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INTERVIU CU DOAMNA PROF. DR. ING. ECATERINA
ANDRONESCU, MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

− Doamnă Ministru, de curând a fost aniversarea zilei dumneavoastră de naştere.
Cele mai alese gânduri şi urări de sănătate, bucurii şi numai împliniri din partea
Colectivului de Redacţie şi a cititorilor revistei CHIMIA. Vă oferim în dar o floare-
cea de pe coperta revistei noastre. Este vorba de Adenium, trandafirul deşertului,
simbol al vitalităţii şi al tinereţii veşnice, floarea care în Sahara renaşte după fiecare
ploaie, chiar după un "somn" de zeci de ani.

La redacţia revistei CHIMIA a fost primit un număr mare de întrebări din
partea elevilor de liceu pentru dumneavoastră. Dintre acestea am selectat 10 pe
care le-am considerat mai reprezentative. Pe acestea vi le voi adresa în
continuare.
1. „Am studiat după cel puţin două manuale alternative de Chimie în fiecare an. Am
constatat însă că şi problemele comune în cele două manuale (de ex. alchene,
compuşi carbonilici etc.) sunt tratate mult, mult diferit ca tipuri de reacţii şi mod de
abordare. Mie ce mi se va cere la bacalaureat sau la admitere? Care reacţii? Care
proprietăţi?"
− După mai mulţi ani în care învăţământul românesc a fost mai mult decât
conservator, cred că a venit vremea să acceptăm că şi sistemul de instruire al
tinerilor trebuie să ţină seama de dinamismul societăţii contemporane, de
fantasticele progrese în domeniul cunoaşterii. Programa pentru bacalaureat este
bine stabilită. Ea poate fi consultată de către dumneavoastră pe site-urile MEC
(www.edu.ro sau www.portal.edu.ro). Variantele de instruire sunt la alegerea
dumneavoastră. Unitatea prin diversitate constituie o alternativă eficientă de a
vedea "pădurea" fără a te împiedica de "copaci". Am convingerea că după ce veţi
accesa site-urile menţionate, nelămuririle dumneavoastră vor dispare.

2. „Examenul de bacalaureat nu mă înspăimântă. Am totuşi o întrebare: în accepţia
că pic la o materie şi iau note foarte mari la celelalte de ce nu mi se recunosc, la o
viitoare sesiune de bacalaureat , aceste note? Eu cred că ar fi corect ca un
examen promovat cu nota peste un anumit barem sa fie recunoscut!”
− Întrebarea dumneavoastră mă bucură mult. Aceasta, deoarece părerile enunţate
concordă cu cele ale MEC. Noi am propus deja un regulament privind organizarea

• Tinerii nu ştiu destul pentru a fi prudenţi. Prin umare ei încearcă să
realizeze imposibilul. Dacă sunt perseverenţi, de multe ori reuşesc (Pearl
S. Buck).

• − Aş dori să-mi daţi formula dumneavoastră de succes.
• − Este foarte simplă. Privesc întotdeauna insuccesul ca un inamic al

succesului, eşecurile nu mă descurajează şi mă străduiesc să învăţ din
ele. Merg totdeauna înainte indiferent câte greşeli aş face. Nu uit niciodată
că drumul spre succes este presărat în egală măsură cu eşecuri şi
realizări (Thomas J. Watson)
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examenului de bacalaureat (în curs de aprobare) conform căruia un examen
promovat cu o notă peste un anumit barem, în caz de nepromovare a
bacalaureatului, să fie recunoscut în sesiunile următoare. Consider că aşa este etic
şi drept.

3. „Am audiat cursurile unui Centru de Excelenta. Cred că înfiinţarea acestor
Centre reprezintă o idee foarte bună. Totuşi cred că ar fi bine dacă un număr mai
mic de profesori ar susţine prelegeri. Acum, fiecare două ore sunt ţinute de alt
profesor, nu ştie unul unde a rămas celălalt…etc. Cred de asemenea că şi nişte
ore de laborator ar fi binevenite.”
− Deficienţele semnalate de dumenavoastră în organizarea şi funcţionarea
Centrelor de Excelenţă par a fi reale şi generale. Ne propunem ca pe parcursul
anului viitor să ţinem seama de sugestiile tuturor elevilor care au audiat cursuri în
cadrul unor Centre de Excelenţă şi să introducem ca alternativă de pregătire şi
participarea cursanţilor la o serie de lucrări practice de laborator. Acest lucru se
impune şi datorită faptului că la o serie de confruntări internaţionale, olimpiade sau
concursuri, la care au participat elevi români, aceştia au dovedit o excepţională
pregătire teoretică, pregătire mult superioară celei practice. Să nu uităm, chimia
rămâne totuşi o ştiinţă a naturii prin excelenţă experimentală.

4. „Îmi este foarte greu să contactez toate Facultăţile de Chimie din ţară. Aş dori să
ştiu: programele de admitere, data susţinerii examenului /examenelor de admitere,
ponderea notei la bacalaureat. Exista un site al MEC unde pot găsi aceste date?”
− Toate datele solicitate de dumneavoastră le găsiţi detaliate pe site-urile
Facultăţilor de Chimie din ţară. O parte dintre acestea sunt prezentate în casetele
din partea inferioară a paginilor următoare.

5. „La noi în liceu, profesoara de chimie ne-a pus la dispozitie dischete cu
prezentarea Facultăţilor de Chimie de la Universitatea Politehnica din Bucureşti si
de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Cum am putea face rost
de materiale analoage referitoare la alte institute de învăţământ superior cu profil
chimic?”
− Mă bucură mult faptul că o serie de cadre didactice se implică în procesul de
orientare profesională a absolvenţilor, contribuind prin aceasta la o alegere
adecvată a viitoarei profesiuni. Consider că acţiunile de acest tip trebuie
generalizate deoarece dialogul constituie o alternativă eficientă de auto-înţelegere
şi auto-cunoaştere. Detaliile pe care le doriţi privind examenele de admitere le

Site-uri ale institutelor de învăţământ superior cu profil chimic
• Facultatea de Chimie -Universitatea Bucureşti -

www.unibuc.ro/ro/fac_fchim_ro
• Facultatea de Chimie Industrială,Universitatea Politehnica Bucureşti

www.chim.pub.ro
• Facultatea de Chimie I. G. Murgulescu Craiova

www.ucv.ro
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găsiţi pe aceleaşi site-uri ale unităţilor de învăţământ cu profil chimic din ţară.

6. „În curând vor apare în ziare, ca şi anul trecut, materiale de prezentare a
Facultăţilor de Chimie din ţară. (cum au apărut deja în revista CHIMIA). De ce nu
se prezintă concret şi condiţiile de viaţă oferite studenţilor în cămine, evident cu
precizarea costurilor (cămin, cantina etc.)?”
− Vom ţine seama de dorinţa dumneavoastră legitimă care probabil se regăseşte în
cazul unui număr mare de absolvenţi şi vom recomanda tuturor institutelor de
învăţământ din ţară ca în materialele de prezentare a facultăţilor alături de condiţiile
de admitere, specializări, profile, etc. să includă şi date concrete referitoare la
condiţiile de viaţă oferite studenţilor: cămine, cantine cu precizarea costurilor.
Precizez că posibilităţile de cazare ale institutelor de învăţământ superior variază în
limite largi, acestea reprezentând între 30 şi 80% din totalul studenţilor.

7. „De ce în România, pentru elevii de liceu cu rezultate excepţionale nu se atribuie
burse speciale în învăţământul superior şi nu se organizează cursuri speciale de
pregătire în facultăţi ? (programe analitice diferenţiate sub aspectul conţinutului şi
duratei, condiţii de viaţă şi studiu diferenţiate etc.) Astfel s-ar mai stopa migrarea
tineretului în Occident şi S.U.A.”
− Am convingerea că vă referiţi la o situaţie mai veche care a existat în
învăţământul universitar românesc. Actualmente studenţii cu rezultate profesionale
deosebite primesc "Burse de perfomanţă" şi toţi cei care au obţinut distincţii la
Olimpiadele Internaţionale beneficiază de o bursă specială "Meritul Olimpic" cu o
valoare de 2.000.000 lei lunar, timp de un an, cu posibilitatea de prelungire dacă
se menţin performanţele. Nu negăm faptul că încă prea mulţi tineri, absolvenţi de
liceu doresc să îşi continue studiile în străinătate. Considerăm însă semnificativ
faptul că dintre toţi premianţii români la Olimpiadele Internaţionale din anul şcolar
trecut unul singur a optat pentru a studia începând cu anul I în străinătate.
Regulamentul universitar prevede posibilitatea absolvirii a doi ani într-unul singur
tocmai pentru a veni în întâmpinare dorinţei studenţilor cu posibilităţi intelectuale
deosebite, de a scurta intervalul de şcolarizare. Considerăm însă că în această
direcţie sunt încă multe de făcut. Realizarea unor regulamente adecvate este
posibilă doar cu sprijinul dumneavoastră. Aşteptăm noi sugestii şi opinii.

8. „Nu mă pot decide: POLITEHNICĂ sau UNIVERSITATE. Aş vrea să ştiu dacă
după absolvirea Politehnicii pot preda în învăţământ şi invers, dacă un absolvent

• Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului, Universitatea
Ovidius Constanţa

www.univ-ovidius.ro
• Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea Babeş-Bolyai

Cluj-Napoca
www.ubbcluj.ro
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de Universitate poate lucra în producţie"
− Trebuie să încercaţi. Singurul care poate găsi un răspuns cu adevărat adecvat
problemei care vă preocupă sunteţi dumneavoastră, ţinând seama de înclinaţiile,
posibilităţile, pasiunile, dorinţele şi visele proprii. Orice om, pentru a putea lua o
decizie corectă, într-o problemă profesională sau de viaţă, trebuie să fie în deplină
cunoştinţă de cauză. În acest sens de ajutor vă pot fi site-urile menţionate în care
se realizează o prezentare a institutelor de învăţământ din ţară precum şi un dialog
direct purtat pe site-ul interactiv al revistei CHIMIA (www. tsocm.
pub.ro/revistachimia). Nu este de neglijat nici un contact direct cu o serie de
institute de învăţământ superior cu ocazia "Zilelor porţilor deschise" pe care
acestea le organizează. Referitor la oferta locurilor de muncă după absolvire: un
absolvent al Facultăţii de Chimie Industrială (învăţământ tehnic), dacă a urmat pe
parcursul facultăţii pachetul de cursuri de pedagogie, poate preda în învăţământul
preuniversitar. Un absolvent al Facultăţii de Chimie (învăţământ universitar)
neavând o pregătire tehnică şi tehnologică generală nu poate lucra direct pe o
instalaţie industrială, ca tehnolog, dar poate desfăşura în societăţi comerciale
productive activităţi vizând probleme de chimie analitică, protecţia mediului,
controlul calităţii produselor, etc.

9. „Am o situaţie materială dificilă. Iubesc chimia şi aş dori să îmbrătişez această
meserie. Fortuit, aş opta deocamdată pentru învăţământul de scurtă durată (3 ani),
care, sincer să fiu, nu corespunde idealurilor mele. Mi-aţi putea explica în ce
măsură sistemul de învăţământ din România este deschis şi după absolvirea
învăţământului de trei ani mi-aş putea continua studiile ?”
− Sistemul de învăţământ românesc este unul dinamic şi deschis. Există o continuă
preocupare de perfecţionare a sa din partea tututor factorilor implicaţi: institute de
învăţământ superior, MEC, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, etc.
Conform regulamentelor actuale (perfectibile), după terminarea studiilor în
învăţământului de 3 ani, puteţi să vă continuaţi instruirea solicitând înmatricularea
în anul III în învăţământul de lungă durată de 4-5 ani. Pe baza analizei programelor
analitice va trebui să susţineţi un număr de examene ca diferenţe.

10. „Mă pregătesc pentru faza pe ţară a Olimpiadei de Chimie. Am consultat site-ul
celei de a 35-a Olimpiade Internaţionale de Chimie –Grecia 2003. Programa
analitică indicată este mai apropiată de cea prezentă în cărţile după care au învăţat
în liceu părinţii mei, în anii '80 (mama şi tata sunt ingineri chimişti) decât de
conţinutul cărţilor mele. Este normal? De ce?"

• Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea tehnică "Gheorghe
Asachi", Iaşi

www.tuiasi.ro
• Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Universitatea

Politehnică Timişoara
www.chem.utt.ro



5

− Având şi o încărcătură sentimentală întrebarea dumenavoastră merită un
răspuns pe măsură. Şcoala românească s-a bucurat şi se bucură de un real
renume. Sistemul de învăţământ elaborat de Spiru Haret, de exemplu, este şi
astăzi de actualitate, el fiind aplicat în ţări dezvoltate cum ar fi Elveţia. Învăţământul
românesc de chimie a avut pe parcursul anilor exponenţi de excepţie, în egală
măsură "creatori de ştiinţă" şi cadre didactice capabile să "transmită ştiinţă"-
profesori remarcabili. Este de ajuns să enumerăm personalităţi ca C.D. Neniţescu,
Gh. Spacu, Raluca Ripan, Şeban Solacolu, E. Bratu, etc. Tratatele de chimie ale
profesorului C.D. Neniţescu, de exemplu, au fost traduse în multe limbi
reprezentând opere de referinţă în domeniile chimiei organice şi al chimiei
generale. Perioada în care au studiat părinţii dumneavoastră, anii '80, a beneficiat
de manuale de liceu avându-l ca autor pe profesorul C. D. Neniţescu.

MEC are în vedere perfecţionarea continuă a manualelor didactice ţinând pe
viitor în mai mare măsură seama de experienţa şi tradiţia românească în domeniu.

Am spus de mai multe ori că fiecare dintre noi purtăm pentru o viaţă în suflet
icoana unui dascăl. Să nu uităm că, de exemplu în anii '80, Facultatea de Chimie
Industrială din cadrul Politehnicii bucureştene şcolariza peste 150 studenţi greci
anual, care au început să descifreze tainele chimiei parcurgând cărţile profesorului
C.D. Neniţescu. Poate că o parte din aceştia, acum cadre didactice în ţara lor, au
purtat peste ani şi ceva din "spiritul românesc"-icoana unui magistru.

Interviu realizat de prof. dr. ing. Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă.

• Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie, Universitatea de Vest
Timişoara

www. cbg.uvt.ro

• Facultatea de Chimie, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi
www.chemistry.uaic.ro

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Universitatea de Petrol şi
Gaze Ploieşti

www.upg-ploiesti.ro

• Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Valahia Târgovişte
www.valahia.ro

• Facultatea de Chimie, Academia Tehnică Militară Bucureşti
www.mta.ro

• Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Oradea
www.uoradea.ro

• Facultatea de Chimie, Universitatea Sapienţia Miercurea Ciuc
www.emte.ro
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PERSONALITĂŢI

ACADEMICIANUL CORIOLAN DRĂGULESCU,
UN MARE CHIMIST BĂNĂŢEAN

Academicianul Coriolan Drăgulescu este considerat unul dintre
întemeietorii învăţământului superior de chimie şi chimie industrială din Timişoara,
precum şi a cercetării ştiinţifice instituţionalizate în această parte a ţării. La
înfiinţarea, în anul 1948, a Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara, au stat la
bază, în primul rând existenţa unei puternice Şcoli Politehnice, înfiinţate în anul
1920, competenţa, spiritul organizatoric şi de echipă al cunoscutului chimist
bănăţean înconjurat de chimişti cu înaltă calificare şi statut universitar, şi nu în
ultimul rând condiţiile economico-sociale ale acelei perioade (industrie chimică
locală ce producea lacuri, vopsele, săpun, spirt, materiale de construcţii, industrie
textilă şi de încălţăminte, etc.). Ca o recunoaştere a calităţilor de profesor,
cercetător, bun organizator şi colaborator în diverse domenii, stă faptul că a fost
decan al facultăţii timp de peste 15 ani. De numele academicianului Coriolan
Drăgulescu se leagă şi constituirea la Timişoara a Secţiei de Chimie din cadrul
Bazei de Cercetare Ştiinţifică a Academiei, unde a îmbinat calităţile de cercetător
cu capacitatea de selectare a tematicilor de cercetare şi a colaboratorilor. În
perioada 1962-1977 a îndeplinit şi funcţia de director al acestei instituţii de
cercetare.

Coriolan Drăgulescu s-a născut pe meleaguri bănăţene, în 4 aprilie 1907,
în comuna Vărădia din judeţul Caraş-Severin, situată pe locul cetăţii Arcidava din
istorica Dacie. Îşi petrece copilăria într-o zonă cu un pitoresc aparte, încărcată de
istorie milenară. De la tatăl său, învăţătorul şi directorul de şcoală Ştefan
Drăgulescu, ajuns ulterior inspector şcolar la Timişoara şi colaborator asiduu al
ziarelor vremii (avea o rubrică permanentă „La givan” în care relata aspecte din
viaţa sătenilor, ziarul contribuind la culturalizarea acestora), moşteneşte dragostea
pentru studiu, comunicarea interumană, îmbinarea între formaţia umanistă şi
rigorile ştiinţei. Urmează cursurile gimnaziale la Oraviţa (1917-1920), continuând la
apreciatul liceu timişorean „Constantin Diaconovici Loga”, unde se impune ca unul
dintre proeminenţii elevi ce colaborează asiduu la cele două societăţi ale elevilor:
Societatea de lectură „Dimitrie Ţichindeal” la care este preşedinte, remarcându-se
prin articolele de critică literară prezentate şi publicate în revista „Viaţa Şcolară”,

• Mergi înainte chiar dacă nu ştii unde vrei să ajungi. Nu se poate ca
avansând, să nu găseşti ceva demn de luat în considerare (Yogy Berra).
• A fi ignorant nu este o catastrofă. Totul este să ştii ce să întrebi dar mai
ales pe cine să întrebi pentru a pune capăt ignoranţei tale (Peter Drucker).
• Numai minţile creative supravieţiuiesc evenimentelor dificile (Anna
Freud).
• Un om înţelept face de la început ceea ce prostul face la sfârşit (Baltasar

Gracian).
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precum şi prin problemele propuse şi rezolvările oferite în cadrul Cercului de
matematică „Traian Lalescu”. În această perioadă apare prietenia cu colegul de
clasă Erwin Popper, devenit ulterior specialist în Chimie Analitică (nenumărate
generaţii de studenţi au folosit remarcabilul manual de Chimie Analitică Cantitativă
al apreciaţilor profesori clujeni Raluca Ripan, E. Popper, C. Liteanu). Peste ani, cei
doi colegi de liceu, vor fi şi colaboratori la catedra de Chimie Anorganică şi
Analitică a universităţii clujene.

După susţinerea bacalaureatului în anul 1925, cu rezultate excelente, se
îndreaptă către Universitatea Daciei Superioare din Cluj, devenind student al
Facultăţii de Ştiinţe-Secţia de Chimie. Calităţile deosebite de care a dat dovadă ca
elev, se regăsesc şi la studentul Coriolan Drăgulescu, remarcându-se şi aici
pasiunea pentru studiu, imaginaţie, meticulozitate în efectuarea experimentelor de
laborator, preocupările pentru filozofie şi istorie, dar şi participarea activă, cu
devotament, la viaţa studenţească desfăşurată, mai ales, în cadrul Societăţilor
studenţeşti. Devine preşedintele „Societăţii studenţilor în ştiinţe”, funcţie pe care, în
timp, a avut-o şi viitorul academician Ilie Murgulescu, sau viitorul profesor la
Politehnica timişoreană Victor Laţiu. Aceste societăţi îşi propuneau promovarea
spiritului de colaborare între profesori şi studenţi, stabilirea unei atmosfere
colegiale prin comunicări ştiinţifice, excursii, reuniuni, ajutorarea membrilor studenţi
prin premii şi împrumuturi, etc. Chimistul Coriolan Drăgulescu are permanent
deschidere spre problemele importante ale societăţii şi omenirii. Prin această
prismă publică în anul 1930 la revista „Societatea de mâine”, lucrarea „Petrolul în
economia şi politica internaţională” (40 pag.), pe baza unor conferinţe
prezentate la „Cercul universitar de studii internaţionale” din Cluj.

Dotat cu inteligenţă pătrunzătoare şi vaste cunoştinţe în domeniul chimiei,
Coriolan Drăgulescu obţine în anul 1930 licenţa în chimie cu calificativul „foarte
bine” şi în următorii ani colaborează succesiv la Catedrele de Fizică, de Chimie
Fizică şi cea de Chimie Anorganică şi Analitică ale Universităţii clujene, beneficiind
de îndrumarea eminenţilor savanţi Gheorghe Spacu, Raluca Ripan, sau Dan
Rădulescu sub a cărui conducere îşi definitivează doctoratul cu tema „Contribuţii
la teoria fluorescenţei substanţelor organice”, susţinută în anul 1936 şi
răsplătită cu distincţia „Magna cum laude”. În calitate de asistent este apreciat de
studenţi  atât pentru calităţile profesionale manifestate, dar şi pentru corectitudinea
şi simpatia purtată generaţiei tinere. În timp, va publica o serie de lucrări de
amploare în domeniul Chimiei Anorganice şi Analitice: ”Elemente de teoria şi
practica pH-ului” (1944), „Analiza chimică volumetrică”(1947), lucrări de mare
utilitate pentru studenţi.

Ca efect al tristului Dictat de la Viena, când Universitatea Daciei

• Singurele limite pe care merită să le accepţi mâine sunt contradicţiile pe
care le-ai descoperit azi (Les Brown).
• Un NU rostit cu cea mai profundă convingere valorează mai mult decât
un DA de convenienţă. Aceasta deşi, de multe ori, doar ultima alternativă te
poate scuti de necazuri (Mahatma Gandhi)
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Superioare din Cluj este nevoită să fiinţeze vremelnic la Sibiu şi Timişoara,
Coriolan Drăgulescu îşi aduce o contribuţie însemnată la organizarea şi
funcţionarea Secţiei de Chimie a Facultăţii de Ştiinţe în oraşul adolescenţei sale
manifestând iniţiativă, mult dinamism şi preocupare pentru buna funcţionare a
procesului didactic impus de noile condiţii. Are orientări şi spre domeniul chimiei
aplicative, funcţionând în perioada 1941 – 1944 la „Fabrica de Spirt” din Timişoara,
iar din 1945 devine profesor la disciplina de Chimie agricolă de la Facultatea de
Agronomie ce fiinţa la Politehnica timişoreană.

Coriolan Drăgulescu este apreciat ca un intelectual de înaltă ţinută morală,
ce dă dovadă de spirit civic, capabil să rezolve pe plan organizatoric multiplele
probleme economico – sociale apărute ca urmare a războiului, astfel că în toamna
anului 1944 este ales primar al municipiului Timişoara.

Împreună cu profesorul Ilie Murgulescu, devenit rector al Politehnicii din
Timişoara, Coriolan Drăgulescu va milita pentru înfiinţarea unei Facultăţii de
Chimie Industrială la Timişoara, conştient de modificările ce se prefigurau în plan
economic. Aceste demersuri vor fi încununate de succes în anul 1948, prin
aprobarea demersurilor justificate, când profesorul Coriolan Drăgulescu va prelua
cursul de Chimie Anorganică şi Analitică, devenind şi decanul proaspetei facultăţi
înfiinţate în zona de vest a ţării. Organizarea noii facultăţi s-a făcut cu o atentă
selectare a cadrelor şi preocuparea pentru asigurarea unor spaţii adecvate
procesului de învăţământ şi dotărilor necesare. Pentru spiritul de bun organizator şi
conducător a fost numit rector al Politehnicii din Timişoara şi apoi promovat ca
ministru adjunct la Ministerul Învăţământului (1956). În perioada 1962 – 1968
ocupă prin concurs postul de profesor la disciplina de Chimie Anorganică de la
Facultatea de Chimie Industrială din Bucureşti, împărţindu-şi timpul între cele două
oraşe.

Pentru sprijinirea procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică profesorul
Coriolan Drăgulescu elaborează în anul 1956 cursul „Chimie anorganică”, apărut
în trei volume, iar ulterior, (1973) publică „Introducere în chimia anorganică
modernă” şi „Chimia structurală modernă. Chimia coordinaţiei 8” (1977),
lucrare elaborată împreună cu dr. Emil Petrovici, bazată pe un vast material
bibliografic. În calitate de conducător ştiinţific, academicianul Coriolan Drăgulescu
a îndrumat şi a asigurat perfecţionarea prin doctorat a 38 cercetători şi cadre
didactice, contribuind la realizarea unor teze de valoare deosebită atât în domeniul
aplicativ, cât şi al cercetării fundamentale.

