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9. DOMENII DE UTILIZARE A COMPUŞILOR ORGANICI 
 
 
 

 
 

 
9.1. Surfactanţi – săpunuri, detergenţi, emulgatori 
 
9.1.1. Introducere 
 

Surfactants ==> Surface  active  agents 
Surfactanţii sunt compuşi organici cu structură nesimetrică constituiţi 

din: 
- una sau mai multe grupări polare – ionizabile sau neionizabile cu 

caracter hidrofil (tabelul 1).  
- una sau mai multe grupări nepolare sau slab polare de natură 

hidrocarbonată, fluocarbonată sau siliconică, care conferă caracter 
hidrofob (tabelul 2). 

Hidrofila

Hidrofoba

 
Natura grupelor hidrofile determină clasificarea surfactanţilor în 

funcţie de tipul ionilor pe care-i formează în soluţie. Surfactanţii pot fi: 
cationici, anionici, neionici sau amfoteri.  

 

Tabelul 9.1.1. Grupe hidrofile şi clasificarea surfactanţilor 

Surfactanţi Gruparea hidrofila  Structura 

 
 
Anionici 
 

 

- prin ionizare în soluţie apoasă formează ioni organici negativi. 
R – YˉMe+            R – radical alchil cu 12-16 atomi de carbon 

                                               Me – metal alcalin, NH4 sau alchilamină 
                                               Y – grupa hidrofilă ionizată 

 Carboxil  
 Sulfat acid 
 Sulfonat 
 Fosfat acid 
 Eter sulfat  
 Eter carboxilat 

R – COOˉ(săpun) 
R – OSO3ˉ 
R – SO3ˉ 
R – OPO(OH)Oˉ 
R–CH2–(OCH2CH2)nOSO3ˉ 
R–CH2–(OCH2CH2)nCOOˉ 

 

Cuprins: 
1. Surfactanţi – săpunuri, detergenţi, emulgatori 
2. Medicamente 
3. Pesticide 
4. Coloranţi 
5. Polimeri 
6. Arome 
7. Combustibili 

Obiective 

Aplicarea cunoştinţelor de 
chimie organică acumulate 
la sintezele de compuşi de 
importanţă practică 
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Tabel 9.1.1. Grupe hidrofile şi clasificarea surfactanţilor (continuare) 
 
 
Cationici  
 

- au cel puţin o grupare funcţională care în soluţie apoasă formează prin ionizare, 
ioni organici încărcaţi pozitiv 

 sărurile aminelor alifatice 
primare, secundare şi terţiare  
  săruri cuaternare de 
amoniu 
 Derivaţi imidazolinici 

R1–NH3
+·Cl-;    R1R2NH2

+·Cl-; R1R2R3NH+·Cl- 
unde:   R1, R2, R3 = C12 – C18  
[R1 – N(R)3]+Clˉ R1 = C12 – C18 
                                       R –metil, etil 

N CH2

CH2

H
N

CR1

H2C
C
H2

H
N C

O

R

R1 = C15 - C16

 
 
 
Amfoteri 
 

- au în moleculă două sau mai multe grupe funcţionale ionizabile purtătoare atât de 
sarcini pozitive cât şi negative, astfel încât produsele au caracter atât anionic cât şi 
cationic. În domeniul alcalin pH ≥ 8 substantele amfotere se comportă ca substanţe 
anionice, iar la pH ≤ 4 se comportă ca substanţe cationice. La pH = 4 - 8 avem 
domeniu izoelectric. 

