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“Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, 

nu umplerea unui vas.” 

Socrates 

 (Filozof din Grecia Antică) 

https://vocea.md/fraze-inaripate-educatia-este-cea-mai-puternica-arma-cu-care-poti-schimba-
lumea/ 

 

https://vocea.md/fraze-inaripate-educatia-este-cea-mai-puternica-arma-cu-care-poti-schimba-lumea/
https://vocea.md/fraze-inaripate-educatia-este-cea-mai-puternica-arma-cu-care-poti-schimba-lumea/


 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.11/2022 - Ediție nouă  4 
 
 

 

 

EXPLOZIBILI 

 

Se numește explozibil orice substanță capabilă să producă un volum mare de gaze într-un 

timp scurt atunci când au loc modificări de temperatură sau chiar presiune. Deseori, reacțiile de 

explozie sunt însoțite de lumină, degajare de căldură, zgomote sau creștere bruscă de presiune.  

Explozibilii pot fi clasificați în funcție de mai multe criterii, însă cel pe baza vitezei de 

expansiune față de viteza sunetului (340 m/s) prezintă importanță deosebită pentru explozibilii 

chimici. Astfel, aceștia pot fi deflagranți adică produc o combustie subsonică, prin care viteza de 

propagare a gazelor este mai mică decât a sunetului ca de exemplu, praful de puşcă sau azotatul de 

amoniu. Cei detonanți au o combustie supersonică cu o viteză de propagare ce depășește bariera 

sonoră, cum ar fi nitroglicerina, nitroceluloza, TNT (trinitrotoluen), dinamita [1]. Majoritatea 

explozibililor sunt de natură organică, cu mici excepții – exemple de explozibili anorganici sunt 

azotatul de amoniu sau praful de puşcă. 

O unitate de măsură utilă în caracterizarea explozibililor este echivalentul TNT, care este 

egal cu 4.184 GJ și reprezintă cantitatea de energie degajată la detonarea unei tone de TNT. Această 

convenție măsoară impactul combustiei explozibilul respectiv și care este potențialul său exploziv în 

comparație cu TNT. Tabelului 1 prezintă valorile echivalentului TNT pentru unii explozibili, care vor 

fi ulterior discutați [2]. 

 

Tabelul 1. Valorile echivalentului TNT pentru diverși explozibili 

Explozibil Echivalent TNT 

Azotat de amoniu 0,32 

Praf de puşcă 0,55 

Peroxid de acetonă 0,80 

Nitroceluloză 1,10 

Acid picric 1,17 

Dinamită 1,25 

Nitroglicerină 1,54 

Hexogen 1,60 

Octanitrocuban 2,38 

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Azotatul de amoniu, NH4NO3, este un compus cristalin de culoare albă, foarte solubil în apă, 

ce poate fi utilizat și ca îngrășământ datorită conținutului ridicat de azot (35%). Ca explozibil, este 

întotdeauna utilizat sub formă de amestec, cele mai cunoscute amestecuri fiind cele cu TNT, numit 

amatol, sau ANFO (abrevierea din engleză pentru azotat de amoniu/ulei combustibil), cu 6% ulei 

mineral combustibil [3]. 

Azotatul de amoniu se obține industrial conform schemei următoare: 

 

Procedeul Haber – de la NH3 

                    NH4NO3 

Procedeul Ostwald – de la HNO3 

 

Un proces alternativ de obținere se bazează pe reacția: 

 

Ca(NO3)2 + 2 NH3 + CO2 + H2O → 2 NH4NO3 + CaCO3 

 

Procesul de descompunere a azotatului de amoniu depinde de temperatură [4]: 

 

 

 

Praful de puşcă este cel mai vechi explozibil, una dintre Cele Patru Mari Invenții ale Chinei, 

utilizat de aceasta în război încă din anul 904 [5], iar în Europa cunoscut din 1241 [6]. Este de culoare 

neagră, conține sulf, cărbune și azotat de potasiu (KNO3) numit și salpetru de India. Reacția 

simplificată de descompunere este următoarea:  

 

10 KNO3(s) + 3 S(s) + 8 C(s) → 2 K2CO3(s) + 3 K2SO4(s) + 6 CO2(g) + 5 N2(g) 

 

Este un explozibil slab, iar în ziua de azi este folosit mai rar, fiind îmbunătățit cu cantități mici 

de grafit cu rol de a reduce electricitatea statică a particulelor. Adesea este înlocuit de așa-numitul 

praf de puşcă fără fum, pe bază de nitroglicerină, nitroceluloză și vaselină [7]. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Peroxidul de acetonă (Figura 1) este un explozibil fără azot, utilizat frecvent în atentatele 

teroriste, se prezintă ca o substanță cristalină albă.  

Figura 1. Cristale de triperoxid de triacetonă la microscop (Figură preluată din [8]). 

 

Peroxidul de acetonă poate exista sub formă mono-, di-, tri- sau tetramerică. Forma trimerică 

a fost preparată accidental de Wolffenstein după ce a realizat un precipitat exploziv la 3 săptămâni de 

la dizolvarea unui amestec de acetonă în peroxid de hidrogen (apă oxigenată, H2O2) [9].  

Acești compuși pot fi produși secundari în reacțiile de sinteză organică, precum obținerea 

fenolului și de aceea, din cauza potențialului exploziv, se impun metode de a reduce producerea lor, 

cum ar fi utilizarea inhibitorilor, menținerea pH-ului în domeniul 4,00 - 8,00 sau ajustarea 

temperaturii [10]. 

TNT, prescurtarea de la trinitrotoluen, cu denumirea IUPAC 2,4,6-trinitrometilbenzen este 

cel mai cunoscut explozibil folosit în armată, mine sau industrie. Descoperit de J. Wilbrand în 1863 

[11], a fost inițial folosit drept colorant deoarece se prezintă ca o pulbere galbenă (Figura 2). În 1891 

chimistul german C. Häussermann a remarcat proprietățile sale explozive [12]. Poate fi utilizat singur 

sau în amestec cu diferite substanțe drept explozibil. 

Figura 2. Pulbere de TNT (preluat din http://www.aiexplosives.com/) 

 

 

De ce să studiem CHIMIA? 

http://www.aiexplosives.com/
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Cea mai folosită metodă de sinteză a TNT este nitrarea toluenului (cu acid azotic în prezență 

de acid sulfuric) când se obțin orto și para-nitrotoluen, apoi 2,4-dinitrotoluen și în cele din urmă TNT, 

conform schemei de reacție: 

 

Compușii nedoriți sunt eliminați prin adăugarea în amestecul final de sulfit de sodiu 

(Na2S2O3) și separare prin cromatografie de gaze cu detector cu captură de electroni (GC-ECD), 

crescându-se astfel puritatea TNT-ul [13].  

Reacția chimică care generează explozia TNT este: 

 

2 C7H5N3O6(s) → 3 N2(g) + 5 H2(g) + 12 CO(g) + 2 C(s) 

 

TNT este toxic, cauzează iritații la contactul cu pielea. Inhalarea prelungită a acestuia poate 

cauza anemii sau afectarea splinei, ficatului, fertilității sau sistemului imun [14]. Fiind moderat 

solubil în apă (115 mg/L la 23 °C) poate contamina apele subterane. 

Nitroceluloza se prezintă ca o pulbere albă asemănătoare bumbacului (Figura 3), de aceea 

mai este denumită ”bumbacul de puşcă”. Descoperită de H. Braconnot în 1832 prin tratarea 

amidonului sau a fibrelor de lână cu acid azotic, F. A. Abel a propus în 1865 o metodă mai sigură de 

producere pe scară largă a acestui produs, permițând astfel înlocuirea prafului de puşcă [15].  

 

Figura 3. Aspectul nitrocelulozei (preluat din https://www.britannica.com/science/nitrocellulose) 

 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://www.britannica.com/science/nitrocellulose
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Nitroceluloza se obține prin tratarea celulozei cu un amestec de acid azotic și acid sulfuric, 

conform ecuației reacției chimice următoare: 

 

Metalurgistul și inventatorul englez A. Perkes a creat un amestec de celuloză cu HNO3 în 

1855, fiind astfel primul material plastic inventat. Mai târziu, în 1868, inventatorul american J. W. 

Hyatt a produs celuloidul, amestec de nitroceluloză în camfor, colorant și etanol, fiind util pentru 

bilele de biliard, care erau fabricate înainte din fildeș, Celuloidul a fost folosit drept film fotografic 

doar până în 1948 deoarece era inflamabil și între timp se dezvoltaseră materiale mai sigure precum 

acetatul de celuloză, iar din anii ’80 a poliesterilor [16]. 

Celuloidul a mai fost utilizat pentru bijuterii, stilouri, jucării, acordeoane, mingi de tenis (până 

în 2014), rame, nasturi sau chiar tacâmuri [17]. 

Nitroceluloza este utilizată atât ca bază pentru explozibili, cât și pentru fabricarea lacurilor de 

unghii, a membranelor pentru imobilizarea acizilor nucleici – ARN in Northern blot, ADN în 

Southern blot sau a proteinelor în Western blot, sau pentru microscopia de forță atomică (AFM) 

datorită afinității pentru aminoacizi. Prin esterificare consitutie baza pentru filme fotografice, mingi 

pentru tenis de masă sau pene de chitară [18, 19]. 

Acidul picric (2,4,6-trinitrofenol) poartă această denumire deoarece provine din greacă, 

însemnând amar, gust pe care îl deține. Este o pulbere galbenă (Figura 4) obținută prin sulfonarea 

fenolului, și apoi nitrarea acestuia, prin substituție electrofilă, conform reacției de mai jos. Nu se 

obține prin nitrarea directă a fenolului deoarece este o reacție puternic exotermă și are un randament 

mai scăzut, ci prin nitrarea acizilor orto- și para-fenol sulfonic.  

Figura 4. Aspectul acidului picric  

(preluată din https://www.indiamart.com/) 

De ce să studiem CHIMIA? 

https://www.indiamart.com/
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Acidul picric este un acid destul de tare (pKa = 0,42), având proprietăți corozive și iritante, 

fiind necesară purtarea mânușilor de protecție atunci când se mânuiesc flacoanele ce conțin această 

substanță [20]. În secolul al 20-lea a fost utilizat în medicină ca antiseptic sau tratarea herpesului, 

arsurilor sau malariei. 

Pe lângă explozibil, mai este utilizat drept colorant, fixator pentru preparatele histologice în 

soluția Bouin (soluție apoasă de acid picric, acid acetic și formaldehidă) [21]. În clinici, acidul picric 

este utilizat la determinarea nivelului de creatinină din sânge și urină. Conform reacției Jaffe, redată 

mai jos, în condiții alcaline de NaOH, se obține un complex Janovsky colorat în portocaliu-roșu, care 

prezintă maxim de absorbție la 490-500 nm și este determinat spectrofotometric [22],  întrucât 

absorbanța variază cu concentrația complexului, și implicit a creatininei.  

 

 

Acidul picric reacționează cu acidul cianhidric (HCN) în prezența ionilor de Na+ (din Na2CO3) 

ducând la formarea acidului izopurpuric de culoare roșie, conform ecuației [23]:  

 

Această reacție  permite dozarea HCN, mai ales din sâmburi ce conțin amigdalină. 

Nitroglicerina (trinitrat de glicerină sau ”explozivul uleios al lui Nobel”) este un lichid dens, 

uleios, incolor. Trebuie menționat faptul că este un ester nitrat și nu un nitroderivat. Se obține prin 

adăugarea de glicerină la amestecul de HNO3 în mediu de H2SO4 și nu invers, treptat, iar reacția, așa 

cum este prezentată mai jos, fiind puternic exotermă, se desfășoară sub răcire cu un vas de apă rece:  

 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Reacția de descompunere a nitroglicerinei este următoarea:  

4 C4H5N3O9(l) → 12 CO2(g) + 10 H2O(g) + 6 N2(g) + O2(g) 

Alfred Nobel a produs în 1867 dinamita, realizată din nitroglicerină, sorbenţi și stabilizatori 

(precum kieselgur, o piatră sedimentară ce conține în proporție de 80-90% SiO2ˑnH2O). Este utilizată 

în mine, construcții, demolări, dar, spre surprinderea lui Nobel, și în război. Ceea ce l-a mustrat și la 

determinat ca la moartea sa să fie decernate premii din averea sa. Astfel, în 1901, după 5 ani de la 

moartea sa, au luat naștere Premiile Nobel [24]. 

Una din aplicațiile cele mai interesante ale nitroglicerinei este cea medicală. Aceasta poate fi 

administrată pe mai multe căi (intravenos, sublingual sau transdermic) și tratează bolile cardiace 

precum angină pectorală, hipertensiune, infarct miocardic, sindromul coronarian acut [25]. 

