere, principalul dezavantaj al 

electroliților lichizi. 

Deși generația 3 de acumulatori nu a ajuns în stadiul de producție de serie, deja se stabilesc 

obiectivele pentru generația 4 a bateriilor litiu-ion: un catod NMC, anod de litiu și electrolit solid. Se 

estimează ca pentru această componență să se obţină următoarele densități energetice 500Wh/kg și 

1000Wh/L. 
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CITATE CELEBRE 

 

 ”Chimia stă la baza științei. Pe de o parte, ajută biologia și furnizează explicații pentru 

procesele vieții. Pe de altă parte, se combină cu fizica și găsește explicații pentru 

fenomenele chimice în procesele și particulele fundamentale ale universului.”  

 

 ”Chimia leagă ceea ce este familiar de ceea ce este fundamental.” – P. W. Atkins – 

Chimist britanic (n. 1940) 

[http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=chimie]  

 

 ”Dincolo de frumusețea demersului experimental și teoretic, invocată și de alte științe, 

chimiștilor le place să vorbească despre frumusețea moleculelor pe care le sintetizează, 

despre frumusețea proprietăților și a aplicațiilor practice găsite.”  

 

 ”Progresul în știință provine din curiozitate.”  

 

 ”Chimiștii sunt mai mult sau mai puțin copii.”  

 

 ”Chimia este puzzle și lego.”  

 

 ”Marile descoperiri sunt făcute întâmplător.”  

 

 ”Chimistul e mai degrabă arhitect: el imaginează o construcție proprie pe care moleculele 

trebuie să o aibă.” – M. Andruh – Chimist român (n. 1954) 

 

[http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Marius+Andruh ] 
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CALCULUL PERFORMANŢELOR UNUI PROCES CHIMIC COMPLEX PE 

BAZA BILANŢULUI DE SPECII ATOMICE 

- APLICAŢIE DE CALCUL - 

 

 Oxidehidrogenarea alcanilor (dehidrogenare ȋn prezenţa oxigenului) la alchenele 

corespunzătoare reprezintă o alternativă atractivă la dehidrogenarea simplă. Într-adevăr, reacţia de 

oxidehidrogenare este exotermă şi, deci, s-ar putea realiza la temperaturi mai scăzute; este practic 

ireversibilă datorită formării produsului stabil apa şi conversii totale ar putea fi, ȋn principiu, obţinute, 

iar dezactivarea catalizatorului prin depunere de cocs este nesemnificativă ȋn prezenţa oxigenului [1, 

2]. Procesul este intens studiat la ora actuală, un interes major reprezentând oxidehidrogenarea 

alcanilor inferiori – etan, propan, n-butan şi izobutan – datorită cererii mari pentru alchenele 

corespunzătoare [3-5].  

 Într-un studiu de laborator, s-a realizat oxidehidrogenarea n-butanului cu aer la 550 °C şi 

presiune atmosferică ȋntr-un reactor continuu ȋn prezenţa unui catalizator oxid mixt pe bază de metale 

tranziţionale. Compoziţia ȋn procente de masă a gazelor de reacţie, determinată prin analiza 

cromatografică a acestora după condensarea apei şi fără a considera oxigenul nereacţionat şi azotul 

(inert), este următoarea: 61,5 % n-butan, 13 % butene (1-butenă, cis-2-butenă şi trans-2-butenă), 7 % 

butadienă, 0,3 % etan, 2,8 % etenă, 1,1 % propenă, 0,4 % metan, 9,6 % CO2 şi 4,3 % CO. Se cere să 

se calculeze conversia n-butanului, selectivităţile la butene şi butadienă precum şi randamentul pentru 

oxidehidrogenare. 

 

 Rezolvare 

 Soluţia problemei se găseşte din ecuaţiile de bilanţ de specii atomice [6], expresii ale legii 

conservării numărului de atomi. Astfel, pentru o specie atomică dată, ecuaţia de bilanţ ȋntr-un proces 

continuu se scrie: 

Număr (cantitate) de atomi intraţi = Număr (cantitate) de atomi ieşiţi 

 Cunoscând compoziţia ȋn procente de masă a gazelor la ieşirea din reactor, vom considera ca 

bază de calcul 100 g de gaz de reacţie după condensarea apei. Dat fiind că apa nu a fost cuantificată 

şi nu se dau informaţii despre cantitatea de oxigen intrată sau ieşită din proces, nu este posibil calculul 

bilanţurilor oxigenului şi hidrogenului. 
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De remarcat, ȋnsă, că toate componentele din gazul de reacţie conţin carbon şi, deci, ecuaţia 

de bilanţ de mai sus poate fi aplicată pentru această specie. Astfel, cantitatea de C ieşit din proces, 

sub forma diferitelor componente, va fi: 

- sub formă de n-butan nereacţionat: 61,5 𝑔 𝐶4𝐻10  ×
48 𝑔 𝐶

58 𝑔 𝐶4𝐻10
= 50,9 𝑔 𝐶 

- sub formă de butene: 13 𝑔 𝐶4𝐻8  ×
48 𝑔 𝐶

56 𝑔 𝐶4𝐻8
= 11,14 𝑔 𝐶 

- sub formă de butadienă: 7 𝑔 𝐶4𝐻6  ×
48 𝑔 𝐶

54 𝑔 𝐶4𝐻6
= 6,22 𝑔 𝐶 

- sub formă de etan: 0,3 𝑔 𝐶2𝐻6  ×
24 𝑔 𝐶

30 𝑔 𝐶2𝐻6
= 0,24 𝑔 𝐶 

- sub formă de etenă: 2,8 𝑔 𝐶2𝐻4  ×
24 𝑔 𝐶

28 𝑔 𝐶2𝐻4
= 2,4 𝑔 𝐶 

- sub formă de propenă: 1,1 𝑔 𝐶3𝐻6  ×
36 𝑔 𝐶

42 𝑔 𝐶3𝐻6
= 0,94 𝑔 𝐶 

- sub formă de metan: 0,4 𝑔 𝐶𝐻4  ×
12 𝑔 𝐶

16 𝑔 𝐶𝐻4
= 0,3 𝑔 𝐶 

- sub formă de dioxid de carbon: 9,6 𝑔 𝐶𝑂2  ×
12 𝑔 𝐶

44 𝑔 𝐶𝑂2
= 2,62 𝑔 𝐶 

- sub formă de oxid de carbon: 4,3 𝑔 𝐶𝑂 ×
12 𝑔 𝐶

28 𝑔 𝐶𝑂
= 1,84 𝑔 𝐶 

 Prin ȋnsumare se găseşte cantitatea de C ieşit din proces: 76,61 g C. 

 În baza ecuaţiei de bilanţ, aceasta este egală cu cantitatea de C intrat ȋn proces sub formă de 

n-butan. Ca urmare, cantitatea de n-butan transformat, exprimat sub formă de C, se găseşte din 

diferenţa: 

(C intrat ca n-butan) – (C ieşit ca n-butan) = 76,61 – 50,9 = 25,71 g C 

 Acum avem toate datele necesare pentru calculul performanţelor procesului: conversie, 

selectivitate şi randament. Reamintim definiţia conversiei [7]: 

Conversie (%) =
cantitatea de reactant transformat

cantitatea de reactant introdus in proces
× 100 

În acest caz, cantităţile de reactant transformat şi introdus ȋn proces se exprimă sub formă de C:  

𝐶𝑜𝑛𝑣. (%) =
C intrat ca n-butan − C iesit ca n-butan

C intrat ca n-butan
× 100 =

76,61 − 50,9

76,61
= 33,56 % 

 Reamintim definiţiile selectivităţii şi randamentului [7]: 

Selectivitate (%) =
cantitatea de reactant transformat in produs dorit

cantitatea de reactant transformat in proces
× 100 

Randament (%) =
cantitatea de reactant transformat in produs dorit

cantitatea de reactant introdus in proces
× 100 

 Se pot, astfel, calcula selectivităţile pentru butene şi butadienă, precum şi selectivitatea totală 

pentru oxidehidrogenare:  
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𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑏𝑢𝑡𝑒𝑛𝑒 (%)

=
Butan transformat in butene, exprimat sub forma de C

Butan transformat in proces, exprimat sub forma de C
× 100 =

11,14

25,71
× 100

= 43,33 % 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑏𝑢𝑡𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑎 (%)

=
Butan transformat in butadiena, exprimat sub forma de C

Butan transformat in proces, exprimat sub forma de C
× 100

=
6,22

25,71
× 100 = 24,2 % 

 Selectivitatea pentru oxidehidrogenare va fi suma selectivităţilor pentru butene şi butadienă: 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑟𝑒 (%) = 43,33 + 24,2 = 67,53 % 

 Randamentul pentru oxidehidrogenare se poate calcula cu relaţia de definiţie de mai sus, sau 

cu relaţia [7]: 

Randament (%) =
Conversie (%) × Selectivitate (%)

100
 

𝑅𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑟𝑒 (%) =
33,56 × 67,53

100
= 22,66 % 

 De remarcat că a fost posibil calculul performanţelor – conversie, selectivitate şi randament – 

acestui proces cu reacţii multiple, doar pe baza bilanţului carbonului, fără a cunoaşte cu precizie 

reacţiile chimice implicate. 

 Sigur, reacţiile care au loc ȋn procesul de oxidehidrogenare a n-butanului pot fi deduse din 

compoziţia amestecului de reacţie la ieşirea din reactor. Astfel, ȋntrucât ȋn acest amestec, după 

condensarea apei, nu se identifică hidrogen, este evident că butenele si butadiena se obţin exclusiv ȋn 

urma oxidehidrogenării n-butanului (reacţii dorite): 

C4H10 + ½ O2 → C4H8 + H2O 

C4H10 + O2 → C4H6 + 2 H2O 

 Oxizii de carbon sunt produşi de oxidare avansată a reactantului, conform reacţiilor: 

C4H10 + 13/2 O2 → 4 CO2 + 5 H2O 

C4H10 + 9/2 O2 → 4 CO + 5 H2O 

 Etanul, etena, metanul şi propena sunt, evident, produşi de cracare a n-butanului la 

temperatura de reacţie: 

C4H10 → C2H6 + C2H4 

C4H10 → CH4 + C3H6 
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De asemenea, trebuie remarcat că, deşi raportul molar propenă/metan ≈ 1, confirmând că cele 

două molecule rezultă exclusiv din cracarea n-butanului, raportul molar etenă/etan = 10 (>> 1), ceea 

ce sugerează că etena se obţine nu doar din cracarea termică a n-butanului, ci şi din alte reacţii, cum 

ar fi cracarea oxidativă: 

C4H10 + ½ O2 → 2 C2H4 + H2O 

 S-a construit, deci, un model molecular minimal, dar robust, corespunzător procesului chimic 

care are loc ȋn reactor. Pe baza reacţiilor astfel identificate, se pot calcula performanţele procesului 

pe cale clasică, prin calcul stoechiometric. 
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 Singura literă care nu apare în sistemul periodic al elementelor este litera J. 

