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GAURA DE OZON
Atmosfera primară a Pământului era diferită de cea actuală având un caracter
reducător datorită absenţei oxigenului. Lipsa stratului protector de ozon făcea ca viaţa
să nu fie posibilă decât în mediul acvatic, apa absorbind radiaţia ultravioletă. Prin
eliminarea în atmosferă a unor cantităţi din ce în ce mai mari de oxigen prin procesele
de fotosinteză, o serie de organisme au trecut la utilizarea oxigenului prin respiraţie
aerobă. Deşi au început să fie utilizate în respiraţie cantităţi din ce în ce mai mari de
oxigen, totuşi cantităţile de oxigen eliberate prin fotosinteză depăşeau cu mult pe cele
consumate în respiraţie. Astfel, concentraţia oxigenului în atmosferă a crescut
continuu. În straturile superioare ale atmosferei, radiaţiile UV au început să scindeze
moleculele de oxigen ajunse în această zonă şi a condus la formarea ozonului, cu
capacitate de a absorbi aproape în totalitate aceste radiaţii:
O2 + hν → O2*
O2* → O + O
O2 + O → O3
unde: O* semnifică o moleculă de oxigen activată în urma iradierii.
Ozonul este o substanţă periculoasă pentru viaţă datorită caracterului său
puternic oxidant. La nivelul mării, aerul necontaminat conţine aproximativ 0,03-0,1
ppm, putând să atingă într-o zonă intens populată până la 1 ppm O3. La concentraţii
mai mari de 0,6-0,8 ppm scade capacitatea vitală a organismului, apar tulburări în
difuzia dioxidului de carbon datorită edemului pulmonar instalat. Aceste efecte au fost
resimţite în zborurile de cursă lungă ce se desfăşoară la altitudini mai mari de 13-15
km. Prin măsurarea concentraţiei de ozon în avioanele care zburau în stratosferă s-au
constatat valori de şase ori mai mari faţă de concentraţia admisă.
Concentraţia ozonului creşte cu altitudinea înregistrându-se un maxim la 20-30
km şi poate varia de la o zi la alta, mediile lunare indicând variaţii sezoniere. Cea mai
mare parte din ozon se formează şi se distruge în zona cuprinsă între latitudinile 300 N
şi 300 S la altitudini de peste 30 km. Aici se desfăşoară în permanenţă ciclul natural al
ozonului. O cantitate mică de ozon se scurge spre regiunile polare. La latitudini peste
300 N şi respectiv 300 S concentraţia ozonului este determinată de un echilibru între
ozonul adus de vânturi şi pierderile lente de natură chimică.
Termenul de gaură de ozon desemnează fenomenul, apărut în anii ’70, de
rarefiere a stratului de ozon stratosferic deasupra Antarcticii, în special la sfârşitul iernii
australe, adică în lunile septembrie şi octombrie. Odată cu încălzirea atmosferei,
concentraţia ozonului revine la concentraţii apropiate de cele normale.
O unitate Dobson (UD) = echivalentul unui strat de ozon (la 00C şi 1 atm) de
grosime 0,01 mm; la exprimarea concentraţiei ozonului considerându-se că ozonul
existent deasupra unei anumite suprafeţe de sol este comprimat într-o coloană la 00C
şi 1 atm.
Pe de altă parte, ciclul natural al ozonului protejează viaţa de pe pământ, dar din
păcate, este puternic perturbat de activităţile antropice. Utilizarea pe scară largă a
sistemelor de răcire a determinat găsirea unor înlocuitori pentru agenţii de răcire clasici
(NH3 lichid, SO2 lichid ş.a.) care erau prea corozivi. S-a ajuns astfel la sinteza pe scară
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largă şi utilizarea unor derivaţi halogenaţi volatili ai hidrocarburilor, fluoroclorocarburi,
în speţă freonii (CF2Cl2, CFCl3), halonii ce conţin brom etc. Asemenea compuşi sunt
inerţi din punct de vedere chimic şi foarte eficienţi ca agenţi de răcire. În paralel cu
tehnicile de răcire, au fost găsite şi alte aplicaţii, unele spectaculoase, pentru aceşti
compuşi, astfel încât consumul anual a crescut foarte mult şi evident s-au extins
instalaţiile de producere.
Problema apare datorită faptului că fiind inerţi chimic (nu există posibilitatea
degradării lor la nivelul troposferei) şi totodată foarte volatili, ei se pot dispersa în
atmosferă şi pot ajunge în stratosferă.
În urma măsurătorilor de concentraţii: de ozon, de conţinut în aerosoli şi de alte
specii chimice (ClO, BrO, ClONO2, HCl, HNO3, vapori de apă etc.) şi a stabilirii unor
profile de temperatură în atmosferă, s-a încercat să se stabilească efectul catalitic de
distrugere a stratului de ozon de către clorofluorocarburile (CFC) sau alte specii
chimice.
Fotografiile făcute din satelit au indicat că această “gaură” se roteşte în jurul
Polului Sud şi revine în poziţia iniţială după o săptămână.
Principalele teorii emise privind cauzele formării găurii de ozon sunt:
3. Teoria solară (Linwood Callis) este o teorie ce poate fi valabilă la scara
întregii planete şi consideră că distrugerea ozonului este catalizată de speciile cu azot
activ care include şi oxizii de azot. În zonele superioare ale atmosferei, azotul activ se
formează prin interacţia particulelor de mare energie provenite de la soare cu
moleculele de azot. Particulele din fluxul solar (electronii şi protonii) tind să se
aglomereze la poli datorită câmpului magnetic al Pământului, iar în timpul iernii polare
speciile cu azot coboară în stratosferă unde pot persista 3-4 ani. Conform acestei
teorii, deasupra Antarcticii ar trebui să existe o concentraţie mare de oxizi de azot, iar
pierderea de ozon să fie mai pronunţată la partea superioară a atmosferei.
Determinările efectuate nu au confirmat însă aceste consecinţe ale teoriei solare şi au
stabilit că în interiorul găurii de ozon concentraţia oxizilor de azot este mai mică decât
în orice altă zonă a lumii, iar scăderea concentraţiei ozonului se înregistrează în
straturile inferioare ale atmosferei, între 12-20 km;
3. Teoria dinamică sau meteorologică consideră că modificările concentraţiei
ozonului se datorează circulaţiei curenţilor atmosferei deasupra Antarcticii, formării
curenţilor de aer foarte rece (-900C), fenomen numit vortex. Această teorie consideră
că procesul de distrugere catalitică a ozonului are loc în reacţii eterogene, ce se
desfăşoară la suprafaţa norilor, această zonă fiind singura unde se formează nori
stratosferici pentru o perioadă îndelungată. Această teorie nu explică scăderea
concentraţiei de ozon numai până la latitudinea de 450;
3. Teoria chimică a fost emisă în urma determinărilor efectuate de experţii NOE
(National Ozone Expedition) în 1986 şi susţine că ozonul este distrus prin intermediul
lanţului catalitic al speciilor halogenate active. Expediţia a determinat în stratosferă
cantităţi relativ mari de monoxid de clor (ClO), de 100 de ori mai mari decât în zonele
temperate.
La nivelul stratului de ozon şi deasupra acestuia, radiaţia UV nefiltrată rupe
lanţurile chimice din freoni şi are loc eliberarea atomilor de halogen. Aceştia sunt
extrem de reactivi şi se combină cu un atom de oxigen din molecula de ozon, cu care
formează oxidul de halogen, care este puţin stabil şi reacţionează cu un atom liber de
oxigen. Atomul de halogen astfel eliberat reacţionează cu o nouă moleculă de ozon. În
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acest fel, un singur atom de clor (sau alt halogen) poate distruge până la o sută de mii
de molecule de ozon, conform reacţiilor de mai jos sau a altor mecanisme:
CF2Cl2 + hν → CF2Cl. + Cl.
CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl.
Cl. + O3 → ClO + O2
ClO + O → Cl + O2
şi prin intermediul radicalului clor, lanţul reacţiilor continuă.
În condiţiile climaterice extreme de deasupra Antarcticii, procesul este accelerat
de prezenţa cristalelor de gheaţă din norii stratosferici, astfel explicându-se diminuarea
mai accentuată a stratului de ozon de la acest nivel.
Majoritatea compuşilor chimici implicaţi în distrugerea stratului de ozon
acţionează şi ca gaze de seră contribuind la schimbările climaterice globale.
Moleculele de CFC sunt de zece ori mai eficiente în captarea energiei termice faţă de
dioxidul de carbon, contribuind cu 10-15% din creşterea globală a temperaturii.
Principalele efecte ale distrugerii stratului de ozon sunt:
- modificarea stratificării termice a atmosferei având drept consecinţă apariţia
modificărilor climatice;
- reducerea efectului de seră realizat de stratul de ozon;
- modificări în distribuţia pe verticală a ozonului cu creşterea concentraţiei
ozonului troposferic şi scăderea concentraţiei ozonului stratosferic;
- creşterea intensităţii radiaţiei ultraviolete cu lungimi de undă cuprinse între
280-315 nm, au efecte negative asupra organismelor vii.
Efectul negativ cel mai important al distrugerii stratului de ozon fiind acesta din
urmă.
Asupra sănătăţii umane, degradarea stratului de ozon, determină apariţia unor
maladii ale ochilor: la cornee (fotocheratitis), la cristalin (cataractă), la retină
(degradare), maladii ale pielii (cancerul pielii) şi maladii infecţioase.
Asupra unor tipuri de vegetale, aceleaşi radiaţii ultraviolete determină reducerea
activităţii de fotosinteză şi a eutrofizării, iar asupra altora scăderi ale producţiei.
Acţiunea asupra ecosistemelor acvatice se manifestă prin degradarea strategiilor de
adaptare (orientare, mobilitate), a funcţiilor psihologice, dezvoltarea anormală a
organismelor marine (peşti, larve).
Distrugerea stratului de ozon are implicaţii negative şi asupra unor materiale de
construcţii şi în special asupra materialelor plastice dure, care crapă şi se decolorează.
Măsurile de protecţie a stratului de ozon au în vedere, în primul rând,
respectarea Convenţiei de la Viena şi a Protocolului de la Montreal.
Convenţia de la Viena “Protecţia stratului de ozon”, intrată în vigoare în anul
1985, se referă la găsirea de “substanţe şi tehnologii alternative”, la efectuarea de
cercetări şi furnizarea de cunoştinţe referitoare la substanţele care determină
distrugerea stratului de ozon.
În 1988, s-a semnat la Montreal “The Montreal Protocol of Substances That
Deplate the Ozon Layer” de către 36 de naţiuni, producătoare a 90% din producţia
mondială de freoni şi haloni (clorofluorocarburi, respectiv clorofluorobromocarburi), care
prevedea “îngheţarea” la 1 ianuarie 1989 a producţiei de haloni la nivelul anului 1986 şi
reducerea producţiei de clorofluorocarburi cu 50% până la mijlocul anului 1998,
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interzicerea fabricării anumitor tipuri de CFC şi prevedea controlul internaţional al
producţiei şi al preţurilor la acest tip de produse.
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CONSUMUL DE DROGURI - CAUZE ŞI IMPLICAŢII
1. Atitudinea faţă de droguri – o problemă complexă
Ce este drogul? O substanţă a cărei utilizare creează dependenţă fizică şi
psihică şi tulburări grave ale activităţii mentale, percepţiei şi comportamentului.
Consumul de droguri este deja o problemă majoră a învăţământului românesc.
Drogurile reprezintă unele dintre cele mai răspândite substanţe care dau naştere
la căi de acces către stările modificate ale conştiinţei. Experimentarea acestora poate fi
fatală sau poate duce la o depemdenţă totală în şase săptămâni.
Fie că admitem, fie că nu, trăim într-o „cultură a drogurilor”. Adolescenţii aflaţi în
creştere pot deprinde viciul drogurilor mult mai repede decât un adult. Primii ani ai
adolescenţei sunt destul de dificili, iar unii tineri aleg să treacă prin această perioadă
anesteziindu-se cu substanţe chimice. Ei nu vor face altceva decât să întârzie sau să
inhibe procesul de maturizare.
Consumul de droguri este alături de vagabondaj, abandonul şcolar şi suicidul
unul dintre principalele comportamente deviante ale tinerilor. Aceste comportamente
au un caracter preponderent învăţat/achiziţionat care este susţinut de rolul mediului
natural şi social în producerea actelor atipice. Modificarea comportamentului
(învăţarea) are, în principal, un caracter social.
Toate modelele explicative ale comportamentelor normale, deviante sau
dependente iau în consideraţie atât situaţia (factorii de mediu) cât şi personalitatea.
Stimulii din mediul înconjurător nu acţionează nemijlocit ci prin intermediul
personalităţii care, la rândul ei, se formează sub influenţa culturii, a societăţii.
Folosirea drogurilor este doar un simptom al unei probleme mult mai adânci.
Spre exemplu, mânia este una din cauzele folosirii drogurilor. Principala cauză a
mâniei multor copii este aceea că nevoile lor emoţionale nu sunt satisfăcute. Copilul
trebuie să se simtă iubit şi să primească iubire de la părinţii lui pentru a se dezvolta
normal. Negarea constantă a iubirii şi a atenţiei este foarte dăunătoare unui copil, iar
drogurile sunt o cale convenabilă pentru un copil neiubit de a-şi alina suferinţa şi
mânia.
Mânia reprimată are ca rezultat un comportament pasiv-agresiv care este antiorice. Deoarece consumul de droguri este anti-autoritate, copiii care nu îşi pot controla
furia sunt înclinaţi spre consumul de droguri.
În ansamblu, cauzele consumului de droguri sunt multiple – depresia
adolescentină, influenţa anturajului, presiunea grupului de apartenenţă, curiozitatea,
conflictele intrafamiliale, confuzia identitară, lipsa de comunicare între părinţi şi copii,
compensarea dificultăţilor unor subiecţi de a tolera frustrările etc; nu se poate
determina o serie de motivaţii stricte valabile pentru fiecare pacient în parte.
2. Caracteristicile generale ale consumatorilor de droguri
Toxicomania sau dependenţa de droguri este o stare psihică şi somatică
rezultând din interacţiunea dintre un individ şi un produs psihoactiv (psihotrop) specific,
având ca urmare tulburări de comportament şi alte reacţii care presupun o anumită
dorinţă permanentă, periodică de a consuma droguri pentru a obţine anumite efecte
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psihice. Această stare duce la obişnuinţă şi la dependenţa de aport a drogului, care
atunci când este suprimat, declanşează tulburări severe de diferite grade, forme şi
intensităţi în cazul indivizilor respectivi. Dependenţa este în fapt o stare de intoxicaţie
cronică, fiind cu atât mai frecventă şi mai gravă cu cât dozele utilizate sunt mai mari şi
durata administrării este mai lungă.
Substanţele capabile să provoace toxicomanie şi dependenţă au acţiuni
psihofarmacologice variate. Unele dintre ele sunt sedative – cum ar fi
barbituricele,benzodiazepinele, alcoolul etilic etc.Altele – amfetaminele, cocaina,
cafeina sau nicotina - sunt stimulante ale sistemului nervos central. Unele din ele sunt
halucinogene, spre exemplu dietilamida acidului lisergic (LSD) sau fenciclidina (PCP).
Altele produc modificări disociative greu de imaginat cum este, spre exemplu,
tetrahidrocanabinolul conţinut în haşiş sau marijuana.
Principala caracteristică a consumatorilor de droguri este tinereţea. Marea
majoritate a toxicomanilor români se afla la vârstele tinereţii şi adolescenţei, media de
vârstă înregistrând o continuă scădere: de la 18-22 de ani (la începutul anului 1977) la
15-18 ani în prezent. Deşi ponderea băieţilor este în continuare mai mare decât cea a
fetelor, se constată o tendinţă clară de reducere a acestui decalaj; de la un raport de
3 :1 în anii ’96-’97 la un raport de 2 :1 în prezent. Tinerele devin dependente de droguri
sub influenţa partenerilor sau din dorinţa de a slăbi.
Drogurile consumate de tinerii români sunt în principal heroina şi marijuana,
urmate de ecstasy, amfetamine şi chiar cocaină. Un aspect important în cazul heroinei,
drogul cel mai utilizat şi cel mai periculos, este modalitatea de administrare. Trecerea
de la perioadele de început (anii ’96-’97) când heroina se consuma prin inhalare sau
prizare la perioada actuală, când majoritatea heroinomanilor se injectează semnifică
intensificarea fenomenului.Injectarea este o formă de administrare mult mai sofisticată
dar mai eficientă, tinerii consumatori români fiind practicanţi avansaţi ai acestui
comportament deviant şi dependent.
Nivelul de instruire al acestei categorii de tineri este mult mai scăzut faţă de cel
al colegilor de generaţie. Astfel, majoritatea adolescenţilor şi tinerilor consumatori de
droguri se opresc la primele clase de liceu; doar o mică parte dintre ei promovează
liceul şi se înscriu la forme de învăţământ superior, aproape întotdeauna la cel privat,
unde nu există un examen de admitere exigent.
O altă cauză este presiunea grupului; în funcţie de nivelul stimei lor de sine, de
gradul de profunzime al idealului lor în viaţă, de raporturile cu familia, de rezultatele lor
şcolare, de imaginea pe care o au despre sine şi pe care vor s-o promoveze în faţa
celorlalţi, adolescenţii au capacităţi diferite de rezistenţă la presiunea pe care anturajul
lor o exercită. Este foarte important să ştii cum să spui „NU” ceea ce demonstrează că
ai o personalitate puternică. Este important ca tinerii să fie ei înşişi chiar dacă ceilalţi
gândesc diferit.
Problemele în familie, la şcoală, cu prietenii, precum şi izolarea de colectivitate
constituie o altă cauză care îi determină pe tineri să evadeze din realitate consumând
droguri. Unii le consumă pentru a ascunde sau pentru a depăşi problemele zilnice pe
care le au şi aici putem menţiona: divorţul părinţilor, abuzul sau indiferenţa părinţilor
sau a şcolii.
În prezent consumatorii de droguri provin din toate mediile sociale, neputânduse vorbi de apartenenţa lor (mai exact, a părinţilor) la o anumită categorie socială, cu
venituri mari sau poziţie socială. Este cert însă că tinerii toxicomani români provin, în
principal, din medii familiale problematice. Este vorba de medii familiale tensionate şi
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conflictuale (chiar dacă uneori acestea sunt disimulate). Literatura de specialitate
descrie în acest sens „familiile fără crize aparenţe”, familii destrămate chiar, unde
adolescenţii şi tinerii nu găsesc climatul echilibrat şi securizant de care au nevoie. În
aceste familii se consumă în mod obişnuit alcool, tutun sau medicamente, existând
deja un pattern dependent (pattern adictiv).
Adolescenţii şi tinerii care consumă droguri sunt potenţiali delincvenţi, deoarece
dependenţa şi duritatea sindromului de abstinenţă (sevrajul) îi determină să apeleze la
orice căi pentru a obţine banii necesari procurării drogului. Primul pas (după vinderea
obiectelor personale, furtul banilor şi al obiectelor de valoare din casă) este
angrenarea în micul trafic stradal şi furturile din buzunare, după care urmează furturile
din maşini şi infracţiunile comise cu violenţă.
I.
Droguri naturale
a)
Marijuana
De-a lungul timpului a fost folosită în diferite culturi pentru optimizarea stării de
spirit, a percepţiei, cu alte cuvinte, pentru a amplifica starea de veghe şi luciditate, ea
fiind după alcool, cel mai popular “drog recreativ”.
În 2002, 31,6% dintre liceenii bucureşteni consumatori de droguri erau
dependenţi de marijuana (termenii de stradă sunt: Mary Jane, iarba, Mătuşa Mary,
gangster). Studiile făcute arată că o persoană care fumează 5 ţigări “joint” pe
săptămână consumă la fel de multe chimicale ca şi una care fumează un pachet de
ţigări pe zi.
Marijuana – drog de gradul I (A) – cauzează modificări asupra biochimismului
creierului. Este inhibată acţiunea acetilcolinei – un neurotransmiţător al informaţiei de
la o celulă la alta – astfel explicându-se efectul ei negativ asupra memoriei, dificultăţile
de vorbire, scăderea bruscă a performanţelor şcolare.
Fumatul marijuanei are implicaţii majore la nivelul comportamentului, al stărilor
afective. Ea împiedica sau îngreunează coordonarea mişcărilor, determină pierderea
abilităţilor şi a funcţiilor perceptive şi senzoriale.
Schimbările rapide de stări determină scurte perioade de anxietate, confuzie,
uneori chiar forme asemănătoare dezordinii mentale, comportament ascuns care
include înstrăinarea, retragerea, frecvente probleme de relaţionare sau dispute cu
prietenii, deteriorarea relaţiilor cu membrii familiei, discuţii permanente despre
marijuana şi utilizarea ei.
b)
Cocaina
Cu mult timp în urmă era extrasă din plantele de cocam frunzele fiind mestecate
de amerindienii peruani şi din ţări ale Africii de Sud. Albert Niemann reuşeşte să
extragă dintr-o substanţă cristalină derivată din frunzele de coca o formă pua de
cocaină, iar în S.U.A. utilizarea drogului a fost interzisă încă din 1914.
Unul din primele studii referitoare la efectele cocainei a fost descris de Freud in
1885. El a încurajat folosirea cocainei în una din expunerile sale. El nota: „o veselie şi
o permanentă euforie ce nu diferă în nici un fel de euforia naturală a unei persoane
sănătoase. Percepi o sporire a autocontrolului şi posezi mai multă vanitate şi
capacitate de muncă. Cu alte cuvinte, eşti cu totul normal şi este foarte greu de crezut
că te afli sub influenţa vreunui drog. Activitatea fizică sau mentală intensivă este
executată fără nici o oboseală. Acest rezultat este plăcut, fără a avea alte reacţii
adverse neplăcute care urmează euforiei date de alcool” Nu după mult timp, Freud si-a
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retras aceste declaraţii, în urma tratării unui prieten cu cocaină. Rezultatele au fost
dezastruoase: prietenul său a dezvoltat o adicţie (dependenţă fizică) ce a dus la deces.
În ciuda tuturor faptelor, cocaina provoacă o foarte mare dependenţă fizică. În doze
mari apar iritabilitatea şi starea de depresie. Consumatorii de cocaină pot trăi aceleaşi
simptome ca şi consumatorii de amfetamină.
Cocaina este stimulator al creierului şi unul dintre cele mai puternice droguri
care dau dependenţă (termeni de stradă: “coke”; zăpadă, marele C, doamna).
Este un drog de gradul I (A) ale cărui efecte asupra psihicului includ în mod
obişnuit – paranoia, delirul de persecuţie, halucinaţiile vizuale, auditive şi tactile,
creşterea numărului de acte iraţionale, nervozitatea, neîncrederea, depresia şi lipsa
motivaţională.
Cocainomania (intoxicaţia cronică) apare ca urmare a consumului repetat,
datorită efectului euforizant. Acest drog dezvoltă toleranţă şi dependenţă fizică de mică
intensitate, dar dependenţă psihică mare.
Toxicomania se instalează în trei stadii:
o cu tulburări fizice;
o cu tulburări neuropsihice;
o cu tulburări de comportament şi atitudini antisociale.
Repetarea autoadministrărilor are ca efect scăderea memoriei, pierderea
ponderală, degradarea mentală, morală şi fizică, indivizii respectivi devenind complet
lipsiţi de voinţă şi manifestând o atitudine agresivă şi tendinţe spre a comite acte
antisociale.
Cocaina fumată poate duce la un comportament deosebit de agresiv. În cazul
dependenţei, în momentul opririi, consumatorul poate intra în stare de depresie. După
expuneri frecvente la efectele cocaineianumite căi ale sistemului limbic (structuri ale
creierului legate de emotivitate şi motivaţie) sunt mult mai sensibile la un tip de
convulsii similare epilepsiei.
c)
Heroina (diacetilmorfina)
Este un derivat se semisinteză şi interzisă ca medicament, fiind cel mai puternic
dintre toţi derivaţii morfinei. Ea induce cu foarte mare uşurinţă heroinomania, o
toxicomanie mai gravă decât morfinomania,fiind ultimul drog la care recurg
toxicomanii. Se biotransformă prin dezacetilare, formându-se acetilmorfina şi morfina
care se conjugă şi se elimină renal.
Caracteristicile heroinomaniei sunt asemănătoare cu ale morfinomaniei, dar mult
mai grave, efectul euforizant fiind cel mai puternic.Indivizii prezintă stări de euforie, de
anxietate, insomnii, haucinaţii, modificări ale voinţei, atenţiei, afectivităţii,
comportamentului. Trecerea procurării drogurilor necesare în prim-planul existenţei
toxicomanului şi neglijarea concomitentă a obligaţiilor familiale, profesionale şi sociale,
cu abandonarea preocupărilor de igienă personală şi a cerintelor culturale determină
degradarea continuă etico-morală şi socială.
Pericolul cel mai mare pentru sănătatea consumatorului este supradozarea,
care poate conduce la deces (în Suedia este prima cauză de deces la subiecţii între 18
şi 35 de ani) consecutiv deprimării centrilor respiratori şi edemului pulmonar.
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II.
a)