Activitatea sa de cercetare ştiinţifică cuprinde peste 230 de lucrări
publicate, mai ales în domeniile:

- studiul unor noi indicatori de titrare sau reactivi specifici şi selectivi;

• Încercaţi să fiţi amabili azi. S-ar putea ca mâine să fie prea târziu şi să
regretaţi (Ralph Waldo Emerson).
• În viaţă nu este bine să cereţi permisiunea altor oameni pentru faptele
dumneavoastră. Nu uitaţi că aceştia vor dobândi un ascendent asupra
dumneavoastră şi, mai mult sau mai puţin direct, vă vor domina (Thomas. J.
Watson)
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- metode spectrofotometrice de determinare cantitativă a unor perechi de
elemente cu proprietăţi apropiate: zirconiu – hafniu, galiu – indiu;

- chimia metalelor rare sau disperse;
- valorificarea resurselor interne de minereuri (dolomite indigene, minereul

beril, serpentinele de Banat);
- utilizarea compuşilor coordinativi în domeniul catalizei, în chimia analitică

sau ca produse cu potenţial biologic (antivirale, antitumorale);
Activitatea ştiinţifică prodigioasă şi aprecierile câştigate au condus la

alegerea sa ca membru corespondent al Academiei în anul 1955, iar din 1963
devine membru titular. Între anii 1974 – 1977 a deţinut şi funcţia de preşedinte al
Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei. Pe plan extern, a reprezentat ţara noastră
în consiliul IUPAC, a participat la lucrările Conferinţelor Pugwash a oamenilor de
ştiinţă, a fost membru în consiliile de avizare al unor reviste de chimie analitică
(„Talanta” – Belfast, „Chimie Minerale” – Paris) şi membru al „Societé de Chimie
Industrielle” – Paris. Tot ca o recunoaştere a rezultatelor cercetării ştiinţifice
efectuate şi prezentate la nenumărate manifestări din ţară şi de peste hotare,
prestigiul de care se bucură învăţământul şi cercetarea de chimie este şi cinstea
făcută Timişoarei de a organiza sub coordonarea directă a academicianului
Coriolan Drăgulescu, a III-a Conferinţă republicană de chimie, în anul 1966
conferinţă la care au participat numeroşi cercetători din ţară şi din străinătate.

Întreaga activitate didactică şi ştiinţifică a academicianului Coriolan
Drăgulescu a purtat amprenta remarcabilei sale personalităţi şi a lăsat benefice
influenţe în cariera şi conştiinţa colaboratorilor precum şi a tinerilor care au trecut
prin „Şcoala de Chimie” a distinsului dascăl. Pe lângă bogăţia informaţiei şi
eleganţa expunerii, prelegerile sale ofereau o largă deschidere înspre „tainele
ascunse” ale chimiei, stimulau gândirea şi interesul pentru cunoaştere, le cultivau
pasiunea pentru a cerceta, a scormoni încontinuu în problemele investigate. Şi nu
în ultimul rând, academicianul Coriolan Drăgulescu a avut harul deosebit de a
inocula cu forţă şi tărie în mintea colaboratorilor şi a studenţilor preţuirea pentru
însemnătatea profesiunii de chimist şi inginer chimist.

Pentru toate acestea, academicianul Coriolan Drăgulescu a rămas un
exemplu de Om, Profesor, Savant, în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut,
având o contribuţie majoră la creşterea prestigiului Chimiei româneşti şi în mod
special, a Şcolii de Chimie din Timişoara.

Conf. dr. ing. Romulus MINEA
Prof. dr. ing. Delia PERJU

Universitatea „Politehnica” Timişoara
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

• Cât de departe ajungi în viaţă depinde de ceea ce eşti dispus să oferi
tinerilor, de înţelegerea şi compasiunea pe care o manifeşti faţă de cei în
vârstă, de toleranţa ta faţă de cei slabi şi de înţelegerea şi acceptarea celor
puternici. Nu uita că în timp ai şanse să te situezi în postura fiecăruia dintre cei
menţionaţi (George Washington).
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CONSTANTIN ISTRATI-FIGURĂ PROEMINENTĂ A CHIMIEI
ROMÂNEŞTI

S-a născut la 5 septembrie 1850, într-o familie de răzeşi în oraşul Roman
unde a făcut şi cursul primar la Şcoala Publică şi în paralel a învăţat limbile
germană şi franceză la pensionul Meltzer.

După terminarea cursului primar, trece la Academia Mihăileană, în urma
unui examen. Plin de iniţiativă în clasa a IV-a de liceu, Constantin Istrati a redactat
o foaie săptămânală care apărea în patru pagini scrise de mână. Gazeta intitulată
,,Opiniile unui Bacon” era o publicaţie satirică.

În anul 1869 în urma vizitei la Iaşi a doctorului Carol Davila, directorul
Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, Constantin Istrati devine
elev al Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie şi în anul următor, 1870, student la
Facultatea de Medicină, Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie desfinţându-se
în acelaşi an. A urmat cursurile în cadrul serviciului militar, la avantajele căruia nu
putea renunţa datorită situaţiei grele în care se aflau părinţii cu cei 11 copii, şi
obţine în anul 1871 gradul de subchirurg militar.

Profesorul Carol Davila i-a inspirat lui Constantin Istrati pasiunea pentru
chimie; în anul 1872, încă student, Constantin Istrati devine asistent bugetar la
laboratorul de chimie al facultăţii de la Colţea. Este punctul de plecare al unei
cariere ştiinţifice.

Lucrând ca asistent chimist, Constantin Istrati nu a neglijat studiile
medicale, reuşind în anul 1873 al patrulea la examenul de externat cu calificativul
foarte bine. În acelaşi an obţine diploma de bacalaureat necesară pentru
examenele de doctorat pentru că atunci, Facultatea de Medicină pregătea atât
licenţiaţi, cât şi doctori, titluri care se acordau numai bacalaureaţilor.

Din decembrie 1875, devine intern, în urma concursului, calitate în care
lucrează în diferite instituţii spitaliceşti  aproape 2 ani, desăvârşindu-şi aptitudinile
clinice.

Este unul dintre iniţiatorii înfiinţării Societăţii Studenţilor în Medicină care
îl desemnează vicepreşedinte în anul 1875.

În aprilie 1877, sub presiunea evenimentelor, societatea îşi întrerupe
activitatea şi Constantin Istrati, după ce-şi susţine teza de doctorat în medicină şi
chirurgie, primeşte comanda secţiei a III-a a Crucii Roşii şi pleacă pe front,
participând la cucerirea Griviţei şi Plevnei iar la întoarcerea în ţară cu o coloană de
răniţi, s-a îmbolnăvit de tifos exantematic.

Pentru meritele sale, tânărul medic primeşte Virtutea Militară de Aur.

• Imaginaţia te înzestrează cu nebănuită capacitate de a percepe realitatea
chiar şi atunci când aceasta nu este în întregime materializată (Mary Caroline
Richards).
• Acceptă întotdeauna că incertitutdinea şi misterul reprezintă un motor al
vieţii. Nu trece pe lângă ele căci numai aşa vei putea menţine la distanţă
plictiseala şi stimula creativitatea (R. I. Fitzhenry).
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Comandamentul rusesc îl decorează cu Ordinul Sfânta Ana, turcii, ca recunoştinţă
pentru îngrijirea prizonierilor otomani, oferindu-i decoraţia Medgidie, iar Crucea
Roşie Belgiană, una din cele şase Diplome de onoare, acordate personalităţilor
româneşti distinse în activitatea umanitară desfăşurată în cursul războiului din
1877-1878.

În vara anului 1878, Constantin Istrati s-a prezentat la examenul de
medic secundar al spitalelor Eforiei şi reuşeşte pe locul al doilea.

Folosind cunoştinţele anterioare de chimie, şi-a îndreptat atenţia spre
probleme de medicină legală şi a solicitat şi obţinut aprobarea de a ţine un curs
liber de Chimie Judiciară la Facultatea de Medicină. A fost debutul său în
activitatea didactică (1879).

Deşi avea perspectiva unei strălucite cariere medicale, Constantin Istrati
acceptă postul de suplinitor la catedra de Chimie Organică a Şcolii de Farmacie din
Bucureşti în anul 1880, iar în anul următor în urma unui concurs, este numit
profesor definitiv la această catedră unde funcţionează până în anul 1885.

Pentru a-şi completa studiile de chimie, în anul 1882, a părăsit posturile
clinice şi didactice şi a plecat la Paris unde numai după 7 luni îşi ia examenul de
licenţă (la care au reuşit numai 12 din cei 35 de candidaţi). Continuă să lucreze
sub îndrumarea unor savanţi renumiţi ca: Charles Friedel, Würtz şi
Schutzenbergen, pregătindu-şi teza de doctorat cu titlul “Despre etilbenzinele
clorurate şi despre unele observaţii privind punctele de fierbere în seria aromatică”,
pe care o susţine în 1885 în faţa unui juriu prezidat de Charles Friedel.

Datorită activităţii sale ştiinţifice, este proclamat în anul 1884 membru al
Societăţii de Chimie din Paris şi ales Membru al Societăţii de Chimie din Berlin.

Întors în ţară, Constantin Istrati reuşeşte la concursul pentru catedra de
Chimie Medicală de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, devenind la 29 aprilie
profesor titular al Instituţiei de învăţâmânt pe care o absolvise abia cu 8 ani înainte.

În ţara noastră preocupările pentru chimia organică erau aproape
inexistente într-o perioadă de mare avânt în dezvoltarea chimiei.

Lucrând în condiţii dificile, în micul laborator din Spitalul Colţea,
descoperă o clasă de coloranţi fără azot pe care îi numeşte franceine, ca
recunoştiinţă pentru ţara în care şi-a desăvârşit formaţia ştiinţifică. Prezentate la
Expoziţia Internaţională de la Paris din 1889, franceinele i-au adus lui Constantin
Istrati medalia de aur şi gradul de “ ofiţer al instrucţiei publice” din Franţa.

Procedeul de obţinere al franceinelor a fost brevetat în Franţa (Brevet nr.
197.135/1889). Altcineva a profitat că Istrati nu solicitase brevetarea şi în
Germania şi a obţinut un brevet  german (nr. 66611) care a fost apoi valoroficat

• Din descoperirile lui Constantin Istrati:
• Franceinele -compuşi derivaţi ai unor deşeuri de halogeno-benzen,
utilizaţi drept coloranţi pentru fibre poliamidice.
• Friedeline - triterpene izolate din arborele de plută, prin procedee simple
extractive;
• Un nou procedeu de iodurare în seria aromatică.
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industrial.
Preocupat de valorificarea bogăţiilor naturale ale ţării noastre, efectuează

studii asupra nămolului de pe ţărmul Mării Negre, al sării provenite din diferite
zăcăminte, iniţiază o serie de cercetări în legătură cu petrolul, chihlimbarul,
ozocherita, etc.

De asemenea, în paralel, execută cercetări ample în domeniul
compuşilor halogenaţi aromatici, oxidării anilinei, sintezei difenilsulfonei, solubilităţii
şi structurii moleculare a camforului, decelării aldehidelor în alcool, etc.

În anul 1891 publică cursul elementar de chimie, eveniment deosebit de
important pentru dezvoltarea învăţământului de specialitate. Tratatul a fost apreciat
elogios atât în ţară cât şi în străinătate, fiind folosit chiar pentru învăţământul
superior. De exemplu, Charles Friedel, prezentând cartea Societăţii de Chimie din
Paris, spunea: ,,Autorul acestei cărţi a servit ţara sa scriind-o în româneşte, deşi în
franţuzeşte ar fi fost în fruntea lucrărilor similare”.

Cursul elementar de chimie a fost foarte bine apreciat nu numai de marii
chimişti ai vremii ci şi de profesorii din învăţământul secundar. În anul 1985 cartea
este tradusă în franceză şi spaniolă, fiind admisă ca manual în liceele din Franţa şi
Mexic.

Împreună cu alţi chimişti, farmacişti şi medici, Constantin Istrati a înfiinţat la
Bucureşti întreprinderea ,,Centrala” (1898), prima întreprindere românească de
producere a materiilor prime farmaceutice.

La sfârşitul secolului al XIX-lea se puneau probleme privind structura
moleculelor compuşilor organici şi nomenclaturii lor.

Constantin Istrati, ales la Congresul Internaţional de Chimie din 1889 de la
Paris vicepreşedintele secţiei pentru nomenclatură şi apoi membru în comisia
permanentă pentru nomenclatură, face o serie de propuneri, ca precizarea
termenilor de amină, imină şi amidă, indicarea poziţiei substituenţilor prin cifre, etc,
care au fost acceptate. În 1913, Constantin Istrati publică în limba română Studiul
relativ la o nomenclatură generală în chimie organică care a rămas cea mai
vastă lucrare (1200 pagini) ce s-a scris vreodată despre nomenclatură  în chimia
organică.

La 63 de ani , după apariţia cărţii ,,Nomenclatura în Chimia  organică”
olandezul P.E. Vencade publică un amplu articol intitulat ,,O carte românească
foarte remarcabilă asupra nomenclaturii chimiei organice, publicată în anul 1913 de
către C. Istrati”, în limba franceză, subliniind că autorul român a adus multe idei
originale, ingenioase, în domenii variate ale nomenclaturii. Aceste idei sunt însoţite
întotdeauna de soluţii satisfăcătoare, practice.

În anul 1906 a fost numit comisar al Expoziţiei de la Filaret.
În 1907, ca ministru al agriculturii, industriei, comerţului şi domeniilor într-

un cabinet conservator scria: ,,e o fericire, cu toate ticăloşiile ce urmează fatal, că

• "Constantin Istrati a fost un pionier al dezvoltării ştinţifice şi culturale
româneşti, un factor influent al adaptării ţării noastre la timpurile noi, un vrednic
român, un om de treabă şi de ispravă" (Emil Racoviţă).
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poporul s-a ridicat. El a suferit atâtea şi somnul nostru era atât de adânc altfel
mergeam la pieire.”

În octombrie 1912 i se încredinţează conducerea municipalităţii
Bucureştene iar în ianuarie  este confirmat în funcţia de primar . Prima acţiune în
această calitate a fost convocarea Consiliului de Igienă şi Sănătate Publică în care
s-au analizat gravele deficienţe care primejduiau starea de sănătate publică a
populaţiei.

Concluzia doctorului Constantin Istrati a fost că principalul oraş al
României este unul din cele mai insalubre din Europa şi stabileşte un program
complex de îmbunătăţiri urbanistice şi medico-sanitare. Prima acţiune a constat în
expropierea terenurilor mlăştinoase din jurul lacurilor Herăstrau şi Floreasca în
vederea asanării..A dispus apoi revizuirea instalaţiei de captare a apei de la
Arcuda pentru o apă corespunzătoare igienic.

La 5 martie 1913, solicitând guvernului să fie desărcinat de obligaţiile
ştiinţifice şi didactice timp de 6 ani pentru aplicarea programului de renovare
urbanistică a Bucureştiului, nu a primit aprobarea şi a demisionat.

Prin activitatea ştiinţifică şi didactică meritorie şi prin participarea activă la
congresele europene de chimie, Constantin Istrati a atras stima, simpatia şi
prietenia celor mai mari savanţi ai vremii. Astfel coresponda cu Haler şi Combes,
profesori la Sorbona, Guye de la Universitatea din Geneva, Markovnicov de la
Universitatea din Moscova, Mendeleev savantul rus, Beilstein, profesor la
Petersburg, Ducloux din Buenos Aires, etc.

Constantin Istrati a creat o şcoală de chimie organică în laboratoarele
căreia s-au format profesori şi savanţi de renume ca Alexandru Zaharia, Ion
Petricu, Mihail Georgescu, M.Mihăilescu, G.Pătrăşcioiu, Lazăr Edeleanu, Teodor
Costescu, Ştefan Minovici, care i-a urmat la catedră, Adrian Ostrogovici, C.
Tănăsescu şi Eugen Angelescu.

Refugiat la Iaşi, în anul 1917, pleacă bolnav cu un grup de profesori
universitari, prin Rusia, în Franţa pentru a întreprinde o campanie de propagandă
în favoarea ţării noastre şi la 30 ianuarie 1918 moare fără a apuca să vadă
întregirea ţării şi descoperirea televiziunii pe care o prevăzuse.

Prof. dr. Mircea Iovu
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti

• Viaţa poate fi irosită în egală măsură încercând să faci prea multe lucruri
deodată sau nefăcând nimic, lăsându-te depăşit de evenimente (Orison Sweett
Marden).
• Să nu uităm că de multe ori cercetarea reprezintă o perioadă oarbă a
cunoaşterii. Depinde numai de noi să îi deschidem ochii (William Henry).
• Un salt mare înseamnă curaj. Acesta înseamnă mai mult decât două
salturi mici. S-ar putea ca doar prima alternativă să îţi permită să sari peste o
prăpastie (David Lloyd George).
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INSTITUTE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI INGINERIA
MEDIULUI A UNIVERSITĂŢII „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA -

TRECUT, PREZENT, VIITOR.
S-a pus adesea întrebarea de ce Banatul şi-a propus pentru înfiinţarea

primului său for de învăţământ o „Şcoală Politehnică” într-o vreme în care
majoritatea tineretului gravita spre învăţământ de drept, studii economice sau
medicină, ce le ofereau profesiuni mult mai lucrative decât cea de inginer.
Răspunsul la această întrebare îl găsim de fapt în istoria acestei regiuni, geografia
ei, bogăţiile sale naturale şi îndeletnicirile oamenilor ce au trăit pe aceste
meleaguri.

La începutul secului al XX-lea Timişoara avea 60 de fabrici dintre care
unele depăşind 1000 de angajaţi, iar la Arad exista o dezvoltată industrie textilă.
Regiunea fiind prosperă din punct de vedere economic, au început să apară
primele semne ale modernizării diferitelor domenii productive. Astfel au apărut
mori, abatoare, fabrici de gheaţă, linii ferate şi şosele. În 1854 este introdus primul
telegraf, în 1881 primul telefon, în 1857 a fost construită linia ferată Timişoara –
Seghedin, în 1884 Timişoara devine primul oraş din Europa cu străzile iluminate
electric, iar în 1899 se introduce tramvaiul electric.

Nu este deci de mirare că intelectuali de mare valoare ca prof. univ. Traian
Lalescu, ing. Stan Vidrighin – primarul de atunci al Timişoarei, scriitorul Camil
Petrescu ziarist la Timişoara, vor depune toate eforturile şi vor face toate
demersurile posibile la ministrul Dimitrie Greceanu în vederea înfiinţării unei Şcoli
tehnice.

Ca urmare, în Decretul Regal nr. 4822 din 11 noiembrie 1920 se prevede
la articolul 2: „Se aprobă înfiinţarea pe ziua de 15 noiembrie 1920 a unei Şcoli
Politehnice la Timişoara care va funcţiona în conformitate cu dispoziţiunile în
vigoare”.

Şcoala Politehnică din Timişoara a debutat cu 2 facultăţi : Electromecanică
şi Mine şi Metalurgie.

Începând cu anul 1948, denumirea Şcolii Politehnice este schimbată în
Institutul Politehnic, în cadrul căruia funcţionează patru facultăţi, printre care şi
noua Facultate de Chimie Industrială, iar în anul 1995 se transformă în denumirea
actuală, Universitatea „Politehnica” din Timişoara.

• Visul nemărturisit al unei profesoare de chimie: Eu sunt Dumnezeu în
clasa mea. Toanelor mele li se supun toţi cei care mă înconjoară. Eu pot face
viaţa unui elev mizeră sau veselă. Pot fi instrument de tortură sau motiv de
relaxare. Doar eu am voie să umilesc. Oricum în toate cazurile eu decid dacă
un lucru este greşit sau corect.

Ce bine ar fi să fie totdeauna aşa. Am uitat că eu sunt una, iar elevii sunt
mulţi…
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Universitatea „Politehnica” din Timişoara este un nume de prestigiu atât în
ţară cât şi dincolo de hotarele ei. Aceasta se datorează valoroşilor oameni de
ştiinţă care au profesat aici, au format şcoli de cercetare şi mai ales au format
generaţii de ingineri de mare valoare, apreciaţi pentru cunoştinţele lor teoretice,
pentru buna lor pregătire aplicativă, pentru simţul ordinii şi disciplinei care le-a fost
inoculat în acord cu ideile şi principiile puse la baza organizării Şcolii de către primii
ei conducători.

Învăţământul tehnic superior din Banat, deci şi facultatea noastră, a avut
dintotdeauna ca denumire „Politehnica”, nume care pe parcursul a opt decenii de
existenţă a fost transformat în renume. El a constituit o mândrie pentru absolvenţii
săi răspândiţi atât pe plaiuri româneşti cât şi în cele cinci continente ale lumii.

Făcând parte integrantă din Universitatea Politehnica, traseul existenţei
facultăţii este legat direct de suişurile şi coborâşurile, reuşitele şi nereuşitele,
succesele şi insuccesele acesteia.
          Facultatea de Chimie Industrială a luat naştere pe un teren fertil pregătit prin
mai multe activităţi de profil de chimie în această zonă a ţării. În primul rând trebuie
să amintim înfiinţarea în anul 1929 a primei „Societăţi de Chimie din România” cu
sediul la Timişoara. La Şcoala Politehnică cel dintâi laborator de chimie fusese
amenajat încă sub conducerea rectorului Traian Lalescu, iar din 1921 va lucra la
această Şcoală profesorul Constantin Cândea; apoi vor fi angajaţi viitorii
academicieni Eugen Macovschi în anul 1933, Ilie Murgulescu în 1934, Coriolan
Drăgulescu în 1945 şi Giorgio Ostrogovich în 1949, ca să-i amintim numai pe cei
mai reprezentativi din perioada de început.

Facultatea de Chimie Industrială a debutat cu două specializări (Chimie
minerală, Chimie de sinteză) cu o durată de studii de 4 ani, respectiv 6 catedre
(Matematică şi fizică, Chimie fizică, Tehnologie generală, Maşini, aparate şi
instalaţii chimice, Chimie minerală, Chimie organică).

În anul 1950 a avut loc o restructurare a facultăţii pe 4 specializări
(Tehnologie chimică anorganică, Tehnologie chimică organică, Tehnologia
compuşilor macromoleculari, Materiale de construcţii) şi trecerea la o durată de
studii de 5 ani.

Din anul 1990 funcţionează 6 specializări, adăugându-se la cele existente
încă două (Chimia alimentară, Tehnologia chimică a produselor textile, din piele şi
înlocuitori).

În anul 1995, odată cu introducerea profilului Ingineria mediului, facultatea
a primit o nouă denumire : Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. În

• Dacă pe vremea lui Samson o armă de temut era foarfeca, astăzi la fel
de periculoasă este gura unui tâmpit atunci când încearcă să te laude. Din
păcate am avut de prea multe ori parte de aceasta (Richard Nixon).

• Este greu de făcut o diferenţă între mic şi mare. Dacă nu credeţi,
încercaţi să dormiţi într-o cameră cu o capră şi un tânţar. Vă veţi convinge
singuri (proverb african).

• Dacă viaţa ar putea fi planificată, cu siguranţă, niciodată nu aş încerca să
mor (Spider Robinnson).
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cadrul profilului de Ingineria mediului funcţionează o specializare cu o durată de
studii de 5 ani. În anul 1998 ia fiinţă colegiul de „Tehnici Poligrafice” cu o durată de
studii de 3 ani. Din 1996 în cadrul facultăţii funcţionează 5 catedre (Chimie
anorganică, Chimie analitică, Chimie generală, Chimie fizică şi electrochimie,
Inginerie chimică, Tehnologie chimică anorganică şi protecţia mediului, Chimie şi
tehnologii organice, Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice). În anul 1994 se
introduc studiile aprofundate master, anul VI, cu şapte direcţii de specializare
(Tehnologii de proces nepoluante, Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi
naturale, Chimia şi tehnologia proceselor de acoperire în industria silicaţilor,
Controlul şi avizarea produselor naturale procesate, Intensificarea proceselor
unitare, proiectarea şi conducerea optimală, Ştiinţa şi tehnica mediului industrial
(limba franceză), Tehnologia cauciucurilor).

Obiectivul principal al actului educaţional, desfăşurat în Facultatea de
Chimie Industrială şi Ingineria Mediului de la debut şi până în prezent, îl constituie
pregătirea unor buni specialişti în domeniul ingineriei chimice, în toate ramurile
acesteia, a ingineriei mediului, precum şi pentru alte ramuri ale economiei.

Pe parcursul anilor, studenţii au frecventat cursurile de ingineri zi şi seral,
precum şi de subingineri zi, seral şi uzinal. Pentru absolvenţii ingineri s-a
desfăşurat o activitate susţinută de calificare superioară prin doctorat, studii
aprofundate master, studii postuniversitare şi de perfecţionare pentru cadrele
didactice – ingineri din învăţământul preuniversitar.