 Deși oxigenul gazos este incolor, formele lichidă și solidă ale oxigenului sunt 

albastre. 

 Aerul lichid are o tentă albăstruie, la fel ca apa. 

 Corpul unui adult de greutate medie conține aproximativ 200 g NaCl. 

 Corpul uman conține suficient carbon pentru a se produce 9000 de mine de 

creion din grafit. 

 Planeta Marte se numește ”Planeta roșie” deoarece conține cantități mari de oxid 

de fier. 

[https://www.thoughtco.com/fun-and-interesting-chemistry-facts-604321 ] 
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CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI LA DEZVOLTAREA CHIMIEI ANALITICE. 

REACTIVUL FOLIN-CIOCÂLTEU 

 

 Începutul secolului al XX-lea a reprezentat o perioadă în care s-au pus bazele cercetării 

științifice în cele mai diverse domenii. Unul dintre acestea este cel al compușilor biologic activi pentru 

ale căror studii s-au specializat primii biochimiști din lume. Printre ei se numără americanul de origine 

suedeză Otto Folin și românul VINTILĂ CIOCÂLTEU.   

 Otto Folin (1867–1934) este considerat un pionier al 

biochimiei clinice. De origine suedeză, Otto Folin a absolvit 

Universitatea din Minnesota. Preocupările sale științifice s-au 

canalizat în găsirea de metode colorimetrice1 de determinare a unor 

compuși neproteici din urină, ce  conțin azot (uree, amoniac, 

creatinină, creatină, acid uric). Metodele de analiză propuse s-au 

dovedit a fi mai selective decât cele deja existente. Rezultatele 

studiilor efectuate au fost foarte apreciate și au reprezentat baza 

științifică pentru crearea la Universitatea de Medicină din Harvard a unui departament de biochimie, 

unde profesorul Otto Folin a lucrat până la moartea sa din 1934 [1]. De-a lungul bogatei sale activități 

didactice și științifice, profesorul Folin a fost gazda multor tineri studioși, dornici să se perfecționeze 

sub îndrumarea sa. Unul dintre aceștia a fost Vintilă Ciocâlteu (1891-1947). Profesorul Otto Folin 

spunea despre Vintilă Ciocâlteu: ”Îl cunosc foarte bine (pe Vintilă Ciocâlteu). Este un cercetător 

entuziast, neobosit, cu mult spirit critic și de o absolută onestitate. Am încredere nemărginită în orice 

lucrare științifică pe care o va publica în viitor.”[2]. 

 Născut în localitatea Plenița (jud. Dolj), în 1891, Vintilă 

Ciocâlteu [3] a urmat sudiile liceale în Craiova și a absolvit 

Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București în 1920. Între 

anii 1915-1920, lucrează ca medic internist la Spitatlul Eforie din 

București, avându-i ca mentori pe medicii Ernest Juvara, Gheorghe 

Marinescu și Dimitrie Gerota. În anul 1920, beneficiază de o bursă 

de studii la Berlin, unde se specializează în biochimie analitică, 

avându-l ca îndrumător pe profesorul de biochimie Ernst Leopold 

Salkowski (1844-1923), cel care a inventat metoda colorimetrică de determinare a colesterolului. 

                                                           
1 Metoda colorimetrică: metodă instrumentală de analiză care permite determinarea cantitativă a unui compus pe 
baza intensității culorii sale sau a unui produs de reacție în care acesta este implicat. 
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 Întors în România, Vintilă Ciocâlteu își continuă activitatea de cercetare în domeniul 

biochimiei medicale, lucru remarcat de către două personalități ale lumii medicale, medicul și 

microbiologul Ion Cantacuzino și profesorul Daniel Danielopolu (medic, fiziolog și farmacolog).  

Aceștia i-au dat referințele necesare pentru obținerea unei burse Rockefeller, pe baza căreia Vintilă 

Ciocâlteu ajunge să lucreze timp de doi ani în SUA (între 1925 și 1927), la Harvard Medical School. 

 În urma colaborării cu celebrul biochimist Otto Folin, cu care a legat o trainică prietenie, 

Vintilă Ciocâlteu a contribuit substanțial la obținerea unui reactiv denumit după numele 

biochimiștilor care l-au realizat și aplicat în studii biochimice. Este vorba despre reactivul Folin-

Ciocâlteu-Denis (Willey Glover Denis (1879–1929), biochimist și fiziolog american).  

 Întors în România, se dedică studiilor de biochimie, cu aplicații în domeniul medical. Vintilă 

Ciocâlteu face carieră universitară, parcurgând toate treptele didactice. În anul 1939, devine profesor 

de Chimie generală la Facultatea de Medicină din București iar din 1941, decan al acesteia [2]. 

 Pe lângă activitatea științifică, Vintilă Ciocâlteu a avut și preocupări literare. La propunerea 

lui Nichifor Crainic este ales în comitetul redacțional al revistei Gândirea, din care făceau parte 

Lucian Blaga, Demostene Botez, Gib Mihaescu, Ion Marin Sadoveanu, Al. O. Teodoreanu și Pamfil 

Seicaru [4]. 

 

 Reactivul Folin-Ciocâlteu 

 Reactivul Folin-Ciocâlteu este un amestec de wolframat și molibdat de amoniu 

(Na2WO4+Na2MoO4), în mediu de acid fosforic. Caracterul său oxidant și modificarea culorii de la 

galben (în forma oxidată) la albastru (în forma redusă) stă la baza unor metode colorimetrice de 

punere în evidență și/sau de determinare cantitativă a unor principii biologic active cu caracter 

antioxidant.  

 Astfel, într-o reacție redox de forma: 

Oxidant 1 + Reducător 2  Reducător 1 + Oxidant 2 

Mo(VI) și W(VI) din reactivul Folin-Ciocâlteu reprezintă Oxidant1 iar formele lor reduse, notate  

Reducător1 pot fi reprezentate de speciile Mo(IV), Mo(V), W(IV), W(V). 

 Schematic, reacția redox în care este implicat reactivul Folin-Ciocâlteu este următoarea:  

Na2WO4/Na2MoO4 în acid fosforic  
reducator

 (PMoW11O40)
-4 şi (PMoW11O40)

-5 

                                                                                                                  

Oxidant 1+ e-  Reducător 1 

Mo(VI) (galben)+e- (donat de un antioxidant)  Mo(V) (albastru); Mo(V)+e-  Mo(IV)  (albastru) 
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 Speciile chimice analizate, cu rol de Reducător 2, sunt fie combinații complexe în care ionul 

metalic joacă rolul de antioxidant care trece în forma redusă, fie compuși polifenolici care, prin 

oxidare, trec în forme chinonice, așa cum se va vedea în aplicațiile prezentate în continuare.  

  Reacția redox de transformare a speciei Reducător 2 în Oxidant 2 este de forma: 

Reducător 2 (=antioxidant) Oxidant 2 + H+ + e-  

 O primă aplicație a reactivului Folin-Ciocâlteu a fost realizată de către biochimistul 

american Oliver Lowry, care a propus o metodă colorimetrică de determinare a conținutului proteic 

din probe biologice [5]. Lucrarea, apărută în 1951, a fost citată până în prezent de peste 221.000 de 

ori [6].  

 Metoda lui Lowry se bazează pe faptul că un compus care are cel puțin două legături 

peptidice reacționează cu ioni de Cu2+, în mediu alcalin, cu formarea unui complex tetradentat, de 

culoare violet, în care cuprul ajunge în starea de oxidare +1. 

 La adăugarea reactivului Folin-Ciocâlteu de culoare galbenă, are loc reacția redox în care 

Cu(I) se oxidează la Cu(II) iar reactivul Folin-Ciocâlteu trece în forma redusă, de culoare albastră. 

Cele două etape ale metodei analitice sunt reprezentate schematic în Figura 1 [7]. 

 

 

Figura 1. Reprezentarea schematică a metodei de determinare a proteinelor prin metoda Lowery 

 

 Cea mai cunoscută aplicație a reactivului Folin-Ciocâlteu este cea de determinare 

colorimetrică a conținutului total de polifenoli.   

 Reacția redox dintre speciile Mo(VI), W(VI) din reactivul Folin-Ciocâlteu și un compus 

fenolic este următoarea: 
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Figura 2. Reacția redox dintre reactivul Folin-Ciocâlteu și un compus fenolic [8]. 

   

 Reacțiile descrise în acest articol nu sunt selective, ele permițând determinarea conținutului 

total de proteine (metoda Lowry) și respectiv a conținutului total de fenoli (metoda Folin-Ciocâlteu). 

 Într-un număr viitor al Revistei de Chimie, va fi discutat pe larg principiul unei metode 

colorimetrice și aplicația analitică a acesteia, metoda Folin-Ciocâlteu de determinare cantitativă a 

conținutului total de fenoli din diverse probe. 
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REACȚII DE CUPLARE CATALIZATE DE Pd 

PREMIUL NOBEL PENTRU CHIMIE ÎN ANUL 2010 

   

Laureații premiului Nobel pentru chimie  

Cei trei laureați ai premiului Nobel pentru chimie în anul 2010 au fost: Richard Heck, Ei-ichi 

Negishi și Akira Suzuki. 

                                    

Figura 1: Richard Heck [1]         Figura 2: Ei-ichi Negishi [2]          Figura 3: Akira Suzuki [3]  

 

Fiecare dintre cei trei chimiști a descoperit reacții de cuplare cu o importanță deosebită în 

chimia organică, ce le poartă numele și care se folosesc în prezent pentru formarea de noi legături C-

C. 

 

Realizările științifice pentru care s-a acordat Premiul Nobel 

Premiul Nobel din anul 2010 a fost acordat propunerii unor noi metode pentru formarea de 

legături de tip C-C, în prezența catalizatorilor de Pd, în cadrul reacțiilor de cuplare. Reacțiile de 

formare a legăturii C-C sunt de mare importanță în chimia organică. De asemenea, chimia metalelor 

tranziționale este de mare anvergură, întrucât acestea sunt versatile și pot cataliza un număr 

impresionant de reacții chimice organice [4]. 

 

Ce sunt reacțiile de cuplare și care este principiul acestora? 

           Dorința și nevoia totodată de a candida natura în sinteza organică a ajuns cu un pas mai aproape 

de îndeplinire odată cu descoperirea reacțiilor de cuplare metalocatalizate. În chimia organică clasică 

este dificilă formarea de noi legături C-C și sunt puține variante sintetice pentru realizarea acesteia. 