Droguri de sinteză
Ecstasy (metilen-dioxi-metilamfetamina)

Este un drog sintetic ce determină apariţia unor halucinaţii asemănătoare cu
cele generate de consumul amfetaminelor; este energizant, creează o intimitate
proprie stărilor de reverie, emoţie şi euforie (termeni de stradă: E, Adam, X, M, extaz).
Este un drog de gradul I (A) ce a pătruns în România acum 3 ani. Efectele pe
termen scurt ale dependenţei includ: dificultăţi psihologice, stări de confuzie, depresii,
stare de anxietate, paranoia. Cercetările recente îl asociază cu lezarea pe termen lung
a unor părţi ale creierului ce îndeplinesc funcţii importante în gândire şi memorie.
b)

L.S.D. (dietilamida acidului lisergic)

Este cel mai puternic halucinogen cunoscut astăzi ce a fost sintetizat de
farmacist dr. A. Hoffman, în 1938. Ca derivat al acidului lisergic se poate prepara în
laborator pornind de la acidul lisergic sau ergotonina; este o substanţă cristalină, fără
gust şi miros, solubilă în apă şi alcool.
Este drog de gradul I (A) considerat “compusul suprem al dezintegrării
interioare.” Când LSD-ul este administrat în doza pentru efecte psihodisleptice se
produce o stare psihotică temporară sau “trip.” Un subiect la care se manifestă “bad
trips” este conştient, dar anxios şi poate dezvolta raţionamente paranoide sau bizare;
de asemenea, el poate fi combativ şi autodistructiv. Efectele LSD pe termen scurt sunt
imprevizibile şi depind de cantitatea consumată, organizarea şi dispoziţia subiectului,
împrejurările în care drogul este consumat.
Atunci când apare o problemă legată de droguri trebuie luat în considerare
copilul/tânărul ca întreg şi trebuie examinată fiecare zonă a vieţii lui. Nu se poate să
dăm pur şi simplu, vina pe «altcineva decât pe copii», să căutăm un tratament pentru
dependenţa fiziologică şi să considerăm problema rezolvată. Problema trebuie căutată
mult mai adânc decât în simpla dependenţă fiziologică, iar părinţii trebuie să fie total
implicaţi în viaţa copiilor, nu în sensul de a merge cu ei oriunde, ci în sensul de a le
cunoaşte prietenii, profesorii, antrenorii, liderii şi îndrumătorii de la alte activităţi
extraşcolare. Părinţii trebuie să ştie ce se întâmplă cu adevărat la şcoală. Un mit destul
de răspândit astăzi este acela potrivit căruia copilul/tânărul consumă droguri, inclusiv
alcool, sub presiunea celor de vârsta lui. Acesta nu este însă răspunsul la întrebarea:
«DE CE ?». A descoperi «de ce» s-a apelat la droguri face parte din procesul de
vindecare, iar problemele legate de droguri au legătură cu toate zonele vieţii:
emoţională, psihologică, spirituală, socială etc. Ca urmare, pentru a ajunge la fondul
problemei, trebuie atinsă fiecare zonă a vieţii copilului/tânărului şi este absolut necesar
ca părinţii să fie implicaţi.
Toate drogurile descrise au efecte profunde asupra SNC şi orice individ poate
deveni dependent fizic sau psihologic de oricare dintre acestea. Faptul că până şi
elevii de 11-12 ani consumă droguri este extrem de îngrijorător nu numai pentru că
acestea afectează SNC care este in procesul de dezvoltare, ci şi pentru că o implicare
timpurie în consumul de droguri prevesteşte o folosire extensivă a drogurilor mai târziu.
Asta înseamnă că consumul unui drog va duce în mod invariabil la consumul altor
droguri în serie. Elevii se opresc la diferite stadii ale consumului.(Kandel,1975).
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Prin efectele sale asupra sănătăţii organismului şi asupra relaţiilor sociale şi
comportamentului indivizilor creşterea consumului de droguri pune în pericol sănătatea
populaţiei şi liniştea publică, viaţa socială în ansamblu, de unde rezultă că tinerii
trebuie formaţi şi educaţi în sensul respectării afirmaţiei «Da, vieţii. Nu, drogurilor !».
Bibliografie:
1. Atkinson, R. –Introducere în psihologie, Ed. Tehnica, Bucureşti,
2. Cotrău, M. – Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991;
3. Fulga, Ion –Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2004.
Asist.univ. Domnica Samargiu
Universitatea „Ovidius” Constanta