Hexogen (numit și RDX – Research Department eXplosive, sau IUPAC: 1,3,5-trinitro-1,3,5-

triazinan) este un explozibil mai avantajos decât TNT din multe puncte de vedere. Este un solid de 

culoare albă, insolubil în apă, inodor și insipid. Se obține prin tratarea hexametilentetraaminei cu 

HNO3 în prezență de azotat de amoniu și anhidridă acetică: 

 

A fost intens utilizat în al Doilea Război Mondial, dar și în unele atentate teroriste. Mai este 

folosit drept otravă pentru șobolani sau plastifiant. Are o toxicitate moderată, afectând rinichii. 

Ecuația reacției chimice care duce la explozia hexogenului este următoarea [26, 27]:  

 

(O2N2CH2)3(s) → 3 CO(g) + 3 H2O(g) + 3 N2(g) 

 

Octanitrocubanul a fost sintetizat pentru prima oară de chimistul american P. E. Eaton în 

1999. Este un precursor al cubanului, sintetizat tot de Eaton în 1964. Are o geometrie cubică, de unde 

și numele, este un compus cristalin incolor, rezistent la șoc și este cel mai bun explozibil, însă este 

foarte scump. 

De ce să studiem CHIMIA? 
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Reacția care stă la baza exploziei octanitrocubanului este [28]: 

 

(s) → 8CO2(g) + 4 N2(g) 

 

În concluzie, explozibilii sunt substanțe importante atât în chimia organică, cât și în viața 

cotidiană. Chiar dacă uneori pot fi utilizați în scopuri sângeroase, explozibilii sunt puncte de hotar în 

dezvoltarea chimiei. 
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 MASA ABSOLUTĂ. MASA RELATIVĂ. MASA MOLARĂ 

 

Omul dorește să cunoască universul, să știe locul său în univers, de aceea compară, clasifică, 

etichetează tot ce studiază. Printre instrumentele sale de lucru se numără matematica, cu toate 

procedeele sale, capabile să răspundă la întrebări de ordin cantitativ: cât de mic este un atom, cât de 

mare este o moleculă, care este cea mai mare moleculă din lumea vie. 

Dacă totalitatea componentelor creează imaginea unui întreg, este posibil, cu mici ajustări, să 

se procedeze asemănător și cu un edificiu atât de complex precum atomul. Astfel, i se poate determina 

masa, ca sumă a maselor particulelor constituente. Oricât de mică este masa unui proton sau a unui 

neutron, se știe că acestea sunt particulele care conferă masă atomului. Se adaugă și masa învelișului 

de electroni ca recunoaștere a faptului că mărimile fizice se pot aduna, analiza, respectiv compara. 

Tabelul 1 conține caracteristicile particulelor subatomice. Se constată că un neutron este de 

aproximativ 1839 ori mai greu decât un electron, că masa unui proton nu diferă cu mult față de masa 

unui neutron, iar că valorile maselor sunt extrem de mici, de ordinul a 10-27 kg.  

 

Tabel 1. Masele particulelor subatomice (absolute și relative) 

Particula 

subatomică 

 

Simbol 

Masa particulei 

×1027 (kg) 

Masa 

izotopului 

C6
12 ×1027 (kg) 

 

1 u.a.m. 

×1027 (kg) 

Masa relativă a 

particulei 

(u.a.m.) 

Proton p+ 1,672622  

19,926469 

 

1,660539 

1,007277 

Neutron n0 1,674927 1,008665 

Electron e– 0,000911 0,000549 
 

 

În funcție de identitatea și numărul particulelor care individualizează fiecare atom, se 

calculează masa atomică absolută, m, o masă reală a atomului, exprimată în kg (S.I.) [1].  

Se observă că există specii cu același număr de protoni, dar cu număr diferit de neutroni, numite 

izotopi, iar totalitatea lor formează un element chimic propriu-zis. Mai mult, natura a dăruit izotopilor 

șanse diferite de a exista, reflectată în abundența lor naturală, exprimată ca procent din compoziția 

elementului. Unele elemente pot exista ca o largă familie (staniul, Sn, prezintă zece izotopi naturali), 

alte elemente, din contră (Na, Al, F, I) sunt monoizotopice. Izotopia este o proprietate generală care 

depinde de natura elementului chimic. 
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Este dificilă folosirea maselor atomice reale (absolute) exprimate în g sau kg în calculele 

chimice, cum la fel de anevoioasă este utilizarea numărului de atomi sau molecule implicați/implicate 

într-o reacție chimică. Pentru toți atomii a fost luată ca referință a 12-a parte din masa izotopului 𝐶6
12 , 

masa reală a fiecăruia, care împărțită la valoarea 1,660539×10-27 (kg) a condus la masele atomice 

relative. În cazul elementelor care prezintă izotopi este necesar să se țină seama și de abundența lor 

naturală, iar exemplul de calcul din Tabelul 2 arată cum se corelează masa reală a fiecărei specii, 

abundența sa, masa ponderată a elementului S, masa relativă a elementului, numărul de masă, A.  

Numărul întreg cel mai apropiat de masa reală relativă a elementului se numește număr de 

masă, notat cu A. 

 

Tabelul 2. Masa atomică (absolută și relativă) elementală a sulfului (calculată) 

  

Particule 

subatomice 

 

Simbol 

izotop 

Masa 

particulelor 

×1027 

(kg) 

Masa 

izotopului 

×1027 

m 

(kg) 

Masa 

relativă  

izotop 

(u.a.m.) 

mi 

 

Abundența 

(%) 

Masa 

ponderată a 

elementului 

×1027 

(kg) 

Masa relativă 

a elementului 

(u.a.m.) 

Număr 

de masă 

A 

 

I 

Z 

O 

T 

O 

P 

I 

I 

  

S 

U 

L 

F 

U 

L 

U 

I 

p+ 16  

S16
32  

26,761952  

53,575360 

 

32,263837 

 

94,99 

 

Σ
𝑚∙Abundența

100
 

 

 

53,730761 

 

Σ

𝑚i∙Abundența

100
 

 

32,357542 

 

 

 

 

 

32 

n0 16 26,798832 

e– 16 0,014576 

p+ 16  

S16
33  

26,761952  

55,250287 

 

33,272502 

 

0,75 n0 17 28,473759 

e– 16 0,014576 

p+ 16  

S16
34  

26,761952  

56,925214 

 

34,281167 

 

4,25 n0 18 30,148686 

e– 16 0,014576 

p+ 16  

S16
36  

26,761952  

60,275068 

 

36,298496 

 

0,01 n0 20 33,49854 

e– 16 0,014576 

 

Masa atomică relativă a unui element este numărul care ne arată de câte ori este masa unui 

element mai mare decât unitatea atomică de masă (u.a.m.). Numerele fracționare obținute sunt 

consemnate pentru fiecare element în Sistemul Periodic. Masa atomică relativă este o mărime 

adimensională și totodată o proprietate neperiodică a elementelor. Dacă numărul de ordine, Z, este 

strict crescător în Sistemul Periodic, sunt câteva situații în care se înregistrează o mică descreștere a 

valorii lui A, ca excepție de la creșterea continuă a masei atomice relative (Ar-K, Te-I) provenită 

dintr-o anumită distribuție izotopică.  
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Masele atomice relative standard ale elementelor se găsesc tabelate de către I.U.P.A.C. 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) [1]. 

O simplă privire asupra maselor atomice relative înregistrate în Sistemului Periodic este de 

ajuns pentru a se constata că proprietățile nucleului nu sunt o însumare a proprietăților constituenților 

săi, cifrele calculate ca mase ale atomilor (cele absolute și apoi cele relative) fiind ușor diferite de 

determinările precise prin spectrometrie de masă [2]. Față de proprietățile nucleonilor izolați, apar 

proprietăți noi (forțe nucleare) datorită interacțiunii dintre cei Z protoni și (A – Z) neutroni. Masa 

nucleului este întotdeauna mai mică decât masa particulelor constituente și nu se respectă legea 

conservării masei de repaus. Se definește defectul de masă ca diferența dintre masa inițială a 

sistemului protoni – neutroni (înainte de formarea nucleului) și masa sistemului final, nucleul [2]. 

Atomii formează substanțe simple sau compuse, prin intermediul electronilor de valență. Se 

poate vorbi despre substanțe ionice (legăturile chimice se formează între perechi de ioni, având semn 

contrar) sau moleculare (formarea legăturilor chimice se realizează prin punere în comun de 

electroni).  

Masa moleculară absolută, ma, indică masa reală a unei molecule aparținând unei anumite 

substanțe, dar pentru determinarea sa nu există procedeu de cântărire directă. 

Masa moleculară relativă, Mr, este masa exprimată în u.a.m. a unei anumite molecule cu o 

compoziție izotopică exactă. Molecule diferite ale aceleiași substanțe pot avea mase moleculare 

diferite deoarece în componența moleculelor pot intra diverși izotopi ai unui anumit element. Tabelul 

3 redă diferențele dintre masele moleculelor de apă în care apar diferiți izotopi ai hidrogenului (dacă 

s-ar lua în considerare și O8
17  sau O8

18 , ar rezulta 18 izotopologi [3]). Datorită numărului de neutroni 

diferit de la un izotop la altul, masele relative ale moleculelor vor fi sensibil diferite. 

 

Tabelul 3. Mase moleculare relative calculate pentru diferite forme de apă 

Diverse forme de apă Speciile 

moleculei 

Masa moleculară relativă 

Mr  (u.a.m.) 

Masa molară 

μ (g/mol) 

H2O (apa ușoară) H1
1 H1

1 O8
16  18,147569 18,015283 

HDO (apa semigrea) H1
1 H1

2 O8
16  19,156234  

HTO H1
1 H1

3 O8
16  20,164898  

D2O (apa grea, apa deuterată) H1
2 H1

2 O8
16  20,164898 20,0276 

DTO H1
2 H1

3 O8
16  21,173563  

T2O (apa supergrea, apa tritiată) H1
3 H1

3 O8
16  22,182228 22,0315 
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Masa moleculară relativă medie (ponderată) a unei molecule, 𝑀, este numărul care indică 

de câte ori molecula „normală” a unei substanțe este mai mare decât 1 u.a.m. Este o mărime 

adimensională. Masa moleculară relativă medie se obține prin însumarea maselor atomice relative ale 

elementelor componente [3] (obținându-se un număr zecimal) sau, dacă nu avem calcule pretențioase, 

se pot însuma numerele de masă 𝑀 = ΣA. 

 

Substanța Masa moleculară relativă medie (u.a.m.) Masa moleculară relativă medie (u.a.m.) 

H2O 2 × 1,0079 + 15,9994 = 18,0152 2 × 1 + 16 = 18 

H2S 2 × 1,0079 + 32,0666 = 34,0824 2 × 1 + 32 = 34 

 

Masa molară, μ, se utilizează când se lucrează cu cantități măsurabile de substanță alcătuită 

din anumite elemente. Are legătură cu masa moleculară relativă medie, asemănarea constând în faptul 

că numeric sunt egale, dar se deosebesc prin unitatea de măsură (adimensională u.a.m. și g/mol). 

 

Substanța μ (g/mol) μ (g/mol) rotunjită 

H2O 2 × 1,0079 + 15,9994 = 18,0152 2 × 1 + 16 = 18  

H2S 2 × 1,0079 + 32,0666 = 34,0824 2 × 1 + 32 = 34  

HCl 1 × 1,0079 + 35,4528 = 36,4607 1 × 1 + 35,5 = 36,5 

 

Cantitatea (exprimată în grame) dintr-un element, numeric egală cu masa atomică relativă, A, 

se numește mol de atomi.  

Cantitatea (exprimată în grame) dintr-un element care conține 6,022 × 1023 atomi se numește 

mol de atomi (această valoare este cunoscută ca numărul lui Avogadro, mai exact 6,022141 × 1023).  

Cantitatea (exprimată în grame) dintr-o substanță, numeric egală cu masa moleculară relativă 

medie, se numește mol de molecule.  

Cantitatea (exprimată în grame) dintr-o substanță care conține 6,022 × 1023 molecule se 

numește mol de molecule.  

Masa unui mol de molecule reprezintă masa molară, μ, măsurabilă în g/mol [4] și se obține 

prin însumarea maselor molare ale elementelor care formează molecula respectivă, înmulțite cu 

numărul molilor (indicele simbolului elementului chimic) din fiecare element.  

μmoleculă = Σ indice ∙μelement 

1 mol de substanță moleculară ................ μ (g) .......................... NA entități (atomi/molecule) 

       n mol....................................................... m (g) .......................... N entități (atomi/molecule) 

Primii pași în CHIMIE  



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.11/2022 - Ediție nouă  17 
 
 

n = 
𝑚

𝜇
 

Masa molară poate fi utilă la calcularea masei reale medii a unei molecule oarecare. 