Metodele obișnuite pentru formarea legăturilor C-C sunt: reacția Diels-Alder, reacția de condensare 

aldolică, reacția Wittig, reacția de adiție a derivaților organomagnezieni și toate implică activarea  

atomilor de carbon, altfel destul de nereactivi. Aceste "activări" implică condiții de reacție care nu 

sunt tolerante pentru o varietate de grupe funcționale, pentru sinteza unor molecule  complexe precum  
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compușii naturali. Astfel, reacțiile de cuplare sunt mult mai versatile, nu sunt toxice, nu este nevoie 

de un mediu puternic acid sau bazic și catalizatorii prezintă toleranță pentru multe grupări funcționale 

și pot fi regenerați în cadrul unui ciclu catalitic. 

Așadar, reacțiile de cuplare catalizate de catalizatori de Pd decurg în felul următor (Schema 

1): 

 

Schema 1: Reacții de cuplare cu cele două tipuri de nucleofili [4] 

 

          Cei doi parteneri de cuplare, prin intermediul catalizatorilor de Pd, parcurg un mecanism de 

reacție constituit din trei etape: adiție oxidativă, transmetalare și eliminare reductivă, care la final 

conduc la produsul de reacție dorit [4]. 

Reactantul electrofil va fi RX (un derivat halogenat), iar din punct de vedere al tipului de 

reactant nucleofil există două variante ale reacției de cuplare catalizată de Pd (Schema 1). 

            Premiul Nobel a fost acordat datorită contribuțiilor deosebit de importante ale celor trei 

laureați, fiecare inovând  nivelul de cunoaștere în chimia organică prin descoperirea unor reacții care 

le poartă numele. 

 

Contribuțiile fiecărui laureat 

o Reacția Heck 

    În anul 1968, Heck a scris câteva articole care vizau reacția dintre halogenuri de fenilpaladiu și 

metilpaladiu și alchene, la temperatura camerei. Astfel, la adiția clorurii de fenilpaladiu (PhPdCl) la 

etenă, se obține stirenul (Schema 2) [4].     

 

 

 

 

RX-derivat halogenat 

 

R’’M-derivat 

organometalic, 

organoboronic etc 
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Schema 2: Reacția propusă de Heck de obținere a stirenului (1968)  [4] 

 

Acesta a modificat mecanismul de generare a reactantului RPdX, rezultând binecunoscuta 

reacție Heck, în 1972. Reacția Heck (Mizoroki-Heck) constă în reacția dintre o halogenură de aril 

(cel mai adesea, dar se pot și halogenuri de alchil și vinil)-reactant electrofil și o alchenă-reactant 

nucleofil, obținându-se în final, o alchenă arilată (sau alchilată) (Schema 3). Deoarece în urma reacției 

se obține HX, reacția de cuplare va decurge în prezența unei baze, pentru a-l neutraliza [5]. 

 

                 R`       H                   R`      H  

       RX  +                                                 + HX 

                           H         H                  H         H 

Schema 3: Reacția Heck [4] 

 

          Mai târziu, Negishi și Suzuki au căutat alți reactanți nucleofili, care ar putea fi folosiți în locul 

alchenelor, astfel acest domeniu cunoaște o dezvoltare importantă, prin crearea unor tipuri de reacții 

de cuplare noi, care le poartă și numele. [4].  

 

o Reacția Negishi 

Înainte de a se descoperi reacția Negishi, se foloseau compuși organomagnezieni în reacții de 

cuplare catalizate de Pd. S-a observat, însă, că reactanții de tipul RMgX și RLi nu tolerează anumite 

grupe funcționale și au o chemoselectivitate joasă [4]. Negishi, încercând să găsească alți compuși 

organometalici pentru reacțiile de cuplare, a observat că derivații organozincați sunt substituenți 

surprinzător de buni (sunt mai selectivi, condițiile de reacție sunt mai blânde și randamentele de 

reacție sunt mai mari) [4].   

Reacția Negishi (1977) constă în cuplarea între un compus organozincat (reactant nucleofil) 

și un derivat halogenat (reactant electrofil), în prezența catalizatorilor de Pd (Schema 4) [6]. 

 

RZnY + R`X                 R-R` + MX 

 

Schema 4: Reacția Negishi [4] 
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o Reacția Suzuki 

În 1979, Suzuki împreună cu alți chimiști au testat compușii organoboronici, în mediu bazic, 

în reacții de cuplare catalizate de Pd. Compușii organoboronici sunt nucleofili slabi, sunt toleranți la 

o gamă largă de grupări funcționale, sunt chemoselectivi și nu sunt toxici [4].  

Reacția Suzuki constă în cuplarea dintre compuși organoboronici (reactant nucleofil) și 

derivați halogenați (reactant electrofil), în prezența unei baze și a unui catalizator de Pd (Schema 5) 

[4]. Activarea compușilor organoboronici are loc în prezența bazei, când aceștia trec în intermediari 

de boroniu, facilitând transferul grupării organice de la atomul de bor la Pd [7].       

 

RBY2 + R`X                 R-R` + MX 

 

Schema 5: Reacția Suzuki [4] 

 

Ce catalizatori de Pd se folosesc în aceste reacții de cuplare? 

Câteva tipuri de catalizatori de Pd utilizați în reacțiile de cuplare sunt: Pd(PPh3)4, 

Pd((OCOCF3)2PPh3)2, Pd(dba)2, Pd(P(t-Bu)3)2 și alții [4]. 

 

Ce aplicații prezintă reacțiile de cuplare cu Pd? 

   Se utilizează în sintezele care implică formarea unei noi legături C-C: în sinteza totală, în 

industria farmaceutică, în obținerea unor compuși cu importanță biologică (terapeutică) sau relevante 

pentru studii de cercetare. În 2010, odată cu apariția reacțiilor de cuplare, a avut loc o mică "explozie" 

întrucât au fost publicate aproape 20000 de articole în care acestea au fost aplicate în industria 

farmaceutică [8]. Mai jos sunt prezentate câteva exemple din numeroasele aplicații ale acestor reacții. 

Reacția Heck s-a folosit pentru sinteza taxolului (Figura 4) (1996), care este un metastatic 

important pentru tratarea unor tipuri de cancer (precum cancerul ovarian, pulmonar și de sân). Reacția 

Heck a fost utilizată pentru ciclizarea intramoleculară, în urma căreia se obține ciclul de 8 atomi [9]. 

       

                                                                                            

 

 

  

 

Figura 4: Taxol [10] 

 

CHIMIA ca pasiune 

R, R’=aril, vinil, alchil; X = halogen, 

triflat etc.; Y = OH, OR etc. 

cat Pd 

baza 
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  Reacția Negishi s-a folosit pentru sinteza pumiliotoxinei A 

(Figura 5) (1999), un alcaloid toxic (este o otravă), care se găsește în 

pielea broaștelor din familia Dendrobatidae, care are rol în apărare. 

Cuplarea Negishi a avut loc între un derivat organozincat ciclic și o 

alchenă, în prezența catalizatorului Pd(PPh3)4 [11].  

Figura 5: Pumiliotoxina A [11] 

 

Reacția Suzuki s-a folosit pentru obținerea unui  

alcaloid antiviral marin, dragmacidina F (Figura 6).  

Astfel, în 2004, trei oameni de știință au realizat 

sinteza totală enantioselectivă a (+) dragmacidinei F, care 

în suita de reacții implică și o etapă-cheie de cuplare 

halogen-selectivă Suzuki [12].   

                                                                                    

Figura 6: Dragmacidina F [13] 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

Există voci care susțin că în chimie, știința și arta se întâlnesc, acest lucru subliniind faptul că 

sunt necesare atât cunoștințe temeinice din domeniul chimiei, dar și ceva imaginație/creativitate 

pentru a pune în ”operă” experimentele chimice. 

În aceasta ediție a secțiunii ”Experimentează” vă propun un experiment care reunește aceste 

doua aspecte: știința și arta. 

Materiale necesare: avem nevoie de câteva recipiente de aproximativ 100 mL (pot fi utilizate 

borcane/pahare), bicarbonat de sodiu, acid citric, un mojar cu pistil, o strecurătoare (sau câteva bucăți 

de tifon), o linguriță, câteva pensule și o foaie de desen (pentru pictură).  

Pe lângă aceste materiale, mai avem nevoie de câteva fructe și legume colorate (alegeți una 

sau mai multe dintre următoarele: o frunză de varză roșie, câteva afine, câteva mure, sfeclă roșie, 

câteva frunze verzi de pătrunjel etc.) 

Cum procedăm?  

Tocăm și mojarăm fructele/legumele, unul câte unul. Peste piureul rezultat în urma mojarării 

se adaugă, în porțiuni mici, o cantitate egală de apă. Strecurăm apoi extractul apos având grijă să 

utilizăm câte un recipient separat pentru fiecare fruct/legumă în parte. 

Acum intră în scenă imaginația. Pe foaia de desen efectuați o pictură utilizând extractele din 

fructe și legume, lăsând imaginația să vă ghideze. Cât încă desenul este umed presărați mici cantități 

de bicarbonat de sodiu și/sau de acid citric, mai ales pe culorile obținute prin extracție din varza roșie, 

afine sau mure. Dacă pictura s-a uscat puteți obține un efect similar pulverizând o soluție obținută 

dintr-o linguriță de bicarbonat de sodiu și o lingură de apă, respectiv o linguriță de acid citric dizolvat 

în apă. 

Ce observăm? Datorită proprietăților de indicator de pH al antocianilor conținuți de extractul 

vegetal se produc modificări de culoare care variază de la violet la roz sau la albastru.  

 

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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LEONARDO – UN FENOMEN ISTORIC 

 

 De regulă, oamenii trăiesc în epoca în care s-au născut, dar unii trăiesc cu o nostalgie a 

trecutului. Alți oameni trăiesc înaintea epocii în care s-au născut, poate cu decenii înainte sau poate 

chiar cu un secol (ex: Einstein, Newton, Leibniz etc.), în timp ce foarte rar întâlnite sunt cazurile de 

oameni ce trăiesc cu mult mai mult înaintea epocii lor. Leonardo da Vinci este o astfel de persoană 

care a trăit cu multe secole înaintea epocii din care făcea parte. 

 Leonardo s-a născut pe 15 aprilie 1452 în Vinci și se stinge din viață pe 2 mai 1519. Deci, a 

trăit înainte ca știința noastră de acum, de care ne folosim, așa-numita știință galileo-newtoniană sau 

știință occidentală să fie ”inventată”.  

 Vincianul este arhicunoscut mai ales prin picturile care au ajuns până la noi: Mona Lisa (poate 

cea mai cunoscută pictură din istorie), Tânăra cu hermină, Buna vestire, Fecioara între stânci etc.  

 Dar până a ajunge să poată picta asemenea capodopere, Leonardo s-a dedicat ”științelor”. 

Fiind un om extrem de curios (poate cel mai curios om din istorie) a fost și un om universal. Astfel, 

Leonardo a studiat anatomia, hidraulica, fizica, astronomia, ingineria, optica, perspectiva și multe 

altele. De cele mai multe ori el a fost un precursor al multor teorii care s-au (re)descoperit secole mai 

târziu, iar alteori fiind chiar precursor pentru științe neinventate pe vremea lui, ci secole mai târziu 

(ichnologia). Vom da câteva exemple. 