În cei 55 ani de existenţă facultatea a dat 51 serii de absolvenţi, respectiv
8260 ingineri şi subingineri români şi 206 ingineri cetăţeni străini din 32 ţări.

Facultatea a format ingineri cu precădere pentru industria chimică în
ansamblul ei, respectiv pentru institute de cercetare şi proiectare, asigurând
totodată specialişti pentru deservirea laboratoarelor chimice din industria uşoară,
alimentară, din reţeaua sanitară, din alte ramuri ale economiei, ingineri specialişti
în tratarea şi epurarea apelor, supravegherea mediului, precum şi cadre didactice
universitare şi pentru învăţământul preuniversitar.

În cadrul studiilor de tip master se asigură o pregătire postuniversitară
didactică şi ştiinţifică de înaltă ţinută, cu problematici actuale şi de perspectivă.
Până în prezent au absolvit studiile aprofundate master şapte serii – 277 ingineri
chimişti şi chimişti, de la facultatea noastră şi de la alte universităţi.

În activitatea didactică s-a urmărit tot timpul îmbunătăţirea şi reactualizarea
planurilor de învăţământ şi programelor analitice, în conformitate cu progresele
ştiinţifice şi tehnice, în vederea asigurării unei pregătiri de înalt nivel profesional, cu

• Arta de a deveni înţelept:
 Să înveţi din eşecuri încercând să ignori succesele;
 Să te bucuri atunci când greşeşti deoarece numai drumul spre

adevăr este pavat cu greşeli;
 Înainte de a descoperi ceva în natură, incearcă întâi să te descoperi

pe tine;
 Înainte de a te decide să faci ceva, încearcă să-ţi dai seama de ceea

ce nu vrei să faci cu adevărat. (Samuel Smiles).
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o curiculă universitară corespunzătoare.
În cadrul facultăţii s-a pus şi se pune un accent deosebit pe activitatea de

calificare superioară, postuniversitară prin doctorat, fără şi cu frecvenţă.
Astfel, din 1960 până în prezent au fost susţinute pe parcursul anilor, 241

teze de doctorat la specialităţile existente. Alături de doctoranzii români lucrează şi
doctoranzi cu frecvenţă din străinătate.

Încă de la înfiinţarea facultăţii, o atenţie deosebită s-a acordat existenţei
unui corp didactic de înaltă cultură tehnică şi competenţă profesională, cercetării
ştiinţifice şi creerii unei baze materiale adecvate.

Sub conducerea primului decan Acad. C. Drăgulescu în 1948 facultatea îşi
începe activitatea cu cadre didactice de mare prestigiu: Acad. Cişman Alexandru,
Prof. Curea Ioan, Prof. Sauciuc Leon, Prof. Laţiu Emil, Prof. Laţiu Victor, Prof.
Nanu Ioan, Acad. Ostrogovich Giorgio, Prof. Dick Iosif, Prof. Kimmel Eugen, Prof.
Reichel Iosif, Acad. Cocheci Vasile, Prof. Gropşianu Zeno, ş.a.

Paralel cu formarea inginerilor chimişti a crescut numărul cadrelor
didactice angajate, majoritatea fiind din rândurile absolvenţilor facultăţii : Prof.
Becherescu Dumitru, Prof. Drăgoi Ioan, Prof. Manovici Ionel, Prof. Manovici
Virginia, Prof. Julean Ilie, Prof. Rădoi Ioan, ş.a.

S-a creat astfel un corp didactic, format din dascăli cu o bogată şi
îndelungată experienţă şi cadre didactice tinere, care au dat dovadă de înaltă
competenţă profesională şi organizatorică, devenind cunoscut în ţară şi în
străinătate.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în paralel cu activitatea didactică, fiind
organizată în cadrul celor 5 catedre, respectiv două centre de cercetare acreditate.

Domeniile de cercetare sunt din cele mai diverse, iar în ultima perioadă au
fost abordate o serie de tematici noi de mare actualitate şi deosebit interes, ce
constituie obiectul unor teze de doctorat sau al unor granturi de cercetare.

Direcţiile de cercetare cuprind: Cercetare fundamentală teoretică sau
experimentală, Cercetare de dezvoltare cu identificarea căilor ce pot duce la
contribuţii fundamentale sau la rezultate aplicative, Cercetare strict aplicativă în
vederea rezolvării unor probleme concrete. Finanţarea cercetării a fost şi este
asigurată din resursele catedrelor, contracte cu MEC, ANSTI, CNCSIS şi cu agenţi
economici.

Valorificarea cercetării este foarte diversificată: organizarea unor
manifestări ştiinţifice, comunicări ştiinţifice, comunicări la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau
în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, certificate de

• Când dai un ordin unui subaltern trebuie să te decizi: ori îi spui ce vrei să
facă, ori îi precizezi cum vrei să facă. A menţiona ambele alternative înseamnă
un eşec sigur (anonim).
• Nimeni nu este judecat după numărul greşelilor, ci după numărul
succeselor, mai ales dacă acestea din urmă sunt remarcabile. Să nu uităm,
însă, că numărul succeselor este direct proporţional cu cel al greşelilor (Tom
Hopkins).



18

inventator, tehnologii noi de fabricaţie, publicarea unor materiale didactice,
activitatea de pregătire a studenţilor, inginerilor şi doctoranzilor, teze de doctorat,
etc. Un loc aparte pentru valorificarea cercetărilor ştiinţifice îl ocupă Buletinul
Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, seria Chimie şi Ingineria
Mediului, revistă trimisă la schimb la 92 biblioteci universitare din lume, care se
bucură de un bun prestigiu în ţară şi în străinătate.

Există o colaborare ştiinţifică fructuoasă cu catedre sau discipline de la
facultăţile de profil din ţară, cu colective de cercetare din anumite institute de
cercetare, etc. Cooperarea didactică şi ştiinţifică internaţională este asigurată în
cadrul unor programe Socrates Erasmus, doctorate în cotutelă, legături directe.
Astfel există colaborări cu: Universitatea Tehnică din Braunschveig – Germania;
Universitatea de Ştiinţe Aplicate Gelsenkirchen – Germania; Universitatea din
Lousanne – Elveţia; Universitatea din Valencia – Spania; L’Ecole des Mines d’Albi
– Franţa; Universitatea Delft – Olanda; Berufs Akademie – Lőrrach – Germania;
Fundaţia Cipău – SUA, Universitatea din Zaragosa - Spania.

Se poate afirma că activitatea didactică şi ştiinţifică din facultate s-a
desfăşurat, încă de la înfiinţare, sub semnul seriozităţii şi probităţii ştiinţifice, al
experienţei şi competenţei profesionale.

De-a lungul timpului s-a îmbunătăţit baza materială pentru activitatea
didactică şi de cercetare. Astăzi, facultatea funcţionează în cinci clădiri cu săli de
curs, seminar şi proiecte, laboratoare didactice şi de cercetare dotate cu aparate
performante din donaţii şi prin achiziţie, reţele de calculatoare la nivel de catedre şi
facultate, conectate la Internet.

Deşi trăim mereu clipa prezentului, gândurile noastre nu se pot opri de a
proiecta viitorul pentru fiecare dintre noi, pentru lumea ce ne înconjoară, pentru
dinamica evenimentelor la care suntem martori şi ne marchează viaţa. Care va fi
viitorul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara? Sigur că
acesta va depinde mult, în primul rând, de viitorul Universităţii „Politehnica”
Timişoara.

Orice şcoală ce formează specialişti este în fond un organism viu care se
naşte din anumite necesităţi ale omului, trăieşte şi se dezvoltă şi poate, dacă
condiţiile devin nefavorabile, chiar să şi moară.

La această întrebare trebuie de fapt să răspundem fiecare dintre noi, cei
care formăm actuala generaţie a corpului profesoral, căci din contribuţia tuturor
poate renaşte o formă nouă, bine adaptată condiţiilor mileniului III, viguroasă şi
rezistentă la trecerea iremediabilă a timpului.

Decan, Prof. Dr. Ing. Delia PERJU
Prof. Dr. Ing. Aurel IOVI

• Nu accepta niciodată, din complezenţă, păreri cu care nu eşti de acord.
Există riscul ca, involuntar, să cobori la nivelul interlocutorului tău, iar în cele
din urmă, să nu te mai deosebeşti de acesta (Dave Johnson).
• Viaţa are multe uşi. Când una se închide, o alta se deschide. De multe ori
însă, suntem dispuşi să vedem doar poarta închisă ignorând-o pe cea nou
deschisă, care ne poate duce spre glorie (Helen Keller).
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SINTEZE
STEREOCHIMIA (II)

1.2.2. Dezvoltarea stereochimiei dinamice
Aşa cum s-a arătat mai înainte, stereochimia dinamică poate fi denumită

după Eliel şi stereochimia reacţiilor chimice. În felul acesta, acumularea
informaţiilor în acest domeniu a conditionat  şi cunoaşterea mecanismului intim prin
care reacţiile au loc.

Stereochimia dinamică s-a dezvoltat paralel cu stereochimia statică.
Două observaţii importante au fost făcute încă din secolul XIX, una privind
împiedicarea sterică, cealaltă fiind inversia Walden.

Împiedicarea sterică (denumita şi întârziere sterică) a fost iniţial
observată de către A.W. Hofmann în 1872. Acesta a constatat că anilinele orto
substituite se alchilează cu iodură de metil mult mai greu decât anilina nesubstituită
(v. Schema 1). Observaţii similare au făcut şi Claus şi Kehrmann câţiva ani mai
târziu. Dar cel care a studiat sistematic fenomenul a fost Viktor Meyer.

R

NH2

C

H

H

H

+   CH3 I

1

SN2 : Reactantul este anilina substituita 1
Centrul de reactie din reactant ( atomul de N )
este ecranat de grupele din orto

A.W.Hofmann 1872

Nu:

2

SN2 : Centrul de reactie din substratul 2 este ecranat  

C X
CR1

H
H

R3R2

de substituentii R1, R2 si R3 din b. Intarziere slaba  
daca grupele R sunt atomi de H. Intarziere puternica
daca R1 = R2 = R3 = CH3

E.D. Hughes, C.K.Ingold si colab.1935-1950

Schema nr. 1 Ilustrarea întârzierii sterice

Meyer a măsurat vitezele reacţiilor de esterificare a acizilor benzoici orto-

• Utilizarea hidroxilării enantioselective în sinteza unor medicamente
antitumorale
☻☺☺ Începând cu anii '90, în sinteza produselor farmaceutice a fost deschisă
o nouă cale prin aceea că au început studiile privind alternativele de sinteză a
unor medicamente -enatiomer pure, studii transpuse apoi la scară industrială.
Aceasta, deoarece s-a constat că amestecurile racemice, mai uşor de
sintetizat, includ de cele mai multe ori un enantiomer cu activitate biologică
benefică şi unul inactiv sau chiar fiziologic dăunător.
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substituiţi, respectiv vitezele de hidroliză a esterilor corespunzători. Introducerea
unui singur substituent în orto poate întârzia foarte mult reacţia, în timp ce prezenţa
a doi substituenţi în această poziţie o poate face sa nu aibă loc. Interpretarea dată
de Meyer a fost corectă, substituentul din orto împiedică accesul reactantului la
centrul de reacţie. Aşa cum s-a arătat, Viktor Meyer propune în aceste lucrări
termenul de stereochimie. Ideile legate de “împiedicarea sterică” au fost pe larg
dezvoltate de către Ingold şi şcoala sa, în prima jumătate a secolului trecut. El
stabileşte următoarele:

Grupele voluminoase din reactant sau substrat pot avea mai multe
efecte în reacţiile chimice, fie un efect de întârziere fie un efect de accelerare,
depinzand de mecanismul prin care aceste reacţii au loc. Astfel, reacţiile de tip SN2
sunt foarte susceptibile la volumul substituentului vecin centrului de reacţie, fie din
reactant (de exemplu, anilina o-substituită în reacţia cu CH3I – substratul), fie din
substrat (de ex., halogenurile de neopentil în reacţii cu nucleofili puternici). În
schimb, reacţiile SN1 nu sunt de regulă întârziate steric (se cunosc excepţii). Mai
mult, ele pot prezenta o accelerare sterică, atunci când carbocationul intermediar
este mai degajat steric decât starea iniţială. În locul termenului de împiedicare
sterica el propune termenii de întârziere şi accelerare sterică.

In cazul reacţiilor de tip SN1, bromura de neopentil, (CH3)3C-CH2Br,
reacţionează practic la fel de rapid ca bromura de etil, în acid formic apos la 95o

(reacţie SN1), în timp ce în EtOH cu EtONa (reacţie SN2), bromura de neopentil
reacţionează de 2,4.105 ori mai încet decât bromura de etil. Pe de altă parte,
clorura de tri-terţ-butilcarbinil, [(Me3C)3]3C-Cl reacţionează de 600 ori mai rapid
decât clorura de terţ-butil, Me3C-Cl în alcool apos la 25o. E un exemplu de
accelerare sterică datorită decongestionării sterice la centrul de reacţie (unghiul
tetraedric în halogenura iniţială este de circa 1090; după ionizare, unghiul de
valenţă al legăturilor atomului central devine de 1200).

La data respectivă nu se cunoşteau configuraţiile relative ale compuşilor
implicaţi în transformările redate mai sus. Totuşi, din activitatea optică a compuşilor
rezultaţi prin transformările făcute, era clar că în unele reacţii trebuia să fi avut loc o
inversie a configuraţiei (de exemplu, hidroliza acidului clorosuccinic levogir dă fie
acidul malic natural 4a fie antipodul său 4b). Fenomenul era inexplicabil şi
imprevizibil. Emil Fischer în 1907 consideră că descoperirea făcută de Walden este
cea mai surprinzătoare descoperire în domeniul activităţii optice de la cercetările
fundamentale realizate de Pasteur.

Începând cu al treilea deceniu al secolului trecut se înţelege faptul că
inversia Walden nu va putea fi explicată până nu se va înţelege mecanismul
(mecanismele) substituţiei nucleofile. Studiile lui Hughes, Ingold şi ale

☺☻☺ Un exemplu de reacţie utilizată în acest scop îl reprezintă oxidarea
enantioselectivă a dublei legături, descoperită de K. B. Sharpless. Procesul
implică dihidroxilarea catalizată de OsO4 în prezenţa a două molecule de
ligand enantiomeric pur (alcaloidul natural Chincona) şi a ionului Fe3+ ca
oxidant. Alternativa preparativă a fost aplicată de E. J. Corey în sinteza
enantioselectivă a ovalicinei, medicament care inhibă îngroşarea vaselor de
sânge manifestând totodată un semnificativ efect antitumoral.
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colaboratorilor lor pentru cunoaşterea mecanismelor SN2 şi SN1 au permis până la
urmă şi înţelegerea inversiei Walden.

(-)-HOOC-CH-CH2-COOH

NH2

Acid asparagic natural

(-)- HOOC-CH-CH2-COOH (+)-HOOC-CHClCH2COOH

OH

(-)-HOOC-CHClCH2-COOH (+)-HOOC-CH-CH2-COOH

Acid malic levogir Acid clorsuccinic dextrogir

Ag2O ; H2OAg2O ; H2O

PCl5

KOH

KOH

PCl5

HNO2

NOCl

Acid clorsuccinic levogir Acid malic dextrogir
(identic cu acidul malic natural)

3

4b 5b

5a 4a
OH

Schema nr. 2 Ilustrarea inversiei Walden prin reacţiile realizate de autor în 1895

Astfel, la începutul celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, preocupările
celor două ramuri ale stereochimiei – stereochimia moleculelor şi stereochimia
reacţiilor – erau bine definite.

1.3. Dicotomia izomeriei
Lumea materială sau cea spirituală în care trăim şi ne ducem activitatea

prezintă fenomenul dicotomiei. Întotdeauna pentru un obiect, o fiinţă sau un
fenomen va exista şi opusul său, aşa cum pentru un anumit enantiomer se
identifică şi antipodul său (izomerul levogir este antipodul celui dextrogir şi
viceversa).

Faptul acesta fusese observat încă de multă vreme de către chinezi. Ei
au creat pe YANG şi YIN, caracterele respective (v. Schema 3) putând fi iniţial
interpretate drept partea muntelui ce se află în soare şi partea muntelui din umbră
(întuneric). Mai târziu, Yang şi Yin au devenit simbolul pentru toate perechile
formate din doua părţi opuse: Zi - Noapte; Lumină – Întuneric; Bărbat – Femeie;

☺☺☻
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După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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plus – minus, etc.
Fizica şi Chimia par la rândul lor să ilustreze foarte bine principiul Yang-

Yin. Într-adevăr, există două chimii – chimia anorganică şi chimia organică (chimia
fizică le serveşte pe amândouă în egală măsură), izomeria fiind numai un capitol al
chimiei organice care ilustrează aceasta.

Astfel, aceasta nu poate fi decât de două feluri: izomeria constituţională
(de structură) şi izomeria sterică.

Izomeria constituţională: izomerii sunt definiţi prin aceeaşi formulă
moleculară şi prin modul diferit de legare a atomilor între ei. Acesta implică şi
cunoaşterea tuturor parametrilor moleculari  interni: lungimi de legături între atomii
X şi Y din moleculă-lXY, unghiuri de legatură-αXZY şi distanţe-dwz între atomi nedirect
legaţi unul de altul. Aceşti parametri diferă în parte, izomerii constituţionali diferind
între ei prin energia lor de formare. Aparent există multe tipuri de izomerie
constituţională: izomeria de catenă, izomeria de poziţie, tautomerie, izomeria de
valenţă, etc. În realitate, toate tipurile de izomerie de acest fel se încadrează în
doua tipuri şi anume: izomeria compuşilor saturaţi (izomeria de catenă, izomeria
de poziţie) şi izomeria compuşilor nesaturaţi (tautomeria, izomeria de valenţă).
Fiecare din aceste tipuri de izomerii se poate divide la rândul ei în alte două şi
întotdeauna numai în două tipuri.

Vom lua exemplul tautomeriei, unde aparent pot fi tautomere mai mult de
două substanţe. Astfel, un exemplu este tautomeria 1-fenil-3-metilpirazol-5-onei 6,
care prezintă trei forme tautomere, pirazolona 6 fiind aparent o excepţie de la
principiul dicotomiei. În realitate, această “excepţie aparentă” confirmă principiul.
Într-adevăr, în 6 avem două tipuri de tautomerii suprapuse care prezintă un atom
comun în ambele (atomul marcat cu săgeată în schemă): una este tautomerie
ceto-enolică (formele a şi c), cealaltă este o tautomerie imino-enaminică (formele a
şi b). Suprapunerea lor duce la trei forme tautomere (v. Schema 3).

Izomeria sterică: este la rândul ei de două feluri, enantiomeria şi
diastereoizomeria. Enantiomerii sunt substanţe care au aceeaşi formulă
moleculară, aceeaşi structură (atomii se leagă între ei în exact acelaşi mod) şi au
aceiaşi parametri interni: lXY, αXZY şi dwz. În consecinţă au aceleaşi energii de
formare (şi deci aceleaşi probabilităţi de-a rezulta în reacţii chimice) şi aceleaşi
proprietăţi fizice şi chimice determinate în medii achirale (v. o discuţie şi mai jos).

Enantiomerii diferă numai prin modul de aranjare a substituenţilor în jurul
unui aşa numit element de chiralitate, cum ar fi un centru (de ex. atomul de carbon
asimetric) o axă sau un plan. Există numai două aranjamente posibile,
corespunzătoare celor doi antipozi optici.

• Prezenţa în alimente a acizilor graşi (trans) un real pericol pentru
sănătatea dumneavoastră
☻☺☺☺ Mai mult de 90% din dublele legături prezente în acizii graşi naturali
posedă o configuraţie cis, fapt concretizat şi în reducerea punctului de topire a
grăsimilor nesaturate, în raport cu cele saturate. Supunând uleiurile vegetale
hidrogenării catalitice se poate prepara margarina. Din păcate, în acest proces,
nu are loc o hidrogenare totală a dublelor legături.
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În multe cărţi de chimie organică mai vechi se afirmă că enantiomerii
(sau altfel spus, antipozii optici) au toate proprietăţile fizice şi chimice identice,
exceptând activitatea optică. Afirmaţia nu-i corectă. Majoritatea compuşilor naturali
sunt optic activi şi prezintă activitate biologică. Numai compusul natural are
această activitate, antipodul său nenatural, în ciuda structurii sale identice este
biologic inactiv (sau mult mai puţin activ). Celula este un mediu chiral, determinat
în primul rând de enzimele prezente, la rândul lor chirale. Activitatea biologică se
traduce printr-o anumită reactivitate chimică faţă de substanţele prezente în celulă.
Dar această reactivitate diferită a enantiomerilor poate fi observată şi în afără
celulei vii, în laborator, lucrând în medii chimice chirale (solvent, catalizator).
Activitatea optică este o proprietate fizică măsurată într-un mediu fizic chiral
(lumina circular polarizată). Generalizând, enantiomerii au toate proprietăţile
fizice şi chimice identice dacă acestea sunt măsurate (determinate) în medii
achirale. În medii chimice sau fizice chirale, aceste proprietăţi diferă. Nu e
nevoie să subliniem că enantiomeria respectă dicotomia: nu există decât 2 izomeri,
cei doi antipozi optici.

YANG YIN

A B C A B C

C=O
CH2C

N
N
Ph

C=O
CHC

N
N
Ph

C
CHC

N
N OH
Ph

CH3- CH3-

H

CH3-

6a 6b 6c

Pentru 6a,b: Tautomerie imino - enaminica: C CH2RR
NHR

Pentru 6a,c: Tautomerie ceto-enolica 

C CHRR
NHR

RCH2 C
O

R RCH C
OH

R

Schema nr. 3 Principiul Yang-Yin în cazul compuşilor tautomeri

Diastereoizomeria, aşa cum s-a arătat, este o izomerie de distanţă. În multe cărţi

☺☻☺☺ Un procent semnificativ din izomerii cis trec în izomeri trans sub
influenţa catalizatorilor de hidrogenare, rămânând în final ca impurităţi în
margarina preparată. De exemplu, o margarină uzuală conţine aproximativ
35% acizi graşi saturaţi şi 12% acizi graşi nesaturaţi cu o configuraţie trans,
aceasta în comparaţie cu untul natural în care acizii saturaţi reprezintă 50% iar
cei nesaturaţi numai 3-4%. Se pune problema: ce consecinţe are asupra
sănătăţii noastre ingerarea margarinei?
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de stereochimie, diastereoizomeria se divide în: izomeria conformaţională,
izomeria compuşilor saturaţi (sau a compuşilor cu mai multe elemente de
chiralitate în moleculă, de ex., mai mulţi atomi de carbon asimetrici) şi izomeria
compuşilor nesaturaţi (de ex., izomeria cis-trans a alchenelor). În schema 4 se dau
exemple de diastereoizomerie.

Atât speciile 7a-c cât şi speciile 8a-c rezultă una din alta prin rotirea în jurul
axei centrale C-C. Asemenea  geometrii, rezultate prin rotirea în jurul unei axe
moleculare sunt denumite conformaţii. Există o infinitate de geometrii posibile
caracterizate fie prin distanţele dintre atomii nedirect legaţi unul de altul, sau prin
unghiul diedric format de două legături de la doi atomi de carbon vecini (numit şi
unghi de torsiune), în cazul exemplului din schema 7, unghiul diedric format de
cele două legături C-Cl din moleculă. Conformaţiile redate în această schemă sunt
conformaţiile moleculare cele mai stabile ale compuşilor 7 şi 8. Trebuie remarcat
că distanţele dwz între atomii nedirect legaţi între ei sunt diferite în toate cele trei
conformaţii a-c, atât pentru 7 cât şi pentru 18 (de ex., dClCl , dHCl, dPh-Cl etc.). În
schimb ceilalţi parametri moleculari, lXY şi αXZY sunt identici la toţi trei conformerii.
Pe de altă parte, compusul 8 difera de 7 prin schimbarea la unul dintre atomii de
carbon a locului a doi substituenţi, în exemplul dat a Cl cu H şi aceasta este valabil
în toate conformaţiile lui 8.

Pe formulele de proiecţie din schema 4, alăturate formulelor perspectivice,
se poate vedea mai uşor că distanţele dwz diferă în cazul celor doi stereoizomeri
(mezo-dClCl ≠ (d,l)-dClCl etc.). Fie de remarcat că cei doi atomi de carbon vecini din 7
şi 8 sunt amândoi atomi asimetrici sau chirali. Diastereoizomeria compusilor
saturaţi este direct legată de polichiralitate.