15

MIEREA
Mierea aurie, dulce şi parfumată, pe care o ştim cu toţii, este rezultatul muncii a
mii şi mii de albine. Este bine de ştiut că mierea are o multime de calităţi. Astfel, 1kg de
miere are valoarea a 50 de ouă sau a 5 litri de lapte sau a 40 de portocale. Pe lânga
faptul că este foarte hrănitoare, mierea este şi un foarte bun medicament: previne
durerile de stomac, alungă insomniile, vindecă zgârieturile şi rănile uşoare ale pielii.
Cele mai multe lucruri pe care le facem în viaţă sunt rezultatul obişnuinţei. Chiar
şi faptul că mâncăm este în mare parte o obişnuinţă. Locuitorii din Vermont au un
profund respect faţă de albină, pentru întelepciunea ei în materie de hrănire; în câmp
ea alege florile care au cel mai bun nectar pentru fabricarea unui aliment perfect.
Datorită unui instinct infailibil, albina poseda o metoda proprie pentru a controla
calitatea florilor pe care le vizitează pentru a colecta nectar. Ea ştie dacă ăi când florile
nu corespund „normelor” sale şi trece la altele.
Auzim uneori spunându-se „trebuie sa avem încredere în cineva; de ce nu în
albină?”. În aceste cuvinte este mai mult adevăr decât poezie. Mierea umple toate
golurile care pot apărea în hrana zilnică. Cei care cunosc valoarea alimentară a mierii
sunt mai dispuşi s-o consume în mod regulat decât cei care au numai cunoştinţe vagi
despre ea. Medicul care ştie ce poate oferi organismului uman mierea o include
deseori în regimul alimentar al pacienţilor.
Nu este deloc simplă teorie, ci s-a dovedit neîndoielnic că bacteriile nu pot trăi
în miere pentru motivul că aceasta constituie o excelentă sursă de potasiu. Potasiul
extrage din bacterii apa esenţială existenţei lor.
Dovezile despre folosirea mierii datează încă din zilele când omul trăia în
peşteri. Cineva a găsit un cuib de albine şi curios, a gustat din lichidul auriu pe care-l
conţinea. I-a plăcut şi l-a dus acasă, familiei sale, iar atunci când şi-au dat seama de
valoarea acestui produs, oamenii au început să căute sistematic cuiburile de albine
pentru a recolta mierea din ele.
Timp de milenii mierea produsă de albine din nectarul florilor a fost singurul
aliment dulce la dispoziţia omului. În anii următori au apărut numeroşi concurenţi ai
mierii, sub forma de zaharuri, ţinzând să o înlocuiască. Acesta rămâne totuşi singurul
produs dulce care oferă calităţi dătătoare de viaţă ce nu se găsesc în nici un aliment.
Majoritatea dintre noi am început abia acum să ne dăm seama că alimentaţia
obişnuită este vădit lipsită de elemente minerale necesare. Ne-am obisnuit cu prea
multe alimente sărăcite prin prelucrare şi care deci nu mai posedă proprietăţi
vitalizante. Pentru acest motiv trebuie să stabilim ce minerale lipsesc din regimul
nostru alimentar obişnuit şi cum pot fi ele recuperate.
Ţinănd seama ca organismul are nevoie de minerale pentru a sustine şi
întreţine sănătatea, să examinam conţinutul de minerale a mierii.
În miere se găseşte fier, cupru, mangan, siliciu, clor, potasiu, sodiu, fosfor,
aluminiu şi magneziu. Toate provin din solul în care cresc plantele; prin vasele
acestora, ele trec în nectar – substanţa de bază pentru albine în producerea mierii.
Este aşadar firesc ca mineralele din miere să varieze în funcţie de nectar, adică în
ultimă analiză de resursele minerale ale solului pe care creşte flora respectivă.
Profesorul H. A. Schuette, de la catedra de chimie a Universităţii din
Wisconsin, spune următoarele despre conţinutul de minerale din miere: „Dintre aceste
elemente esenţiale mai noi, cuprul, fierul şi magneziul par a se afla în cantităţi mai
mari în mierea de culoare închisă decât în cea de culoare deschisă”. Din punctul de
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vedere al nutriţionistului, fierul este important pentru că sta la baza substanţei colorate
din sânge, hemoglobina. Această substanţă, pe care noi o extragem din alimente, are
o anumită proprietate şi anume de a transporta spre ţesuturile noastre oxigenul atât de
important. Dacă hemoglobina nu ar contine fier, nu ar avea proprietatea de a reţine
oxigenul.
Care sunt vitaminele conţinute în miere? Fiind un produs perfect al naturii, ne
putem aştepta în mod firesc ca să conţină şi vitamine. Polenul multor flori conţine o
cantitate mai amre de vitamina C decât aproape orice fruct, zarzavat sau legumă.
Mierea conţine polen şi firesc, sorturile de miere care conţin o cantitate mai mare de
polen vor avea mai multă vitamina C decât altele.
Lăsând la o parte faptul – de importanţă secundară – că mierea constituie o
variaţie binevenită şi un delicios accesoriu la meniu, ea rămâne un aliment constructiv,
plin de elemente de care corpul are nevoie pentru dezvoltare şi refacere. Ea este o
sursă rapidă de energie, ceea ce o face plăcută ca accesoriu la micul dejun, asigurând
organismului energia necesară pentru a începe cu bine activitatea zilnică. Iată
avantajele pe care le are mierea faţă de alte zaharuri:
− nu este iritantă pentru mucoasa aparatului digestiv;
− este asimilată uşor şi repede;
− satisface rapid cererea de energie a organismului;
− pentru atleţi şi alte persoane care au nevoie de multă energie, constituie o
sursă de refacere a forţelor după efort;
− dintre toate zaharurile, rinichii o suporta cel mai bine;
− este un calmant care linişteşte organismul;
− se procură uşor;
− este un articol relativ ieftin.
Mierea este un calmant pentru stomac; potoleşte tusea sâcâitoare şi uşurează
durerile artritice.
Printr-o serie de efecte pe care le produce asupra organismului, mierea face ca
bătrâneţea să fie mai uşor de suportat.
Mierea este un exceptional îndulcitor natural. Ea este suportată bine de cei mai
mulţi copii; pe lângă calităţile de îndulcire, furnizează mineralele care se adăuga celor
ce se găsesc deja în lapte, precum şi o cantitate mică de proteine; are o acţiune uşor
laxativă şi antiseptică; în afara de aceste avantaje, are o aromă placută, care-i
sporeşte gustul. Dar avantajul principal constă fireşte în aceea că furnizează copilului
complexul de minerale de care are nevoie pentru dezvoltarea corpului.
Cumpărând alimente corespunzătoare, cum este mierea, înlaturam nevoia de
medicamente şi ceea ce este şi mai important, scutim organismul de încercările la care
l-ar supune boala.
Modalităţi de păstrare a mierii
•

Mierea nu se păstrează decât în ambalaje perfect curate, din sticlă sau
aluminiu. Nu puneţi miere în ele pe considerentul ca au conţinut tot miere.
Pelicula de miere veche conţine germeni de fermentaţie care însămânţează
mierea noua şi aceasta va fermenta la rândul ei, schimbându-şi gustul şi
mirosul;
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•

•

•
•

Mierea nu se va păstra niciodata în vase confecţionate din zinc, cupru, plumb
sau aliajele lor deoarece, sub acţiunea acizilor din miere se formează compuşi
chimici ce pot duce la intoxicaţii grave. Nici ambalajele din fier nu sunt indicate,
deoarece în urma corodării fierului la contactul prelungit cu acizii conţinuţi de
miere, aceasta va căpăta gust şi miros neplacut.
Borcanele cu miere nu trebuie ţinute la un loc cu recipienţi ce conţin substanţe
emanând mirosuri (vopsele, carburanţi, esenţe) deoarece mierea prinde uşor
miros. De asemenea, nu se pune vasul cu miere descoperit în apropierea unor
substanţe higroscopice ce favorizează menţinerea umidităţii în aer (sarea),
aceasta contribuind la o fermenteţie accelerată a mierii;
Mierea ambalată în borcane de sticlă va fi ferită de lumină care favorizează, de
asemenea deprecierea calităţii mierii, lucru ce poate fi uşor observat datorită
schimbării culorii mierii (culoarea se închide);
Mierea ce a cristalizat, pentru a putea fi folosită din nou în stare fluidă,
încalziţi-o punând recipientul într-o baie de apă fierbinte, în nici un caz direct
pe foc. Atenţie, nu trebuie încălzită decât acea cantitate ce se va folosi o
singura dată, deoarece mierea încălzită fermentează mult mai uşor,
depreciindu-se.
Redactat de Munteanu Andreea
Şcoala "Ion Creanga"
Coordonator: Prof. Togan Anica
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DIAMANTUL ŞI GRAFITUL
Teoretic, diamantul este un semiconductor ideal. Are aceeaşi structură cristalină
cu cea a siliconului, dar ar putea avea câmpuri electrice mai puternice şi ar putea
funcţiona pe o lăţime de bandă mai mare şi la temperaturi mai ridicate. În practică,
tipul natural nu este suficient de pur; chiar şi acele diamnte care ar uimi pe cel mai
meticulos evaluator ar avea prea multe defecte microscopice care ar împiedica
mişcarea liberă a sarcinilor electrice. Diamantele artificiale - produse prin sedimentarea
atomilor de carbon pe un substrat sunt mai bune, dar ele nu au puritatea şi mărimea
necesară.
În prezent, prin controlul atent al condiţiilor de mediu din timpul sedimentării,
cercetatorii din Suedia şi Anglia au fabricat particule artificiale cu o mobilitate a sarcinii
electrice aproape de două ori mai mare.
Avantajul utilizării carbonului în electronică este reprezentat de sarcinile electrice
pozitive foarte mobile care au depăşit chiar şi electronii din semiconductorii din siliconcarbid şi nitrit de galiu.
O mai mare mobilitate înseamnă pierderi mai mici şi timp de comutare mai rapid
în dispozitivele semiconductoare, a spus principalul autor, Jan Isberg de la
Universitatea Uppsala, Suedia.
Diferenţa între proprietăţile diamantului şi grafitului este dată de dispunerea
diferită a atomilor. În diamant, atomii de carbon sunt organizaţi tetraedric. Fiecare atom
de carbon este legat de alţi patru, formând o reţea tridimensionala rigidă. De aici
provine extraordinara duritate, durabilitate şi alte proprietăţi ale diamantului. Diamantul,
cel mai dur material, poate zgâria orice alt material. Este un conductor termic mai bun
decât cuprul, dar este şi un foarte bun izolator electric. Piatra gema dispersează
lumina într-un curcubeu de culori, dând impresia unui “foc de diamante”.
Spre deosebire de diamant, în grafit, atomii de carbon sunt dispuşi în straturi. În
primul rând, fiecare atom de carbon este legat de alţi trei şi dispuşi în colţurile unei
reţele hexagonale. Această dispunere planară se extinde în două dimensiuni, pentru a
forma un strat orizontal hexagonal. În al doilea rând, aceste straturi sunt cuplate prin
legături slabe. Grafitul are duritate mică şi poate fi folosit drept lubrifiant sau pentru a
fabrica mine de creioane deoarece straturile din structura sa culisează uşor. Structura
planară permite mişcarea electronilor între plane, din aceasta cauză grafitul este un
bun conductor de electricitate şi căldură şi absoarbe lumina, astfel încât apare de
culoare neagră.
« Scientific american » ediţie în limba româna
Prof. Albei Radita –CN „Mihai Eminescu”
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COLESTEROLUL
Noţiuni elementare despre colesterol
Din punct de vedere a compoziţiei chimice, colesterolul nu este o grăsime – aşa
cum s-a încetăţenit în rândul unei mari părţi a polulaţiei. El este un derivat alcoolic
care, în combinaţie cu acizii graşi, realizează colesterolul esterificat – forma sub care
este încadrat în grupa lipidelor.
În organism se găseşte atât în stare liberă, cât şi în combinaţie cu acizii graşi.
Din cauza uşurinţei de exprimare cât şi a dinamicii sale în practică se utilizează de cele
mai multe ori doar termenul de colesterol. În plus, determinarea sa în sânge
înglobează atât forma liberă (25% din valoarea obţinută), cât şi cea esterificată (75%).
Colesterolul din organism provine atât din surse alimentare (untura, slănina,
gălbenuşul de ou, mezeluri, carne de porc grasă, etc.) cât şi din capacitatea anumitor
ţesuturi de a-l sintetiza (ficat, intestine, glande suprarenale, glande sexuale, pielea,
măduva osoasă, peretele arterial). Procesul poate avea loc în orice celulă dotată cu un
aparat enzimatic corespunzător, însă în cea mai mare parte a sintezei sale se
realizează în ficat şi intestine. Ficatul elaborează zilnic aproape 900 mg colesterol,
care se adaugă celui de provenienţă alimentară şi fracţiuniilor lipidice din sânge, care
vin şi se reînoiesc la nivel hepatic.
Concentraţia plasmatică a colesterolului nu este la fel pentru toţi indivizii, chiar
daca aceştia sunt aparent într-o stare perfectă. Chiar la acelaşi subiect colesterolemia
are valori variabile în momente diferite ale zilei. Nivelul colesterolului în organism este
influenţat de o serie de factori: alimentaţie, stresul, fumatul, vârsta, sexul, etc.
Valorile optime ale colesterolului şi lipidemiei
Decada de vârstă
(ani)
<19
20-29
30-39
40-49
50-59
>60