 De pildă, într-o notiță din caietele sale, Leonardo afirma ”un obiect apasă cu aceeași forță 

aerul cu câtă forță apasă aerul acel obiect” [1]. Ceea ce două veacuri mai târziu avea să spună 

Newton despre acțiune și reacțiune. De asemenea, să ne oprim la fizica lui Newton, Leonardo a intuit 

primul principiu al mecanicii newtoniene: ”fiecare mișcare tinde să se mențină, sau, mai degrabă, 

fiecare corp în mișcare continuă să se miște atâta vreme cât influența forței care l-a pus în mișcare 

se menține în el” [2]. 

 Pentru a vedea mai bine geniul lui Leonardo da Vinci putem da următorul exemplu: Leonardo, 

pe când se ocupa cu anatomia omului (a disecat peste 30 de corpuri omenești de toate vârstele, dar a 

studiat și anatomia unor animale, fiind și în acest domeniu un maestru; a ajuns chiar să compare 

anatomia omului cu a animalelor pentru studiul zâmbetului de pildă), a emis o teorie cu privire la 

închiderea valvei aortice. Leonardo a fost toată viața fascinat de vârtejuri și s-a legat de acest lucru în 

privința aortiei. Mai mult decât a lansa o teorie, acesta a și testat-o, folosindu-se de o inimă de sticlă 

și semințe de iarbă pentru a vedea formarea vârtejurilor în aortă. 500 de ani mai târziu (în 2014) câțiva 

cercetători de la Oxford au reușit să confirme teoria lui Leonardo prin rezonanță magnetică nucleară 
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(RMN) și in vivo. Deci, încă mai avem ce învăța de la el; și încă nu s-au descoperit toate operele sale 

(picturi se mai descoperă și acum) [3]. 

 Cât privește opera, Leonardo nu a publicat nimic în timpul vieții. Pentru el era suficient doar 

faptul că descoperise sau inventase ceva. Și-a propus scrierea multor tratate din multe domenii: 

pictură, inginerie de război, anatomie, optică etc., dar niciunul nu a fost realizat, ci doar schițat în 

caietele sale. Nu doar tratatele le lăsa neterminate, dar chiar și picturi. Adorația magilor este o altfel 

de pictură neterminată. Aceasta presupunea zeci de personaje. Iar Leonardo nu era tipul de pictor care 

realiza portrete fără un studiu amănunțit și fără să facă două chipuri la fel sau cu aceeași emoție. 

Pentru aceasta avea să studieze foarte multă vreme anatomia și legătura dintre emoții și mișcarea 

mușchilor. Un alt exemplu, mușchiul sternocleidomastoidian al Sfântului Ieronim a fost inițial pictat 

greșit. Peste zeci de ani, Leonardo a intervenit asupra picturii corectând mușchiul sfântului. Leonardo 

a lăsat neterminate opere care nu puteau fi realizate până la perfecțiune (de pildă, Mona Lisa a fost 

începută în 1503 și terminată 13-14 ani mai târziu). 

 O problemă care l-a pasionat toată viața a fost cuadratura cercului. Provocarea este să 

transformi un cerc de o anumită aria A, într-un pătrat cu aceeași aria A sau invers, folosindu-te doar 

de o riglă și un compas. Leonardo a umplut sute de pagini cu astfel de desene. Problema multimilenară 

este imposibil de rezolvat în aceste condiții, fapt descoperit de Lindemann la sfârșitul secolului al 

XIX-lea, fiindcă π este un număr irațional și transcendent, cu un număr infinit de zecimale. Prin 

urmare, nu te poți ajuta de o riglă pentru a-l fixa. Această problemă fără rezolvare nu a fost o pierdere 

de timp pentru Leonardo. Ea a contribuit, printre altele, la crearea Omului vitruvian, celebrul desen 

leonardesc al omului într-un cerc și un pătrat, care îl reprezintă în totalitate. Leonardo a măsurat 

fiecare centimetru al omului pentru realizarea acelui desen. Dar, ceea ce ar fi trebuit să fie un desen 

mecanic sau anatomic, a fost transformat de Leonardo într-o operă de artă. 

 Leonardo da Vinci nu a avut parte de o educație formală. El nu știa latina și nici aritmetica 

foarte bine. Sunt câteva calcule greșite în caietele sale, simple înmulțiri sau liste de cuvinte latinești 

pe care trebuia să le învețe. Din această pricină, Leonardo avea o gândire mai mult geometrică. Dar 

a fost și un posibil precursor al analizei matematice (neinventate atunci).  

 Leonardo a observat foarte bine lumea din jurul său. Astfel, a găsit scoici și alte viețuitoare 

marine fosilizate în stâncile din vârful munților. Mitul potopului ar fi putut aduce acele viețuitoare și 

să se lase acolo după ce apele s-au retras. Dar Leonardo a privit mai atent acele fosile și a văzut urme 

lăsate de viermi pe când aceștia erau vii. Așa că a intuit că vârfurile munților au fost cândva în 

adâncurile oceanelor, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. Mai mult, a reușit să calculeze viața acestor  
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animale fosilizate prin analogie cu inelele copacilor. Putem aproxima vârsta unui arbore prin 

numărarea cercurilor tulpinii sale. Această știință avea să fie inventată trei veacuri mai târziu 

(ichnologie). 

 Într-o notiță fugară din carnetele sale, stă scris ”il sole non si muove”, ceea ce poate fi egal, 

după mine, cu ”eppur si muove” al lui Galilei un secol mai târziu. Ambele se referă la același lucru: 

Pământul se învârtește în jurul Soarelui. Pe vremea când acceptat era sistemul ptolemaic (geocentric), 

Leonardo a intuit că mai corect ar fi un sistem heliocentric. A intuit, de altfel, că Luna nu emite 

lumină, ci doar reflectă lumina Soarelui.  

 Lumea ar fi fost cu totul alta dacă Leonardo da Vinci își publica descoperirile și tratatele în 

timpul vieții sau dacă ar fi fost publicate imediat după moartea sa, dar acestea au zăcut ascunse multă 

vreme (unele stau și acum în întuneric, așteptând să fie descoperite). De aceea, Leonardo este un 

excepțional fenomen istoric, el a trăit atât de mult într-o epocă care avea să vină multe secole mai 

târziu. De unde atâta geniu? Din curiozitate. Leonardo a fost toată viața un copil curios, nu a încetat 

niciodată din a-și pune cele mai năstrușnice întrebări. Această dorință, care nu poate fi niciodată 

satisfăcută pe deplin, de a căuta să dezvelești misterele de voalul alb-translucid care le acoperă și care 

poate duce la înțelegerea acelui mister sau poate duce la potențarea misterului, caz mult mai fericit, 

pentru că astfel dorința aceasta este hrănită în continuare și niciodată saturată, și-a găsit o răsfrângere 

în Leonardo da Vinci. 
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GLUME  

 Titanul este cel mai amoros metal. Când se încălzește se combină cu orice.  

[ https://www.inorganicventures.com/fun-chemists] 
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PREMIUL NOBEL PENTRU CHIMIE 2004 

PROTEOLIZA MEDIATĂ DE UBIQUITINĂ  

 

 Echilibrele între sinteza și degradarea proteinelor, metaboliților și organitelor, mențin 

homeostazia celulară și sunt esențiale pentru toate celulele eucariote, deoarece susțin creșterea, 

dezvoltarea, funcționarea și supraviețuirea celulară. Întreruperea proceselor de degradare ar putea 

provoca acumularea de proteine și organite deteriorate, inutile, care, la rândul lor, pot perturba 

procesele celulare și chiar pot induce disfuncții la nivelul organului respectiv. Prin urmare, este de o 

mare importanță să înțelegem mecanismele de degradare intracelulară [1]. De aceea, în anul 2004 

Premiul Nobel pentru chimie a fost obținut de trei oameni de știință: Aaron Ciechanover (Figura 1a) 

cu Avram Hershko (Figura 1b) de la Israel Institute of Technology și Irwin Rose (Figura 1c) de la 

College of Medicine, University of California, Irvine, USA [2], care au realizat descoperiri 

fundamentale privind modul în care celulele reglează ruperea/degradarea proteinelor intracelulare cu 

specificitate extremă în ceea ce privește ținta, timpul și spațiul [3]. 

 

a)        b)        c)  

Figura 1. Laureații premiului Nobel pentru CHIMIE din 2004: a) Aaron Ciechanover; b) Avram 

Hershko și c) Irwin Rose [4]. 

 

 Cei trei cercetători au descoperit sistemul prin care celula poate regla prezența anumitor 

proteine. Acest sistem constă în marcarea proteinelor nedorite cu polipeptida ubiquitină, pentru a fi 

degradate (prin proteoliză). Astfel, ei au făcut posibilă înțelegerea la nivel molecular a modului în 

care celula controlează o serie de procese biochimice foarte importante cum ar fi: ciclul celular, 

repararea ADN-ului, transcrierea genei și controlul calității proteinelor nou produse (Figura 2). Noile 

cunoștințe despre această formă de moarte proteică controlată au contribuit, de asemenea, la  
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explicarea modului în care funcționează apărarea imună. Defectele sistemului pot duce la diferite 

boli, inclusiv unele tipuri de cancer [4] . 

 

Figura 2. Proteoliza mediată de ubiquitină și numeroasele sale funcții biologice [3]. 

 

Degradarea proteinelor intracelulare necesită sau nu energie? 

O celulă umană conține câteva sute de mii de proteine diferite cu numeroase funcții importante 

ca: acceleratori ai reacțiilor chimice sub formă de enzime, substanțe semnal sub formă de hormoni, 

actori importanți în apărarea imună care sunt responsabile de forma și structura celulei [4]. 

 Deși s-au realizat foarte multe cercetări în privința modului în care sunt sintetizate proteinele, 

procesului invers, adică modul în care acestea sunt degradate, i s-a acordat o atenție redusă timp 

îndelungat. Un pionier în acest domeniu a fost Schoenheimer care, în 1942, a publicat rezultatele 

experimentelor sale conform cărora la animale proteinele sunt continuu sintetizate și degradate, prin 

urmare, se află într-o stare dinamică [3]. O perioadă de timp, au existat controverse legate de faptul 

că degradarea proteinelor are loc fără consum de energie, cum este cazul hidrolizei proteinelor sub 

acțiunea tripsinei în intestinul subțire, sau cu energie, așa cum au demonstrat multe alte experimente. 

Un prim pas către explicarea degradării dependente de energie a proteinelor a fost făcut în 1977 de 

Goldberg și Etlinger. Ei au obținut din reticulocite (celule roșii imature) un extract lipsit de celule, 

care a determinat (catalizat) descompunerea dependentă de ATP (ATP = adenozin trifosfat, unitatea 

de energie a celulei) a proteinelor anormale [3, 4]. În urma studiilor referitoare la dependența de 

energie a degradării enzimei tirozin aminotransferază în celulele de hepatom cultivate, Hershko și 

Tomkins au sugerat că ATP participă ca sursă de energie într-o fază inițială a degradării enzimei [5]. 