Ultimul tip de stereoizomerie este diastereoizomeria compuşilor nesaturaţi,
cel mai simplu exemplu fiind izomeria cis-trans a alchenelor disubstituite. Pe
exemplul dat, se vede că distanţele dintre atomii nedirect legaţi unul de altul diferă.
Astfel trans-dClCl > cis-dClCl, în timp ce pentru dHCl situaţia se inversează. Ca şi în
cazurile precedente, ceilalţi parametri, lungimile de legaturi: lCC, lCH şi lCCl, sau
unghiurile de valenţă: αHCC, αHCCl şi αClCC sunt egale pentru ambii izomeri.
Diastereoizomeria aparent nu ascultă de principiul dicotomiei izomeriei. Totuşi, fie
de observat faptul că toţi compuşii organici posedând în molecula lor legături
simple pot suferi rotaţii în jurul acestor legături, putând da naştere la conformeri
diferiţi. Izomeria conformaţională nu este un caz aparte de diastereoizomerie; ea
este întâlnită la majoritatea compuşilor organici.

În felul acesta, şi în acest caz avem o concordanţă perfectă cu principiul

☺☺☻☺ Aceasta, mai ales datorită faptului că acizii graşi sub formă trans nu
sunt metabolizaţi de organismele vii, aceştia acumulându-se în organism, în
membranele celulelor, conducând la o creştere a nivelului lipo-proteinelor de
joasă densitate, denumite popular "colesterol rău" reducând concomitent lipo-
proteinele de mare densitate - "colesterol bun", în pereţii vaselor de sânge. S-a
constat astfel că o alimentaţie dietetică bazată pe grăsimi vegetale hidrogenate
măreşte riscul pentru bolile de inimă, accidente vasculare şi cancer mamar.
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dicotomiei izomeriei. Schema 5 redă rezumativ cele stabilite în această secţiune.

A. Izomeria conformationala:  
Cl Ph

Ph

Ph H H Cl

H Cl Ph

HCl Ph
H Cl HCl

Ph

Conformerii stabili ai mezo-diclor-
difeniletanului, 7

7a 7b 7c
Ph-C-C-Ph-

H H

Cl Cl

B. Diastereoizomeria compusilor
saturati: de ex., 7 si 8,
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Cl H

H
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Cl H Ph
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C. Diastereoizomeria compusilor
nesaturati:

de ex., cis-si trans-dicloretanul, 9:
C C
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Cl
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Cl H

Cl

Cl
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sau (d,l)-8

Schema nr. 4 Ilustrarea faptului că diastrereoizomeria este o izomerie de distanţă

IZOMERIE

Izomerie constitutionala Izomerie sterica

Izm. compusilor saturati       Izm compusilor nesturati Enantiomerie Diastereomerie

Izm de
catena

Izm. de 
pozitie

Tautomerie       Izm de
valenta

(+)-Enant  (-)-Enant
(Polichiralitate).

Izm. comp.
nesat.

Izm. comp. sat.

Schema nr. 5 Dicotomia izomeriei compuşilor organici

☺☺☺☻ În acest context, consumul excesiv de margarină, în cazul aplicării
unor diete hipocalorice reprezintă un mare risc pentru sănătatea bolnavului.
Este preferabilă consumarea unor preparate mixte ce includ unt şi uleiuri
vegetale hidrogenate cu un conţinut mult mai redus de acizi graşi nesaturaţi cu
configuraţie trans.
După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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1.4. Mijloace de indicare a stereochimiei moleculare şi a stereochimiei
reacţiilor

Indicarea stereochimiei moleculare se face prin mijloacele geometriei în
spaţiu, altfel spus, prin indicarea tuturor parametrilor moleculari interni (lXY, αXCZ  şi
dwz). Numai o astfel de descriere poate da explicaţii cantitative în privinţa
întrebărilor ridicate de structura chimică sau de reactivitate.

În stereochimia moleculară, pentru cele mai multe scopuri, ne putem
mulţumi numai cu o indicare a geometriei ansamblului molecular, care să respecte
forma moleculei fără a intra în detalii exacte ale construcţiei moleculare. Cu alte
cuvinte, să indicăm numai simetria moleculară, prin aceasta putând răspunde la
foarte multe dintre întrebările privind proprietăţiile fizice ale moleculei (de ex., să
decidem dacă molecula este sau nu chirală). În anumite cazuri, molecula este
împărţită în mai multe părţi, considerându-se şi indicându-se geometria fiecărei
părţi în parte. De exemplu, în cazul unei molecule chirale, interesul principal este
să definim elementul geometric de chiralitate (de ex. atomul de carbon asimetric) şi
apoi să ne ocupăm de simetria fiecărui ligand (substituent) la acest element.

În cazul stereochimiei reacţiilor, ne folosim de imaginile create de
stereochimia statică şi anume cât mai multe imagini pentru a putea clădi din
acestea geometria stării de tranziţie în transformarea care ne interesează.
Descrierea completă a reacţiei seamănă astfel cu un film în care mişcarea
(dinamica acţiunii) este redată prin derularea rapidă a unor imagini statice. În felul
acesta, suntem obligaţi să începem cu discuţia stereochimiei statice.

prof. dr.ing. Florin-Dinu Badea
Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti

• Tragedia de la Bhopal şi metil-izocianatul
☻☺ Un număr mare de ierbicide şi insecticide se prepară prin acţiunea metil-
izocianatului asupra unor alcooli sau amine aromatice. În S.U.A. consumul de
metil-izocianat poate fi estimat la 15-17.000 tone anual. În 1984 în Bhopal, un
oraş din India, a avut loc o scăpare masivă a acestei substanţe care era
utilizată la prepararea unui insecticid denumit sevin.

CH3N C O +

OH O C

O

NHCH3

Sevin

Urmările au fost catastrofale. Au murit peste 2000 de persoane şi alte
300.000 au fost grav afectate de ingerarea sau inhalarea acestei substanţe
toxice. Acesta a fost cel mai mare accident cunoscut în istoria industriei
chimice moderne. Marea toxicitate a izocianaţilor se datorează capacităţii lor
de a reacţiona rapid cu secvenţele nucleofile prezente în substraturile
biologice.
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CATALIZA ENZIMATICĂ
Importanţa catalizei, în general, rezultă din faptul că peste 80% din reacţiile

aplicate industrial sunt reacţii catalizate. Pot fi luate în considerare trei tipuri de
cataliză. Primul este cel al catalizei eterogene, în care catalizatorul, în general
solid, reprezintă o fază distinctă de cea a reactivilor care sunt gazoşi sau lichizi. Al
doilea tip este cataliza omogenă, caz în care catalizatorul se află în aceeaşi fază
cu reactivii. Ultimul tip de cataliză este cataliza enzimatică sau cataliza organică.
Aşa cum arată şi numele, cataliza enzimatică utilizează drept catalizatori entităţi
produse de organismele vii (enzime) care reprezintă o clasă importantă de
proteine.

Importanţa principală a catalizei enzimatice rezidă din foarte marea
specificitate a catalizatorilor biologici utilizaţi practic. Cataliza enizmatică are un
viitor strălucit, dar în prezent are mai puţine utilizări industriale cu toate că
numeroase enzime intevin în domeniul agroalimentar pentru ameliorarea calităţii
produselor cum sunt de exemplu pâinea, sucurile de fructe, berea, etc. Dezvoltarea
catalizei enzimatice este legată de obţinerea unor enzime la un preţ de cost scăzut,
competitiv şi capabile să asigure realizarea unor transformări chimice dificil de
obţinut prin alte procedee. Este necesar să se obţină enzime depuse pe un suport
inert pentru a permite separarea şi reutilizarea catalizatorilor biologici.

Teoretic cataliza enzimatică corespunde următoarei scheme de reacţie;

S ESE
k1
k2

k3 PE+ +

unde S este substratul, E-enzima, P-produsul şi SE complexul substrat-enzimă.

Viteza de reacţie poate fi exprimată prin relaţia: [ ] [ ]SEkV
dt
Pd

3== .

Ţinând cont de faptul că: [ ] [ ][ ] ( )[ ]SEkkESk
dt
SEd

321 +−=  şi conform principiului

stării staţionare: [ ] 0=
dt
SEd , iar [E]0=[E] + [SE] rezultă că: [ ] [ ][ ]

[ ]Skkk
ESk

SE
132

01

++
= .

Constanta lui Michaelis este definită prin constanta de echilibru a reacţiei:
SSE E+

şi se poate exprima ţinând cont de relaţiile de mai sus prin: [ ][ ]
[ ] 1

32

k
kk

SE
SEkm

+
== .

☺☻ Astfel, sunt atacate fără discernământ, funcţiuni de tip hidroxi, amine,
tiolic, etc. din peptide şi proteine, fapt ce conduce la alterarea funcţiunilor
biologice ale acestora, mai ales în procese legate de transmiterea impulsurilor
nervoase. Rezultatul este tetania şi paralizia fiinţelor vii care au inhalat sau
ingerat izocianaţi organici.

După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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Viteza de reacţie este dată deci prin: 
[ ][ ]

[ ]Sk
ESk

V
m +

= 03
. Ea depinde deci de valoarea

constantei lui Michaelis, de concentraţia substratului liber şi de concentraţia iniţială
a enzimei.

Reacţiile enzimatice prezintă o serie de deosebiri faţă de reacţiile catalitice
obişnuite, deosebiri determinate de activitatea enzimelor, temperatură, pH,
specificitatea enzimelor, formarea unui complex intermediar între substrat şi
enzimă, coenzime.
a. Activitatea enzimelor. O reacţie catalizată atât de o enzimă cât şi de un
catalizator obişnuit decurge cu mult mai rapid în cataliză enzimatică. Însă în cazul
reacţiilor enzimatice în timp activitatea scade, inactivarea enzimelor datorându-se
denaturării lor sau altor transformări determinate de caracterul lor de proteine
globulare.
b. Temperatura. Conform regulii lui van't Hoff, viteza reacţiilor enzimatice creşte
cu temperatura. Însă această creştere se constată doar la temperaturi relativ joase.
Depăşind o anumită temperatură optimă la care viteza este maximă, aceasta
scade, iar la temperaturi mai mari procesul încetează datorită inactivării enzimelor
prin denaturarea componentei proteice. Temperatura optimă depinde de
concentraţia enzimei şi a ionilor de hidrogen precum şi de prezenţa unor impurităţi
în substrat sau enzimă.
c. pH-ul. Dependenţa activităţii enzimelor de pH-ul soluţiei se explică prin natura
proteică a acestora. Curbele care arată variaţia vitezei de reacţie cu pH-ul au de
obicei un maxim pronunţat la o anumită valoare a acestuia.
d. Specificitatea enzimelor. Catalizatorii obişnuiţi sunt nespecifici, activând
practic toate reacţiile posibile de un anumit tip, pe când enzimele sunt specifice
catalizând numai un număr mic de reacţii şi în multe cazuri o singură reacţie.

În acţiunea enzimelor se constată mai multe tipuri de specificitate:
• specificitatea stereochimică - constă în faptul că o enzimă care

catalizează reacţia unui compus optic activ nu acţionează asupra enantiomerului
său şi, în general, asupra stereoizomerilor acestui compus.

• specificitatea de grupă. De exemplu în cazul reacţiei de hidroliză:
A−B+H2O→AOH + BH

enzimele din aceată categorie impun ca A să fie de un anumit tip, natura lui B fiind
indiferentă. O asemenea specificitate manifestă maltaza (α-glicozidaza) care
hidrolizează atât dizaharide cât şi glicozide; ele sunt deci specifice numai pentru
restul de monozaharidă. Această specificitate de grupă poate fi folosită pentru
identificarea legăturilor α- şi β-glicozidice.

• Oxidarea enzimatică a alcanilor
☻☺☺ Manifestând o mare inerţie chimică, alcanii participă mai ales la reacţii
radicalice care au loc în condiţii bogate energetic. Semnificative în acest sens
sunt oxidările exoterme, neselective, la temperaturi înalte (frecvent arderi). Se
cunosc însă şi oxidări blânde, realizate printr-o aşa numită activare enzimatică.
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• specificitatea absolută -enzima este adaptată unui substrat unic.
Răspândirea mare a acestui tip de specificitate explică numărul ridicat de enzime.
e. Formarea unui complex intermediar între substrat şi enzimă. Ca orice
catalizator , enzima participă la reacţia chimică, între enzimă şi substrat formându-
se un complex labil, care reacţioează în continuare ireversibil, cu viteză mare, cu
un reactant dând produsul de reacţie şi regenerând catalizatorul:

S ESE PE+ +
În cazul în care concentraţia substratului S este mare, echilibrul este

deplasat spre formarea complexului intermediar substrat-enzimă SE, enzima fiind
saturată cu substrat. O creştere a concentraţiei de substrat ne mai putând mări
viteza de reacţie, reacţia este de ordinul zero. În cazul invers, echilibrul este
deplasat spre stânga, reacţia fiind de ordinul 1 faţă de substrat.

O serie de enzime sunt inhibate de produşii rezultaţi în urma activităţii lor.
Inhibiţia de tip EP este un mijloc de autoreglare a unei reacţii biochimice, deoarece
formarea şi acumularea produsului P nu se face decât pe măsura folosirii lui în
reacţii ulterioare:

S ESE PE+ +EP
f. Coenzime. In multe cazuri, pentru ca reacţia enzimatică să se desfăşoare, este
necesară prezenţa în afară de substrat şi enzimă şi a altor substanţe: coenzimele.
Coenzimele realizează funcţiunea catalitică asupra substratului numai în prezenţa
unei enzime care este specfific adaptată substratului. O coenzimă poate cataliza
reacţiile unui număr mare de substraturi, dar de fiecare dată trebuie asociată cu o
altă enzimă. Cele de mai sus ne arată că spre deosebire de enzime, coenzimele
sunt mai puţin specifice.

Dezvoltarea catalizei enzimatice se manifestă în special în domeniul
substanţelor nutritive a căror asimilare nu necesită trecerea prin tubul digestiv. Din
această categorie fac parte aminoacizii, antibioticele şi hormonii steroizi. Ca
exemplu poate fi citată producerea L-metioninei care este un aminoacid mai bine
asimilat ca D-metionina de către organismele animale şi care prezintă mai multe
aplicaţii în special în domeniul farmaceutic. Amestecul racemic D + L se obţine
pornind de la acroleină conform următoarelor reacţii:
CH3SH H2C CH CHO H3C S CH2 CH2 CHO+

H3C S CH2 CH2 CHO + HCN H3C S CH2 CH2 CH CN

OH

☺☻☺ În acest caz procesul are loc sub influenţa enzimelor din organismele
vii.

R H Enzima, O2 R OH

Alcan
(C1-C8) 

Alcool

Monooxigenazele găsite în ţesuturile mamiferelor catalizează oxidarea
medicamentelor, steroizilor şi acizilor graşi. Astfel, o enzimă din Methylococcus
capsulatus permite oxidarea la alcooli a unui mare număr de hidrocarburi
prezente în organism.
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H3C S CH2 CH2 CH CN

OH

+ NH3 CO2+
N

H3C S CH2 CH2

O H

O

H

+ H2O

N
H3C S CH2 CH2

O H

O

H

+ 2H2O H3C S CH2 CH2 CH

NH2

COOH + NH3

Firma japoneză Tanabe Seiaku a pus la punct un procedeu care permite
obţinerea din amestecul racemic a L-metioninei. Amestecul celor doi izomeri optici
este mai întâi N-acetilat. Enzima extrasă din Aspergillus oryzae depusă pe un
suport, permite hidrolizarea selectivă a compusului L care este cristalizat.
Compusul D este racemizat şi reciclat:

H3C S CH2 CH2 CH

NHCOCH3

COOH

cat.
+ H2O

H3C S CH2 CH2 CH

NH2

COOH + CH3COOH

H3C S CH2 CH2 CH

NHCOCH3

COOH(L+D)

L

D
Desigur că metoda de mai sus poate fi aplicată şi altor aminoacizi.

O clasificare raţională a enzimelor este dificil de realizat, deoarece
repartizarea unei enzime într-o clasă sau alta poate fi arbitrară, aceeaşi enzimă
putând fi repartizată în două categorii, sau enzime înrudite apărând în clase
diferite. De exemplu după Hoffmann-Ostenhof, enzimele pot fi clasificate astfel:

• Oxido-reductaze: transhidrogenaze anaerobe, transelectronaze, oxidaze,
peroxidaze şi catalaze;

• Transferaze: transmetilaze, transacilaze, transglicosilaze, transfosfataze,
transaminaze;

• Hidrolaze: esteraze, glioczidaze, amidaze, proteaze, purin-desaminaze,
nucleaze;

• Liaze şi sintetaze: carbolaze, hidrataze, deshidrataze, liaze şi sintetaze ale
legăturii C-N;

• Izomeraze şi racemaze.
prof. dr. ing. Lambrache Papahagi
Universitatea Politehnica Bucureşti

☺☺☻ De multe ori, poluanţii mediului pot favoriza oxidări neenzimatice ale
unor molecule cu importanţă biologică, aşa cum sunt lipidele, conducând la
substanţe de mare toxicitate a căror acumulare în organism generează boli
profesionale şi scade imunitatea în ansamblu a organismului.
După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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ISTORIA CHIMIEI
MOMENTE DIN ISTORIA STIINTEI POLIMERILOR

Existenţa polimerilor se confundă cu existenţa vieţii, având în vedere că
aceştia reprezintă o componentă importantă a ţesuturilor vii (proteine, polizaharide,
colagen etc). Utilizările polimerilor în forma lor naturală (lemn, lână, mătase,
bumbac, blănuri, răşini) sunt la fel de vechi ca şi istoria umană. Paradoxal însă,
recunoaşterea acestora ca o clasă distinctă de compuşi, precum şi studiul
structurii, proprietăţilor, modului de sinteză şi de prelucrare a polimerilor nu s-au
produs decât foarte târziu, în special datorită complexităţii metodelor de investigare
necesare pentru analiza unor astfel de substanţe.

Ca şi în alte domenii ale ştiinţei, şi în ceea ce priveşte polimerii, debutul a
fost realizat prin utilizarea unor produşi naturali, urmată de obţinerea la scara
industrială, pe baze empirice, a unor compuşi macromoleculari sintetici. Aspectele
teoretice legate de sinteza şi proprietăţile polimerilor au fost clarificate cu o
oarecare întârziere dar - odata puse în evidenţă - acestea au arătat că produşii
macromoleculari formează o clasă de compusi cu proprietăţi diferite de cele ale
compuşilor organici "clasici", ceea ce a determinat desprinderea ştiinţei polimerilor
de chimia organică, apărând astfel o ştiinţă de sine stătătoare.

Fără a avea pretentia de a fi exhaustivi, menţionăm unele momente
semnificative în evoluţia ştiinţei şi tehnologiei polimerilor.

Perioada clasică - semiempirică
Tabelul de mai jos conţine descoperiri întâmplătoare, dezvoltări

tehnologice semiempirice legate atât de polimeri naturali, polimeri sintetici,
transformări polimer-analoage, sau amestecuri ce conţin polimeri.
1735 Charles Marie de la

Condamine
Prima comunicare ştiintifică referitoare la
arborele de cauciuc (Hevea Brasiliensis)

1770 Priestley Utilizarea latexului pentru gume - rubber
1823 MacIntosh Impermeabilizarea ţesăturilor prin acoperire

cu cauciuc natural
1826 M.Faraday Primele încercări de stabilire a structurii

cauciucului natural
1830 Thomas Hancock Latexul este folosit pe scară industrială la

fabricarea impermeabilelor şi a cizmelor
1838 Regnault Sinteza clorurii de viniliden
1839 Simon Separarea stirenului

• Polimeri utilizaţi la depoluarea apelor marine infestate prin
deversarea unor produse petroliere
☻☺ Poli (2-metil propena) cunoscută şi ca poli (izobutilenă) este componentul
principal al produselor utilizate la depoluarea deversărilor de fracţiuni petroliere
în apele marine. Acest polimer se îmbibă cu fracţiuni petroliere, conducând la
o masă vâscoasă, ce pluteşte la suprafaţă apei un timp îndelungat, putând fi
uşor îndepărtată.



1839 Payen "Celuloza, amidonul şi dextrina sunt aceiaşi
substanţă, dar în stări de agregare diferite ?!"

1839 Charles Goodyear Vulcanizarea cu sulf (2-3%)
1844 Nelson Goodyear Ebonita (30% sulf)
1845 Blyth & Hoffman Observă tendinţa de polimerizare a stirenului
1846 Christian Schonbein Obţinerea nitratului de celuloză - fulmicoton
1866 Erlenmeyer Stabilirea formulei stirenului
1870 John şi Isaiah Hyatt Amestecarea nitratului de celuloză cu camfor

– celuloidul
1879 Bouchardat “Polimerizarea” izoprenului în prezenţa

acidului clorhidric
1882 Fittig & Kolbe Polimerizarea acidului metacrilic
1892 Ch.Cross, Edward

Bevan, C.Beadle
Obţinerea viscozei

1894 Moureau “Substanţă insolubilă” la încălzirea acrilamidei
1901 Skraup & Konig Structura celulozei şi amidonului ca derivând

de la glucoză
1904 Mote Ranforsarea cauciucului natural prin

adăugare de negru de fum
1905 Leo Bakeland Primul polimer total sintetic - Bachelita
1906 E. Fischer Sinteza de polipeptide pornind de la amino-

acizi
1906 Michelin Ciclist, câştigă cursa Paris-Rouen utilizând

anvelope cu camere de aer
1909 Bamberger Prima polietilenă din diazometan
1909 Kondakov Polimerizarea 2,3-dimetil-butadienei
1912 Hoffman Primul brevet privind polimerizarea

izoprenului

Perioada ştiinţifică – modernă
Se poate afirma că Herman Staudinger este părintele Ştiinţei Polimerilor,

fiind cel care a definit compuşii macromoleculari prin unele din caracteristicile lor
structurale şi anume existenţa catenei, de-a lungul căreia se înşiră unităţi
☺☻ Avantajul metodei constă în aceea că polimerul poate fi regenerat, iar
fracţiunile petroliere înglobate recuperate prin distilarea acestora din amestecul
rezultat la depoluare.

n

Poli (izobutilena)

După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
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Freeman and Co., New York, 1995.



33

structurale, legate între ele prin legături chimice.
După cum se va arăta ulterior, polimerii lineari formează soluţii adevărate,

stabile din punct de vedere termodinamic şi complet deosebite de soluţiile
coloidale, ce conţin micelii (care implică legături fizice) şi sunt instabile din punct de
vedere termodinamic. Printr-o întâmplare nefericită, s-a descoperit că soluţiile
polimere şi cele coloidale au totuşi o singură proprietate comună: ambele tipuri
separă în câmp ultracentrifugal (peste 10000 rotaţii/minut). De aici confuzia creată
între polimeri şi coloizi, confuzie ce ar fi persistat în lipsa clarificărilor aduse de
Staudinger.
1917 H.Staudinger Într-o conferinţă la Societatea Elveţiană de

Chimie, Herman Staudinger utilizează termenul
de Compus Macromolecular

1920 Herzog Difracţia de raze X indică structura microcristalină
a celulozei

1920 Duclaux &
Wollman

Prima fracţionare (prin precipitare) a unui compus
macromolecular polidispers

1927 Polimerizarea metil metacrilatului - Plexiglas
1927 Svedberg Fracţionarea prin ultracentrifugare
1927 Tiselius Electroforeza
1928 Meyer & Mark Conformaţia lanţurilor polipeptidice
1930 I.G.Farben Polimerizarea industrială a dienelor BUNA-S
1931 Carothers Nylon 6,6; alte policondensate
1935 Carothers la

DuPont
Transpunerea industrială pentru Nylon şi PET

1934 Werner Kuhn,
Herman Mark &
Eugene Guth

Bazele teoretice ale fenomenului de înaltă
elasticitate pe baza schimbării conformaţiei
lanţurilor macromoleculare

1936 P.Castain Răşini epoxidice
1937 Melville Expresia vitezei polimerizării radicalice
1939 Roy Plunkett Teflon
1939 ICI Prima producţie de polietenă (HPPE) decretată ca

material strategic
1939 Paul Flory Teoria statistică a policondensării
1940 Germania Primii poliesteri ranforsaţi cu fibre de sticlă

• Usturoiul şi sulful
☻☺☺ Usturoiul este mult utilizat în practica culinară, mai ales datorită aromei
sale picante specifice. Principiul odorizant al usturoiului nu se găseşte în
plantă ca atare, acesta fiind biosintetizat după recoltare, prin acţiunea enzimei
denumită allinază, asupra unor α-aminoacizi, ce includ resturi sulfoxidice,
prezenţi în plantă. Trebuie subliniat că înaintea descoperirii antibioticelor,
preparatele pe bază de alicină au fost utilizate cu succes în tratamentul
holerei, dizenteriei, tuberculozei etc.
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1941 Eugene Guth &
Herbert James

Prima ecuaţie de dependenţă efort-deformare
pentru polimeri

1942 Flory-Huggins Teoria soluţiilor de polimeri
1942 Norrish & Smith Efectul “Trommsdorff”
1942 Flory-Huggins Conceptul de temperatură “theta”
1944 Mayo & Lewis Ecuaţia copolimerizării binare
1947 Alfrey-Price Schema Q-e
1948 Zimm Metoda dublei extrapolări pentru masa moleculară

medie gravimetrică
1948 Dainton & Ivin Conceptul temperaturii plafon în polimerizare
1950 Flory-Fox Conceptul de tranziţie sticloasă
1950 Ziegler-Natta Polimerizarea stereospecifică
1951 Pauling Lanţurile polipeptidice au structură de dublă elice
1951 Moore & Stein Cromatografia pe gel permeabil
1953 Herman

Staudinger
Premiul Nobel

1953 Paul Flory " Principles of Polymer Chemistry" - Prima
monografie asupra polimerilor - Cornell University

1953 Costin Nenitescu Polimerizarea etenei cu amil-sodiu
1955 Magat &

Strachman
Policondensarea interfacială

1956 Michael Szwarc Polimerizarea anionică obţinând polimeri cu
distribuţie îngustă a maselor moleculare

1963 Karl Ziegler &
Giulio Natta

Premiul Nobel pentru dezvoltarea polimerizării
stereospecifice

1964 Lloyd & Alfrey Perfecţionarea GPC
1974 Paul Flory Premiul Nobel pentru întreaga operă
2000 Alan Heeger,

Alan
MacDiarmid,
Hideki Shirakawa

Premiul Nobel pentru descoperirea şi
dezvoltarea polimerilor conductori de
electricitate

Din tabelul de mai sus lipsesc realizările ultimilor 40 de ani; de fapt, este
imposibilă desprinderea cât mai obiectivă a realizărilor majore din imensitatea

☺☻☺

S
COOH

O NH2
S

O
H S

S

O

Component al
usturoiului

Acid sulfenic Allicina

Allinaza
- H2O
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datelor experimentale şi teoretice publicate. Totuşi, la modul general, se poate
aprecia că după 1960 s-au conturat trei tendinţe ştiinţifico-tehnologice.