Colesteromia
(mg/100 mL)
120-170
130-180
130-190
130-220
140-235
140-250

Lipidemia
(mg/100 mL)
600-640
600-650
600-660
610-680
620-720
640-780

Rolul colesterolului în organism
Natura a înzestrat fiinţele vii cu posibilitatea de a utiliza multifuncţional
substanţe ce intră în alcătuirea lor. Colesterolul, una dintre acestea îndeplineşte în
organism roluri multiple, motiv pentru care prezenţa sa este indinspensabilă bunei
desfăşurări a ciclurilor biologice. Plecând de la colesterol, sunt elaborate o serie de
substanţe cum ar fi: hormonii sexuali şi corticosuprarenali, vitamina D3 şi acizii biliari.
De asemenea, el participă la realizarea structurilor membranelor celulare şi a
lipoproteinelor. Prin intermediul compuşilor derivaţi, colesterolul modelează funcţiile
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organismului, permiţându-i să se adapteze mai bine mediului ambiant. Hormonii
glucocorticoizi sunt secretaţi în stările de agresiune, întrucât ei permit mobilizarea
tuturor resurselor capabile să facă faţă suprosolicitărilor survenite. Prin arderea unui
gram de glucoză se eliberează energie în cantitate de 4,1 kcal în timp ce un gram de
lipide degajă 9,3 kcal. Glucocorticoizii favorizează creşterea numărului de leucocite din
depozite în vederea unei potenţiale afecţiuni infecţioase. Ei prezintă totodată
remarcabile efecte antiinflamatorii datorită scăderii fluxului sangvin şi reducerii
traversării lichidiene din capilare spre ţesuturi afectate. În plus micşorează migrarea
leucocitelor către focarul respectiv. Datorită proprietăţilor antiinflamatorii glucocorticoizii
au o largă întrebuinţare farmacologică: entorse, traumatisme musculare, afecţiuni
organice cronice, boli de piele, etc.
Hormonii a cor sinteză pleacă tot de la colesterol impimă caracterele specifice
care deosebesc bărbaţii de femei. Cei feminini favorizează creşterea şi dezvoltarea
organelor sexuale feminine şi menţin starea funcţională a sistemului reproductive;
impimă dezvoltarea sânilor; determină aspectul fizic şi comportamentul caracteristic
persoanelor de sex feminin; în perioada pubertăţii dezvoltării scheletului asigurând
creştere în înălţime; fixează calciul în oase. La menopauză când secreţia lor scade
brusc, apare decalcifierea scheletului.
Vitamina D3 este una din substanţele biologice cu importanţă vitală pentru
organism, a carei sineză se realizează la nivelul pielii din colesterol sub acţiunea
razelor ultraviolete. Rolul vitaminei D este de a creşte concentraţia plasmatică a
calciului şi a fosforului, minerale de care este nevoie pentru contracţia musculară,
procesul de creştere, buna funcţionare a sistemului nervos, creşterea rezistenţei la
infecţii, etc. Lipsa unei cantităţi suficiente de vitamina D este mai dramatic resimţită de
către copii, la care se constată apariţia rahitismului.
Colesterolul mai participă şi la dirijarea proceselor de transport de o parte şi de
alta a membranelor celulare în a caror structură intră. În general el reprezintă cca. 25
% din totalul grăsimilor care se găsesc în membrane celulare biologice. Prin
intermediul său se conferă acestora un caracter de stabilitate şi de permeabilitate
selectivă faţă de diverşi componenţi din mediu intra sau extracelular.
Prin implicaţiile sale asupra echilibrului biologic al organismului, colesterolul se
dovedeşte a fi un puternic factor de influenţare a stării de sănătate. Variaţiile
concentraţiei lui dincolo de limitele fiziologice permit constituirea unor afecţiunea căror
grad de gravitate alterează în mod diferenţiat funcţionalitatea diverselor organe. Pentru
a împiedica apariţia acestor fenomene degenerative, singurul mijloc este de a limita
oscilaţiile anormale ale colesteromiei. A realiza acest lucru se poate numai în condiţiile
în care se cunosc şi se înlătură factorii favorizanţi ai variaţiilor colesteromiei.
Factorii care mesc valoarea colesterolului sangvin
Cauzele creşterii colesterolului sangvin au constiuit o lungă perioadă de timp
sfera preocupărilor medicale. Fără a se putea spune cu certitudine că au fost
identificate toate ipostazele care facilitează mărirea colesterolemiei, astăzi sunt
conturate un număr destul de larg de astfel de situaţii: abuzuri alimentare, factori
ereditari, stresul, consumul excesiv de alcool, tutunul, unele tulburări endocrine, etc.
Efectul este cu atât mai pregnant cu cât se acumulează mai multe cauze. Pe de altă
parte este necesar a se aprecia că nu toţi factorii au aceeaşi pondere în modificarea
nivelului colesteromiei sangvine. De exemplu, factorii ereditari sunt mai importanţi
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decât consumul exagerat de alcool. De asemenea, modalităţile prin care acţionează
sunt diferite, fiind specifice fiecărui agent cauzal în parte. Cunoaşterea permite
orientarea actului terapeutic spre o eficacitate maximă.
Abuzurile alimentare
Pe bună dreptate se afirmă că, din punct de vedere al hranei omul este mai
mult în slujba dorinţei, decât a nevoii. În alegerea alimentelor, consumatorul ştie foarte
puţin despre necesităţile sale organice, dar, în schimb, este captat în mare măsură de
dorinţele şi plăcerile pe care i le conferă produsul alimentar.
Modificările comportamentului alimentar se asociază schimbărilor care s-au
produs în viaţa socială, datorită civilizaţiei actuale: creşterea gradului de urbanizare, a
condiţiilor de confort şi supraalimentaţie caracterizată printr-un aport energetic mare,
dar, în acelaşi timp, săracă în principii bioactive, care să contribuie la buna
metabolizare a produselor consumate. Hrănirea corectăimplică stabilirea unui echilibru
între diversele grupe alimentare care alcătuiesc meniurile: cereale şi derivate 36%;
legume, leguminoase, fructe 17%; grăsimi alimentare 16%; lapte şi derivate 13%;
zahăr şi derivate 8%; carne şi derivate 7%; ouă 3%. Ţinând seama de aceste proporţii
se asigură împărţirea principiilor nutritive în procente ideale: proteine 10-13%, grăsimi
28-32% şi zaharuri 56-60%.
Alimentaţia abuzivă implică prezenţa unui comportament alimentar exagerat,
realizat predominant pe seama colesterolului şi al lipidelor saturate, glucidelor rafinate
şi a proteinelor animale. Faptul că aportul alimentar este concentrat pe 1-2 mese,
determină organismului, în mod adaptiv să reţină mai mult din hrana primită, ceea ce
favorizează îngrăşarea şi implicit creşterea colesterolului din organism. Abuzul de
grăsimi saturate se corelează cu creşterea concentraţiei grăsimilor sangvine şi a
colesterolului plasmatic.
O mare atenţie trebuie acordată evitării consumului excesiv a anumitor produse
nutritive recunoscute prin nivelul lor ridicat de colesterol: slănină, untură, ouă, unt,
mezeluri, ficat, rinichi, creier, brânză grasă, etc. În ceea ce priveşte influenţa calităţii
grăsimilor alimentare asupra colesterolului sangvin, creşterea acestuia este evitată în
cazul prezenţei acizilor graşi saturaţi componenţi ai grăsimilor solide.
Prin procesul de prelucrare industrială, oparte din uleiurile vegetale suferă
modoficări ce constau în trecerea din forma “cis” (capabilă de a scădea colesterolul) în
forma “trans” care în mod paradoxal, măreşte colesterolul sangvin. Nu toate
persoanele reacţionează identic la acelaşi consum de cholesterol. In unele situaţii se
constată că excesul alimentar nu se însoţeşte de o ridicare evidentă a concentraţiei
colesterolului, după cum la alte persoane consumarea unor raţii normale produce
creşteri marcante ale colesterolemiei. Aceste variaţii se datorează factorilor ereditari
care modelează capacitatea organismului de a îndepărta din torentul circulator excesul
de cholesterol. Carnea şi laptele conţin o cantitate mare de aminoacizi care
favorizează procesul de asimilare a colesterolului. Excesul de glucide este de
asemenea implicat în creşterea colesteroloctomiei. Din cele prezentate rezultă că orice
abuz de proteine, grăsimi sau glucide alimentare poate duce la creşterea
colesterolemiei. Efectul este diferenţiat, în funcţie de categoria de produse consumate
şi de fondul genetic al fiecărui individ.
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Consumul excesiv de alcool
Unul dintre efectele negative ale alcoolismului îl reprezintă creşterea grăsimilor
sangvine şi a colestrolului. Procesul este mult mai evident atunci când cantitatea de
alcool depăşeşte 60 mL/zi. Se pare că tipul băuturii nu influenţează valoarea
colesterolemiei singurul element decisiv ramânând doar conţinutul de etanol.
Consumul ocazional, dar foate crescut, poate avea aceleaşi efecte ca şi consumul
sistenmatic ridicat. Chiar în cazul în care consumul de alimente lipseşte, ingestia de
alcool se poate asocia în unele cazuri hipercolesterolemiei, întrucât favorizează
exacerbarea activităţii unor neurohormoni care mobilizează colesterolul din depozitele
tisulare.
Prin consumul excesiv de alcool sunt afectate numite constante biologice printer
care şi colesterolul, cu efecte nefaste, pe termen lung asupra sănătăţii.
Tabagismul
Deşi se cunosc efectele nocive lae acestui obicei asupra aparatului
cardivascular şi pulmonar, totuşi lipsa unor consecinte imediate în contradictie cu
aparenta senzaţie de bine creată prin inhalarea fumului de ţigară, determină cu greu
renunţarea la fumat. Se pune accent din ce în ce mai mult asupra rolului nefast al
tutunului asupra procesului de arteroscleroză, a cărui desfăşurare participă şi prin
creşterea colesterolului sangvin. Mecanismul prin care se obţine mărirea acestuia este
legat în parte de eliberarea în circulaţie a unor neurohormoni, numiţi catecolamine. S-a
constatat că fumătorii prezintă valori în general de 2-3 mai mult de catecolamina în
sânge comparativ cu nefumătorii. Paralel cu mărirea colesterolemiei se produce
scăderea HDD şi lărgirea spaţiilor intercelulare de pe suprafaţa internă a pereţilor
arterelor. Chiar dacă o persoană nu fumează dar stă într-un mediu cu miros de tutun
inhalarea pasivă a fumului produce creşterea de colesterol.
Stresul
Indiferent cum este provocat stresul se dovedeşte a fi un factor care se asociază
adesea hipercolesterolemiei. Explicaţia este datorată în parte eliberarii în circulaţia
sangvină a unor hormoni cu rol în mobilizarea grăsimilor din stocurile tisulare. Unele
persoane suportă foarte bine impactul cu factorii de stres fără a suferi modificări prea
marcante în echilibrul biologic. In schimb la altele au loc adevărate “furtuni” hormonale
care pot determina alterări ale stării de sănătate.
Aşa se explică de ce mulţi dintre cei care au funcţii de răspundere solicită
consultul medical pentru afecţiuni în care un rol hotărâtor îl are şi creşterea
colesterolului. Aceste reacţii se întâmplă mai ales cu persoane ce au un comportament
catalogat de psihologi drept tip A. El include pe cei care se angajează mai multor
activităţi deodată, subiecţii ce manâncă repede, cei care simt ca le este foarte greu
fără să facă nimic, cei care îşi exprimă adesea neîncrederea în convingerile altora etc.
În cazul unor asemănări prea evidente cu cele descrise se poate consulta un
psiholog, pentru a stabili oportunitatea iniţierii unor tratamente care să modeleze
individual şi să-l facă să accepte relaţiile cu mediul ambiant.
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Obezitatea
În condiţiile comportamentului alimentar abuziv sedentarismului sau unor
tulburări neuroendocrine se instalează obezitatea. Constituirea ei are mai multe
implicaţii asupra stării de sănătate: provoacă mărirea tensiunii arteriale, favorizează
apariţia litiazei renale, a varicelor, a diabetului zaharat, diminuează puterea de muncă
etc.
La apariţia unora dintre ele, un rol important îl deţine creşterea colesterolului
(obezii au o cantitate de colesterol mai ridicată decât cea întâlnită la normoponderali)
se estimează că la un obez a cărui masă grăsoasă este de 25 kg, colesterolul din
ţesutul adipos este de 50.000 mg. La o persoană cu greutatea normală conţinutul de
colesterol este de 1,46+/-0,06 mg/g la obezi aceasta se ridică la 1,79+/- 0,16 mg/g.
Într-un număr mare de cazuri obezii ajung să facă diabet zaharat, caracterizat prin
reducerea producţiei pancreatice a insulinei. În acest caz lipsa efectului stimulator
asupra sintezei şi depozitării lipidice determină mobilizarea grăsimilor din ţesutul
adipos şi creşterea concentraţiei lor sangvine (inclusive a colesterolului).
Bibliografie:
Viorel T. Mogoş, Colesterolul, Ed. Colecţia “Omul şi natura”
Redactat de Azoiţei Roxana si Badea Andreea
CN „Mihai Eminescu”
Coordonator: Prof. Şopu Elena
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RELAŢII ÎNTRE STRUCTURĂ ŞI CULOAREA COMPUŞILOR ORGANICI
Senzaţia de culoare este transpunerea pe creier a răspunsului retinei la
excitarea acesteia cu radiaţii luminoase.
Radiaţia luminoasă este un câmp electromagnetic oscilant sinusoidal
caracterizat prin lungimea de undă (λ), frecvenţă (ν) şi energie proprie (E). Energia
radiaţiei electromagnetice este direct proporţională cu frecvenţa.
E = hν

(h = 6,6249⋅10-27 erg⋅s, constanta lui Plank)

Când un corp absoarbe radiaţii luminoase, energia sa creşte brusc cu cea a
cuantei de lumină. Absorbţia radiaţiilor din domeniul vizibil şi ultraviolet de către
compuşii organici determină rearanjări electronice însoţite de modificări ale energiei de
vibraţie şi rotaţie a moleculelor. Energiile absorbite determină trecerea electronilor din
orbitalii σ, π sau n (stare electronică fundamentată) în orbitali instabili σ*, π* (stare
excitată, bogată în energie).
Principalele tipuri de radiaţii electromagnetice şi efectele lor asupra moleculei
organice sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Radiaţii electromagnetice
Tipul radiaţiei
Raze X
Ultraviolet de vid
Ultraviolet apropiat
Vizibil

Domeniul lungimilor de
undă λ [nm]
0,1
100-200
200-400
400-800

Energie
[kcal/mol]
3⋅105
300-150
150-75
75-37

Infraroşu apropiat
Infraroşu

1000-2000
2000-25000

30-15
15-1,3

25000

1,3

Microunde

Efecte asupra
moleculei
Excitarea
electronilor
Excitarea
electronilor din
orbitalii π şi n
Vibraţii
de
alungire
şi
deformaţie
Spectre
de
rotaţie