Mai târziu, Ciechanover a demonstrat că această degradare este mediată de ubiquitină [3].  
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Ubiquitina 

Molecula care s-a dovedit ulterior a fi eticheta care marchează o 

proteină pentru degradare a fost izolată încă din 1975 din timusul bovin, 

dar mai târziu a fost găsită în multe țesuturi și organisme diferite, însă nu și 

în bacterii. Astfel, datorită faptului că această moleculă este omniprezentă 

ea primit numele de ubiquitina, din cuvântul latinesc „ubique”, care 

înseamnă peste tot. Ubiquitina este o polipetidă alcătuită din 76 de 

aminoacizi, iar un model al acestei molecule este prezentat în Figura 3 [4]. 

Rolul ubiquitinei de a media degradarea selectivă a proteinelor 

(proteoliza) și principalele reacții enzimatice ale acestui sistem au fost 

elucidate în studiile biochimice asupra extractului din reticulocite. În acest 

sistem proteinele sunt țintite pentru degradare prin legarea covalentă cu 

ubiquitina, proces numit ubiquitinare [1, 6]. 

 

Experimentele parcurse pentru descoperirea proteolizei mediată de ubiquitină  

 După finalizarea studiilor doctorale, Avram Hershko a studiat degradarea dependentă de 

energie a proteinelor în celulele hepatice, dar din 1977 a început studii pe extract de reticulocite, după 

cum a fost descris mai sus. Acest extract conținea cantități mari de hemoglobină care interfera în 

experimente. În încercările lor de a elimina hemoglobina prin separare cromatografică, Aaron 

Ciechanover și Avram Hershko au descoperit că extractul ar putea fi împărțit în două fracțiuni. Fiecare 

fracțiune luată individual era inactivă, dar la recombinarea celor două două fracțiuni repornea 

proteoliza (degradarea proteinelor) dependentă de ATP. În 1978, cercetătorii au identificat drept  

componentă activă a primei fracțiuni o polipeptidă stabilă la căldură, cu o greutate moleculară de 

numai 9000 Da. Această proteină a fost numită APF-1 (principiu activ în fracțiunea 1) și ulterior (în 

1980) s-a dovedit că, aceasta era de fapt ubiquitina [4]. A doua fracțiune a putut fi separată și ea în 

alte două fracțiuni, una conținând probabil proteazomul (complex proteic ce degradează proteinele 

ubiquinate sub acțiunea ATP) și una conținând enzimele E1-E3, care au fost izolate ulterior [3].  

 Descoperirea decisivă a cercetării a fost prezentată în două lucrări publicate de Ciechanover, 

Hershko și Rose în 1980 [4]. Până în acel moment funcția APF-1 era complet necunoscută. În prima 

lucrare [7] s-a evidențiat rolul ATP și al diferiților factori în degradarea proteinelor. S-a arătat că 

APF-1 s-a legat covalent, adică cu o legătură chimică foarte stabilă, de diverse proteine din 

reticulocite, iar pentru aceasta a fost nevoie de ATP. 

În cea de-a doua lucrare [8], s-a demonstrat în continuare că mai multe molecule de APF-1 ar 

putea fi legate de aceeași proteină țintă, probabil printr-o legătură amidică, fenomen denumit  

Figura 3. O formă de 

reprezentare a 

ubiquitinei, numită și 

„sărutul morții”  [4]. 
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poliubiquitinare. Astfel acum se știe că poliubiquitinarea proteinelor substrat este semnalul care 

declanșează degradarea proteinei din proteazom. Această reacție constituie etichetarea propriu-zisă, 

„sărutul morții”.  În plus cercetătorii au considerat că necesarul de energie sub formă de ATP a permis 

celulei să controleze specificitatea procesului [4]. 

 Datorită acestor descoperiri între 1981 și 1983 Ciechanover, Hershko, Rose și colaboratorii 

au lucrat la ipoteza etichetării cu ubiquitină în mai multe etape prin izolarea și caracterizarea a  

trei enzime cu activități diferite pe care le-au denumit E1 (enzima activatoare a ubiquitinei, prima 

dintre enzime identificată și purificată [3]), E2 (enzima conjugatoare a ubiquitinei) și E3 (ubiquitin 

ligaza) (Figura 4).   

 

Figura 4.  Degradarea proteinelor mediată de ubiquitină (Ub). Etape: 1) Enzima E1 activează 

molecula de ubiquitină (această reacție necesită energie sub formă de ATP). 2) Molecula de ubiquitină 

este transferată către o altă enzimă, E2. 3) Enzima E3 poate recunoaște proteina țintă care urmează să 

fie distrusă; complexul E2-ubiquitină se leagă atât de aproape de proteina țintă încât eticheta reală de 

ubiquitină poate fi transferată de la E2 la țintă. 4) Enzima E3 eliberează acum proteina marcată cu 

ubiquitină. 5) Acest ultim pas se repetă până când proteina are un lanț scurt de molecule de ubiquitină 

atașate. 6) Acest lanț de ubiquitină este admis/acceptat în deschiderea proteazomului („eliminatorul 

de deșeuri al celulei”); eticheta ubiquitină este deconectată și proteina este recunoscută și scindată în 

bucăți mici [4]. 
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 Este cunoscut faptul că o celulă tipică de mamifer conține una sau câteva enzime de tip 

E1diferite, câteva zeci de enzime de tip E2 și câteva sute de enzime de tip E3 diferite. Specificitatea 

enzimei E3 este cea care determină ce proteine din celulă trebuie marcate cu ubiquitină pentru 

distrugere (rupere în proteine mai mici ce conțin 5-7 aminoacizi), care are loc în cei aproximativ 

30000 de proteazomi din organismul uman [4].  

Ca o scurtă concluzie aș putea spune că încercând să înțeleg descoperirile realizate de acești 

trei mari oameni de știință, am realizat că organismul uman și viața sunt foarte complexe și au la bază 

multiple reacții chimice și biochimice interdependente, care implică o multitudine de compuși 

(bio)chimici care se pot lega între ei în diverse moduri, ceea ce determină efecte /acțiuni diferite. 
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CE-AR FI DACĂ AR EXPLODA SOARELE? CÂT AM MAI TRĂI? 

 

De când suntem copii, avem dorința de a explora ceea ce ne înconjoară: plante, pietre, unelte, 

mașini, oameni. Majoritatea lucrurilor de care suntem curioși când suntem copii se află în jurul nostru, 

astfel încât le putem pipăi, putem mirosi, avem posibilitatea de a ne afla aproape de ele pentru a 

observa cum se comportă. Cu toate acestea, se năzare uneori întrebarea: „ce-ar fi dacă...?”, iar această 

curiozitate se poate extinde de la un comportament al unui obiect în fața unui stimul - ce-ar fi dacă 

am pune cerneală în apa din vaza cu flori? - pentru care un simplu experiment ne poate oferi răspunsul, 

până la anumite întrebări la care experimentul nu este la îndemână de realizat sau este... imposibil de 

realizat. În această ultimă categorie s-a aflat de când eram copil întrebarea: „Ce-ar fi dacă ar exploda 

Soarele? Cât am mai trăi?”. Știam din enciclopedii că stelele, la finalul vieții lor, explodează printr-

un proces numit supernova. Am fost aproape dezamăgit să aflu că Soarele sistemului nostru solar nu 

are suficientă masă pentru a exploda prin supernova (acesta se va transforma într-un gigant roșu, în 

aproximativ 5 miliarde de ani, crescând atât de mult încât va asimila planetele Mercur, Venus și 

probabil Pământ). Curiozitatea însă a rămas, și chiar dacă ceea ce mă întrebam era absurd, nu am 

renunțat niciodată la a mă întreba „ce-ar fi dacă?”, iar după vreo 20 de ani, odată cu progresul 

tehnologiei și a puterii de calcul, mi-am putut satisface această curiozitate, pe care o voi împărtăși 

acum cu voi. 

În fragmentul următor este descrisă o simulare ipotetică (realizată cu ajutorul software 

„Universe Sandbox2”) ce pune în evidență comportamentul planetei Pământ, în timp real, după 

explozia de tip Supernova a Soarelui [1]. Simularea ia în calcul date inițiale pentru Soare și Pământ 

enumerate în Tabelul 1. Similaritatea acestor date cu cele observate/măsurate este de 99.8%.  

Pe lângă datele enumerate în Tabelul 1, simularea ține cont de o serie de alți parametri ai 

Pământului ce țin de compoziția chimică a acestuia [2]: metale, silicați, hidrogen, raportul dintre apa 

solidă și apa lichidă de pe planetă [3], precum și de viteza de mișcare a Pământului în jurul Soarelui 

[4], perioada rotațională, perioada revoluționară, oblicitatea, efectele de maree [5], capacitate calorică 

a suprafeței [6], presiunea atmosferică, masa atmosferei. Parametrii precum temperatura, elevația, 

masa de gaze, adâncimea apei și grosimea gheții sunt urmăriți pe întreaga durată a simulării (Figura 

1). Simularea nu ține cont de fenomene relativiste. 
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Tabel 1. Parametri de intrare (valori medii) ai simulării: 

 Pământ Soare 

Masă 5,97 × 1024 kg 2 × 1030 kg 

Rază 6 371 km 702 098 km 

Densitate 5,51 g cm-3 1,37 g cm-3 

Temperatura medie a suprafeței 13,8 oC 5 502 oC 

Gravitația la suprafață 9,82 m s-2 269 m s-2 

Volum (condiții normale) 1,08 × 1018 L 1,45 × 1024 L 

Rata absorbției (A) / radiației (R) 

energetice 

A : 1,96 × 10 17 W R : 3,91 × 1026 W 

Distanța Pământ - Soare 1 513 860 km 

 

 

Figura 1. Parametri urmăriți (inițiali) în simulare ce evidențiază: a. poziția Pământului față de 

Soare; b. distribuția temperaturii pe mapamond; c. elevația mapamondului; d. distribuția maselor de 

gaze;  e. adâncimea apei; f. înălțimea ghețarilor [7]. 

 

În simulare, explozia soarelui se petrece la momentul de timp 22:00 - 11.09.2020 (ora 

României). Energia exploziei este calculată cu ajutorul formulei simplificate a relativității E = mc2
, 

unde m este masa Soarelui, iar c este viteza luminii ~ 3 × 108 m s-1.  