Prima constă în a produce polimeri de uz general (polietena şi alte
poliolefine, polistiren, policlorura de vinil), la capacităţi de producţie foarte mari şi
preţ redus; diversificarea aplicaţiilor comerciale se realizează prin modificarea
reţetelor (recepturilor) folosite în etapa de prelucrare.

O a doua constă în producţia cât mai economicoasă de "tehnopolimeri"
(ABS, policarbonaţi, polietilentereftalat, răşini epoxidice, polioximetilenă etc).
Această clasă de polimeri, produsă la tonaje medii este destinată aplicaţiilor mai
pretenţioase, în special în construcţia de maşini şi a bunurilor de consum.

A treia tendinţă este cea care se concentrează pe sinteza de produşi de
mic tonaj, dar cu proprietăţi deosebite (poliimide, aramide, polimeri semiconductori,
polimeri cu structură de cristale lichide etc). Fireşte, preţul de cost mai ridicat este
compensat de performanţele cerute de aplicaţiile speciale.

Ştiinţa Polimerilor în România
În cadrul eforturilor comunităţii ştiinţifice internaţionale, cercetătorii şi

inginerii români din domeniul polimerilor şi-au adus propria contribuţie. În spaţiul de
care dispunem, vom încerca o succintă trecere în revistă a şcolii româneşti de
polimeri, care a avut şi are două principale centre Bucureşti şi Iaşi.

Încă în 1953 (când abia apărea prima carte de "macro" pe plan mondial -
vezi tabelul), profesorul C.D.Neniţescu descoperă şi brevetează polimerizarea
etenei iniţiată cu amil-sodiu. În laboratorul de Chimie Organică al profesorului
C.D.Nenitescu se formează primii specialişti în domeniul polimerilor ca ing.
Alexandru Huch, dr.Dan Costescu, sau dr.Ioan Gavăt etc. Începând cu anul 1960,
în cadrul Facultăţii de Chimie Industrială ia fiinţă Secţia de Tehnologia Compuşilor
Macromoleculari, primii ingineri cu specialitatea “Macro” absolvind în 1962; secţia
şi-a păstrat titulatura şi profilul până în ziua de azi. Se poate considera că
întemeietorul acestei specializări în localul din Calea Victoriei, a fost profesorul
Osias Solomon. Trebuie totodată, menţionată contribuţia profesorului Ioan Velea
(Tehnologia Sintezei monomerilor).

În privinţa activităţii de cercetare, atât pentru sinteza cât şi pentru
prelucrarea polimerilor, o mare contribuţie au avut-o cercetătorii de la ICECHIM,
din care menţionăm pentru începuturi pe prof Raul Mihail, dr.Silvia Bittman,
ing.Niuma Goldenberg; în privinta prelucrării cauciucului, în special în domeniul
anvelopelor, amintim monografia datorată dr.ing.Tănase Volintiru.

O contribuţie cu totul excepţională în dezvoltarea ştiinţei polimerilor a avut-
o academicianul Cristofor Simionescu, care nu numai că a creat catedra de

☺☺☻ De menţionat faptul că în China, unde se consumă foarte mult usturoi,
incidenţa cancerului gastric este redusă. Allicina scade de asemenea, nivelul
colesterolului în sânge, diminuând totodată tendinţa de coagulare a acestuia.

După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.



36

“Macromolecule” la Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” din Iaşi, dar este şi părintele
Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, tot din Iaşi; în prezent, acest
institut este de departe principalul loc de cercetare şi dezvoltare tehnologică în
domeniul Ştiinţei Polimerilor în România. Numeroşi cercetători (prof. Dorel
Feldman, dr.ing. Ioan Negulescu, dr.ing. Virgil Percek) proveniţi din şcoala de la
Iaşi, s-au afirmat peste hotare, mai ales în SUA.

 prof. dr. ing. Dan Sorin Vasilescu
Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea Politehnica din Bucureşti

• Imine în transformări biologice
Piridoxalul şi piridoxamina sunt compuşi implicaţi direct în procesele

naturale legate de sinteza, respectiv asimilarea aminoacizilor în organismele
fiinţelor vii. Piridoxamina suferă în cataliză enzimatică o reacţie de condensare,
cu gruparea carbonilică a unor acizi α-cetonici conducând la imine.
Rearanjarea acestora urmată de hidroliza la piridoxal, constituie în organism o
sursă de aminoacizi (procesul invers are loc la metabolizarea aminoacizilor).

N

CH2NH2

HOCH2 OH

CH3
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HOCH2 OH
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H O

RCH2CHCOOH
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+

Piridoxamina

PiridoxalAminoacid

După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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CHIMIA VIEŢII

ORIGINEA VIEŢII – O PROBLEMĂ DE CHIRALITATE
Unul dintre cele mai mari semne de întrebare actuale este legat de

observaţia cã proteinele, elementele structurale care alcãtuiesc muşchii noştri,
glicogenul din ficatul şi sângele nostru, enzimele şi hormonii din organismele
animale sunt toate optic active. Pentru a putea funcţiona, toţi polimerii biologici
trebuie sã fie optic puri (homochirali): aminoacizii din proteine sunt levogiri în timp
ce zaharidele şi toţi acizii nucleici ce compun ADN-ul şi ARN-ul celular (şi treptele
metabolice ale acestora) sunt dextrogiri. Prezenţa unui enantiomer
necorespunzãtor în elicea ADN-ului distruge stabilitatea acestuia, ADN-ul nu mai
poate stoca informaţie şi deci nu mai poate susţine viaţa.

Se pune întrebarea cum s-au format biomoleculele homochirale dacã în
laboratoarele chimice din reactivi achirali se produc numai amestecuri racemice
(regula universalã conform căreia sinteza compuşilor chirali din reactivi achirali conduce
totdeauna la amestecuri racemice este o consecinţă a legilor termodinamicii: deoarece
formele levo(L) şi dextro(D) au aceeaşi energie liberă G (∆G=0), constantă de echilibru,
K=exp(-∆G/RT), pentru reacţii de tipul L–D sau D—L este egala cu 1 şi deci concentraţia
celor doi enantiomeri este egală - amestec racemic) şi pentru a rezolva un amestec
racemic (a separa cei doi enantiomeri) chimistul organician foloseşte tot o
substanţă homochirală.

Primele cunoştinţe despre activitatea optică şi chiralitate işi au originea în
observaţiile lui Jean Baptiste Biot (1774-1862) şi ale studentului acestuia, Louis
Pasteur (1822-1895), legate de proprietatea unor cristale disimetrice (cuarţ, tartrat
dublu de sodiu şi amoniu) de a roti diferit planul luminii polarizate. Mai târziu
termenul de disimetrie folosit de Pasteur pentru enantiomorfism (în greceşte
enantios morphe-forme opuse) a fost înlocuit cu chiralitate. Ştiinţa actuală
recunoaşte existenţa a trei domenii de chiralitate: macroscopic, molecular şi
subatomic (Fig.1)
Care ar putea fi explicaţia formării unui izomer homochiral şi în general a
homochiralităţii lumii vii?

Cercetători din multe domenii interdisciplinare ale ştiinţei – fizica nucleară,
biofizică, biochimie, astrofizică, astrobiologie încearcă să explice homochiralitatea
lumii vii luând în considerare toate posibilităţile.

1. O prima posibilitate ar fi probabilitatea de a se forma un polimer

• Cloral şi DDT
☻☺ Clorurarea etanolului în vederea producerii triclor-acetaldehidei a fost
descrisă prima dată în 1832. Produsul sub formă hidratată este denumit curent
cloral, fiind un hipnotic puternic. Cloralul este de asemenea reactivul cheie în
sinteza DDT (prescurtare de la numele nesistematic diclor-difenil tricloretan).
Utilizarea DDT (1,1,1-tricloro, 2,-bis (4-clorofenil) etan), în controlul bolilor
provocate de insecte a salvat milioane de vieţi la jumătatea secolului trecut în
principal prin decimarea ţânţarilor anofel, purtătorii principali ai paraziţilor care
provoacă malaria.
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homochiral funcţional prin şansă. Aceasta posibilitate este însă extrem de redusă
(de exemplu, pentru o proteină mică formată din 100 aminoacizi, probabilitatea
este de 2-100 = 10-30)

            
a          b

c
Fig 1 Domenii de chiralitate
a) cristale enantiomorfe macroscopice
b) structuri enantiomere moleculare
c) particule fundamentale subatomice chirale

2. Efectele enantioselective ale unor fenomene fizice chirale precum lumina
ultravioletă polarizată circular, câmpul magnetic al pământului, dicroismul magnetic
sunt cercetate intens de fizicieni şi astrofizicieni.

Un scenariu extraterestru al originii asimetriei biomoleculare
(Rubinstein şi colab, 1983) sugerează că sistemul nostru solar s-ar fi format într-o
regiune de polarizare circulară ridicată. Acţiunea luminii polarizate circular
asupra moleculelor organice chirale din materialul interstelar a introdus un exces
de izomer levogir în aceste molecule în primele sute de milioane de ani ale
sistemului nostru solar. Materialul prebiotic astfel îmbogăţit a ajuns pe Pământ prin
impactul acestuia cu comete, meteroriţi, particule de praf interstelar. În sprijinul
acestei teorii stau cercetări recente care au identificat un exces de L-aminoacizi în
materia de pe meteoriţii Murchison şi Murray găsiţi pe Pământ.

☻☺ Deşi toxicitatea lui faţă de mamifere este scăzută (doza letală 500mg/kg
corp), DDT este foarte rezistent la biodegradare. Acumularea lui în lanţul
alimentar reprezintă un pericol pentru păsări, peşti şi oameni. Produsul a fost
interzis în 1972 de către Agenţia Internaţională de Protecţie a Mediului.

După K.Peter .C. Vollhardt and N.E. Schore, "Organic Chemistry", ed. II, W.H.
Freeman and Co., New York, 1995.
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Observând conexiunea dintre activitatea optică şi chiralitatea moleculară L,
Pasteur presupune că forţele naturale sunt disimetrice (nu sunt superpozabile
cu imaginea lor în oglindă). El spunea :” Înclin să cred că viaţa, aşa cum este ea
(cu toate componentele ei) trebuie să fie o funcţie a disimetriei Universului şi a
consecinţelor pe care această disimetrie le produce. Prevăd că toate speciile lumii
vii sunt primordial, în structura lor, în formele lor exterme, funcţii ale disimetriei
cosmice”

Fizicienii demonstrează astăzi experimental că interacţia slabă dintre
particulele fundamentale este singura dintre cele patru forţe naturale -
gravitaţională, electromagnetică, interacţia slabă şi interactia puternică – care are o
uşoară chiralitate (principiul “violării parităţii” descoperit  de Lee şi Yang în 1956). O
astfel de forţă ar putea produce o foarte uşoară diferenţă de energie între
moleculele enantiomere (enantiomerul L-aminoacidului este D-enantiomerul
format din antimaterie). Calculele ab-initio (folosesc metodele orbital moleculare)
pentru cele două conformaţii regulate α şi β ale proteinelor din ADN-ul celular
indică faptul că polipeptidele bazate pe L-aminoacizii naturali sunt stabilizate în
comparaţie cu D-enantiomerii corespunzători cu 10-14 J. mol-1/ unitate peptidică.
Diferenţa de energie dintre enantiomeri este de 10-17 ori mai mică decât energia
termică, KT şi corespunde unui exces enantiomeric de 106 molecule de L-
polipeptidă sau L-aminoacid per mol de racemic, la echilibru termodinamic, la
temperatura obişnuită.

Adepţii teoriei homochiralităţii lumii vii prin “violarea parităţii” consideră că
această extrem de mica diferenţă între enantiomeri s-a putut probabil amplifica
cinetic în “supa prebiotică”, la scara de timp a evoluţiei pe Pământ pentru a selecta
preferenţial L-aminoacizii, respectiv D-zaharidele naturale faţă de enantiomerii
corespunzători.

Diferenţa de energie care nu conservă paritatea materie/antimaterie între
enantiomeri nu este singura cale prin care forţa slabă dintre particulele
fundamentale ar putea selecta chiralitatea biomoleculară. Aceeaşi forţă poate
determina o polarizare a electronilor emişi într-o transformare β radioactivă a
nucleelor (neutron → proton + β + neutrino+electroni), care ar putea produce
distrugerea selectivă a unuia dintre enantiomeri (teoria enantioselectivităţii beta
radiolizei).

Experimentele de dezintegrare β a radionuclizilor 60Co şi 60Ni cu emisia
unui electron şi de transmutaţie a 58Co la 58Fe cu emisia unui pozitron au arătat că
electronul posedă o chiralitate de stânga intrinsecă şi pozitronul una de
dreapta inerentă care au la baza relaţia antiparalel-paralel între direcţia axei

• Să nu uităm că atunci când jocul de şah s-a terminat atât regele cât şi
pionul se întorc în aceeaşi cutie (proverb italian).
• Dacă în viaţa eşti pus la pământ de şapte ori, ridică-te de opt ori(proverb
japonez).
• De multe ori în viaţă este riscant să critici un anonim, s-ar putea ca acesta
să fii tu, acum zece ani (anonim).
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spinului şi direcţia de mişcare a particulei sau antiparticulei (Fig.1.c), preferinţa faţă
de una dintre forme fiind proporţională cu raportul dintre viteza particulei sau
antiparticulei şi viteza luminii (Chien-Shing Wu, 1957).

Diferenţa de energie prin violarea parităţii (parity violating energy
difference) între moleculele enantiomere este importantă nu numai în domeniul
biologiei dar şi în acela al fizicii particulelor fundamentale. Fizicienii consideră
astăzi că o nouă generaţie de polarimetre ar putea aduce informaţii folositoare
referitoare la particulele subatomice mai mult decât o nouă generaţie de
acceleratoare de particule. În acest sens se lucrează la construcţia unui
polarimetru care să cerceteze homochiralitatea extra-terestră pe misiunile de pe
planeta Marte sau pe alte corpuri din sistemul solar (Extra-Terrestrial
Homochirality – SETH) şi respectiv extra-solară (Extra Solar Homochirality –
SEXSOH). Studiul polarizaţiei circulare a luminii reflectate de la planetele din jurul
altor sori, din alte sisteme solare cu un astfel de polarimetru ar detecta rotaţia
optică ca amprentă a vieţii pe Marte.

Găsirea unor molecule chirale (în moleculele de clorofilă din vegetaţia ce
acoperă planete asemănătoare Pământului) pe alte diferite planete extrasolare va
conduce la un suport al teoriei interacţiei slabe între particulele fundamentale ca
bază pentru originea chiralităţii şi implicit a vieţii.

Dar, în condiţiile prebiotice, radioliza asimetrică β nu poate fi unica sursă
de selecţie a activităţii optice în natură. Chimistul german E.Breitmaier din Bonn
anunţa în 1994 că un câmp magnetic foarte puternic (1.2 - 2.1T) poate produce cu
un randament de 98% produşi homochirali din reactivi achirali. Pe aceasta bază,
chimistul Philip Kocienski de la Universitatea din Southampton face următoarea
speculaţie: câmpul magnetic al Pământului ar putea cauza homochiralitatea lumii
vii. Cu toate că acest câmp este de aprox. 10.000 ori mai slab decât cel din
experimentul lui Breitmaier, se consideră că timpul scurs va conduce la
homochiralitatea cunoscută astăzi. Alţi chimişti, (T.Barrett de la Colegiul Imperial
din Londra) consideră însă că “explicaţia este prea bună şi prea simplă pentru a
putea fi adevărată”.
3.Selectarea chirală prin adsorbţie pe materiale anorganice (cuarţ, calcit,
aluminosilicati, etc) este o altă posibilitate luată în seamă de oamenii de ştiinţă.
Aceştia consideră că universalitatea interacţiei electronice slabe determină o
discriminare enantiomeră minoră în întreaga geochimie a perioadei
prebiotice, producând catalizatori şi templaţi anorganici chirali îmbogăţiţi
optic. Partizanii acestei teorii sugerează că segregarea izomerilor optici a început
pe suprafaţa rocilor înainte de apariţia vieţii.

• Viaţa este un banchet la care sunt invitaţi doar cei aleşi (Auntie Mame).
• Este bine să visezi la sfârşitul călătoriei, dar să nu uiţi că importantă
rămâne călatoria însuşi. De multe ori este mai importantă experienţa dobândită
prin cercetare, decât adevărul relativ pe care l-ai descoperit (Ursula K.
LeGuin).
• Şi cele mai imposibile lucruri la nivel de concepţie de multe ori se întâmplă
în realitate (Bill Yates).
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Câteva experimente efectuate recent pot susţine această presupunere. De
exemplu, studiul a peste 20.000 probe de cuarţ colectate din diferite zone ale
scoarţei Pământului au condus la concluzia existenţei unui exces de 1,4%
levocuarţ pe Pământ (levo-cuarţul fiind mai stabil decât dextro-enantiomerul său cu
10-17 KT/unitate de SiO2). Cristalele de cuarţ natural optic activ sunt considerate
de mulţi cercetători ca o posibilă sursă de chiralitate pentru substanţele organice
de pe Pământ. Astfel, L-alanina este adsorbită preferenţial pe L-cuarţ într-o
proporţie de 20%. Metalele depuse pe D- sau L-cuarţ devin catalizatori activi în
reacţiile de hidrogenare şi dehidrogenare asimetrică. Calcitul (mineral cu
compoziţie asemănătoare cretei sau marmurei), larg răspândit la începuturile
Pământului, manifestă de asemenea o preferinţă diferită faţă de formele izomere
ale acidului aspartic. Mineralele argiloase prezintă de asemenea capacitate chiralo-
selectivă. Aluminosilicaţii depuşi în straturi catalitice legaţi de caoliniţii chirali se
replică singuri cu fidelitate peste câteva generaţii, reţinând proprietăţile lor catalitice
în sinteza organică.
4. Ţinând seama că autoreplicarea moleculară şi capacitatea de selecţie sunt
condiţii necesare pentru apariţia vieţii, replicarea chiralo-selectivă a
biopolimerilor poate fi o altă explicaţie a homochiralităţii vieţii.
O cercetare din anul 2001, finanţată de Institutul de Astrobioloie NASA (NASA’s
Ames Research Center, al cărui director este Baruch Blumberg, laureat al
Premiului Nobel pentru biochimie în anul 1976) stabileşte că prin amestecarea a
patru fragmente peptidice diferite conţinând numai aminoacizi dextro sau numai
aminoacizi levo, se obţin predominant produşi homochirali. Odată formate,
moleculele homochirale acţionează ca template, accelerând propria lor replicare, în
timp ce moleculele heterochirale nu folosesc aceasta cale.

Un “mutant”(care are o singură moleculă cu chiralitate diferită de a
celorlalte) nu realizează alţi mutanţi template, ci, dimpotrivă, corectează greşeala şi
catalizează formarea unor molecule cu compozitie corectă. Surprinzător este şi
faptul că sistemul folosit în experiment are şi o “functie de editare”, cele câteva
peptide heterochirale formate accelerează de fapt formarea produşilor homochirali,
fiind eliminate din sistem (Fig.2).
Aceste observatii sugereaza faptul că homochiralitatea vieţii s-ar fi putut realiza
fără să fie necesar un exces mare de molecule levo- sau dextrogire în materialul
iniţial.

În felul acesta, teoriile care socotesc necesară acumularea de molecule
chirale prin efecte ale luminii polarizate circular sau efecte magneto optice sunt mai
puţin relevante.

• Este greu de înţeles cum în politică poţi pune întrebări greşite şi să
primeşti răspunsuri adevărate, sau poţi să pui întrebări corecte şi să primeşti
răspunsuri greu de înţeles. La nivel de idei, confuziile nu deranjează,
nenorocirea este că mulţi oameni depind de transpunerea practică a acestora
(Charles Babage).
• Nu folosi un cuvânt mare acolo unde unul mic este de ajuns (anonim).
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Fig. 2. O reprezentare schematică a ciclurilor de replicare chiroselectivă
(NL , EL –fragmente peptidice nucleofile şi respectiv electrofile de aminoacizi
levogiri; ND , ED – fragmente peptidice nucleofile şi respectiv electrofile de
aminoacizi dextrogiri. Templaţii homochirali TLL şi TDD se replică autocatalitic
Produsele heterochirale TLD şi TDL au tendinţa de a se elimina din sistem).

Originea homochiralităţii în sistemele vii este încă neelucidată; aceasta
este atribuită adesea formării unor diferenţe între enantiomeri (printr-o contribuţie
mixtă mineral- organică) într-o “supă” de molecule prebiotice chirale în care un
rol central pot prezenta fie procesele care amplifică selectiv o diferenţă iniţială
minusculă între enantiomeri, fie procesele neenzimatice de autoreplicare
moleculară chiroselectivă a biopolimerilor.

Daca viaţa este o problema de chiralitate, atunci şi susţinerea ei , prin
vindecarea unor boli, este de multe ori legată de chiralitate, deorece două treimi
dintre medicamentele existente astăzi în farmacii utilizate în tratamentul unor
stări patologice ca anxietate, indigestie, psoriazis, artrite, alergii, HIV sunt
compuşi chirali.

În timp ce problema chiralităţii lumii vii rămâne încă un subiect de

• Rolul profesorului este acela de a aprinde focul interesului pentru ştiinţă în
sufletul discipolilor săi şi nu neapărat să ofere cunoştinţe brute acestora. Este
bine să lăsăm elevii să fie coproducătorii educaţiei lor (Curt Teinmann).
• O declaraţie, făcută de cineva cu care sunteţi în dezacord, poate sugera
un adevăr pe care sunteţi obligat să îl acceptaţi. Trebuie să admiteţi că acest
fapt nu reprezintă un compromis (Walter H. Schramm).
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speculaţie şi dispută ştiinţifică, dar şi de cercetare interdisciplinară intensă, în
laboratoarele de chimie din întreaga lume se experimentează intens sinteza
asimetrică, care urmăreşte producerea pe o cale catalitică a unuia dintre
enantiomeri în exces faţă de celalalt. Acest tip de sinteză este important în mod
special în domeniul medicamentelor, deoarece, în timp ce una dintre forme poate
fi benefică sănătăţii, cealaltă poate fi chiar dăunătoare (este cunoscut de exemplu
cazul talidomidei, care în forma dextro are proprietăţi sedative iar în forma levo
este teratogenă şi induce malformaţii fetale).

Premiul Nobel pentru chimie al anului 2001 a fost acordat cercetătorilor
William S.Knowles, Ryoji Noyori şi respectiv K. Barry Sharpless pentru lucrările
privind reacţiile de hidrogenare şi respectiv oxidare catalizate chiral. În 1968
W.S.Knowles realizează prima sinteză asimetrică a aminoacidului L-DOPA (folosit
în tratamentul bolii Parkinson) una dintre puţinele sinteze în care, în scurt timp s-a
trecut de la cercetarea de laborator la obţinerea industrială a medicamentului.
Catalizatorii utilizaţi de Knowles sunt substanţe chirale din clasa complecşilor de
Rh(I) cu fosfine chirale. Acestia pot transfera chiralitatea la un substrat achiral cu
obţinerea unui produs chiral, îmbogăţit în unul dintre enantiomeri (Fig.3).

