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Numărul 4 al revistei CHIMIA continuă rubricile tradiţionale iniţiate în
apariţiile anterioare. El se doreşte un îndrumar în pregătirea tuturor celor care
iubesc chimia, a celor care sunt dornici să dobândească noi orizonturi prin
cunoaştere în acest domeniu atât de legat de tot ceea ce înseamnă VIAŢA.

Mulţumim tuturor cititorilor noştri care au intrat în dialog cu noi prin scrisori,
e-mail sau parcurgând pagina de web a revistei. Numărul mare de materiale
primite vor fi parcurse cu atenţie de Colectivul de Redacţie în vederea publicării lor
în numerele viitoare ale revstei CHIMIA.

Aşteptăm în continuare din partea cititorilor noştri:
• colaborări sub forma unor articole sau seturi de probleme;
• sugestii pentru numerele viitoare: titluri de articole, probleme care

stârnesc interes pentru dumneavoastră, rubrici noi, etc.
• rezolvări ale problemelor publicate. Vă comunicăm pe această cale

faptul că puteţi trimite până la data de 31 mai 2004 rezolvările dumneavoastră
pentru problemele publicate în revista CHIMIA, pentru a participa la Concursul
Rezolvatorilor de Probleme.

• întrebări privind problemele care vă interesează. Noi ne vom strădui,
ca şi până acum, să solicităm celor mai avizate persoane răspunsuri, pe care le
vom publica în numerele viitoare ale revistei.

Colectivul de Redacţie al revistei CHIMIA
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PERSONALITĂŢI

PROF. DR. DOC. IOSIF DRIMUS – INTEMEIETORUL SCOLII
ROMANESTI DE TEHNOLOGIE CHIMICA ORGANICA
Pe 18 iunie 2003 s-au împlinit nouăzeci de ani de la naşterea Profesorului

dr.doc Iosif Drimuş, cadru didactic la Catedra de Tehnologia Substanţelor Organice
din Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.
Acestei profesiuni i s-a dedicat începând cu anul 1949, an când s-a angajat mai
întâi conferenţiar şi apoi profesor titular (1969) până în 16 decembrie 1977 când o
boală neiertătoare l-a răpit dintre noi.

S-a născut într-o familie de ardeleni în comuna Sânpaul din judeţul Mureş,
tata fiind mecanic de locomotivă şi mama laborantă. De mic a învăţat că munca
este nu numai sursă de existenţă ci şi de satisfacţii, învăţătură ce i-a conturat
caracterul, astfel încât toată viaţa s-a dovedit a fi un OM, pe cât de competent pe
atât de harnic şi pasionat de profesie, de frumos, de cultură, artă şi sport. Valoarea
personalităţii PROFESORULUI s-a răsfrânt asupra multor generaţii de studenţi ce
au devenit la rândul lor specialişti în domeniul tehnologiei chimice organice sau
cadre didactice, de cercetare sau proiectare.

A lucrat în producţie la purificarea morfinei şi fabricarea foliculinei, până în
anul 1941, când a fost trimis pe front. Reîntors în 1943 a contribuit la punerea în
funcţiune a fabricii de glicerină (1943 - 1947), şi a participat la construirea unei
instalaţii pentru purificarea acizilor naftenici (1947 - 1948). Din 1949 a devenit
cadru didactic la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, specialitatea
Tehnologie Chimică Organică.In paralel îndeplineşte mai întâi şi funcţia de director
adjunct tehnic al Centralei Chimice de Bază şi apoi de Director tehnic al Direcţiei
Generale a Ministerului Industriei Chimice. În această ultimă calitate conduce
lucrările pentru întocmirea primului plan de investiţii pentru  industria chimică ce
trebuia dezvoltată după război. Între 1950 - 1954 conduce colectivul de cercetare
din sectorul Materii grase de la Institutul de cercetări chimice - ICECHIM -
Bucureşti, iar între 1954 - 1957 în paralel cu funcţia didactică de la I.P.B.
îndeplineşte şi pe cea de director tehnic coordonator al Ministerului Industriei
Chimice.

Pe lângă activitatea didactică în domeniul Tehnologiei Chimice Organice
căreia i s-a consacrat până la sfârşitul vieţii, mai îndeplineşte şi alte funcţii, ca de
exemplu: consilier pentru planurile de dezvoltare a industriei chimice la Comitetul

• În noaptea în care sîntem cu toţii cufundaţi, omul de ştiinţă se izbeşte de
zid, pe cînd ignorantul rămîne liniştit, la locul lui, în mijlocul camerei (Anatole
France).
• Arătaţi în puţine cuvinte obiectivele mari ale unei ştiinţe şi subliniaţi
rezultatele ei prin cîteva exemple frapante. Nu vă lăudaţi că-i învăţaţi un mare
număr de lucruri. Stîrniţi-le numai curiozitatea. Mulţumiţi-vă că le-aţi deschis
capul, nu-i împovăraţi. Aruncaţi-le o scînteie. Minţile se vor aprinde ele însele
tocmai acolo unde sînt inflamabile (Anatole France).
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de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Chimice, preşedinte al Secţiei de Chimie
a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Inginerilor şi Tehnicienilor (ASIT).

Pentru contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea industriei chimice
româneşti a fost decorat cu:- Medalia Muncii pentru activitatea în producţie, în
1949; Premiul de Stat clasa I, la 24 noiembrie 1952, Decret al Prezidiului Marii
Adunări Naţionale, nr.119/1952; Medalia Muncii pentru activitatea ASIT, la 21
august 1954, prin Decret nr. 368; Medalia Muncii, în luna mai 1967, Decret nr. 249
din 31 mai 1967.

Educând şi instruind generaţii de viitori ingineri, cercetători, proiectanţi,
profesorul Iosif Drimuş, pe lângă cunoştinţele de Tehnologie Chimică Organică,
prezentate la un înalt nivel ştiinţific, a imprimat studenţilor şi colaboratorilor săi
cutezanţă, conştiinţa dăruirii pentru idealul ştiinţific, respectarea adevărului în
ştiinţă şi temeritatea de a-l descoperi, toate aceste calităţi fiind definitorii pentru
autoritatea, competenţa şi demnitatea profesională a intelectualului.

Activitatea de cercetare a realizat-o cu colective mixte de cercetare:
învăţământ – producţie-proiectare, cu antrenarea studenţilor, care în acest mod se
formau şi pentru cercetare. Atelierul şcoală creat şi realizat a fost un model de
pregătire tehnologică a studenţilor, care astăzi, după ani şi ani, la întâlnirile
ocazionate de aniversarea absolvirii facultăţii, menţionează aprecieri pozitive,
unice, în pregtirea pentru profesie.

A avut colaborări excelente cu principalele institute de cercetare din
domeniul chimiei şi petrolului: ICECHIM Bucureşti, PETROCHIM Ploieşti, Institutul
de Cercetări şi Proiectări pentru Petrol şi Gaze Câmpina şi cu multe intreprinderi
chimice: Combinatele Chimice din Făgăraş, Brazi, Borzeşti, Anticorozivul, STELA -
Bucureşti, APOLLO - Galaţi, POLICOLOR etc.

Astfel, în condiţii grele, de mare economie a fondurilor, profesorul Iosif
Drimuş a ştiut, să realizeze prin contracte de colaborare cu producţia, lucrări de
mare importanţă pentru învăţământ şi industrie. Rezultatele acestor colaborări s-au
materializat în numeroase teme de cercetare rezolvate ca procese tehnologice,
brevete de invenţie, articole în reviste de specialitate, comunicări la diferite
manifestări ştiinţifice, multe dintre acestea aplicate în industrie.

A publicat 60 de lucrări ştiinţifice în diferite reviste periodice de specialitate
din ţară şi străinătate, a înregistrat şi i-au fost recunoscute 29 de brevete de invenţii
şi inovaţii şi a elaborat 16  publicaţii editoriale reprezentând cărţi de specialitate şi
cursuri pentru studenţi dintre care se detaşază lucrarea "Procese fundamentale în
industria organică de sinteză" (3 volume, Editura Tehnică Bucureşti). A fost
iniţiatorul lucrării Mică Enciclopedie de Tehnologie Chimică ce a fost continuată de
colaboratori şi a apărut post mortem. Pentru liceeni a elaborat manualele de

• Pregătirea înseamnă totul. Conopida nu este altceva decât o varză care a
fost educată într-un colegiu (Mark Twain).
• Din nefericire, capetele de lemn sunt cele mai practice şanuri pentru cele
normale (Tudor Vasiliu).
• Este foarte dificil să lucrezi într-un mod excelent şi în acelaşi timp să-ţi fie
ruşine de ceea ce faci (Milan Kundera).
• Binele public este suma a numeroase rele private (Anatole France).
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Tehnologie Chimică Organică pentru clasele a XI-a şi a XII-a.
Profesorul Iosif Drimiş face parte dintre acei oameni de ştiinţă şi specialişti

care, în cursul activităţii lor, şi-au condus cercetările şi studiile până la faza lor de
aplicare directă în practică. Contribuţie deosebită şi-a adus la sinteza multor tipuri
de inhibitori de coroziune pentru metale în medii acide, produse ce le-a testat în
condiţii industriale specifice şi care au făcut obiectul a tot atâtea procese
tehnologice.

Împreună cu colaboratrorii săi a efectuat cercetări fundamentale cu
caracter orientat spre aplicarea rezultatelor în producţie, în scopul chimizării unor
hidrocarburi din petrol sau sinteze organice bazate pe valorificarea unor grăsimi
naturale, astfel evidenţiindu-se:

• contribuţii teoretice privind mecanismul oxidării n-alcanilor lichizi cu
oxigen molecular şi valorificarea acestora prin transformare la acizi sintetici; după
proiectele sale s-a construit fabrica SIN Bucureşti, reprezentând prima instalaţie
românească de fabricare a acizilor graşi (1946), instalaţia fiind a doua din lume şi
prima din Europa; (pentru care a primit Premiul de Stat în 1953);

• de asemenea a mai realizat şi prima instalaţie de distilare a acizilor
naftenici din ţară, care apoi s-a extins la capacitate de mii de tone/an;

• sinteza detergenţilor, de tipul alchil sulfataţilor de sodiu, alcoolilor
polietoxilaţi, alchilsulfonaţilor de sodiu (prin sulfoxidarea fotochimică a n-alcanilor);

• obţinerea inhibitorilor de coroziune şi a aditivilor pe bază de acizi graşi
sintetici şi naturali transformaţi în amine şi derivate; este iniţiatorul primelor lucrări
din ţară, în acest domeniu organizând o grupare de cercetare la Universitatea
POLITEHNICA Bucureşti, alcătuită din cadre didactice, studenţi, specializată
pentru obţinerea inhibitorilor de coroziune indigeni astfel că în anii 1980 - 1983
intra în funcţiune o instalaţie industrială de fabricare a inhibitorilor de coroziune la
fabrica Stela Bucureşti. A creat marca COSINTAM pentru tipurile de inhibitori
realizate.

• nitrarea în fază gazoasă a hidrocarburilor inferioare pentru obţinerea de
solvenţi pentru lacuri - brevet şi lucrări înscrise şi în străinătate;

• polietoxilarea aminelor alifatice pentru sinteza antistatizanţilor pentru
fibre sintetice.

Multe din aceste teme au făcut obiectul tezelor de doctorat conduse de
prof.dr.doc. Iosif Drimuş.

Demn de menţionat este respect deosebit al prof. dr. doc. Iosif Drimuş
pentru înaintaşii săi în domeniul chimiei, care au pus bazele învăţământului tehnic

• Datoria este ceva ce unul aşteaptă de la ceilalţi (Oscar Wilde).
• Nu o să mă aşez la masa ta să privesc cum mănânci, cu farfuria goală în
faţă şi să spun că sunt mesean. Statul la masă nu te face mesean. A fi aici, în
America, nu te face american (Malcom X).
• Cauza principală a difuziei ignoranţei este faptul că toţi ştiu să scrie şi să
citească (Peter de Vries).
• Arta este un ciocan pentru a bate lumea, nu o oglindă să o reflecţi (Vladimir
Maiakovski).
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în România. Această recunoştiinţă s-a manifestat prin iniţierea şi publicarea în
Revista de Chimie a unor materiale care să menţioneze aportul unor mari chimişti
români la valorile universale şi naţionale în domeniul chimiei şi anume: Nicolae
Teclu (1957), dr. Constantin Istrati (1957), Lazăr Edeleanu (1958) - marele
inventator al procedeului de separare a arenelor din fracţiunile petroliere.

Prin întreaga activitate didactică şi ştiinţifică prof. dr. doc. Iosif Drimuş a
reuşit să formeze o adevărată şcoală în domeniul tehnologiei substanţelor
organice, al inhibitorilor de coroziune. Astăzi, chiar după foarte mulţi ani de la
dispariţia sa, foştii sutdenţi şi colaboratorii săi realizează la dimensiuni reale atât
viabilitatea în timp a preocupărilor sale ştiinţifice şi tehnologice, dar mai ales o
personalitate recunoscută în domeniul educaţiei şi tehnologiei organice.

Prof. dr. ing. Angela Lupu
Prof. dr.ing. Lambrache Papahagi
Prof. dr.ing. Ion Iliuţă
Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti

Oxigenul din aerul atmosferic este oxidantul cel mai ieftin şi stă la baza
tuturor proceselor de oxidare naturală, de la corodarea oţelurilor şi oxidarea
şisturilor bituminoase la procesele de respiraţie ale lumii vegetale şi animale şi
oxidarea microbiană a alcoolului din vin. Este un oxidant slab şi necesită
condiţii energice pentru a reacţiona. Prea puţine substraturi se pot oxida direct:
acidul ascorbic, derivaţii pirocatechinei, pirogalolului şi fenilen sau o-toluilen
diaminele, din păcate toate procese de degradare a produselor utile. Pentru
substraturile obişnuite temperaturile la care oxidarea are loc sunt prea ridicate
şi se produc degradări termice ale structurilor complexe. Cu ajutorul
catalizatorilor temperaturile de reacţie ajung la 120 – 2000C, pentru
degradarea substraturilor rezistente chiar 450 – 6000C, iar cu ajutorul
catalizatorilor enzimatici oxidările biochimice au loc in vivo la 10 – 400C. Se
utilizează catalizatori scumpi de metale nobile (Pt, Pd), tranziţionale (Mn, Fe,
Co, Cu, Ag, Ni), săruri de metale tranziţionale (acetaţi, octoaţi şi naftenaţi de
Co, Ni, Mn) sau oxizi metalici (V2O5, WO3, MoO3).

Ozonul nu este un oxidant comod. Se obţine greu, în concentraţii mici,
nu se poate conserva şi este foarte energic. La trecerea aerului prin tuburi cu
descărcări energice de înaltă tensiune şi înaltă frecvenţă (5.000 – 50.000 V,
0.1 A) rezultă în proporţie de 2-3%, iar la utilizarea oxigenului de 10 – 20%.
Ozonul lichid este exploziv (p. f. =1120C) drept care se foloseşte amestecul
gazos diluat, se solvă în acid sulfuric şi acid acetic, aceştia fiind utili ca solvenţi
în reacţiile de ozonoliză. Prin hidroliză, la simpla diluare cu apă caldă a soluţiei
substratului alchenic ozonizat, rezultă compuşi carbonilici. Astfel se oxidează
catena laterală a unor steroli naturali (ergosteroli, sitosteroli) sau de
semisinteză (20, 20 difenil-metin pregn-5en-3-ol acetat) în sinteza hormonilor
steroizi cu randamente de peste 60%.
(C. Dăescu, "Industria medicamentelor", Editura UNI-PRESS – C68,
Bucureşti, 1999)
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INSTITUTE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

FACULTATEA DE FIZICĂ, CHIMIE ŞI TEHNOLOGIA
PETROLULUI A UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” CONSTANŢA

I. DESCRIERE GENERALA
Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului este una dintre

cele mai prestigioase ale Universităţii Ovidius din Constanţa. Deşi constituită în
forma actuală de foarte curând, fiind fondată în 1999 prin reorganizarea Facultăţii
de Inginerie şi a Facultăţii de Ştiinţele Naturii, facultatea continuă o tradiţie de circa
40 de ani de învăţământ universitar la Constanţa.

Ultimii zece ani s-au dovedit a fi cei mai dinamici, deoarece în acest timp
colectivul de cadre didactice a cunoscut remarcabile creşteri atât din punct de
vedere cantitativ cât şi calitativ prin promovarea tinerilor cu rezultate ştiinţifice şi
didactice deosebite. Corpul didactic este acum constituit din peste 30 de cadre,
cărora li se adaugă peste 10 profesori de prestigiu, titulari la alte universităţi, dar
care desfăşoară activităţi de predare şi cercetare în cadrul facultăţii.

În acest ultim interval a crescut spectaculos şi numărul de specializări şi
numărul de studenţi ajungându-se astăzi la patru specializări în învăţământul de
lungă durată, una în invăţământul de scurtă durată, două pentru studii aprofundate
şi cinci în învăţământ deschis şi la distanţă, cu un număr total de peste 600 de
studenţi.  În cei 40 de ani au absolvit zeci de promoţii de specialişti, care au acum
cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesităţi locale şi naţionale,
unii dintre ei activând chiar peste hotare

Programele de învăţământ sunt moderne, adaptate standardelor actuale
din învăţământul european, în vederea îndeplinirii cerinţelor integrării României în
Uniunea Europeană. Sistemul de învăţământ este modular, în cicluri, pe baza
sistemului de credite transferabile. Disciplinele de specializare sunt la rândul lor
foarte actuale, conforme cu cerinţele de pe piaţa locală şi naţională a forţei de
muncă.  Absolvenţii facultăţii sunt pregătiţi să facă faţă unui mediu competitiv, în
care accentul este pus pe creativitate, flexibilitate, adaptabilitate,
interdisciplinaritate, aşa cum preconizează societatea informatizată a viitorului.

Dotarea Facultăţii de Fizică, Chimie şi Tehnologia petrolului este
comparabilă cu cea a celorlalte facultăţi de profil din România, corespunzând
obiectivelor de pregătire a viitorilor specialişti. Ea dispune de peste 25 de
laboratoare didactice şi de cercetare ce permit studenţilor verificarea şi

• Dacă spui adevărul nu trebuie să-ţi aminteşti nimic (Mark Twain).
• A te distra înseamnă aproape întotdeauna a schimba plictiseala (Charles
Régismanset).
• Este dificil de spus cine îţi face mai mult rău: duşmanii care au cele mai rele
intenţii sau prietenii care le au pe cele mai bune (Edward George Earle Lytton).
• Există un lucru mai teribil decât calomnia, adevărul (Charles Maurice de
Talleyrand Périgord).
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aprofundarea noţiunilor teoretice predate la curs. Infrastructura de tehnică de calcul
este bună, studenţii având acces atât la calculatoarele facultăţii cât şi la cele din
laboratoarele Facultăţii de Matematică-Informatică. Universitatea are o reţea
intranet cu transmisie rapidă a datelor prin cabluri de fibră optică, care permite
comunicarea eficientă între diversele sedii ca şi conectarea la internet. În Biblioteca
Centrală a Universităţii Ovidius există cursuri şi îndrumare de laborator elaborate
de cadrele didactice ale universităţii precum şi un număr apreciabil de cărţi şi
reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Activitatea de cercetare a colectivelor facultăţii este orientată în direcţii
actuale, cu o tematică modernă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti de mâine.
Domeniile de cercetare fac parte dintre cele prioritare, aşa cum au fost acestea
formulate de către Comisia Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învaţământul
Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi sunt în concordanţă cu
nevoile locale şi specificul economic regional.

Activitatea de cercetare se desfăşoară conform cu cele mai înalte
standarde, rezultatele acesteia fiind reflectate de publicaţii în reviste de prestigiu
din ţară şi străinătate, comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale,
brevete de invenţie, cărţi şi monografii de specialitate publicate de edituri
consacrate, etc.

Unele dintre temele de cercetare sunt interdisciplinare, presupunând un
efort comun al unor colective mai largi de fizicieni, chimişti şi ingineri. Principalele
direcţii de cercetare ale colectivelor de fizicieni sunt fizica stării condensate
(proprietăţile de conducţie ale semiconductorilor şi metalelor, microscopia
electronică a nanostructurilor semiconductoare şi a biostructurilor, microscopia
ultrasonică, studiul proprietăţilor acustice ale metalelor, semiconductorilor,
ceramicilor, sistemelor biologice, studiul compuşilor magnetici hibrizi organici-
anorganici, al aliajelor magnetice amorfe, studii de teoria cuantică a stării
condensate), fizică atomică şi nucleară (studii de defectoscopie nedistructivă
folosind radiaţia X şi γ, datare arheologică pe bază de studii de fizică nucleară),
fizica plasmei (procese elementare în fizica plasmei de temperatură joasă).
Colectivul de electronişti studiază o problemaţică axată pe automatizarea unor
tehnologii neconvenţionale de prelucrare a materialelor, optimizarea raportului
semnal zgomot în detecţia şi estimarea parametrilor semnalelor hidroacustice şi
procesarea digitală a imaginii cu aplicaţii în medicină.

Activitatea de cercetare a colectivului de chimişti este orientată în principal
pe următoarele direcţii: chimie anorganică (oxizi micşti, caracterizarea sistemelor

• Amorul este etern atâta timp cât durează (Henri de Régnier).
• Crima organizată nu este decât faţa murdară a dolarului (Raymond
Chandler).
• Banii te ajută să suporţi mai uşor sărăcia (Alphonse Allais).
• Vinul este un mare pericol pentru sănătatea (mintală) a cuiva care nu bea
(anonim).
• Birocraţia este un mecanism gigantic girat de nişte pigmei (Honoré de
Balzac).
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liante complexe cu adaos de aditivi fluidifianţi, sinteza şi caracterizarea
combinaţiilor complexe), chimie analitică (caracterizarea analitică a apelor de
suprafaţă şi a apelor uzate prin analiza poluanţilor organici şi anorganici, controlul
analitic al proceselor de depoluare a efluenţilor petrochimici, caracterizarea
biogeochimică a interacţiunilor din ecosisteme acvatice poluate), chimie organică
(compuşi heterociclici cu caracter aromatic, lacuri, vopsele, coloranţi, sinteze de
sintoni chirali prin metode electrochimice), biochimie (extracţia şi caracterizarea
compuşilor bioactivi din plante, uleiuri volatile), chimie fizică (termodinamica
soluţiilor de electroliţi, studii termodinamice şi cinetice asupra medicamentelor,
sinteza şi caracterizarea unor catalizatori zeolitici).

Activitatea de cercetare a colectivului de ingineri chimişti este orientată
spre studii de inginerie chimică şi prelucarea petrolului (analize tehnologice şi
optimizarea proceselor de distilare a petrolului, procese distructive şi nedistructive
de prelucrare secundară a petrolului, procese de rafinare a produselor petroliere
prin extracţie cu solvenţi, procese de transfer termic, vopsele antifouling,
amestecarea fluidelor nenewtoniene).

Cadrele didactice ale facultăţii au participat la programele TEMPUS,
beneficiind de burse în diverse state din comunitatea europeană, şi în proiecte
CEEPUS cu Austria şi ţări ale Europei răsăritene. Activitatea de cercetare se
desfăşoară în colaborare cu firme regionale, naţionale şi internaţionale, precum
Şantierele Navale din Constanţa şi Mangalia, Petromidia SA, Centrala Nucleară
Electrică de la Cernavodă, cu Spitalul Municipal Constanţa, cu Muzeul de Istorie şi
Arheologie Constanţa, Arpechim Piteşti, Petrobrazi S.A., Lukoil Teleajen, Petromar
Constanţa, ICERP Ploieşti, Oil Terminal Constanţa, RPT Oil Constanţa, etc.
Colaborările externe sunt cu Ohio State University din Columbus, Ohio, SUA,
University of Linkoping, Suedia, cu Institutul de Fizica Sistemelor Ionice şi Fizica
Plasmei din Innsbruck, Austria, Universitatea din Bratislava, Slovacia, Universitatea
din Ljubliana, Slovenia, cu Institutul Politehnic din Karlsruhe, Germania, Institutul
de Cercetări Nucleare din Piteşti, cu Universitatea Eshikeser, Turcia.

II. Descrierea specializărilor
Specializarea Fizică oferă studenţilor atât o pregătire generală largă în

domeniul fizicii cât şi una de detaliu în domenii de actualitate precum fizica
materialelor în stare condensată, fizica nucleară şi fizica plasmei. Cunoştinţele
acumulate în fizică şi domenii adiacente precum matematica, informatica, chimia şi
tehnologia materialelor le oferă absolvenţilor o pregătire completă ce le permite
angajarea ca fizicieni în industrie sau cercetare. Absolvenţii care promovează şi
cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării fizicii pot opta pentru

• Educaţia este un lucru admirabil, dar trebuie să ne amintim din timp în timp
că nimic din ce merită să fie cunoscut nu poate fi predat (Oscar Wilde).
• Fericirea este un lucru minunat; cu cât dai mai multă, cu atât îţi rămâne mai
mult (Blaise Pascal).
• Războiul înseamnă masacrarea unor oameni care nu se cunosc, în folosul
unor oameni care se cunosc, dar care nu se vor masacra niciodată (Paul
Valéry).
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cariere didactice. Cunoştinţele solide de fizică permit absolvenţilor care îşi continuă
studiile în domeniul economic sau juridic să activeze fie în cadrul unor firme de
consultanţă şi investiţii, fie în sfera apărării proprietăţii intelectuale în domenii
tehnice de vârf. Specializarea Fizică este, deci, nu numai actuală ci şi de
perspectivă contribuind la crearea resurselor umane necesare în viitor.

Specializarea Fizică-Chimie oferă studenţilor în urma celor patru ani de
studii atât o pregătire generală largă în domenii fundamentale ale fizicii şi chimiei
cât şi una de detaliu în domenii de actualitate din fizică şi chimie. Cunoştinţele
acumulate în fizică, chimie şi domenii adiacente precum matematica, informatica şi
tehnologia materialelor le oferă absolvenţilor o pregătire completă ce le permite
angajarea ca fizicieni sau/şi chimişti în industrie sau cercetare. Absolvenţii care
promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării fizicii şi
chimiei pot opta pentru cariere didactice în oricare dintre cele două domenii.
Specializarea Fizică-chimie contribuie la crearea de resurse umane valoroase atât
de necesare într-o societate dinamică bazată pe competitie.

Specializarea Chimie pregăteşte specialişti în domeniul chimiei, capabili
să se adapteze la cerinţele economiei de piaţă, specialişti care să-şi poată
desfăşura activitatea în laboratoare de cercetare, laboratoare uzinale pe profil de
chimie şi petrochimie cât şi în învăţământ. Specializarea este autorizată să
funcţioneze conform hotărârii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare începând cu anul universitar 1996 – 1997. În cei patru ani de studiu
studenţii acumulează cunoştinţe din chimie dar şi din domenii adiacente:
matematică, fizică, informatică, utilizarea calculatoarelor, menite să ofere o
pregătire completă care să le asigure o carieră de chimist în laboratoarele de
cercetare sau producţie din industria alimentară, chimică, petrochimică,
metalurgică, farmaceutică, cosmetică, în laboratoarele clinice, de controlul calităţii
mediului sau de control al calităţii produselor. Absolvenţii care promovează şi
cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării chimiei pot opta pentru o
carieră didactică în învăţământul preuniversitar sau, după finalizarea studiilor
aprofundate, în învăţământul superior. În condiţiile alinierii la standardele europene
şi internaţionale de calitate, specializarea Chimie este nu numai actuală, dar şi de
perspectivă, contribuind la crearea resurselor umane capabile să răspundă
exigenţelor societăţii moderne.

Specializarea Tehnologia prelucrării petrolului, petrochimie si
carbochimie pregăteşte ingineri chimişti pentru rafinării şi complexe petrochimice.
În primul ciclu, studiul este îndreptat spre o pregătire generală a studenţilor pe
profilul chimie dar ei primesc şi cunoştinte adiacente de fizică, matematică,
informatică, ce fundamentează studiul ulterior al disciplinelor inginereşti şi de

• Auto-controlul se obţine numai prin puterea lipsei de auto-control. Bordelul
este acela care apără casa (Carlo Dossi).
• Televiziunea este prima cultură cu adevărat democratică – prima cultură
accesibilă oricui şi guvernată în totalitate de ceea ce vrea poporul. Lucrul cel
mai terifiant este ce vrea poporul (Clive Barnes).
• Cercetarea în domeniul bolilor a evoluat atât de mult încât este practic
imposibil să găseşti pe cineva complet sănătos (Aldous Huxley).



specialitate. În ciclul al doilea, studenţii îşi însuşesc cunoştinte de inginerie chimică
(procese hidrodinamice, procese de transfer de masă şi căldură, reactoare, analiza
şi proiectarea instalaţiilor chimice, optimizarea proceselor chimice) precum şi
cunoştinte de specialitate (chimia petrolului, tehnologia distilării petrolului, procese
termocatalitice de prelucrare a petrolului, tehnologie petrochimică, tehnologia
fabricării uleiurilor).

Specializarea Electronică conferă studenţilor, în urma a trei ani de studii,
o pregătire generală în domeniul fundamental al electronicii, bazată pe cunoştinţe
din tehnologie electronică, dispozitive şi componente electronice şi telecomunicaţii.
Marea varietate a disciplinelor din planul de învăţământ permite însuşirea unor
elemente de bază din domeniile electrotehnicii, maşinilor electrice, electronicii
navale, transmisiilor de date, măsurărilor în procese industriale, etc. Absolvenţii
acestei specializări pot lucra în diverse domenii de activitate, cunoştinţele
dobândite şi în domenii adiacente precum matematica, fizica, informatica, oferindu-
le un înalt grad de adaptabilitate şi flexibilitate.