În primele 5 minute, niciun parametru al planetei Pământ nu suferă modificări. Este însă 

memorabilă priveliștea pe care jumătate de glob o poate admira, o secvență desprinsă dintr-un film 

science-fiction în care o lumină puternică pare să se extindă la infinit pe bolta cerească. Nici primele 

2 planete de la fostul Soare nu o duc rău. Mercur, cu a sa masă de aproximativ 18 ori mai mică decât 

cea a Pământului, se bucură de o temperatură medie a suprafeței de 155 oC, pe când Venus, cu o masă  
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ușor mai mică decât cea a Pământului (0,815 × masa Pământului) manifestă la suprafață 464 oC. Deși 

este o planetă mai îndepărtată de Soare decât Mercur, efectul de seră provocat de atmosfera compusă 

din 96,5% CO2, prin reflecțiile repetate ale undelor electromagnetice venite de la Soare, o încălzesc 

cu aproximativ 318 oC mai mult decât dacă ar avea o atmosferă similară cu cea regăsită pe Pământ. 

Abia la minutul 15, pe suprafața planetei Mercur se înregistrează o creștere de 1 oC a temperaturii 

maxime. 

 

 

Figura 2. Minutul 5 (stânga), respective minutul 15 (dreapta) după ipotetica explozie a Soarelui [7]. 

 

Momentul la care temperatura maximă a Pământului crește cu 1oC se înregistrează la ora 

23:17, la 77 de minute după explozia Soarelui. La acest moment, temperatura maximă pe Mercur a 

crescut cu aproape 10 oC, Venus rămâne neafectat. Din acest moment, un val de căldură ce se extinde 

din locul în care se afla Soarele va încălzi cu rapiditate zona centrală a sistemului solar, după cum 

vom observa în continuare. Priveliștea…. superbă… (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Pământul, la minutul 77 după explozia ipotetică a Soarelui [7]. 

 

Minutul 100: Pământul își crește temperatura medie cu 1oC, în timp ce Mercur atinge o temperatură 

maximă de 205 oC. Venus își crește temperatura maximă cu 1 oC.  

Minutul 120: Pământul își crește temperatură medie cu 2 oC, în timp ce Mercur atinge o temperatură 

maximă de 237oC. Venus nu prezintă modificări semnificative. 
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Minutul 140: Pământul atinge o temperatură maximă de 55,6 oC la umbră, temperatura sa medie 

crescând cu 6 oC. Mercur atinge o temperatură maximă de 336 oC. Venus își mai crește temperatura 

medie cu încă 1 oC. 

Minutul 160: Pământul atinge o temperatură maximă de 99,9 oC. Oceanul Pacific începe să fiarbă. 

Temperatura medie a Pământului este de 31,2 oC. O parte semnificativă a calotei glaciare a început 

să se topească. Mercur are o temperatură maximă de 629 oC. Venus își crește temperatura medie cu 

încă 4 oC. 

Minutul 170: Sute de mii de kg de apă rezultată din fierberea Oceanului Pacific se regăsesc acum în 

atmosferă, sub formă de vapori, potențând transferul termic și rata de încălzire a suprafeței 

Pământului. Temperatura maximă pe Pământ înregistrează 146 oC, temperatura medie a suprafeței 

terestre ajungând la 42,9 oC. Mercur deține o temperatură maximă de 930 oC, Venus își mai mărește 

temperatura medie cu încă 4 oC.  

Minutul 180 (Figura 4): Temperatura maximă pe glob este de 227 oC, cu o temperatură medie de 

63,4 oC. Întreaga calotă glaciară din emisfera nordică ce „stă cu fața” către soare s-a topit și s-a 

evaporat. Mercur are o temperatură maximă de 1445 oC. Venus își mai mărește temperatura medie cu 

încă 5 oC.  

 

Figura 4. Parametri urmăriți la minutul 180 după explozia soarelui cu privire la: a. poziția 

Pământului față de (fostul) Soare; b. distribuția temperaturii pe mapamond; c. elevația 

mapamondului; d. distribuția maselor de gaze; e. adâncimea apei; f. înălțimea ghețarilor [7]. 

 

Minutul 190: Temperatura maximă a Pământului atinge 369oC. Temperatura medie este de 98,9 oC. 

În acest moment, pe partea Pământului care „stă cu fața” la (fostul) Soare, este mai mult ca sigur 

faptul că nu mai există forme de viață. Mercur atinge 2365 oC, temperatură la care planeta începe să 

își piardă o parte semnificativă din atmosferă (Figura 5). Temperatura sa medie este de 701 oC. Venus 

încă se ține bine, temperatura medie a acesteia mai crescând cu 10 oC. 
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Figura 5. Mercur, la minutul 190 de la explozia Soarelui [7]. 

 

Minutul 200: Pâmântul atinge o temperatură maximă de 600 oC, temperatura lui medie fiind de 

156oC. Am crede că la această temperatură, existența oamenilor nu ar mai putea fi posibilă pe glob, 

dar pe partea întunecată a Pământului, temperatura minimă înregistrată este de -52 oC. Mercur 

înregistrează o temperatură maximă de 3827 oC, pe Venus crește temperatura medie cu încă 12 oC, 

ajungând la o temperatură maximă de 707 oC.   

Minutul 210: Pământul are o temperatură medie de 246 oC. Partea luminată a Pământului începe să 

„se bronzeze”, atingând temperaturi de 961oC (Figura 6). Mercur atinge o temperatură de 6047 oC, 

Venus încă rezistă, cu o temperatură medie de 543 oC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Partea întunecată (stânga) și luminată (dreapta) a planetei Pământ, 

la minutul 210 de la explozia Soarelui [7]. 

 

Minutul 230: Mercur deține o temperatură maximă de 12770 oC, temperatură la care începe 

vaporizarea planetei, aceasta pierzând treptat masă. Pământul este pe jumătate ars, cu o temperatură 

maximă de 2392oC dar jumătate de glob este încă în parametri normali, cu o temperatură minimă de  

-40 oC. Dacă vă gândiți că evadarea pe Marte este o salvare, trebuie să știți că și acolo este o 

temperatură maximă de 1320 oC. După o luptă cu timpul, Venus începe să se încălzească semnificativ, 

atingând o temperatură maximă de 1314 oC (mai mică decât cea de pe Marte). 
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Minutul 260: Primele 4 planete ale sistemului solar (Figura 7) dețin pe jumătate de planetă 

temperaturi de la 3140 oC (Venus) la 18918 oC (Mercur). Pământul are o temperatură maximă de 

7505 oC, iar Marte o temperatură maximă de 4426 oC. 

 

Figura 7. Vedere la minutul 260 de la 50323 km distanță a planetelor 

 a. Mercur, b. Venus, c. Pământ, d. Marte [7]. 

 

Minutul 300: Majoritatea apei de pe Pământ se găsește în stare de agregare de plasmă (Figura 8), 

atingându-se o temperatură maximă de 13365oC. Mercur are o temperatură maximă de 21932oC. 

 

Figura 8. Planeta Pământ, la 300 de minute după explozia Soarelui [7]. 

 

Minutul 308: Temperatura minimă a Pământului este 0,4 oC. Planeta nu mai are deloc apă în stare 

solidă. 

Minutul 328: Topirea ghețarilor și condensarea vaporilor de apă în partea mai rece a pământului a 

acoperit toate continentele cu apă. Toate luminile de pe glob s-au stins. Extincția rasei umane este 

iminentă. 

Minutul 336: Temperatura minimă pe glob este de 100 oC. Toată apa lichidă fierbe. Este mai mult 

ca sigur de presupus că acesta este momentul extincției oricărei forme de viață pe Pământ. 
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Mercur nu mai există, vaporizându-se complet. Pe Marte sunt 14000 oC iar pe Venus, doar 10379 oC.  

Minutul 430: Temperatura minimă pe glob este de 1000 oC. Pământul arată ..... interesant ... (Figura 

9). 

 

Figura 9. Pământul la mai puțin de 8 ore de la explozia Soarelui [7]. 

 

Minutul 496: Având o temperatură minimă de 2090 oC și una maximă de 18655 oC, Pământul și-a 

pierdut 50% din masa proprie, cedând-o sub formă de vapori/plasmă spațiului cosmic.  

Minutul 527: Pământul are un diametru de 20 km, fiind ultimul minut al său de existență ca și corp 

celest (Figura 10). Luna rămâne fără corp pe care să îl orbiteze. Venus are o temperatură maximă de 

doar 14945 oC, având o longevitate mai mare ca cea a Pământului. Ultima planetă a sistemului solar, 

Neptun, are o temperatură maximă de 3380 oC. Cât timp va rezista? În jur de 3 zile. 

 

Figura 10. Ultimul minut de existență al planetei Pământ,  

minutul 527 după explozia de tip Supernova a Soarelui [7]. 

 

La 7 zile după explozia Soarelui, Jupiter, Saturn și Uranus mai există încă în ceea ce a fost 

sistemul solar, dar în scurt timp se vor vaporiza și acestea complet. Ce rămâne în urmă? O mare masă 

de plasmă, gaz și praf cosmic - Figura 11. Ce efect va avea asupra galaxiei Calea Lactee 

vaporizarea completă a sistemului solar printr-o explozie de tip Supernova a Soarelui? 
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Aproape absolut niciunul. 

 

Figura 11. Stânga – vedere de la 643 UA (unități astronomice) a sistemului solar și dreapta – 

vedere de la 1,19 × 1010 UA a Căii Lactee, la 7 zile după explozia de tip supernova a Soarelui [7]. 

 

Din fericire însă, această simulare descrisă anterior nu va avea niciodată echivalent în viața 

reală, dar comportamentul ei descrie cu mare similaritate procesul exploziei de tip Supernova a unei 

stele cu masă suficient de mare. Deși pare un fenomen pur astronomic, un astfel de articol nu se 

găsește la întâmplare într-o revistă de chimie. Cea mai mare parte a ecuațiilor care stau în spatele 

proceselor de transfer de căldură din mediul de vid până în scoarța terestră, responsabile de dinamica 

schimbărilor stărilor de agregare ale tuturor compușilor chimici de pe Terra și din Cosmos, au la bază 

noțiuni de chimie, fizică și inginerie chimică, fără de care astfel de simulări nu ar fi posibile. O 

delimitare între științele exacte este uneori dificil de realizat în rezolvarea unei probleme, o viziune 

interdisciplinară oferind de cele mai multe răspunsul pe care îl căutăm, chiar dacă întrebarea este 

neobișnuită. 
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“CU CHIMIA PE MÂINI BUNE- 

CHEMPOET 2.0” ÎN LABORATOR 

 

Deoarece proiectul “Cu chimia pe mâini bune - 

CHEMPOET” s-a bucurat de un real succes în anul 

școlar 2019-2020, Fondul Științescu București a hotărât 

să sprijine și în anul 2020-2021 activitățile de 

promovare a chimiei în rândul elevilor din liceele 

bucureștene, în ciuda perioadei grele prin care trecem cu toții 

și care limitează drastic contactul persoanelor față în față.  