  Betaine  
 Sulfobetaine  CH2 COO(CH3)2N(R)  

CH2 SO3(CH3)2N(R)  
Neionici 
 

- nu ionizează la introducere în solvenţi. Solubilitatea acestor surfactanţi se 
datorează prezenţei unor grupe funcţionale cu mare afinitate pentru apă în 
moleculă, de ex. grupe de atomi de O legate eteric sau grupe hidroxilice 

- alcooli graşi polietoxilaţi:  
- acizi graşi polietoxilaţi:  
- alchilfenolii polietoxilaţi:  
- amine grase polietoxilate   
 
- amide grase polietoxilate             
 
 

R–O(CH2–CH2O)nH             
R = C8 – C12 
R–COO(CH2–CH2O)nH 
R–C6H4O(CH2–CH2O)nH      

NR

(CH2–CH2O)xH

(CH2–CH2O)yH  

N
C

(CH2–CH2O)xH

(CH2–CH2O)yH
R

O

 
R = C8 – C12 

 
Tabel 9.1.2. Grupe hidrofobe   

Grupa hidrofobă Exemplu  Structura 
Alchilbenzen  

Alchil linearb (saturat) 

Alchil ramificatb (saturat) 

Alchil linearb (nesaturat) 

Alchilfenil (ramificat) 

Polioxipropilen 

Polisiloxan 

n-dodecilbenzen  

n-dodecil 

2-etilhexil 

Oleil (cis) 

Nonilfenil 

 

CH3(CH2)10CH2(C6H4)-a  

CH3(CH2)10CH2- 

CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2 

CH3(CH2)7=CH(CH2)CH2 

izo-C9H19-C6H4 

[OCH2CH(CH3)]n 

(CH3)3Si[OSi(CH3)]nOSi(CH3)2CH2 
aAlchil benzenul are catena laterală liniară, iar restul fenil este legat la oricare dintre atomii 2 – 6 ai lanţului 
din restul dodecil 
bGrupele alchil pot fi liniare, ramificate, saturate sau nesaturate şi de obicei conţin 8 – 18 atomi de carbon. 
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Substanţele tensioactive au proprietatea de a modifica la concentraţii 
mici proprietăţile superficiale ale lichidelor în care se dizolvă. 

 
Se observă că cele 2 părţi au proprietăţi diametral opuse şi de aceea 

substantele tensioactive se mai numesc şi substante amfifile sau 
amfipatice. Aceasta structura amfifilă sau amfipatică determină 
proprietăţile surfactanţilor, depinzând astfel de natura grupelor hidrofobe 
şi hidrofile. 

Astfel, datorită prezenţei grupelor polare (hidrofile) şi nepolare 
(lipofile) surfactanţii prezintă în acelaşi timp atât afinitate (filie) cât şi 
repulsie (fobie) faţă de cei mai mulţi solvenţi (în special faţă de apă). 
Acesta conduce la competiţia continuă între două forţe diametral opuse: 
forţele de atracţie (care îi menţine în soluţie) şi forţele de respingere 
(care-i elimină din aceasta). Datorită acestor forţe surfactanţii se 
concentrează la interfaţa care separă cele două medii. 

 
Aceste interacţiuni conduc la:  

- autoasocierea sau autoagregarea moleculelor în soluţii cu 
formare de micele de asociaţie, sferice, sau alte formaţiuni mai 
complexe, cum sunt fazele lamelare; 

Micele sferice
Faze lamelare

(cristale lichide)  
- adsorbţia la diferite tipuri de suprafeţe de separaţie 
(interfeţe); 

Adsorbtie la interfata 
lichid - vapori

Adsorbtie la interfata 
lichid - lichid

Adsorbtie la interfata 
lichid - solid  

- interacţiunea cu diferite substanţe dizolvate sau dispersate 
în faza lichidă în care sunt solubili surfactanţii. 

 
Un compus organic este catalogat drept surfactant dacă prezintă 

activitate superficială. Aceasta înseamnă că atunci când compusul este 
adăugat în concentraţii mici într-un solvent, el trebuie să fie capabil să se 
adsoarbă la o suprafaţă sau interfaţă a sistemului şi să reducă excesul de 
energie liberă. 

Suprafaţa este limita dintre aer şi lichide, iar interfaţa este limita 
dintre doua faze nemiscibile (lichid-lichid, lichid-solid, solid-solid). 

Activitatea superficială apare atunci când numărul atomilor de 
carbon din lanţul hidrofob este mai mare decât 8 şi este maximă la un 
număr de atomi de carbon cuprins între 12 şi 18. 