Fig.3. Un principiu general al catalizei asimetrice cu catalizatori complecşi
                  (M – metal; A-reactant; B-substrat)

Reacţia catalitică pe care firma de medicamente Monsanto o foloseşte
încă din 1974 pentru obţinerea industrială a L-DOPA conduce la enantiomerul dorit
în proporţie de 97.5% (Fig.4).

☻☺ Codul Muncii:
1 .Ne naştem obositi pentru a ne odihni.
2. Munca l-a creat pe om dar nici lenea nu l-a omorât.
3. Dacă vezi un coleg odihnindu-se, ajută-l.
4. Dacă ţi se face chef să te apuci de muncă, stai jos, odihneşte-te şi o să-ţi
treacă.
5. Ce poti face azi nu lăsa pe mâine ci pe poimâine sau răspoimâine, că poate
nu mai este nevoie.
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Fig.4.Sinteza Monsanto pentru obţinerea aminoacidului L-DOPA utilizat în tratarea
bolii Parkinson

Succesul spectaculos al tehnicii lui Knowles a contribuit semnificativ la
creşterea explozivă a cercetărilor din domeniul sintezei asimetrice cu catalizatori
complecşi chirali. În anii ’80, în Japonia, Ryoji Noyori realizează o serie de
hidrogenări asimetrice cu un exces enantiomeric de până la 100%, folosind
catalizatori chirali, combinaţii complexe de Rh(I) sau Ru(II). .Aceşti catalizatori sunt
folosiţi de exemplu, în producţia de R-1,2-propandiol pentru sinteza industrială a
antibioticului levofloxacin. Reacţii similare au fost folosite pentru alte antibiotice.
Catalizatorii de tip Noyori se folosesc astăzi nu numai în sinteza de produse
farmaceutice de exemplu, în productia D-1,2-propandiol pentru sinteza industrială
a antibioticului levofloxacin dar şi în sinteza unor materiale avansate.

Tot în anii ’80, Sharpless realizează oxidări asimetrice cu catalizatori
complecşi chirali pe baza de Ti. Un exemplu este sinteza R-glicidolului, folosit în
industria farmaceutică a beta-blocantilor cardiaci. Catalizatorii complecşi chirali de
tip Sharpless sunt folosiţi astăzi nu numai în domeniul producţiei farmaceutice dar
şi în industria parfumurilor sau în domeniul materialelor.

Prof. dr. ing. Ioana Jitaru
Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea Politehnica Bucureşti

☺☻ 6. Dacă un lucru nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te mai
ocupi de el.
7. Munca e sănătate curată, deci să o lăsăm pentru cei mai bolnavi ca noi.
8. Munca îl innobilează pe om, societatea noastră nu mai are nevoie de nobili,
căci a trecut vremea lor.
9. Cine se scoală prea de dimineaţă doarme prea puţin, e obosit şi cască toată
ziua.
10. Cine nu munceşte nu greşeşte, iar cine nu greşeşte merită promovat.
11. Serviciul nu e crâşmă să stai toata ziua în el, aşa că du-te acasă!
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FORMAREA SI DISTRUGEREA STRATULUI DE OZON
În troposferă (până la altitudinea de 10 Km) sub acţiunea radiaţiilor

ultraviolete cu lungimea de undă λ < 242 nm, emanate de Soare, oxigenul
molecular este scindat în atomi :

O 2
h �����

O O+ (1)ν

Atomii de oxigen (foarte reactivi), în prezenţa unui martor (M) care preia excesul de
energie, reacţionează cu molecule de oxigen şi formează ozon :

O2 + O + MO3 +M (2)
�����
�����

 La rândul său şi ozonul este descompus de către radiaţiile ultraviolete cu
lungimea de undă λ  < 320 nm :

O
h

2 +O3 O (3)
�����
�����ν

Oxigenul atomic rezultat poate reacţiona cu ozonul spre a forma oxigen molecular:

O OO O2 2 (4)+ +3

�����
�����

Aceste reacţii prezintă importanţă doar în troposferă şi conduc la mici
concentraţii de ozon (40 - 80 µg/ cm3 aer).

In stratosferă, de la înălţimea de 10-15 km şi până la 35 km, concentraţia
de ozon este destul de mare şi anume cantitatea maximă de ozon în acest strat
este de 450 unităţi Dobson. O unitate Dobson (DU) reprezintă cantitatea de ozon
care se află într-un strat de ozon pur de grosime 0,01 mm, în condiţii normale.
Acest strat de ozon este foarte important pentru viaţa de pe Pământ, deoarece prin
reacţia (3) ozonul absoarbe cea mai mare parte a radiaţiior UV emise de Soare,
care în caz contrar ar afecta viaţa organismelor vii de pe Pământ.

Formarea şi grosimea stratului de ozon  se poate înţelege astfel: la înălţimi
mai mari de 35 km, oxigen molecular este puţin. În consecinţă, se formează puţin
oxigen atomic prin reacţia (1) şi deci şi puţin ozon prin reacţia (2). De la înălţimea
de 35 km şi până la 10-15 km, reacţiile (1) şi (2) devin predominante, ceea ce
contribuie la formare unui strat cu concentraţia de ozon foarte mare. La înălţimi mai
mici de 10-15 km doar puţine radiaţii ultraviolete, cu λ<240 nm au rămas

• Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex masculin:
1. Au o grămadă de date, dar totuşi nici o idee.
2. Un model mai bun este tot timpul în aşteptare.
3. Arată frumos şi lucesc până le aduci acasă.
4. Este necesar tot timpul să ai o "copie de rezervă".
5. Fac orice doreşti, dacă apeşi "butoanele potrivite".
6. Partea cea mai bună la oricare din ele sunt jocurile pe care le poţi juca.
7. Luminiţele sunt aprinse dar nu-i nimeni acasă.
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neabsorbite, astfel că prin reacţia (1) se formează mai puţin oxigen atomic , deci şi
ozon mai puţin.

Începând cu anul 1974, mai mulţi oameni de ştiinţă, dintre care amintim pe
Molina şi Rowland, au arătat că la Polul Sud şi mai puţin la Polul Nord a apărut o
“gaură“ în stratul de ozon, adică în aceste zone a scăzut foarte mult concentraţia
de ozon în stratosferă. S-a  arătat că la distrugerea stratului de ozon contribuie
avioanele supersonice prin gazele emanate, precum şi unii produşi chimici, cum
sunt freonii (CF2Cl2, CFCl3), sintetizaţi şi utilizaţi în instalaţiile frigorifice sau la
spray-uri. Măsurătorile au arătat că cea mai redusă concentraţie de ozon se
observă primăvara  iar vara, aceasta se reface parţial.

Deoarece activităţile productive prin care se produc agenţii chimici care
distrug stratul de ozon sunt inexistenti la poli, iar  avioanele supersonice nu au
culoare de zbor în jurul polilor geografici ai Pământului, s-a pus problema cauzelor
care produc această “gaură“ în stratul de ozon la poli şi nu deasupra Americii de
Nord sau deasupra Europei.

În ultimii 30 de ani au avut loc studii şi cercetări sistematice cu privire la
distrugerea stratului de ozon din stratosferă, ceea ce a condus la atribuirea
Premiului Nobel pentru chimie în anul 1995 meteorologului olandez Paul J. Crutzen
şi chimiştilor americani Mario J. Molina şi Sherwood Rowland. Astfel, încă în anul
1974  Molina şi Rowland au arătat că la distrugerea stratului de ozon contribuie în
cea mai mare măsură freonii. În atmosferă, sub acţiunea radiaţiilor UV, freonii,
exemplificaţi mai jos prin CFCl3, suferă următoarea reacţie (radicalul hidroxil
provine din disocierea apei):

3CFCl + O OH
h CO2 2 HF 3

��
+++

����
(5)ν �

(Cl  sau ClO )
��

Radicalii liberi Cl⋅ şi ClO⋅ reacţionează cu ozonul şi îl transformă în oxigen
molecular:

� �
Cl + +O3 OClO

����
2 (6)

Oxidul de clor nu distruge direct stratul de ozon, deoarece el nu reacţionează cu
ozonul, ci cu oxigenul atomic rezultat prin reacţiile (1) sau (3):�� �����

����� (7)ClO + O 2Cl     +      O
În acest fel este inhibată reacţia de formare a ozonului din oxigen atomic şi oxigen
molecular. S-a mai arătat că reacţiile de mai sus prin care se formează sau se
distruge stratul de ozon sunt concurate de reacţiile la care participă radicalul

• Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex feminin:
1. Aud ce le zici dar nu înţeleg ce vrei să spui.
2. Întrebi care e problema şi iţi răspund că "niciuna".
3. Pot produce rezultate greşite cu o viteză ameţitoare.
4. Te conving să duci gunoiul.
5. Fac acelaşi lucru de ani de zile şi dintr-o dată e greşit.
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hidroxil şi oxidul de azot care au ajuns în stratosferă:

HO    +    O                   HO         +       O             (8)

HO     +     O                   HO     +        O              (9)

2 2

2 2

3

2Bilant  O    +     O O      +        O3 2
NO    +     O                NO        +     O            (10)

NO      +      O              NO     +        O            (11)
23

2

2

2

Bilant O   O                O       +       O3 22
Oxizii de azot din troposferă  care ajung şi în stratosferă (exemplificaţi mai

sus prin oxidul de azot) provin în cea mai mare parte din arderea cărbunilor fosili în
centrale termice şi din combustia carburanţilor în motoarele automobilelor (scopul
catalizatorilor utilizaţi la eşapamentul automobilelor este tocmai acela de a
transforma oxizii de azot, rezultaţi prin combustie,  în azot molecular, evitând astfel
emanaţia oxizilor de azot în atmosferă).

După cum a arătat Crutzen, iarna la poli, din cauza lipsei radiaţiilor solare
(noaptea polară), scade presiunea foarte mult, se formează vârtejuri (Vortex, în
engleză) care înconjoară  polii, iar temperatura scade foarte mult , ajungând la -800

C la  polul sud. Drept urmare, se formează aşa numiţii nori polari stratosferici
alcătuiţi din particule solide formate în principal din apă îngheţată şi acid azotic.
Acesta din urmă  ia naştere prin următoarele reacţii (prima reacţie are loc în
troposferă, următoarele două în stratosferă, iar acidul clorhidric rezultă prin
clorurarea metanului în troposferă):

2 2 5�����
�����

4 NO +      O 22 N O (12)

3

35

5N  O     +     H  O                 2 HNO22
N  O    +     HCl                   ClNO       +      HNO

�����
�����

�����
2 2

(13)

(14)

După cum se vede, pentaoxidul de azot ajuns în stratosferă se transformă

• Perle scolare:
I:- Cum îţi dai seama la ce oră eşti :
R:- 1. Dacă e verde sau se agită, e biologie!
    2. Dacă pute, e chimie!
    3. Dacă nu funcţionează, e fizică!
    4. Dacă e de neînţeles, e matematică !
    5. Dacă nu are sens, e economie sau psihologie!
    6. Dacă e mult şi nefolositor, e limba română!
    7. Dacă e vechi, e istorie!
    8. Dacă ideile simple devin complicate, e filozofie!



în acid azotic îngheţat, care  este astfel mai puţin disponibil spre a  forma dioxid de
azot şi care conform reacţiei,�

ClO     +      NO     +      M                  ClONO       +       M             (15)2 2
�����
�����

ar capta radicalul cloroxid, evitând astfel combinarea acestuia cu oxigenul (reacţia
7).

Este de remarcat că acidul clorhidric şi cloronitratul (ClONO2) sunt
adevărate rezervoare de clor atomic, deoarece pe suprafaţa particulelor din norii
stratosferici are loc reacţia :

ClONO      +      HCl                   HNO       +       Cl         (16)232
�����
�����

În noaptea polară, reacţia de scindare homolitică a moleculelor de clor,

2
����

Cl                     Cl    +    Cl
�����

(17)hν

nu poate avea loc din cauza lipsei de lumină. Primăvara, odată cu apariţia
Soarelui, devine posibilă şi chiar accelerată atât reacţia (16), cât şi fotoliza acidului
azotic:

3
�

HNO                 HO      +    NO
�����

2 (18)
hν

Radicalii liberi Cl⋅ şi HO⋅, formaţi în cantitate foarte mare primăvara,
contribuie decisiv la distrugerea stratului de ozon prin reacţiile (6) şi (8). În acest fel
înţelegem de ce concentraţia de ozon în stratosferă scade cel mai mult primăvara
şi de ce acest proces este mai accentuat la polii geografici ai Pământului.

Măsurătorile au arătat că distrugerea stratului de ozon este mult mai
pronunţată la Polul Sud decât la Polul Nord. Oamenii de ştiinţă au oferit
următoarea explicaţie: iarna, în stratosferă, temperatura este mult mai scăzută la
Polul Sud şi durează un timp mai îndelungat, deoarece vârtejurile de aici, create în
lunile de iarnă, sunt mai stabile şi mai puternice decât cele de la Polul Nord.

Vara, curenţii de aer din stratosferă deplasează spre poli cea mai mare
parte din ozonul format în zonele ecuatoriale (nepoluate, în general) astfel că
parţial concentraţia de ozon la poli se reface, dar rămâne scăzută în medie, la nivel
global.

La distrugerea stratului de ozon contribuie şi încălzirea troposferei (din
cauza efectului de seră), care induce răcirea stratosferei o mai mare perioadă de
timp.
• Un inspector vine în vizită la un spital de nebuni. Însoţit de doctor, acesta îi
vede pe nebunii de la etajul întâi agăţaţi de pereţi.
Ca să se dea jos, doctorul spune:
- "Toamna, frunzele cad.". Şi nebunii căzură.
La etajul al doilea, la fel. Însă la al treilea etaj, nebunii au acţionat astfel:
- "Ha! Ha! Noi suntem conifere."
• Dacă o maşină ar merge cu viteza luminii, ce s-ar întâmpla daca ar
48

aprinde farurile?
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Pentru a se evita accelerarea distrugerii stratului de ozon care protejează
viaţa pe Pământ, încă în anul 1987 s-a semnat la Montreal, de către mai mulţi şefi
de state puternic industrializate, un protocol prin care se angajau să reducă şi mai
târziu să oprească  în ţările lor producţia de clorofluorocarburi (freoni). Ulterior, cu
ocazia altor Conferinţe internaţionale s-a propus şi reducerea emanaţiilor de oxizi
de azot precum şi a poluării în general.

Prof.univ.dr. STELIAN FLOREA,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie
Prof. MARIANA FLOREA,
Grupul Şcolar Ilie Murgulescu, Craiova.

• La ora de practică maistrul le atrage atenţtia elevilor:
- Să fiţi foarte atenţi cum folosiţi utilajele din dotare că puteţi să vă accidentaţi
mortal sau chiar mai grav!

• "Cea mai mare prostie pentru un economist este să folosească termenul
"preţ de cost". Una este preţul, alta este costul... Semestrul acesta vom analiza
elemente de cost. Astăzi vom începe cu primul capitol: - Preţul de Cost."

• - Cine râde la urmă râde mai bine.
- Dar cine râde primul a prins gluma.

• Sesiunea trece, studenţii rămân!!!

- - Uită-ţi întotdeauna duşmanii.
- Nimic nu-i enervează mai mult.

• Nici o faptă bună nu scapă nepedepsită!

• Fii bun şi vei fi singur!

• I: - De ce umblă oamenii de afaceri cu umbrele şi cu pălării?
R: - Pentru că aceste accesorii nu pot merge singure!

• Dacă ai un ciocan în mână toţi cei din jur ţi se par cuie.
• La linia fierbinte psihiatrică:
- Daca sunteţi obsesiv, apăsaţi 2 în mod repetat.
- Daca aveţi mai multe personalităţi apăsaţi 3,4,5,6 .
- Daca suferiţi de paranoia, ştim cine sunteţi şi ce vreţi, aşteptaţi până aflăm de
unde sunaţi.
- Daca auziţi voci, ascultaţi cu atenţie şi una vă va spune ce trebuie să apăsaţi
- Daca aveţi halucinaţii, atunci aveţi grijă: ceea ce ţineţi la ureche este viu şi o
să vă muşte!
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CERCUL DE CHIMIE
INTRODUCERE ÎN REACŢIILE DE CICLOADIŢIE

Există în chimia organică un grup restrâns de reacţii, aparent neînrudite,
care se deosebesc fundamental de toate celelalte prin faptul că nu implică
intermediari, fie ei ionici sau radicalici. Viteza reacţiilor nu este afectată de
polaritatea solventului, iniţiatori (sau inhibitori) radicalici sau catalizatori (cu
excepţia unor transformări Diels-Alder catalizate de acizi). Aceste reacţii se
numesc concertate, procesele de rupere şi formare de legături decurgând (nu
neapărat sincron) printr-o stare de tranziţie, în condiţii termice sau fotochimice. Cel
puţin unul dintre reactanţi sau produşi este nesaturat, iar reorganizarea electronilor
se face în cadrul unei bucle închise de orbitali (de unde şi numele de reacţii
periciclice). Un exemplu clasic este reacţia Diels-Alder dintre o dienă şi o etenă
(filodienă) substituită corespunzător, în care 4 electroni π ai dienei şi 2 electroni π
ai etenei se reorganizează, formând 4 electroni σ şi 2 electroni π în ciclohexenă:

X

Y

X

Y

# X

Y

Woodward şi Hoffmann (1965) au dedus o serie de reguli pentru a explica
şi prezice stereochimia produşilor obţinuţi şi condiţiile de reacţie pentru
transformările periciclice. Regulile sunt bazate pe principiul conservării simetriei
orbitalilor care poate fi rezumat astfel: acele transformări în care simetria orbitalilor
este conservată (adică orbitalii rămân în fază şi astfel se menţine un grad de
legătură în timpul procesului) decurg prin intermediul unei  stări de tranziţie (ST) de
energie scăzută şi se numesc permise de simetrie. Pe de altă parte, în
transformările în care simetria orbitalilor nu este conservată, energia ST este foarte
ridicată datorită prezenţei unor antilegături şi reacţia este interzisă de simetrie
(dacă va avea loc, nu va fi concertată). Ca o regulă generală, transformările
permise termic sunt interzise fotochimic şi invers.

Reacţiile periciclice au o stereoselectivitate înaltă (câteodată chiar totală)
în condiţii de control cinetic şi sunt astfel de larg interes în sinteza organică. Trei
modele diferite pot fi folosite pentru a explica rezultatul reacţiilor: (a) metoda bazată

(1)

• Fără discuţie, gloria este importantă, dar atunci când este vorba de un om
contează şi cum s-a ajuns la ea (anonim).
• Multe legi inutile scad din credibilitatea celor cu adevărat necesare
(anonim).
• Un om este bătrân atunci când regretele sale depăşesc ca număr cu mult
visele de viitor (John Barrymore).
• Munca, atunci când este cu folos, poate fi o sursă a fericirii (Sam Goldwin).
• O condiţie pentru a realiza ceva este aceea de a te hotărî să începi
(Horace Greeley).
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pe principiul conservării simetriei orbitalilor din reactanţi în produşi (Wodward-
Hoffmann); (b) metoda bazată pe stabilizarea aromatică în ST în conformitate cu
teoria OM a lui Hückel şi (c) metoda orbitalilor moleculari de frontieră (OMF) care,
fiind cea mai simplă, va fi folosită în prezentul articol. În acest model, electronii din
highest occupied molecular orbital (HOMO) al unui reactant sunt consideraţi
analogi cu electronii de valenţă al unui atom, iar reacţia este imaginată ca implicând
suprapunerea acestui orbital cu lowest unoccupied molecular orbital (LUMO) al
celuilalt reactant.

Reacţiile periciclice sunt clasificate în patru categorii: reacţii electrociclice,
cicloadiţii, transformări sigmatropice şi transformări chelatropice. În continuare, ne
vom apleca doar asupra proceselor de cicloadiţie. (Există unele reacţii de
cicloadiţie care nu decurg prin mecanism concertat, implicând intermediari şi având
o stereospecificitate scăzută. Aceste transformări nu fac obiectul discuţiei noastre.)

În reacţiile de cicloadiţie, capetele a două (sau mai multe) sisteme
electronice conjugate se combină pentru a forma două noi legături σ. Procesul
invers este denumit cicloreversie şi se soldează cu ruperea a două legături σ.
Dacă numărul de electroni participanţi în cele două componente este m şi n ,
reacţia se numeşte adiţie [m+n]. Putem extinde nomenclatura indicând şi natura
electronilor participanţi (σ, π sau ω, ultimul tip folosit în cazul orbitalilor p din
carbanioni, carbocationi sau carbene) şi modul de adiţie supra- sau antarafacial
(dacă legăturile între reactanţi se formează sau se rup de aceeaşi parte a sistemului,
la amble capete, adiţia se numeşte suprafacială (notată s). Dacă legăturile se
formează între feţele opuse ale moleculei, reacţia se numeşte antarafacială, antara
= opus), terminologia devenind, de exemplu, [πms+πna].

În condiţii termice, decurgând prin stări electronice fundamentale, aspectul
orbitalilor pentru cazul clasic al unei diene şi o alchenă este redat în Figura 1.

HOMO
Ψ2

LUMO
π∗

LUMO
Ψ3

HOMO
π

Fig. 1 Cicloadiţia dienă -alchenă
Se observă că, indiferent care reactant are HOMO şi care LUMO, în

• Nici nu ştii cum e mai bine: prea tare, uşor de spart, prea moale, uşor de
turtit (proverb chinezesc).
• În teorie nu există diferenţă între teorie şi practică, dar în practică…DA!
(Jan L. A. van de Snepscheut).
• Culmea consecvenţei: să fii la fel de ignorant azi cum ai fost cu un an în
urmă (Bernard Berenson).
• Ştiinţa este ficţiune acolo unde numai limita imaginaţiei tale este realitatea
(Goran Hellekant).
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situaţia aceasta se pot realiza legături (între orbitalii de aceeaşi fază), astfel încât
adiţia [π4s+π2s] este permisă termic. De vreme ce aici interacţiile (s,s) şi (a,a)
conduc la acelaşi rezultat, şi adiţia [π4a+π2a] este permisă termic şi are loc
concomitent, însă într-o mai mică măsură, datorită geometriei nefavorabile.

În cazul a două componente alchenice (Figura 2) nu se pot forma legături
în starea fundamentală şi astfel reacţia este interzisă termic.

HOMO
π

LUMO
π∗

Fig. 2 Adiţia [π2s+π2s] interzisă termic

În stare excitată (condiţii fotochimice), ciclodimerizarea are însă loc,
energia radiantă fiind folosită pentru a promova un electron al unui component în
orbitalul de energie imediat superioară (π→π*), astfel încât LUMO din starea
fundamentală devine acum HOMO (Figura 3) şi deci adiţia [π2s+π2s] este permisă
fotochimic.

HOMO
(hν) π∗

LUMO
π∗

Fig. 3 Adiţia [π2s+π2s] permisă fotochimic

În condiţii termice, este permisă însă adiţia [π2s+π2a] (linii punctate în
Figura 2). Pentru a permite suprapunerea orbitalilor, starea de tranziţie este
ortogonală, dar chiar şi în această geometrie întrepătrunderea este minimă şi
înrăutăţită de efectul substituenţilor X şi Y:

Y

X X

Y

X

Y Y

X

HOMO
π

LUMO
π∗

∆
X

Y

X

Y

X

X

Y

Y

LUMO

HOMO

1
2

4

3

X

YY

X
X

X

Y

Y

1 2

3

X
X X

Y X

Y Y

4

Y

Astfel de observaţii au condus la concluzia că sistemele cu (4k+2) electroni
π participanţi suferă cicloadiţie (s,s) în condiţii termice, pe când cele cu 4k electroni

(2)

• În Bucureşti, un autobuz tocmai se pregătea să închidă uşile şi să plece
din staţie. Şoferul vede un om alergând disperat spre autobuz şi îl aşteaptă.
Omul ajunge şi îl întreabă pe şofer:
- Ce maşină e?
- DAF! zise şoferul şi pleacă.
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π, în condiţii fotochimice. Această predicţie este particularizarea unei reguli
Woodward-Hoffmann generalizată, conform căreia o transformare periciclică prin
stare fundamentală (deci termic) este permisă de simetrie atunci când numărul
total de componente de tip (4i+2)s şi (4j)a (pe scurt, A şi B) este impar. Astfel, în
reacţia dintre butadienă şi etenă, etena serveşte ca component (4i+2)s iar
butadiena ca component (4j)s (atenţie: suprafacial!), deci A=1, B=0 şi totalul este
impar, reacţia decurgând termic.