După seria de prelegeri despre diferite aspect 

cotidiene ale chimiei, desfășurată online în luna noiembrie 

2020 a urmat, tot online, o seara de experimente chimice 

spectaculoase, la care a participat un număr foarte mare de 

elevi. Cu toate acestea, activitatea cea mai așteptată de către 

tineri a fost cea experimentală din laboratoarele de chimie. 

Din păcate, la aceasta, numărul elevilor participanți a trebuit mult redus. 

Astfel, în perioada 20.03-26.03.2021 laboratoarele Facultății de Chimie 

a Universității din București au găzduit câte 2 elevi de la următoarele 

instituții de învățământ din Capitală: 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 „Școala Centrală", Complexul 

Educațional Laude-Reut, Liceul Teoretic Național și Colegiul Tehnic 

Energetic.  

Timp de două ore cadrele didactice implicate în proiect au lăsat 

CHIMIA PE tinere MÂINI BUNE. Astfel, micii chimiști au putut efectua de la 

operații de bază în laboratorul de chimie (de ex. prepararea soluțiilor, care 

implică cântărire, filtrare, pipetare, diluare etc.), sinteze de compuși organici, 

reacții de intentificare a unor ioni (de ex. reacții în flacără și la microscop), 

reacții spectaculoase (de ex. semaforul chimic, trompa de elefant, vulcanul 

chimic etc.) și până la analize instrumentale (măsurare potențiometrică a pH-

ului și înregistrarea spectrelor de absorbție moleculară a unui indicator acido-bazic).  
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După feedbackul primit deja, elevii au fost încântați de 

orele petrecute în laboratoarele Facultății de Chimie, UB. 

Tinerii ”experimentatori” cărora pandemia de Covid-19 le-a 

răpit bucuria activităților practice față în față au postat pe 

Facebook imagini cu experimentele de laborator efectuate de ei 

înșiși. O astfel de postare a fost însoțită și de următoarele 

cuvinte:  

”De fiecare dată este o plăcere să mă aflu în incinta 

Facultății de Chimie (UB). Retrăim normalul anului trecut, 

măcar pentru o clipă!”  

Bucuria și entuziasmul elevilor ne-au dat energia de a continua 

cu astfel de proiecte și activități pentru tineri, dar și speranța că, într-

adevăr, chimia este pe mâini bune. 

Chimia are magia unei poezii, 

iar în aceasta primăvară ”chempoeții” 

au fost unii dintre miile de elevi 

pasionați de chimie. 

Mulțumim doamnelor și domnilor profesori și părinților care, 

în timp de pandemie, ne-au sprijinit să le oferim elevilor o mică 

provocare chimică și momente de normalitate.   

CHEMPOET este un proiect 

finanțat prin Fondul Științescu București, 

gestionat de Fundația Comunitară 

București și implementat de un grup 

coordonat de Lect. Dr. Mihaela Matache, 

format din cadre didactice și cercetători din 

Universitatea din București și Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare pentru 

Fizica Materialelor.  

Mai multe informații actualizate despre acest proiect se pot 

găsi la http://chempoet.mariusmatache.ro și https://www.facebook.com/ChimiaPeMainiBune/, iar 

detalii despre proiectele susținute de Științescu sunt disponibile pe www.bucuresti.stiintescu.ro. 

      

  Echipa de implementare a proiectului CHEMPOET 
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Editia a III-a a Concursului Național  

CHIMIA  – Artă între Ştiinţe 

 

În data de 24 aprilie 2021 s-a desfășurat ediția a III-a a Concursului Național CHIMIA - Artă 

între Științe, folosind experiența acumulată cu ocazia organizării edițiilor anterioare a concursului, 

care a fost primită cu bucurie atât de elevi cât și de profesorii iubitori de chimie.  

Mânați de dorința de a oferi elevilor pasionați de chimie o șansă să își testeze cunoștințele, la 

începutul anului curent, ne-am unit forțele: membrii juriului, membrii comisiei de organizare și 

specialiștii IT și am început demersurile specifice de redactare a regulamentului concursului, de 

elaborarea a subiectelor și respectiv de pregatire a platformei de concurs. Pentru că situația pandemică 

nu permite o interacțiune directă, mediul online s-a dovedit o modalitate prietenoasă și sigură de 

desfășurare, mai ales prin utilizarea platformei dedicată concursului www.cas.chimie.upb.ro. 

 Numeroasele înscrieri la concurs ale elevilor, mai numeroase chiar decât cele înregistrate anul 

trecut, totalizând un numar de 553 de elevi, au răsplătit eforturile noastre. Desfășurarea în sistem on-

line a facilitat participarea liceenilor din multe județe ale țării, unele situate la distanță considerabilă 

de București. Este foarte probabil ca desfășurarea competiției cu prezență fizică să fi reprezentat o 

piedică pentru participarea la concurs a unor elevi din localități precum Suceava, Aiud, Piatra-Neamț, 

Oradea, Baia Mare, pentru care ar fi fost necesară o călătorie îndelungată și obositoare. 

 Dintre cei 384 de concurenți înscriși la disciplina Chimie Organică, numai 2 au reușit să obțină 

punctajul maxim (100 puncte), iar 48 au obținut un punctaj cuprins între 91 și 100 de puncte obținând 

Premiul I. Dintre cei 169 de concurenți de la disciplina Chimie Anorganică, 20 au reușit să obțină 

între 91 și 100 de puncte, fiind desemnați câștigători ai Premiului I. Distribuția premiilor în rândul 

laureaților este prezentată în graficul de mai jos. 
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 Platformele educaționale și mediul online au permis și interacțiunea directă cu laureații 

concursului, în cadrul Festivității de Premiere, care s-a desfășurat pe platforma Zoom în data de 26 

aprilie 2021 și a fost transmisă în direct pe Facebook (https://www.facebook.com/FCASM.UPB). 

 

 

  

Dorința de interacțiune și întâlnire față în față cu candidații și cadrele didactice care au 

îndrumat activitatea lor ca și neajunsurile comunicarii în sistem online ne trezesc dorul de revenire la 

normalitate, dar cu toate acestea Concursul Național  CHIMIA - Artă între Științe a reusit înca o dată 

să ne aducă laolaltă chiar și pentru câteva ore, în mediul virtual, pe tărâmul magic al chimiei. 

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

chimiei și al științelor, în general, astfel încât să fie capabili să găsească răspunsuri rapide și corecte 

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

 

  Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

    Prodecan Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 
 

GLUME  

 Fluorul vrea să fie prieten cu alte elemente, dar este prea posesiv, le ia electronii. 

[https://www.pinterest.de/pin/260786634655912184/?d=t&mt=signupOrPersonalizedLogin ] 
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JOACA DE-A CHIMIA 

 

Chimia este un joc! Și, ca la orice joc, dacă îi știi regulile, câștigi!  Asta am simțit și am crezut 

din primul moment în care am luat contact cu chimia. Poate și pentru că în fiecare oră „ne jucam” în 

laborator. Un joc, cu multe reguli, care, dacă nu sunt respectate, poate fi periculos! 

Așa am crezut și am spus copiilor, generații întregi de elevi cu care am început studiul chimiei. 

Anul acesta am avut oportunitatea de a participa la Proiectul de parteneriate transnaționale 

„Educație online fără hotare” care s-a desfășurat în perioada februarie – mai 2021 

Este o inițiativă realizată în cadrul Proiectului „Educație online” implementat de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria Municipiului 

Chișinău www.educatieonline.md. 

Inițiativa și-a propus să: 

 sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educație prin 

intermediul platformelor web de comunicare la distanță 

 încurajeze implementarea de iniţiative educaționale comune cu scopul promovării, 

cooperării, ȋnvăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european 

 ofere posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să 

colaboreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode 

de lucru, producând astfel rezultate tangibile. 

          Etapele proiectului au fost: 

 etapa salutului virtual  

 prima întâlnire virtuală  

 etapa de cercetare 

 etapa de acțiune în baza cercetării 

 etapa de colaborare 

 În cadrul acestui proiect s-a încheiat un parteneriat între Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Sibiu și Gimnaziul „Viorel Găină”, comuna Tohatin, municipiul Chișinău care a avut ca scop 

colaborarea în vederea participării la proiectul „Educație online fără hotare”. 

Tema aleasă -  „ Învățăm chimia prin joc!” 

În acest scop s-au format două echipe de elevi ai claselor a VII-a de la cele două școli astfel : 

- Echipa   „CHIJOTE” (CHImie -JOc -TEhnologie): 24 de elevi din clasele a VII-a A 

și a VII-a B ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Sibiu, coordonatori prof. Marin Renet -  

educație tehnologică și prof. Mioara Petronela Prepeliță - chimie. 
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- Echipa „CRISTALELE MAGICE”: elevii clasei a VII-a, Gimnaziul „Viorel Găină”, 

comuna Tohatin, coordonator prof. Bădărău  Elena - chimie. 

În cadrul acestui proiect am desfășurat activități comune cu elevii din Republica Moldova. 

”Salutul virtual” a fost etapa în care elevii s-au cunoscut și au schimbat impresii, în special, 

legate de chimie. 

A urmat o întâlnire în care am decis principalele activități care urmau să se desfășoare în 

cadrul proiectului 

Un moment deosebit a fost prezentarea doamnei Conf. Dr. Iulia Gabriela David de la 

Facultatea de Chimie, Universitatea București, fostă elevă a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga”, Sibiu. 

Doamna profesoară a prezentat chimia într-o formă atractivă cu multe exemple practice.  

Copiii au fost impresionați. Iată ce au spus :  

Anca Alessia 

„Mi-a plăcut întâlnirea, doamna ne-a explicat multe chestii noi si interesante. Proiectul acesta 

mi-a deschis ochii către frumusețile pe care le are de oferit chimia” 

Eva-Alexandra 

„Întâlnirea a fost foarte interesantă și educativă, am învățat lucruri noi. Mă bucur că învăț 

chimia prin joc și îmi fac noi prieteni.”  

David 

„Întâlnirea a fost minunată, interesantă, cu lucruri noi despre viața de zi cu zi. Mă bucur că 

am avut privilegiul să particip !” 

Andreea 

„Mi-a plăcut foarte mult întâlnirea, mă bucur ca am oportunitatea de a colabora cu profesori 

atât de minunați!” 

Elevii au fost  cuprinși de magia chimiei urmărind experimentele desfășurate cu ocazia 

„ZILELOR PORȚILOR DESCHISE”  ale Facultății  de Chimie, Universitatea din București (12 - 16 

aprilie 2021) sau cele 8 seturi de experimente realizate în cadrul proiectului “#staiacasă –experimente 

chimice” CHEMGENERATION (2 - 23aprilie), organizat de Facultatea de Chimie și Inginerie 

Chimică, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj. 

Elevii au luat contact cu elementele chimice prin realizarea proiectului „Caruselul 

elementelor”  în care au studiat și prezentat  „cartea de identitate” a unui element, au modelat diferite 

molecule și legături chimice cu entuziasm și creativitate. 
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Și, pentru că le place să se joace le-am propus joculețe realizate în aplicații ca 

https://wordwall.net/ro, https://kahoot.it/, https://quizizz.com/, au  realizat benzi desenate în 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/# și multe alte aplicații pe care le cunosc foarte bine. 