Specializarea Fizica stării condensate şi a sistemelor atomice permite
studenţilor să aprofundeze cunoştinţele de fizică acumulate în timpul studiilor
universitare. În cadrul acestei specializări sunt pregătiţi fizicieni specialişti într-un
domeniu de actualitate şi de foarte mare importanţă practică în regiune, date fiind
unităţile industriale de profil.

Specializarea Managementul în petrol şi gaze oferă studenţilor
posibilitatea de a se pregăti în domeniul conducerii unităţilor economice implicate
în extracţia, prelucrarea şi transportul petrolului şi gazelor naturale. Absolvenţii
acestei specializări cunosc foarte bine atât aspectele legate de tehnologia
prelucrării petrolului şi gazelor cât şi de activitatea economică (management,
marketing, optimizare, etc.).
12

• Un doctor, un inginer şi un informatician stau într-o seară şi discută despre
una, alta. La un moment dat începe o discuţie despre cele mai vechi profesii.
Doctorul pornind de la Biblie şi argumentând că Eva a fost făcută din coasta lui
Adam trage repede concluzia că cea mai veche profesie a fost medicina.
Inginerul spuse că ordinea a fost făcută din haos şi acest lucru a fost o chestie
pur inginerească, trăgând concluzia că cea mai veche profesie a fost ingineria.
La cele auzite informaticianul zâmbeşte şi zice: "Dar cine credeţi voi că a creat
haosul...?" (www.tare.ro).
• La cofetărie intră un băieţel de vreo 8-9 ani, cu o hârtie în mână.
 Tanti, aş vrea 400 grame caramele a 32 lei kilogramul şi 750 grame biscuiţi
a 14 lei kilogramul.
 Atât? întrebă vânzătoarea.
 Ah, ar mai trebui 30 grame bomboane fondante a 60 lei kilogramul şi 500
grame fursecuri a 48 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântăreşte atent cele spuse de băieţel şi-i spune suma ce-o are
de plătit.
 Ei, ţi-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea ?
 Mama habar n-are! îi spuse băiatul, dar nu ştiam să-mi fac problema la
aritmetică.



13

III. Criterii de ierarhizare a candidaţilor la concursul de admitere
Concursul de admitere se desfăşoară numai pe bază de dosar, fără probe

scrise sau orale, ierarhizarea făcându-se pe baza următoarelor criterii:
Specializarea Criterii de ierarhizare Ponderea

1 Fizică

(4 ani)

1. Media mediilor din timpul liceului
la Fizică

2. Media generală a anilor de studii
din liceu

3. Media de la bacalaureat

30%
50%
20%

2 Fizică-Chimie

(4 ani)

1. Media mediilor din timpul liceului
la Fizică sau Chimie

2. Media generală a anilor de studii
din liceu

3. Media de la bacalaureat

30%

50%
20%

3 Chimie

(4 ani)

1. Media mediilor din timpul liceului
la Chimie

2. Media generală a anilor de studii
din liceu

3. Media de la bacalaureat

30%

50%
20%

4 Tehnologia
Prelucrării

Petrolului şi
Petrochimie

(5 ani)

1. Media mediilor din timpul liceului
la Chimie

2. Media generală a anilor de studii
din liceu

3. Media de la bacalaureat

30%

50%
20%

5 Electronică

(3 ani)

1. Media mediilor din timpul liceului
la Fizică

2. Media generală a anilor de studii
din liceu

3. Media de la bacalaureat

30%

50%
20%

Prof. dr. ing. Elisabeta Chirilă

•  Cum e un canibal care şi-a mâncat un părinte?
  Semi-orfan!
 Cum e un canibal care şi-a mâncat ambii parinţi?
  Sătul!
  Cum e un canibal care a mâncat tot tribul?
 VETERAN!!!

•  Ia spune-mi, chiar nu oboseşti să nu faci nimic?
 Ba da.
 Şi atunci ce faci ?
 Ce face orice om obosit. Mă odihnesc.



14

PREMII NOBEL
ROBERT ROBINSON

Personalitate marcantă a chimiei secolului trecut, Sir
Robert Robinson a rămas cunoscut îndeosebi datorită lucrărilor
sale în domeniul compuşilor naturali şi al celor cu acţiune
fiziologică. Monumentala sa activitate de cercetare nu a trecut
neobservată în epocă, astfel că, în 1947, i se decerna premiul
Nobel pentru chimie, în semn de preţuire “pentru investigaţiile sale
asupra produşilor vegetali cu importanţă biologică şi mai ales
pentru rezultatele sale remarcabile în domeniul elucidării structurii
şi biosintezei complicatelor molecule ale alcaloizilor” (Prof A.
Fredga, membru al Academiei Regale de Ştiinţe Suedeze, în
deschiderea ceremoniei de premiere).

Robert Robinson s-a născut la Rufford, lângă Chesterfield, Derbyshire, pe 13
septembrie 1886, în familia lui William B. Robinson, care lucra în domeniul
manufacturii de materiale şi echipamente chirurgicale. Fără îndoială că imaginaţia
şi spiritul creativ ale marelui chimist sunt moştenire de la tatăl său, o fire practică,
mereu iscodind o nouă invenţie care să-i uşureze munca (şi-a inventat propriile
maşinării pentru producţia de vată, bandaje etc.).

Urmează cursurile Şcolii de Gramatică din Chesterfield, apoi liceul din
Fulneck, lângă Leeds, iar facultatea la Universitatea din Manchester, luându-şi
licenţa în 1906, iar mai târziu, în 1910, obţinând şi titlul de doctor în chimie.

În 1912 devine primul profesor de chimie organică pură şi aplicată de la
Universitatea din Sydney. Se întoarce în Marea Britanie în 1915 pentru a prelua
conducerea Departamentului de Chimie Organică al Universităţii din Liverpool
până în 1920 când acceptă postul de Director al Departamentului de Cercetare din
cadrul Corporaţiei Britanice de Coloranţi. Un an mai târziu devine profesor de
chimie la St. Andrews, iar în 1922 Responsabilul Departamentului de Chimie
Organică de la Universitatea din Manchester până în 1928 când acceptă acelaşi
post la Universitatea din Londra. În 1930 este numit profesor de chimie la
Universitatea din Oxford, unde rămâne până la pensionare, în 1955. Acest an
marchează şi decernarea titlului de Profesor Emerit, precum şi a aceluia de
Membru de Onoare al Colegiului Magdalen. Fost Director al Companiei Shell
Chemical, este din 1955 consultant principal al acesteia.

În aparenţă nehotărât şi nestatornic, Robinson a fost mereu în căutarea de
experienţe şi oameni noi, aşa se explică desele schimbări ale locului de muncă, ale

• Ignoranţa este o mare sursă de fericire (Giacomo Leopardi).
• Imaginaţia nu este decât fructul memoriei noastre (Pierre Bonnard).
• Cititul reprezintă pentru minte ceea ce exerciţiile fizice reprezintă pentru
trup (Joseph Addison).
• O limba ascuţită este singura unealtă tăioasă care se ascute prin folosire
constantă (Washington Irving)
• Melancolia este fericirea de a fi trist (Victor Hugo).
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peisajului în general. Toată viaţa a căutat să înveţe lucruri noi şi să aducă noutăţi
în chimie şi nu numai (a pledat pentru doborârea barierelor dintre ramurile ştiinţei,
îmbinând prin activitatea sa chimia cu biologia şi medicina, îndeosebi).

Sir Robert a fost membru al mai bine de 30 de Comitete Guvernamentale,
chiar Preşedinte al unora dintre acestea. A fost, de asemenea, delegatul Marii
Britanii la prima conferinţă UNESCO din 1947. Primeşte titlul de Cavaler în 1939,
iar în 1949 Ordinul de Merit.

Membru al Societăţii Britanice de Chimie şi al Societăţii Regale de Ştiinţe,
instituţii pe care le şi prezidează în perioada 1939-1941, respectiv 1945-1950, al
Asociaţiei Britanice pentru Dezvoltare Ştiinţifică (din 1955), al Societăţii de Industrie
Chimică (din 1958), Robert Robinson s-a bucurat de-a lungul carierei sale de
împliniri şi realizări specifice, recunoscute din plin în interiorul şi în afara graniţelor
ţării sale: medaliile Longstaff, Faraday şi Flintoff din partea Societăţii de Chimie,
medaliile Davy, Regală şi Copley din partea Societăţii Regale, medalia Franklin din
partea Institutului Franklin din Philadelphia, medalia Albert a Societăţii Regale de
Arte, Medalia Libertăţii din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum şi
numeroase alte medalii venind din partea unor societăţi de chimie din Elveţia,
Germania, Franţa, America, toate acestea culminând însă cu primirea Premiului
Nobel în 1947. În plus, tot în cinstea sa, în 1962 Societatea Britanică de Chimie
instituie Conferinţa Robert Robinson, care urma să se ţină din doi în doi ani, în
locul obişnuitului discurs al Preşedintelui.

Viaţa de familie a lui Robinson începe în 1912 când se căsătoreşte cu
Gertrude Maud Walsh, o fostă colegă din facultate. Soţia sa nu a reprezentat
numai un sprijin moral pentru marele savant, ci şi un partener ştiinţific deosebit,
lucrând împreună în mai multe domenii de cercetare, dar cu precădere în domeniul
pigmenţilor vegetali (antocianine). Gertrude este prima soţie a lui Sir Robert, cu
care acesta a avut doi copii: un băiat şi o fată. Ea se stinge însă din viaţă în 1954,
astfel că în 1957 Robinson se recăsătoreşte, de această dată cu o new-yorkeză:
Sylvia Hillstrom.

Robinson nu a fost un savant care să se autoconsemneze muncii în
laboratorul de chimie, rezervându-şi mereu timp şi pentru pasiunile sale: excursiile
montane (Alpi, Pirinei – în anii tinereţii), fotografiatul, muzica, dar mai presus de
toate şahul, pe care l-a practicat cu înflăcărare, fiind la un moment dat chiar
Preşedintele Federaţiei Britanice de Şah.

Sir Robert Robinson trecea în nefiinţă la data de 8 februarie 1975, la vârsta
de 88 de ani, lăsând în urmă rodul unei activităţi ştiinţifice extrem de prolifice, ca şi
activitatea sa didactică de care s-a simţit poate cel mai apropiat de-a lungul întregii

• Legea programării orelor
1. Dacă la cursul pe care voiai foarte mult să-l urmezi sunt n locuri, tu vei fi al
(n+1) – lea înscris.
2. Orarul este astfel stabilit, încât fiecare student să piardă maximum între ore.
Corolar: Când, întâmplător, poţi să-ţi programezi două ore, una după alta, ele
se vor ţine în săli aflate în capete diferite ale clădirii.

(*** "Legile lui Murphy", Editura Universal Dalsi, 1995)
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sale vieţi.
Activitatea de cercetare a lui Robinson s-a focalizat asupra alcaloizilor, dar

acesta nu a fost singurul domeniu al chimiei organice asupra căruia şi-a lăsat
amprenta. Următoarele sunt doar câteva din victoriile obţinute de Sir Robert în
lupta cu “necunoscutul” din chimie:

• manifestând un interes deosebit pentru aflarea sursei culorii pigmenţilor
vegetali, a conlucrat intens cu soţia sa la elucidarea structurii a numeroase
antocianine, clasă de pigmenţi roşii, albaştrii sau violeţi, ce se regăsesc în practic
toată lumea vegetală, precum observa acelaşi prof A. Fredga;

• a condus o amplă activitate de cercetare în domeniul hormonilor sexuali,
reuşind de asemeni sinteze de compuşi cu acţiune estrogenă;

• în timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945), activitatea sa s-a
direcţionat către anumite domenii legate de război: studii asupra explozibililor,
medicamentelor împotriva malariei, efectelor penicilinei;

• alături de pasiunea pentru descifrarea structurii compuşilor organici,
finalizată cu realizări monumentale, pe lângă contribuţiile majore în domeniul
sintezei chimice şi biochimice şi teoriile sale originale privind modul de desfăşurare
a sintezei organice în cadrul organismului vegetal, a lăsat în urma sa pagini
valoroase privind mecanismele (îndeosebi electrofile) de reacţie, precum şi
rezultate importante asupra reactivităţii comparative a compuşilor aromatici;

• literatura chimică mai păstrează numele lui Robinson şi prin denumirea
unor reacţii sau compuşi: anelarea Robinson (care este o reacţie cu închidere de
ciclu, constând dintr-o adiţie Michael urmată de o condensare crotonică) şi esterul
Robinson (6-fosfatul de glucopiranoză, implicat în fermentaţia alcoolică a glucozei);

• în domeniul alcaloizilor (substanţe bazice, conţinând azot, de origine
vegetală şi cu efecte fiziologice adesea uluitoare), domeniu care de altfel a marcat
apogeul carierei sale profesionale, s-a evidenţiat prin aceea că a reuşit să
lămurească enigme legate de arhitectura unor astfel de molecule (morfina,
stricnina etc.), punând capăt unor controverse care durau de ceva vreme (pentru
morfină fuseseră propuse circa 20 de formule structurale diferite); a realizat, de
asemenea, sinteze artificiale de alcaloizi, precum sinteza narcotinei sau “celebra”
sinteză a tropinonei, un alcaloid similar cocainei (“celebră” prin aceea că trei
molecule relativ simple se uneau într-un sistem complicat printr-o singură reacţie,
fapt ieşit din comun la vremea respectivă); studiile din anii ce au urmat (aparţinând
nu neapărat lui Robinson) privind aplicabilitatea alcaloizilor în medicină au avut ca
rezultat salvarea a zeci de mii de vieţi omeneşti, marcând începutul unei noi ere în
medicină, motiv pentru care chimistul englez poate fi considerat, fără exagerare, un

• Legile terorii aplicate
1. Când îţi revezi notiţele înaintea unui examen, cele mai importante vor fi
ilizibile.
2. 80% din examenul final se va baza fie pe unicul curs la care ai lipsit, fie pe
singura prelegere pe care nu ai recitit-o.
3. Dacă ai un examen cu cărţile deschise, îţi vei uita cartea acasă.
Corolar: Dacă ţi se va da un test "pentru acasă", vei uita unde locuieşti.
(*** "Legile lui Murphy", Editura Universal Dalsi, 1995)



17

adevărat “erou”.
Conştient totuşi de importanţa imensă a descoperirilor sale, Robert Robinson

nu a uitat niciodată ce înseamnă modestia, nici în cadrul banchetului care a urmat
ceremoniei de decernare a premiului Nobel din 1947, când a ţinut să aducă un
omagiu tuturor celor care au făcut bine omenirii prin chimie, trecuţi şi prezenţi.

student Radu Ciprian RACOVIŢĂ
Facultatea de Chimie Industrială

Universitatea Politehnica Bucureşti   
Participant la Olimpiada Internaţională de Chimie, Groningen, Olanda, 2002

Examenul de Fizică
Întrebare la un examen de fizică la Universitatea din Copenhaga:

 Cum se poate măsura înălţimea unei clădiri cu un barometru?
Răspuns 1: Se măsoară lungimea barometrului, se leagă barometrul cu o
sfoară şi se coboară de pe acoperişul clădirii:

înălţimea clădirii = lungimea barometrului + lungimea sforii.
Studentul a fost dat afară de la examen. Acesta a depus o contestaţie

care a fost acceptată pentru că s-a considerat că întrebarea nu impunea o
anumită soluţie. Dar cum răspunsul său nu putea edifica examinatorul asupra
cunoştinţelor de fizică dobândite la cursul respectiv, o nouă examinare a avut
loc.
Răspuns 2: Se aruncă barometrul de pe clădire şi se măsoară timpul până la

impactul cu solul. Înălţimea clădirii = 
2

2tg ⋅ .

Examinatorul solicită o altă soluţie.
Răspuns 3: Dacă este o zi însorită, se aşează barometrul pe clădire şi se
măsoară umbra de pe sol.Cunoscând lungimea barometrului şi a umbrei, totul
se reduce la o simplă problemă de asemănare.

Examinatorul nu acceptă soluţia şi solicită un nou răspuns.
Răspuns 4: Se leagă barometrul cu o sfoară şi este lăsat să oscileze liber la
sol şi pe clădire. Cum perioada de oscilaţie depinde de acceleraţia
gravitaţională g, se poate măsura înălţimea clădirii în funcţie de variaţia lui g.

Examinatorul solicită o altă soluţie, şi atrage atenţia studentului că este
ultima sa şansă.
Răspuns 5: Soluţia pe care o aşteptaţi de la mine bănuiesc că este măsurarea
presiunii la sol şi pe clădire - presiune care variază cu înălţimea - şi
determinarea înălţimii clădirii în funcţie de variaţia de presiune. Dar aceasta
este o soluţie de-a dreptul plicticoasă, de aceea vă mai propun una:
Răspuns 6: Se poate propune administratorului clădirii un târg avantajos:
 Îmi puteti spune în schimbul acestui frumos barometru care este înălţimea
clădirii?
Studentul acesta a fost Niels Bohr, singurul absolvent al Universităţii din
Copenhaga laureat al premiului Nobel !
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SINTEZE

200 DE ANI DE LA INTRODUCEREA CONCEPTULUI MODERN
DE ATOM

Introdus ca o noţiune filosofică, în secolul V a. H., de către Leucip şi
Democrit, utilizat în secolul XVIII, în unele explicaţii adesea destul de fanteziste,
atomul devine un concept ştiinţific, evident şi eficient în chimie, la începutul
secolului XIX. În 1803 chimistul John Dalton (1766-1844) arată că legea proporţiilor
definite, formulată mai întâi, în 1801, de L. J. Proust (1754-1826) pentru elemente
(extinsă, în 1808, la gaze de Gay-Lussac, şi, ulterior, la toate substanţele) şi legea
proporţiilor multiple (stabilită de însuşi Dalton) se explică simplu admiţând că
elementele sunt formate din atomi. Dalton fundamentează teoria atomică în
lucrarea “New System of chemical philosophy” considerând că atomii sunt
indestructibili, nu pot fi creaţi şi nu pot fi transformaţi în alţi atomi. Atomii unui
element sunt identici între ei, dar diferiţi de cei ai altui element. Reunirea unor
atomi diferiţi realizează un corp, o combinaţie chimică. Dalton exemplifică numeric
legile semnalate, dar în unele cazuri calculele sale sunt incorecte, datorită atât
utilizării unor valori eronate pentru masele atomice, cât şi, mai ales, confuziei între
atom şi moleculă.

Noţiunea de moleculă a fost introdusă de Avogadro (1776-1856) care a
arătat că elementele gazoase (cunoscute pe timpul său: hidrogen, oxigen, etc.)
sunt biatomice (deci H2, O2, nu H, O). În 1846 Auguste Laurent (1807-1853)
evidenţiază deosebirea dintre atom (cea mai mică parte constitutivă a moleculei) şi
moleculă (cea mai mică parte care intervine într-o reacţie chimică). Distincţia netă
între moleculă şi atom este realizată şi impusă de Stanislav Cannizzaro (1826-
1910) la primul Congres Internaţional al Chimiştilor, ţinut în 1860, la Karlsruhe.

Trebuie reţinut şi că în 1815, William Prout (1785-1850), pornind de la
faptul că majoritatea maselor atomice erau multipli practic întregi ai masei atomice
a hidrogenului, consideră că atomii tuturor elementelor sunt formaţi din atomi de
hidrogen.

Astfel în prima jumătate a secolului XIX, atomul, cu caracteristicile
evidenţiate de Dalton, devine un instrument al chimiei. Dar nu toţi chimiştii l-au
adoptat imediat. Dacă Marcellin Berthelot (1827-1907) s-a plasat pe o poziţie mai

 
• Instrucţiuni pentru lecturarea unui articol ştiinţific
☻☺☺☺☺ De câte ori nu ne-am aflat în fata unui articol ştiinţific un pic
încurcaţi, stânjeniţi de stilul de comunicare ingineresc, tehnic, nefiind pe deplin
convinşi că ceea ce înţelegem este acelaşi lucru cu ce a vrut autorul să ne
spună. Mai jos sunt instrucţiunile pentru "descifrarea" unei asemenea lecturi.
La punctul 1 este formularea exactă din articol, la punctul 2 găsim ce a gândit
cu adevărat semnatarul lucrării.
1. "Este binecunoscut că..."
2. "Până acum încă n-am găsit o referire la lucrarea în care să se fi menţionat
acest fapt pentru prima dată..."



rezervată (“atomismul - o ipoteză de lucru arbitrară şi contestabilă”) alţi mari
chimişti au avut o atitudine net-antiatomistă. Cităm pe Henri Sainte-Claire Deville
(1818-1881): ”Nu admit nici legea lui Avogadro, nici atomii şi refuz să cred în ceea
ce nu pot să văd şi nici nu imaginez” şi pe Jean Baptiste Dumas (1800-1884):
“Dacă mi-ar sta în putere aş şterge cuvântul atom din ştiinţă”.

De asemenea, au respins categoric existenţa atomului matematicianul
Laplace şi filosoful ştiinţelor Mach. În sfârşit, Wilhem Ostwald (1853-1932) care a
pus bazele chimiei fizice, laureat Nobel pentru chimie în 1909, a negat mult timp
existenţa atomilor; considerând că energia reprezintă substanţa fundamentală a
presupus că toate fenomenele sunt diverse forme de manifestare ale energiei, fără
alt suport material. Abia în 1908 Ostwald a renunţat la energetism şi a recunoscut
atomii: “se poate considera acum ipoteza atomică drept o teorie ştiinţifică
fundamentată”. Încet-încet atomul s-a impus ca o realitate incontestabilă, care a
stat la baza teoriei structurii în chimie, a explicat unele noţiuni fundamentale ale
chimiei cum ar fi valenţa şi izotopia.

După 1850, o cotitură esenţială în istoria atomului: atomul intră în fizică,
devine obiect de studiu al fizicii. Mai întâi Rudolf Clausius (1822-1888) atribuie
moleculelor dintr-un gaz mişcări rectilinii uniforme (până când se ciocnesc între ele,
ceea ce determină schimbarea orientării şi valorii vitezei) punând astfel bazele
teoriei cinetice. Aceasta este dezvoltată de James Clerk Maxwell (1831-1879) şi
Ludwig Boltzmann (1844-1906) prin elaborarea statisticii Maxwell-Boltzmann care
conduce la înţelegerea coerentă a temperaturii şi a altor mărimi şi funcţii
termodinamice. În acest context Joseph Loschmidt estimează (în 1865)
dimensiunile atomilor de ordinul 10-10 m (valoare confirmată ulterior de măsurători
experimentale riguroase).

Deocamdată, în tratarea statistică, atomul încă rămâne cel preconizat de
Dalton. Situaţia se schimbă odată cu amplificarea studiilor asupra aşa numitelor
“descărcări în gaze”. În condiţii obişnuite curentul electric nu trece prin gaze. Dacă
însă se evacuează gazul dintr-un tub, până la presiune redusă a gazului remanent
şi dacă între doi electrozi metalici din tub se aplică o diferenţă de potenţial (de
ordinul zecilor sau sutelor de volţi) se observă trecerea curentului electric prin gaz,
închiderea circuitului electric prin intermediul unor “raze catodice” care iau naştere
în tub. Acestea se deplasează de la catod spre anod, sunt deviate de câmpuri
electrice şi magnetice, au caracter corpuscular şi se constată a fi purtătoare de
sarcină electrică. Numeroase studii, finalizate în 1895-1897 de Jean Perrin (1870-
1942) şi J. J. Thomson (1856-1940) au condus la concluzia că razele catodice sunt
formate din particule încărcate negativ şi numite (încă din 1890, de Johnstone
19
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Stoney) “electroni”. Electroni apar şi în alte procese, cum ar fi efectul fotoelectric
sau efectul termoelectronic (emisia electronilor de către metale determinată de
iluminare respectiv încălzire la temperaturi ridicate).

Care este originea acestor electroni? Metalele fiind constituite din atomi,
urmează că electronii provin din atomi, deci sunt particule subatomice. Astfel se
ajunge la concluzia unei structuri a atomului, acesta conţinând electroni, dar şi
“altceva”, cu sarcină pozitivă, în scopul realizării caracterului neutru al atomului.

Numeroase experienţe au evidenţiat următoarele caracteristici ale
electronilor:

 electronii sunt identici între ei (aceeaşi sarcină electrică, aceeaşi
masă, etc.) indiferent de natura metalului din care provin sau de procesul care i-a
generat;

 electronii constituie partea cea mai mobilă a atomilor; ei pot trece de
la un atom la altul, formând astfel ioni (pozitivi - atomi cu deficit de electroni,
negativi - atomi cu exces de electroni);

 diverşi atomi pot pierde 1, 2, sau mai mulţi electroni, cu formare de
ioni pozitivi monovalenţi, bivalenţi sau polivalenţi. Există o excepţie: atomul de
hidrogen poate pierde un singur electron formând ionul H+ (cu o singură sarcină
electrică pozitivă). Această constatare experimentală a fost extrapolată admiţându-
se că atomul de hidrogen conţine un singur electron - aserţiune care ulterior s-a
dovedit a fi corectă.

În acest moment (la cumpăna dintre secolele XIX şi XX) se pune problema
elaborării unui model atomic. Acesta, pe de o parte, trebuie să ofere o imagine
intuitivă a structurii, pe de altă parte, şi în special, trebuie să permită calcularea
unor proprietăţi ale atomului şi să explice comportarea acestuia (de exemplu
emisia luminii - important proces atomic). Relaţia semnalată mai sus, dintre
electroni şi atomi este compatibilă cu diverse modele tip “cozonac cu stafide” (o
masă omogenă, cu sarcină electrică pozitivă, distribuită uniform în tot atomul, în
care sunt implantaţi electronii), tip “planeta Saturn”: (o sferă încărcată pozitiv
înconjurată de un inel format din mulţi electroni), etc. La aceste modele s-a
renunţat repede, dovedindu-se a fi fanteziste, incapabile de o interpretare coerentă
a comportării atomului. Datele experimentale existente erau încă insuficiente
pentru elaborarea unui model atomic plauzibil, impunându-se cercetări
suplimentare care să evidenţieze şi alte proprietăţi esenţiale ale atomului.

Este meritul lui Ernest Rutherford (1871-1937) de a fi imaginat simple dar
ingenioase experienţe de desăvârşită acurateţe, a căror interpretare l-a condus la
elaborarea unui prim model atomic coerent (în 1911). În esenţă, experienţele (la a
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căror realizare Rutherford a fost ajutat de H. Geiger şi E. Marsden) constau în a
proiecta un fascicul de particule α monocinetice (generate de substanţe
radioactive) asupra unei foiţe metalice extrem de subţiri şi a determina schimbarea
traiectoriei particulelor la ieşirea din foiţă.

De ce acest dispozitiv experimental? Este necesară o foiţă foarte subţire
pentru a putea fi străbătută de particulele α, acestea fiind absorbite după un
parcurs de câteva zeci de microni într-o substanţă solidă. Se foloseşte un metal
deoarece toţi atomii sunt identici astfel încât se petrece un singur tip de
interacţiune. Acelaşi aspect unitar, de data aceasta din punct de vedere energetic
este impus de caracterul monocinetic al particulelor.

Care este rezultatul experienţei? Se constată că particulele, în mare
majoritate, trec practic nedeviate (sau deviate sub unghiuri reduse, de câteva
grade). Există (însă în număr mic) şi particule cu unghiuri de deviaţie mari, chiar şi
foarte mari; numărul acestora scade foarte repede odată cu creşterea unghiului de
deviaţie. Deviaţia este influenţată şi de natura metalului: cu cât acesta este situat
mai aproape de sfârşitul tabelului lui Mendeleev, cu atât creşte numărul de
particule cu unghiuri mai mari de deviaţie (rămânând însă mereu preponderente
particulele puţin deviate).

Cum pot fi explicate aceste rezultate? Mai întâi trebuie precizat că
substanţa într-o fază condensată, se găseşte foarte compactă, atomii fiind
înghesuiţi unii în alţii, practic fără spaţii interatomice (ca, de exemplu, boabele de
grâu într-un sac). În aceste condiţii este greu de acceptat că mulţimea de particule
practic nedeviate să fi putut trece printre atomi; suntem obligaţi să admitem că
particulele au trecut chiar prin atomi, prin interiorul acestora. Ştim deja că într-un
atom există electroni - fie un număr Z de electroni şi ceva cu sarcină pozitivă -
numit nucleu de Rutherford. În această situaţie, o particulă α poate interacţiona
electrostatic cu electronii şi cu nucleul (efectele gravitaţionale sunt neglijabile).
Masa particulei α (nucleu de heliu) fiind de aproximativ 7500 de ori mai mare decât
a electronului, interacţiunea particulă α – electron nu poate influenţa traiectoria
particulei α. În schimb nucleul, cu masă mare şi cu Z sarcini pozitive, poate
determina schimbarea traiectoriei, deviaţia fiind cu atât mai mare cu cât particula
se apropie mai mult de nucleu. Deviaţiile foarte mici sunt consecinţa trecerii
departe de nucleu a particulelor; iar numărul foarte mare al acestor devaţii mici
sugerează dimensiuni reduse ale nucleului.