NA entități (atomi/molecule) ............... μ (g) 

          1 entitate (atom/moleculă) .................. m (g) = 
𝜇

𝑁A
 

De exemplu,  

6,022141 × 1023  atomi de S ...... 32,0666 g 

                        1 atom de S ....... m = 5,324784 × 10-23 g = 5,324784 × 10-26 kg = 53,13849 × 10-27 kg 

Între numărul lui Avogadro și unitatea atomică de masă există relația 𝑁A =  
1

1 𝑢.𝑎.𝑚
  [5]. 

Masa molară medie a unui amestec de gaze, 𝝁, se poate determina dacă se cunosc fracțiile 

molare, 𝑥i, și masele molare, 𝜇i ale gazelor componente 𝜇 =  𝛴 𝑥i ∙ 𝜇i. 

 

În concluzie, prin intermediul matematicii, noțiunile de masă atomică absolută, masă atomică 

relativă, masa unui element chimic, masa unei molecule, masa medie a unei molecule, masa unui mol 

de atomi sau molecule primesc o semnificație clară, în ciuda aproximărilor pe care trebuie să le 

înțelegem ca limite ale cunoașterii. Niciun atom de sulf nu are masa atomică relativă egală cu 32,3575 

(calculată pe baza maselor particulelor constituente, în repaus) sau 32,0666 (ținând cont de defectul 

de masă), dar sunt de preferat aproximările prin calcule decât numărarea și determinarea exactă a 

numărului și tipului de izotop din fiecare moleculă a unui substanțe. 

  Mărimile prezentate putând fi atât confundate, cât și interschimbate, simbolurile mărimilor 

fizice (notațiile) convențional alese pot suferi și ele adaptări, chiar simplificări la nevoie. Stabilirea 

semnificației fizice a acestor mărimi lasă omului libertatea de a porni mai departe în aventura 

cunoașterii.  
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SINTEZE ENANTIOSELECTIVE ÎN CHIMIA ORGANICĂ 

 

Sintezele enantioselective reprezintă, în mod curent, o arie de cercetare populară, întrucât 

abilitatea de a sintetiza un singur enantiomer este valoroasă pentru compușii farmaceutici. 

Enantiomerii sunt izomerii pereche care se află într-o relație obiect-imagine în oglindă, aceștia 

nefiind superpozabili prin operații de simetrie. Proprietatea de enantiomerie ia naștere datorită unor 

elemente chirale - care pot fi atomi, axe sau planuri, din moleculele compușilor. Enantiomerii, în 

medii simetrice, au aceleași proprietăți; dar pentru că acești compuși farmaceutici sunt meniți spre 

utilizarea în sisteme biologice, care sunt, de asemenea, chirale, separarea lor devine deosebit de 

importantă (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Enantiomeri din seriile aminoacizilor L și D (imagine preluată din referința [1]) 

 

Un exemplu bine cunoscut de un astfel de produs farmaceutic este Talidomida, al cărei 

enantiomer R este un sedativ eficace, pe când enantiomerul S este un teratogen care a provocat între 

anii 1950-1960 o criză a afecțiunilor congenitale – peste 10.000 de nou-născuți au avut numeroase 

defecte. [2,3] Necesitatea metodelor de sinteza stereoselectivă devine, astfel, evidentă; fie pentru a 

îmbunătați activitatea unor medicamente, fie pentru a evita catastrofe precum Talidomida. 

În ultimele două decenii, au fost acordate 2 premii Nobel pentru dezvoltarea reacțiilor 

enantioselective. În 2001, premiul a fost acordat lui William S. Knowles și lui Ryoji Noyori pentru 

contribuțiile aduse reacțiilor de hidrogenare asimetrice și lui K. Barry Sharpless pentru reacțiile de 

oxidare asimetrice [4]. În 2021, premiul Nobel a fost acordat chimiștilor Benjamin List și David W.C. 

MacMillan pentru dezvoltarea organocatalizei asimetrice [5]. 
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Pentru a realiza enantioselectivitatea, laureații premiilor Nobel s-au folosit de inducția 

asimetrică creată de catalizator; în cazul premiului din 2001 acesta a fost reprezentat de un metal 

tranzițional cu liganzi chirali, iar în cazul premiului din 2021, catalizatorul este o moleculă organică 

chirală. 

În situația hidrogenărilor, enantioselectivitatea s-a obținut folosind ca liganzi difosfine 

chirale, precum BINAP (2,2’-bis(difenilfosfino)-1,1’-binaftil) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Structura formei active (hidrido) a unui catalizator Noyori și reducerea selectivă a 

acetofenonei realizată de acesta 

 

Atunci când o moleculă prochirală este plasată într-un mediu chiral, în urma reacției se va 

forma preferențial un enantiomer, pe când dacă aceasta este supusă reacției într-un mediu achiral, se 

va forma un amestec racemic. Astfel, acetofenona, care reprezintă substratul prochiral în exemplul 

dat, va forma selectiv izomerul R sau S al 1-feniletan-1-olului în funcție de configurația ligandului 

ales. Această selectivitate poate fi explicată cu ajutorul analizei conformaționale a stării de tranziție 

– se vizualizează moleculele și se compară modurile în care acestea se pot apropia în spațiu pentru a 

conduce la ciocniri eficace. Dacă centrul metalic se vizualizează frontal împreună cu ligandul 

difosfină, se pot distinge patru cadrane. (Fig. 3) Cadranele 2 și 4 sunt aglomerate steric din cauza 

grupărilor fenil marcate cu roz, care împiedică apropierea moleculei, fiind în fața planului ce conține 

centrul metalic, pe când în cadranele 1 și 3, grupările fenil legate de atomii de fosfor sunt în spatele 

planului și permit apropierea moleculei. 

 

 

 

 

 

 

CHIMIA ca pasiune 



 CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.11/2022 - Ediție nouă  20 
 
 

 

 

Figura 3. Structura tridimensională a catalizatorului (imagine preluată din referința [6]) 

 

Pentru o ciocnire eficace, gruparea carbonil trebuie să se apropie de ligandul hidrido la 

aproximativ 107° (unghi de atac Bürgi-Dunitz), deci radicalii atașați de gruparea carbonil se vor situa 

în cadranele 1 și 2 sau 3 și 4. Pentru că gruparea fenil ocupă un spațiu considerabil mai mare decât 

gruparea metil, aceasta va prefera să stea în spațiile libere, fără aglomerare sterică (cadranele 1 și 3) 

(Figura 4) [7]. 

 

 

Figura 4. Interacțiune nefavorabilă (stânga) - repulsii între grupările fenil, și interacțiune favorabilă 

(dreapta) - gruparea fenil, mai solicitantă steric decât gruparea metil, se află într-un “buzunar” liber 

din structura catalizatorului 

 

În cazul oxidărilor, liganzii sunt reprezentați de tartrați chirali care sunt, asemenea difosfinelor 

chirale folosite în hidrogenarea Noyori, liganzi bidentați C2-simetrici. Epoxidarea Sharpless are ca 

substrat alcooli alilici care se oxidează la 2,3-epoxialcooli (Figura 5) [8]. 
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Figura 5. Epoxidarea prop-2-en-1-olului 

 

Precatalizatorul, izopropoxidul de titan, se activează prin reacții de schimb de ligand cu 

tartrații pentru a ajunge la o specie de forma Ti(DET)(OiPr)2, a cărei forma catalitic activă este 

dimerică (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Formele monomerică (stânga) și dimerică (dreapta) a catalizatorului ce are ca 

ligand (R,R)-tartratul de dietil 

 

Prin alte reacții de schimb de ligand, liganzii izopropoxi sunt înlocuiti, pe rând, de 

hidroperoxidul de terț-butil și de substratul reprezentat de alcoolul alilic. Hidroperoxidul se 

coordinează prin atomii de oxigen la o poziție ecuatoriala și la una axială, cea din urmă ocupată 

preferențial de fragmentul soliciant steric terț-butil. Ultimul ligand izopropoxi este înlocuit de 

alcoolul alilic ce urmează a fi oxidat. Alcoolul alilic, acum coordinat la un atom de titan din complexul 

dinuclear, se orientează astfel încat reacția de oxidare să poată avea loc – alchena se situează deasupra 

atomului de oxigen peroxidic. Orientarea precizată anterior devine favorabilă datorită spațiului liber 

creat de una dintre grupările ester, situată sub plan, care permite plierea catenei substratului (Figura 

7). 
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Figura 7. Structura stării de tranziție a complexului catalizator-substrat, în timpul epoxidării 

intramoleculare 

 

În prezent, majoritatea sintezelor de compuși naturali folosesc cel puțin una dintre reacțiile 

prezentate anterior. Nu numai atât, până și sintezele industriale de produse farmaceutice au reușit să 

adapteze aceste procedee la scară mare, testament pentru contribuțiile remarcabile aduse de 

descoperirea metodelor de cataliză asimetrică. 
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MEDICAMENTELE ANTICOAGULANTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT ȘI 

VIITOR. HEPARINELE 

 

INTRODUCERE 

 Medicația anticoagulantă pe cale orală își regăsește originile în descoperirea unor agenți 

dăunători responsabili de o afecțiune intitulată “boala Melilotus” sau “boala trifoiului dulce”, maladie 

răspândită în America de Nord în anii 1920. Agentul cauzator, dicumarolul, a fost izolat în laboratorul 

lui Link în anul 1940, pentru ca mai apoi să se sintetizeze o serie de substanțe înrudite chimic, cel 

mai popular dintre acestea dovedindu-se a fi warfarina [1] (medicament anticoagulant care nu a primit 

Autorizația de Punere pe Piață – APP – în Uniunea Europeană). Administrarea de anticoagulante per 

os (PO) a pus în acele timpuri probleme, din perspectiva variației individuale ca răspuns la un astfel 

de tratament, dar și din punctul de vedere al necesității laboratoarelor de a monitoriza timpul de 

protrombină, o misiune cvasi – imposibilă în acele vremuri.  

 În scopul remedierii acestor inconveniente, se pare că a fost necesară studierea acțiunii mai 

multor agenți anticoagulanți pentru obținerea unei terapii țintite, ceea ce a rezultat în episodul 

nefericit al manifestării hemoragiilor. Boala Melilotus a demarat în rândul animalelor de la ferme 

cărora li se ofereau drept mese, lucernă mucegăită (din considerente financiare și din cauza unei 

depozitări necorespunzătoare). În momentul în care bovinele și ovinele consumau lucerna alterată, 

maladia începea să se manifeste în aproximativ 15 zile, sub forma unei deficiențe progresive a 

organismului acestora de a mai coagula sângele, ceea ce conducea ulterior la hemoragie internă și 

deces în 30 – 50 zile. Problema coagulării s-a dovedit mai apoi a fi datorată unui așa – numit defect 

de protrombină plasmatică. 

 Descoperirea dicumarolului a sugerat posibilitatea utilizării acestuia ca agent anticoagulant în 

tratamentul trombozelor cu incidență umană. Principala sa problemă consta însă în timpul lung de 

excreție. Grupul lui Link a sintetizat mai apoi peste 150 analogi structurali, analogul 42 dovedindu-

se a fi foarte activ, motiv pentru care a fost și denumit warfarină (abreviere de la Wisconsin Alumni 

Research Foundation, organizația care a sponsorizat programul de cercetare al lui Link). 

Medicamentul a fost inițial utilizat drept otravă pentru șobolani. În zilele noastre, warfarina este 

utilizată la scală globală drept anticoagulant PO cu eficacitate crescută.  

 După cum am menționat anterior, principalele efecte secundare ale unui astfel de tratament 

rezidă în apariția și proliferarea hemoragiilor. Soluția găsită în scopul eradicării acestui inconvenient 

a fost reducerea dozelor de warfarină administrate.   
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Derivații de cumarină au o structură chimică similară vitaminei K (Figura 1), motiv pentru 

care și acționează drept inhibitori competitivi ai acesteia, întrerupând mecanismul de coagulare în 

cascadă. După mai bine de 80 ani de tratament cu anticoagulante orale, oare ce ne rezervă viitorul? 

Ce vor scoate la iveală următorii 20 ani, având în vedere că cel puțin pentru moment, spitalele și 

clinicile private din Uniunea Europeană sunt deja supuse unui control amănunțit cu privire la dozele 

de anticoagulante pe care le administrează? În cazul în care nu se va descoperi o formă nouă de 

anticoagulant oral, care să nu necesite aceeași ajustare a dozei ca în cazul warfarinei, solicitările 

clinice actuale vor fi nevoite să se supună unor revizii radicale a managementului [1]. 

 

 

 

ALTERNATIVELE VECHILOR TRATAMENTE CU ANTICOAGULANTE 

 

 Heparina este anticoagulantul de primă linie la care se apelează în momentul în care se dorește 

un efect anticoagulant rapid, grație debutului imediat al acțiunii acesteia, datorat administrării sale 

prin injecție intravenoasă. [2] Heparina este o polizaharidă anionică. Glicozaminoglicanul se prepară 

din țesuturi animale în cantități de ordinul tonelor. Heparina din surse animale este de asemenea 

utilizată în scopul obținerii de heparine cu masă moleculară mică, care s-ar părea că încep să devină 

din ce în ce mai populare datorită proprietăților lor farmacologice îmbunătățite [3]. 