Din gama largă de radiaţii electromagnetice, ochiul omenesc este sensibil numai
la radiaţiile cu lungimi de undă cuprinse între 400-760 nm care constitue domeniul
vizibil.
Tranziţii electronice
Când o moleculă absoarbe energie radiantă între circa 100 şi 800 nm, un
electron dintr-un orbital molecular stabil trece într-un orbital molecular instabil.
Asemenea procese se numesc tranziţii electronice.
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Tranziţiile electronice, aşa cum rezultă din Figura 1, pot fi de mai multe tipuri,
numărul total de tranziţii depinzând de orbitalii moleculari ai compusului respectiv.
σ∗
Orbitali de
antileg`tur`

π∗
n

Orbitali de
leg`tur`
stabili

π
0
Tranzi\ii din
orbitali π

Tranzi\ii din
orbitali σ

Tranzi\ii din
orbitali n

Figura 1 Tranzi\ii electronice

Radiaţii de lungime mică de undă (ultravioletul de vid) vor produce excitarea
electronilor din orbitali σ, tranziţiile electronice din aceşti orbitali necesitând energiile
cele mai mari.
Tranziţiile electronice din orbitalii π şi n în orbitali π*, având energiile cele mai
mici, vor putea să apară în ultravioletul apropiat sau vizibil. Prin aceasta, spectrele de
absorbţie în ultraviolet şi vizibil sunt înrudite între ele, fiind determinate de acelaşi tip
de fenomen.
O tranziţie electronică este astfel condiţionată de energia cuantei de lumină
absorbită. Pe lângă aceasta, ea mai este condiţionată şi de probabilitatea producerii
tranziţiei respective. Coeficientul molar de extincţie, ε, este o măsură a acestei
probabilităţi:

ε

max

= 0,87 ⋅ 10 20 ⋅ P ⋅ a,

în care, P este probabilitatea (valori cuprinse între 0 şi 1) şi a secţiunea de captare a
moleculei (exprimată în cm2). Absorbţiile cu P=1 dau naştere la tranziţii permise
(εmax=104-105), în timp ce tranziţiile electronice cu o probabilitate mică (P<0,01) sunt
numite tranziţii interzise (εmax=1-103). Există mai multe reguli de selecţie pentru
absorbţiile în ultraviolet şi vizibil; tranziţiile π-π* sunt permise, în timp ce tranziţiile n-π*
sunt interzise. În relaţia între structură şi culoare interpretarea valorilor λmax şi εmax, citite
din spectru, au rolul cel mai important.
Substanţele colorate au proprietate de a absorbi energie radiantă din regiunea
vizibilă. Dacă sunt absorbite toate radiaţiile din această regiune, corpul apare ochiului
ca având culoare neagră. Dacă corpul este transparent faţă de aceste radiaţii, el va
apare incolor.
Culoarea albă este dată de reflecţia tuturor radiaţiilor spectrului vizibil sau de
absorbţia a două radiaţii complementare
În Tabelul 2 sunt indicate culorile principale (absorbite şi complementare) la
diferite lungimi de undă în spectrul vizibil.
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Tabel 2. Relaţia între culoarea absorbită şi culoarea văzută.
Lungimea de undă a
radiaţiei absorbite
[nm]
400-435
435-480
480-490
490-500
500-560
560-580
580-595
595-605
605-760

Coloarea absorbită

Culoarea văzută
(complementară)

Violet
Albastru
Albastru-verde
Verde-albastru
Verde
Galben-verde
Galben
Portocaliu (oranj)
Roşu

Galben-verde
Galben
Portocaliu (oranj)
Roşu
Purpuriu
Violet
Albastru
Verde-albastru
Verde-albastru

Substanţa colorată are proprietatea de a absorbi numai unele porţiuni din
spectrul vizibil, iar ochiul percepe radiaţiile reziduale neabsorbite. Dacă un corp
absoarbe selectiv (numai într-o anumită regiune din spectru) se percepe culoarea
complementară celei absorbite.
De exemplu un corp care absoarbe radiaţiile cu lungimea de undă λ=580 nm
(în spectru culoarea galben) apare colorat în culoarea complementară celei absorbite
şi anume, în acest caz, în albastru (culoarea este dată de radiaţiile reziduale
neabsorbite). Culoarea albastră a unui corp se poate datora însă şi absorbţiei tuturor
radiaţiilor luminii albe cu excepţia celei cu lungimea de undă λ=450 nm. Corpul este
colorat în culoarea corespunzătoare radiaţiilor neabsorbite.
Substanţele incolore prezintă şi ele absorbţii, dar în domeniul infraroşu sau
ultraviolet unde ochiul omenesc nu este sensibil.
Dacă lumina unui spectru continuu este trecută printr-o substanţă absorbantă şi
apoi este dispersată cu ajutorul unei prisme, se observă, în spectrul de absorbţie al
substanţei unele regiuni (corespunzătoare lungimilor de undă absorbite) în care
intensitatea luminii este micşorată. Aceste domenii sunt caracteristice fiecărei
substanţe şi constitue benzile de absorbţie din spectru. Micşorarea intensităţii luminii
depinde de grosimea stratului de substanţă absorbantă străbătut sau de grosimea
stratului de soluţie pe care-l parcurge şi de concentraţia soluţiei în cazul substanţelor
dizolvate într-un solvent transparent..
Intensitatea luminii de o anumită lungime de undă este micşorată conform
expresiei dată de legea lui Lambert-Beer:

A = lg

I0
= ε ⋅ c⋅ l
I

unde: A – absorbanţa, I0 - intensitatea luminii incidente, I - intensitatea luminii
transmise; l - lungimea stratului optic (cm), c - concentraţia soluţiei (mol ⋅ L-1), ε absorbtivitatea molară (l ⋅ mol ⋅ cm-1 şi are valori între 10-100.000)
Mărimea ε este o masură a absorbţiei luminii, de o anumită lungime de undă,
într-un strat cu grosimea de 1 cm a unei soluţii 1M a substanţei absorbante.
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Reprezentând grafic o mărime care caracterizează absorbţia luminii (ε, lg ε sau
A) în funcţie de lungimea de undă λ (în nm) sau de numărul de undă ν ( în cm-1) se
obţine curba de absorbţie.
Alura unui spectru de absorbţie se poate modifica în urma unor schimbări care
au loc în compusul respectiv. Modificările pot consta fie prin deplasări ale benzilor de
absorbţie spre lungimi de undă mai mari (efect batocrom când are loc o închidere a
culorii compusului) sau mai mici (efect hipsocrom când culoarea compusului se
deschide), fie prin variaţii ale absorbtivităţii molare ε care poate creşte (efect hipercrom
când se intensifică culoarea compusului) sau poate scădea (efect hipocrom când se
slăbeşte culoarea compusului). În Figura 2. sunt redate aceste efecte:

ε

Hipercrom
Hipsocrom

Batocrom
Hipocrom

λ
Figura 2. Posibilităţile de deplasare ale benzii de absorbţie în spectrele
electronice.
În unele cazuri, modificările de structură pot determina efecte suprapuse.

Cromofori şi auxocromi
Relaţia dintre culoarea şi structura compuşilor a fost observată prima dată de C.
Graebe şi C. Lieberman (1868), care asociase culoarea cu gradul de nesaturare al
moleculelor.
C. N. Witt (1876) ajunge la concluzia prin care culoarea compuşilor organici este
datorată prezenţei în moleculă a unor grupe de atomi numite cromofori (de la cuvintele
greceşti "chromos" culoare şi "phoros" purtător). Cromoforul este o grupă de atomi
care determină absorbţii de radiaţii în domeniul ultaviolet şi vizibil şi deci compuşii
organici cu grupe cromofore (numiţi cromogeni) prezintă spectre electronice. Principalii
cromofori sunt grupări covalente nesaturate: azo (-N=N-), azoxi (-NO=N-), nitro (-NO2),
nitrozo (-NO), carbonil şi legături duble (-CH = CH-).
Nu este însă obligatoriu ca un cromogen să fie colorant. Transformarea acestuia
în colorant se face prin introducerea în moleculă a unor grupe numite auxocromi (de la
grecescul "auxo" = a mări).
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Auxocromii sunt grupe de atomi saturate (-OH, -NH2, -NHR, -NR2, etc.) care
grefate pe un cromogen modifică atât poziţia λmax cât îi intensitatea εmax a maximului de
absorbţie.
Închiderea culorii unui cromogen este datorată extinderii conjugării electronilor
neparticipanţi ai auxocromilor cu electronii π ai cromoforului (conjugare p-π).
Intensificarea conjugării p-π determină deplasarea benzilor de absorbţie ale
compusului respectiv spre lungimi de undă mai mari.
Existenţa auxocromilor pe un cromogen, imprimă afinitate acestuia pentru fibră,
transformându-l din compus colorat în colorant.
Influenţa cromoforilor şi auxocromilor asupra culorii compusului organic
Legăturile duble şi triple izolate sunt cromofori slabi.
Cromoforii heteroatomici C = O, C = N, N = N, N = O etc., absorb în general la
lungimi de undă mai mari comparativ cu dubla legătura.
Prezenţa în molecula compusului organic a mai multor cromofori conjugaţi
determină un efect batocrom cu atât mai puternic cu cât sistemul conjugat acoperă o
parte mai mare a moleculei compusului.
Astfel, în cazul difenilpolienelor C6H5-(CH = CH)n-C6H5 pe măsură ce lanţul
polienic se lungeşte, culoarea sistemului se închide conform celor arătate mai jos.
C6H5 - (CH = CH)n - C6H5
n=1
n=3
n=6
n = 11

Culoare
incolor
slab galben
portocaliu
violet

Prezenţa pe nucleul aromatic a unor substituenţi donori sau acceptori de
electroni determină deplasări batocrome:
- substituenţii cu efect -E (-NO2, -NO, -CHO, -COCH3, -COOH, -CN) prin
conjugare cu nucleul aromatic extind sistemul cromofor, determinând o deplasare
batocromă.
- substituenţii cu efect +E (-Cl, -OH, -SH, -NH2, -NR2) conţin electroni
neparticipanţi care conjugă cu electronii π ai nucleului benzenic, mărind densitatea
electronică în nucleu şi în consecinţă excitarea, respectiv tranziţia se poate realiza cu
energii mai mici. Are loc o deplasare batocromă cu atât mai accentuată cu cât
substituentul +E este mai puţin electronegativ. Substituenţii electrodonori şi
electroacceptori determină deplasări batocrome şi intensificări ale benzilor de
absorbţie şi în cazul compuşilor cu legături duble, datorită extinderii sistemului
cromofor prin conjugare. O condiţie esenţială însă, pentru realizarea conjugării unui
sistem polienic sau aromatic extins este planaritatea sistemului cromoforic. Orice
deviere de la planaritate fie datorită geometriei specifice a moleculei, fie apariţiei unor
impedimente sterice, anulează conjugarea şi cromoforii absorb independent; spectrul
de absorbţie va evidenţia un efect hipsocrom.
Influenţa planarităţii moleculei asupra absorbţiei se poate observa în cazul
fluorenonei şi a antronei.
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Molecula antronei este usor pliată de-a lungul unei axe care trece prin atomii
C9 şi C10 şi conjugarea este diminuată, iar substanţa este incoloră.
Fluorenona are o structură plană care îi permite realizarea unei conjugări
extinse în moleculă, astfel că absoarbe în domeniul vizibil.
Unii compuşi îşi închid şi îşi intensifică culoarea prin formare de săruri.
Astfel cetonele α, β-nesaturate incolore sau slab galbene formează cu acizii tari
compuşi coloraţi în galben, roşu sau culori mai închise.
Fucsonimina incoloră în mediu acid trece în clorură de fucsonimoniu de culoare
roşie-portocalie.

C

NH

+ HCl

C

+

NH2Cl-

O deplasare batocromă şi un efect hipercrom se constată şi în cazul unui
compus care are la capetele sistemului conjugat substituenţi cu efecte electronice
diferite. Astfel introducerea unei grupe -NO2 în poziţia 4′ a p-amino-azobenzenului
determină schimbarea culorii din galben în roşu.
H2N

H2N

N= N

N= N

NO2

ro]u

galben

O deplasare batocromă se produce şi la obţinerea unui compus chelatic cu
metalele în care legătura coordinativă se formează pe seama perechii de electroni
neparticipanţi ai unui atom care intră în sistemul de duble legături conjugate.
Astfel, la complexarea alizarinei cu metale tranziţionale (Cr, Fe, Cu, etc),
culoarea galben-portocalie se închide şi trece în roşu, în cazul în care metalul este
aluminiu sau violet-brun, dacă metalul este cromul.
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ALFRED WERNER, FONDATORUL CHIMIEI COORDINATIVE

Din informaţiile disponibile, se ştie că primele combinaţii
complexe au fost obţinute în laboratoare la sfârşitul secolului al
XVIII-lea.
Un secol mai târziu se sintetizaseră deja numeroase combinaţii
complexe şi se simţea nevoia unei teorii coerente care să explice
existenţa, structura şi proprietăţile acestora. De asemenea, o
astfel de teorie, ca orice teorie ştiinţifică, trebuia să aibă şi
valoare euristică, să poată prevedea noi adevăruri.
Combinaţiile complexe erau pe atunci introduse în tiparele
existente, fiind formulate ca amoniacaţi (de exemplu, amoniacaţii
clorurii de cobalt (III) CoCl3∙6NH3, CoCl3∙5NH3, CoCl3∙4NH3), ca săruri duble (de
exemplu Fe(CN)2∙4KCN) sau ca hidraţi (cum ar fi CrCl3∙6H2O).
Teoria valabilă în anii 1890 era cea a catenelor a lui Blomstrand şi Jörgensen,
teorie care nu putea explica observaţii experimentale ce se acumulaseră.
Astfel, amoniacaţilor clorurii de cobalt (III) li se atribuiau structurile:

- hexaamoniacatul, CoCl3∙6NH3
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- pentaamoniacatul, CoCl3∙5NH3
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- tetraamoniacatul, CoCl3∙4NH3