Rutherford a elaborat formule care descriu cantitativ fenomenul şi a reuşit
să măsoare experimental:

 numărul Z (pe care l-a denumit număr atomic). Se constată că acesta
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este o proprietate fundamentală a atomului, fiind criteriul de clasificare în sistemul
periodic - Z coincide cu numărul căsuţei în tabelul lui Mendeleev. Astfel sunt
explicate şi cele câteva inversiuni existente în tabel faţă de criteriul adoptat de
Mendeleev (masa atomică). De exemplu, telurul, cu masă atomică mai mare, este
plasat înaintea iodului (cu masă mai mică); în schimb, Z are valoare 52 şi 53 pentru
telur şi respectiv iod.

 dimensiunile nucleului (valori cu caracter orientativ) de ordinul 10-15m,
sau, pentru elemente situate la sfârşitul sistemului peirodic, 10-14 m. Comparând cu
dimensiunile atomului (10-10 m) este evident caracterul lacunar al atomului, spaţiul
efectiv ocupat de nucleu fiind doar o minimă fracţiune din cel al atomului.

Atomul, după Rutherford, este constituit deci din (Z+1) obiecte: un nucleu
pozitiv şi Z electroni negativi, între care se exercită interacţiuni electrice (conform
legii lui Coulomb). Un asemenea sistem nu poate exista în echilibru static,
echilibrul fiind obligatoriu dinamic. Forţa exercitată de nucleu asupra unui electron
se manifestă ca o forţă centripetă şi cei Z electroni descriu traiectorii (în primă
aproximaţie circulare) în jurul nucleului.

Conform electromagnetismului clasic, o particulă încărcată electric în
mişcare accelerată emite continuu energie (sub formă de unde electromagnetice,
în particular lumină). În consecinţă, electronii în mişcarea în jurul nucleului ar trebui
să emită, spontan şi continuu, lumină cu o frecvenţă egală cu cea de rotaţie, ceea
ce nu se întâmplă. În realitate, atomii emit lumină, dar nu spontan şi în mod
continuu, ci numai în anumite condiţii. Lumina emisă formează un spectru
discontinuu, cu lini spectrale dispuse în serii după criterii empirice specifice. O
discordanţă între experienţă şi teorie, ceea ce constituie o serioasă deficienţă a
modelului Rutherford.

Continuarea analizei conduce la o nouă deficienţă mult mai gravă. Emisia
continuă de lumină a electronilor se face pe baza energiei acestora, care scade
continuu. Această scădere determină schimbarea parametrilor cinematici, raza
traiectoriei circulare se micşorează mereu, aşa încât traiectoria se transformă într-o
spirală. În mişcarea sa electronul s-ar apropia continuu de nucleu şi ar sfârşi destul
de repede prin a cădea pe nucleu, ceea ce înseamnă distrugerea atomului. În
concluzie, modelul atomic Rutherford descrie un atom instabil, care nu poate
exista.

Suntem obligaţi să respingem acest model. Se impune elaborarea altui
model atomic care să reţină din modelul Rutherford ceea ce este compatibil cu
experienţa, adică lacunaritatea atomului cu un nucleu central pozitiv şi Z electroni,
dar care să fie lipsit de deficienţele semnalate, adică să fie stabil şi să explice
22
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emisia de lumină.
Rămâne însă o întrebare, de principiu. Cum se face că experienţe conduse

corect, interpretate corect, conform considerentelor fizicii clasice, conduc la
rezultate incorecte, la un model cu atâtea deficienţe? Experienţele şi interpretarea
fiind corecte, singura posibilitate de a obţine un răspuns ar fi translatarea semnului
de întrebare asupra “considerentelor fizicii clasice”. Se pot aplica aceste
considerente atomului? Este atomul un obiect clasic cum sunt obiectele din lumea
noastră , guvernate de legile fizicii clasice? Există şi obiecte care nu sunt clasice?
Din 1900 se cunoaşte un asemenea obiect – este fotonul, introdus de Max Planck.

Momentul următor este anul 1913, când Bohr propune modelul care îi
poartă numele. Niels Bohr (1825-1962) preia, pentru atomul de hidrogen, structura
rezultată din experienţele lui Rutherford: nucleu (format numai dintr-un proton –
nume introdus de Rutherford în 1913) în jurul căruia un electron descrie o
traiectorie circulară. Acestui obiect clasic, în scopul eliminării deficienţelor
semnalate legate de stabilitate, Bohr îi impune unele considerente neclasice,
exprimate printr-un postulat, nejustificat teoretic, urmând să fie validat de
experienţă: “Atomul poate exista numai în anumite stări staţionare”.

Scurta frază anterioară (doar opt cuvinte) conţine două aserţiuni contrare
fizicii clasice, incompatibile cu aceasta (şi referitoare la proprietăţi fundamentale
ale materiei). Mai întâi este vorba de admiterea “stărilor staţionare”, faptul că
sistemul dinamic nucleu-electron poate exista ca atare, fără să se autodistrugă
(ceea ce ar trebui să se petreacă, conform fizicii clasice). Apoi, această
staţionaritate nu are caracter general, se petrece numai pentru anumite stări (altfel
spus numai pentru anumite orbite, cu parametrii cinematici – rază şi viteză bine
determinaţi).

În vederea eliminării deficienţei legate de emisia luminii, Bohr introduce un
al doilea postulat, de asemenea contrar fizicii clasice: “Emisia de lumină are loc la
tranziţia atomului dintr-o stare staţionară în alta (cu energie mai mică) sub forma
unui foton”

ε = E-E’, unde energia fotonului ε = hν=
λ
hc , h fiind constanta lui Planck.

Odată admise postulatele, este necesară stabilirea unui criteriu de selecţie
a stărilor staţionare. Bohr consideră că sunt staţionare stările pentru care
momentul cinetic orbital (rezultat din mişcarea electronului pe orbită) este un
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multiplu întreg de 
π2
h  (aceasta find unitatea de moment cinetic la procesele

atomice).
Dinamica sistemului nucleu – electron este descrisă de două ecuaţii:

r
mv

r

e 2

2
04

2

=
πε

şi

mvr = n 
π2
h

.

Prima egalitate arată că forţa electrostatică exercitată de nucleu asupra
electronului funcţionează ca forţă centripetă pentru acesta, menţinându-l pe o
traiectorie circulară. A doua exprimă criteriul de selecţie impus de Bohr, momentul
cinetic al unei particule care descrie un cerc fiind dat de produsul dintre impulsul
mv al particulei şi raza r a cercului.

Sistemul de două ecuaţii conţine trei necunoscute – cei doi parametri
cinematici, viteza electronului v şi raza traiectoriei circulare r, precum şi numărul
întreg n (celelalte mărimi sunt constante universale, e şi m sarcina şi masa
electronului, ε0 permitivitatea vidului). Aceasta înseamnă că pot fi exprimate două
dintre necunoscute, de exemplu viteza şi raza, în funcţie de a treia, numărul întreg
n.

Energia atomului de hidrogen este formată din energia cinetică şi
potenţială a sistemului:

E= 
r

emv
0
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deci dependentă de n (prin intermediul vitezei şi razei). Calculul conduce la
expresia:

E=- 2n
Rch

unde în R (constanta lui Rydberg) au fost incluse toate constantele. Se observă:
 starea sistemului este univoc determinată prin n (număr cuantic

principal);
 spre deosebire de ceea ce se întâmplă în fizica clasică, energia

atomului variază discontinuu (pentru variaţia discontinuă a unei mărimi a fost
introdus termenul de cuantificare, iar mărimile cu variaţie discontinuă au fost

 
☺☻☺☺
Uimit omul pleacă şi neştiind ce altceva ar putea face, cu ultimii 10 $ din
buzunar cumpără o ladă cu 10 kg de roşii de la supermarket, pe care, în două
ore, le revinde cu profit de 100%. Repetând procedeul de mai multe ori în ziua
aceea, ajunge seara cu aproape 100 $ mai mult decât avea dimineaţa. Aşa a
realizat că putea să trăiască vânzând roşii. Trezindu-se dimineaţa devreme şi
culcându-se noaptea târziu omul nostru a realizat un profit bun în scurt timp.
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numite cuantificate). Starea de energie minimă, corespunzătoare la n=1,
reprezintă starea fundamentală, starea stabilă, din care sistemul nu poate fi scos
decât printr-o interacţiune. Stările cu n>1 sunt stări excitate, instabile, cu viaţa
medie de ordinul 10-8s. Starea cu n = ∞ corespunde ionizării atomului, separării
acestuia într-un proton şi un electron, ambele ca particule independente.

Modelul Bohr explică simplu emisia luminii. Un atom excitat (într-o stare cu
n≠1) se stabilizează spontan prin emisia unui foton, trecând fie direct în starea
fundamentală (n=1) fie într-o stare excitată intermediară (cu n<n’). Conform celui
de al doilea postulat

ε =E – E’
adică:
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întru totul compatibilă cu datele experimentale. Liniile corespunzătroare
tranziţiilor pe un anumit nivel formează o serie spectrală. Tranziţiile care se
sfârşesc pe starea fundamentală (n=1) dau linii din seria Lyman (în ultraviolet),
cele care conduc la nivelul n=2 formează seria Balmer (în vizibil), etc.

Şi astfel modelul Bohr rezolvă problemele esenţiale ale atomului de
hidrogen (stabilitatea şi emisia luminii) dar, a nu se uita, prin postulate nejustificate
teoretic la momentul enunţării lor şi contrare fizicii clasice.

Modelul Bohr s-a dezvoltat ulterior, mai întâi prin luarea în consideraţie şi a
mişcării nucleului (şi asupra nucleului acţionează o forţă, exercitată de electron,
ceea ce face ca atât electronul cât şi nucleul să se rotească în jurul unui centru de
masă comun). Rezultatul este includerea în formula energiei a unui factor, cu
valoare apropiată de unitate, care depinde şi de masa nucleului.

Modelul este aplicabil la toate sistemele hidrogenoide (nucleu + electron)
adică izotopii hidrogenului (deuteriu, tritiu) şi unii care au rămas cu un singur
electron(He+, Li++, etc.); în formula energiei apare factorul multiplicativ Z2.

Mişcarea electronului în jurul nucleului nu este obligatoriu circulară, ci se
poate face şi pe o elipsă. Se demonstrează că pentru un număr cuantic principal n
există n traiectorii posibile – un cerc şi n-1 elipse. Elipsa fiind definită prin doi
parametri geometrici (semiaxa mare şi semiaxa mică) se impune introducerea unui

 
☺☺☻☺ Apoi şi-a cumpărat o maşină pentru transportul roşiilor, iar la sfârşitul
primului an a avut un întreg parc de camioane şi o mulţime de angajaţi dintre
şomeri ca şi el, toţi vânzând roşii. Era momentul ca gândindu-se la viitorul
soţiei şi al copiilor să facă o asigurare de viaţă. A telefonat deci unei companii
de asigurări şi a ales o asigurare foarte scumpă, care să reflecte noua lui
situaţie de milionar. La sfârşitul convorbirii, persoana cu asigurarea i-a cerut
adresa de e-mail pentru a-i trimite documentaţia. Când omul nostru a spus că
nu are aşa ceva, persoana de la compania de asigurări a fost uimită:
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al doilea număr cuantic, notat l şi numit număr cuantic secundar, cu valori întregi
de la 0 la n-1 (pentru n=1, l=0, n=2, l=0 sau 1, etc.).

Se constată experimental că electronul are şi un număr cinetic propriu,

corespunzător rotaţiei în jurul unei axe proprii, egal cu 
π22

1 h
, acelaşi întotdeauna

(
2
1

 se comportă ca un număr cuantic, numit spin). Momentul cinetic propriu poate

fi orientat doar paralel sau anitparalel cu momentul cinetic orbital. Din cuplarea
celor două momente apare un nou moment cinetic, numit intern, cuantificat de

numărul cuantic intern, notat j, cu valorile posibile j=l
2
1

±  (obligatoriu j>0).

Un moment cinetic propriu al unei particule cu sarcină electrică implică şi
un moment magnetic propriu şi deci o interacţiune cu câmpul magnetic. Valorile
proiecţiei momentului cinetic intern pe direcţia câmpului magnetic sunt cuantificate
prin intermediul unui al patrulea număr cuantic mj, cu valorile, diferite între ele prin
unitate, cuprinse între –j şi +j.

Există şi alte aspecte ale dezvoltării modelului Bohr, dar acum mai
importantă este o discuţie asupra deficienţelor sale, din care semnalăm doar
câteva:

 modelul calculează precis lungimea de undă a liniilor spectrale emise
de atomul de hidrogen, dar nu dă nici o informaţie asupra intensităţii acestora (care
respectă o anumită regularitate);

 experienţa arată că momentul cinetic al atomului de hidrogen, în

starea fundamentală nu are valoarea presupusă de teorie (
π2
h

) ci este nul. În

cazul unei particule care se mişcă pe o traiectorie închisă, momentul cinetic este
proporţional cu aria delimitată de traiectorie. Un moment cinetic nul presupune
reducerea traiectoriei la două drepte confundate – deci în mişcarea sa, electronul
ar trebui să treacă prin nucleu! Ceea ce este imposibil. De asemenea există
inadvertenţe între valorile calculate şi cele experimentale pentru momentele
cinetice şi magnetice proprii, presupunând că acestea sunt legate de mişcarea de
rotaţie a electronului în jurul unei axe proprii;

 modelul nu este aplicabil atomilor cu doi sau mai mulţi electroni.
Inutilă continuarea. Modelul Bohr, în ansamblu, este inoperant şi se

 
☺☺☺☻  Cum ai reuşit atunci să faci o asemenea avere fără internet, e-mail
şi e-commerce? Imaginează-ţi unde ai fi fost acum dacă ai fi fost conectat de
la început.
"Milionarul roşiilor" a răspuns prompt:
 Îmi imaginez. Aş fi fost om de serviciu la Microsoft.
Morala:
1. Internetul, e-mail şi e-commerce-ul nu trebuie să ne conducă în viaţă.
2. Dacă nu ai e-mail, dar munceşti din greu, încă poţi deveni milionar.
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impune renunţarea la el. Este necesară elaborarea altui model, care să reţină ceea
ce este pozitiv, verificat de experienţă din modelele anterioare (lacunaritatea şi
sarcina Z pozitivă a nucleului – Rutherford, staţionaritatea şi discontinuitatea
energiei, emisia luminii – Bohr).

Analiza calităţilor şi deficienţelor modelului Bohr arată un fel de “polarizare”
a caracteristicilor acestuia. Deficienţele sunt în special legate de aspectele clasice
(de exemplu momentul cinetic determinat de mişcarea pe traiectorie) în timp ce
calitătile sunt consecinţe ale unor elemente neclasice (de exemplu emisia luminii).
Există un defect intrinsec al modelului Bohr, acela de a fi un hibrid, de a fi fost
realizat printr-un amestec de elemente clasice şi neclasice (introduse prin
postulate) aplicate unui obiect efectiv clasic (electronul în mişcare în jurul
nucleului). Paradoxal, dar caracterul hibrid este totdată şi o calitate a modelului
Bohr, deoarece astfel sunt introduse considerente neclasice în fizica atomului.
Caracterul hibrid sugerează şi direcţia în care trebuie să evoluleze modelul atomic:
eliminarea aspectelor clasice (generatoare de deficienţe) şi înlocuirea lor cu
elemente neclasice adecvate.

Şi astfel ajungem la modelul cuantic al atomului. Fizica cuantică operează
cu obiecte care nu mai sunt clasice (asemănătoare celor din lumea noastră,
localizabile cu certitudine, care se deplasează pe traiectorii definite). Caracteristica
esenţială a unei particule cuantice este dublul caracter ondulatoriu şi corpuscular.
Fiecărei particule în mişcare i se asociază o undă care descrie probabilitatea de
localizare. O particulă nu poate fi localizată cu certitudine şi atunci îşi pierde
semnificaţia noţiunea de traiectorie (şi, în consecinţă, devine normal să se obţină
valori eronate pentru mărimi deduse din aceasta - cum ar fi momentul cinetic). În
modelul cuantic traiectoria este înlocuită cu un orbital care reprezintă distribuţia
spaţială a probabilităţii de localizare.

Ecuaţia elaborată de Erwin Schrodinger (1887-1961) permite calcularea
energiei în orice stare staţionară a oricărui atom, pentru cel de hidrogen regăsindu-
se rezultatele (compatibile cu datele experimentale) oferite şi de modelul Bohr. În
absenţa traiectoriei, momentul cinetic orbital se prezintă ca o proprietate
fundamentală a atomului, poate fi calculat cu formule specifice cuantice şi valorile
obţinute sunt verificate experimental (inclusiv valoarea nulă pentru atomul de
hidrogen în starea fundamentală). P. A. M. Dirac (1902-1984) introduce tratarea
cuantică relativistă care justifică spinul electronului şi adaugă un termen corectiv la
expresia energiei atomului (ceea ce explică faptul că o linie spectrală este
constituită din câteva linii foarte apropiate). În concluzie, modelul cuantic rezolvă

 
• În timpul războiulului, un ţăran francez, căzut prizonier în Germania
primeşte o scrisoare de acasă : "Nu am pe nimeni să are terenul pe care tu
voiai să cultivi cartofi" îi scria soţia. "În nici un caz să nu te atingi de acel teren,
pentru că acolo sunt îngropate toate muniţiile" răspunde bărbatul. Evident,
cenzura interceptă scrisoarea şi a doua zi, un detaşament de soldaţi germani
năvăli la fermă şi răscoli metodic terenul, în căutarea muniţiilor inexistente.
Câteva zile mai târziu, femeia trimite o altă scrisoare, în care povestea cele
întâmplate şi întrebând ce are de făcut. "Acum poţi cultiva cartofii" răspunse
soţul.
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practic toate problemele legate de structura atomului.
Amintim şi unele proprietăţi ale atomului derivate din proprietăţi ale

nucleului. Rutherford elimină presupusul caracter etern al atomului, constatând că
atomii se pot transforma unii în alţii: în 1903, în procese spontane (radioactivitate);
în 1919, în procese provocate (reacţii nucleare). Atomii pot fi distruşi (în procese de
fisiune) sau pot fi creaţi (în procese de fuziune). În 1913, Frederick Soddy (1877-
1956) defineşte izotopia − proprietatea unui atom al aceluiaşi element de a avea
mase diferite. Explicaţia izotopiei a apărut ulterior, odată cu evidenţierea structurii
protono - neutronice a nucleului: izotopii conţin în nucleu acelaşi număr de protoni
Z, dar diferă prin numărul de neutroni.

Semnalăm şi principiul de excluziune, formulat în 1925 de Wolfgang Pauli
(19001958) conform căruia într-un atom nu pot exista doi electroni cu toate cele
patru numere cuantice identice. Principiul are o deosebită importanţă pentru
chimie, deoarece determină aranjarea electronilor pe diferite nivele energetice, şi,
ca o consecinţă, periodicitatea proprietăţilor chimice ale elementelor, gruparea
acestora în familii.

În încheiere o întrebare: Ce a rămas din proprietăţile preconizate acum 200
de ani de Dalton pentru atomi? Nimic. Au rămas însă atomii!

Prof. dr. ing. Dan Anghelescu
Facultatea de Chimie Industrială
Universitatea Politehnica Bucureşti

PILELE DE COMBUSTIE - SURSE CHIMICE ALE SECOLULUI XXI
(I)

Introducere
Cărţile sau capitolele din cărţi apărute până de curând, care prezentau

conversia electrochimică a energiei, aveau titlul “Baterii şi pile de combustie”,
sugerând că bateriile sunt cele mai cunoscute surse chimice, prin aplicaţiile la
pornirea motoarelor cu combustie internă sau la alimentarea aparaturii electronice;
pilele de combustie (notate în continuare prescurtat PC) erau utilizate mai mult
ocazional, de exemplu în zboruri spaţiale, deşi au fost puse şi ele în practică de
peste 100 de ani. Situaţia s-a schimbat la începutul secolului XXI, când interesul
ştiinţific pentru pile de combustie a crescut atât de mult încât titlurile cărţilor sunt
acum “Pile de combustie şi baterii”, această inversare fiind numai “vârful
aisbergului”, deoarece schimbările în practică urmează să fie mult mai dramatice.
Din punct de vedere istoric sunt două decizii importante care au influenţat
schimbarea de concepţie în domeniul surselor chimice. Prima a fost a agenţiei

• Partea a doua a articolului " PILELE DE COMBUSTIE - SURSE CHIMICE
ALE SECOLULUI XXI" va apare în numărul viitor şi va cuprinde :

 Clasificarea PC şi descrierea principalelor tipuri de PC;
 Domenii de utilizare a PC;
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NASA (National Aeronautical and Space Agency) în anii ‘50, de a alimenta
vehiculele spaţiale exclusiv cu pile de combustie, singurele generatoare cu
greutate mică pe unitatea de energie, respectiv de 3 ori mai mică decât cele mai
avansate baterii. A doua decizie, având o implicare mai largă pe planul diminuării
poluării şi a încălzirii Terrei, a fost orientarea în 1997 a companiei Daimler-Benz
(automobile “Mercedes”) de a trece la producţia de serie de automobile electrice
echipate nu cu baterii clasice, ci cu pile de combustie. In prezent multe alte
companii producătoare de vehicule electrice au intenţia să foloseasca pile de
combustie, cu performanţe comparabile cu bateriile, dar fără a necesita timp lung
de realimentare; sunt propuse mai multe soluţii tehnice, fie hidrogenul să fie stocat
în butelii sau sub formă de hidruri de metal şi furnizat treptat în timpul operării PC,
fie să fie produs în vehicul prin reformarea metanolului, a benzinei etc. Desigur şi
bateriile îşi extind utilizările: tipurile performante vor fi benefice pentru alimentarea
computerelor portabile, sau în medicină, pentru funcţionarea pe termen lung a
organelor interne artificiale (stimulatoare cardiace, rinichi şi ficat artificial etc.). Se
apreciază însă că aceşti convertori electrochimici de energie care sunt pilele de
combustie vor avea un impact deosebit, deoarece electricitatea obţinută direct din
energie chimică nu este limitată de randamentul ciclului Carnot şi are în plus
avantajul generării nepoluante şi fără încălzirea planetei.

Din punct de vedere conceptual, deşi ambele categorii sunt surse chimice,
legătura dintre ele este numai aparentă; pilele de combustie transformă energia
liberă de oxidare (a metanolului, de exemplu) nu sub forma de căldură, ca în
motoare termice, ci direct în energie electrică. Se afirmă că o pilă de combustie
produce electricitate pe cale electrochimică, printr-o combustie “rece” (“cold
combustion”). Un caz contrar este al bateriei (pilă secundară), care primeşte
electricitate (produsă în altă parte, de exemplu la o termocentrală, unde căldura
de la arderea combustibililor este folosită pentru abur, ce pune în funcţiune
turbinele, şi în final dinamul generează energie electrică). La încărcarea bateriei se
produc reacţii chimice la fiecare din cei doi electrozi, până la un gradient de

• Cum este iadul: exoterm sau endoterm?
☻☺☺ Cu câţiva ani în urmă, la Facultatea de Inginerie Chimică a Universităţii
din Oklahoma la examenul de "Termodinamică, Căldură şi Transfer de Masă",
dr. Schlambaug, profesor de termodinamică, a dat următorul subiect de
examen: "Cum este iadul: exoterm sau endoterm? Motivaţi şi argumentaţi".

Simţind caracterul cu umor al temei, majoritatea studenţilor au încercat
să demonstreze "ceva" folosind legea lui Boyle sau alte legi ale termodinamicii.
Studentul Michael Colb a dat însă următorul răspuns original:
< În primul rând trebuie postulat că "dacă sufletul există, el trebuie să aibă în
mod obligatoriu o masă proprie". Dacă sufletul are o anumită masă atunci şi un
mol de suflete trebuie să aibă o anumită masă molară. Pentru a stabili dacă în
iad avem sau nu de a face cu un transfer de masă de suflete, trebuie
determinat în ce proporţie ajung sufletele în iad şi în ce măsură mai pleacă ele
de acolo. Este justificat să acceptăm ipoteza conform căreia " toate sufletele
ajung în iad şi ele nu mai pleacă de acolo".
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energie liberă maxim; procesul de încărcare constituie o stocare a energiei
electrice. Bateria “încărcată” poate apoi elibera energia stocată atunci când este
necesar, printr-o reacţie spontană, şi ciclul se reia. Deci, principial, pila de
combustie produce electricitate, în timp ce bateria este un stocator de
electricitate. De aici rezultă utilizările total diferite, care au fost prezentate mai sus.

Scurt istoric al pilelor de combustie
Descoperirea pilelor de combustie este atribuită unui judecator englez, sir

William Robert Grove. Din 1800 era cunoscută electroliza apei cu generare de H2
şi O2 , realizată de Nicholson şi Carlisle. Grove şi-a pus întrebarea: dacă este
nevoie de electricitate pentru ca din apă să rezulte cele două gaze, nu s-ar putea
ca reacţia chimică dintre ele, într-un dispozitiv identic, să dea electricitate? Sir
William a decis să încerce experimental să afle raspunsul. În 1839 a lucrat cu o
celulă cu electrozi identici din folie de platină, în care a barbotat hidrogen la un
electrod şi aer la celălalt. Prin conductorul de legatură se obţinea curent atât timp
cât dura barbotarea, voltmetrul indicând o tensiune de circa 0,6 V. Pentru a verifica
eventuale utilizari practice, Grove a legat în serie 50 de astfel de pile, rezultând o
tensiune convenabilă, de 25-30 V (experiment raportat în 1842). Publicată încă din
1839, descoperirea pilei de combustie nu a impresionat prea mult cercetătorii
vremii; doar după o lungă perioadă de timp, în 1894, Friedrich Wilhelm Ostwald
care era preşedintele societăţii ştiinţifice germane Bunsen declara public că
"poluarea în marile orase va atinge cote alarmante dacă se va continua cu
producerea energiei în termocentrale (cărbunele fiind singurul combustibil în acel
timp)”, recomandând conversia electrochimică directă oferită de pilele de
combustie. Tot în acei ani (1896, 1897) W. Jacques a publicat un studiu teoretic
detaliat despre reducerea costurilor pe un vapor la traversarea Atlanticului, prin
folosirea de motoare electrice alimentate de PC în loc de motoare termice.

Abilitatea lui Ostwald de a prevedea viitorul surselor de energie nepoluante
a fost confirmata pe deplin în ultimele decenii, dar, la inceput, pentru echiparea
noilor vehicule electrice s-au preferat bateriile clasice, în majoritate Pb/acid, în timp
ce pilele de combustie au pătruns timid, necesitând încă eforturi mari de cercetare.
Un merit important în apariţia pilelor de combustie moderne îi revine inginerului
englez Francis Thomas Bacon, angajat la o firmă constructoare de turbine prin anii
‘30. Fără a avea o pregătire de electrochimist, Bacon a observat că la un
electrolizor rezultă hidrogen din apă şi, în 1932, a făcut o propunere de invenţie -

☺☻☺ Justificare: În ceea ce priveşte sufletele care ajung în iad, trebuie să
avem în vedere conceptele diferitelor religii din lume. Unele religii susţin că
dacă nu eşti membru al acelei religii vei ajunge în iad. Din moment ce există
mai multe asemenea religii, deducem că toţi oamenii şi toate sufletele ajung în
iad. Considerând rata înaltă de creştere a populaţiei Terrei şi faptul că până la
urmă toţi murim, deducem că numărul de suflete din iad este în continuă
creştere. Dacă se analizează cu atenţie rata de modificare a volumului iadului,
se poate constata faptul că potrivit legii lui Boyle, "pentru ca temperatura şi
presiunea să fie constante, raportul dintre masa sufletelor şi volumul iadului
trebuie să fie constant".
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producere directă de electricitate pornind de la hidrogen. La refuzul conducătorilor
companiei de a finanţa proiectul, Bacon şi-a construit o pilă cu doi electrozi poroşi
imersaţi într-o soluţie alcalină, redescoperind experimental ceea ce Grove stabilise
cu 93 de ani înainte. Fiind refuzat şi de grupul de cercetare al Universităţii
Cambridge, Bacon şi-a dezvoltat propriul laborator într-o localitate lângă
Cambridge şi, împreună cu un colaborator mai tânăr, electrochimistul Reginald
Watson (“Rex” Watson), a reuşit în august 1959 finalizarea unei pile de combustie
de 5 kW pentru alimentarea unui motostivuitor de 2 tone. Activitatea de peste 25
de ani, popularizată de ziarul londonez Times printr-o fotografie a lui Bacon lângă
invenţia sa, a atras atenţia americanilor. Era vremea când deja se lansase satelitul
Sputnik în cosmos (1958) şi nou-creata agenţie NASA era în căutare de tehnologii
performante, prin care să recupereze rămânerea în urmă faţă de sovietici. Astfel,
pila de combustie Bacon, fără piese în mişcare şi cu de 2-3 ori mai multă putere
specifică (W/kg) şi energie specifică (Wh/kg) decât alte surse, a dat o şansă
dezvoltării pe scară largă a cercetărilor în laboratoarele NASA şi intrarea într-o
nouă fază de dezvoltare. In 1965 s-a utilizat pentru capsula spaţială Gemini V  o
pilă H2 /O2 cu electrolit polimer solid elaborată de General Electric, iar în programul
Apollo, s-a utilizat o PC H2 / O2 alcalină presurizată. Costul ridicat şi anduranţa
modestă sunt principalele inconveniente, care au îndreptat atenţia către
perfecţionări pentru aplicaţii terestre ale PC. Literatura evidenţiază mai multe criterii
pe care PC trebuie să le satisfacă, pentru a fi competitive cu bateriile clasice:
randament (eficienţă), densitate de putere şi de energie, anduranţă, cost, fiabilitate.