 Heparina se administrează în doze mici în momen în situația profilaxiilor primare, și în doze 

mari pentru a preveni trombozele recurente. Având în vedere că administrarea trebuie realizată 

parenteral, heparina este adesea limitată la un uz intraspitalicesc (IH).  

 

 

 

a)

 

b) 
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STRUCTURA ȘI MECANISMUL DE ACȚIUNE AL HEPARINEI 

 Heparina este un glicoazminoglican alcătuit din lanțuri alternante ale unor derivați ai D – 

glucozaminei și ai acidului iduronic (Figura 2). 

 

 

 

 Efectul său anticoagulant se datorează în principal unei unități pentazaharidice care posedă o 

afinitate mare de legare la antitrombina III (ATIII), unitate care este prezentă la numai o treime din 

moleculele cunoscute de heparină. Același efect anticoagulant este mediat de interacția heparinei cu 

antitrombina I (ATI) – antitrombina II (ATII). Această interacție determină o modificare 

conformațională a ATIII, aspect care rezidă în accelerarea capacității heparinei de a inactiva enzimele 

responsabile de coagulare (p. ex. factorul IIa, factorul Xa și factorul IXa ) [2]. Se poate afirma astfel 

că legarea heparinei la moleculele de antitrombină este caracterizată de un efect cooperativ. Una 

dintre aceste enzime, trombina, prezintă cea mai mare sensibilitate în termeni de inhibiție față de 

sistemul heparină / ATIII. 

 Heparina catalizează inactivarea trombinei prin intermediul ATIII, acționând ca un template 

(șablon) la care se leagă atât enzima, cât și inhibitorul, pentru a forma un complex ternar. Heparina 

catalizează de asemenea inactivarea trombinei printr-un al doilea cofactor plasmatic, cofactorul 

heparinic II. Acest al doilea efect anticoagulant al heparinei prezintă specificitate pentru trombină, 

nu necesită pentazaharida anterior menționată, dar are nevoie de o concentrație mai mare de heparină 

decât aceea necesară catalizei activității ATIII. 
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FARMACOCINETICA ȘI FARMACODINAMICA HEPARINEI 

 

 Heparina nu poate fi absorbită după administrarea PO și de aceea, aceasta trebuie să fie 

administrată sub formă injectabilă. Cele două căi preferate de administrare sunt cea intravenoasă (IV) 

și cea subcutanată. Injecția intrasmusculară (IM) poate produce hematoame de dimensiuni mari, din 

cauza unor eventuale înțepături ale venelor IM și ca atare, ar trebui să fie evitată. 

 Odată ajunsă în circulația sistemică, heparina se leagă la un număr mare de proteine 

plasmatice, ceea ce reduce biodisponibilitatea acesteia in vivo. De altfel, heparina se leagă și la 

macrofage dar și la celulele endoteliale, aspect care contribuie la farmacocinetica dificil de ilustrat a 

polizaharidei. Eliminarea heparinei din organism se realizează pe două căi: endocitoză, 

depolimerizare și metabolizare la molecule mai mici și mai puțin sulfatate ca urmare a legării sale la 

receptorii celulelor endoteliale și macrofage; și pe cale renală. 

 Din cauza acestei cinetici, răspunsul anticoagulant secundar adiministrării heparinei în doze 

terapeutice nu este linear, ci crește în mod disproporționat atât în intensitate, cât și în durată, odată cu 

creșterea dozei. 

 Dintre efectele secundare ale terapiei cu heparină, se remarcă: hemoragia, osteoporoza și 

trombocitopenia [2]. 

 

METODE ACTUALE DE SINTEZĂ A HEPARINEI, A HEPARINELOR CU MASĂ 

MOLECULARĂ MICĂ ȘI A CELOR CU MASĂ MOLECULARĂ ULTRAMICĂ 

 Având în vedere faptul că heparinele cu destinație farmaceutică se prepară din țesuturi 

animale care sunt bogate în mastocite, la nivelul cărora heparina este biosintetizată sub forma unui 

proteoglican atașat la serglicină, aceste țesuturi sunt în general bogate în paraziți, se speculează faptul 

că principala funcție biologică a heparinei este aceea de agent antiparazitar. În mod curent, heparina 

se prepară exclusiv din intestine de porc, dar în trecut, s-au folosit drept surse de producere a heparinei 

chiar și plămâni și intestine de bovine. 

 Din seria metodelor sintetice de novo abordate în scopul obținerii heparinei, se remarcă: 

fermentația (culturi celulare de E. Coli), sinteza iterativă, sinteza one – pot, sinteze enzimatice cu 

enzime imobilizate, metode care folosesc tehnicile de inginerie metabolică și realizează 

supraexprimarea unei anumite gene care codifică heparina, suprimând căile metabolice competitive, 

și fermentația cu culturi de Bacillus subtilis (un bacil Gram – pozitiv, bine caracterizat și nepatogen) 

[3]. 
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EFECTUL REBOUND ÎN TRATAMENTELE CU ANTICOAGULANTE 

 Efectul rebound poate fi definit drept o creștere bruscă, urmată de o descreștere a episoadelor 

trombo – embolice arteriale și / sau venoase, în urma întreruperii tratamentului cu medicamente 

anticoagulante. 

 Mecanismele de tromboză arteriale diferă de cele venoase, și o serie de factori caracterizează 

ambele tipuri de trombi: viteza de curgere a sângelui, proporția de pachete sanguine la nivelul 

trombilor și prezența sau absența plăcilor de aterom.  

 Studiile au demonstrat că întreruperea bruscă a tratamentului cu heparine, warfarină și alți 

inhibitori de trombină a fost succedată de o acumulare progresivă de evenimente trombotice. Un efect 

rebound a fost confirmat în rândul pacienților care primeau heparină injectabil și al căror tratament a 

fost sistat. Întreruperea tratamentului a condus la o creștere semnificativă a activității trombinei și a 

nivelurilor de proteină C reactivă. Totuși, tratamentul adjuvant cu inhibitori de glicoproteine IIb / IIIa 

este capabil să atenueze efectul rebound manifestat în rândul acestei populații [4]. 

 

CONCLUZII 

 Descoperirea medicamentelor anticoagulante s-a realizat încă din timpuri imemoriale, acestea 

devenind vitale în tratarea pacienților suferinzi de afecțiuni trombo – embolice. Evoluția agenților s-

a dovedit a fi surprinzătoare de-a lungul decadelor de utilizare, reușindu-se chiar și minimizarea 

efectelor lor secundare în cursul ultimilor 10 ani, grație găsirii unor scheme de tratament compensator 

eficace cu inhibitori glicoproteinici. Heparina, warfarina și restul derivaților cumarinici rămân așadar 

în istoria medicinei drept condiții sine qua non în vederea perpetuării speciei umane. 
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ANTIVIRALELE ȘI IMPORTANȚA LOR PENTRU SĂNĂTATEA 

OAMENILOR 

 

Câteva repere istorice: 

 În anul 1988, cercetătoarea Gertrude Elion a câștigat Premiul Nobel în Fiziologie sau 

Medicină, nu pentru un singur medicament, ci pentru modul inovativ de a aborda sintezele 

medicamentelor. Pornind de la ideea că orice celulă are nevoie de acid nucleic pentru a se reproduce, 

Elion alături de Hitchings au găsit o modalitate prin care au putut perturba ciclul vieții unor antigeni 

precum virusurile.  

 Prima descoperire remarcabilă a Gertrudei Elion a fost un compus purinic, 6-mercaptopurina, 

ce interferează cu formarea celulelor canceroase în leucemie. Chiar dacă efectele medicamentului au 

fost de scurtă durată, a reprezentat un pas important în dezvoltarea ulterioară a tratamentelor 

împotriva diferitelor tipuri de cancer. 

 Ultimul medicament dezvoltat de către echipa cercetătoarei Gertrude Elion a fost un antiviral, 

sub numele de Aciclovir, care a fost aprobat spre utilizare în anul 1977. După ulterioare studii s-a 

descoperit că medicamentul poate fi folosit atât pentru combaterea virusului Epstein-Barr, 

responsabil pentru producerea simptomelor corelate cu herpesul, cât și pentru alte virusuri, precum 

Varicella Zoster Virus, responsabil pentru varicelă și Zona Zoster [1] . 

În continuare se vor prezenta trei medicamente antivirale care sunt pe piața farmaceutică: 

aciclovir, valaciclovir și (-)-oseltamivir. 

 

I. Aciclovir 

Aciclovirul este un medicament cu proprietăți antivirale folosit în tratamentul episoadelor 

inițiale și recurente de herpes genital (herpes simplex virus HSV) și encefalită HSV. De asemenea, 

este indicat în tratamentul acut al Zonei Zoster și al varicelei (varicella-zoster virus VZV) [2]. 

Denumirea IUPAC a compusului aciclovir, este 2-amino-1,9-dihidro-9-((2-

hidroxietoxi)metil)-3H-purin-6-onă (Figura 1). 

Figura 1. Structura chimică a aciclovirului [*] 
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Mecanismul de acțiune al aciclovirului și reacții adverse 

 Aciclovirul este activat selectiv de către timidin-kinaza virusurilor HSV și VZV la forma sa 

monofosfată. Enzima guanilat-kinază are rolul de a converti forma monofosfată a aciclovirului la o 

formă difosfată, urmând ca enzimele kinaze celulare să îl transforme în forma trifosfată. Replicarea 

ADN-ului viral este inhibată de forma trifosfată a aciclovirului prin inhibiția competitivă a ADN-

polimerazei virale. Încorporarea la nivelul lanțului de ADN viral a formei trifosfate a aciclovirului 

duce la terminarea definitivă a sintezei de ADN viral [2-3]. 

 S-a constatat că celulele care nu au fost infectate cu aceste virusuri nu sunt afectate de 

aciclovir, drept urmare,  aciclovirul prezintă toxicitate selectivă pentru celulele virale [4].  

 În general, aciclovirul este foarte bine tolerat de organismul uman. În cazul administrării 

injectabile, între 3% și 5% dintre pacienți prezintă inflamație locală, creșteri trecătoare de creatinină 

serică, grețuri și vărsături. Foarte rar au fost observate simptome precum encefalopatie, tremur, 

halucinații, convulsii și comă. Administrarea per os a aciclovirului poate fi asociată cu o stare 

generală deprimată, grețuri, probleme la nivel gastro-intestinal și dureri de cap [2]. 

Sinteza aciclovirului realizată de echipa lui Gertrude Elion în anul 1978 este reprezentată în 

Schema 1 pornind de la guanină. 

 

Schema 1. Sinteza aciclovirului pornind de la guanină [*] 

 

N,N’-diacetil-guanina s-a obținut prin reacția dintre guanină (15,1 g, 0,1 moli) și un amestec 

de anhidridă acetică (200 mL) și acid acetic (300 mL). Amestecul a fost lăsat la reflux timp de 18h la 

temperatura de 140 °C sub agitare continuă. Soluția a fost apoi supusă răcirii la temperatura camerei; 

s-a adăugat în picătură 50 mL de apă distilată, iar amestecul final a fost răcit la 0°C. Precipitatul 

cristalin a fost filtrat și spălat cu apă, apoi uscat. Randamentul a fost de 76%, iar spectrele 1H-RMN 

(DMSO-d6) au confirmat structura compusului [5].  

Pentru obținerea O-acetil-aciclovirului, un amestec format din N,N’-diacetil-guanină (4 g, 17 

mmoli), 2-oxa-1,4-butandiol diacetat (6 g, 34 mmoli), acid p-toluen sulfonic monohidratat (80 g, 0,42 

mmoli) și dimetilsulfoxid (DMSO) (50 mL) a fost supus refluxării la 100 °C timp de 16h. A rezultat  
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un amestec uleios de doi izomeri, compusul de interes fiind separat cu un randament de 66% utilizând 

cromatografia pe coloană. Atât, catalizatorul (acidul p-toluen sulfonic monohidratat), cât și solventul 

(DMSO) au fost aleși  în vederea obținerii unui randament cât mai mare [6]. 

Prin tratarea O-acetil-aciclovirului cu soluție de metanol saturat cu amoniac s-a realizat 

deprotejarea cu un randament de 86%, randamentul global de obținere a aciclovirului de la guanină 

fiind de 43% [6]. 

 

II. Valaciclovir 

Valaciclovirul este un L-valil-ester al aciclovirului. Chiar dacă prezintă o structură diferită, 

valaciclovirul poate fi utilizat, de asemenea, în tratamentul herpesului zoster și al herpesului genital. 

Valaciclovirul prezintă o biodisponibilitate mărită față de aciclovir în cazul administrării per os [7]. 

Structura chimică a compusului valciclovir este reprezentată în Figura 2 și are denumirea IUPAC 2-

[(2-amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)metoxi]etil ester. 