Tabelul 1 rezumă regulile de selecţie W-H iar Figura 4 prezintă diferitele
moduri de interacţiune între două molecule de cis-2-butenă şi consecinţele lor
stereochimice în cazul unei adiţii [π2 +π2].

Tabel 1.
Reguli de selecţie pentru cicloadiţii [m+n]
nr. Electroni în ST geometrie condiţii

supra - supra h ν4 k supra - antara ∆
supra - supra ∆4 k + 2 supra - antara h ν

Me Me

Me Me

s,s
hν

MeMe

Me Me

Me Me

Me Me

s,a

MeMe

Me Me

∆

Me Me

Me Me

a,a

MeMe

Me Me

hν

MeMe

MeMe

s,s
hν

Me Me

MeMe

Me Me

Me Me

s,a

Me Me

MeMe

∆

Me Me

Me Me

a,a

Me Me

MeMe

hν

Fig. 4 Moduri de interacţiune între două molecule în 2-butenă

O serie de idei importante merită a fi subliniate:

• Mica publicitate şcolară:
☻☺ 1. Pierdut punctualitate la ore.
2. Fac schimb de "ceasuri rămase în urmă" şi '"caiete uitate în bancă".
3. Firmă serioasă, oferă cele mai avansate şi rapide metode de rupt scaune şi
sfâşiat perdele.
4. Oferim consultaţii de specialitate pentru începători în ale scrisului pe bancă.



54

a) pentru o cicloadiţie a două componente, există 22 moduri de adiţie: (s,s), (s,a),
(a,s), (a,a); pentru p componente, numărul este 2p.
b) doar în interacţiunea (s,s) cele două sisteme π se apropie în plane paralele; în
toate celelalte interacţiuni, planele sunt perpendiculare.
c) configuraţia atomilor marginali este păstrată în cazul unui atac suprafacial, şi
este inversată în cazul unui atac antarafacial.
d) pentru m>2 sau n>2, există două moduri de adiţie (s,s), unul conducând la un
izomer endo iar celălalt la un izomer exo.
e) adiţia [π4s+π2s] este cea mai facilă fiind urmată îndeaproape de cea [π4a+π2a].

După această introducere în teoria reacţiilor de cicloadiţie, vom continua cu
prezentarea unor exemple interesante de astfel de reacţii.

1. Adiţii [2+2]. Multe din reacţiile de acest tip au loc prin intermediari radicalici
(deci neconcertat). Unul din cazurile importante preparativ de adiţii fotochimice
[π2s+π2s] este următorul

+

O

hν
OH

H
H

Transformarea decurge de la stânga la dreapta în ciuda formării ciclobutanului
tensionat. Pentru a da cicloreversie, produsul ar trebui să absoarbă lumină, însă
absenţa unor orbitali de joasă energie (ca în alchene) face transformarea
imposibilă.

Cicloreversia butanului decurgând fotochimic poate fi totuşi realizată prin
încorporarea în moleculă a unei duble legături cu rol de capcană de fotoni:

H H

hν

s,s H

H

Adiţiile termice [π2s+π2a] conducând la derivaţi de ciclobutan sunt rare
datorită geometriei nefavorabile din starea de tranziţie. Dacă însă dubla legătură
este răsucită în jurul axei sale astfel încât orbitalii p să nu mai fie paraleli (precum
în compusul 1 obţinut prin adiţia fotochimică [π4s+π4s] a benzenului la butadienă),
reacţia decurge uşor. În produsul final, o latură a ciclului ciclobutanic reţine
configuraţia trans a componentului suprafacial, pe când cealaltă devine cis datorită

(3)

(4)

☺☻ 5. Adresa-ţi-vă cu îincredere nouă. Posedăm cele mai variate metode de
motivare a absenţelor nemotivate:
- am fost bolnav(ă)
- m-a durut capul
- sunt bolnav(ă) o dată pe lună.
- mi-a murit mătuşa;
- mi s-a rupt mătura;
- n-a cântat cocoşul.
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interacţiunii antara a celuilalt partener. (Atomii de hidrogen îndreptaţi spre cititor
sunt reprezentaţi prin puncte îngroşate.)

+ hν ∆
2 moli

1

H H

2. Adiţii [4+2]. Cel mai cunoscut exemplu este reacţia Diels-Alder, o
cicloadiţie [π4s+π2s] decurgând stereoselectiv sin în condiţii termice; o transformare
relativ recentă implicând compuşi deuteraţi:

D

D

D

D

+

H D

H D

∆

D D

D D

H

H

D

D

cis ( >99% )

O serie de caracteristici importante ale reacţiei merită punctate pe scurt:
a) Diena reacţionează în conformaţia s-cis. Acele elemente structurale care
perturbă această conformaţie (substituenţi voluminoşi, cicluri rigide etc.) inhibă sau
chiar împiedică reacţia; elementele care favorizează conformaţia, măresc viteza
transformării (Figura 5).

R

H

R

H H

R

H

R

cisoid transoid cisoidtransoid

Fig. 5 Alternative de izomerizare

b) LUMO al dienofilei şi HOMO al dienei sunt în general mai apropiate ca energie
decât LUMO al dienei şi HOMO al dienofilei. Astfel, elementele structurale care
măresc energia dienei (substituenţi electro-donori) şi micşorează energia dienofilei

(5)

(6)

• În timpul celui de-al doilea război mondial, nava de război Mississippi
mergea pe ocean. În depărtare au observat o lumină. Atunci căpitanul a
strigat:
- Noi suntem vasul Mississippi şi vă vom distruge dacă nu vă feriţi!
- Băăă, mai bine daţi-vă voi la o parte, că noi suntem farul!
• I:- Ce e roşu şi merge pe sub pământ ?
R:- O râmă în trening.
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(substituenţi electro-atrăgători) cresc viteza reacţiei. În reacţia următoare o dublă
legătură puternic dienofilă datorită carbocationului adiacent reacţionează
intramolecular pentru a forma produsul 2.

MeMe
OH

CF3SO3H

-23°C

MeMe

H

H

2
c) Procesul decurge regioselectiv. Astfel, 1-metoxibutadiena reacţionează cu
acroleina pentru a da exclusiv izomerul orto, aşa cum poate fi dedus considerând
efectele electronice ale substitunţilor.

OMe

CHO

X
CH O

OMe

+

OMe

CHO

d) Endo-selectivitatea (Regula endo). Atunci când diena şi filodiena sunt
substituite, izomerul endo este produsul de control cinetic majoritar, chiar dacă
este termodinamic mai instabil decât cel exo. Aceasta se datorează unei
suprapuneri secundare între orbitalii neparticipanţi de aceeaşi fază din OMF (Fig.
6) care este absentă în produsul exo. În cazul adiţiei [π6s+π4s], această interacţiune
are caracter de antilegătură astfel încât izomerul exo este cinetic majoritar.

CHO
+H

CHO

CHO

H
endo exo

Fig. 6 Endoselectivitatea adiţiei [π6s+π4s]

(7)

(8)

• La restaurant, clientul îl întreabă pe ospătar:
- Găina aceasta de ce are un picior mai lung decât celălalt?
- Dumneavoastră credeţi că numai între oameni sunt şchiopi?
• Ce îi trece prin cap unei muşte care se loveşte de o maşină care merge
cu 160 la oră ???
R:- Fundul!!!
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e) Sit-selectivitatea (prezentă atunci când sunt disponibile situri alternative), în
care compusul 4 este în final convertit la brexan-2-onă. Datorită unei transformări
sigmatropice [1,5], catena laterală din ciclopentadienă poate ocupa orice poziţie,
însă participă în forma 3 şi dă exclusiv produsul 4.

MeOOC

COOEt

H

115°C

H

H
COOEt

H

H

H
O3 4

Un alt exemplu de adiţie [4+2] în afara reacţiei Diels-Alder este cicloadiţia
dipolară, în care reactantul dipolar (diazometan, oxid de nitril, ozon etc.) joacă rolul
componentei cu 4 electroni π:

H2C N N

COOEt

N
N

COOEt

s,s
∆

sau al celei cu 2 electroni π:

+ Me
s,s
∆

Me
Cicloadiţiile dipolare sunt importante preparativ, fiind folosite îndeosebi la

sinteza heterociclilor.
3. Adiţii de rang înalt. Printre acestea, o reacţie [π4s+π4s] a fost deja

menţionată. Cicloadiţiile de tip [6+4] sunt rare, un exemplu valoros fiind reacţia
dintre ciclopentadienă şi troponă:

CO
X

6 7

1

2
3

O +

CO

∆ ∆

H

H

endo exo

Produsul este exclusiv izomerul exo (o exceptie de la regula endo), iar reacţia
decurge în detrimentul transformării [π4s+π2s] dintre dienă şi o dublă legătură din
troponă. Acest fenomen, numit peri-selectivitate, este explicat prin calcule
mecanico-cuantice.

(9)

(10)

• Coordonatele polare îndreaptă cercurile.
(11)

(12)
• -200.000 lei un ou fiert, o porţie de brânză şi pâine? Sunt atât de rare
ouăle în zona asta?
- Nu, domnule, clienţii!!
• Toata lumea are memorie fotografică.
- Dar nu toată lumea are film.



4. Adiţii a trei componente.   Astfel de cicloadiţii, foarte rare, pot avea loc bi- sau
chiar uni-molecular prin încorporarea a două sau trei dintre legăturile π, în
orientarea corespunzătoare, într-un schelet molecular. Adiţiile de tipul [π2s+ π2s+
π2s] sunt permise termic:

+
O

O

O

H

H ∆
s,s,s

O
O

O

H
H

∆
s,s,s

OO

NC

CN
CN

CN

+

O O

NC CN
NC CN

După cum se poate observa din discuţia de mai sus, reacţiile de cicloadiţie
sunt foarte versatile şi valoarea lor sintetică este ridicată, in special datorită înaltei
lor stereoselectivităţi.

student Eugen Andreiadis, Bucureşti
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti;

eugen_andreiadis@yahoo.com

(13)

(14)
• Finii se duc în vizită la naşi. Acolo, naşul îi întreabă dacă nu vor o cafea!
- Bineînteles, naşule!
Se duce naşul, fierbe apa într-un ibric, ia o boabă de cafea, o leagă cu o aţă şi
o trece pe deasupra ibricului aburind. Ia 2 ceşti şi işi serveşte finii cu cafeaua
astfel obţinută. După ce aceştia au băut apa de cafea, naşul îi întreabă dacă
mai doresc una!
Finii răspund respectuos că nu mai vor.
Peste un timp, se duc şi naşii la fini, iar finul îi întreabă dacă nu vor o cafea!
- Aceştia răspund că da.
Se duce finul, pune apa la fiert într-un ibric, pune 2 ceşti pe masă, le umple cu
apă fiartă, după care ia un bob de cafea, îl leagă cu o aţă şi îl trece pe
deasupra ceştilor (prin abur).
La care nasul îl întreabă:
- "De ce nu ai fiert bobul"?
- Păi a fost aşa de tare cafeaua aia pe care ne-ai servit-o mata data trecută, că
n-am putut să dorm toată noaptea!
• I:- Cum au dispărut dinozaurii?
58
R: S-au mâncat unul pe altul până nu a mai rămas nici unul!
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HOBBY
Cu 75 de ani în urmă (15.02.1928) m-am născut la Bucureşti unde am

urmat (1939-1947) cursurile liceului Gheorghe Lazăr-liceu cu tradiţie care asigura o
bună cultură generală determinată de profesori, personalităţi ale culturii româneşti
(citez doar pe acad. Al. Graur, profesor la limba latină). Ataşamentul faţă de
chimie, început în anii liceului este datorat atât profesorilor şi laboratorului-bine
dotat- de la liceu cât şi lecturilor din "Ziarul ştiinţelor şi al călătoriilor". Am absolvit în
1952 Facultatea de Chimie Industrială cu un apreciabil bagaj de cunoştinţe în toate
domeniile chimice, consecinţa cursurilor predate de prof. P. Spacu, C. D.
Neniţescu, E. Bratu, I. Atanasiu, etc.

Din 1954 până la pensionare (1995) am lucrat la Catedra de Fizică a
Politehnicii bucureştene, mai întâi ca asistent, apoi şef de lucrări (1960),
conferenţiar(1964) şi profesor (1990) îmbinând activitiatea ştiinţifică (în domeniul
particulelor elementare, cu un doctorat în 1963) cu cea didactică (accentul; pe
aceasta din urmă). Din 1960 am ţinut cursul de fizică la o serie a Facultăţii de
Chimie Industrială. În ultimii ani de activitate am preluat cursul de fizică de la secţia
aceleiaşi facultăţi cu predarea în limba franceză.

Acum, în mod natural apar întrebări: Ce sunt? Chimist (am diplomă de
inginer chimist) sau fizician (mai mult de trei decenii an ţinut cursuri de fizică).
Gurile rele ar putea spune că nici una, nici alta! Şi cum s-a ajuns la această
situaţie? Aici răspunsul este foarte simplu. În anul II am fost impresionat de cursul
de Chimie -fizică, predat de prof. Iosef Ausländer; acesta a devenit mentorul meu
şi a avut o influenţă deteminantă asupra formaţiei mele intelectuale şi asupra
evoluţiei mele ulterioare. Prof. Ausländer mi-a evidenţiat necesitatea cunoaşterii
fizicii pentru înţelegerea chimiei fizice. Şi atunci am început studiul sistematic al
fizicii. Cu două consecinţe: mai întâi ceea ce urmăream, adică o înţelegere
aprofundată a chimiei fizice, apoi, ca un efect colateral, revelaţia unei interacţiuni
între fizică şi chimie.

Am realizat că aspectele principiale ale chimiei implică o condiţionare
fizică. Procesele intramoleculare, la nivelul atomului, sunt totodată efecte chimice-
se schimbă structura moleculei, deci se formează altă substanţă-şi efecte fizice-
procesul în sine se produce în condiţii în care fizica cuantică este cea care
determină evoluţia sistemului. Proprietăţile substanţelor sunt determinate de

• De departe, unul dintre cei mai împătimiţi colecţionari a fost Samuel von
Brukenthal (1721-1803). Descendent al unei familii de mici nobili saşi din
Transilvania, a făcut o carieră strălucită la Curtea Imperială vieneză, devenind
cancelar al Transilvaniei. Aceasta a fost perioada de constituire a colecţiei sale
de pictură (menţionată în 1773 în ,,Almanach de Vienne" ca una dintre cele
mai valoroase colecţii particulare aflate la Viena în acel moment). Brukenthal a
colecţionat şi rarităţi numismatice, arheologice, bibliofile şi mineralogice. Numit
guvernator al Transilvaniei, revine la Sibiu unde îşi construieşte un palat în
stilul barocului târziu (după modelul celor vieneze). Prin testament, baronul
Samuel von Brukenthal dispune deschiderea palatului său ca muzeu public,
fiind extrem de apreciat pentru gestul său generos.
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structura moleculei-atomii componenţi, legăturile dintre ei, distanţele interatomice,
etc. iar acestea, la rândul lor, sunt condiţionate de considerente fizice.

Această abordare am încercat să o imprim cursului de fizică pe care l-am
ţinut, evident alături de necesara introducere a conceptelor şi principiilor esenţiale
ale fizicii moderne-relativitate, cuantică, particule elementare. Astfel cursul de fizică
apare, pe de o parte ca un auxiliar în înţelegerea proceselor fundamentale ale
chimiei, pe de altă parte ca o punte spre aspectele şi domeniile moderne ale
chimiei-teoria reacţiilor chimice (una din aplicaţiile majore ale mecanicii cuantice),
radiochimie (dezvoltarea spre chimie a fizicii nucleare), chimia straturilor subţiri,
diverse aspecte ale chimiei teroetice.

Acum aş îndrăzni un răspuns la întrebarea anterioară: ce sunt? Aş zice că
sunt un chimist care înţelege chimia prin prisma fizicii, şi totodată sunt un fizician,
devenit fizician în condiţiile în care însuşirea fizicii a fost impusă de studiul chimiei.

*
* *

Cea mai mare parte din timpul unui om este consumată în activităţi
profesionale şi familiale. Rămâne însă şi un oarecare timp liber afectat pentru
relaxare, de exemplu. Acesta poate fi ocupat parţial şi de un hobby-activitate cu
caracter personal, nelucrativă ba uneori, din contră). Adesea hobby-ul constituie o
prelungire sau o ramificaţie , a activitătii profesionale. Alteori este situat într-un cu
totul alt domeniu.

Am şi eu un hobby-filatelia. Încă din anii de şcoală colecţionam mărci
poştale. De toate, de peste tot. În anii '60 am descoperit o formă particulară de
filatelie, cea tematică. Este colecţionarea de mărci (şi orice alte efecte poştale:
plicuri, cărţi poştale, ştampile, etc.) cu un anume subiect. Corespondenţa primită
pe plan profesional era francată şi cu unele mărci cu subiecte chimice. Ideea care
s-a înfiripat: să colecţionez mărci cu asemenea subiecte. Am început să le caut,
ceea ce a necesitat o documentare: cataloage, reviste de specialitate. Am stabilit
relaţii de corespondenţă cu filatelişti cu aceleaşi preocupări din S.U.A., Franţa,
Italia, Anglia, Israel, etc. Ne scriem periodic (am ajuns să ne cunoaştem bine) şi
schimbăm între noi mărci şi informaţii. Avem şi o revistă, Philatelia Chimica et
Physica (www.cpossu.org), editată trimestrial în S.U.A. Editor este Foil A. Miller,
profesor universitar în vârstă acum de 80 de ani, autor al unui impresionant număr
de lucrări ştiinţifice. Mărci de chimie? O sumedenie cu tot felul de subiecte:

• Substanţe, redate prin formule brute sau formule de structură sau o

• Cunoscutul publicist Cezar Bolliac (1817-1881) era un împătimit
colecţionar de monede şi antichităţi. El este socotit ctitorul numismaticii
româneşti. În anul 1855 colecţia sa cuprindea circa 3.500 de monede de aur,
argint, bronz, precum şi numeroase piese antice. Peste zece ani, o bună parte
din ele le-a donat Muzeului Naţional de Arheologie creat de Alexandru Ioan
Cuza, punând astfel bazele Cabinetului Numismatic al acestuia, cabinet care
funcţionează şi astăzi. Devenit între timp membru al Societăţii Franceze de
Numismatică şi Arheologie, Cezar Bolliac a iniţiat, în 1868, un curs general de
numismatică la Universitatea Bucureşti.
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reprezentare grafică cu modele, atomii fiind reprezentaţi prin sfere, diferenţiaţi prin
dimensiuni şi culoare;

• Elemente chimice;
• Instalaţii chimice, de laborator sau industriale (ciment, sticlă,

petrochimie, metalurgie);
• Chimişti, începând cu exponenţi ai alchimiei şi terminând cu recenţi

laureaţi ai premiilor Nobel. Mărcile prezintă portrete, adesea însoţite de compoziţii
grafice sugerând experienţe specifice activităţii lor.

Şi să nu uităm mărcile, numeroase şi spectaculoase, care reprezintă
minerale.

Mărcile cu subiecte chimice pot avea şi un rol didactic, imaginile lor ajutând
la fixarea unor noţiuni sau procese chimice. Profesorul universitar italian Adolfo
Franchi a elaborat o colecţie cu titlul "Didactica chimiei", un fel de manual ilustrat
de chimie, ideile fiind exprimate prin mărci însoţite de texte explicative. Chimistul
american Ronnie Nixon a realizat o originală colecţie cu prezentarea succesivă a
tuturor elementelor, de la hidrogen până la meitneriu, element plasat în căsuţă cu
numărul 109 în tabelul lui Mendeleev.

Rândurile anterioare se vor o pledoarie pentru filatelia tematică, o
încercare de a vă convinge să colecţionaţi mărci cu subiecte de chimie sau cu
orice alt subiect. Sugerez câteva posibile teme citate absolut la întâmplare:
antichitatea greacă, fluturi, dinozauri, pictură modernă, literatura romantică,
automobilul, sau mai bine "inventaţi" singuri tema a cărei colecţionare v-ar putea
pasiona. Este recomandabil, la început, să cereţi sfaturi de la un filatelist mai vechi,
şi totodată, să contactaţi o societate sau un club filatelic. De exemplu, în Bucureşti,
AFB, situată la intersecţia dintre Ştefan cel Mare şi Dorobanţi, sau puteţi apela la
revista Filatelia (str. Boteanu nr. 6, telefon 313.10.07) sau accesaţi site-ul
www.federatia-filatelica.ro şi, de ce nu, contactaţi semnatarul acestor rânduri, prin
intermediul revistei CHIMIA.

Prof. dr. ing. Dan Anghelescu
Universitatea Politehnica Bucureşti

• Fiecare dintre noi, de-a lungul vieţii îşi construieşte un "edificiu afectiv",
format dintr-un număr restrâns de oameni pe care-i stimează fără rezerve.
Între aceste fiinţe, pentru mine, se află şi profesorul Dan Anghelescu.

Dacă darul unui profesor este să nu plictisească, Dan Anghelescu a
fost un mare profesor. Pot să afirm că acest om era un seducător, în persoana
lui adunându-se foarte multe lucruri: o vorbire cursivă, o frazare bună, o
înţelegere ieşită din comun.

La cursurile sale fiecare vorbă devenea importantă, deoarece era
subliniată prin inflexiunea vocii, prin mişcarea mâinilor, iar la sfârşitul fiecărui
curs amfiteatrul părea încă plin de vorbele sale.

Prof. dr. ing. Lambrache Papahagi
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

PROBLEME DATE LA A 34-A OLIMPIADĂ INTERNAŢIONALĂ DE
CHIMIE GRONINGEN, OLANDA, 2002.

Tema IV-Chimia corelată cu Lumina şi Energia
Chimia joacă un rol major în rezolvarea necesităţilor noastre de lumină şi

de energie. In prezent, viaţa de zi cu zi nu mai poate fi concepută fără lumina
artificială şi fără energia necesară pentru asigurarea deplasării.
Problema IV – 1 Lămpile de iluminat

În Olanda au fost fabricate lămpi de iluminat încă din 1891. În comparaţie
cu prima lampă, performanţele celor de astăzi sunt enorme şi ele au evoluat mai
ales odată cu introducerea sistemelor cu descarcăre în gaze. Durata lor de viaţă a
crescut cu câteva ordine de mărime.  Culoarea este, deasemenea, un aspect
important. Compuşii metalelor rare, cum este CeBr3 sunt astăzi incluşi în
compoziţia materiilor prime, pentru a da culoare luminii, la temperatura de 6000 K
dezvoltată în lampă. Compuşii folosiţi sunt solide ionice la temperatura camerei,
dar după încălzire, ei sublimează parţial dând vapori ai moleculelor neutre de
halogenură de metal. Pentru a se obţine o presiune de vapori ridicată, entalpia de
sublimare trebuie să fie cât mai scăzută posibil.
IV-1-1 Scrie ciclul termochimic (Legea lui Hess) pentru sublimarea CeBr3 prin
intermediul vaporilor ionilor mononucleari. (Semnificaţia simbolurilor folosite: Hl =
Hretea ; He = Helectrostatic ; Hs = Hsublimare ; H nu este absolută; H  are semnificaţia de
∆H).