Interpretări fizico-chimice ale funcţionării PC
Prin caracteristicile (denumite şi “principii”) lor deosebite, se apreciază că

PC vor revoluţiona ştiinta şi tehnologia, fapt ce va afecta întreaga societate umană.
Un prim “principiu” al PC este legat de conversia deosebit de eficientă a

combustibililor în energie electrică. Deşi Carnot a arătat în 1824 că motoarele nu
pot produce energie mecanică peste un anumit randamanet (20-30 % pentru
motoarele cu combustie internă), sursele electrochimice nu au această limitare. PC
au randamente teoretice maxime de circa 90 %, iar randamentul practic este între
50-65 %, deci dublu faţă de motoare termice sau termocentrale; PC au şi avantajul
că evită poluarea creată de combustia incompletă a hidrocarburilor în motoarele

☺☺☻ Ipoteza 1: Daca iadul se dilată mai încet decât se umple cu suflete, sau
nu se dilată deloc atunci temperatura şi presiunea vor creşte până când iadul
va exploda în bucăţi;
Ipoteza 2: Dacă iadul se dilată mai repede decât se umple cu suflete atunci
temperatura şi presiunea vor scădea până când iadul va îngheţa complet.

În aceste condiţii se pune problema care poate fi răspunsul corect la
întrebarea iniţială. Dacă se acceptă postulatul oferit de Teresa Banyai,
studentă în anul I la Facultatea de Litere, potrivit căreia ""o să mă culc cu tine
când va îngheţa iadul", şi având în vedere faptul că până acum eu nu am
reuşit să am o relaţie sexuală cu ea, atunci ipoteza 2 nu poate fi corectă.
În concluzie: "Iadul este exoterm". >
Studentul Michael Colb a fost singurul care a luat nota 10.



clasice, deşi au apărut perfecţionări în ultimii 30 de ani şi la acestea  (catalizatori
“euro”, de exemplu).

Un al doilea “principiu” al PC ar fi producerea directă electrochimică de
noi compuşi chimici fără folosirea electricităţii din exterior; electrosinteza apei este
un exemplu, apa fiind absolut necesară pentru cosmonauţii dintr-o staţie orbitală.
Se poate deci considera că la pila H2 /O2 electricitatea rezultă ca un subprodus,
care poate fi transmis înafară şi folosit. Reacţia globală de producere a apei,

H2  +  O2  →  2 H2O ,
are un mecanism electrochimic, conform reacţiilor parţiale:

-la anod:  2 H2  −  4 e−  →  4 H+

-la catod: O2  + 4 H+  + 4 e− →   2 H2O   (în PC cu electrolit acid)
O2  + 2 H2O + 4 e−  →  4 OH−   (în PC cu electrolit alcalin)

Acest al doilea principiu poate avea consecinţe interesante referitor la
sinteza electrogenerativă a unor compuşi organici, cum este dicloretilena; adiţia
clorului la acetilenă se realizează electrocatalitic, alimentând catodul cu clor şi
anodul cu acetilenă:

Cl2  +  2 e−  →   2 Cl−
C2H2 + 2 Cl−  - 2 e−  →  C2H2Cl2

O altă aplicaţie spectaculoasă în electrochimia anorganică ar fi sinteza
electrocatalizată a amoniacului, care ar evita condiţiile severe de operare
(presiune, temperatură) existente în prezent la fabricarea amoniacului; schema
ipotetică de reacţii la electrozi este:

         3 H2  − 6 e−  →   6 H+

N2  +  6 H+  +  6 e−  →  2 NH3
Drept consecinţă, industria chimică ar fi o industrie electrogenerativă şi

nepoluantă, în care instalaţiile vor putea alimenta localităţile cu energie electrică
(alături de energie termică).

Conform tuturor mecanismelor de reacţie, funcţionarea destul de simplă a
PC este bazată deci pe două tipuri de  procese: transportul de masă al
combustibilului spre suprafaţa electrodului poros şi transferul interfacial de electroni
la suprafaţa electrodului, implicând o interfaţă trifazică: conductorul solid (legat de
circuitul electric exterior), soluţia de electrolit şi gazul combustibil. Dacă despre
reacţia de ionizare a hidrogenului se cunoaşte că este foarte rapidă din punct de
vedere cinetic, mecanismul reducerii oxigenului a fost elucidat de relativ puţină
vreme. Astfel, Damjanovic şi Brusic, de la Universitatea Pennsylvania, au arătat în
1967 că viteza de reacţie (superficială) are valori extrem de mici în soluţie acidă,
32

• Într-o zi, un scoţian merge să joace golf cu băiatul său.
Cum ajung la teren, îl întreabă:
 Ştii să găseşti mingiile rătăcite?
 Bineînţeles, răspunde băiatul.
 Atunci găseşte repede una să putem începe!
• Un scoţian vine la starea civilă şi spune că doreşte să îşi schimbe numele.
 De ce? este întrebat de funcţionar.
 Am găsit ieri, pe stradă, o cutie plină cu cărţi de vizită...
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fapt ce limitează debitarea curentului. O teorie a lui Cahan se referă la distribuţia
curentului lângă zona trifazică a porilor electrozilor. Dezvoltarea calculelor
matematice pentru această distribuţie pe baza teoriei lui Cahan i-a permis lui
Srinivasan (Los Alamos National Laboratory) să aducă contribuţii privind designul
PC, pe baza faptului că prezenţa catalizatorului de Pt, Rh, Pd etc. este utilă numai
lângă zona trifazică.

Din reacţiile parţiale descrise mai sus, rezultă că un element important este
transportul celor 4 electroni sub o diferenţă de potenţial electric (E). Deoarece
calculele termodinamice se bazează pe presupunerea că reacţia se desfăşoară în
apropierea echilibrului, adică într-un mod reversibil, tensiunea pilei, E, este de fapt
tensiunea de echilibru termodinamic, E = Eechil ; practic este tensiunea ce se
măsoară cu un voltmetru electronic în condiţiile de reversibilitate termodinamică
(viteză infinit de mică a proceselor la electrozi). Lucrul electric de transport a 4
electroni per 2 molecule de apă formate (sau 4 Faraday per 2 moli apă) este egal
cu sarcina electrică × tensiunea, adică este: 4 F Eechil-

Astfel, expresia generală a entalpiei libere de reacţie se poate
scrie:

   ∆rG = − n F Eechil
unde n − numărul de electroni transferaţi. Din această formulă pot fi estimate
valorile tensiunilor teoretice la 25 oC ale pilelor de combustie cu diferite reacţii de
oxidare standard (tabelate în literatură).

Prof.dr.ing. Teodor Visan
Facultatea de Chimie Industriala
Universitatea “POLITEHNICA” Bucuresti

• Şeful unui trib de indieni strânge tribul şi-i anunţă :
 Cred că vom avea o iarnă grea. Puneţi mâna şi adunaţi lemne. Între timp,
tu, Iute-de-picior, aleargă la vraciul vracilor şi întreabă-l cum va fi la iarnă.
Iute-de-picior o ia la sănătoasa, ajunge la vraci şi-i pune întrebarea. Vraciul, se
ridică cu greu din cortul în care stătea, pune mâna streaşină la ochi, se uită-n
depărtări şi zice :
 Va fi o iarnă grea.
Iute-de-picior, grăbit tare, vine la Marele-şef şi-i dă răspunsul. Şeful îi cheamă
pe toţi membrii tribului şi-i pune să strângă şi mai multe lemne. Şi-l trimite
iarăşi pe Iute-de-picior să vadă dacă vraciul are noi informaţii. Ajungând la
vraci, îl întreabă, acesta se ridică, pune mâna streaşină la ochi şi, uitându-se
în depărtare, mai sigur pe el, zice:
 Va fi o iarnă FOARTE grea.
 Bine vraciule, dar de unde iei tu informaţiile astea?
 Păi, Iute-de-picior şi Scurt-de-minte, mă uit şi văd undeva, departe, un trib
de indieni care strânge lemne multe. Ăsta e semn sigur că va fi foarte greu la
iarnă.
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ISTORIA CHIMIEI

SCURTA PREZENTARE A ISTORIEI PETROLULUI DIN ROMÂNIA
Petrolul îşi trage denumirea din cuvintele petra (piatra) şi oleum (ulei)

pentru ţările francofone şi din erde (pământ) şi öl (ulei) pentru germanici.
Asupra formării petrolului brut (ţiţei) s-au emis două teorii principale:

minerală şi organică, dar în prezent dovezile duc către ipoteza formării petrolului
brut pe cale organică, petrolul brut fiind un amestec de hidrocarburi care conţin de
la 1atom la cca 100 atomi de carbon în moleculă .

Potrivit teoriei minerale, petrolul ar fi rezultat din acţiunea vaporilor de apă
asupra unor carburi metalice, la temperaturile înalte din adâncurile pământului.
Teoria nu este însă confirmată deoarece în scoarţa terestră, la adâncimea
zăcămintelor de petrol, nu au fost găsite carburi metalice iar temperaturile nu sunt
foarte ridicate .

Potrivit ipotezei organice, cu circa 300 milioane de ani în urmă au fost
create condiţiile prielnice pentru formarea petrolului în apele mai puţin adânci din
zona ţărmurilor mărilor, din acumularea unor cantităţi uriaşe de microorganisme
(plante ,alge marine şi resturi organice) .

Schimbările climaterice şi mişcările solului au condus la înglobarea acestor
zone în uscat, unde resturile organice au fost supuse timp de milioane de ani unor
presiuni şi temperaturi inalte care au permis realizarea unor transformări chimice
majore, rezultând o varietate largă de hidrocarburi din clasele: alcani, naftene,
aromatice, compusi cu sulf, substanţe care constituie componenţii de bază ai
petrolului.

Compoziţia chimică a petrolului brut (ţiţeiului) variază în anumite limite în
funcţie de zăcământ ca urmare a faptului că au existat condiţii diferite de
descompunere, în funcţie de zona geografică, cum sunt temperatura, presiunea,
anumiţi catalizatori, fermenţi şi în special bacterii.

Începuturile utilizării petrolului se pierd în negura timpului iar multă vreme
oamenii nu au bănuit existenţa unor zăcăminte de petrol brut de adâncime.

În România, în curbura Carpaţilor, în satele Terca, Lopătari şi Ploştina se
află “focul viu“, un fenomen posibil datorită structurii geologice de argilă şi gresie
care permite accesul la suprafaţă a gazelor care se aprind şi ard cu o flacără
albăstruie, pe care bătrânii locului o pomenesc de când se ştiu.

In vremurile de început, un derivat al petrolului, bitumul, era folosit atât în
timp de pace dar şi pe timp de război, pentru etanşarea bărcilor, construcţia de

• Profesorul parcurge cu privirea catalogul. Popescu spune cu voce tare:
 Vreau să vă întreb ceva, domnule profesor.
 Te rog, Popescule.
 Poate fi pedepsit cineva pentru un fapt pe care nu l-a săvârşit?
  Nu.
 Atunci, vă rog frumos, să nu mă sancţionaţi fiindcă nu mi-am învăţat lecţia
pe ziua de azi.
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case şi ziduri de apărare, liant, medicament, combustibil şi armă. Petrolul a fost
preţuit încă de la început pentru calităţile sale de aderenţă şi impermeabilitate,
pentru chituirea şi îmbinarea materialelor de construcţie, a pietrelor din
caldarâmuri, etanşarea bazinelor şi impermeabilizarea teraselor caselor
somptuoase ale potentaţilor vremii.

Produsele derivate din petrol au folosit pentru îmbălsămare, în procedeele
vremii practicate în Egipt cu bitum adus din zona Mării Moarte. Indienii foloseau
petrolul drept medicament pentru vindecarea rănilor şi arsurilor iar romanii îl
foloseau pentru vindecarea reumatismului, astmei, gutei, guturaiului, frigurilor şi
chiar epilepsiei.

Ne îndoim însă că toate aceste “medicamente“obţinute din petrol aveau un
efect mai mare decât un “descântec“ de vraci din zilele noastre ,dar ceea ce este
de reţinut este preocuparea oamenilor vremii de a găsi o utilizare pentru un
material natural.

Dezvoltarea unei industrii propriu zise a petrolului cuprinde o perioadă
relativ redusă de numai 160 de ani, comparativ cu mineritul de fier, de aramă, de
argint, de aur sau de sare pentru care se găsesc dovezi din timpuri străvechi. Cu
toate acestea, interesul pe care petrolul l-a exercitat asupra unor istorici, scriitori şi
ziarişti a fost şi rămâne încă enorm.

Mărturii ale existenţei petrolului pe meleagurile româneşti datează din
secolele I-VI ale erei noastre, prin săpăturile de la Sucidava, Tomis, Histria şi
Târgşorul Vechi, din perioada feudală: Lucăceşti (1440), Ţigăneşti –Ţintea (1517),
Ocna Tăteşti (1546), Hizeşti –Păcureţi în Prahova (1676), Dealurile Mosora, Poeni,
Doftana şi Păcura (1646).

În “Descriptio Moldaviae“ (1716”), Dimitrie Cantemir semnalează izvoare
de răşini minerale fierbinţi amestecate cu apă la Moineşti Bacău, folosite pentru
ungerea osiilor căruţelor. În perioada 1780-1820, Moldova şi Muntenia exportau
petrol prin porturile de pe Dunăre iar ocnele cu gropi, băi sau puţuri de petrol
făceau obiectul unor acte de donaţie şi succesiune, apărând astfel o îndeletnicire
noua ,bine delimitată a fântânarilor sau păcurarilor, care reprezentau de fapt
pionerii industriei de petrol ce urma să se nască începând cu 1850.

Folosirea focului pentru gătit, încălzit şi implicit pentru lumină reprezintă
probabil cea de a doua tehnologie inventată de oamenii preistoriei, apărând la
circa un milion de ani după primele unelte de piatră.

Curând, petrolul devine o sursă ieftină şi sigură de lumină, supravieţuind în
oraşe şi mai cu seamă în unele zone rurale până în zilele noastre, chiar şi după

• În locul părinţilor, care sunt foarte ocupaţi, la şedinţa cu părinţii merge
bunica lui Gigel. Profesoara se plânge de el:
 Nepotul dumneavoastră are nota 5 la cele mai multe materii, iar la
matematică va rămâne corigent.
 Şi nota 10 nu va avea? - întreabă bunica.
 Ba da, la purtare. De fapt, este un copil foarte drăguţ, liniştit şi ascultător -
spune profesoara.
 Păi vedeţi, la materia la care îl ajut eu, are nota 10, iar la ceea ce îl învăţaţi
dumneavoastră, are nota 4!!!
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răspândirea electrificării.
Inventarea lămpii cu petrol aparţine cu siguranţă unei ţări care dispunea de

resurse de petrol, uşor de transportat şi de distribuit unor consumatori răspândiţi pe
arii întinse.

Cercetători din domeniul petrolului şi publicaţii de specialitate sunt în
unanimitate de acord să atribuie prioritatea acestei invenţii românilor, care
dispuneau încă din primii ani ai secolului al XIX-lea de zone petroliere de curând
reperate, capabili fiind să extragă şi să folosească petrolul rafinat produs în
Moldova şi distribuit la Bucureşti, primul oraş din lume iluminat cu petrol .

Au urmat după români, germanii care au iluminat cu petrol Hanovra, apoi
polonezii în 1815 în oraşul Drohobycz şi apoi ruşii care găsesc ulei mineral la
Mozdok, lângă Groznâi, în 1923, iar fraţii Dubinin fondează o mică rafinărie şi vând
petrolul la Moscova.

Un eveniment important în istoria petrolului îl reprezintă de bună seamă
inventarea sondei de foraj şi apoi de extracţie a ţiţeiului, în vederea aducerii lui la
lumina zilei din adâncurile în care s-a format cu multe milioane de ani în urmă.

Statisticile publicate arată un loc de seamă ocupat de România printre
producătorii de petrol, încă de la începutul erei industriale. În 1857 România este
înregistrată cu o producţie oficială de petrol de 275 tone, iar în  perioada 1857 -
1900 producţia de petrol din România, consemnată la 1,498 milioane tone, ocupă
locul 3 în Europa (după Rusia şi Polonia) şi locul şase în lume (după SUA, Rusia,
Polonia, Canada şi Indiile Olandeze), perioadă în care Iranul, Irakul, Mexicul,
Venezuela, Arabia Saudită şi alte ţări din Orientul Mijlociu nu apăruseră pe scena
producătorilor de petrol.

În perioada 1911-1920 România ocupă locul 2 în Europa cu o producţie de
13,152 milioane tone (după Rusia), şi locul 5 în lume (după SUA, Rusia, Mexic şi
Indiile Olandeze), iar în perioada 1921 – 1930 România îşi păstrează locul 2 în
Europa şi ocupă locul 7 în lume.

În anul 1935 România înregistrează o producţie anuală de 8,385 milioane
tone, cu aproximativ 2 milioane tone mai mult decât producţia din anul 2002, îşi
păstrează locul 2 în Europa şi ocupă locul 4 în lume (după SUA, Rusia şi
Venezuela).

Producţia de ţiţei a crescut continuu până în anul 1940 şi chiar şi în anii
celui de-al doilea Război Mondial, şi apoi în perioada postbelică, ajungând la 12,8
milioane tone în 1965 şi atingând un maximum din toate timpurile de 15 milioane
tone în 1977, după care începe declinul producţiei, urmare exploatării intensive a
zăcămintelor de ţiţei, astfel: 12 milioane de tone în 1980, 8,1 milioane tone în 1990,
7 milioane tone în 1995 şi numai 6,3 milioane tone în 2000, coborând astfel la

• În parc, un băieţel plânge cu sughiţuri, în timp ce mama lui încearcă să-l
tragă afară din nisipul în care s-a trântit:
 Încetează cu mofturile, că-ţi dau vreo două!
Se apropie o bunicuţă:
 Fă-i pe plac, doar şi dumneata ai fost copil ...
 Cum naiba să-i fac pe plac ? A făcut o groapă în nisip şi acum vrea s-o
ducem acasă ...
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nivelul producţiei atinse cu circa 80 ani în urmă (în 1931) de 6,658 milioane tone.
După declanşarea primei crize mondial majore a petrolului în 1973, lumea

a stat în permanenţă sub ameninţarea epuizării rezervelor de petrol, potrivit unor
scenarii care dădeau ca sigur sfârşitul acestuia în anul 2000.

Situaţia rezervelor de petrol dovedite în lume contrazice flagrant însă
tabloul pesimist prezentat anterior.

Examinând evoluţia rezervelor mondiale de petrol brut (ţiţei) dovedite în
perioada 1980-2000 se constată:

• repartiţia geografică neuniformă a zăcămintelor de ţiţei, cu o pondere
ridicată deţinută de ţările din Orientul Mijlociu, de 65,3%, în timp ce America de
Nord posedă 6,1%, America Centrală şi de Sud 9,0%, Europa numai 1,9%, ţările
din fosta Uniune Sovietică 6,4%, Africa 7,1% şi Asia – Pacific 4,2%;

• rezervele de ţiţei dovedite ale SUA au scăzut în perioada 1980 – 2000,
reprezentând numai 2,8% din rezervele mondiale, ceea ce explică în mare măsură
interesul pentru zona Orientului Mijlociu şi prezenţa trupelor americane în această
regiune;

• singura ţară din Europa care şi-a dublat rezervele de ţiţei în aceeaşi
perioadă este Norvegia care deţine însă numai 0,9% din rezervele mondiale;

• Federaţia Rusă nu a publicat date despre rezervele de ţiţei dovedite după
1980, dar se cunoaşte că în anul 2000 deţinea numai 4,6% din rezervele mondiale

• dintre ţările din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită reprezintă cel mai mare
producător de ţiţei din lume, cu o pondere de 25%, urmată de Irak cu 10,8%,
Emiratele Arabe cu 9,3% şi Iran cu 8,6%;

• zăcămintele de ţiţei dovedite din Africa sunt modeste, iar producătorii cei
mai importanţi sunt Libia cu 2,8% şi Nigeria cu 2,2% din producţia mondială;

• ţările producătoare de ţiţei grupate în OPEC, printre care Iran, Irak, Kuwait,
Arabia Saudită, Uniunea Emiratelor Arabe şi altele, deţin 77,8% din rezervele
mondiale de ţiţei dovedite, în timp ce OECD deţine numai 8,1% iar ţările care nu
sunt afiliate la OPEC deţin doar 15,9%.

Rezervele de ţiţei dovedite ale României sunt de numai 200 milioane tone,
ceea ce înseamnă că la un ritm de extracţie de 6,5 milioane t/an acestea s-ar
epuiza în circa 31 de ani, adică la orizontul anului 2034, dacă rezervele de ţiţei
probabile nu vor deveni între timp exploatabile.

Dacă luăm în considerare un consum mondial de produse petroliere la
nivelul anului 2000 de 3503,6 milioane de t/an se ajunge la concluzia că rezervele
mondiale de ţiţei dovedite (142,1 miliarde de tone) vor ajunge pentru o perioadă de
40,56 ani, adică până la orizontul anului 2042 .

• Legile lui Clarke
1. Când un savant distins, dar în vârstă, afirmă că ceva este posibil, are
aproape întotdeauna dreptate. Când el afirmă că ceva este imposibil, e foarte
probabil că el greşeşte.
2. Singurul mod de a descoperi limitele posibilului este să mergi dincolo de ele
către imposibil.
3. Orice tehnologie suficient de avansată se apropie de magie.
(Arthur C. Clarke, "Profiles of the future", Harper and Row, 1962)
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Vor reuşi între timp minţile luminate ale omenirii să schimbe raportul între
consumul energetic asigurat în prezent în mare parte de petrol în favoarea unor
energii alternative mai puţin poluante, concomitent cu descoperirea unor noi
zăcăminte de ţiţei exploatabile în timp real? Vor reuşi chimiştii să convingă
economiştii, bancherii şi politicienii formatori de opinie că “fără chimie şi
petrochimie nimic nu merge“ şi astfel să păstreze petrolul pentru o utilizare mai
raţională? Viitorul apropiat cu siguranţă ne va da răspunsul la aceste întrebări şi
ameninţări totodată care planează asupra viitorului civilizaţiei industriale.

În domeniul petrolului, oamenii de ştiinţă şi inginerii din România au avut o
contribuţie pe măsura experienţei acumulate încă de la începuturile erei industriale,
în domenii cum sunt: prospectarea geologică, extracţia ţiţeiului, prelucrarea
acestuia în rafinăriile de petrol, transportul şi distribuţia ţiţeiului şi produselor
petroliere, naşterea şi dezvoltarea petrochimiei de bază şi a unor sectoare de
prelucrare avansată, cercetare, dezvoltare, învăţământ.

În acest context merită să fie menţionat:
• profesorul Mrazec cu lucrările despre diapirism (1899 - 1900);
• Edeleanu pentru rafinarea cu bioxid de sulf, aplicarea procedeului Gray

pentru rafinarea în fază de vapori a produselor petroliere la rafinăriile Steaua
Română din Câmpina şi Creditul Minier din Brazi şi pornirea unei noi instalaţii de
cracare termică de tip Dubbs în 1930;

• procedeul de extracţie cu propan şi clorex pus la punct de Rozeanu în
1935;

• obţinerea etilenei, propilenei şi butenelor prin cracarea unei motorine
parafinoase de către Dănăilă şi Debie în 1935;

• cercetările privind cracarea catalitică efectuate de Cândea şi
colaboratorii utilizând o fracţiune de petrol din zona Moreni;

• lucrările efectuate de Casimir la Institutul Geologic asupra ţiţeiurilor din
România;

• studiile efectuate de Serghiescu asupra ţiţeiurilor asfaltoase din
Argentina;

• cercetările efectuate de Rădulescu şi Vellinger cu privire la utilizarea
luminii ultraviolete pentru accelerarea procesului de oxidare a produselor petroliere
cracate la temperatura mediului ambiant;

• cercetările efectuate de Cândea şi Cristodulo asupra efectului de
inhibiţie exercitat de hidrocarburile aromatice asupra formării peroxizilor organici, în
opoziţie cu naftenele care accelerează formare peroxizilor;

În perioada 1935 – 1940, România dispunea de 5 rafinării de petrol

☻☺ Cum sã omori o acţiune curajoasã, într-o societate:
1. Sã nu te duci la şedinţe.
2. Dacã te duci, sã întârzii.
3. Sã critici munca organizatorilor şi a membrilor.
4. Sã te enervezi dacã nu eşti membru al comitetului, dar, dacã eşti, sã nu faci
nici o sugestie.
5. Plãteşte-ţi cotizaţia cât mai târziu posibil.
6. Nu te gândi niciodatã sã introduci noi membri.
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echipate cu 42 instalaţii de distilare atmosferică a ţiţeiului cu o capacitate de
28.565 m3/zi şi de 7 instalaţii de cracare termică cu o capacitate de 4266 m3/zi,
situându-se pe locul 5 în lume după SUA, URSS, Indiile Olandeze şi Canada, cu
mult înaintea Franţei, Germaniei, Angliei şi Japoniei.

Mărirea capacităţii instalaţiilor de cracare termică din Europa, deci şi din
România venea să răspundă celor trei deziderate majore ale momentului şi anume:

• valorificarea păcurii rezultate din distilarea atmosferică a ţiţeiului
• obţinerea unor benzine cu cifră octanică ridicată, cerută de noile

motoare;
• mărirea cantităţii de benzină auto, cerută de creşterea numărului de

automobile şi de pregătirea pentru cea dea doua conflagraţie mondială din 1940.
România ocupa în 1940 o poziţie predominantă în Europa, locul 2 după

URSS, intrând astfel în vederile Germaniei pentru pregătirea războiului împotriva
URSS şi a altor ţări din Europa.

Petrolul românesc are o soartă nefericită, servind în cei 4 ani maşina de
război germană, după care intră în era de exploatare neraţională, pentru plata
compensaţiilor şi datoriilor de război, evaluate de puterile aliate mult peste
posibilităţile economice reale ale României.

În cursul anilor de după război, producţia mondială de ţiţei a continuat să
crească de la 276 milioane tone în 1938 la 370 milioane tone în 1946, primul an
după terminarea războiului.

În etapa 1945-1948, România procedează la reconstrucţia rafinăriilor
distruse de bombardamentele aliaţilor (august 1943 – august 1944): Astra
Română, Standard, Vega, Româno-Americană din Ploieşti, Creditul Minier Brazi şi
Steaua Română Câmpina şi apoi la reluarea productiei şi consolidarea acesteia
până în 1960.

După 1960 începe perioada de modernizare şi dezvoltare a rafinăriilor din
Brazi şi Teleajen şi construcţia unor noi rafinării, moderne la aceea vreme, la
Oneşti, Dărmăneşti, Piteşti şi Midia, ajungându-se la o capacitate totală de
prelucrare de 34 milioane tone în 1980.

Sectorul de prelucrare a petrolului din Romania dezvoltat în perioada
1960-1980 s-a caracterizat prin capacităţi mari de prelucrare faţă de resursele
interne ale ţării şi printr-un grad înalt de complexitate al proceselor tehnologice
aplicate, graţie pregătirii superioare a inginerilor şi îndelungatei tradiţii profesionale
din domeniul petrolier.

Rafinăriile au fost proiectate să furnizeze carburanţi, combustibili, uleiuri
minerale lubrefiante şi materii prime petrochimice de bază, asigurându-se un grad

☺☻
7. Sã nu faci ceea ce trebuie sã faci tu însuţi, dar când membrii se apucã de
lucru şi fac tot ce pot, plânge-te cã grupul este condus de nişte egoişti.
8. Plânge-te cã nu se publicã niciodatã nimic care sã te intereseze, dar nu te
oferi sã scrii vreun articol, să faci vreo sugestie sau să aduci un colaborator.
9. Dacã societatea moare, spune cã ai prevãzut asta cu mult înainte.

(Jean Charles Terrassier, fondator al Societăţii Franceze pentru copii dotaţi)
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de chimizare a petrolului de circa 15 % faţă de ţiţeiul prelucrat.
Sectorul de rafinării cuprindea în 1990 zece rafinării cu o capacitate totală

de prelucrare de 34 milioane tone /an din care rafinării mari sunt Petrobrazi Brazi,
Petrotel Ploieşti, Petromidia Năvodari, Arpechim Piteşti şi Rafo Oneşti ce însumau
85 % din capacitatea totală de prelucrare a României. Acest grup de rafinării a fost
profilat pentru producţia de carburanţi ,combustibili, uleiuri sintetice şi materii prime
petrochimice.

Nivelul tehnologiilor aplicate în rafinăriile din România a ţinut pasul cu
“lumea bună“ până în anul 1980, după care decalajul tehnic s-a mărit continuu.

Petrochimia modernă din România se naşte după 1955, odată cu
realizarea uzinei de cauciuc sintetic la Oneşti (Carom) şi ceva mai târziu, în 1960,
a uzinei petrochimice de la Brazi (Petrobrazi) integrată cu rafinăria de petrol
adiacentă, aflată la acea dată în proces de modernizare şi mărire de capacitate.

Au urmat apoi, începând din 1965 complexele petrochimice integrate cu
prelucrarea ţiţeiului de la Piteşti (Arpechim), Râmnicu Vâlcea (Oltchim), Timişoara
(Solventul, integrat cu piroliza de la Pancevo Serbia) , Ploieşti-Teleajen (Petrotel –
Lukoil) şi apoi Midia –Năvodari (Petromidia).