   

Figura 2. Structura chimică a valaciclovirului [*] 

 

Mecanismul de acțiune și reacții adverse 

Valaciclovirul este convertit rapid în aciclovir în urma primului pasaj, care a demonstrat 

activitate antivirală asupra mai multor virusuri: herpex simplex virus tip 1 (HSV-1) și tip 2 (HSV-2), 

varicella-zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV) și citomegalovirus (CMV) atât in vitro cât și 

in vivo. Aciclovirul este transformat selectiv în urma reacțiilor biochimice catalizate enzimatic de 

către enzimele prezente la nivelul virusurilor menționate anterior, jucând rolul de inhibitor al ADN-

polimerazei, oprind multiplicarea virală [7]. 

 Valaciclovirul este contraindicat pacienților cu hipersensibilitate sau intoleranță la 

valaciclovir sau aciclovir. Simptome ca insuficiența renală acută sau probleme la nivelul sistemului 

nervos central au fost asociate valaciclovirului în cazul pacienților cu probleme renale sau în cazul 

administrării unei doze mari; aciclovirul poate precipita la nivelul tubulilor renali când concentrația 
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la nivelul fluidelor intratubulare crește anormal de mult [7]. 

Valaciclovirul se obține sub formă de clorhidrat, pornind de la aciclovir. Astfel, gruparea 

hidroxil din aciclovir poate fi esterificată cu o L-valină protejată cu o grupare aminică (N-t-

butoxocarbonil valină). Deprotejarea se poate face folosind un acid anorganic (soluție acid clorhidric 

apoasă 2-10 N) (Schema 2) [8]. 

Schema 2. Sinteza clorhidratului de valaciclovir [*] 

 

III. Oseltamivir 

(-)-Oseltamivir are structura prezentată în Figura 3 și are denumirea IUPAC ethil (3R,4R,5S)-

4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-iloxiciclohexenă-1-carboxilat. 

Figura 3. Structura chimică a (-)-oseltamivirului [*] 
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Fosfatul de oseltamivir este folosit pentru a trata infecțiile gripale acute cauzate de virusurile 

Influenza A și Influenza B la pacienții cu vârsta de peste 13 ani [9]. 

 

Mecanisme de acțiune și reacții adverse 

 Oseltamivirul inhibă enzima neuraminidază prezentă la suprafața membranei virale. Enzima 

are rolul de a liza celula infectată cu virusuri, permițând împrăștierea acestora în căile respiratorii. De 

asemenea, enzima fixează virionii atât pe suprafața celulelor infectate, cât și la nivelul secrețiilor 

respiratorii [9]. 

 Oseltamivirul nu prezintă, în general, efecte adverse severe. Cu toate acestea, pot apărea 

simptome precum diaree, amețeli sau vărsături. Rareori sunt observate simptome precum dureri 

abdominale, balonări, discomfort la nivelul toracelui, edeme faciale sau tahicardie [10]. 

 Compusul (-)-Oseltamivir este supus analizei retrosintetice, iar retrosinteza este reprezentată 

în Schema 3.  

 

 

 

Schema 3. Retrosinteza (-)-oseltamivirului [*]  
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Eterul 3-pentilic poate fi inserat prin deschiderea ciclului aziridinic, format din alcool. Adiția 

unei grupe partante halogenură (-X) în poziția β a esterului urmată de formarea amidei ciclice (lactam) 

duce la formarea intermediarului biciclo [2.2.2]. Amina poate fi obținută dintr-un derivat al acidului 

carboxilic corespunzător, fie printr-o rearanjare Curtius, fie printr-o rearanjare Hofmann. Lactona 

poate fi produsă prin halolactonizarea acidului carboxilic corespunzător. În final, sistemul biciclic 

poate fi obținut prin sinteza asimetrică Diels-Alder dintre dihidropiridina și un derivat halogenat al 

acidului acrilic [11]. 

Oseltamivirul a fost sintetizat pornind de la acidul (-)-shikimic printr-un procedeu din opt 

etape cu un randament final de 47% [12]. 

 

Concluzii 

 Dezvoltarea de noi compuși cu acțiune biologică pentru a combate anumite specii de virusuri 

prezintă un interes enorm în prezent, deoarece apariția unor noi tulpini de virusuri este imprevizibilă. 

Cu toate acestea, nu putem neglija începuturile medicamentelor antivirale, descoperirea acestora 

jucând un rol important în salvarea vieții, atât a oamenilor, cât și a animalelor. 

 Prevenirea unei infecții este mereu preferată în favoarea tratării uneia. Atât din cauza 

eficacității modeste a vaccinurilor sezoniere, cât și a lipsei unei modalități de a trata infecțiile în cazul 

persoanelor imunocompromise, medicamentele cu efect antiviral au reprezentat o modalitate 

excelentă de a combate aceste lacune. 

În general, medicamentele cu efect antiviral au rolul de a inhiba anumite enzime prezente la 

nivelul virionilor cu scopul de a împiedica multiplicarea acestora. Problema principală a 

medicamentelor cu efect antiviral este faptul că acestea trebuie administrate în primele 48 de ore după 

infectare, timp ce nu corespunde întotdeauna cu timpul de apariție al primelor simptome cauzate de 

infecție [13] 
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CITATE CELEBRE 

 ”Acceptă provocările pentru a putea simţi bucuria victoriei.”  

 

 ”Curajul este teama căreia îi rezişti un minut mai mult.”  

 

 ”Un plan bun astăzi e mai util decât un plan perfect mâine.”  

 

 ”Succesul este înălțimea de la care ricoșezi după ce te izbești de podea.”  

 

 ”Dacă un om face tot ce-i stă în putinţă, ce altceva i se mai poate cere?” – George S. Patton 

(1909 – 1945) – general al armatei SUA. 

 

 [https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/george-s-patton/]  
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METOPROLOLUL-IMPORTANȚA ȘI SINTEZA SA FOLOSIND ANALIZA 

RETROSINTETICĂ 

 

Introducere 

-Adrenoblocante sunt medicamentele care sunt capabile să blocheze reversibil și competitiv 

receptorii β-adrenergici și care contracarează efectele catecolaminelor. Aceste medicamente reduc 

selectiv efectele cardiostimulatoare, vasodilatatoare, bronholitice și acțiunea  metabolică a 

catecolaminelor eliberate endogen [1].  

Din punct de vedere al structurii chimice, -adrenoblocantele au multe în comun. Practic, 

toate aceste medicamente sunt derivați ai 1-ariloxi-3-aminopropan-2-olului, a cărui poziție C1 

întotdeauna posedă o grupare aromatică substituită sau nesubstituită, conectată la restul catenei printr-

o legătură eterică. Gruparea R la atomul de azot din regiunea propanoică trebuie să fie reprezentată 

fie de o grupare terț-butil, fie de o grupare izopropil [1].  

 

 

Figura 1. Structura generală a derivaților de 1-ariloxi-3-aminopropan-2-ol 

 

Metoprolol 

 

 

1. Structură chimică și utilizări      

Metoprololul este un antagonist cardioselectiv al receptorilor -adrenergici, dezvoltat în 1969 

și aprobat de FDA (Autoritatea SUA pentru Administrarea Alimentelor și Medicamentelor) în 1978, 

comercializat sub numele de Lopressor [2]. Acesta este utilizat pentru o serie de afecțiuni precum: 

hipertensiune arterială, angină, infarct miocardic acut, tahicardie ventriculară, insuficiență cardiacă 

congestivă și prevenirea migrenei. De asemenea, este folosit și ca adjuvant în tratamentul 

hipertiroidismului [3].  
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Structura chimică a metoprololului este reprezentată de o propanolamină, mai exact 1-

(propan-2-ilamino)propan-2-ol, substituită în poziția 1 cu o grupare 4-(2-metoxietil)fenoxi (Figura 

2). Metoprololul are denumirea IUPAC 1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol. 

 

 

Figura 2. Structura metoprololului 

 

Medicamentul conține un stereocentru și este format din doi enantiomeri (Figura 3). Izomerul 

levogir al acestui medicament manifestă efect adrenoblocant mult mai puternic decât izomerul 

dextrogir; cu toate acestea, metoprololul este produs și utilizat ca amestecuri racemice [1]. 

 

 

Figura 3. Structurile enantiomerilor metoprololului 

 

Substanța activă, metoprololul, este utilizată fie ca tartrat de metoprolol, fie ca succinat de 

metoprolol (Figura 4). Tartratul este o formulare cu eliberare imediată, iar succinatul este o formulă 

cu eliberare prelungită. Compusul activ poate fi combinat cu hidroclorotiazidă, un diuretic, într-un 

singur comprimat [1]. 

 

 

Figura 4. Structurile tartratului și succinatului de metoprolol 
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2. Reacții adverse 

Cele mai multe efecte adverse ale metoprololului sunt manifestări ale blocării receptorilor -

adrenergici. Acestea includ bradicardie, hipotensiune arterială și extremități vascularizate ineficient. 

În special în cazul pacienților cu astm bronșic sau boală pulmonară obstructivă, metoprololul poate 

accentua bronhospasmul și trebuie evitat [4]. 

 

3. Retrosinteza metoprololului 

În urma deconexiunii (scindării) legăturii C-N se obțin doi sintoni (fragmente rezultate în 

urma deconexiunii), un sinton acceptor și unul donor, ai căror echivalenți sintetici (reactivi purtători 

ai sintonilor) sunt reprezentați de izopropilamină și de un fenol O-alchilat cu oxid de propilenă (2-

metiloxiran). În continuare, fenolul ce prezintă catena laterală oxiranică poate suferi o deconectare a 

legăturii C-C vecină oxigenului fenolic, cu obținerea unor sintoni ai căror echivalenți sintetici sunt 4-

(2-metoxietil)fenolul și epiclorhidrina, numită și 2-(clorometil)oxiran [5].   

    

Schema 1. Retrosinteza metoprololului 

 

4. Sinteza metoprololului 

     Conform literaturii de specialitate, metoprololul este sintetizat prin reacția 4-(2-

metoxietil)fenolului cu epiclorhidrina, numită și 2-(clorometil)oxiran, în prezența unei baze, 

izolându-se apoi 1,2-epoxi-3-[4′(2-metoxietil)fenoxi]-propanul. Acesta va reacționa cu 

izopropilamina, când are loc o deschidere a inelului epoxid formându-se metoprololul (Schema 3) 

[6]. 

 

Schema 2. Sinteza metoprololului pornind de la 4-(2-metoxietil)fenol 
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5. Rute alternative de retrosinteză și sinteză 

  Retrosinteza conform Schemei 3 presupune deconexiunea legăturii C-O, echivalenții sintetici 

fiind reprezentați de un ion fenoxid și o amină disubstituită cu izopropil și 2-metiloxiran.  

Ionul fenoxid poate fi obținut de la fenolul corespunzător, adică 4-(2-metoxietil)fenol. Acesta 

poate fi sintetizat prin reducerea legăturii carbonilice de natură cetonică din poziția C1 a catenei 

laterale eterice, compus carbonilic ce poate suferi o deconexiune la legătura C-O. Sintonii obținuți au 

ca echivalenți sintetici 2-bromo-1-(4-hidroxifenil)etan-1-onă și etoxid de sodiu. 

Amina poate fi sintetizată plecând de la epiclorhidrină și izopropilamină. 

 

Schema 3. Retrosinteza metoprololului 

 

 Sinteza metoprololului (Schema 4) pornește de la 2-bromo-1-(4-hidroxifenil)etan-1-ona care 

este tratată cu metoxid de sodiu la 50oC, având loc o substituție nucleofilă bimoleculară (SN2) cu 

obținerea eterului corespunzător. În plus, fenolul va fi transformat în fenoxid ca urmare a naturii 

bazice a metoxidului de sodiu. Gruparea carbonilică poate fi redusă prin intermediul reacției de 

reducere Wolff–Kishner, prin tratare cu hidrazină în mediu bazic.  

     Clorura de izopropil este tratată cu amoniac în scopul obținerii izopropilaminei care urmează 

să reacționeze cu epiclorhidrină, obținându-se o amină disubstituită cu izopropil și 2-metiloxiran. Este 

posibilă deschiderea ciclului oxiranic în cadrul acestei etape cu formarea 1-cloro-3-

(izopropilamino)propan-2-olui. Reacția ambilor intermediari cu fenoxidul duce la formarea aceluiași 

compus, adică metoprololul, acest lucru indicând flexibilitatea căii sintetice.  
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Schema 4. Sinteza metoprololului 

 

Concluzii 

Introducerea -adrenoblocantelor în medicină a fost unul dintre principalele progrese ale 

farmacologiei sistemului cardiovascular. Inițial, aceste medicamente au fost utilizate numai în 

tratarea hipertensiunii esențiale. În prezent, ele sunt utilizate în tratarea anginei, aritmiei, migrenelor 

și a glaucomului [1]. 
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GRAFICE pH-pC PENTRU ACIZI MONOPROTICI
(Partea a II-a)

Abstract

Graficele pH-pC sunt o ilustrare a tuturor ecuat,iilor de determinare a pH-ului. Folosind

aceste grafice, se pot identifica us, or cele mai bune aproximat,ii în funct,ie de concentrat,ia

substant,ei luate în lucru. Mai mult, se pot trage concluzii asupra comportamentului acido-bazic

al speciilor chimice.