Energia de reţea a solidului poate fi calculată folosind  formula  Born–
Landé :

Hl = f )–(
nrr

AeZZ 11
2

−+

−+

+
Factorul fe2 (necesar pentru a calcula energia de reţea în kJ mol-1) are

valoarea 139 când razele ionice sunt exprimate în nm. Constanta Madelung A
pentru reţea este 2,985. Exponentul Born n este 11. Sarcinile ionilor Z+  si Z–   sunt
numere întregi (Z–  este negativ). Pentru calcularea energiei CeBr3 gazos (când s-a
format din ioni), poate fi utilizata exact aceeaşi formulă Born-Landé, cu excepţia lui
A. Structura lui CeBr3 în faza gazoasă este planar triangulară. Raza lui Ce3+ este
0,115 nm şi a lui Br - 0,182 nm.
IV-1-2 Calculează entalpia de sublimare a CeBr3 (ca număr întreg; fii atent la

• Dacă vrem ca totul să rămână neschimbat în mintea noastră trebuie
neapărat să ne schimbăm noi. Aceasta deoarece lumea înconjurătoare se
schimbă oricum (Giuseppe Tomasi di Lampadusa).
• Nu vă grăbiţi să etichetaţi un om ca ratat atâta timp cât el mai este în
viaţă. S-ar putea să aveţi mari surprize. De multe ori rataţii de ieri sunt oameni
de succes ai zilei de azi. Dilema este: cine s-a schimbat, omul sau societatea?
(William Lloyd George).
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semne!)
Fabricarea unei lămpi mult mai bune, s-a realizat prin adăugarea unei cantităţi
stoiechiometrice de CsBr la CeBr3 în lampă, ceea ce a condus la formarea la
temperatura camerei a solidului CsCeBr4. Când temperatura de sublimare
descreşte, durata de viaţă a lămpii creşte. Reţeaua CsCeBr4 are structura reţelei
de NaCl, dar cationii sunt cei de Cs+ şi anionii sunt anioni complecşi CeBr4

–

tetraedrici. Sublimarea CsCeBr4  conduce la vapori care conţin  molecule de CsBr
şi CeBr3.
IV-1-3 Scrie ecuaţiile reacţiilor ciclului termochimic (Legea lui Hess) pentru acest
process în care sunt etape care includ: ioni CeBr4

–
, ioni mononucleari şi/sau

molecule neutre în faza gazoasă.
IV-1-4 Calculează entalpia totală de sublimare a CsCeBr4 (ca număr întreg).
Foloseşte formula Born–Landé pentru toate etapele din proces şi calculează, de
asemenea, separat energiile pentru fiecare etapă ( fii atent la semne! ). Constanta
Madelung pentru NaCl este 1,75. Distanţa Cs–Ce în reţea este de 0,617 nm.
Anionul CeBr4

–
 este un tetraedru în care raportul între latura lui şi distanta dintre un

unghi al tetraedrului şi centrul de gravitaţie (raza reţelei cubice centrate) are
valoarea (2 6 )/3 = 1,633. Exponentul Born al CsBr este 11. Raza ionului Cs+
este 0,181 nm.
IV-1-5 Concluzie în corelaţie cu răspunsurile date anterior: A fost adăugarea de

CsBr o idee bună? Marchează răspunsul corect.
 Adăugarea CsBr este contraproductivă.
 Adăugarea CsBr nu are nici o influenţă.
 Adăugarea CsBr este avantajoasă.
 Din aceste date nu se poate da un răspuns clar.

Problema IV-2 Rubinul  Roşu
Cristalele de rubin au o culoare roşie intensă şi sunt bine cunoscute

pentru folosirea lor la bijuterii. Puţini sunt însă aceia care ştiu că inima primului
laser, construit în 1960 de Maiman, a fost un mare cristal de rubin.

Culoarea roşie a rubinului îşi are originea în absorbţia luminii de către ionii
de Cr3+ care sunt încorporaţi în cristalele de oxid de aluminium (Al2O3) lipsite de
culoare. Ionii de Cr3+ au 3 electroni în 3d şi absorbţia luminii se datorează
tranziţiilor electronice între orbitalii 3d de energie mai mică la o energie mai mare.

• Păcatele sunt păcate. Greşelile sunt greşeli. A le cataloga sau ierarhiza
este poate cel mai mare păcat (Jerry Garcia).
• Uneori sunt tentat să accept ideea că darul fanteziei a însemnat în
cariera mea mai mult decât talentul şi abilitatea profesională la un loc (Albert
Einstein).
• Cel mai mare risc în viaţă este acela de a nu risca nicodată nimic (Erica
Jong).



IV-2-1 Indică prin bifare în pătraţelul corespunzător, care dintre cele
patru spectrele din figura 1 aparţine rubinului.

Fig.1. Variaţia absorbţiei optice cu lungimea de undă, λ.
Notă: Wavelength = lungime de undă; blue = albastru; green = verde; yellow =
galben; orange = portocaliu; red = roşu; infrared = infraroşu; Absorption = absorbţie
optică.

Tija folosită în laserii cu rubin este un cilindru cu o lungime de 15,2 cm şi
un diametru de 1,15 cm. Cantitatea de ioni Cr3+ este de 0,050 % (în % masă).
Densitatea lui Al2O3 este de 4,05 gcm-3. Masa atomică a Cr=52u. (1u =1,67×10-27

kg).
IV-2-2 Calculează câţi ioni de Cr3+ sunt în această tijă de laser.

In rubin ionii de Cr3+ sunt coordinaţi octaedric de 6 ioni de oxigen.
Configuraţia celor cinci orbitali 3d este prezentată în fig. 2. Scindarea celor cinci
orbitali 3d conduce la un grup de trei orbitali de energie mai mică (t2g) şi un  grup
• I: Cum bagi un elefant în frigider din 3 mişcări ?
R:- 1 Deschizi uşa.
    2. Bagi elefantul.
    3. Închizi uşa.

I: Cum bagi un rinocer din 4 mişcări ?
R: 1 Deschizi uşa .
   2. Scoţi elefantul.
   3. Bagi rinocerul.
64

   4. Închizi uşa.
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de doi orbitali de energie mai mare (eg).
IV-2-3 Indică în fiecare casuţă de mai jos (fig. 2), care dintre orbitalii 3d (dz

2, dxy,
dyz, dx

2
-y

2, dxz) aparţin la grupul t2g şi care aparţin la grupul eg.

IV-2-4 Indică, trasând săgeţi, distribuţia şi direcţia momentului magnetic de spin
pentru cei trei electroni 3d ai Cr3+ situaţi deasupra celor cinci orbitali d în starea de
energie cea mai joasă a ionului Cr3+.

Rubinul este plasat pe o balanţă (nemagnetică) prevăzută cu o scală şi un
ac indicator. Când balanţa este echilibrată se plasează un magnet direct sub locul
în care se găseşte rubinul (fig.3).

.

N

S

Fig. 3.
IV-2-5 Indică prin bifare, ce se va întâmpla cu rubinul (marchează răspunsul
corect).

  Magnetul atrage rubinul (rubinul se mişcă în jos).
  Magnetul nu are nici o influenţă asupra rubinului (rubinul nu se

mişcă).
  Magnetul respinge rubinul (rubinul se mişcă în sus ).
  Magnetul are un efect oscilatoriu asupra rubinului (rubinul se mişcă în

sus şi în jos)
Selectate şi traduse de prof. dr. Luminiţa Vlădescu

Universitatea Bucureşti

☻☺ La ora de paraşutism, instructorul îi explică elevului său modul de utilizare
a paraşutei.
- Trage maneta din partea stângă a paraşutei. Dacă nu funcţionează, mai ai
una de rezervă în partea dreaptă. Dacă şi în acest caz deschiderea paraşutei
eşuează, spune de 3 ori "Cred în Buda".
Momentul în care elevul trebuie să arate ce a învăţat se apropie. Numără până
la zece şi sare.



CONCURSUL REZOLVATORILOR DE PROBLEME
PROBLEME PROPUSE

Cls. a IX-a (total 10 puncte)
1. Identificaţi elementele din perioada a 4-a care prezintă 5 orbitali de tip „3d”
complet ocupaţi în structura electronică. 2 punct
2. Presupunând că elementul X are Z=114, calculaţi masa atomică a elemetului
ştiind că prin oxidare cu formarea oxidului superior , masa unei probe de element
creşte cu 10,73%. 2 punct
3. Care din următoarele specii chimice K+, Br, Cd, Ce3+, Sn2+, Cr3+ sunt:
a) diamagnetice;
a) paramagnetice? 1 punct
4. Aranjaţi ionii Fe3+, Fe2+, Cr3+, Cu+, Gd3+ în ordinea crescătoare a proprietăţilor
paramagnetice. 1 punct
5. Identificaţi elementul E al cărui ion E2- are următoarea repartiţie a electronilor pe
straturi : K:x e-, L:y e-, M:(20-x) e-, N:(x +2y) e-, O: y e-.
6. Având la dispoziţie soluţii de NiCl2, NaOH, NH3 şi H2SO4, propuneţi  o metodă
experimentală de a determina caracterul amfoter al hidroxidului de nichel(II).
Modelaţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 2 puncte
7. Având la dispoziţie soluţii de Zn(NO3)2, NaOH, HCl propuneţi o metodă
experimentală de a determina caracterul amfoter al hidroxidului de zinc(II).
Modelaţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 2 puncte

Bibliografie:
1. Budruceag P., Niculescu M.,”Exerciţii şi probleme de chimie”, Editura de

Vest, 1994;
2. Arsene P., Marinescu C.,” Chimie şi probleme de chimie anorganică”,

Editura All, 1999;
3. Niculescu E., Cojocaru L., Chiru l., Muciuciora E., Florian V.:”Probleme de

chimie generală”, Editura Fast Print, 1999.
Prof. dr. Geanina Mangalagiu
Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu, Iaşi

CLASA a-X-a (total 10 puncte)
1. În reacţie cu acidul azotic 28,8 g metal divalent mai puţin activ decât hidrogenul
degajă 6,72 l gaz(c.n.).Masa atomică a metalului este:
☺☻ Încearcă maneta din stânga. Nu funcţionează. Încearcă maneta din
dreapta. Nici aceasta nu merge. Se împacientează, dar urmează sfatul dat de
instructor şi spune:
- Cred în Buda.
Spre surprinderea lui, din cer se iveşte o mână uriaşă, a cărei palmă îi
aplanează căderea în gol, salvându-l. Elevul, văzându-se salvat ca prin
minune de această palmă uriaşă zice:
- Iţi multumesc, Doamne, pentru că m-ai salvat de la moarte.
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În acel moment din cer se iveşte o altă palmă care îl izbeşte.
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A) 108; B)64 ;C)201; D)112; E)197 1 punct
2. 200 g soluţie 15,75% a unui acid se introduc într-un balon cotat de 500 ml şi se
completează cu apă distilată. 10 ml din solutia obţinută sunt neutralizaţi cu 10 ml
soluţie NaOH 1N. Acidul din soluţie este: 1 punct
A)clorhidric; B)percloric; C)sulfuric; D)azotic; E)azotos.
3. 500 ml soluţie care au concentraţia 0,02M NaI ,0,08 M KBr si 0,04M HCl se
tratează cu 500 ml soluţie azotat de argint 0,1 M. Masa totală de precipitat format
este: 1 punct
a)7,62 g; B) 10,83 g C)8,98 g ; D)9,87 g; E)11,28 g
4. Raportul masic în care se amestecă oleumul cu 20 % SO3 liber cu acid sulfuric
65,5 % pentru a obţine acid sulfuric 98 % este: 1 punct
A)0,5; B)2;C)1;D)0,2;E)5
5. Masa de CaCl2.6H2O la care, adăugând 250 g apă, se formează o soluţie CaCl2
1M este: 1 punct
A) 29,75 g; B)47,6 g; C)54,75 g;D)70,1 g; E) 87,6 g
5. Determinati entalpia standard de formare a sulfatului de zinc cunoscand efectele
termice pentru urmatoarele reactii: 2 puncte
a)sinteza sulfurii de zinc din elemente: ∆H= - 201 kj/mol;
b) oxidarea ZnS la oxid: ∆H= - 444,9 kj/mol;
c) oxidarea dioxidului de sulf la trioxid: ∆H= - 98,3 kj/mol;
d) descompunerea sulfatului de zinc in ZnO si trioxid de sulf: ∆H= + 234 kj/mol.
6. Dolomita este un carbonat natural de calciu si magneziu. 2 g dolomită impură se
supun descompunerii termice, cu randament de 100 %. Se obţin 1,12 g reziduu
solid (impurităţile nu se descompun şi nu sunt volatile). 4 g din aceeaşi dolomită se
tratează cu 400 ml HCl 1M şi rămâne un reziduu de 0,32 g (impurităţile nu
reacţionează cu HCl). Determinaţi: 3 puncte
a) compoziţia procentuala a dolomitei (carbonat de calciu;carbonat de
magneziu;impuritati);
b) volumul de dioxid de carbon format la descompunerea termică, măsurat la 270C
şi 3 atm;
c) volumul soluţiei de hidroxid de calciu 0,2 M care poate absorbi cantitativ dioxidul
de carbon degajat la descompunerea unui kg de dolomită.

Prof. Silviu Nenciulescu
Colegiul Naţional Liceal “Zinca Golescu” Piteşti

☻☺ Dumnezeu îl trimite pe Sf. Petru să vadă ce fac studenţii cu o lună înainte
de licenţă.
Sf. Petru se întoarce şi raportează:
- Medicii au început să înveţe deja, inginerii şi avocaţii beau pe rupte şi se
distrează.
Dupa doua săptămâni Sf. Petru raportează din nou:
- Medicii au terminat de învăţat, inginerii şi avocaţii beau şi se distrează.
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CLASA XI
TESTE TIP I – Alegeţi răspunsul corect
1. Caracterul slab acid al alchinelor cu triplă legătură marginală se datorează:
A. efectului + Is al radicalului alchil legat la tripla legătură;
B. efectului – Is al grupei H — C ≡C; 1 punct
C. distanţei mici dintre atomul de H marginal şi atomului de C al triplei legături;
D. polarizării legăturii C — H, datorită electronegativităţii carbonului hibridizat sp;
E. polarizării legăturii triple C≡C.
2. În succesiunea de reacţii: 1 punct

C5H8O A B C (C5H10)
H2

Ni - H2O

+ H2

C este:
A. 1 – pentenă;  B. 2 – pentenă; C. ciclopentan;
D. 2 – metil – 1 – butenă;   E. 2 – metil – 2 – butenă.
3. Numărul structurilor limită care corespund compusului ciclic C7H7

+ este:
A. 5; B. 7; C. 8; D. 9; E. 10. 1 punct
4. Concentraţia ionilor HO– într-o soluţie de fenol 10-2 M, cu Ki = 10-10 ioni-g/l, este:
A. 10-5; B. 10-6; C. 10-7; D. 10-8; E. 10-9. 1 punct
5. În reacţia: 1 punct

CH2 CH2 CH2 CH2
Cl

A
AlCl3

compusul A este:
C(CH3)3 CH(CH3)2

CH(CH3)2

CH3

A B C D

E. nu reacţionează.
TEST TIP II – Răspundeţi cu:
            A-a, b, c;     B-a, c;     C-b, d;     D-d;     E-toate.
6. Afirmaţii corecte sunt: 1 punct
a) trans – 1,2 – diclorociclopropanul are 2 enantiomeri;
b) cis – 1 – cloro – 2 – bromociclopropanul are 2 enantiomeri;
c) cis – 1,2 – dibromociclopropanul este o mezoformă;
d) izomerii cis – 1,1 – dibromociclopropanul şi trans – 1,1 – dibromo-ciclopropanul

☺☻ Cu o zi înainte de licenţă, Sf. Petru raportează:
- Medicii au terminat şi au şi repetat, inginerii au început să citească.
- Dumnezeu întreabă:
- Şi avocaţii?
- Se roagă de zor.
- Bine, atunci ei să treacă.
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sunt diastereoizomeri.
7. Afirmaţiile corecte în legătură cu momentul de dipol, µ, sunt: 1 punct
a) µ (CH3Br) < µ (CH3 — CH2 — Br);
b) µ (o – diclorobenzen) > µ (m – diclorobenzen);
c) µ (CH2=CH — Cl) < µ (CH3 — CH2 — Cl);
d) µ (CHCl3) > µ (CH3Cl).
8. Pentru toluen sunt corecte afirmaţiile: 1 punct
a) cu H2 (Ni, 20° C, 1 atm) formează metilciclohexan;
b) cu Na + NH3 formează 1 – metil – 1,4 – ciclohexadienă;
c) cu NaOH (aq) formează o –, p – crezol;
d) cu terţ – butanol dă amestec de o – şi p – terţ – butil – metilbenzen.
9. Pentru antracen sunt corecte afirmaţiile: 1 punct

a. cu Br2 (200) formeaza

Br

Br

b. cu HNO3 formeaza

NO2

c. cu H2SO4 formează un procent mai mare de acid β – antracen-sulfonic;
d. prin oxidare cu K2Cr2O7 + CH3COOH formează antrachinonă.
10. Corespund sensului de creştere a nucleofilicităţii: 1 punct
a) CH3 — NH2 > NH3 > C6H5 — NH2;
b) CH3

– > HC≡C:– > –:CH(COOCH3)2;
c) CH3S– > CH3O–;
d) C6H5O– > C6H5OH.

Prof. Lia Chiru
Colegiul Naţional Sfântul Sava Bucureşti

CLASA-XII (10 puncte)
1. Sărurile cuaternare de amoniu cu formula C6H16NI sunt în număr de:
A)1;B)2;C)3;D)4;E)7 1 punct
2. Din benzen şi acid crotonic,în prezenţa AlCl3, rezultă: 1 punct
A) acid 4-fenilbutiric; B) acid 3-fenilbutiric; C) acid 2-fenilbutiric; D) crotonat de fenil;

• Un scoţian îşi cheamă fiul:
- Du-te la vecinul de sus şi cere-i ciocanul!
-  După cinci minute se întoarce fiul fără ciocan şi tatăl îl întreabă:
- Nu ţi-a dat vecinul ciocanul?
- Nu.
- Zgârcitul!!! Atunci du-te şi adu-l pe al nostru.
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E) butirat de fenil
3. p-(N-fenilamino) benzonitrilul formeaza prin hidroliză, urmată de decarboxilare:
A) acid difenilacetic; B) difenilamina; C) p-amino-difenilmetan;
D) p-aminodifenil;E)N-fenilanilida 1 punct
4. Un amestec de acid stearic şi acid oleic, cu m=28,3 kg se caracterizează prin
cifra de iod a=44,876. După hidrogenare, cifra de iod a amestecului devine b=8,95.
Volumul de hidrogen, măsurat la 2000C şi 10 atm, care a fost consumat, este:
A) 44,8 l; B) 155,14 l; C) 136,72 l; D) 125,16 l; 1 punct
E) nici un raspuns corect
5. Nu prezintă mezoforme: 1 punct
A) 2,3-butandiolul; B) 1,2,3,4-tetrabrombutan; C) 1,3,5-trihidroxi, 3-clorpentan;
D) 2,3,4,5-tetraclorhexan; E) hexitolul
6. Un compus organic A ,cu formula bruta C8H8O şi NE=9, formează la oxidarea cu
dicromat de potasiu în mediu acid un singur compus organic B, derivat al acidului
benzoic, care reacţionează doar cu un mol de NaOH/mol şi are aciditate minimă
faţă de izomerii săi de poziţie. Se cere: 2 puncte
a) Sa se identifice compuşii A si B;
b) Să se indice o succesiune de reacţii care să permită obţinerea compusului A
pornind de la benzen, clorură de metil şi reactivi anorganici;
c) Să se scrie ecuaţia reacţiei de adiţie a Br2 la compusul A;
d) Să se exemplifice tipurile de stereoizomeri corespunzători formulei moleculare a
compusului A.
7. Prezentaţi sintetic (max.10 etape x 2 rânduri) operaţiile care permit stabilirea
completă a structurii acidului gama-hidroxivalerianic ,având la dispoziţie doar probe
de substanţă solidă, aparatură şi reactivi de laborator. 3 puncte

Prof. Silviu Nenciulescu
Colegiul National Liceal “Zinca Golescu” Pitesti

• Un scoţian aduce acasă un coş cu căpşuni. Ia una din ele şi o dă fiului său
zicându-i:
- Ia fiule! Restul au acelaşi gust.

• Intrebare:- Cum a apărut sârma de cupru?
Răspuns:- Doi scoţieni au găsit simultan un penny...

• Un scoţian merge la un bar şi comandă o bere la halbă.
Dupa ce i se aduce berea observă o muscă în ea şi îi spune barmanului:
- Barman, în berea asta e o muscă.
Barmanul răspunde:
- Domnule zgârcit mai eşti şi tu, cât poate să bea o muscă?

• Doi scoţieni se întâlnesc:
Primul:- Vai, ce ceas frumos ai!! Cred că te-a costat mult.
Al doilea:- Nici vorbă! Mi l-a vândut tatăl meu pe patul de moarte cu 4 penny.
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Pentru a deveni membri ai Societăţii de Chimie din România vă rugăm să
completaţi o cerere de înscriere conform modelelor de mai jos pe care să o trimiteţi
la CP 12-61 BUCUREŞTI (pagină decupată din revistă) împreună cu chitanţa de
achitare a taxei de înscriere care este 20.000 lei pentru elevi şi 50.000 lei pentru
profesori în contul 2511.1-3380.1/ROL BCR Unirea. Este recomandabil ca
profesorii de chimie să întocmească tabele centralizate şi să depună banii pentru
înscrierea mai multor persoane.

SChR

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA
Revista CHIMIA
CP 12-61 BUCUREŞTI

CERERE DE ÎNSCRIERE pentru ELEVI

NUME: ........................................................

PRENUME: ................................................

 Data naşterii: ........................
 Locul naşterii: .......................................................
 Unitatea de învǎţământ:...........................................................................

• Adresa:
..................................................................................................................

......................................................................................................
• E-mail: .................................................................
• Clasa: ...............................................................

 Domiciliul:

• Adresa:
..................................................................................................................

......................................................................................................................
• Telefon: ........................................................
• E-mail: ...................................................................

Data
Semnãtura
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SChR
SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA
Revista CHIMIA
CP 12-61 BUCUREŞTI

CERERE DE ÎNSCRIERE
NUME: ........................................................
PRENUME: ................................................

 Data naşterii:
 Locul naşterii: .......................................................
 Locul de muncã: ......................................................................................

• Adresa:..............................................................................................
• Telefon / Fax: ...........................................................
• E-mail: .................................................................
• Functia: ...............................................................

 Domiciliul:
• Adresa:

..................................................................................................................
• Telefon / Fax: ........................................................
• E-mail: ...................................................................

 Instituţia de învãţãmânt superior absolvitã:
• Institutul:...............................................................................................
• Facultatea:...............................................................................................
• Specializarea:.........................................................................................
• Anul absolvirii: ...................................

 Titlul ştiinţific: ...........................................

 Secţia în care doriţi sã vã înscrieţi:
 Chimie fizicã
 Chimie anorganicã
 Chimie organicã
 Chimie macromolecularã
 Chimie analiticã
 Chimie tehnologicã, biotehnologie, inginerie chimicã
 Chimie biologicã, medicalã, farmaceuticã
 Documentare, educatie în chimie, nomenclaturã, istoria chimiei
 Chimia şi protecţia mediului inconjurãtor
 Stiinţa materialelor
 Chimia nuclearã şi a plasmei

Data Semnãtura



Instrucţiuni pentru redactarea materialelor trimise spre
publicare

Redactarea materialelor trimise spre publicare trebuie realizată în format
Word, cu fontul Arial, 10 pts, la un rând, folosind diacritice. Structurile chimice şi
schemele de reacţie se pot desena folosind un program adecvat, de preferinţă
ChemWindow (orice versiune). Dacă materialul conţine şi alte tipuri de figuri
(grafice, desene de orice tip, fotografii scanate) acestea vor fi ataşate şi ca fişiere
separate, de preferinţă în format gif, bmp sau jpg. Nu se admit note de subsol.

Materialele, care nu vor depăşi 5 pagini, format A4, vor fi trimise prin e-mail
sau pe suport electronic (dischete, CD), iar dacă este necesară arhivarea,
recomandăm folosirea programelor Winzip sau Winace.

Colectivul de redacţie



Din numărul viitor

• Interviu
 Aşteptăm în continuare întrebările dumneavoastră referitoare la

problemele care vă preocupă. Vă promitem că le vom adresa celor mai
competente personalităţi.
• Sinteze

 Stereochimie (Convenţia CIP);
 Compuşi macrociclici

• Istoria Chimiei:
 Pastelul -trecutul, prezentul şi viitorul unei plante remarcabile
 Procese de ardere şi explozie

• Personalităţi - Petru Poni, Raluca Ripan
• Institute de învăţământ superior - Facultatea de Chimie Industrială,
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi şi Facultatea de Chimie,
Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc
• Premiile Nobel în chimie;
• Chimia şi viaţa
• Teste pentru autoevaluare
• Olimpiada Natională de chimie
• Hobby - Profesiunea de chimist şi limbile orientale
• Concursul rezolvatorilor de probleme

În atenţia cititorilor noştri
• Începând cu 15 aprilie puteţi accesa site-ul

www.tsocm.pub.ro/revistachimia

în care veţi găsi rezolvarea unor probleme publicate în revista CHIMIA şi prin
care puteţi stabili un dialog cu colectivul de redacţie al acesteia.
• Costul unui exemplar din revista CHIMIA nr. 3 este de 30.000 lei
respectiv 15.000 lei pentru elevii/profesorii care au primit numărul 2 gratuit cu
ocazia înscrierii în SChR. Banii se pot depune în contul 2511.1-260.1/ROL
deschis la BCR Târgovişte (pentru elevi este preferabil ca acest lucru să fie
făcut centralizat).
• Elevii/profesorii care completează adeziuni de înscriere în Societatea
de Chimie (decupate din numărul 3 al revistei) vor primi acest număr al
revistei CHIMIA gratuit.

Colectivul de redacţie
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