Pe plan mondial însă, de abia la cel de al XIII-lea Congres Mondial al
Petrolului care a avut loc în noiembrie 1991 în Argentina, la Buienos Aires, au fost
prezentate “drept noutate“ ,beneficiile tehnice şi economice aduse de integrarea
prelucrarii petrolului cu producţia petrochimică de bază practicată de companii cum
sunt Amoco, Exxon, Lyondell, Mobil, Shell şi Texaco din SUA, mult după ce în
România se aflau în funcţiune şapte complexe petrochimice integrate, menţionate
anterior.

Pentru funcţionarea la capacitatea proiectată a petrochimiei din România
înainte de 1989, rafinăriile de petrol trebuiau sa prelucreze minimum 25 milioane
tone de petrol pe an, din ţară şi din import, faţă de o capacitate proiectată de 34
milioane tone.

După 1990 importul de ţiţei s-a redus simtitor, instalaţiile petrochimice au
fost oprite în marea lor majoritate şi ca urmare a faptului că în mediile politice de
decizie ale vremii s-a acreditat ideea că industria petrochimică din România
dispune de capacităţi de producţie supradimensionate. Astfel, dintr-un total de 51
instalaţii petrochimice majore realizate între 1960-1989, mai funcţionau în 1993
numai 13 instalaţii (25%), cu o producţie diminuată în mod corespunzător.

Ing. Gheorghe Ivănuş

☻☺ Ce sã faci ca sã devii nefericit :
1. Uitã lucrurile bune din viatã şi concentreazã-te asupra celor rele.
2. Atribuie o valoare excesivã banilor.
3. Gândeşte-te cã eşti indispensabil pentru slujbă, comunitate şi prietenii tãi.
4. Considerã cã eşti împovãrat de muncã şi cã oamenii încearcã sã profite de
tine.
5. Gândeşte-te cã eşti excepţional şi cã ai dreptul la privilegii speciale.
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CHIMIA ŞI VIAŢA

AMBRA CENUŞIE ÎN PARFUMERIE. O PUNTE CHIMICĂ ÎNTRE O
PLANTĂ ŞI O BALENĂ

Ambra cenuşie sau gri a fost una din cele mai de preţ mirodenii din
antichitate. Graţie calităţilor sale odorante şi fixative unice, ambra cenuşie este
înalt apreciată în parfumerie, constituind una din materiile prime de bază pentru
parfumeria de lux. Totuşi, ce reprezintă această ambră cenuşie? Ea este o
concreţiune care se formează în tractul intestinal al speciei de balene numite
albastre sau caşalot (Physeter macrocephalus L.) ca o consecinţă a unor dereglări
ale sistemului digestiv al lor, dereglări ce rămân necunoscute pînă în prezent. La
etapa formării, ambra cenuşie reprezintă o masă moale de culoare întunecată sau
neagră, cu miros neplăcut, fecalic. Bucăţile de ambră cenuşie se aseamănă cu
nişte pietre şi pot cîntări pînă la 100 de kg. Este cunoscut un caz cînd o piesă de
ambra cenuşie a atins chiar masa de 400 kg!

Nimerind în apa de mare la moartea animalului sau pe alte căi, sub
acţiunea îndelungată a luminii solare, a aerului şi a apei de mare, ambra cenuşie
se decolorează şi se solidifică treptat devenind de culoare gri deschisă şi căpătînd
un miros unic, complex şi foarte agreabil. Majoritatea parfumurilor de top includ în
componenţa lor substanţe cu miros de ambră cenuşie.

Importanţa ambrei cenuşii a servit ca imbold pentru studiul compoziţiei sale
chimice, studiu care a fost derulat încă la începutul secolului XIX. Conform datelor
chimistului francez Edgar Lederer componentele chimice mai importante ale
ambrei cenuşii sunt următoarele: hidrocarbura saturată pristan (C18H38) (2-4%),
epicoprosterolul şi esterii acestuia (30-40%), coprosterolul (1-5%), coprostanona–3
şi alte cetone (6-8%), acizi (5%), esteri (5-8%). O altă componentă predominantă
în afară de epicoprosterol este triterpenoida triciclică ambreina 1 (25-45%).
Structura şi stereochimia acestui compus au fost clarificate în urma unor studii
intensive întreprinse de chimiştii elveţieni în frunte cu laureatul premiului Nobel
L.Ruzicka şi de cei francezi în frunte cu prof. E. Lederer, menţionat mai sus.

Din punct de vedere parfumeric ambreina este cea mai importantă
componentă a ambrei cenuşii. Pe parcursul maturizării ambrei cenuşii simultan
decurge şi procesul chimic de degradare a ambreinei sub influenţa luminii solare şi
a oxigenului din aer, catalizată de ionii Cu2+, prezenţi în ambră sub formă de
complecşi cu hemocianina. Ca urmare se formează un amestec complex de
compuşi mono- şi bicarbociclici, o parte din ei posedând miros, asigurînd în

☺☻
6. Fii convins cã îţi poţi controla sistemul nervos prin purã voinţã.
7. Uitã drepturile şi sentimentele altora.
8. Cultivã o aparenţã pesimistã tot timpul.
9. Nu uita niciodatã un necaz.
10. Nu uita sã-ţi parã rãu pentru tine.

(*** "Legile lui Murphy", Editura Universal Dalsi, 1995)
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ansamblu aroma proprie ambrei cenuşii. Printre ultimii sunt derivaţii ciclohexanului
2-4, ai octalinei 5-6 şi ai decalinei 7-8 (schema 1). De menţionat că printre derivaţii
ciclohexanului se află şi o clorură 4. Partea odorantă, volatilă, a ambrei cenuşii
constituie o fracţie minoră a ei.

(4) (8)(7)

(3)

(6)(5)

(2)(1)

CI

OO

CHO

OHOH

H

O

OH

Schema 1: Compuşi chimici ce asigură aroma proprie ambrei cenuşii

Examinarea structurii compuşilor 2-8 ne demonstrează elocvent că ei se
formează în urma scindării legăturii duble ce uneşte părţile mono- şi biciclice ale
ambreinei 1. Această concluzie a fost confirmată prin simularea procesului de
scindare a ambreinei 1 in vitro: la iradierea ambreinei 1 cu lumină ultravioletă în
prezenţa oxigenului şi a fotoexcitantului Roz-Bengal s-a obţinut acelaşi amestec de
substanţe care anterior au fost izolate din ambra cenuşie.

Practic una din cele mai importante componente ale ambrei cenuşii este
oxidul perhidronaftofuranic 8 cunoscut sub denumirea de ambrox. În prezent el
ocupă un loc central în crearea compoziţiilor odorante cu miros de ambră. Acest
compus nu numai că posedă miros puternic de ambră, dar este foarte stabil şi
posedă proprietăţi de fixator, reţinînd componentele mirositoare volatile din
compoziţii şi asigurînd timp mai îndelungat păstrarea componenţei amestecului
odorant iniţial.

La început ambra cenuşie era găsită şi colectată pe malul oceanelor, ca
mai apoi, odată cu creşterea vertiginoasă a cererii, să fie obţinută prin vînătoarea
caşaloţilor, care cu timpul a devenit exagerată, punînd în pericol existenţa lor ca
specie. Ca urmare, vînatul caşaloţilor a fost interzis, iar în unele ţări, de exemplu

☻☺☺ Ştii că ai devenit dependent de INTERNET când:
 Toţi prietenii tăi au un @ în numele lor;
 Nu poţi să îi telefonezi mamei... fiindcă nu are modem;
 Iubita ta face o nouă regulă: "Fără computere în pat!";
 Râzi de oamenii cu procesoare la 2400;
 Îţi întorci capul când vrei să zâmbeşti ;
 Factura telefonică iţi vine într-o cutie;
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SUA, a fost interzisă şi utilizarea ambrei cenuşii. Astfel industria parfumurilor a fost
lipsită de o materie primă mult solicitată.

Era firesc ca în situaţia creată eforturile chimiştilor să fie îndreptate spre
căutarea unor înlocuitori ai ambrei cenuşii preparaţi din materii prime accesibile.
Soluţia a fost găsită la sfîrşitul anilor '40 ai secolului trecut de către chimiştii
elveţieni M.Stoll şi M.Hinder. Studiind diterpenoida biciclică sclareolul 9, izolat din
planta etero-oleaginoasă salvia tămîioasă (Salvia Sclarea L.) ei au atras atenţia la
faptul că soluţiile-mume acumulate la realizarea unor transformări oxidative ale
sclareolului posedă miros caracteristic de ambră cenuşie cu toate că sclareolul
este un compus inodor. În urma cercetărilor efectuate, ei au obţinut din sclareol
oxidul perhidronaftofuranic 8, numindu-l (-)-ambrox şi descriindu-l cu mult înainte
ca acesta să fi fost izolat din ambra cenuşie (1977). Actualmente acest oxid este
produs de cîteva firme de parfumuri sub diferite denumiri comerciale: (-) ambrox
(Firmenich et Sie, Elveţia, prima producţie comercială), ambroxan (Henkel,
Germania) şi amberlyn (Quest, Marea Britanie). Consumul anual de ambrox atinge
15-25 tone, preţul lui fiind destul de mare (1000 dolari SUA pentru 1 kg). Ambroxul
8 poate fi obţinut atât prin sinteză totală din precursori alifatici (în formă racemică),
cît şi sub formă enantiomeric pură în urma semisintezei din diferite diterpenoide
biciclice labdanice sau sesquiterpenoide biciclice drimanice, în moleculele cărora
preexistă sistemul decalinic specific oxidului 8 cu un şir de centre asimetrice.

S-a dovedit totuşi că mirosul ambroxului racemic diferă de cel al
enantiomerului lui natural levogir. Din aceste considerente ultimul este mai apreciat
în parfumerie şi în consecinţă calea predominantă de obţinere a lui rămîne cea
semisintetică din ditepenoidele labdanice accesibile. Sînt cunoscute mai multe
astfel de diterpenoide (de exemplu, manoolul 10, acidul labdanolic 11, larixolul 12,
abienolii 13 ş.a. vezi schema 2), dar compusul iniţial, preferat, rămîne sclareolul 9,
care se izolează uşor din extractul obţinut din salvia tămîioasă la producerea
uleiului eteric de salvie, sau se extrage cu solvenţi organici (de exemplu, cu eter de
petrol) din deşeurile vegetale rămase după hidrodistilarea uleiului eteric.

La scindarea sclareolului 9 cu diferiţi oxidanţi (compuşii cromului
hexavalent, permanganatul de potasiu, etc) produsul de bază este γ-lactona 14,
numită norambreinolidă sau sclareolidă. Ea se formează şi la oxidarea ambreinei
1. La reducere cu hidruri norambreinolida 14 dă sclarodiol 15, care la tratare cu
agenţi dezhidratanţi (p-toluensulfoclorura sau oxiclorura de fosfor în piridină, diferiţi
acizi, dimetilsulfoxidul ş.a.), elimină o moleculă de apă dînd un amestec de ambrox
8 şi 8-epiambrox 16 (schema 2). Ultimul compus posedă miros puternic de ambră,
dar calităţile lui odorante sunt inferioare celor ale ambroxului 8.

☺☻☺
 Te trezeşti scriind "com" după fiecare punct;
 Te prezinţi "Gigi@internet.com";
 Ultimul tău gând înainte de a adormi este: "Shutdown complete"
 Cauţi butonul "Cancel" după ce ai apăsat un buton greşit la lift şi te

miri cât de săracă e interfaţa utilizator;
 Faci dublu click pe butonul de la lift;
 Apeşi "PageDown" ca să întorci foaia unei cărţi;
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Schema 2: Compuşi de sinteză utilizaţi ca înlocuitori ai ambrei cenuşii

Aşadar, norambeinolida 14, pe de-o parte este un metabolit format în urma
activităţii vitale a unui animal de mare – a balenei albastre, iar pe de altă parte
poate fi obţinută din metabolitul unei plante, a salviei tămîioase, fapt ce se
datoreşte identităţii structurale şi sterice a fragmentelor biciclice ale ambreinei 1 şi
sclareolului 9. Prin urmare, norambreinolida este o punte chimică ce leagă între ele
o plantă şi o balenă.

Vom menţiona că sclareolul a fost produs pe scară semiindustrială pe
parcursul mai multor ani în Republica Moldova din deşeurile vegetale acumulate la
producerea uleiului volatil de salvie, iar chimiştii Institutului de Chimie al A.Ş.M. au
elaborat metode originale de preparare a unei game largi de compuşi noi cu miros
de ambră din sclareol.

Ambrei cenuşii şi mai cu seamă obţinerii înlocuitorilor ei sintetici le-au fost
consacrate sute de publicaţii (articole, teze, patente). Prepararea lor rămîne şi în
continuare un subiect de interes major, deoarece nu toate problemele, mai cu
seamă cele tehnologice, de obţinere a compuşilor cu miros de ambră, au fost
rezolvate în mod satisfăcător.

Cazul ambrei cenuşii constituie o filă fascinantă a istoriei compuşilor
naturali.

Doctor habilitat în stiinţe chimice, profesor universitar Pavel VLAD,
Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău
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☺☺☻
• Când vorbeşti de numere pare, te gândeşti la 16, 32, 64, 128, 256, 1024,
2048.
• Din tren, admiri scrolling-ul peisajului.
• La telefon, compui un număr de IP.
• Îţi aminteşti cu mai mare uşurinţă adresa ta de e-mail, decât pe cea poştală
sau decât numărul de telefon.
• Când închizi o fereastră, degetele tale se aşează în mod automat în poziţia
Alt-F4. (www.tare.ro)
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PASTELUL (ISATIS TINCTORIA L.) – TRECUTUL, PREZENTUL ŞI
VIITORUL UNEI PLANTE REMARCABILE

Scurtă istorie a pastelului în Franţa
Indigoul este poate cel mai vechi colorant organic natural cunoscut. Istoria

sa începe în India, cu patru secole înainte de Cristos. Provenind din pastel, din
indicum sau din albastrul de India, acest colorant a traversat erele şi modele.

Indigoul natural provine din numeroase specii vegetale, tabelul 1
prezentând cele mai utilizate plante drept surse de indigo.

Tabelul 1
Surse vegetale de indigo

• Isatis tinctoria (Brassicaceae) • Isatis Alpina (Brassicaceae)
• Isatis oxycarpa (Brassicaceae) • Isatis Canescens (Brassicaceae)
• Indigofera tinctoria (Leguminosae) • Indigofera arrecta (Leguminosae)
• Indigofera anil (Leguminosae) • Indigofera argenta (Leguminosae)
• Polygonum tinctorium
(Polygonaceae) • Calanthe veratrifolia (Orchidaceae)

• Baphicacanthus cusia
(Acanthaceae)

• Adenostemma lavenia
(Compositae)

Puţini sunt cei care evocând astăzi numele de „pastel”, se gândesc la
planta care a dat bogăţia regiunii Lauragais din Franţa, acum aproape 4 secole.
Termenul de „pastel” este asociat în zilele noastre unei culori calde.

Pastelul (Isatis tinctoria L.) este cunoscut ca plantă tincorială încă din
antichitate. Teofrast a menţionat pastelul în scrierile sale; galii şi celţii îl utilizau în
mod frecvent, însă abia în secolul al X-lea această plantă începe să fie cultivată în
mod curent în Italia şi Germania. În secolul al XII-lea, cultura pastelului ajunge în
Franţa, iar la sfârşitul secolului al XVI-lea notorietatea sa depăşeşte Canalul
Mânecii şi cultivarea sa se extinde şi în Anglia.

În regiunea Lauragais, cultura intensivă a pastelului începe în secolul al
XIV-lea. Albi şi Toulouse devin centre importante în comertul de „cocagne” şi
„agranats” (masa intermediară, stabilă, a extrasului de pastel). „Hoteluri” (cu
înţelesul de casă mare, bogată) particulare extraordinare, situate în vechiul
Toulouse, stau mărturie şi astăzi bogăţiei negustorilor de pastel din acea epocă
(Jean de Berney, Pierre d’Assezat).

Intrarea pe piaţă în secolul al XVII-lea a indigoului provenit din Indiile

• Legile comitetului:
1. Nu veni niciodatã la timp; vei fi etichetat ca începãtor.
2. Nu spune nimic pânã când întâlnirea nu trece de jumãtate; vei fi etichetat ca
întelept.
3. Fii cât se poate de vag; previne iritarea celorlalţi.
4. Când ai dubii, sugereazã formarea unui subcomitet.
5. Fii primul care propui ridicarea şedinţei; propunerea te va face popular, cãci
asta aşteaptã toatã lumea.
(*** "Legile lui Murphy", Editura Universal Dalsi, 1995)
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occidentale, mai ieftin şi având un conţinut mai bogat în colorant, pune punct epocii
fastuoase a „Ţării de cocagne”.

Prezentare botanică şi metode de cultură
Pastelul (Isatis tinctoria L.), face parte din marea familie a cruciferelor. Este

o planta bianuală, cu flori galbene. Cultura acestei plante se face pe terenuri cu
pietriş, bogate în calcar, bine expuse la soare. Însămânţarea se realizează
primăvara sau toamna, până la sfârşitul verii putându-se obţine 5-6 recolte de
frunze cu excelente calităţi tinctoriale.

Pastelul - sursa de indigo
Principiile tinctoriale din Isatis tinctoria sunt:

• Indigotina sau indigoul – 2 - (1,3- dihidro- 3-oxo- 2H-indol- 2-ilidena)
- 1,2-dihidro -3H -indol-3-ona - (I) de culoare albastră, care este principalul compus
tinctorial al pastelului. Indigoul este un produs al metabolismului secundar, el
neexistând în stare nativă în plantă.

• Indirubina - 3-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indol-2-ilidena)-1,3-dihidro-2H-
indol-2-ona) - (II), care este un izomer al indigotinei, de culoare roşie .
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În Evul Mediu, în Europa, pastelul a fost utilizat ca singura sursă de indigo
natural. Metoda tradiţională de extracţie a colorantului, care conducea la „cocagne”
şi „agranat” este prezentată în figura 1.

Primele tentative industriale de extracţie a indigoului din pastel datează din
epoca napoleoniană. În zilele noastre, pentru a obţine o pudră albastră mai bogată
în indigo şi într-un timp mai scurt, alte metode de extracţie au fost luate în
considerare. Marea lor majoritate sunt bazate pe extracţii solid-lichid (figura 2).

Precursori ai indigoului în pastel
Precursorii indigoului sunt diferiti în functie de planta considerată. În 1855

SCHUNCK demonstrează că Isatis tinctoria, Polygonum tinctorium şi Indigofera
tinctoria conţin o glucozidă - indicanul (indoxil-3-O-β-D-glucozida)-care, prin

• Legile nefumãtorului :
1. Fumul de ţigarã se îndreaptã întotdeauna spre nefumãtor, indiferent de
direcţia vântului.
2. Plãcerea rezultatã dintr-o ţigarã este direct proportionalã cu numãrul
nefumãtorilor din vecinãtate.
3. Un fumãtor este atras întotdeauna de zona fumatului interzis.
4. Durata vietii unei ţigãri este direct proporţionalã cu intensitatea protestelor
nefumãtorilor.
(*** "Legile lui Murphy", Editura Universal Dalsi, 1995)
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hidroliză conduce la indoxil, şi care, la rândul său, generează prin oxidare la indigo.

Macerarea era făcută în apă, sub influenţa bacteriilor
conţinute în materia vegetală sau aduse de către alte
materii organice (urina). În timpul procesului, pH-ul
bazinelor de macerare era ajustat periodic.

VOPSIRE

Frunze proaspete

SFĂRÂMARE

Materie vegetală
sub formă de pastă

USCARE

MACERARE
(o zi)

Pastă fermentată

Cocagnes

CONCASARE
(4 luni) Agranat

AERARE

Bule sferice
făcute manual

Materie granulară,
de culoare gri

DIZOLVARE

PRECIPITARE

Pudră albastră
de indigo

Fig. 1. Vechea metoda de obţinere a indigoului din pastel

☻☺☺ Numere prime
Câtorva persoane, de profesii şi formaţii diferite, li s-a cerut să demonstreze că
toate numerele întregi impare sunt prime.
Iată rezultatele:
Matematicianul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim şi prin inducţie toate numerele
impare sunt prime.
Programatorul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 7 e prim, 7 e prim, 7 e prim...
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Fig. 2. Metoda modernă de extracţie a indigoului din pastel

În jurul anului 1900, Beijerinck sugerează că precursorul indigoului din

☺☻☺ Fizicianul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 este eroare experimentală, 11
e prim ...
Inginerul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 îl putem aproxima ca prim, 11 e prim
Agentul de vânzări: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 ... vom face tot ce e posibil
pentru ca 9 să fie prim ...
Agentul de vânzări produse software: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 va fi
prim la următoarea versiune.
Biologul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, pentru 9 rezultatele nu au sosit încă...
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pastel nu poate fi indicanul cum s-a presupus. El a demonstrat că enzimele care
hidrolizează indicanul nu au nici un efect asupra extraselor de pastel; în plus el a
izolat o enzimă provenind din pastel, pe care a numit-o „isataza”, enzima care a
condus la obţinerea indigoului din extrasele de Isatis tinctoria, dar nu şi din
extrasele de Indigofera tinctoria. BEIJERINCK a numit precursorul indigoului din
pastel „isatan”.

Epstein (1967) a separat un extras bogat în isatan B. Analizele produsului
izolat au condus la elucidarea structurii precursorului indigoului în Isatis tinctoria;
este vorba de indoxil-3-(5-cetogluconat).

Isatanul B, glucozida solubilă în apă, este caracterizat de prezenţa unei
legături de tip esteric între scheletul indolic şi monozaharidă, legătură uşor
hidrolizabilă, chiar şi în prezenţa unor baze slabe. Indicanul are în structura sa o
legătură eterică, stabilă chiar şi în prezenţă de baze tari, hidroliza acestei legături
făcându-se numai în prezenţa enzimelor specifice.
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Fig. 3. Structurile chimice ale indicanului (a) şi ale isatanului B (b).

În 1989 Strobel şi Groger au confirmat prezenţa şi structura isatanului B în
Isatis, dar şi prezenţa indicanului. Acesta din urma este acumulat în mod
preferenţial în rădăcinile plantei, în timp ce în frunze, isatanul B este compusul
majoritar.

În 1990 Maier, Schumann şi Groger au demonstrat că triptofanul este
precursorul indicanului şi al isatanului B în Isatis tinctoria şi în Polygonum
tinctorium; plantele au fost injectate cu triptofan marcat (L-[5-3H]-triptofan) care a
fost mai apoi detectat în structura indicanului şi a isatanului B.

Contrar studiilor precedente, Xia şi Zenk, în 1992, au demonstrat că indolul
este precursorul fragmentului indoxil din indican şi din isatanul B în mai multe
plante, printre care şi Isatis tinctoria şi Polygonum tinctorium; plantele au fost

☺☺☻ Agentul de publicitate: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 11 e prim...
Avocatul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, în cazul lui 9 nu sunt suficiente dovezi
pentru a demonstra că nu e prim.
Statisticianul: să încercăm câteva numere aleatoare: 17 e prim, 23 e prim, 11
e prim...
Psihologul: 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 nu e prim, dar încercaţi să suprimaţi
această idee.
Politicianul: "Unele numere sunt prime. Dar scopul nostru este acela de a
crea o societate mai bună, în care toate numerele să fie prime!"
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injectate cu indol marcat ([3-13C] indol) şi cu triptofan marcat (L[nucleu-3-13C]
triptofan), dar numai indolul a fost incorporat în indican şi în isatanul B. Rezultatele
obţinute de Xia şi Zenk au fost considerate ca exacte de către comunitatea
ştiinţifică mondială.

Etapele de formare ale isatanului B şi ale indicanului sunt ilustrate în figura 4.
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Fig. 4. Etapele de formare a principiilor tinctoriale din pastel

Glume de ingineri
• La un chef dansează Sinus(x) cu Cosinus(x). Sinus(x) observă că ex

este singur într-un un colţ. Se apropie de el prietenos şi îi spune:
 Hai şi tu la dans, INTEGREAZĂ-TE!!!!
Celălalt răspunde:
 Nu, pentru ce?! Mi-e egal!!

• Ce e un copil complex?
Unul cu mama reală şi tatăl imaginar.

• Dumnezeu e real, până nu e declarat întreg.
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Viitorul pastelului în „Ţara de cocagne”
Cultura şi comerţul pastelului au făcut bogăţia burgheziei din Toulouse în

secolul al XVI-lea. În zilele noastre pastelul nu este o plantă abandonată. Studiile
efectuate în Laboratorul de Chimie Agro-Industrială (LCA/CATAR) – ENSIACET,
(Toulouse, Franta) urmează două căi principale de valorificare agro-industrială a
pastelului: una ce pleacă de la uleiul de pastel, bogat în acizi graşi esenţiali, alta ce
vizează proprietăţile tinctoriale ale acestei plante.

Societatea Bleus de Pastel de Lectoure (Lectoure, Franta) comercializează
deja produse obţinute din pastel: acuarele, culori de ulei, cretă, vopsele şi lacuri,
dar şi articole textile finite.

Societatea Bourjois comercializează deja o gamă de produse cosmetice ce
conţin ulei de pastel.

Cultivarea acestei plante remarcabile a devenit o tradiţie în cadrul
Cooperativei Agricole a Câmpiilor Ariejului (Ariege, Franţa) suprafaţele cultivate
crescând în fiecare an.

Dana CRISTEA, Gerard VILAREM
Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle UMR 1010 INRA/INP-ENSIACET,
118 route de Narbonne, 31077, Toulouse, cedex 4, France

• Dr. Gerard – Pierre VILAREM s-a născut la 25 septembrie 1961 la
PERPIGNAN. Şi-a susţinut teza de doctorat la Institutul Naţional Politehnic din
Toulouse în domeniul „Agroresurse” în anul 1988 cu profesorul Jean-Pierre
CALMON, pentru ca în 1994 să fie abilitat drept director de cercetări în cadrul
aceleiaşi universităţi. A făcut studii post-doctorale în cataliză enzimatică şi
culturi microbiene. Din 1992 este directorul grupului de cercetări în domeniul
„Coloranţi naturali, uleiuri esenţiale şi metaboliţi secundari " a Laboratorului de
Chimie Agro-Industrială, precum şi a Institutului de Transfer Tehnologic
CATAR-CRITT AGRORESSOURCES de pe lângă Şcoala Superioară de
Inginerie în Arte Chimice şi Tehnologice din Institutul Naţional Politehnic din
Toulouse. Este de asemenea profesor asociat la Politehnica din Toulouse şi
conducător de lucrări de doctorat. A publicat peste 15 lucrări ştiinţifice şi 25 de
comunicări la congrese, este titularul a 2 brevete de invenţie, a fost
responsabil a numeroase contracte de cercetare ştiinţifică şi de transfer
tehnologic.

• Daniela Silvia CRISTEA este doctorandă, în ultimul an, a dr. G.P.Vilarem
la Şcoala Superioară de Inginerie în Arte Chimice şi Tehnologice din cadrul
Institutului Naţional Politehnic din Toulouse. S-a născut la 1 octombrie 1976 în
BUCUREŞTI şi a absolvit în 2000 Universitatea „Politehnica” din Bucureşti,
Facultatea de Ştiinţe Inginereşti, Divizia Chimie, filiera franceză, pentru ca
apoi să obţină o diplomă de Studii aprofundate la Şcoala Superioară de
Chimie din Toulouse.
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CERCUL DE CHIMIE

PROCESE DE ARDERE ŞI EXPLOZIE CU IMPLICAŢIILE LOR
CONSTRUCTIVE ŞI DISTRUCTIVE ÎN LUME

I. Generalităţi
Procesele de ardere se utilizează curent în scopul producerii energiei pe

plan mondial. Efectele termice ale reacţiilor chimice sunt guvernate de legile
termochimiei.

Explozivii sunt substanţele şi amestecurile capabile de a degaja într-un
timp foarte scurt o mare cantitate de gaze la o temperatură foarte mare. Din
mulţimea substanţelor chimice cu proprietaţi explozive (acetilurile, ozonidele,
nitroderivaţii, peroxizii etc.), puţine au întrebuinţări practice: nitrocelulozele
gelatilizate, nitroglicerina, pentanitroeritrita, trotilul, acidul picric, hexogenul etc.
pentru industria extractivă şi explozivii militari, iar fulminatele de mercur, argint şi
azotura de plumb ca explozivi de iniţiere.

II. Clasificare
Substanţele şi amestecurile explozive se împart în :

• amestecuri gazoase explozive:
 CH4 + aer (CH4+O2)  ( 5-15,2% );
 C2H2 + aer (CH4+O2)  ( 4-51% );
 H2 + aer (CH4+O2)  ( 18,3-58,8% ).

• pulberi - sunt substanţe explozive cu o viteză de descompunere relativ
mai redusă (deflagraţie) ceea ce le face utile în armele de foc. Din această
categorie face parte „Pulberea neagră” un amestec de S, C, azotaţi. Pulberile se
clasifică din punct de vedere al compoziţiei chimice în pulberi negre, pulberi pe
bază de nitroceluloză şi pulberi cu nitroglicerină. Pulberile negre conţin azotat de
potasiu, sulf si cărbune cu o umiditate de maximum 1%, iar viteza de ardere
necesară, impusă de întrebuinţările ce i se dau, i se fixează prin variaţia timpului de
titrurare (amestecare în Kollerganguri), presiunea la care este presat, timpul de
şlefuire, tobele de amestec prin grafitare şi prin modul de carbonizare şi natura
lemnului din care se face cărbunele de lemn. Pulberile pe bază de nitroceluloză se
gelatinizează cu alcool – eter, difenilamină sau altă amină ca stabilizant, capabilă
să fixeze oxizii de azot ce se formează prin conservare îndelungată (20 – 30 ani).