1 Aproximat, iile liniare

Precum am văzut în partea I a prezentului articol, aproximat,iile liniare sunt destul de precise

când vine vorba de calcule orientative, eroarea relativă fiind de obicei de ordinul 10−3 (0,1%).

Totus, i, există zone din domeniul de pC în care ecuat,ia generală deviază de la liniaritate, acestea

fiind în apropierea valorilor pKa s, i pKw/2. Pentru a putea obt,ine valori mai precise pentru aceste

port,iuni se pot folosi o serie de aproximat,ii neliniare, acesta fiind subiectul discut,iei părt,ii a II-a.

Vom începe amintind ecuat,ia generală care caracterizează concentrat,ia ionilor hidroniu dintr-o

solut,ie de acid monoprotic.

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C (E.30)

Aceasta este o ecuat,ie de gradul 3, fiind foarte precisă. Pentru aproximat,ii neliniare vom reduce

gradul de la 3 la 2, obt,inând ecuat,ii pătratice. Aproximând mai departe se pot obt,ine ecuat,ii liniare

(de gradul 1). Astfel, putem observa că precizia unei aproximat,ii cres, te cu gradul ei, dar totodată

scade s, i accesibilitatea folosirii acesteia.
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2 Aproximat, ii neliniare

Vom studia acum aproximat,iile de gradul 2 ce pot rezulta din ecuat,ia generală, pe care le vom

numi aproximat,ii neliniare. Acestea se aplică specific pentru cele două clase de acizi (însemnând

că aceeas, i aproximat,ie nu este eficientă decât pentru clasa de acizi pentru care a fost gândită). De

această dată, vom lucra direct pe ecuat,ia generală, efectuând simplificări pe baza comportamentului

acido-bazic studiat.

2.1 Comportamentul de acid la concentrat, ie semnificativă

În această situat,ie considerăm că acidul este destul de concentrat pentru a contribui la valoarea

pH-ului mult mai mult decât apa. Practic, neglijăm ionii [HO−] din ecuat,ia de bilant, al sarcinilor,

care corespunde primului termen din ecuat,ia generală.

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C ≈ Ka

[H3O+]+Ka
·C (E.31)

Rearanjând termenii, obt,inem o ecuat,ie de gradul al doilea:

[H3O+]2 +Ka · [H3O+]−Ka ·C = 0 (E.32)

Rezolvând obt,inem următoarea formulă de calcul (graficul este prezentat în Figura 1):

[H3O+] =
−Ka +

√
K2

a +4 ·Ka ·C
2

(E.33)

pC

pH

A B

a)

pKa pKw

2

pC

pH

D

b)

pKb

Figura 1. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid la
concentrat,ie semnificativă pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.
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Observăm că aproximat,ia este precisă pentru intervalele A s, i B, deci însumează comportamen-

tele de acid slab s, i acid tare. Practic, ecuat,ia surprinde contribut,ia acidului la valoarea pH-ului.

Pentru acizii ionizabili part,ial, singura astfel de contribut,ie se poate identifica în intervalul D.

2.2 Comportamentul de acid tare la dilut, ie mare

Considerăm un acid destul de tare pentru a ioniza total. Acest lucru se traduce printr-o constantă

de aciditate mare. Astfel, aplicăm aproximat,ia de mai jos în ecuat,ia generală:

[H3O+]+Ka ≈ Ka (E.34)

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C ≈ Kw

[H3O+]
+

Ka

Ka
·C =

Kw

[H3O+]
+C (E.35)

Din nou, obt,inem o ecuat,ie de gradul 2, pe care o rezolvăm s, i o reprezentăm grafic (Figura 2).

[H3O+]2−C · [H3O+]−Kw = 0 (E.36)

[H3O+] =
C+

√
C2 +4 ·Kw

2
(E.37)

pC

pH

B C

a)

pKa pKw

2

pC

pH

C

b)

pKw

2

Figura 2. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid tare la
dilut,ie mare pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.

Aproximat,ia înglobează comportamentele de acid tare s, i acid diluat, corespunzătoare intervale-

lor B s, i C. În cazul acizilor ionizabili part,ial, nu se acoperă întreg intervalul E în care pH-ul este

apropiat de 7, deoarece, pe măsură ce acidul e mai slab, acest interval cres, te, iar ecuat,ia E.37 este

independentă de Ka, deci graficul nu îs, i modifică forma, spre deosebire de cel al ecuat,iei generale.
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2.3 Comportamentul de acid slab diluat

Considerăm un acid slab, deci care are Ka foarte mică. Putem face, atunci, următoarea

aproximat,ie:

[H3O+]+Ka ≈ [H3O+] (E.38)

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]+Ka
·C ≈ Kw

[H3O+]
+

Ka

[H3O+]
·C (E.39)

Rearanjând termenii din ecuat,ia E.39, obt,inem (reprezentarea grafică apare în Figura 3):

[H3O+] =
√

Ka ·C+Kw (E.40)

pC

pH

A E

a)

pKa pKb
pC

pH

D E

b)

pKb

Figura 3. Reprezentarea grafică a aproximat,iei corespunzătoare comportamentului de acid slab
diluat pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi ionizabili part,ial.

Această ecuat,ie se suprapune foarte bine pe întreaga lungime a graficului ecuat,iei generale în

cazul acizilor ionizabili part,ial, deoarece aces, tia nu prezentau caracter de acid tare. Pentru acizii

ionizabili total, aproximat,ia include comportamentele de acid slab s, i de acid diluat. Similar cu

subsect,iunea precedentă, nu se acoperă întreg intervalul corespunzător comportării ca acid diluat.

2.4 Privire de ansamblu

Se poate observa că primele două aproximat,ii se potrivesc pentru acizii ionizabili total, iar cea

de a treia pentru acizii ionizabili part,ial. Fiecare aproximat,ie, fiind ecuat,ie de gradul al doilea,

înglobează câte două aproximat,ii liniare, redând, astfel, s, i zona de tranzit,ie dintre acestea. Acum

putem calcula cu precizie mai mare pH-ul, inclusiv în regiunile în care ecuat,ia generală se abătea

considerabil de la liniaritate.



CHIMIA-revistă pentru elevi-Nr.11/2021 - Edit,ie nouă 44

Suprapunem acum aproximat,iile neliniare relevante pentru fiecare clasă de acizi (Figura 4).

pC

pH

pKa

a)

pKw

2

pC

pHb)

pKb

Figura 4. Reprezentarea grafică a aproximat,iilor neliniare pentru: a) acizi ionizabili total; b) acizi
ionizabili part,ial.

Se remarcă faptul că aproximat,iile urmăresc mult mai în de aproape graficul ecuat,iei generale.

Acum s, i regiunile de tranzit,ie dintre aproximat,iile liniare sunt acoperite (Figura 5).

pC

pH

pKa

pC

pH

pKw

2

pC

pH

pKb

Figura 5. Regiunile de abatere a ecuat,iei generale de la liniaritate s, i aproximat,iile neliniare

Desigur, acelas, i lucru este ilustrat s, i de precizia rezultatelor calculelor de pH din tabelele 1 s, i 2.

Calcularea pH-ului
Concentrat, ia în scară logaritmică (pC)

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Ecuat,ia generală 1,311 1,834 2,408 3,116 4,016 5,002 5,996 6,791 6,978 6,998

Aproximat,ii neliniare 1,311 1,834 2,408 3,116 4,016 5,002 5,996 6,971 6,978 6,998

Comportament acid la concentrat,ie semnificativă acid tare la dilut,ie mare

Tabelul 1. Valoarea pH-ului pentru acidul fluoroacetic (pKa = 2,60), la diverse concentrat,ii,
obt,inută din ecuat,ia generală s, i din aproximat,iile neliniare
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Calcularea pH-ului
Concentrat, ia în scară logaritmică (pC)

0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Ecuat,ia generală 5,300 5,799 6,292 6,727 6,951 6,995 6,999 7,000 7,000 7,000

Aproximat,ia neliniară 5,300 5,799 6,292 6,727 6,951 6,995 6,999 7,000 7,000 7,000

Comportament acid slab diluat

Tabelul 2. Valoarea pH-ului pentru clorura de metilamoniu (pKa = 10,60, deci pKb = 3,40), la
diverse concentrat,ii, obt,inută din ecuat,ia generală s, i din aproximat,ia neliniară

Precizia pornes, te de la 4 cifre semnificative, eroarea relativă maximă fiind de ordinul 10−5

(0,001%). Este clar că aceste aproximat,ii sunt foarte exacte, dar sunt mai complexe. Întocmim

acum un tabel recapitulativ cu aproximat,iile neliniare studiate (Tabelul 3).

Clasa acidului Interval Aproximat, ie Comportament

Acizi ionizabili total
pC <

pKw

2
[H3O+] =

−Ka +
√

K2
a +4 ·Ka ·C
2

acid la concentrat,ie semnificativă

pC > pKa [H3O+] =
C+

√
C2 +4 ·Kw

2
acid tare la dilut,ie mare

Acizi ionizabili part,ial întreg domeniul [H3O+] =
√

Ka ·C+Kw acid slab diluat

Tabelul 3. Aproximat,iile neliniare s, i intervalele pe care se aplică

3 Experimental

Desigur, orice rezultat teoretic trebuie sust,inut de dovezi experimentale. În acest sens, am

realizat o serie de măsurători (Figura 6) cu un pH-metru, pentru acidul formic (HCO2H, pKa =

3,75). Am preparat o solut,ie de concentrat,ie 1 M, deci cu pC = 0, i-am măsurat pH-ul, am diluat-o

de 10 ori s, i am repetat acest proces de măsurare s, i diluare. Am obt,inut valori relevante doar până

la concentrat,ia de 10−5 M (pC = 5), deoarece, la concentrat,ii foarte mici ale acidului luat în lucru,

influent,a dioxidului de carbon din aer devine semnificativă. Acesta este implicat într-un echilibru

cu apa (R.3).

CO2 + H2O H2CO3
−H+

+H+ HCO−3
−H+

+H+ CO2−
3 (R.3)
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Conform problemei preparatorii cu numărul 12 de la Olimpiada Internat,ională de Chimie din

2021 [1], apa pură, în contact cu dioxidul de carbon atmosferic îs, i schimbă pH-ul până la valoarea

5,60. Astfel, măsurătorile care se apropie de această valoare a pH-ului se abat de la valoarile

teoretice, deoarece contribut,ia dioxidului de carbon devine comparabilă cu cea a acidului. În cazul

de fat,ă, ultima valoare, conform aproximat,iei de acid tare, ar fi trebuit să fie în jur de 6, mai mare

decât 5,60, rămânând astfel vizibilă doar prezent,a dioxidului de carbon.

−2 2 4 6 8

2

4

6

8

pC

pH
pC pH

0 1,49

1 2,13

2 2,68

3 3,32

4 4,06

5 4,93

6 5,47

Figura 6. Măsurători experimentale ale pH-ului pentru concentrat,ii diferite ale acidului formic
(pKa = 3,75). Punctul marcat cu albastru reprezintă o măsuratoare afectată de dioxidul de carbon
atmosferic.

Vom compara acum setul de date cu aproximat,iile liniare relevante (Figura 7). Observăm

că primele 4 valori, corespunzătoare comportamentului de acid slab sunt deviate de la dreapta

teoretică, astfel că le-am fitat liniar (dreapta ros, ie) s, i am obt,inut o ecuat,ie cu parametri us, or diferit,i.

Pentru celelalte 2 valori, corespunzătoare comportamentului de acid tare, exista o concordant, ă mult

mai bună între teorie s, i dovezile experimentale (eroarea relativă fiind de ordinul 10−2, adică 1%).
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−2 2 4 6 8

2
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pC

pH

pKa

pKw

2

y = 0,500 · x+1,875 (acid slab)
y = 0,604 · x+1,499

y = x (acid tare)

Figura 7. Compararea datelor experimentale cu aproximat,iile teoretice

Explicat,ia ar fi abaterea activităt,ii de la valoarea concentrat,iei [2], care activitate este cea care

intervine, de fapt, în ecuat,iile echilibrelor chimice. Apare, astfel, un factor γ , care produce această

diferent,ă:

aH3O+ = γ · [H3O+] (E.41)

Astfel, putem ret,ine că la concentrat,ii mai mari de 0,001 M apar devieri de la comportamentul

teoretic, motiv pentru care aproximat,iile se aplică mai precis în cazul solut,iilor mai diluate.