Zilele acestea pregătim marea finală, o competiție de tip   „Cine știe câștigă!”  

Noi, cei care am participat, am câștigat prieteni, cunoștințe, experiență, bucuria de a colabora 

chiar  și online!  

Pentru fiecare dintre noi a fost un câștig, dar marele câștigător este CHIMIA! 

 

Prof. Mioara Petronela PREPELIȚĂ 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu 

 

 

 

DE PAȘTE NE JUCĂM CU SIMBOLURILE CHIMICE 

 

 

 

Conf. Dr. Iulia DAVID, 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 
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OLIMPIADA DE CHIMIE 2021 

 

 Olimpiada de Chimie 2021 a marcat un moment important în olimpiadele de chimie, o istorie 

scrisă an de an de fiecare generaţie de elevi timp de 53 de ani, deoarece a fost organizată şi desfășurată 

într-un format nou, online, reluând șirul concursurilor anuale specifice disciplinei chimie, șir întrerupt 

în anul 2020 din cauza pandemiei generată de răspândirea COVID-19 și a imposibilității de 

organizare a unor astfel de concursuri în formatul clasic, față în față. 

Inițiativa de organizare a Olimpiadei de Chimie 2021 a aparținut semnatarilor acestui text, 

într-un moment în care elevii care iubesc ştiinţele şi, în mod special chimia, nu aveau un cadru 

competiţional pentru a-şi exersa competenţele dobândite, pentru a-şi pune în valoare creativitatea şi, 

mai ales, pentru a avea un cadru organizat pentru a-i promova pe acei elevi care pot reprezenta 

performant România la olimpiadele internaţionale care au loc în 2021, olimpiade la care ţările 

participante în mod tradiţional şi-au înscris echipele de elevi şi profesori. Plecând de la acest context, 

generat de pandemia care a întrerupt o serie de activităţi educaţionale, precum şi de faptul că în situaţii 

de criză, oamenii se adaptează şi găsesc metode şi modalităţi pentru a depăşi ceea ce poate părea 

insurmontabil la un moment dat, precum şi din dorinţa de a ne păstra locul în rândul ţărilor care au 

participat şi au obţinut rezultate marcante, de-a lungul timpului, la Olimpiada Internaţională de 

Chimie, am iniţiat acest demers, de organizare a Olimpiadei de Chimie 2021. Mai întâi am gândit 

cadrul organizatoric (resurse, platformă, profesori implicaţi, popularizare a intenţiei) pe baza căruia 

am stabilit regulamentul. 

Olimpiada de Chimie 2021 [1] s-a desfășurat în perioada 3-17 aprilie 2021 și a constat în trei 

probe. Instituțional, Olimpiada de Chimie 2021 s-a realizat sub egida Universității din București, care 

a pus la dispoziție logistica necesară desfășurării examenelor online. Supravegherea examinării 

elevilor s-a realizat prin intermediul unui sistem de videoconferință pus la dispoziție de Universitatea 

de Vest din Timișoara. Olimpiada de Chimie 2021 a fost posibilă prin implicarea, pe bază de 

voluntariat, a 113 profesori din învățământul preuniversitar și universitar, dar și prin sprijinul acordat 

de doctoranzi și de personalul administrativ al universităților. 

A fost un efort uriaș dedicat elevilor și chimiei [2], pe parcursul a mai puțin de două luni.  

S-au petrecut nenumărate ore în întâlniri online pentru elaborarea subiectelor şi pentru 

evaluarea lucrărilor, pregătirea tehnică pentru susținerea examenelor, simulări, schimburi de mailuri, 

corecturi ale adreselor de mail, alocări de coduri, alocări pe “clase” ale elevilor, elaborarea tutorialelor 

video și materialelor pentru comunicarea publică.  
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Festivitatea de deschidere a Olimpiadei de Chimie 2021 a păstrat tradiția prezentării unei 

conferințe de interes general, pentru elevi și profesori, anul acesta tema fiind ”Culoarea”.  Fotografii 

surprinse în timpul festivității de deschidere se regăsesc în Figura 1, alături de fotografii surprinse pe 

parcursul pregătirii probelor. Elevii au fost premiați în cadrul unei ceremonii online, transmisă live 

pe canalele de comunicare ale Olimpiadei [3]. 

 

 

 

Figura 1. Fotografii din timpul pregătirii probelor și festivitățile de deschidere și premiere 

 

Prima probă, organizată pentru elevii claselor a VIII-a - a XII-a, constând în subiecte de tip 

grilă, a avut loc în data de 4 aprilie 2021, și au participat efectiv un număr de 746 de concurenți, 

însemnând aproximativ 80% dintre cei înscriși. Elevii au fost împărțiți pe „săli de lucru” (47 de săli 

a câte 17-20 de elevi la prima probă, respectiv 11 săli la cea a de a doua, 3 în cea de a treia), au fost 

instruiţi înainte de începerea probelor şi supravegheați de câte doi profesori, cu ajutorul a două 

dispozitive electronice. S-a folosit un program de examinare special pentru a asigura corectitudinea 

examinării online. În ziua premergătoare primei probe a olimpiadei, elevii au participat la simularea 

examinării prin organizarea unei sesiuni de simulare a concursului. S-au calificat pentru etapa a doua 

un număr total de 185 de elevi și au participat 180 de elevi. Etapa a doua a constat în subiecte deschise, 

urmând modelul celor din anii anteriori. 
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Ultima probă a reprezentat proba de baraj în vederea selectării lotului de chimie. Au fost 

selectați 13 elevi, din care urmează a fi selectați cei patru  care vor participa la Olimpiada 

Internațională de Chimie 2021, care va fi organizată online de Japonia, în perioada iulie-august [4]. 

Primii șase elevi clasați la proba de baraj (Figura 2) au participat la cea de a 53-a ediție a 

Olimpiadei Internaționale de Chimie Mendeleev, care a fost organizată online în perioada 20-26 

aprilie 2021. Rezultatele elevilor români au fost excepționale, însumând patru medalii de aur, din care 

una a fost aur absolut (cel mai mare punctaj al competiției) și două medalii de bronz: 

Mircea-Raul Bodrogean – clasa a XII-a, Liceul Internațional de Informatică București – 

medalie de aur absolut, prof. Lina Chiru; 

Tudor Lile - clasa a XII-a, Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad – medalie de aur, prof. 

Dan Rotariu; 

Alexandru Cătălin Dianu – clasa a XI-a, Liceul Internațional de Informatică, București, – 

medalie de aur, prof. Lina Chiru; 

Ștefan Dimitriu – clasa a XII-a,  Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov, medalie de 

aur, prof. Daniela Bogdăneanu; 

Vlad Iova– clasa a XI-a, Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea, medalie de bronz, 

prof. Anița Luncan; 

Teodor Pădureanu – clasa a XI-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău, medalie de 

bronz, prof. Silvia Bogdăneanu. 

 

 

 

Figura 2. Elevii participanți la cea de a 55-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie Mendeleev 

(imagini preluate de pe pagina OICM) [5]. 
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 Olimpiada de Chimie 2021 a fost posibilă prin sprijinul necondiționat și entuziasmul unui 

număr impresionant de profesori din învățământul preuniversitar și universitar, prin implicarea 

marilor universități și, bineînțeles, datorită pasiunii elevilor pentru chimie. Deși a fost o experiență 

interesantă și totodată, plină de provocări, sperăm cu toții, elevi și profesori, ca, anul viitor, să ne 

întoarcem la formatul clasic. Olimpiada de Chimie înseamnă dincolo de competiție și posibilitatea de 

a realiza punți între elevi, de a trăi împreună emoțiile calificării în lotul lărgit, de a împărtăși 

experiențe de viață în locurile prin care trecem. 
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Acad. Marius ANDRUH  

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Prof. Daniela BOGDAN  

Colegiul Național „Sfântul Sava” București 

Lect. Dr. Mihaela MATACHE 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

 

 

CITATE CELEBRE 

 

 ”Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.” – J. Dewey – filozof, 

psiholog și pedagod american (1859-1952)  

 

 ”Citește. Numai citind creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imagini.” – 

M. Eminescu – poet român (1850-1889) 

 

 ”Educația este mișcarea din întuneric către lumină.” – A. Bloom – filozof american (1930-

1992) 

 

[https://orasulciteste.ro/articol/citate-despre-educatie] 

 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  

http://och2021.unibuc.ro/
https://www.edupedu.ro/marius-andruh-despre-devotament-in-primul-rand-la-olimpiada-de-chimie-2021/
https://www.edupedu.ro/marius-andruh-despre-devotament-in-primul-rand-la-olimpiada-de-chimie-2021/
https://www.facebook.com/Olimpiada-de-Chimie-2021-105795064935780
https://www.icho2021.org/
https://www.facebook.com/mendeleevolympiad/photos/a.360468434554348/823508088250378/
https://orasulciteste.ro/articol/citate-despre-educatie
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Probleme pentru începători 
 

REBUS 

AMESTECATE CU... CHIMIE 
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Rezolvarea exercițiilor și problemelor propuse în Nr. 8 al revistei CHIMIA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 T R A N S M I S  M A C 

2 N E M A T E L M I N T I 

3 T I O S U L F A T  A U 

4  E S  P A  L A C  P 

5 A S  H  M A T R I C E 

6 M E G A B I T  I L I R 

7 B  A R I N  C  I A C 

8 I A  T  A N O D  N A 

9 G N A I S  B A R I U  

10 E  N E O N  D Y  R A 

11 N E A  S A R A  N A I 

 

mailto:ioancezar.marcu@chimie.unibuc.ro
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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
mailto:revistachimia.schr@gmail.com
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Exemple de figura și tabel cu legendă.  
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse 
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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:...................................................................................................... 

…………………………………………………………….................................................... 

 Funcția:................................................................................................................................... 

 Elev în clasa: .................................................................................................................................. 

 Student la Facultatea: .................................................................................................anul ......... 

 Specializarea/Programul de studii:............................................................................................ 

 Secția la care se dorește înscrierea(se vor alege maxim două secții): 

1. Chimie fizică 
   

2. Chimie anorganică 
  

3. Chimie organică 
  

4. Chimie macromoleculară 
  

5. Chimie analitică 
  

6. Chimie tehnologică, inginerie chimică, petrochimie 

7. Chimie alimentara 

8. Documentare, educaţie in chimie, istoria chimiei 

9. Chimia si protecţia mediului înconjurător 

10. Electrochimie 
   

11. Secţia SChR pentru tineret (elevi si student) 

12. Chimie pentru patrimoniu cultural 
 

 

Data  Semnătura 

Diverse 

SChR

http://www.schr.org.ro/
http://www.schr.org.ro/