• Explozivi – sunt substanţe cu o viteză de descompunere foarte mare
(detonaţie) ajungând pană la 9000 de metri pe secundă. Unele substanţe explozive

• Doi studenţi, viitori ingineri, mergeau prin campus când unul dintre ei
spune:
 De unde ai bicicleta asta superbă?
Al doilea răspunde:
 Să vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-mă la referatele mele, când a apărut
în faţa mea o femeie foarte frumoasă pe această bicicletă. Şi-a scos toate
hainele şi mi-a spus: "Ia de la mine orice pofteşti". Celălalt dă din cap
înţelegător şi zice:
 Ai făcut o alegere bună. Hainele ei probabil nu ţi se potriveau!
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pot prezenta cele doua moduri de descompunere, deflagraţie sau detonaţie, după
condiţiile de întrebuinţare şi în special după natura iniţiatorului care declanşează
descompunerea.

Iniţiator, excitator sau amorsor poate fi un corp cald sau incandescent în
contact cu explozivul, o ridicare de temperatură provocată de o reacţie chimică
exotermă. Iniţierea explozivilor se poate face şi prin contact direct sau indirect cu
unda explozivă a unui alt exploziv sau cu unda de şoc produsă de o explozie
puternică la o distanţă de masa explozivă.

Cei mai utilizaţi explozivi sunt nitroderivaţii toluenului, fenolului, trinitratul de
glicerină şi trinitratul de celuloză (fig. 1).

CH3

O2N NO2

NO2

3 N2 + 12CO + 5H2 + 2C

Trotil

[C6H7O2(ONO2)3]n

Trinitrat de celuoza

OH
O2N NO2

NO2

3 N2 + 12CO + 2H2O (g) + H2

Acid picric

5n/2H2 + n H2O (g) + 5n CO + nCO2 + 3n NO 

2 C3H5(ONO2)3
Trinitrat de glicerina

6 CO2 + 5 H2O (g) + 3H2 + 1/2 O2

Fig. 1 Tipuri de explozivi clasici

Puterea lor explozivă se datorează posibilităţii elementelor componente ale
compusului de a arde pe seama cantităţii de oxigen existente în grupele –NO2 din
moleculele proprii. Trinitratul de glicerină numit impropriu nitroglicerină este un

• Isus către ucenici:
 Vă spun cu adevărat: y=x2+3x+4!!!!.
Ucenicii murmură între ei până se ridică Petru şi spune către Isus necăjit:
 Isuse, nu înţelegem!
 E o parabolă, idioţilor!!!!



lichid care la rece se solidifică (p.t 11oC). Aprins, arde cu flacără liniştită; prin
încălzire bruscă la o temperatură optimă sau prin lovire, explodează puternic. Aşa
numita nitroceluloză este nitratul unui polihidroxi-derivat macromolecular
(celuloza), numit piroxilină. Piroxilina (fulmicoton sau trinitrat de celuloză)
[C6H7O2(ONO2)3]n, conţine 13 – 13,6 % azot. Proprietatea sa explozivă se bazează
pe faptul ca arde într-un timp foarte scurt şi degajă o cantitate de gaze capabile să
producă un lucru mecanic. Se foloseşte ca exploziv de mină. Piroxilina nu poate fi
folosită ca exploziv pentru armele de foc, deoarece ea arde extrem de repede şi
gazele care se formează produc o presiune maximă înainte ca proiectilul sa se
deplaseze, iar ţeava nu rezista presiunii gazelor şi se rupe sau se deformează.
Pentru micşorarea vitezei de ardere, piroxilina se dizolvă în solvenţi organici. Masa
gelatinoasă obţinută se comprimă în forme diferite, după mărimea necesară,
obţinându-se pulbere fără fum.

Aceste substanţe se utilizează sub formă de dinamite, obţinute după
propunerea lui A. Nobel (1867) prin îmbibarea lor in kieselgur. Dinamite se numesc
şi amestecurile de nitroglicerină cu nitrotoluen, nitrat de amoniu şi alte ingrediente
în diverse proporţii precum şi gelul coloidal obţinut prin dizolvarea a circa 10%
nitroceluloză în nitroglicerină.

III. Caracteristicile tehnice ale explozivilor
a) Temperatura de autoaprindere. Un amestec stoichiometric de

hidrogen si oxigen la presiunea atmosferică încălzit la circa 5000C se aprinde şi
arde cu flăcără. Daca încălzirea se realizează doar într-un punct al amestecului,
reacţia de ardere în acel punct se propagă, apoi duce la creşterea presiunii în tot
volumul amestecului. Arderea are loc cu o viteză mare şi este exotermă astfel încât
este însoţită uneori de pocnitură. Fenomenul se numeşte explozie. Nu numai
reacţiile de ardere ci şi unele descompuneri exoterme pot produce explozii. De
asemenea în cazul arderilor explozive oxigenul nu este necesar să provină din faza
gazoasă ci poate fi furnizat de unele substanţe, prin descompunerea lor termică,
cum ar fi KNO3 sau KClO3, utilizate în prafurile de puşcă sau însăşi molecula
combustibilului, bogată în oxigen, cum se întâmplă în cazul trotilului sau trinitratului
de glicerină. Temperatura minimă la care se produce amestecul gazos se numeşte
temperatură de autoaprindere. Amestecul de aer şi metan are temperatura de
aprindere 650 0C. Concentraţia combustibilului gazos în amestec cu aerul trebuie
să se situeze între nişte limite caracteristice combustibilului, numite limite de
explozie. Spre exemplu metanul are limita inferioară de explozie de 5% şi cea
superioară de 15,2%. În cazul hidrogenului aceste limite sunt de 18,3% si 58,8%,
în cazul acetilenei, cea mai periculoasă, între 4 – 51%. În oxigen limitele de
54

☻☺☺ Cum să termine un student anul?
Nu! Nu este vina unui student dacă repetă anul sau are foarte multe restanţe,
pentru că anul are numai 365 de zile. Iată analiza unui an academic:
1. Duminici - 52 duminici într-un an, care sunt zile de odihnă. Mai rămân 313
zile.
2. Zile de vară - 50, când vremea este foarte caldă şi este greu de studiat. Mai
rămân 263 de zile.



explozie se lărgesc considerabil.
b) Propagarea in spaţiu a arderii (deflagraţia). Propagarea în spaţiu a

exploziei poate fi relativ înceată, de ordinul câtorva metri sau zeci de metri pe
secundă când, poartă numele de deflagraţie. Exemple de deflagraţii: arderea
gazelor în sobă ca şi a prafului de puşcă în armele de foc. Viteza de propagare a
flăcării în arzătoarele de metal este de 50 – 150 cm/s şi creşte odată cu creşterea
temperaturii gazului. Unda de presiune creată prin expansiunea gazelor arse,
fierbinţi, se propagă cu viteza sunetului în timp ce unda de reacţie se propagă cu
viteză mult mai mică. Aceasta stare de lucruri se păstrează atâta timp cât căldura
eliberată prin reacţie poate fi disipată în mediul înconjurător, făra a ridica prea mult
temperatura amestecului nereacţionat. Dacă eliberarea de căldură depăşeşte o
anumită limită atunci comprimarea straturilor vecine nereacţionate este puternică şi
adiabatică ducând la creşterea temperaturii astfel încât se pot genera noi radicali
liberi în frontul de presiune. De astă dată unda de reacţie se propagă sincron cu
unda de presiune cu o viteză egală cu viteza sunetului în amestecul comprimat.
Unda de presiune astfel formată se numeşte unda de şoc având cunoscute efecte
distrugătoare.

IV. Aplicaţii constructive ale proceselor de oxidare si explozie
După energia solară, energia termică  obţinută prin arderea combustibililor

fosili (cărbuni, gaze naturale, petrol), a lemnului şi a altor substanţe chimice, este
principala sursă de energie a planetei noastre.

Energia chimică a combustibililor se poate transforma în energie termică
în decursul reacţiilor chimice. Din cantitatea totală de materiale supuse proceselor
chimice, mai mult de jumătate, adică aproximativ 3*109 tone sunt consumate anual
în lume în scopul producerii energiei. Cantităţii uriaşe de cărbune, cocs, ţiţei, gaze
naturale şi lemn supuse reacţiei chimice cu oxigenul respectiv arderii, pun în
libertate căldura, care este transformată în lucru util.

Marele progres tehnologic al omenirii nu s-a făcut fără utilizarea exploziilor
pe scară largă în:

• carierele de piatră din care s-au construit şi se construiesc edificii,
drumuri moderne, etc.

• construcţia tunelelor, canalelor de navigaţie;
• exploatarea minereurilor;
• demolarea unor construcţii perimate care sunt depăşite pentru etapa

actuală a dezvoltarii sociale.
55

☺☻☺
3. Sunt 8 ore zilnic de somn ceea ce înseamnă 122 de zile. Mai rămân 141 de
zile.
4. Mai e o oră zilnică de sport (bună pentru sănătate) ceea ce înseamnă 15
zile. Mai rămân 126 de zile.
5. Încă 2 ore zilnic pentru mâncare şi alte delicatese (mestecate
corespunzător) înseamnă 30 de zile. Mai rămân 96 de zile.
6. O oră de palavre (omul este o fiinţă socială) înseamnă 15 zile. Mai rămân 81
de zile.
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V. Aplicaţii militare recente ale proceselor de ardere şi explozie
a) Aspecte fizico – chimice ale dezastrului din 11 septembrie 2001 de

la World Trade Center
Date generale despre cele doua turnuri gemene:

• Arhitecţi: Minoru Yamasaki, Emery Roth & Sous Consulting;
• Data începerii construcţiei: 5 august 1966;
• Data finalizării construcţiei: 1970 - 1973;
• La 4 aprilie 1973 a fost tăiată panglica inaugurală.
• Înalţimea; 417 m, respectiv 415 m, 110 etaje;
• Suprafaţa utilă totală: 1.000.000 m2;
• Cantitate de oţel folosită: 200.000 tone;
• Geamuri: 43.000, cu suprafaţa egală cu 55.700 m2.

Dezastrul a fost declanşat doar parţial de un amestec exploziv si
compensat de însăşi structura de rezistenţă a clădirilor. Turnurile aveau două
structuri de rezistenţă , fiecare avea scopul să preia un anumit nivel de sarcină.
Structura principală de rezistenţă, cea exterioară realizată din tuburi de oţel
distanţate între ele de aproximativ 1 m, asigura preluarea sarcinilor gravitaţionale a
celor provocate de vârf şi a impactului cu avioanele. Structura de rezistenţă
interioară realizată tot din tuburi de oţel asigură preluarea solicitărilor mecanice
produse de sistemul de ascensoare al clădirilor. Cele două structuri se legau între
ele prin ţesături de tuburi de oţel care susţineau podelele.

Pentru ca o clădire să reziste unui impact cu un avion de tip Boeing ar
trebui ca pereţii exteriori să aibă o grosime de 7 m fără geamuri. Impactul avionului
a echivalat cu lovitura unui proiectil de 150 t la o viteză de 700 km/h. Aceste
calcule îi absolvă de orice vină pe proiectanţii şi constructorii edificiilor respective.
La acest impact de amploarea unui cutremur s-a adăugat energia produsă de
explozia combustibilului de la bordul avionului, 70.000 l kerosen. Vaporii de
kerosen în amestec cu oxigenul din aer au format un amestec gazos exploziv care
a cuprins interiorul clădirii. Focul a făcut posibilă propagarea în lanţ a reacţiilor de
ardere, dezvoltând o cantitate de căldura uriaşă care a încălzit tuburile exterioare
la temperaturi de peste 800 0C. Oţelul din care erau făcute , chiar dacă nu s-a topit
şi-a pierdut rezistenta la temperaturile mari de 700 – 800 0C. Slăbirea rezistenţei
tuburilor le-a făcut să nu mai reziste greutăţii clădirii de deasupra impactului şi s-au
rupt. Prin ruperea lor partea de sus a clădirii s-a prabuşit iar greutatea acestora a
distrus în impactul lor cu etajele inferioare toată clădirea.

Calculele care s-au făcut au demonstrat că energia totală degajată în
urma prăbuşirii celor două turnuri World Trade Center a fost echivalentă cu 60 t
TNT adică 1/16 din energia bombei de la Hiroshima. Calculul cuprinde atât energia

☺☺☻
7. Zile de examen pe an - cel puţin 35 de zile. Mai rămân 46 de zile.
8. Sărbători şi zile libere - 40 de zile. Mai rămân 6 zile.
9. Zile în care eşti bolnav - cel puţin 3.Mai rămân 3 zile.
10. Filme şi distracţie (trebuie să te mai şi distrezi!) cel puţin 2 zile. Mai rămâne
o zi.
11. Această ultimă zi este ziua de naştere a studentului.
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degajată în urma exploziilor amestecului de carburant cu aerul cât şi energia
obţinută prin transformarea energiei potenţiale a părţii superioare a clădirii în
energie cinetică, provocând la propriu un cutremur adevărat cu magnitudinea
cuprinsă între 0,6 si 2,3 pe scara Richter şi de durată cuprinsă între 6 si 18
secunde.

b) Bomba termobarică – BLU – 118/B este o bombă americană de
construcţie recentă (21 decembrie 2001). A fost finalizată în termen record de 2
luni de la primirea temei de cercetare. Prototipul a fost testat într-un poligon din
Nevada şi a avut un efect distructiv care depăşea cu mult pe cel al încărcăturii
convenţionale şi fără deteriorarea incintei. Bomba avea o destinaţie sigură spre
Afghanistan şi este ghidată cu fascicul laser sau prin satelit. Încarcatura
termobarică este încorporată în recipiente metalice adaptate şi pentru alte bombe
dar este însoţită de unitatea penetrantă şi de una de ghidare.

Efectul distructiv al bombei termobarice este o combinaţie devastatoare de
temperatură (efect caloric) şi presiune (unda de şoc) ambele de asemenea nivel
încât asemănarea cu o lovitură nucleară e întemeiată, dar îi lipseşte
radioactivitatea şi emisia de radiaţii. Arma termobarică înlocuieşte particulele de
combustibil cu particule explozive de sensibilitate scăzută, ceea ce elimină
influenţa factorilor de mediu, iar efectul distructiv combinat apare doar după o a
doua explozie: prima explozie împrăştie multe particule în incinta vizată, iar a doua
( întârziată cu o fracţiune de secundă ) provoacă aprinderea acestora.

Anvelopa de foc care ia naştere în urma exploziei şi se propagă apoi pe
unde de şoc, neutralizează forţa vie, dar nu provoacă distrugerea incintei ci doar
incinerarea ei. A fost construită pentru a avea efect distrugător pe orizontală. 

Încărcătura termobarică pare a fi soluţia momentului: cu unitate penetrantă
ce străpunge unităţile de ghidare ce vizează intrarea în complexul subteran şi
explodează după pătrunderea în aceasta sau în vecinătatea intrării. Efectul final:
incinerarea incintei pe orizontală şi verticală de un val uriaş de foc propagat cu
viteza sunetului. Distrugerea este de nivel funcţional nu structural şi nu
contaminează mediul.

Prof. Cornel ORBAI
Elev Ionuţ Alexandru POP
Grupul Şcolar „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău

• Legea a VI-a a lui Gold: Un articol despre erori va conţine erori.
(Ziaristul Bill Gold, de la “Washington Post” a enunţat această lege în mai
1978, după ce a scris un articol despre erorile care ajung să vadă lumina
tiparului (inclusiv cele de tipar). Înainte de a-l fi încredinţat tiparului, Gold a
putut să descopere şi să înlăture din articol trei erori, iar editorul său, ulterior,
încă două. După mai mult de 20 de lecturări atente, încă una a fost înlăturată
de un co-editor şi abia apoi s-a început tipărirea. Când a ieşit prima ediţie a
ziarului cele trei coloane fuseseră inversate, astfel încât ultima coloană a
articolului era la mijloc)
(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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HOBBY
HOBBY-URILE MELE

1. Cum s-a născut acest articol
─ Domnule Badea, aveti hobby-uri?
─ De ce vă interesează?
─ Lumea care vă cunoaşte spune că aveţi unul şi încă unul foarte util şi pe care

puţini îl au. E adevărat?
─ Ca să vă răspund, mai întâi, vă pun eu o întrebare: Ce întelegeţi

dumneavoastră printr-un hobby?
─ Păi….cam ce înţelege toată lumea: O activitate dusă constant în afara

preocupărilor profesionale. Cred ca este şi definiţia pe care o dă Dicţionarul
explicativ al limbii române. Dumneavoastră înţelegeţi altceva?
─ Vedeţi, eu nu sunt întru totul de acord cu această definiţie. Pentru că eu

consider că aşa zisele hobby-uri pe care le am sunt direct legate de profesia mea.
─ Nu vă înteleg. Sunteţi chimist şi hobby-ul pe care vi-l ştiu eu nu cred că are

mare legatură cu chimia.
─ Aparent. Dar ca să mă întelegeţi, lăsaţi-mă să vă explic, începând tocmai de la

hobby-ul pe care mi-l cunosc majoritatea celor care mă ştiu.

2. Ce e un hobby?
Dictionarul explicativ al limbii române defineşte hobby-ul ca pe o

îndeletnicire plăcută în afara preocupărilor profesionale. Cuvântul este englezesc şi
marile dicţionare ale limbii engleze dau o definiţie mai completă: “something that a
person likes to do or to study în his spare time” (ceva ce unei persoane îi place să
facă sau să studieze în timpul său liber) sau “favorite passtime or avocation”
(distracţie sau preocupare favorită – în afara serviciului).

Definiţiile de mai sus seamănă cu cele date de Dictionarul explicativ al
limbii române în aşa măsură încât elementul pe care îl aduc în plus poate trece
neobservat. Acesta este: nu numai o simplă îndeletnicire distractivă (passtime) ci şi
un studiu pe care ţi-l impui în timpul din afara orelor de serviciu.

Cuvântul hobby nu e un cuvânt nou, inventat ad hoc pentru a descrie
preocupările menite sa te destindă după orele de serviciu. Este un cuvânt vechi.
Astfel în trecut el insemna un cal mic şi viguros şi deriva din verbul hop, a sări pe
un picior, a ţopăi, a da din picioare cum face un cal. Mai târziu hobby a căpătat
semnificaţia unui căluţ mic de lemn în care se leagănă un copil, sau un cal de la
căluşeii din bâlciuri (deci, o distracţie pentru copii). Pe de altă parte, hobby
însemna şi un tip de şoim folosit în vânătoare, fiind înrudit cu cuvântul francez

• Administraţia Federală a Aviaţiei Americane şi britanicii
☻☺ Se pare că Administratia Federală a Aviaţiei Americane are un dispozitiv
unic pentru testarea parbrizelor de la avioane. Dispozitivul este o armă care
lansează un pui mort asupra parbrizului avionului cu viteza aproximativ egală
cu care acesta zboară. Teoria este că dacă parbrizul rezistă la testul cu
impactul carcasei de pui, va suporta cu bine şi o coliziune reală cu o pasăre în
timpul zborului. După cât se pare, englezii erau foarte interesaţi de acest fapt
şi au vrut să testeze un tren de mare viteză pe care-l construiesc.
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vechi hobet – actualmente hobereau şi cu cuvântul olandez hobben - a se mişca
înainte şi înapoi (deci, un passtime a nobilimii engleze, vânătoarea). Ca o dovadă
a acestei origini a cuvântului, avem expresia: to ride a hobby (a călări un căluţ), dar
care are semnificaţia - a-şi vedea de mania sa. Mai mult, aceste semnificaţii mai
vechi ale cuvântului hobby îşi au originea într-o rădăcină veche indo-europeană,
KUP sau KUBH – a merge în sus şi în jos – deci a nu fi liniştit, a face ceva să
treacă mai iute timpul.

În concluzie, cuvântul este vechi şi semnificaţia lui a variat de-a lungul
timpului, ajungând la semnificaţia unei "manii" care sa te deconecteze în timpul
liber. Desigur, o caracteristică importantă a hobby-ului este ca acesta e în primul
rând o îndeletnicire distractivă (şi uneori copilăroasă). Dar, oricât de neaşteptată
pare a fi această afirmaţie, copiii vor “să înveţe”, ei dorind tot timpul să poată face
ce fac adulţii, ceea ce-i echivalent cu dorinţa de-a-nvăţa!

Este interesant cum apare cuvântul hobby în limbi ne-europeene, de
exemplu în japoneză sau chineză. Reprezentarea prin caractere chineze a acestui
cuvânt este arătată mai jos:

Chinez: Quwei
Japonez: Shumi Japonez: Oishii

În chineză cuvântul se citeşte într-un singur fel, QUWEI şi înseamnă
interes. Aceleaşi caractere în japoneză pot fi citite în mai multe moduri, depinzând
de modul de cuplare al caracterelor şi de ordinea acestora. Astfel, cele două
caractere de mai sus, în japoneză se citesc împreună SHUMI şi cuvântul respectiv
are alături de înţelesul de hobby şi înţelesul de interes, gust, temei. Primul caracter
în japoneză se citeşte fie SHU, ca în cuvântul de mai sus, fie omomuki şi
înseamnă aparenţă, temei sau sens.

Al doilea caracter din SHUMI se citeşte MI sau aji cu semnificaţiile de
gust sau deliciu. Acest caracter îl regăsim şi în cuvântul OISHII însemnând gustos.
Cu alte cuvinte, hobby-ul în concepţia orientală ar însemna gustul pentru sensul
lucrurilor. Cred că această semnificaţie a hobby-ului corespunde cel mai bine
hobby-urilor mele.

3. Hobby-ul meu cel mai vechi
Ca să-mi înţelegeţi acest hobby, trebuie să spun ceva despre mine şi

tatăl meu. Eu sunt născut în Bucureşti la 10 martie 1931. Tatăl meu a fost fiu de

☺☻ Au împrumutat dispozitivul de lansare a puiului de la Federaţia Aeriană
Americană şi au tras. Puiul balistic nu numai că a făcut bucăţi parbrizul, ci a
trecut şi prin scaunul mecanicului, a distrus un panou de comandă şi s-a înfipt
în peretele cabinei unde se afla motorul. Britanicii au fost uimiţi şi au cerut
Administraţiei Federale Aeriene Americane să revadă testul pentru a vedea
dacă totul a fost făcut corect. Americanii au revăzut datele şi au trimis o
recomandare: "Folosiţi pui dezgheţaţi." (www. resursadefun.ro)
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ţăran din comuna Bârca, jud. Dolj.
Deşi era fratele cel mare din 3 copii, tatăl meu a plecat din comună

mergând să-nveţe. A făcut liceul la Craiova (astfel a cunoscut-o pe mama) şi apoi a
făcut Academia Comercială din Bucureşti pe care a terminat-o în 1928. Scurtă
vreme după aceea a publicat un curs de Contabilitate. Mai târziu, am avut ocazia
să citesc din presa vremii unele critici ale acestuia pe care tatăl meu le păstrase
într-un dosar. În general erau elogioase, cu o singură observaţie: “Se cunoaşte că
autorul a consultat numai literatura română şi franceză de specialitate şi nu a
consultat bogata literatură germană în această direcţie.” Poate acesta a fost
motivul principal pentru care de la 3 ani părinţii mi-au luat o guvernantă cu care să
învăţ limba germană. Aceasta a fost prima limbă străină pe care am învăţat-o.
Guvernanta m-a învăţat să şi citesc înainte de a intra în clasele primare. La 6 ani
citeam deja în nemţeşte poveştile fraţilor Grimm, poveştile lui Hauf şi multe alte
cărţi pentru copii traduse în germană (de ex., basmele din 1001 de nopţi). Şi totuşi,
limbile străine nu-mi deveniseră un hobby.

A început războiul şi guvernanta care o aveam s-a repatriat în Germania.
Chiar dacă nu mai vorbeam cu nimeni germana, continuam să citesc în germană.
Apoi, am intrat în liceu şi am început din prima clasă (azi clasa V-a) să învăţ
franceza. La vremea aceea aveam impresia că dacă ştii aceste două limbi, te poţi
descurca în orice parte a globului. Foarte curând aveam să văd că nu-i aşa.

Într-adevăr, aproape tot anul 1944 mi l-am petrecut la bunicii din comuna
Bârca. Războiul se apropiase de noi şi începuseră bombardamentele sistematice
ale anglo-americanilor. Şi bombardierele, indiferent unde se duceau, la Bucureşti
sau pe Valea Prahovei, treceau pe deasupra satului.

La un moment dat, un avion avariat s-a prăbuşit în apropierea comunei.
Piloţii au reuşit însă să se salveze, paraşutându-se. Au fost prinşi şi aduşi la postul
de jandarmi din comună. Erau foarte tineri şi speriaţi, privind la tot satul care se
adunase în jurul lor. Şi toată intelectualitatea din sat încerca să vorbească cu ei fie
în germană, fie în franceză. Ei dădeau din umeri, nu vorbeau decât engleza. Atunci
am avut pentru prima dată imaginea multitudinii graiurilor pe această planetă,
întelegând că numai cu franceza şi germana nu te poţi descurca oriunde. Şi atunci
m-am hotărât să-nvăţ singur engleza. Era primul pas spre un hobby, dar care încă

• Oricine poate prinde un aligator
Pentru aceasta aveţi nevoie de un binoclu de marină, o cutie de chibrituri, o
pensetă şi o carte voluminoasă şi plictisitoare. Apoi, într-o frumoasă zi de vară,
vă aşezaţi pe malul unui râu în care mişună aceşti aligatori înfricoşători. Având
la îndemână instrumentarul mai sus menţionat, începeţi să citiţi. Deoarece e
foarte cald şi cartea este foarte plictisitoare veţi aţipi în câteva minute. Fără
îndoială, veţi fi văzut imediat de un aligator care, curios, va porni în cercetare.
Dând cu ochii de carte, va începe să citească. Şi, pentru că e foarte cald şi
cartea este foarte plictisitoare, aligatorul va aţipi în câteva minute. E momentul
să vă treziţi din somn şi să respectaţi următoarele instrucţiuni :

 luaţi binoclul şi priviţi aligatorul prin lentilele mari, care micşorează;
 prindeţi aligatorul cu penseta din dotare;
 introduceţi aligatorul în cutia de chibrituri.
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nu devenise hobby.
Tot pe atunci, în sat a fost cantonat un regiment de recruţi care făceau o

instrucţie intensă pentru a fi trimişi pe front. Printre recruţi, erau însă şi destui
concentraţi, unii care fuseseră şi pe front şi care nu erau obligaţi să ia parte la
instrucţie. Cu unul dintr-aceştia mă împrietenisem eu. Jucam toata ziua table şi şah
şi el mă mai învăţa să vorbesc putin limba rusă. Reîntors în Bucureşti, cunoştinţele
de rusă mi le-am perfecţionat singur, citind sau conversând cu spălătoreasa mamei
mele. Pe scurt, când am ajuns în clasa 5-a de liceu, în 1945, vorbeam sau mă
descurcam în 4 limbi, germana, franceza engleza şi rusa. Exceptând franceza, pe
nici una dintre celelalte nu le făcusem în şcoală. Dar nici atunci nu pot să spun că
limbile străine îmi deveniseră un hobby. Pentru că studiul acestora într-un mod sau
altul îmi folosea, chiar dacă obligativitatea studiului lor încă nu intervenise.

Primul an de facultate a marcat şi preschimbarea studiului util într-un hobby.
Vizavi de localul din Polizu era pe vremea aceea un anticariat, pe care aveam
obiceiul să-l vizitez zilnic. Şi astfel la un moment dat am descoperit un manual
Berlitz de limba daneză (Dansk Bog). În manualele de acest tip, atât textul cât şi
observaţiile gramaticale sunt scrise numai în limba respectivă a manualului.

De curiozitate am luat cartea din raft şi am citit prima lecţie; am înţeles-o
perfect. Am citit pe a doua şi aşa mai departe până am ajuns la lecţia 10. Cuvintele
daneze semănau când cu cele germane, când cu cele engleze, două limbi pe care
le cunoşteam. Şi astfel s-a aprins în mine dorinţa să cunosc şi această limbă. Iar
dorinţa a fost atât de puternică că, în plin stalinism post-belic (1950), cu începutul
terorii în ţara noastră, mi-am luat inima în dinţi şi m-am dus la Legaţia Daneză să le
cer un dicţionar, o gramatică şi material de citit. Nu aveau nimic din ceea ce le
cerusem, dar mi-au spus să revin peste două săptămâni. Într-adevăr, un membru
al legaţiei trebuia să se deplaseze în Danemarca pentru câteva zile. Dacă eram cu
adevărat interesat, acesta mi-ar putea face rost de acolo de ceea ce aveam
nevoie. Am promis că voi reveni. A doua oară mi-a trebuit un curaj încă şi mai
mare decât cel avut prima dată; am avut însă noroc şi atunci. N-am avut nici o
încurcătură la intrare şi funcţionarul legaţiei, aşa cum mi-a promis, îmi adusese
două dicţionare (Dansk-Fransk Ordbog şi Fransk-Dansk Ordbog) precum şi o
gramatică scrisă în germană. Cărţi (romane) n-a ştiut ce să-mi ia, aşa că pentru
antrenament la citit mi-a dat 2-3 reviste.