4 Cum să aplicat, i s, i voi metoda grafică

Des, i ecuat,iile pot părea complicate la început, cu ajutorul unui program care să reprezinte

grafice, munca poate fi mult us, urată. În acest sens, dacă reprezentăm ecuat,ia generală ca ecuat,ie

implicită s, i suprapunem graficul unei aproximat,ii, putem urmări us, or în ce port,iune se suprapune.

Acest lucru ne indică pe ce interval de pC putem aplica o anumită aproximat,ie.

Concret, în scopul testării unei aproximat,ii pentru o anumită substant, ă, întâi deducem expresia

ecuat,iei generale pentru clasa acido-bazică corespunzătoare (acizi monoprotici, diprotici, baze

monoprotice, amfoteri etc.), s, i realizăm graficele. Pentru exemplificare, vom afla în ce interval de
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concentrat,ie se comportă ionul bicarbonat ca o bază slabă. Ionul bicarbonat este un amfoter (vezi

R.3), iar ecuat,ia generală ce se poate obt,ine printr-un rat,ionament similar cu cel folosit în partea I

pentru acizii monoprotici, este (demonstrat,ia concretă va fi prezentată într-un viitor articol, ce va

trata speciile amfoterice):

[H3O+] =
Kw

[H3O+]
− [H3O+]2

[H3O+]2 +[H3O+] ·Ka1 +Ka1 ·Ka2
·C (E.42)

Aproximat,ia de bază slabă se obt,ine, din nou, printr-un rat,ionament similar cu cel prezentat în

partea I, s, i are ecuat,ia:

pH =
pKw +pKa−pC

2
(E.43)

Reprezentând aceste două ecuat,ii grafic (Figura 8) observăm că aproximat,ia este valabilă pe

intervalul 4 < pC < 6. Astfel, ionul bicarbonat poate act,iona ca bază, în solut,iile mai diluate.

−4 −2 2 4 6 8 10 12 14

−4

−2

2

4

6

8

10

12

pC

pH

pKa1pKb2

HCO−3
pKa1 = 6

pKa2 = 10

E.42

E.43

Figura 8. Graficul pH-pC pentru ionul bicarbonat, respectiv aproximat,ia de bază slabă.

5 Concluzii s, i perspective

Precum am evident,iat s, i în partea I, articolul prezent evident,iază o metodă mai accesibilă de a

testa diverse aproximat,ii, care devin relevante pentru intuirea unei comportări acido-bazice a unei
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substant,e în anumite domenii de concentrat,ie. În funct,ie de necesităt,i, se pot folosi aproximat,ii

mai complexe sau mai simple. Dar, pentru toate, poate fi apreciată calitativ precizia, verificând

grafic, în diverse software-uri, cât de aproape urmează o aproximat,ie ecuat,ia generală. Concluzii

interesante se pot observa pentru speciile amfoterice, care vor fi studiate într-un viitor articol.

6 Exercit, ii

Analog cu partea I, am inclus o serie de exercit,ii. Se vor considera doar solut,ii apoase, cu

pKw = 14,00. Valorile pKa au fost preluate de la [3].

1. Se consideră o solut,ie de acid fluoroacetic (pKa = 2,66) de concentrat,ie 10−3 M. Calculat,i pH-ul

acesteia folosind, pe rând, aproximat,iile liniară s, i neliniară potrivite. Care dintre valori este mai

precisă? Cum se explică diferent,a relativ mare dintre valori?

2. Calculat,i pH-ul pentru o solut,ie de fenol (pKa = 9,95) de concentrat,ie 10−4 M, folosind

aproximat,ia corespunzătoare.

3. Pentru ionul fluorură (pKa = 3), deducet,i ecuat,ia generală s, i aproximat,iile liniare corespunză-

toare (folosind rat,ionamentul din partea I) s, i, folosind metoda grafică prezentată în sect,iunea 4,

determinat,i care dintre aproximat,ii poate fi folosită pentru a calcula pH-ul unei solut,ii de fluo-

rură de potasiu de concentrat,ie 0,01 M. Recomand folosirea programului GeoGebra, accesibil la

https://www.geogebra.org/graphing?lang=en.

Notă: Rezolvarea o vet,i găsi în Nr. 12 al CHIMIA-Revistă pentru elevi.
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INTERVIU 

 

cu Sonia Filothea Gheorghe, eleva care la Etapa Națională a Olimpiadei de Chimie din acest an  a 

obținut locul I și punctajul maxim atât la proba teoretică cât și la cea practică. 

 

 

Sonia, te rog să ne spui câte ceva despre tine?  

 Numele meu este Sonia Gheorghe, am cincisprezece ani și sunt elevă în clasa a VIII-a la 

Colegiul Național ,,Grigore Moisil” din București. Încă din clasele primare am fost o împătimită a 

științelor exacte, participând la Olimpiade Naționale de Informatică 4 ani la rând, cât și la fizică în 

clasele a 6-a și a 7-a. Însă adevărată mea dragoste mi-am descoperit-o în clasa a 7-a când am făcut 

oficial cunoștință cu chimia. 

 

Ce te-a atras spre chimie?  

 Greu de răspuns la această întrebare. Cu siguranță sunt mulți factori care au condus la această 

pasiune. Pe de-o parte tot ce este în jurul nostru este chimie... de la aerul pe care îl inspirăm până la 

tricoul pe care îl purtăm pe noi acum. Este o știință indispensabilă vieții și care totodată are numeroase 

fațete pe care pot să le descopăr pe viitor. Înțelegând chimia poate reușim să deslușim o fărâmă din 

misterul existenței noastre sau, cine știe, să ne pierdem și mai tare în necunoscut. Sunt o fire dornică 

de cunoaștere și fiecare informație nouă mă face să îmi ridic și mai multe semene de întrebare și astfel 

să descopăr și mai multe curiozități. 

            Chimia, spre deosebire de alte științe exacte, mi se pare mai atractivă deoarece are și o parte 

vizuală, experimentală. Informația teoretică este mai ușor de asimilat văzând cu ochii tăi cum 

reacționează compușii între ei. 

Personalități      Interviuri 
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Cu siguranță că un element important în această ecuație a fost prezența unui catalizator, și 

anume, doamna profesor Iuliana Costeniuc. Un cadru didactic extraordinar de dedicat, care mereu și-

a rupt inclusiv din timpul liber pentru a mă ghida și însoți pe acest drum. 

 

De ce ai ales să participi la olimpiada de chimie? 

 Sunt o fire foarte competitivă și sunt obișnuită cu concursurile încă din clasa 0. Participarea 

la această olimpiadă a fost mersul firesc al lucrurilor. Încă de când am luat în calcul participarea la 

olimpiadă, scopul meu a fost să îmi văd numele pe prima poziție a clasamentului. Pregătirea pentru 

chimie nu a fost nicicum o corvoadă, ci o pauză de relaxare între variantele de română și de 

matematică pentru Evaluarea Națională.  

 

Ce a însemnat pentru tine calificarea și participarea la Olimpiada Națională de Chimie? 

 Calificarea a reprezentat prima piatră a drumului ales de mine și, aparent, este drumul după 

care îmi voi ghida cel mai probabil existența. 

            Participarea în sine la această ediție a olimpiadei post pandemie a fost o experiență nouă și 

pentu mine. Deși am mai participat la olimpiade naționale am avut ghinionu, dacă pot să spun așa, să 

se desfășoare fie în București fie online... în cazurile fericite...fie deloc.  

 

Ne poți împărtăși câteva impresii legate de Etapa Națională a Olimpiadei de Chimie, 

desfășurată la Baia Mare în perioada  14 – 19 aprilie 2022? 

 M-am simțit în elementul meu să fiu înconjurată de persoane cu care împart aceeași pasiune 

și să pot să am conversații pe teme de interes pentru mine. În viața de zi cu zi nu prea am ocazia să 

susțin un dialog despe chimie... maxim un 

monolog care nu este mereu ascultat până la 

capăt. 

            Am reușit să îmi fac și câțiva prieteni 

cu care sper să mă revăd la cât mai multe 

olimpiade pe viitor. Sper să desoperim 

împreună atât țara cât, de ce nu, și alte colțuri 

ale lumii prin concursurile de chimie. 

              

Personalități      Interviuri 
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Știu că de curând ai câștigat și premiul II la Concursul Național de Comunicări Științifice 

„Chimia-prieten sau dușman?!” organizat de Facultatea de Chimie a Universității din 

București. Felicitări! Care a fost titlul lucrării prezentate de tine și cum ai ales subiectul 

abordat?  

 Alături de colegul meu, Rareș Șerban Feraru, am susținut lucrarea intitulată ,,Studiul unor 

compuși ai cromului”. Am ales această tema din două motive. Pe de-o parte, mi-am dorit să reproduc 

unul dintre primele experiemte văzute pe internet și anume sinteză clorurii de cromil, un lichid roșu, 

volatil și coroziv. Pe de altă parte, descompunerea dicromatului de amoniu a fost primul experiment 

realizat de doamna profesoară la clasă. Aceste experiențe au stârnit în mine dorința de a afla mai 

multe despre acest element toxic, dar spectaculos. 

 

Ce planuri de viitor ai? Dorești să participi și în următorii ani la olimpiadele și concursurile de 

chimie? 

 Cu siguranță voi participa la edițiile viitoare ale olimpiadei de chimie. Obiectivul meu este ca 

din clasa a IX-a să particip la probele de baraj și sper să fac o figura cât mai fumoasă. De acolo vom 

mai vedea pe parcurs. 

            Pe viitor mă văd cercetător în chimie, cel mai probabil, dar până acolo mai am de trecut prin 

câteva etape. În viitorul apropiat aleg să rămân la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București 

la clasa de științele naturii unde sunt susținută să fac performanță. 

            În ceea ce privește facultatea nu sunt încă decisă, mai având încă 4 ani în față în care se pot 

schimbă multe date ale problemei, însă iau în calcul Facultatea de Chimie din cadrul Universității din 

București. Chiar am în plan ca de la anul să reușesc să strecor 

câteva cursuri de la facultate prin programul meu. 

 

În final te rog să ne mai divulgi câteva secrete despre tine. Ce 

alte materii/discipline îți mai plac? Ce hobby-uri ai și cum îți 

place să îți petreci timpul liber?  

 Surprinzător sau nu, în timpul liber aleg să fac tot chimie. 

De asemenea mă relaxez ascultând muzică, desenând, gătind și 

mai nou, grădinărind.           

 

 Îți dorim mult succes în continuare și sperăm să îți continui 

drumul spre tainele și frumusețile CHIMIEI. 

Personalități      Interviuri 
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EXPERIMENTEAZĂ 

 

Efectuarea experimentelor practice este uneori îngreunată de lipsa materialelor și a 

substanțelor necesare. Prin urmare în această rubrică încercăm să oferim exemple de experimente 

care pot să fie efectuate chiar și cu materiale și substanțe care se găsesc în mod uzual în gospodărie. 

Pentru rubrica din acest număr ne-am propus să prezentăm un experiment din sfera 

electrochimiei. În continuare vom prezenta o electroliză, adică o reacție chimică care are loc la 

trecerea curentului electric. 

Materiale necesare: avem nevoie de un pahar de plastic de aproximativ 150mL (se pot utiliza 

și borcane/pahare din sticlă), o linguriță, două cuie mari de aproximativ 10 cm lungime, 2 conectori 

cu crocodili (sau 2 fire acoperite cu izolație), o baterie. 

Pe lângă aceste materiale mai avem nevoie de 10 g de sare de bucătărie și câteva picături 

dintr-un indicator de pH (dacă avem la dispoziție putem utiliza fenolftaleina, sau în caz contrar un 

extract din varza roșie care conține antociani – pentru preparare vezi articolele anterioare din această 

rubrică) 

Cum procedăm?   

Introducem în pahar 100 mL de apă, adăugam sarea și amestecăm până la dizolvarea 

completă. Conectăm câte un cui la unul din capetele celor 2 conectori și apoi le introducem, capătul 

opus, în paharul cu soluție salină. Capetele libere ale conectorilor fixați de cele 2 cuie le legăm la 

bornele bateriei (unul la + și celălalt la -) 

Ce observăm? Datorită trecerii curentului electric prin celula de electroliză se generează 

hidrogen sub formă de bule la unul dintre electrozi (unul dintre cuie) și respectiv se observă 

modificarea culorii indicatorului de pH datorită formării hidroxidului de sodiu. 

 

 

Nu este magie, este CHIMIE! Distracție plăcută! 

 

 

Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii 

 

CHIMIE experimentală 
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Ediția a IV-a a Concursului Național  

CHIMIA  – Artă între Ştiinţe 

 

 

Așa cum deja ne-am obișnuit la începutul primăverii, în Facultatea de Inginerie Chimică și 

Biotehnologii din Universitatea Politehnica din București, îi punem la încercare pe elevii pasionați 

de chimie din clasele IX – XII, în cadrul unei competiții apreciate, Concursul Național – CHIMIA 

Artă între Științe. 