Cl
Co

Cl
NH3

NH3

Teoria care a putut da o explicaţie datelor experimentale şi care, în linii mari,
este valabilă şi astăzi, a fost teoria coordinaţiei, formulată de A. Werner, teorie care a
pus bazele stereochimiei compuşilor anorganici.
Alfred Werner, elveţian de origine franceză, s-a născut acum 140 de ani, pe 12
decembrie 1866, în localitatea alsaciană Mülhausen, unde a urmat şi cursurile şcolii
primare. De formaţie chimist organician, A. Werner a rămas însă în istoria chimiei prin
teoria coordinaţiei.
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Teoria coordinaţiei a apărut ca soluţie a problemei constituţiei compuşilor
anorganici „de ordin superior” şi a fost formulată de A. Werner în lucrarea „Beitrag zur
Konstitution anorganischer Verbindungen” („Contribuţii la constituţia compuşilor
anorganici”), lucrare bazată pe ideile („scânteia de geniu”) pe care le-a avut savantul
într-o noapte a anului 1892 şi pe care le-a pus pe hârtie până la sfârşitul zilei
următoare. Chimist organician fiind, Werner era familiarizat cu metodologia de
abordare a structurii spaţiale a compuşilor organici, deoarece în acea perioadă erau
puse deja bazele stereochimiei organice (în anul 1874 de către van’t Hoff şi Le Bel).
Datele experimentale care necesitau o explicaţie erau: existenţa însăşi a
combinaţiilor complexe, diferenţa observată în reactivitatea ionilor clorură din
amoniacaţii clorurilor metalice şi izomeria observată la unele combinaţii complexe.
Se observase, de exemplu, că din soluţia proaspăt preparată a
hexaamoniacatului clorurii de cobalt se pot precipita cu azotat de argint toţi ionii
clorură. Din soluţia pentaamoniacatului precipită imediat numai doi ioni clorură, al
treilea precipitând încet, în timp, iar în cazul tetraamoniacatului precipită imediat un ion
clorură, ceilalţi doi precipitând în timp. Aceste observaţii au condus la ideea că în
hexaamoniacat toţi ionii clorură sunt echivalenţi, în timp ce în penta- şi în
tetraamoniacat există două tipuri diferite de ioni clorură.
Werner a renunţat să mai includă combinaţiile complexe în limitele teoriei clasice
a valenţei şi a completat această teorie cu noi premise, lărgind conceptul clasic de
valenţă prin noţiunea de valenţă secundară şi introducând reprezentările spaţiale
pentru combinaţiile complexe.
Postulatele fundamentale ale teoriei coordinaţiei pe baza cărora s-au explicat
atât formarea combinaţiilor complexe cât şi unele proprietăţi fundamentale ale acestora
se referă la valenţa principală şi secundară a elementelor (postulatul I) şi la legături de
valenţă dirijate (postulatul al II-lea).
Postulatul întâi. Werner postulează existenţa pentru fiecare element a două
feluri de valenţă, şi anume valenţa principală şi valenţa secundară. Valenţa principală
(„Hauptvalenz”) sau valenţa ionizabilă este manifestarea afinităţii chimice care
conduce la formarea combinaţiilor simple (de ordinul I) ale elementului respectiv.
Valenţele principale ale metalelor pot fi satisfăcute numai de anioni. În terminologia
modernă, noţiunii de valenţă principală îi corespunde cea de stare de oxidare.
Valenţa secundară („Nebenvalenz”) sau valenţa neionizabilă este manifestarea
afinităţii chimice reziduale care conduce la formarea combinaţiilor de ordin superior
(complexe) prin unirea a două sau mai multe combinaţii simple, cu existenţă de sine
stătătoare (o sare cu molecule de apă pentru a forma hidraţi, o sare cu molecule de
amoniac pentru a forma amoniacaţi, două săruri pentru a forma săruri duble etc.).
Valenţele secundare ale metalelor pot fi satisfăcute nu numai de anioni, ci şi de
molecule neutre. În terminologia modernă noţiunea de valenţă secundară corespunde
celei de număr de coordinare. Fiecare metal, într-o anumită stare de oxidare (cu o
anumită „valenţă principală”) are de asemenea un număr de coordinare definit (un
număr precis de valenţe secundare care trebuie satisfăcute).
De exemplu, în CoCl3∙6NH3 cobaltul are valenţa principală 3 pe care şi-o
satisface cu trei ioni clorură. Era însă deosebit de dificil de explicat de ce molecule,
cum ar fi CoCl3 şi NH3, ale căror elemente au valenţe complet satisfăcute, se combină
între ele pentru a forma un compus atât de stabil cum este CoCl3∙6NH3.
Formarea combinaţiilor complexe din combinaţii simple a fost explicată de
Werner prin saturarea reciprocă a valenţelor secundare ale elementelor.
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Astfel, formarea combinaţiei CoCl3∙6NH3 se poate explica prin saturarea
reciprocă a valenţelei secundare a cobaltului (6) cu cele ale azotului (1) din molecula
de amoniac. În acest fel hexaamoniacatul clorurii de cobalt trebuie formulat
[Co(NH3)6]Cl3.
Spre deosebire de simpla scriere împeună a componenţilor, această formulare
explică comportarea soluţiei apoase a combinaţiei considerate. Formularea arată că
ionii clorură sunt mai slab legaţi, se găsesc mai departe de ionul metalic, putând fi
precipitaţi cu azotat de argint şi nu funcţionează ca liganzi.
Numărul de ioni în care disociază combinaţiile complexe a fost determinat de
Werner şi Miolati pe baza măsurătorilor de conductivitate electrică molară.
Werner a formulat combinaţiile complexe ca fiind formate dintr-o sferă de
coordinare (care poate fi cation, anion sau fără sarcină) ce conţine ionul metalic şi
liganzii (anioni şi/sau molecule neutre) care îşi saturează reciproc valenţele secundare.
Sfera de coordinare a fost delimitată de Werner mai întâi prin acolade, apoi prin
paranteze drepte. Dacă această specie este ion complex, în afara ei se află ioni de
sarcină opusă care asigură neutralitatea din punct de vedere electric, alcătuind sfera
de ionizare.
Numărul de coordinare a fost definit de Werner ca fiind numărul de atomi care
sunt legaţi direct de ionul metalic central într-o combinaţie complexă.
Postulatul al doilea. Cel de-al doilea postulat al teoriei coordinaţiei constituie
baza stereochimiei combinaţiilor complexe. Pornind de la ideea că legăturile realizate
prin forţe de valenţă secundară sunt orientate în spaţiu, Werner a introdus
reprezentările spaţiale în chimia anorganică şi a elaborat modele spaţiale pentru
combinaţiile complexe pe baza cărora a reuşit să explice corect multe dintre
particularităţile structurale ale combinaţiilor complexe şi în primul rând fenomenul de
izomerie. Procedeul utilizat de Werner în acest scop s-a bazat pe „numărarea
izomerilor”, adică pe compararea numărului de izomeri geometrici şi optici cunoscuţi
pentru o combinaţie dată cu numărul izomerilor prevăzuţi teoretic, pe baza modelelor
folosite la reprezentarea structurii spaţiale a combinaţiei respective.
Astfel, Werner a demonstrat structura octaedrică a combinaţiilor complexe
hexacoordinate şi structura plan-pătrată a combinaţiilor complexe tetracoordinate ale
platinei divalente.
Prin această metodă a reuşit să explice fenomenul de izomerie geometrică şi
izomerie optică, ceea ce a condus la discreditarea completă a teoriei catenelor a lui
Blomstrand – Jörgensen.
De asemenea, Werner a dovedit prin cel de-al doilea postulat faptul că
sterochimia este un fenomen general, care nu se limitează la combinaţiile carbonului şi
că nu există o diferenţă fundamentală între compuşii anorganici şi organici.
Werner şi colaboratorii săi au preparat şi caracterizat, în cele mai multe cazuri
pentru prima dată, izomerii geometrici pentru un număr de 53 combinaţii complexe ale
cobaltului (III) şi cromului (III), pentru care numărul şi tipul izomerilor preparaţi a
corespuns prevederilor pe baza sterochimiei octaedrice.
Werner a făcut o distincţie formală între cele două tipuri de valenţă, sesizând
chiar o legătură internă între acestea.
Opera ştiinţifică a lui Alfred Werner a fost încununată în 1913 cu premiul Nobel
pentru chimie.
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Teoria lui Werner a depăşit cu mult epoca în care a fost formulată. Dezvoltarea
ulterioară a mecanicii cuantice a oferit o justificare a noţiunilor de bază introduse de
Werner (valenţa secundară şi numărul de coordinare).
Activitatea ştiinţifică a şcolii lui Werner a marcat o lungă etapă în istoria chimiei
anorganice, opera lui Alfred Werner fiind un model pentru multe generaţii de chimişti.
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LOCUL ŞI ROLUL PROBLEMELOR DE ÎNVĂŢARE
GENERALITĂŢI DESPRE REZOLVAREA DE PROBLEME
CA METODĂ DE ÎNVĂŢARE MODERNĂ (I)
„Singura apărare în faţa lumii este cunoaşterea ei temeinică”
- John LackeChimia, ca ştiinţă fundamentală a naturii, specializată în cunoaşterea unui
segment al universului, a aparut şi s-a dezvoltat din necesităţi practice, imediate ale
omului. Odată cu multiplicarea observaţiilor specifice, cu perfecţionarea metodelor şi a
tehnicilor de investigare, s-a acumulat un impresionant material de specialitate care a
făcut posibil un progres greu de anticipat. Segmentul care constituie obiectul de studiu
al chimiei se intersectează cu altele din ansamblul unitar, complex, care este lumea
înconjuratoare, chimia fiind beneficiara ,,serviciilor’’ oferite de alte ştiinţe (fizica,
biologie, etc.) şi ,, dăruind’’ la rândul sau, altor ştiinţe, din achiziţiile ei. Reiese limpede
imperativul abordării interdisciplinare a lumii înconjuratoare. Metoda experimentală
este metoda fundamentală de cercetare şi de învăţare în chimie. Însuşirea temeinică a
chimiei nu este posibilă ignorând metoda experimentală, dar foloseşte şi alte metode,
printre care şi rezolvarea de exerciţii şi probleme, o metodă activă, care stabileşte noi
conexiuni între cunoştintele învăţate, înlesneşte aprofundarea acestora, întelegerea
fenomenelor fizico–chimice în intimitatea desfăşurării lor, restructurarea lecţiilor
parcurse şi descoperirea unor noi aspecte legate de transformările respective.
Rezolvarea problemelor de chimie se plasează în zona de interferenţă a chimiei
cu matematica şi cu fizica si ilustrează abordarea interdisciplinara în studiul chimiei,
metodă caracteristică învatamantului contemporan.
Rezolvarea problemelor de chimie reclamă o însuşire constienta a materiei
predate atât în clasa cât şi, mai ales, în laborator. Ţinănd seama de faptul ca esenţial
pentru a rezolva o problema de chimie este înţelegerea în totalitate a enunţului, se
desprinde limpede rolul primordial al experimentului în chimie, în învăţarea durabilă,
eficientă, a chimiei. Rezolvarea unei probleme de chimie îl obliga pe elev să
recompună mintal etapele rezolvării practice, în laborator, a celor formulate în enunţ,
urmând a transpune în limbaj matematic informaţiile din enunţ, respectând strict faptele
experimentale, legitaţile care le guvernează.
Dacă rezolvarea primelor probleme de chimie – cele mai uşoare – face apel la
algoritmi simpli, uşor de însuşit de către elevi, existând tendinţa minimalizarii rolului
rezolvârii acestor probleme, pe măsura ce cunoştintele elevilor se îmbogăţesc şi se
diversifică, apare prilejul măririi gradului de dificultate a problemelor, pentru care se pot
propune mai multe căi de rezolvare.
Rezolvarea problemelor de chimie impune reactualizarea unor noţiuni de
matematică absolut necesare: raport, proporţie, procente, ecuaţii algebrice, sisteme de
ecuaţii, etc. Se impune stăpânirea de către elevi a conceptelor de: element chimic,
număr atomic, număr de masă, masă moleculara, mol, numarul lui Avogadro, reacţie
chimica, ecuaţie chimică, reactanţi, produşi de reacţie, etc. având clară pe parcursul
rezolvării, semnificaţia acestor noţiuni.
Rezolvarea problemelor de chimie are, ca şi procesul de învăţământ în
ansamblu, atât un caracter informativ cât şi unul formativ.
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Caracterul informativ rezidă în faptul că rezolvând exerciţii şi probleme de
chimie, imdrumaţi de profesor sau independent, elevii descoperă realitatea obiectivă
specifică chimiei, aceasta se reflectă apoi în conştiinţa lor sub forma de imagini,
noţiuni, principii, legi, etc. Şi se exteriorizează sub forma unor cunoştinţe şi a unor
abilităţi intelectuale şi practice.
Caracterul formativ constă în conturarea, în cursul rezolvării de probleme, a
convingerilor morale, estetice, a concepţiei despre lume ale elevilor.
Rezolvările de probleme prilejuiesc dezvoltarea unor spirite independente,
caracterizate prin originlitatea gândirii, prin manifestări creatoare ale acestora;
insuşirea chimiei dobândeste un caracter activ, se apelează mai puţin la memoria
mecanică şi mai mult la cea logică, bazată pe întelegere. Uneori rezolvarea
problemelor, şi mai ales compunerea lor, pot dovedi acte de creaţie cerând elevilor
să rezolve şi, apoi , să compuna probleme de chimie, se contribuie, între altele, şi la
dezvoltarea capacităţii lor creatoare.
Caracterul bilateral al procesului de învăţare (colaborarea profesor – elev)
aparţine şi acestei activităţi (rezolvarea de probleme ) şi este mai pregnant la început,
apoi, diminuează, elevul fiind un participant tot mai activ.
Rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor de chimie oferă profesorului posibilitatea
de a interveni când este necesar, de a corecta, de a-i ajuta pe elevi să stabilească
relaţii noi între cunoştinţe, să achiziţioneze cunoştinţe noi, să interpreteze corect
informaţiile din enunţ, orientându-l astfel spre găsirea soluţiilor corecte.
Caracterul de autoreglare al acestui gen de activitate constă în necesitatea
reorganizării sistemului de cunoştinţe, de aprofundare a cunoaşterii, de selectare a
cunoştinţelor, a informaţiilor, datelor necesare unei rezolvări corecte.
Efortul depus pentru rezolvarea problemelor atrage după sine dezvoltarea
aspectului voliţional al personalităţii elevilor, iar forma de redactare a rezolvării
contribuie la dezvoltarea simtului estetic al elevilor.
Deprinderea treptată a elevilor cu rezolvarea unor exerciţii şi probleme de chimie
pe tot parcursul studiului acestei discipline poate conduce la o mai bună întelegere a
conţinutului conceptelor şi fenomenelor.
Prin conţinutul lor, problemele pot contribui la adâncirea caracterului
interdisciplinar al învăţării în sensul că elevii vor putea să realizeze mai uşor interrelaţii
dintre domenii de studiu tangente (fizică, matematică, biologie).
Conducând la o mai bună întelegere a conţinutului de studiu al chimie,
rezolvarea de probleme poate constitui una dintre metodele care să contribuie la o mai
bună motivaţie a învăţării şi, în acelaşi timp, să creeze elevilor efectivitatea pentru
acest domeniu de cercetare teoretică şi aplicare practică.
Prin texte, diferenţiate ca dificultate transferată în planul gândirii elevilor,
problemele pot constitui, alături de învăţare, şi probe pentru o mai corecta evaluare a
performanţelor cognitive şi a nivelului capacităţilor specifice atinse de elevi.
În concluzie: rezolvarea problemelor de chimie îi obişnuieşte pe elevi să
memoreze cât mai puţin şi să gândească tot mai mult.
Prof. Ioniţă Petre
Şc. Nr. 21 ″I. L. Caragiale″ Constanţa
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RECAPITULARE „SUBSTANŢE COMPUSE”
(pentru tinerii profesori de chimie)
Realizarea unui învăţământ de calitate, în etapa actuală, necesită un efort
deosebit din partea cadrelor didactice care predau o disciplină de specialitate, cum
este chimia. Aceasta impune două direcţii principale de perfecţionare profesională şi
anume:
• ridicarea nivelului de cunoştinţe din domeniul chimiei, ca ştiinţă;
• pregătirea psihopedagogică necesară desfăşurării activităţii didactice.
Proiectarea instruirii şi realizarea ei constituie una dintre problemele, deosebit
de importante, cu care se confruntă cadrele didactice. Cei mai mulţi profesori
consideră că este suficientă o bună pregătire de specialitate, iar competenţa
psihopedagogică fiind adesea ignorată.
În realitate, pentru a fi un bun profesor, sunt necesare mai multe competenţe.
Dintre acestea menţionez:
a) Competenţa de specialitate constă în:
• cunoaşterea materiei predate;
• capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică
• capacitatea de înnoire a cunoştinţelor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei;
b) Competenţa psihopedagogică:
• capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor
de vârstă şi individuale, la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiveducative;
• capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţile instructiv-educative
(precizarea obiectivelor instructiv - educative, selecţionarea conţinuturilor,
elaborarea strategiilor de instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate).
•capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducare.
c) Competenţa psihosocială şi managerială:
• capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili
responsabilităţile în grup;
• capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de
elevi şi de a soluţiona conflictele;
• capacitatea de a-şi asuma răspunderi;
• capacitatea de a lua decizii în funcţie de situaţie
În acest context pregătirea unei lecţii de recapitulare devine însăşi un act de
creaţie.
Lecţiile de recapitulare şi sistematizare se pot realiza prin îmbinarea mai multor
forme de activitate prezentând o structură complexă:
• prezentarea materiei supusă recapitulării şi subliniindu-se problemele
principale, prezentate în forma unui plan de recapitulare;
• recapitularea conţinutului, conform planului tematic şi o dată cu aceasta se vor
realiza unele scheme sau sinteze care vor cuprinde datele esenţiale ale temei
• explicaţii suplimentare atât pentru completarea unor lacune,cât şi pentru
clarificarea unor probleme insuficient înţelese. Se pot realiza corelaţii
interdisciplinare;
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• efectuarea unor activităţi independente de către elevi solicitând cunoştinţele
recapitulate (experienţe, rezolvări în exerciţii şi probleme).
• explicaţii privind continuarea activităţii de învăţare a elevilor prin efectuarea
unor teme în clasă sau chiar acasă.
Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor se vor realiza, în cadrul acestui tip
de lecţie prin:
• dialog frontal cu clasa.
• activitatea independentă a elevilor dirijată sau prin menţinerea unui grad mai
mare de independenţă.
Recapitularea şi sistematizarea se pot realiza prin diferite tipuri de lecţii:
a) lecţii de repetare curentă prin care se fixează noţiuni importante pentru
studiul ulterior al chimiei;
b) lecţii de recapitulare organizate la sfârşitul unui capitol sau a unei teme mai
mari din programă.
c) lecţii de sinteză prezentate în programa şcolară pentru a fi realizate la sfârşit
de semestru sau de an şcolar.
Datorită faptului că după însuşirea unor noi cunoştinţe coeficientul de uitare este
mai mare, apare necesară organizarea sistematică a lecţiilor de recapitulare şi
sistematizare curentă şi periodică, pentru însuşirea temeinică a acestora şi integrarea
lor în sistem.
Respectând algoritmul de proiectare voi prezenta : recapitularea şi
sistematizarea cunoştinţelor la tema „Substanţe compuse”, concepută pe baza unui
sistem de activităţi de muncă independentă şi de grup, prin experimente şi prin exerciţii
şi probleme.
Proiect didactic
Tema: „Substanţe compuse”, clasa a VIII-a.
Tipul lecţiei : recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor.
Durata: 2 ore.
Obiective cognitive:
- Clasificarea substanţelor anorganice
- Obţinerea unor substanţe compuse (oxizii, baze, acizii, săruri).
- Proprietăţi chimice ale substanţelor compuse.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei de recapitulare elevii trebuie să fie capabili;
O1- Să clarifice substanţele chimice anorganice;
O2-Să indice metode de obţinere a substanţelor compuse;
O3-Să indice proprietăţile chimice ale acestora;
O4-Să verifice experimental obţinerea şi unele proprietăţi chimice;
O5-Să scrie ecuaţiile reacţiilor chimice;
O6-Să stabilească prin scheme proprietăţile substanţelor chimice.
Materiale didactice: substanţe chimice trecute în fişa de activitate, sticlărie de
laborator.
Metode didactice: conversaţia, experimentul, problematizarea, munca independentă –
experimente frontale.
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Organizarea activităţii de învăţare
1. Reactualizarea cunoştinţelor prin stabilirea unui plan de recapitulare:
a) clasificarea substanţelor chimice → simple ↔ metale
↔ nemetale
→ compuse ↔ oxizi
↔ baze
↔ acizi
↔ săruri
b) rezolvarea unor scheme program care cuprind metode de obţinere şi unele
proprietăţi chimice ale metalelor
c) prezentarea fişei de lucru la tema „Substanţe compuse”( obţinere şi proprietăţi
chimice)
2. Activitatea profesorului:
• elevii sunt împărţiţi în grupe eterogene;
• profesorul distribuie elevilor fişa de lucru independentă;
• verifică substanţele necesare efectuării experimentelor;
• indică modul de lucru şi urmăreşte activitatea elevilor, făcând aprecieri
asupra celor care lucrează corect.
Fişa de lucru
1) Completaţi schema de mai jos:
Substanţele chimice
Anorganice