Eram în culmea fericirii. Şi am început să umblu din nou pe la anticariat,
doar-doar voi găsi o carte cu care să mă exersez. Şi astfel am descoperit pe un
raft, la acelaşi anticariat, două volume, ambele apărute într-o editură din

• Legile dormitorului
1. Şansele sunt de 6 la 5 ca programele de activitate şi somn ale celor care
locuiesc în aceeaşi camerã sã fie în contratimp.
Corolar 1: Colegul de camerã care are ora de trezire mai devreme posedã
întotdeauna un ceas cu o sonerie asurzitoare.
Corolar 2: Când cineva trebuie sã se trezeascã mai devreme, colegul sãu de
camerã va veni târziu, noaptea, şi va deveni deodatã hiperactiv, bolnav, violent
sau toate trei.
(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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Copenhaga: Prima era a unui autor danez, Alexander Svedstrup (Erik Gudmand).
Cealaltă era o traducere a lui Don Quijote de Miguel Cervantes. Mă hotărâsem să
încep cu aceasta din urmă, cunoscând prea bine aventurile celebrului hidalgo.

La început a mers uşor. Ceea ce nu puteam deduce din cunoştiinţele mele
de germană şi engleză, găseam în dicţionarul achiziţionat. Dar, la un moment dat,
am început sa nu mai găsesc în dicţionar nici unul dintre cuvintele căutate. Destul
de repede m-am lămurit că traducerea din spaniolă era de fapt într-o altă limbă
care semăna destul de mult cu daneza dar era totuşi diferită. Era limba norvegiană.

Din lectura mea am dedus şi diferenţele dintre daneză şi norvegiană şi mai
ales am înţeles modul în care pot folosi un dictionar danez pentru a citi un text
norvegian. A urmat apoi suedeza (o gramatică în engleză), olandeza (gramatica în
engleză, dicţionar olandez-german) şi la urmă islandeza (gramatică şi dicţionar în
limba rusă).

Satisfacţia simţită a fost imensă. Cea mai complicată dintre aceste limbi
germanice este islandeza, practic o limba fosilă, corespunzând limbii vorbite de
vikingii care s-au statornicit în Islanda. Ea a fost precursoarea celorlalte limbi
nordice. Dintre acestea, cea mai evoluată este limba norvegiană, fiind la fel de
simplificată ca şi engleza. Explicabil prin faptul că vikingii cutreierau lumea
întreagă, aşa cum aveau s-o facă mai târziu şi englezii. Această activitate comună
a impus simplificarea celor două limbi. Cele mai dificile dintre limbile germanice
rămân limbile suedeză, germană şi olandeză, gradul lor de complexitate scăzând
în ordinea menţionată.

Dar ceea ce m-a apropiat mai mult de limbile nordice (daneza, norvegiana
şi suedeza) era o oarecare asemănare cu limba română. Spre deosebire de
majoritatea limbilor europene, germanice sau neo-latine, la care atât articolul
nehotărât cât şi cel hotărât se pun înaintea substantivului pe care-l determină, în
aceste limbi articolul hotărât este enclitic, ca în limba română, de ex., în
norvegiană: pentru masculin: en stol, stolen - un scaun, scaunul; pentru feminin: en
(ei) mark, marka - un câmp, câmpul; pentru neutru: et hus, huset - o casă, casa.
Exista o diferenţă, totuşi: articolul hotărât din limbile neo-latine derivă dintr-un
demonstrativ latin, ille, illa, illud - acel, aceea, acel lucru, care se putea pune fie
anterior fie după substantivul pe care-l însoţea. Limbile neolatine au transformat
acest demonstrativ în articol hotărât şi, exceptând româna, îl pun înaintea
substantivului: l’homme, la femme, le pere, el padre, il padre etc., cu
corespondentul din limba română: omul, femeia, tatăl. În limbile nordice, de regulă
articolul hotărât masculin şi neutru corespund articolului nehotărât, acesta putându-
se pune fie în faţă, en mand (un om) sau la sfârşitul cuvântului, manden (omul).

☻☺ Legea modei
Aceeaşi rochie este:
1. Indecentã, cu 10 ani înainte de momentul lansãrii ei.
2. Îndrãzneaţã, cu un an înainte de acest moment.
3. Şic, la momentul ei propriu-zis.
4. Demodatã, la 3 ani dupã.
5. Hidoasã, la 20 de ani de la lansare.
6. Amuzantã, la 30 ani dupã acelaşi moment.
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Excepţie: în norvegiană şi în suedeză, articolul hotărât feminin poate fi a, identic cu
articolul enclitic feminin din limba română. Şi aşa, încetul cu încetul, primul meu
hobby s-a statornicit, devenind o preocupare continuă de atunci până în zilele de
astăzi.

Probabil că satisfacţia cea mai mare am avut-o cu studiul limbii japoneze şi
mai ales a scrierii în această limbă cu ajutorul caracterelor chinezeşti. Pentru că
fiecare caracter are o poveste şi modul în care a fost stabilit corespunde unei
anumite gândiri, gândirea orientală. Voi lua ca exemplu numai cateva caractere.
Caracterul pentru copac e simplu, fiind pictografic:

Copac Om Odihnă
(a se odihni)

Om care
aleargă

A prinde

Caracterul pentru om este la fel de simplu: caracteristic pentru acesta sunt
cele doua braţe şi două picioare. Împreunate, formează un caracter care inseamna
odihnă. Pentru că omul se odihneşte la umbra unui copac. La fel, primul caracter
din SHUMI (hobby) este format dintr-o parte care are semnificaţia unui picior care
aleargă. Cealaltă parte corespunde cuvântului a prinde, a lua, deci SHU - cel care
alearga sa prinda ceva”.

Apoi, şi mai incitant, a fost recunoaşterea unor cuvinte europene în
cuvintele japoneze. Faptul că am găsit cuvinte asemănătoare în japoneză şi în
maghiară (de ex., cuvântul baie - maghiară fürdö, japoneză furo) nu m-a mirat. O
primă mirare a fost înţelegerea originii cuvântului azur aflat în multe limbi
europene. Se admite că provine din cuvântul armean lazaward, respectiv cuvântul
persan, lazhuward pentru lapis-lazuli, un fosfat natural de aluminiu şi magneziu şi
care este albastru. Cuvântul a fost preluat de francezi care au considerat că are în
faţă articolul "l" şi astfel a devenit azur. Dar originea cuvântului trebuie să fie alta.

Aozora = cer albastru Aoi = albastru Sora = cer
În japoneză, AOZORA înseamnă cer albastru şi este format din

☺☻
7. Romanticã la 100 ani dupã.
8. Frumoasã cu adevãrat la 150 ani dupã aparitia ei, epocalã ...
• Legea lui Hunt: Orice idee mare prezintă un dezavantaj egal sau mai

mare decât valoarea ideii.
(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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adjectivul AOI - albastru (adjectiv vechi japonez, terminaţie în “i” şi SORA-cer.
AOZORA corespunde perfect AZURULUI european. În plus, mi-am pus întrebarea
şi de legatura dintre SORA japonez şi cuvintele europene ca: SOARE, SOLEIL,
СОЛНЦЕ, SUN etc. Am găsit multe alte asemănări şi problema încă mă incită.

O asemănare cu limba română este de asemenea interesantă. Numele
feminine se formează în japoneză adăugând la un substantiv care le poate
caracteriza terminaţia KO (caracterul respectiv corespunde la cuvântul copil,
copilă):

Ko
(Copil)

Hana
(floare)

Hanako
(Nume

feminin)

Mi
(frumos)

Wa
(Japonia)

Miwako
(Nume

feminin)

Un nume foarte frumos este Miwako, putând fi tradus: frumoasa copilă a
Japoniei. Un nume foarte răspândit este însă Hanako şi corespunde perfect
numelui românesc FLORICA. În româneşte, Florica s-a format din substantivul
FLOARE care a fost trecut la genitiv (a unei FLORI) şi genitivului i s-a adăugat
terminaţia CA. Poate fi aceasta prescurtarea lui COPILA ? Limba română cunoaşte
astfel de prescurtări, de ex. AVEM – AM; AVEŢI – AŢI, etc. O întrebare incitantă,
alături de multe altele asemănătoare, privind asemănarea dintre două popoare atât
de depărtate.

Voi mai da un singur exemplu privind trăsăturile incitante ale limbii
japoneze: gramatica acestei limbi. Deşi este o limba flexionară, părţile de vorbire
se declină sau se conjugă, gramatica ei, la o prima vedere, este foarte diferită de
cea a limbilor europene. Mă voi referi numai la un aspect, conjugarea verbului.
Forma de dicţionar a verbului coincide cu forma prezentului. La orice timp sau
mod, forma verbului nu se schimbă, este aceeaşi pentru toate persoanele.
Caracteristica aceasta este însă întâlnită la unele limbi germanice: în engleză,
verbul numai la prezent persoana III-a singular primeşte o desinenţă care îl
deosebeşte de celelalte forme iar în daneză şi norvegiană, verbul are la toate
timpurile aceeaşi formă la toate persoanele, asemănându-se în această privinţă cu
japoneza. Suedeza făcea o deosebire între formele de singular şi de plural, dar
aceste deosebiri au dispărut complet în vorbirea curentă, ele păstrându-se numai
în textele vechi sau incidental în unele expresii.

☻☺☺☺☺ Regulile prezicerii economice :
1. Prezicerea este foarte grea, în special când se referã la viitor.
2. În momentul în care prezici, ştii cã vei greşi, dar nu ştii când şi în ce sens.
3. Cu toate acestea, fii întotdeauna precis în preziceri. Urmeazã exemplul
economiştilor, care îşi prezintã proiectele pânã la zecimale, pentru a dovedi cã
au simţul umorului.
4. Dacã faptele nu confirmã teoria, renunţã la ele.
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Apoi, japoneza nu cunoaste decât prezentul şi trecutul, viitorul nu există.
Dacă totuşi se văd obligaţi să-l exprime pe acesta într-o anumită formă, aceasta o
fac sub forma unei dorinţe sau presupuneri. Şi prin aceasta găsim o asemănare cu
limba română. Nici româna nu are, ca în limba latină sau în celelalte limbi neo-
latine, o formă propriu-zisă de viitor. Viitorul este exprimat prin forma prescurtată a
infinitivului (de ex., merge, în loc de a merge), care se cuplează cu formele
prescurtate ale verbului a vrea - eu voi merge, tu vei merge etc. Deci viitorul este
exprimat ca o dorinţă şi în limba noastră ca în limba japoneză. Ceva asemănător
se întâmplă şi în engleză: viitorul la persoana I singular şi plural este redat cu
infinitivul scurt (fără to corespunzător lui a din română) şi verbul shall, indicând o
intenţie. La celelalte persoane se foloseşte will corespunzând dorinţei ca ceva să
se întample. Aceleaşi construcţii sunt şi în limbile nordice: se foloseşte şi skall şi
will ca în engleză, deşi suedeza preferă numai utilizarea lui skall la toate
persoanele.

Nici limba rusă nu are o formă de viitor propriu zisă. Fiecare verb are două
forme, o formă perfectivă şi una imperfectivă. Cu ultimul dintre aceştia se redă
prezentul (de ex., Я УЧУ, TЫ УЧИШЬ etc. - eu învăţ, tu înveţi etc. şi Я ИЗУЧУ,
TЫ ИЗУЧИШЬ etc. - eu voi învăţa etc )

Toate acestea şi multe altele mi-au întărit convingerea că oamenii,
indiferent de locul unde s-au născut sau de faptul că au venit sau n-au venit
niciodată în contact direct sau indirect, gândesc şi au gândit la fel.

prof. dr.ing. Florin-Dinu Badea
Facultatea de Chimie Industrială

Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti

Fragmentarium
Sunt multe răscruci într-o viaţă de om, şi dacă îmi întorc acum privirea

înapoi, nu pot să nu mă gândesc la acea dimineaţă de sâmbătă. S-a întâmplat
atunci ca olimpiada de limba română şi cea de chimie să cadă în aceeaşi zi. Mi se
spusese demult că am talent la română, că scriu frumos şi închegat, şi timp de trei
ani am mers la concursuri pentru a-mi dovedi şi mie că aşa este. Însă tot demult
am descoperit că îmi place chimia, sau mai bine zis alchimia, şi înainte să fi înţeles
exact ceea ce fac mă jucam cu eprubete în laboratorul meu de-acasă. Cele două
pasiuni au crescut împreună un timp, coexistând paşnic, până în acea zi din clasa
a VIII-a în care a trebuit să aleg între ele. O alegere pe care nu am regretat-o

☺☻☺☺☺
5. Dacã ai dubii despre judecata economiştilor, este foarte de înţeles, pentru
cã un economist este un om care s-ar cãsãtori cu Sofia Loren pentru banii ei.
6. Suspiciunile tale despre tagma prezicãtorilor sunt şi ele întemeiate; instinctul
de turmã la prezicãtori face ca oile sã parã gânditori independenţi.
7. Corespunzãtor : dacã o cãmilã este un cal proiectat de un comitet cu opinii
adverse, atunci prezicerea în consens este cocoaşa cãmilei.
8. Când prezinti o prezicere, dã un numãr sau dã o datã, niciodatã pe
amândouã.
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niciodată, însă asupra căreia mă mai aplec uneori, gândindu-mă ce-ar fi fost
dacă...

Am ajuns acum student, şi chimia a devenit pentru mine o profesie, căci nu
mă văd lucrând în nici un alt domeniu în afara ei. Este un fel de datorie morală
(poate prea pretenţios spus); însă atunci când ştii că ai un potenţial trebuie să
încerci să-l exploatezi la maximum. Pasiunea pentru română a dispărut, sau mai
bine zis s-a metamorfozat într-o pasiune pentru scris. Încă de prin liceu mi-am
(re)descoperit o afinitate pentru eseu şi pentru proza scurtă, materializată adesea
printre pagini de jurnal. Am strâns până acum o mică colectie de lucrări, pe care le
recitesc din timp în timp, gândindu-mă uneori ce-am vrut să spun de fapt acolo. Nu
mai ştiu, şi mă întreb dacă voi mai ştii vreodată, fiindcă inspiraţia e foarte
nestatornică, vine şi pleacă, şi cu ea se fărâmă şi conştiinţa mea de scriitor. De
mult nu m-am mai coborât din "luntrea creaţiei", şi mă întreb din nou dacă voi ştii
să mă urc iarăşi, atunci când voi simţi că a venit timpul pentru asta. Am rămas aşa,
despărţit în două, căutându-mi acea latură artistică fără de care nu mă simt întreg.
Şi dacă în trecut îmi mai găseam refugiu în desen, acum ştiu că nici pictura, nici
muzica, ci numai scrisul mă va împlini. Este însă greu să mai găsesc liniştea şi
dispoziţia necesară unui astfel de demers. Poate este preţul pe care îl plăteşti
pentru performanţa într-un domeniu, sau este doar schimbarea paradigmei cea
care te afectează, nu ştiu, dar odată ce ai învăţat să devii raţional şi ştiinţific, este
destul de greu să te mai laşi purtat de logos.

Am stat însă ceva vreme să mă gândesc ce-aş putea să scriu aici despre
mine, şi în acest răstimp mi-am retrezit o ambiţie latentă: într-o zi, voi avea volumul
meu de proză. Poate părea prea mult, sau poate părea prea puţin, însă acum am,
în afara planurilor profesionale, şi un plan pasional, care să-mi mulţumească
conştiinţa mea artistică. Se spune că este mai uşor să fii artist decât om de ştiinţă,
căci dacă acesta din urmă şi-ar tăia o ureche, nimeni nu ar lua-o drept dovada unei
sensibilităţi înalte. Sunt convins, aşadar, că odată ce voi fi reuşit într-un domeniu,
voi reuşi şi în celălalt. Iar dacă cineva, spre sfârşitul vieţii, mă va intreba pentru ce
aş dori să fiu ţinut minte, i-aş răspunde simplu: "Pentru tot."

student Eugen S. Andreiadis
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine,
Divizia Chimie Industrială,
Universitatea Politehnica din Bucureşti
eugen_andreiadis@yahoo.com ;
www.atheus.as.ro

☺☺☻☺☺
 9. Când ti se cere sã explici prezicerea ta, nu subestima niciodatã puterea
unei platitudini.
10. Cândva, economiştii erau întrebaţi "Dacã sunteţi aşa deştepţi, cum se face
cã nu sunteţi şi bogaţi ?" Astãzi, ei sunt întrebaţi : "Acum, cã aţi dovedit cã nu
sunteţi prea deştepţi, cum se face cã v-aţi îmbogãţit ?"
11. Dacã toţi economiştii ar fi puşi cap la cap, tot nu ar ajunge la vreo
concluzie.
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OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

REZULTATELE PARTICIPĂRII ECHIPEI NAŢIONALE LA
OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE CHIMIE - 2003

Anul acesta, Olimpiada Internaţională de Chimie (OICh), ajunsă la cea de
a 35-a ediţie, a avut loc în Grecia, la Universitatea Naţională din Atena, în perioada
5 – 14 iulie.

Au participat 58 de echipe, formate din câte 4 elevi de liceu (cu vârsta sub
20 de ani), la care s-a adăugat cea a Cubei, cu un singur elev, deci în total 233 de
concurenţi.

Iată ţările participante: Anglia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigean,
Belarus, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Cipru, Coreea de sud,
Croaţia, Cuba, Danemarca, Egipt, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, India, Indonezia, Iran, Irlanda, Islanda, Italia, Japonia, Kazakstan, Kirkizia,
Kuweit, Letonia, Lituania, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia,
Portugalia, România, Rusia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite
ale Americii, Suedia, Taiwan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria,
Uruguai, Venezuele, Vietnam.

Echipa noastră naţională a fost formată din elevii: Cristina Glăvan (clasa a
XII-a, Colegiul Naţional Vlaicu Vodă – Curtea de Argeş), Alina Ene (clasa a XI-a,
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti – Craiova), Daniel Tofan (clasa a XII-a, Liceul
Internaţional de informatică - Bucureşti) şi Dragoş Neagu (clasa a XII-a, Liceul
teoretic Ovidius-Constanţa).

Cine sunt ei şi cum au ajuns să reprezinte România în Întrecerea
Olimpică? Sunt tineri deosebiţi, elevi pasionaţi de Chimie, concurenţi cu vechime şi
rezultate foarte bune în competiţiile naţionale şi internaţionale. S-au antrenat
continuu şi au urcat an de an în ierarhia olimpicilor naţionali, ajungând anul acesta
să-şi încerce forţele în competiţie cu cei mai buni elevi chimişti din lume, în cadrul
Olimpiadei, cel mai puternic concurs internaţional al elevilor.

Cristina Glăvan s-a calificat în lotul lărgit din anul 2002 pe locul 6 şi după
perioada de pregătire a obţinut, după probele de baraj, locul 4, intrând astfel pentru
prima oară în echipa naţională; a participat la OICh - 2002 din Olanda, unde s-a
clasat a 112-a şi a primit medalie de bronz. În acest an a ocupat locul I în lotul
lărgit şi a intrat a 2-a în lotul naţional.

Daniel Tofan s-a calificat în lotul lărgit din anul 2002 pe locul 7 şi, după

☺☺☺☻☺
12. Când nu ştii absolut nimic despre un subiect, fã-ţi prezicerea întrebând un
eşantion ales cu grijã, format din alte 300 de persoane care nu ştiu nimic
despre problemã.
13. Generaliştii tind sã înveţe mereu mai puţin despre ceva din ce în ce mai
mult, pânã când, în final, vor ajunge sã ştie nimic despre tot.
14. Cum defineşte un economist "vremurile grele": Recesiune este atunci când
vecinul meu îşi pierde slujba. Depresiune este când îmi pierd eu slujba. Panicã
este când soţia mea îşi pierde slujba.
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probele de baraj pentru lotul naţional, a ocupat tot locul 7; a participat la concursul
internaţional din Iakuţia (Federaţia Rusă), unde a primit medalie de aur. Anul
acesta a ocupat locul 3 în lotul lărgit şi a intrat al 4-lea în lotul naţional.

Alina Ene s-a calificat în lotul lărgit din anul 2002 pe locul 14 (deşi era
elevă în clasa a X-a) şi după proba de baraj pentrul lotul naţional a ocupat locul 13;
a participat la concursul internaţional de chimie din Iakuţia, unde a primit medalie
de aur. În 2003 a ocupat locul 2 în lotul lărgit şi a intrat prima în lotul naţional (în
care, cu excepţia ei, au fost numai elevi din clasa a XII-a). Este singura
componentă a echipei naţionale care are posibilitatea de a participa şi la ediţia de
anul viitor a OICh, dacă se va califica în lotul naţional, întrucât este încă elevă.

Dragoş Neagu a intrat în acest an în lotul lărgit pe locul 7 şi după perioada
de pregătire şi probele de baraj a ocupat locul 3 în lotul naţional.

Concursul din cadrul celei de a 35-a OICh a constat din două probe,
susţinute în zile diferite: o probă practică, pentru care s-au acordat, maximum 40
de puncte şi o probă teoretică valorând 60 de puncte, conform regulamentului de
organizare.

Problemele au fost propuse de membrii Comitetului Ştiinţific, format din
profesori de la principalele universităţi din Grecia şi condus de un preşedinte -
profesor la Universitatea Naţională din Atena. Ele au fost analizate de membrii
Juriului Internaţional şi au fost discutate de aceştia cu autorii de probleme. Toate
propunerile de modificări au fost discutate şi votate în plen. Juriul Internaţional are
obligaţia să valideze sau să anuleze, prin vot, fiecare modificare propusă şi să
aprobe forma finală a fiecărei probleme. Dacă o problemă propusă de organizatori
nu intruneşte majoritatea de voturi necesară, ea nu intră în setul de probleme
pentru concurs.

Conform regulamentului de organizare a Olimpiadelor Internaţionale de
Chimie, fiecare ţară participantă are în Juriul Internaţional câte doi reprezentanţi
(mentori) la care poate adăuga şi un observator ştiinţific, pentru a-şi întări echipa.
Reprezentanţii ţării noastre în Juriul Internaţional al celei de a 35-a OICh au fost:
prof. dr. Luminiţa Vlădescu, prof.dr. Marius Andruh (de la Universitatea din
Bucureşti) ca mentori şi prof.dr. Corneliu Tărăbăşanu – Mihăilă (de la Universitatea
Politehnica din Bucureşti) ca observator ştiinţific. Din delegaţia României a făcut
parte (alături de concurenţi, mentori şi observatorul ştiinţific) şi doamna prof. gr.I
Doina Bâclea (inspector de specialitate MEC), în calitate de oaspete.

Reprezentanţii unei ţări în Juriul Internaţional au ca sarcini: să participe la
definitivarea problemelor care fac obiectul probelor de concurs, să le traducă în
limba concurenţilor din echipa naţională, să corecteze lucrările concurenţilor lor
după acelaş barem ca şi autorii problemelor şi să participe la arbitrare (compararea

☺☺☺☺☻
15. Invocaţia prezicãtorului: Mulţumesc lui Dumnezeu pentru cã îmi
compenseazã erorile.
16. Cea mai bunã apãrare pentru un prezicãtor este atacul. Dacã trebuie sã
prezici, fã-o des şi cu aplomb.
17. Dacã ai nimerit-o vreodatã, nu lãsa pe nimeni sã uite.
(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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rezultatelor date de membrii ţării în juriu şi de autorul de problemă), în urma căreia
se definitivează punctajul obţinut de fiecare concurent la fiecare problemă din
concurs şi în final să voteze repartizarea medaliilor.

Pentru ca cititorul să aibă o imagine cât mai apropiată de realitate a
dimensiunilor muncii de pregătire a echipei naţionale pentru o participare serioasă
la o Olimpiadă Internaţională de Chimie, a efortului continuu şi susţinut făcut de
copii şi de cei – foarte mulţi – care le-au îndrumat paşii, de cei care i-au format
drept concurenţi în stare să ajungă campioni olimpici, de la prima luare de contact
cu Chimia şi până la cucerirea laurilor internaţionali, dau în continuare câteva
informaţii succinte despre conţinutul problemelor de concurs şi despre notarea lor.
Enunţurile problemelor date la cea de a 35-a OICh şi rezolvările lor vor fi publicate
în numerele viitoare ale revistei CHIMIA.

Proba practică a constat în rezolvarea a două probleme experimentale
(care au inclus mai multe etape şi au necesitat cunoşterea temeinică a tehnicilor de
laborator şi deprinderi corecte de lucru):
• problema 1 – Sinteza esterului metilic al dipeptidei N-acetil-L-prolil-L-fenil
alaninei, a constat în efectuarea sintezei, separarea şi purificarea produsului de
reacţie, calcularea randamentului, analiza produsulului de reacţie prin
cromatografie în strat subţire, discutarea cromatogramei şi aprecierea purităţii
esterului obţinut pe baza valorii rotaţiei specifice;
• problema 2 – Titrarea acidului ascorbic cu iodat de potasiu, a impus
determinarea cantitativă a acidului ascorbic dintr-o probă de analizat, prin titrare cu
soluţie de iodat de potasiu.

Punctajul corespunzătoare probei practice a fost acordate după următorul
barem:
• pentru randamentul de obţinere a esterului: 10 puncte pentru randament situat
între 65% şi 70%; 9 puncte pentru randament > 70%; scală detaliată de notare
pentru randament sub 65%;
• 3 puncte pentru obţinerea unei cromatograme corecte;
• câte 2 puncte pentru valorile Rf ale compuşilor evidenţiaţi prin spoturi pe
cromatogramă;
• 2 puncte pentru concluzia trasă în urma analizării cromatogramei;
• maximum 10 puncte pentru puritatea esterului sintetizat, apreciată pe baza
valorii rotaţiei specifice obţinute;
• 2 puncte pentru alegerea corectă, din 3 variante date, a structurii atribuite unui
produs secundar de reacţie;
• 8 puncte pentru cantitatea de acid ascorbic obţinută în urma titrării, dacă

• Principiile managementului :
1. Ca sã pui managementul în acţiune, este necesar sã creezi iluzia unei crize,
în speranţa cã astfel se va acţiona.
2. Managementul va selecta acţiuni sau evenimente pe care le va preschimba
în crize şi apoi va reacţiona excesiv.
3. Managementul este incapabil de a recunoaşte o crizã adevãratã.

(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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eroarea a fost mai mică de 0,5% (scală detaliată pentru erori mai mari);
- câte 1 punct pentru scrierea corectă a ecuaţiei unei reacţii chimice redox şi
respectiv pentru rezolvarea unei probleme de calcul , ambele legate de problema a
2-a.

Pentru a permite aprecierea modului în care concurenţii români au rezolvat
problemele experimentale, în tabelul 1 sunt înscrise punctajele obţinute de ei
pentru fiecare dintre cerinţele problemelor şi per total.

Tabelul 1.
Punctajul obţinut de concurenţii români la PROBA PRACTICĂ

Domeniu

Punctaj

Numele şi
prenumele

R%

10p

Croma-
tograma

3p

Rf1

2p

Rf2

2p

Concl.

2p

Rot.
specif.

10 p

Form.
struct.

2p

m (g)
Ac.asc.

8p

Ec.
r.ch.
1p

Calc.

1p

Total

41p

Ene A. 9 3 2 2 2 7,13 2 8 1 1 37,13
Glăvan C. 9 2,7 1 2 2 8,28 2 8 1 1 37,08
Neagu D 8,1 3 2 2 2 6,72 2 8 1 0 34,82
Tofan D. 9,43 3 2 2 2 7,41 2 8 1 1 37,84

Rezultatele obţinute de concurenţii noştri la proba practică se situează
foarte aproape de punctajul maxim şi indică o echipă omogenă, cu deprinderi
corecte şi temeinice de lucru, în domeniile sintezei organice şi analizei chimice,
verificate prin cerinţele problemelor practice. Punctajele obţinute la această probă
au fost esenţiale pentru obţinerea medaliilor.

Proba teoretică a constat din 35 de probleme grupate în 4 secţiuni:
- secţiunea A – Chimie generală – problemele 1 – 24; 30,5 puncte;
- secţiunea B – Chimie fizică – problemele 25 – 30; 33,0 puncte;
- secţiunea C – Chimie organică – problemele 31 – 33; 34,0 puncte;
- secţiunea D– Chimie anorganică – problemele 34 şi 35; 27,5 puncte.

În scopul măririi preciziei atribuirii punctajelor pe subpunctele problemelor,
precum şi pentru a uşura efectuarea corecturii (în paralel, de către autorii
problemei şi de reprezentanţii ţării în Juriu) şi a arbitrării (în scopul definitivării
punctajului fiecărui concurent), s-au folosit 125,0 puncte de lucru, care au fost
transformate în final în cele 60 de puncte efective de concurs, corespunzătoare
probei teoretice.

Secţiunea A conţine 24 de probleme – întrebări, cu răspuns la alegere
(una sau mai multe variante corecte) sau la care trebuia să se precizeze, la fiecare
variantă de răspuns dacă aceasta este corectă sau nu. Rezolvarea acestor
probleme necesită cunoştinţe de chimie generală care, în cea mai mare parte, sunt

☻☺☺☺☺☺ Ghidul informaticianului către utilizatorul de computere
1. Când ne chemi să-ţi mutăm calculatorul, asigură-te că l-ai lăsat îngropat sub
o juma' de tonă de cărţi poştale, poze de-ale copiilor, animale împăiate, flori
uscate, cornuri vechi şi dosare pătate cu cafea. Noi nu avem o viaţă personală
şi suntem adânc mişcaţi când putem trage o ocheadă fugară prin viaţa ta.
2. Nu nota nimic. Niciodată. Putem să redăm singuri mesajele tale de eroare.