Deși în acest an condițiile pandemice s-au mai îmbunătățit comparativ cu anii anteriori, am 

ales să păstrăm concursul tot în varianta online pentru a facilita participarea unui numar cât mai ridicat 

de participanți iubitori de chimie, care și-au testat cunoștințele pe cele 2 secțiuni: chimie organică și 

chimie anorganică. 

Beneficiind de paltformele on-line disponibile la nivelul universității și utilizând experiența 

dobândită în ultimele 2 ediții, ne-am reunit din nou, în data de 9 aprilie 2022, membrii juriului și a 

comitetului de organizare, împreună cu elevii concurenți, pe platforma 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 956 de elevi, au răsplătit eforturile noastre. Desfășurarea în sistem on-

line a facilitat participarea liceenilor din numeroase localități ale țării, unele situate la distanță 

considerabilă de București, spre exemplu: Suceava, Huși, Piatra-Neamț, Târgu Neamț, Oradea, 

Petroșani, Satu Mare, pentru care participarea în prezență fizică ar fi implicat o călătorie îndelungată 

și obositoare. 

 Dintre cei 732 de concurenți înscriși la disciplina Chimie Organică, un număr de 16 au reușit 

să obțină punctajul maxim (100 puncte), iar 118 au obținut un punctaj cuprins între 91-100 de puncte 

obținând Premiul I. Dintre cei 224 de concurenți de la disciplina Chimie Anorganică, 8 au reușit să 

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

 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 11 

aprilie 2022 și a fost transmisă în direct pe Facebook (https://www.facebook.com/FCASM.UPB ). 

  

 

 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Cu toate dificultățile de comunicare ridicate de sistemul de concurs online, cât și dorinței de 

revenire la normalitate generată de dorul de interacțiune și intâlnire față în față cu candidații și cadrele 

didactice care au îndrumat activitatea lor, Concursul Național – CHIMIA Artă între Științe a reusit 

înca o dată să ne aducă împreuna chiar și pentru câteva ore, în mediul virtual, dar pe tărâmul magic 

al chimiei.  

Analizând provocarile prezentului, dar mai ales cele ale viitorului, acum mai mult ca oricând 

avem nevoie de tineri care să se pregătească temeinic în domeniul chimiei și al științelor, astfel încat 

să fie capabili să găsească răspunsuri la problemele din ce în ce mai complexe cu care ne confruntăm. 

 

  Ș.L. Dr. Ing. Cristina TODAȘCĂ 

Prodecan - Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii,  

Universitatea Politehnica din București 

 

  

 

... Wilhelm Conrad RÖNTGEN, cel care în 1985 a descoperit razele X, 

pentru care în 1901 a primit Premiul Nobel pentru fizică, a fost exmatriculat pe 

nedrept de la Școala Tehnică din Utrecht pe motiv că ar fi făcut o caricatură a 

unui profesor, deși autorul fusese altcineva.  

[https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1901/rontgen/biographical/] 

 

 

 

GLUME  

 Chimiștii sunt fericiți în laborator pentru că acolo sunt în elementul lor. 

[https://parade.com/1043433/marynliles/chemistry-jokes/] 

 

 La ora de chimie profesorul întreabă: 

- Bulă, ce este chimia? 

- Dacă Dumneavoastră nu știți, eu de unde să știu? 

 

Concursuri/Activități/Evenimente cu tematică din domeniul CHIMIEI  
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Probleme pentru începători 

 
CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE 

 

Problema 1.  

 Rezolvare:  

a) din raportul molar, considerǎm: n CaCO3 = 2a mol, n CaSO4= a mol 

folosind relaţia n = 
𝑚

𝑀
, m = n ∙ M 

M CaCO3 = ACa+AC+3AO= 40 + 12 + 3∙16 = 100 g/mol 

M CaSO4= ACa+AS+4AO= 40 + 32 + 4∙16 = 136 g/mol 

m CaCO3=2a ∙ 100 = 200a grame; m CaSO4= a∙136 = 136a grame;  mam =  336a grame; 336a = 33,6;  

a = 0,1; n CaCO3 = 0,2 mol CaCO3; n CaSO4= 0,1 mol 

b) legǎtura cantitativǎ (de masǎ, de mol) între substanţa compusǎ şi fiecare element se face cu ajutorul 

masei molare:  

1 mol CaCO3 .... 40 g Ca ... 12 g C ... 48 g O;         1 mol CaSO4 …… 40g Ca ….32 g S ….64 g O 

0,2 mol CaCO3…x ………… y …..……z     ;         0,1 mol CaSO4 ….. r ………. p ……….q 

mCa din am = x+r =8 +4=12 g; mC din am =y=2,4 g; mS din am =p= 3,2 g; mO din am = z+q=9,6+6,4 = 16g 

raport masa Ca : C : S : O = 12 : 2,4 : 3,2 : 16 =3 : 0,6 : 0,8 : 4 =  15 : 3: 4 : 20 

c) % Ca = 
𝑚𝐶𝑎

𝑚 𝑎𝑚
 ∙ 100 = 

12

33,6
 ∙ 100 = 35,71%; % C = 

𝑚𝐶

𝑚 𝑎𝑚
 ∙ 100 = 

2,4

33,6
 ∙ 100 = 7,14%;  

% S = 
𝑚𝑆

𝑚 𝑎𝑚
 ∙ 100 = 

3,2

33,6
 ∙ 100 = 9,52%; % O = 

𝑚𝑂

𝑚 𝑎𝑚
 ∙ 100 = 

16

33,6
 ∙ 100 = 47,61% 

 

 

 

 

Rezolvarea problemelor propuse în numărul 10 al revistei CHIMIA 
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Problema 2. 

Rezolvare:  

a) M MgSO4∙ nH2O = M MgSO4 + n ∙ M H2O = (120 + 18n) g/mol 

(120 + 18n) g MgSO4∙ nH2O …………………………. 120g MgSO4 

1230 g MgSO4∙ nH2O ………………………………… 600 g MgSO4 

(120 + 18n) ∙ 600 = 1230 ∙ 120 ; n = 7 

Formula chimicǎ a cristalohidratului: MgSO4 ∙7H2O 

b) md = 600 g MgSO4 

ms = mcristalohidrat + mapǎ adǎugatǎ = 1230 + 770 = 2000 grame soluţie  

 

c = 
𝑚𝑑

𝑚𝑠
 ∙ 100; c = 

600

2000
 ∙ 100 = 30% 

c) mO din soluţie = mO din cristalohidrat + mO din apa adǎugatǎ 

M MgSO4∙ 7H2O = 246 g/mol;       246 g cristalohidrat ……………11∙ 16 = 176 g O 

                                             1230 g cristalohidrat ………..…………… x 

x = 880 g O din cristalohidrat 

M H2O = 18g/mol;     18 g H2O ……………………. 16 g O 

                              770 g H2O ………..…………... y 

y = 684,44 g O din apa adǎugatǎ 

mO din soluţie = 880 + 684,44 = 1564,44 g 

%O = 
𝑚𝑂

𝑚𝑠
  ∙ 100 =   

1564,44

2000
 ∙ 100 = 78,22% 

 

Prof. Aurelia BURLAN 

Şcoala Gimnazialǎ „George Emil Palade”, Ploieşti 
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Rezolvarea problemelor propuse în acest număr al revisei CHIMIA

GRAFICUL pH-pC PENTRU ACIZI MONOPROTICI
(Partea I)

1. AcOH (pKa = 4,75): C = 10−6 M ⇒ pC = 6,00

- acid slab: pH =
pKa +pC

2
=

4,75+6,00
2

≈ 5,38

- acid tare: pH = pC = 6,00

- acid diluat: pH =
pKw

2
=

14,00
2

= 7,00

Valoarea din ecuat,ia generală (6,02) este mai apropiată de valoarea obt,inută din aproximat,ia de

acid tare, astfel că acidul acetic, la concentrat,ia 10−6 M, prezintă comportament de acid tare.

2. C = 10−3M ⇒ pC = 3,00

Condit,ia pentru comportamentul de acid slab este:

- pentru acizi ionizabili total: pC < pKa ⇒ pKa > 3,00

- pentru acizi ionizabili part,ial: pC < pKb

pKb = pKw−pKa ⇒ pKa < pKw−pC = 14,00−3,00 = 11,00 ⇒ pKa < 11,00

Astfel, selectăm din listă acizii cu 3,00 < pKa < 11,00: HSCN s, i PhOH

3.
pKw

2
=

14,00
2

= 7,00

Acizii ionizabili total au pKa < 7,00, în timp ce acizii ionizabili part,ial au pKa > 7,00:

- acizi ionizabili total: MeOH+
2 , HNO2, EtCO2H

- acizi ionizabili part,ial: NH+
4 , t-BuOH

4. C = 10−2 M ⇒ pC = 2,00

Observăm că pKa < 7,00 =
pKw

2
⇒ HCN este un acid ionizabil part,ial

pKb = pKw−pKa = 14,00−9,40 = 4,60

Deoarece pC < pKb, HCN se va comporta ca un acid slab. Aplicăm atunci aproximat,ia următoare:

pH =
pKa +pC

2
=

9,40+2,00
2

=
11,40

2
= 5,70
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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 

Diverse 

http://www.schr.org.ro/revista-chimia.php
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revistachimia.schr@gmail.com  

 

 

Exemple de figura și tabel cu legendă.  

 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ceai verde ceai alb ceai negru

mg EAC/g

 

Fig. 1. Conținutul total de polifenoli din ceaiuri exprimat în mg echivalent acid cafeic/ g ceai uscat 

(mg EAC/g) 

 

 

Tabelul 1. Concentratia de ioni de cupru și plumb din probe de ape din râul X recoltate din diferite 

puncte. 

 

Punct de 

recoltare 

Cu(II)  (g/L) Pb(II) (g/L) 

mai iulie mai iulie 

A 3,2 10-6 1,3 10-6  3 10-6 ND 

B 6.74 10-6 1,6 10-6 5,66 10-7 2,6 10-6 

C 1,93 10-6 4,1 10-6 1,83 10-6 1,8 10-6 

 

__________________________________________________________________________ 

Exemplu de text cu indicație bibliografică.  

Profesorul Gheorghe Spacu a obținut împreună cu colaboratorii săi peste 1000 combinații complexe 

[1]. Pentru caracterizarea acestor compuși a folosit diverse metode fizico-chimice [2]. Împreună cu 

colaboratorii săi Gh. Spacu a publicat peste 275 lucrări științifice [3]. 

 

Bibliografie. 

1. http://www.tsocm.pub.ro/revistachimia/Personalitati/02%20gh_spacu.htm 

2. S. Banciu, Gheorghe Spacu, Colecția „Savanți de pretutindeni” , Editura Științifică, 

București 1967. 

3. L. Misăilă, Gheorghe Spacu-Pionier al chimiei combinațiilor complexe, Studii și 

comunicări, VI, 353-360, 2013.  
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DECLARAȚIE 

 

 

Subsemnatul/subsemnata/subsemnații...................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

autor(i) al/ai materialului (articol, exerciții/problemă, descriere experiment, anunț/cronică eveniment) 

cu titlul ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

declar(ăm) pe propria răspundere că materialul trimis spre publicare în Revista CHIMIA, ce apare 

sub egida Societății de Chimie din România, este rezultatul muncii mele/noastre și este a fost realizat 

pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate și indicate în text ca note și ca bibliografie 

la sfârșitul materialului. Materialul reprezintă interpretare critică a autorilor și responsabilitatea 

asupra conținutului său revine în totalitate autorilor 

Declar(ăm) că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că materialul nu încalcă drepturile 

de proprietate intelectuală ale altcuiva. 

Declar(ăm) că materialul nu a fost publicat în altă revistă și nici nu este trimis spre publicare la o altă 

revistă. 

 

 

Data        Semnătura/semnături 
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Pentru a deveni membru al Societății de Chimie din România vă rugăm să completați cererea de mai 

jos. Mai multe informații găsiți pe site-ul SChR la secțiunea „Cum să deveniți membru?” 

http://www.schr.org.ro/  

 

 

 

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA 

Calea Victoriei  125, Sector 1,            Bucureşti 
www.schr.org.ro                                  CP 12-61 

 

 
Nr.:………… 

 
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
 

 NUMELE: ............................................................................. 

PRENUMELE: ............................................................................... 

Data naşterii: ..................... Locul naşterii: .................................... 

 Domiciliul: 

 Adresa: ......................................................................................... 

....................................................................................................... 

 Telefon / Fax: ........................................................ 

 E-mail: ................................................................... 

 Instituţia de învăţământ: 

 Liceul/Institutul/Universitatea:...................................................... 

 …………………………………………………………….. 

 Elev în clasa: .............. 

 Student la Facultatea: .................................................................... 

  …………………………………………………….anul ......... 
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