*simple

……………………….
………………………..

*compuse

1…………
2…………
3………….

4………….

2) Scrieţi ecuaţiile reacţilor chimice, corespunzătoare transformărilor din schema
următoare şi verificaţi practic:
S

(1)

SO2

(2)

H2SO3

- Cum puteti dovedi ca aţi obţinut un acid în final?
- Notaţi observaţiile în tabelul de mai jos;
- Generalizaţi aceasta schemă.
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Nr.
ecuaţiei
1
2
3

Ecuaţia reacţiei chimice

Tipul reacţiei

Obs.

3) Rezolvaţi schema următoare şi indicaţi substanţele notate cu litere:a,b,c.
O2
a+

H2O
b+

(1)

acid

sare

Mg(OH)2
(2)

c+
(3)

AgCl
(4)

(5)

+NaOH
c

4) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice corespunzătoare transformărilor din schema de
mai jos. Verificaţi practic:
CuCO3

CuO
CuSO4
Cu(OH)2
CuO
(1)
(2)
(3)
(4)
Bibliografie:
Fătu Sanda – Didactica chimiei, ed. Corint 2002 – Buc.
Găveanu Al. – Lecţia de recapitulare în învăţământul modern, revista de pedagogie
1989
Manuale de chimie clasele VII – VIII.
Prof. Togan Anica
Şcoala ”Ion Creangă” Constanţa
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PROPUNERI DE TESTE DE EVALUARE
Test iniţial clasa a VIII-a
1. Se dau următoarele elemente chimice:
Element chimic
Litiu
Clor
Crom
Azot
Fosfor
Aluminiu
Sodiu
Oxigen
Heliu
Magneziu

Simbol

Caracter chimic

Treceţi în dreptul fiecărui element chimic simbolurile şi caracterul chimic.
2. Completaţi spaţiile goale din următoarele propoziţii:
2.1.
Molecula de hidrogen este formată din ….......... atomi.
2.2.
Spaţiul din jurul nucleului în care se rotesc electronii se numeşte
………..
2.3.
Şirul de elemente cuprins între două gaze rare se numeşte
………………..
2.4.
Aerul conţine 21% …………..
2.5.
Distilarea
este
operaţia
de
……………………………………………………
2.6.
Cantitatea de substanţă dizolvată în 100g soluţie de concentraţie 20%
este………………
2.7.
Fenolftaleina şi turnesolul sunt folosiţi ca …………………..

2.8.
Într-o reacţie chimică suma maselor reactanţilor este ……….cu suma maselor
produşi de reacţie.

2.9.
Reacţia de combinare este reacţia ……………………………………………..
În nucleul unui atom se găsesc ca tipuri de particule : ………………………
2.11.

2.10.
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3. Completaţi
ecuaţiile
reacţiilor
chimice,
stabiliţi
stoechiometrici şi precizaţi tipul reacţiei chimice :
H 2 + O2 →
CaCO3 →
HCl + Zn →
H2SO4 + BaCl2 →

coeficienţii

4. Se dă următorul tabel:
Denumire
Clorura de sodiu
Hidroxid de calciu
Acid carbonic
Carbonat de
magneziu
Dioxid de carbon
Azotat de amoniu
Acid sulfuric
Trioxid
de
aluminiu
Fosfat tricalcic
Hidroxid de sodiu

Formula chimică

Acid

Bază

Oxid

Sare

Treceţi în tabel formula chimică a fiecărei substanţe, însemnaţi printr-un x în ce
categorie intră fiecare substanţă de mai sus.
5. Calculaţi cantitatea de clorură de sodiu ce se poate obţine prin reacţia a
23 g sodiu cu clor. Ce concentraţie are soluţia obţinută prin dizolvarea
sării în 100 g apă.
Timp de lucru: 50 min
Punctaj: Sub 1: 2 pct, Sub 2: 2 pct, Sub 3: 2 pct, Sub. 4: 2 pct, Sub. 5: 1 pct, Oficiu:
1 pct
Probleme selectate de Prof. Micu Gabriela
Liceul Teoretic Basarabi
6. O reacţie de ordinul I se caracterizează la o anumită temperatură prin k =
1,5·10-4s-1. Calculaţi timpul în care viteza scade cu 20% din valoarea
iniţială.
7. Una din etapele procesului de obţinere a HNO3, folosind ca materie primă
NH3, constă în oxidarea cu aer a NO, conform reacţiei:
2NO + O2

2NO2
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Câţi metri cubi de aer (20% O2) sunt necesari pentru a oxida 5000 m3 NO,
cu viteză maximă ?
8. O substanţă radioactivă formează doi produşi de dezintegrare prin reacţii
cu viteze diferite. Cinetica reacţiilor este de ordinul I, k1/k2 = 3, COA = 7 şi la:
t(zile) = 0 ; x = 0
t = 1; x = 0,5
t = 2; x = 1
t = 3; x = 1,5
t = 4; x = 2.
Să se calculeze k1 şi k2.
9. Se dă reacţia de ordinul II:
H2 + C2H4
C2H6
Să se calculeze XC2H6 după 25 de secunde, ştiind că A = 4·10 10m3/mol·s; Ea =
180,5 J/mol; T = 1000K şi p = 105N/m2.
10. O substanţă A participă în două reacţii paralele de ordinul I:
P1

k1 =

10 ⋅ e

P2

k2 =

10 ⋅ e

16

− 1, 25⋅10 4
T

A
14

Să se calculeze raportul

− 7 , 7⋅103
T

r1
pentru 600 K.
r2
Probleme propuse de Conf.dr. Viorica Popescu
Universitatea „Ovidius” Constanţa
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PROBLEME REZOLVATE
1. Hidroliza zaharozei, în soluţie diluată, are loc după o cinetică de ordinul 1.
Folosind o soluţie 2M HCl (t = 25oC), s-a determinat experimental k = 2,17·10-3
min-1. Dacă Ea are valoarea 1,085· 10-5J/mol, să se calculeze temperatura la
care 50 % din zaharoză este hidrolizată în 30 de minute.
Rezolvare:
ln k = ln A -

k=

ln

Ea
RT

co
c
t

c = co – x

⇒ c=1-

50
= 0,5
100

1
→ k = 0,5 = 0,023 min-1
30
1,085 ⋅ 10 5
-2
ln 2,3⋅10 = ln A 8,314 ⋅ T
ln

1,085 ⋅ 105
8,314 ⋅ T
1,085 ⋅ 105
ln 2,17⋅10-3 = ln A 8,314 ⋅ 298
1,085 ⋅ 105
-6,133 = ln A 2477,572
- 3,772 = ln A -

(1)

-6,133 = lnA – 43,792
⇒ ln A = -6,133 + 43,792

⇒ ln A = 37,659

(2)

Înlocuind relaţia (2) în relaţia (1) vom obţine:
-3,772 = 37,659 -

1,085 ⋅ 105
8,314 ⋅ T

108500 = T⋅344,456
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⇒ T = 314,989 K
⇒ t = 41,98 oC = 42 oC.
2. O reacţie de ordinul II de tipul:
A+B
Produşi
s-a desfăşurat într-o soluţie care are concentraţia iniţială 0,05 mol/L în A şi
0,08 mol/L în B. După o oră, concentraţia lui A a scăzut la 0,02 mol/L.
a) Să se calculeze constanta de viteză;
b) Ce valoare are timpul de înjumătăţire pentru reactanţi?
Rezolvare:
Se foloseşte:

k⋅ t =

[ B]
[ B] 0
1
ln
[ B] 0 − [ A ] 0 [ A]
[ A] 0

Stoechiometria reacţiei impune ca atunci când:
∆ A = ( 0,05 − 0,02 ) = 0,03mol / L şi

[ ]
∆ [ B] =

0,03mol / L

Deci: [B] = 0,08 mol/L – 0,03 mol/L = 0,05 mol/L când
[A] = 0,02 mol/L
Astfel,


k ⋅ t = 


0,05
 0,08
1
 ln
( 0,08 − 0,05)  0,02
0,05

k·1h = 14,88 mol/L rezultă: k = 14,9 L·mol-1·h-1
= 4,1·10-3L·mol-1·s-1
Timpul de înjumătăţire în raport cu [A] este timpul necesar ca [A] să scadă la 0,025
mol/L
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0,05
1