71

de chimie analitică. Punctajele per problemă şi rezultatele obţinute de concurenţii
români sunt rezumate în tabelul 2. În acelaşi tabel sunt scrise prescurtat noţiunile
care stau la baza fiecărei probleme sau domeniile în care se încadrează şi anume
(în ordinea numărului problemei): solubilitate, constantă de solubilitate, calcularea
[H3O+] din soluţii având compoziţii diferite, tăria acizilor şi bazelor, concentraţie
molară, densitate, soluţii tampon, titrări acido-bazice, titrarea acidului fosforic, legile
gazelor, electroliza, reacţii nucleare, termochimie, spectrometrie de masă, raze X,
extracţie cu solvenţi, legea Lambert-Beer, spectrofotometrie, curbe de titrare
spectrofotometrică, reţele cristaline, energie de ionizare, calcule stoichiometrice
redox.

 

Tabelul 2. 
Rezultatele obţinute de concurenţii români la problemele din 

secţiunea A 
Nr. Pb. 
Domeniu 
 
Punctaj 
Numele şi 
prenumele 

1 
S 
 
1p 

2 
[H+] 
 
1p 

3 
M 
 
1p 

4 
ρ 
 
1p 

5 
Ks 

 
1p 

6 
Sol. 
tamp. 
1p 

7 
Titr. 
 
1,5p 

8 
Lg. 
gaz 
1p 

9 
Electz 
 
1p 
 

10 
R.nucl 
 
2,5p 

11 
Termo- 
chim. 
1p 

12 
Sp. 
masă 
1p 

13 
Raze 
X 
1p 

Total 
 
 
15p 

Ene A. 1 0 0 1 1 1 0,5 1 1 2,5 0 1 1 11 
Glăvan C. 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 2,5 0 1 1 14 
Neagu D. 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2,5 0 0 1 8,5 
Tofan D. 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 2,5 1 1 0 14 
Nr. Pb. 
Domeniu 
 
Punctaj 
 
Numele şi 
prenumele 

14 
Extr. 
solv. 
1p 
 
 

15 
Leg. 
L-B 
1p 

16 
Sp 
 
1p 

17 
Titr. 
sp. 
2,5p 
 

18 
Ac 
Bz 
1p 

19 
Str. 
crist. 
1p 

20,21 
Eng. 
ioniz. 
1+1p 

22 
Reţ. 
crist. 
3p 

23 
Div. 
 
1p 
 

24 
R. 
redox 
2p 

Total 
14-24 
15p 

Total 
Secţ. 

A 
30,5p 

Ene A. 1 0,6 1 1,5 1 1 1+0 3 0,67 0 10,77 21,77 
Glăvan C. 1 1 0,5 1 1 0 1 3 0,67 2 13,17 27,17 
Neagu D. 0,5 0,4 1 1,5 1 0 0+1 3 0,83 2 11,23 19,73 
Tofan D. 1 1 1 2,5 1 1 0+1 3 1 2 14,5 28,50 
 

Secţiunea B cuprinde 5 probleme care acoperă câteva domenii ale chimiei
fizice, cărora li s-au atribuit punctaje diferite, după cum urmează: problema 25 -
Muonul – 8 puncte: determinarea m din date de energie (3p) şi determinarea m din
date de spectroscopie (5p); 26 – Spectrul CO – 5 puncte: determinarea ∆υ şi a
constantei de rotaţie B din date de spectroscopie; 27 – Molecula de hidrogen – 6
puncte : calcularea lungimilor legăturilor în H2 şi H2

+ la echilibru (1p) şi a energiilor
legăturilor în H2 şi H2

+ (1p), calcularea energiei de ionizare a moleculei H2 (1p) şi a
atomului H (1p), calcularea vitezei electronilor extraşi din H2 sub acţiunea unei

☺☻☺☺☺☺
3. Când un informatician spune că vine la tine, du-te şi bea o cafea. În felul
acesta nu vei fi acolo câand vom avea nevoie de parola ta. Pentru noi
memorarea a 700 de parole de screen-saver e floare la ureche.
4. Când un informatician e la biroul lui şi mănâncă, intră drept înăuntru şi
varsă-ţi oful. Existăm doar pentru a sluji.
5. Când un informatician îţi spune că imprimantele nu au cartuş in ele, susţine-
ţi punctul de vedere. Savurăm argumentele relevante.
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anumite radiaţii electromagnetice (2p); 28 - Crioscopie – 4 puncte; 29 –Piscina
(calcule de cantitate de căldură şi de variaţie de entropie) – 5 puncte; 30 - Viteza
gazului – 5 puncte. Punctajele per problemă şi rezultatele obţinute de concurenţii
români sunt rezumate în tabelul 3.

Tabelul 3.
Rezultatele obţinute de concurenţii români la problemele din secţiunea B

Nr. Pb.

Punctaj
Numele şi
prenumele

25

3+5p

26
 1+1+3p

27
 1+1+1+1+2p

28

1+1+1+1p

29

1+1+1+1+1p

30

5p

Total
B

33p

Ene A. 3+0 1+1+0 1+0+1+0,5+0 0,5+0,5+0+0 1+0+1+1+1 0 13
Glăvan C. 0+3 1+1+3 1+0,5+1+1+2 0,5+0,5+1+1 1+1+1+1+1 3 26
Neagu D. 3+0 1+0+2 1+1+1+1+0 0,5+0,5+0,7+1 1+0+1+1+1 0 18,7
Tofan D. 3+5 1+1+3 1+1+1+1+1 0,5+0,5+1+1 1+0+1+1+1 5 32

Secţiunea C conţine 3 probleme de chimie organică: problema 31 –
Identificarea unui ester – 14 puncte distribuite în mod diferenţiat pentru rezolvarea
unor cerinţe ca: determinarea M a unui compus (1p), scrierea formulelor structurale
a 3 compuşi (4p), scrierea formulelor stereochimice (2x1+2p) pentru diferiţi
compuşi, scrierea formulelor stereochimice utilizând proiecţii Fischer pentru 2
compuşi (2x2p) şi alegerea variantei corecte de răspuns din 3 posibile, într-o
problemă de saponificare cu NaOH având 18O (1p); 32 – Puzzle RMN – 9 puncte
pentru scrierea formulelor structurale a 6 compuşi formaţi într-o succesiune de
reacţii, pe baza spectrelor 1H-RMN date (1p pentru fiecare structură şi ½ punct
pentru atribuirea corectă a unui pic); 33 – Peptide – 11 puncte atribuite pentru
scrierea formulelor stereochimice (4+1,5+1,5p), identificarea enantiomerilor şi a
diastereoizomerilor (1p) şi scrierea unei reacţii chimice în care intervin compuşi
care trebuiau identificaţi anterior (1+2p), (pornind de la echilibre care se stabilesc
la racemizarea α-aminoacizilor şi a peptidelor şi la interconvertirea unui intermediar
în azalactone, cu explicarea modificării stereochimiei la fiecare centru chiral).

Secţiunea D cuprinde două probleme: 34 – Aluminiul – 17,5 puncte: a
cerut concurenţilor să completeze coeficienţii la 7 reacţii chimice (4,5p), să
calculeze ∆H, ∆S şi ∆G (3+2p) pentru două reacţii, să scrie ecuaţiile unor reacţii
chimice descrise în enunţul problemei (4p), să deseneze structura dimerului
molecular Al2Cl6 (1p) şi să indice hibridizarea atomului de Al în Al2Cl6 şi în AlCl3
(1p); 35 –Cinetică – 10 puncte: pentru o reacţie şi pe baza unor valori de
concentraţii la echilibru în diferite momente, se cer: calcularea de valori de
concentraţii şi timp (2p), scrierea expresiei legii vitezei şi calcularea constantei de

☺☺☻☺☺☺
6. Când ne suni, spune-ne ce doreşti să faci, nu ceea ce te împiedică să faci
acel lucru. Nu avem nevoie să ştim că nu poţi folosi programul cutare întrucât
calculatorul tău nici măcar nu porneşte. Sau mai bine: când ne suni, nu ne
spune deloc de ce ne chemi la tine. La ce bun ne-ar putea folosi?
7. Când un informatician iti trimite un mesaj foarte important, şterge-l imediat.
Erau doar teste.
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viteză (2p), calcularea timpului necesar pentru desfăşurarea reacţiei în condiţii
precizate (2p), reprezentarea grafică a v = f(C) (2p).

Punctajele per problemă şi rezultatele obţinute de concurenţii români la
secţiunile C şi D, precum şi punctajul total de lucru pentru proba teoretică sunt
rezumate în tabelul 4.

Tabelul 4.
Rezultatele obţinute de concurenţii români la problemele din secţiunile C

şi D, precum şi punctajul total de la PROBA TEORETICĂ
Nr. Pb.
Secţiune

Punctaj
Numele şi
prenumele

31
C

1+4+1+1+2+4+1p

32
C

9p

33
C

4+1+1,5+1,5+1+2p

Total
C

34p

Total
D

27,5p

Total
Proba

Teoretică
125p

Ene A. 1+4+1+0+0+0+1 9 3+1+1+0+0,8+2 16,8 17,5 76,07
Glăvan C. 1+4+1+1+2+3,5+1 9 1,5+1+1+1,5+1+2 30,5 20 103,67
Neagu D. 1+4+1+1+0+0+0 9 4+1+1,5+0+0,9+2 25,4 15,5 79,33
Tofan D. 1+4+1+1+2+4+1 9 1,5+1+1+1,5+1+0 29 24 113,5

Se constată o comportare diferită a concurenţilor români la proba teoretică,
care ţine, nu atât de gradul lor de pregătire, care era acelaşi, cât mai ales de
rezistenţa la efort şi stres, de capacitatea de mobilizare şi de forma în care s-a aflat
fiecare în ziua de concurs . Echipa noastră s-a dovedit în continuare omogenă, toţi
elevii înscriindu-se în primul sfert al clasamentului, dar cu procente de rezolvare a
problemelor diferite, de la un concurent la altul: 90,88% pentru Daniel Tofan,
82,40% pentru Cristina Glăvan, 63,46% pentru Dragoş Neagu şi 60,85% pentru
Alina Ene.

Rezultatele de la proba teoretică au făcut departajarea între membrii
echipei noastre, dar situarea în zona de punctaje care a făcut posibilă acordarea
medaliilor, precum şi valoarea acestora, s-a datorat în principal comportării
excelente a tuturor concurenţilor români la proba practică.

La OICh se acordă medalii de aur, argint şi bronz în număr variabil de la o
ediţie la alta, în funcţie de numărul total de concurenţi. Regulamentul de organizare
a OICh prevede că se pot atribui: medalii de aur 10-12 % , medalii de argint 20-22
% şi medalii de bronz 28-30% din numărul total de participanţi. Juriul Internaţional
stabileşte prin vot limitele de punctaje între care se acordă fiecare tip de medalie,
pe baza clasamentului final prezentat de organizatori, în care însă rezultatele reale

☺☺☺☻☺☺
8. Când copiatorul nu funcţionează, cheamă-ţi informaticianul. Doar conţine
componente electronice !
9. Când un informatician îţi spune că va veni în scurt timp, răspunde cu un ton
aspru: Şi cam câte luni înţelegi tu prin "scurt timp"?". Acest lucru ne motivează.
10. Când imprimanta nu vrea să tipărească, retrimite documentul de cel puţin
20 de ori. Deseori documentele dispar în găurile negre. Daca imprimanta nu
tipăreşte nici după 20 de încercări, trimite documentul la toate celelalte 68 de
imprimante din reţea. Una din ele trebuie să funcţioneze !



74

sunt modificate prin aplicarea unei funcţii; în acest fel reprezentanţii fiecărei ţări
cunosc numai punctajele obţinute de concurenţii lor şi pot fi obiectivi atunci când
votează până la ce punctaj să se acorde ultima medalie din fiecare categorie.
Numele medaliaţilor şi poziţia fiecărui concurent în clasamentul general se află
numai în cadrul ceremoniei de premiere.

La cea de a 35-a OICh s-au acordat următoarele medalii:
- 30 de medalii de aur pentru punctaje cuprinse între: 96,43 puncte, obţinute de
concurentul care a ocupat locul I şi 87,83 puncte (concurentul situat pe locul 30).
Daniel Tofan, cu 91,40 puncte s-a clasat pe locul 12, în jumătatea superioară a
grupului medaliaţilor cu aur;
- 52 de medalii de argint pentru punctaje cuprinse între 87,53 puncte (concurentul
situat pe locul 31) şi 80,07 puncte, obţinute de concurentul care a ocupat locul 83.
Cristina Glăvan, cu 85,94 puncte s-a clasat pe locul 44, în primul sfert al grupului
medaliaţilor cu argint;
- 69 de medalii de bronz pentru punctaje cuprinse între 79,03 puncte (concurentul
situat pe locul 84) şi 65,13 de puncte, obţinute de concurentul care a ocupat locul
153. Alina Ene cu 72,74 de puncte şi Dragoş Neagu cu 72,05 puncte, au ocupat
locurile 117 şi respectiv 119, adică s-au situat în jumătatea superioară a grupului
medaliaţilor cu bronz;
- menţiuni de participare „onorabil” au primit 44 de concurenţi care au obţinut
punctaj maxim la cel puţin o problemă din concurs, dar punctajul total a fost inferior
celui mai mic pentru care s-a acordat medalie de bronz.

Locul I absolut a fost ocupat de un elev din Belarus cu 96,43 puncte (şi cel
mai mare punctaj din concurs la proba practică), locul al 2-lea de un elev din India
şi locul al 3-lea de un elev din China.

Rezultatele obţinute de concurenţii români la cea de a 35-a Olimpiadă
Internaţională de Chimie şi medaliile primite de ei sunt înscrise în tabelul 5.

După numărul şi valoarea medaliilor, în fruntea clasamentului neoficial, pe
ţări, se află China cu 4 medalii de aur, Iranul şi Thailanda cu câte 3 medalii de aur
şi una de argint, India şi Coreea de sud cu câte 2 medalii de aur şi două de argint.
Abia apoi urmează ţări din Europa: Germania cu 2 medalii de aur şi 2 de argint;
Ungaria cu două medalii de aur şi două de bronz; Rusia cu o medalie de aur şi 3
de argint; România, Estonia şi Ucraina cu o medalie de aur, una de argint şi două
de bronz fiecare. Rezultate comparabile au obţinut: Canada, Singapore şi Taiwan
cu 1 aur, 2 argint şi 1 bronz; Australia – 1 aur, 2argint şi o menţiune onorabil;
Vietnam – 1 aur şi 3 bronz; Kazahstan şi Anglia - 3 argint şi 1 bronz; Franţa,

☺☺☺☺☻☺
11. Nu învăţa nici un termen tehnic. Când spui "Nu-mi merge chestia aia", ştim
exact ce vrei să spui. Dacă cablul de la mouse continuă să îţi dea jos poza
înrămată a câinelui tău, ridică calculatorul şi înghesuie cablul sub el. Cablurile
de mouse au fost făcute să reziste la 20 kg.
12. Dacă tasta "Space" nu mai funcţionează, aruncă vina pe varianta nouă de
program. De fapt tastaturile savurează foarte mult kilogramul de firimituri şi de
unghii dinăuntru.
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Polonia, Slovacia, şi Venezuela – 2 argint şi 2 bronz; Italia – 2 argint, 1 bronz şi o
menţiune onorabil; SUA – 1 argint şi 3 bronz.

Tabelul 5
Rezultatele finale obţinute de concurenţii români la Olimpiada Internaţională de

Chimie – Grecia 2003.

Numele şi
Prenumele

Punctaj
PROBA PRACTICĂ

 (40 puncte)

Punctaj
PROBA

TEORETICĂ
(60 puncte)

Punctaj
total

(100 p)

Clasament

locul nr.
(din 233)

Medalia
obţinută

Tofan Daniel 36,70 54,70 91,40 12 AUR
Glăvan Cristina 35,97 49,97 85,94 44 ARGINT
Neagu Dragoş 33,77 38,28 72,05 119 BRONZ

Ene Alina 36,02 36,72 72,74 117 BRONZ

Cea de a 35-a Olimpiadă Internaţională de Chimie a fost un concurs
frumos, în care au avut posibilitatea să se cunoască, să-şi măsoare forţele, într-o
întrecere de mare ţinută ştiinţifică şi să se împrietenească, tineri pasionaţi de
chimie din toate colţurile planetei noastre rotunde.

Datorită comportării meritorii a echipei naţionale a ţării noastre, şi după
ediţia din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Chimie, România continuă să se
situeze în fruntea clasamentului mondial, acolo unde s-a plasat de la prima sa
participare, adică de 33 de ani.

Prof. dr. Luminiţa Vlădescu
Facultatea de Chimie
Universitatea Bucureşti

☺☺☺☺☺☻
13. Dacă primeşti un mesaj care spune "Are you sure ?", fă cât de repede poţi
click pe butonul Yes. La naiba, dacă n-ai fi sigur, atunci nu ai face ce faci, nu?!
14. Simte-te liber să zici lucruri de genul "nu mă pricep la porcăriile astea de
calculatoare". Nu ne supărăm când auzim că se face referire la arealul nostru
de expertiză profesională ca fiind porcărie.
15. Cand vrei să schimbi cartuşul la imprimantă, cheamă-ţi informaticianul.
Schimbarea unui cartuş de imprimantă este o sarcină extrem de complexă, şi
se recomandă ca ea să fie executată doar de un inginer licenţiat in fizica
nucleară.
16. Când te întâlneşti cu un informatician duminică la aprozar, întreabă-l ceva
de calculatoare. Lucrăm şi în weekend.
17. Nu nota nimic din ceea ce te învăţăm. Ne place să repetăm la infinit
aceleaşi lucruri.
18. Când ne semnalezi că nu ai acces în reţea, jură-te că ai introdus parola
corectă. Calculatoarele o iau razna deseori.
19. În loc să ne spui ce s-a întâmplat, spune-ne doar că "a dispărut chestia aia
deşi n-am făcut nimic". Calculatoarele se aseamănă cu Triunghiul Bermudelor,
şi nouă ne plac misterele.
(www.resursadefun.ro)
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CONCURSUL REZOLVATORILOR DE PROBLEME

PROBLEME PROPUSE
Cls. a IX-a (total 10 puncte)

1. Un compus ionic format dintr-un anion divalent şi un cation trivalent conţine în
total 50 electroni. Dacă cei doi ioni sunt izoelectronici, numerele atomice ale
elementelor A si B sunt:
a) 8 şi 13; b) 8 şi 15; c) 13 şi 8 d) 16 şi 20; e) 20 şi 32

1 punct
2. O plăcuţă de zinc cu masa de 20 g se introduce în 100 g soluţie de acid sulfuric.
După un timp se scoate plăcuţa şi se constată o creştere a masei soluţiei finale cu
12,8 %. Masa plăcuţei de zinc după reacţie este:
a) 7g; b) 10 g; c)13g; d) 13,5g e) 15g

2 puncte
3. 19,1g amestec de hidroxizi de sodiu şi bariu se dizolvă în 355,9g apă.
Neutralizarea completă a soluţiei necesită 125 ml soluţie HCl 2M. Masa de
precipitat depus la tratarea soluţiei rezultate cu sulfat de potasiu este:
a) 5,82g; b) 11,65g; c) 17,47g; d) 23,3g; e) 26,87g

2 puncte
4. 25 g CaCO3 de puritate 80 % se tratează cu 60 g soluţie HCl 36,5%(ρ= 1,2 g/ml)
şi rezultă o soluţie cu ρ=1,25 g/ml. Se cere:
a) Concentraţia molară a soluţiei de HCl, volumul şi compoziţia procentuală a
soluţiei finale;
b) Masa de hexahidrat care se poate separa din soluţia finală;
c) Volumul de soluţie de AgNO3 0,5M necesar pentru precipitare completă din
soluţia finală.

3 puncte
5. Peste 56,88g amestec de pilitură de cupru şi pilitură de aluminiu se adaugă o
soluţie de HCl 18,25%. Reziduul solid separat după încetarea degajării de gaz
consumă, pentru reacţie totală, 192g soluţie acid azotic 63%. În total, în cele două
reacţii se degajă, în prezenţa aerului, 23,04g gaze. Se cer:
a) masa de cupru din amestec;
b) masa de aluminiu din amestec;
c) procentul de aluminiu în amestecul iniţial;
d) masa soluţiei de HCl care se consumă.

2 puncte

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

☻☺☺☺☺ Legile lui Murphy privitoare la ştiinţă
• Prima lege a progresului ştiinţific
Avansul ştiinţei poate fi măsurat prin rata cu care se acumulează excepţiie la
legile anterioare.
Corolare
1. Excepţiile depăşesc ca număr legile.
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CLASA a-X-a (total 10 puncte)
1. Se dizolvă 10g KCl în 300 ml apă distilată, la 250C si 1 atm, într-un calorimetru
având capacitatea calorică 30 cal grd-1. Variaţia de temperatură ∆t este:
a) 1,67 grd; b) -1,53 grd; c) 1,48 grd; d) -1,62 grd; e) alt răspuns.
Se dau:
csol=csolvent=1 cal g-1 grd-1;
ρsol=ρsolvent=1 g ml-1;
µK=39 g mol-1;
µCl=35,5 g mol-1;

210,251)(
0 −=∆ + aqKfH  kJ mol-1;

461,167)(
0 −=∆ − aqClfH  kJ mol-1;

851,435)(
0 −=∆ sKClfH  kJ mol-1;

1 punct
2. Studiindu-se cinetica unei reacţii de descompunere, s-a constatat că, dacă se
dublează concentraţia iniţială a reactantului, valoarea timpului de înjumătăţire se
reduce la un sfert din valoarea ce fusese determinată prima dată. Ordinul reacţiei
este:
a) 0;  b) 1; c) 2; d) 3; e) nu se poate determina numai din aceste date.

1 punct
3. Se consideră reacţia M+N = P+Q , care admite ambele soluţii ale ecuaţiei
x2=2500 drept valori numerice pentru variaţia entalpiei libere exprimate în kJ mol-1.
Despre această reacţie se poate afirma că:
a) nu poate fi spontană;
b) este de ordin doi;
c) are loc fără variaţia entalpiei;
d) este reversibilă;
e) nici unul dintre răspunsurile anterioare nu este corect.

2 puncte
4. Dacă: λsublimare Na=1 kcal/g; INa (prima energie de ionizare)=5,12 eV/atom;ACl
(afinitatea pentru primul electron)= -3,60 eV/atom; εCl-Cl=58 kcal/mol; iar pentru
reacţia Na+(g)+Cl-(g)→NaCl(s) ∆H= -773,30 kJ/mol, atunci variaţia de entalpie ∆H’

corespunzătoare reacţiei Na(s)+
2
1

Cl2(g)→NaCl(s) este:

a) -288,06 kJ; b) -409,28 kJ; c) -380,02 kJ; d) -501,24 kJ; e) alt răspuns.
2 puncte

☺☻☺☺☺
2. Întotdeauna există excepţii la excepţiile stabilite.
3. În momentul în care ajungi să stăpâneşti excepţiile, nimeni nu îşi mai
aminteşte regulile la care se aplică.
• Prima lege a fizicii particulelor
Cu cât este mai scurtă viaţa unei particule cu atât mai mult costă producerea
ei.
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5. Pentru o reacţie de ordinul doi s-a determinat valoarea vitezei specifice la 150C
(k=1,14·10-6 L mol-1 s-1) şi la 200C (k’=1,80·10-6 L mol-1 s-1). Coeficientul γ de
variaţie a vitezei de reacţie cu temperatura are valoarea:
a) γ=3,63; b) γ=2,14; c) γ=2,50; d) γ=2,80; e) alt răspuns.

2 puncte
6. Expresia constantei Kp a echilibrului care se stabileşte atunci când peste o bară
de fier încălzită la roşu se trec vapori de apă poate fi:

a) 43

4

2

243

OHFe

HOFe
p pp

pp
K

⋅

⋅
= ; b) 32

3

2

232

OHFe

HOFe
p pp

pp
K

⋅

⋅
= ;

c) 3)(
2

2

OH

H
p p

p
K = ; d) 4

2Hp pK = ;

e) 3

4

2

2

H

OH
p p

p
K = .

2 puncte

student Radu Ciprian RACOVIŢĂ
Facultatea de Chimie Industrială

Universitatea Politehnica Bucureşti
Participant la Olimpiada Internaţională de Chimie, Groningen, Olanda, 2002

Clasa XI-a (total 10 puncte)
1. Care este compusul aromatic cu formula moleculară C10H14 care prin nitrare cu
amestec sulfonitric formează un singur mononitroderivat?

1 punct
2. Hidrocarbura aromatică C10H14 prin clorurare catalitică formează doi izomeri
monocloruraţi. Ce structuri corespund pentru hidrocarbura respectivă?

2 puncte
3. Preparaţi propenele marcate izotopic (C* = C14):
C*H2 = CH – CH3 CH2 = C*H – CH3 CH2 = CH – C*H3

A B C
folosind C*H3OH ca sursă de carbon.

Compuşii A şi C prin clorurare la temperatură formează acelaşi amestec
echimolecular de doi izomeri. Care sunt aceşti doi compuşi şi cum se explică acest

☺☺☻☺☺
• Observaţia lui Einstein
Atâta timp cât teoremele matematice sunt legate de realitate, nu sunt sigure;
atâta timp cât sunt sigure, nu sunt legate de realitate.
• Legea lui Tenenbaum
Cele mai interesante rezultate se obţin o singură dată.
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rezultat?
3 puncte

4. Amestecul a două alchene C6H12 se supune următoarelor transformări:
a. prin hidrogenare în prezenţă de Ni se formează un singur alcan;
b. prin ozonizare şi descompunere reductivă se formează 4 compuşi

care reacţionează fiecare cu reactivul Tollens. Unul dintre aceştia este
aldehida izo-butirică;

Determinaţi structura celor două alchene.
Dacă dintre cei trei compuşi neidentificaţi numai doi ar fi avut caracter reducător,
ce structură ar corespunde pentru alchenele din amestec?

3 puncte
5. Scrieţi reacţiile sărurilor de arildiazoniu:

a. cu eliminarea azotului;
b. cu păstrarea azotului.

1 punct

prof. dr. ing. Iosif Schiketanz
Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Chimie Industrialã

Clasa XII-a (total 10 puncte)
1. Preparaţi alcoolii secundari şi terţiari cu formula C6H14O pornind de la materii
prime cu cel mult 4 atomi de carbon.

2 puncte
2. Propuneţi metode pentru obţinerea alcoolilor:

C6H5 CH

OH

CH3 C6H5 C

OH

CH3

CH3

C6H5 C

OH

C6H5

CH3

C6H5 C

OH

C6H5

C6H5

A B C D

CH2OH
OH

CH3

CH

OH

EF G

☺☺☺☻☺
• Legea lui Sevareid
Cauza principală a problemelor sunt soluţiile.
• Legea lui Mayer
Dacă faptele nu se conformează teoriei, trebuie înlăturate.
• Legea lui Lynbott
Înţelepciunea şi cunoaşterea cresc în proporţie inversă cu vârsta.
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2 puncte
3. Cum se pot obţine următorii compuşi:
a) 1-bromo-2,3-diclorobutan;
b) 1,4-dicloro-2,3-dibromobutan;
c) 1-vinil ciclopentenă;
d) cis-4-octenă.

2 puncte
4. Completaţi structurile necunoscute din şirul de transformări:

A
hidrocarbura

M=92
H- 8.7%

1) KMnO4

2) H+ B
(NE=5)

HNO3
H2SO4

C
(N - 8.3%)

Zn/NH4Cl
H2O

D Ecat H+

Compuşii D şi E sunt izomeri.
Formulaţi mecanismul transformării din ultima etapă.

2 puncte
5. Propuneţi succesiuni de reacţii pentru a prepara:
a) 4,6-dicloro-1,3-dinitrobenzen;
b) acid 3,5-dicloro salicilic;
c) 4-cloro-2,5-dimetil acetanilida.

2 puncte

Prof. dr. ing. Iosif Schiketanz
Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de Chimie Industrialã

☺☺☺☺☻
• Legea lui Harden
Ori de câte ori îţi vine o idee grozavă, afli că altcineva s-a gândit la ea cu mult
înainte.
• Legea lui Price
Oamenilor de ştiinţă care dispreţuiesc constrângerile cercetării organizate le
place să spună că un adevărat cercetător nu are nevoie decât de un creion, o
foaie de hârtie şi un creier. Dar ei spun asta la recepţii academice, nu la alocări
de bugete.
• Legea lui Hein
Problemele care merită să fie atacate îşi dovedesc valoarea abia când atacă la
rândul lor.
• Formula ideii ( a lui Anthony Chevins)
Creierul unui om plus cel al altui om vor produce cam jumătate din câte idei ar
fi produs unul singur.
• Legea lui Cohn
Cu cât îţi petreci mai mult timp raportând ceea ce faci, cu atât ai mai puţin timp
pentru a face ceva. Stabilitatea se obţine când îţi petreci tot timpul nefăcând
nimic, dar raportând sistematic despre nimicul pe care îl faci.
(*** “Legile lui Murphy”, Editura Universal Dalsi, 1995)
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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 Oficiul Poştal 12, Căsuţa Poştală 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
Oficiul Poştal 12, Căsuţa Poştală 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
Oficiul Poştal 12, Căsuţa Poştală 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
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