 0,08
t1/ 2 ( A) = 
= 0,712h = 2,6 ⋅ 10 3 s
 ln
14
,
9
⋅
0
,
03
0
,
5


similar
0,5
 1 
t 1 / 2( B ) = 
= 2,05h = 7,4 ⋅ 10 3 s
 ln
 0,447  0,01
0,05
3. Reacţia CO2 cu o soluţie apoasă de hidroxid, a cărei concentraţie este mai
mare decât 10-4 M are loc în două etape:
CO2(aq) + HO- (aq)
HCO3- (aq)
HCO3 (aq) + HO (aq)
CO32- (aq) + H2O (l) rapid
a) scrieţi ecuaţia de viteză pentru procesul de transformare a CO2;
b) constanta de viteză a reacţiei este 2500 L/mol⋅s. Concentraţia în HO- este
2,2·10-4 M, iar a CO2 este 0,44 g/L. Calculaţi viteza de reacţie.
Rezolvare:
a) Viteza unui proces chimic care se petrece în două sau mai multe etape este
determinată de etapa cea mai lentă, deci viteza procesului va fi determinată cu
relaţia:

∆ [ CO2 ]
= k [ CO2 ] ⋅ HO −
∆t

[

]

b) Se calculează valoarea vitezei de reacţie :
k = 2500 L / mol·s
[ HO-] = 2,2 ·10-4 M
[ CO2 ] = 0,44 g/L =

v = 2500

0,44 mol
mol
mol
= 0,01
= 10 − 2
44 L
L
L

L
mol
mol
mol
⋅ 10 − 2
⋅ 2,2 ⋅ 10 − 4
= 5,5 ⋅ 10 − 3
mol ⋅ s
L
L
L⋅ s

Probleme propuse de Conf.dr. Viorica Popescu
Universitatea „Ovidius” Constanţa
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RUBRICA REZOLVITORILOR DE PROBLEME
Colectivul de redacţie al revistei “Universul chimiei” îşi propune, începând cu
acest număr al revistei, să ofere spre rezolvare un anumit număr de probleme, care să
se adreseza elevilor ce doresc să colaboreze cu revista noastră şi au pasiune pentru
aceasta disciplina.
Rezolvarile pentru problemele propuse de noi, vor fi trimise în format electronic,
pe adresele: chimiect@yahoo.com sau gstanciu@univ-ovidius.ro, urmând ca în
numărul următor să se regăsească numele elevilor care au trimis soluţii la problemele
propuse de noi şi unitatea şcolară de unde provin. Succes!
CLASA a VIII-a
1. Un amestec de SO2 si CO2 conţine 59,25 % oxigen. Se cere:
a) raportul molar şi raportul masic în care se găsesc cei doi oxizi;
b) masa soluţiei de Ca(OH)2 de concentraţie 20 % care poate reacţiona cu 10,8 g
oxizi.
2. Se dă substanţa A al cărei raport de masa este: N : H : O = 7 : 1 :12. Determinaţi
formula chimică şi calculaţi compoziţia procentuală a acestei substanţe. Indicaţi două
reacţii prin care se poate obţine substanţa A şi scrieţi ecuaţiile chimice.
Calculaţi masa reactanţilor necesari preparării a 8 g substanta A.
3. Amestecând mase egale de soluţii de hidroxid de sodiu şi acid clorhidric rezultă o
soluţie cu următoarea compoziţie: 11,7 % NaCl, 2 % NaOH, 86,3 % H 2O. Se cere
concentraţia procentuală a soluţiilor de hidroxid şi de acid folosite.
Probleme selectate de Prof. Cociaşu Viorica
Palatul Copiilor Constanta
CLASA a IX-a
1. Raportul maselor atomice a două elemente C şi E este AC : AE = 0,62992 : 1, iar
raportul numerelor atomice este ZC : ZE = 0,66037 : 1. Elementul C conţine 43,75%
protoni (procent din numărul de masa), iar elementul E conţine 74 de neutroni.
Identificaţi cele două elemente.
2. Elementele A, L, M (în această ordine) sunt vecine în sistemul periodic şi se află în
aceeaşi perioadă, iar media aritmetică a numerelor lor atomice este 24. Se cere:
- a) să se stabilească poziţia acestor elemente în sistemul periodic;
-b) numerele de oxidare maxime pe care le pot avea aceste elemente;
-c) să se dea exemple de compuşi ai acestor elemente.
3. Se consideră 702 g dintr-o substanţă care are raportul de masă Al : O : H = 9 : 16 :
1. Care este formula chimică a substanţei şi câţi atomi din fiecare element conţine
cantitatea considerată?
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4. Procentul ferului într-un compus al sau este 41,17%, iar raportul maselor celorlalte
elemente componente, sulf şi oxigen este de 2 : 3. Determina:
a) formula chimică a substanţei;
b) cât cântăreste ferul din combinatia chimică, dacă aceasta conţine 1,084
x1025 atomi de sulf?
5. 500g substanta A de puritate 80%, cu compoziţia procentuală: 51,61% Cu; 9,68% C;
38,71% O se descompun termic. Oxidul bazic rezultat se tratează cu HCl de
concentraţie 20% şi ρ=1,1 g/cm3. Se cere:
a) să se identifice substanţa A;
b) să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice;
c) să se determine volumul soluţiei de HCl 20% care reacţionează cu oxidul
bazic rezultat;
d) concentraţia sări formate;
e) volumul de oxid gazos rezultat.
Probleme selectate de Prof. Valentina Albu
Liceul teoretic “Traian”, Constanţa
CLASA a X-a
1. Prin arderea unui amestec gazos, de volum V1(c.n.), care conţine un alcan gazos şi
cantitatea de aer (20% O2) stoechiometric necesară combustiei alcanului, se obţine un
amestec gazos care se răceşte şi se trece printr-o soluţie de KOH, volumul gazului
final devenind V2(c.n.). Dacă raportul V1 : V2 = 1,288, determinaţi natura alcanului
supus combustiei, dacă la bromurare formează exclusiv un singur derivat
monobromurat.
2. Două probe de câte 224 cm3 alchenă se oxidează cu soluţie de KMnO4 de
concentraţie 2M. Dacă oxidarea s-a realizat cu reactiv Baeyer, s-au consumat 3,333
cm3 soluţie de oxidant şi masa moleculară a crescut cu 60,714%; la oxidarea energică
s-au folosit 10 cm3 soluţie de oxidant în mediu acid. Determinati:
a) formula structurală a alchenei;
b) atribuiti alchenei respective şi izomerilor ei următoarele puncte de fierbere :
-6,50C, +10C, +3,70C, +130C.
3. În scopul obţinerii propenei se descompune termic 1m3 de propan. Dacă amestecul
final de gaze conţine 10% propan şi conversia în propenă este 60%, calculaţi:
a) volumul amestecului gazos final;
b) raportul molar al alchenelor rezultate;
c) masa de soluţie de K2Cr2O7/H2SO4 de concentraţie 49% care oxidează
alchenele din 1000 cm3 amestec gazos rezultat in final;
4. La hidrogenarea a 5,4 g alchina A în prezenţă de Ni se consuma 2,46 L de
hidrogen, măsuraţi la 2 atm. şi 270C. Ştiind că prin tratarea aceleiaşi cantităţi de
hidrocarbură A cu reactiv Tollens, se obţine un precipitat, să se determine:
a) formula moleculară a hidrocarburii;
b) să se scrie formulele de structură ale tuturor izomerilor săi.
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5. O hidrocarbura A decolorează apa de brom. Prin tratarea compusului A cu H 2, în
prezenţă de nichel, rezultă o substanţă B cu masa molară 86g/mol. Prin oxidarea
hidrocarburii A cu KMnO4, în mediu acid, rezultă un singur compus organic C, care, în
urma încălzirii cu sodă caustică, dă un compus organic D, cu masa molară 30 g/mol.
Să se identifice compusii A, B, C, D, şi să se scrie ecuaţiile reacţiilor chimice în
care au fost implicate aceste substanţe.
Probleme selectate de Prof. Valentina Albu
Liceul teoretic “Traian”, Constanţa
CLASA a XI-a
1. Un compus aromatic X, cu formula C 7H6Cl2, participând la şirul de transformări de
mai jos, conduce la compusul Z cu caracterul cel mai puternic acid comparativ cu
izomerii săi de poziţie.
+NaOH
KMnO4/H2SO4
X------------------Y-------------------Z ( C7H5ClO2 )
-NaCl
-H2O
Determinaţi:
a) formula structurală a lui X;
b) numărul total de izomeri ai substanţei X, specificând câti izomeri sunt
hidrolizabili;
c) scrieţi ecuaţiile reacţiilor prin care X se transformă în toluen.
2. Industrial, alcoolul metilic se obtine din gaz de sinteza. Dacă amestecul de reacţie
conţine 12% (molar) alcool, determinaţi:
a) randamentul procesului de sinteză;
b) considerând sinteza metanolului ca un process de echilibru, precizaţi cum
se deplasează echilibrul chimic la creşterea temperaturii şi presiunii; precizaţi
parametrii optimi ai sinezei metanolului.
c) propuneţi alte trei metode de preparare pentru alcoolul metilic.
3. Propuneti ecuaţii ale reacţiilor chimice prin care sa obtineţi:
a) bromura de izopropil---bromura de sec-butil
b) benzen----- meta-diclorobenzen
c) 1-clorobutan---2-clorobutan----2-cis-butena
d) metan-----freon 12
e) acetilena--- 1,4-butandiol
f) metan--------pirocatechina
4. Determinaţi formula moleculară a derivaţilor monocloruraţi aciclici saturaţi cu un
conţinut de 33,33% clor. Scrieţi izomerii posibili şi denumiţi IUPAC.
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5. În procesul de clorurare a metanului la lumina se obţine un amestec de produşi:
monoclormetan : diclorometan : cloroform : metan nereacţionat în rapoarte molare de 4
: 2 : 1 : 1. Care sunt valorile pentru conversia utilă şi randament? Care este volumul de
metan( c.n.) consumat pentru a se obtine 404 Kg monoclorometan?
Probleme selectate de Prof. Valentina Albu
Liceul teoretic “Traian”, Constanţa
CLASA a XII-a
1. Determinaţi formula structurală a compusului organic A, cu formula moleculară
C11H10O3, ştiind că analiza funcţională stabileşte:
a) substanţa dă reacţia iodoformului pozitivă;
b) reacţionează cu fenilhidrazina, dar nu dă reacţia Tollens si Fehling;
c) decolorează soluţia de brom;
d) prin oxidare la cald formează un compus care prin deshidratare conduce la
substanţa B cu formula moleculară C8H4O3, precum şi la substanţa C cu
formula C3H4O3;
e) se dizolvă în soluţie de NaHCO3.
2. Prin reacţia Zerevitinov sunt puşi în evidenţă atomii de hidrogen activ din moleculele
de alcooli şi amine. O amină X are formula C4H12N2; prin tratarea a 1,1 g din compusul
X cu iodura de metilmagneziu se formeaza 0,56 L metan. Să se determine formula
structurală a aminei X, dacă prin cristalizare se separă două fracţiuni, una din ele fiind
compusă din doi stereoizomeri optic activi şi cealaltă conţine un mezoizomer.
3. Un compus organic lichid X are densitatea vaporilor în raport cu azotul egală cu
3,79. O proba de 2,12g din acest compus se supune combustiei rezultând 1,8 g de apă
şi 7,04 g dioxid de carbon. Prin oxidare la cald a compusului X cu amestec de
K2Cr2O7/H2SO4 se obţine compusul Y, solubil în carbonat acid de sodiu. O probă de
1,66 g compus Y se titreaza cu 200mL solutie 0,1 n NaOH (n - concentratia normala a
solutiei: Cn=md/Eg.Vs). Prin încălzirea compusului Y se formează compusul Z, care
condensat cu fenolul în prezenţa H2SO4 conduce la sinteza indicatorului T. Determinaţi
substanţele notate cu litere şi precizaţi structura şi culoarea indicatorului în mediu acid
şi bazic.
4. O cantitate de 0,15 moli monoester A, cu formula brută C 3H6O, formează prin
saponificare 11,1g alcool B, optic activ (randament cantitativ). Deduceţi formulele
structurale ale lui A şi B. Scrieţi esterii izomeri cu A. Identificaţi izomerii optic activ.
5. Se oxidează cu soluţie de KMnO4/H2SO4, de concentraţie 2M, un amestec de
propenă şi 2-butenă, în raport molar de 2 : 1. Substanţa organică formată se dizolva în
376 g apă şi se formează o soluţie de concentraţie 6%. Calculaţi volumul de oxidant
folosit în reacţia de oxidare.
Probleme selectate de Prof. Valentina Albu
Liceul teoretic “Traian”, Constanţa
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SĂ NE RECREEM
Rebus
Hidrocarburi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A-B – Compuşi organici care conţin numai carbon şi hidrogen
1. Reacţie care se realizează uşor cu clor sau brom fie la lumină, fie termic.
2.
Sunt resturi de hidrocarbură care se obţin prin eliminare treptată a
atomilor de hidrogen.
3.
La alcani este mai mică decât 1.
4.
Substanţe organice care conţin sulf şi se folosesc la depistarea
scăpâărilor de gaze.
5.
Sunt substanţe organice care au aceeaşi formulă moleculară dar
proprietăţi fizico-chimice diferite.
6.
Izomerii alcanilor.
7.
Sunt hidrocarburi aciclice nesaturate care conţin în moleculă o
dublă legătură între doi atomi de carbon, restul legăturilor fiind simple.
8.
Este reacţia de poliadiţie a mai multor molecule de alchenă,
conducând la un compus macromolecular care poartă numele de polimer.
9.
Are formula moleculară C4H8.
10.
Alcanii se folosesc drept......
11.
Este o proprietate chimică care transformă alcanii normali în
izoalcani.
12.
Au formula moleculară CnH2n+2.

51

Rebus
Procedee fizico-chimice
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
La o rezolvare corectă, obţineţi pe verticală A-B un procedeu industrial de obţinere a
diferitelor substanţe.
1. Mirosul clorului.
2. Culoarea dicromatului de potasiu.
3. Legarea covalentă se realizează şi între două elemente diferite doar în
molecule.....
4. Caracterul electrochimic al clorului.
5. Denumirea elementului K.
6. Legătura covalentă realizată prin punerea în comun a electronilor aparţinând la
doi atomi diferiţi (H şi nemetale).
7. Denumirea ionului [H3O]+.
8. Grupa I A este numită grupa metalelor......
9. Masa atomică de mărime adimensională.
10. Cl3517 şi Cl3717 sunt ......ai clorului.
11. Substanţele cu particule aranjate dezordonat (ceara, cauciucul) cu molecule
mari şi puncte de topire ce nu sunt fixe.
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