Forţele de atracţie dintre moleculele lichidului sunt uniforme şi se 
manifestă în toate direcţiile, rezultanta acestor forţe fiind zero (fig. 1-a). 
Forţele care acţionează asupra moleculelor de la suprafaţa lichidului nu 
mai au rezultanta zero (fig. 9.1.1-b).  
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Din acest motiv moleculele de lichid de la suprafaţă prezintă o 

energie potenţială liberă mai mare decât moleculele din interiorul 
lichidului. 

 

R

a

b

a

a

 
Fig. 9.1.1. Forţe de atracţie intre moleculele lichidului  

(a) în lichid, (b) la suprafaţa lichidului 
 

Tensiunea superficială este definită ca excesul de energie liberă pe 
unitatea de suprafaţa (J/m2). Tensiunea interfacială este tensiunea care 
apare la interfaţa dintre două faze nemiscibile. 

 
Reducerea tensiunii superficiale şi interfaciale se poate realiza prin 

introducerea unui surfactant. Când se adaugă surfactantul în sistem, 
moleculele acestuia se deplasează către suprafaţa lichidului. Lanţul 
hidrofob se aliniază către faza mai puţin polară, iar partea hidrofilă se 
orientează către faza polară. Moleculele de surfactant distrug forţele 
coezive de la suprafaţa şi înlocuiesc moleculele lichidului de la suprafaţă 
(respectiv interfaţă). Astfel, interacţiunile de la suprafaţă/interfaţă au loc 
între partea hidofobă a surfactantului şi moleculele nepolare, respectiv 
între partea hidrofilă şi moleculele polare. Aceste interacţiuni sunt mai 
puternice decât cele dintre moleculele polare şi nepolare, ceea ce conduce 
la scăderea tensiunii superficiale/interfaciale. 

Grupa 
nepolara

Grupa
polara

Apa  
Fig. 9.1.2. Reducerea tensiunii superficiale prin adăugarea de surfactant 

 
Reducerea tensiunii superficiale a soluţiilor apoase este foarte 

importantă în o serie de aplicaţii cum sunt: soluţii de curăţare, soluţii de 
acoperire, cerneluri, produse agricole, adezivi, catalizatori şi procese 
catalitice, prelucrarea ţesăturilor, separarea ulei / apă şi extracţia 
petrolului. 

Proprietăţile surfactanţilor la concentraţii scăzute în apă sunt similare 
cu cele ale electroliţilor, diferenţa constând în faptul că tensiunea 
superficială scade foarte mult cu creşterea concentraţiei.  
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La o anumită concentraţie, surfactantul monomer se asociază şi 
formează micele în care partea hidrofilă se orientează către apă, iar partea 
hidrofobă se plasează în interiorul micelei. 

 
Concentraţia critică de surfactant la care apar aceste micele se 

numeşte Concentraţie critică micelară şi depinde de structura 
surfactantului, de natura solventului şi de temperatură. 

Prin formarea micelelor în medii apoase se creează micromedii 
nepolare ca urmare a aglomerării părţilor hidrofobe – acest fenomen 
explică capacitatea substanţelor tensioactive de solubiliza substanţele 
nepolare, insolubile în apă. Abilitatea soluţiilor de surfactant de a 
solubiliza materialele insolubile în apă începe la concentraţia critică 
micelară şi creşte cu creşterea concentraţiei de micele. 

Concentraţia critică micelară are o importanţă fundamentală în 
selecţia surfactanţilor pentru aplicaţii specifice. Micele nu prezintă 
activitate superficială ele acţionând ca un rezervor pentru moleculele de 
surfactant neagregat. 
 

Emulsionarea este capacitatea unei substanţe tensioactive de a 
realiza un sistem stabil format din două lichide nemiscibile (emulsiile 
având particulele fazei disperse > 0,01 μ). 

Rolul substanţei tensioactive (emulgatorul) constă în adsorbţia sa pe 
suprafaţa fazei disperse şi formarea unor membrane superficiale 
protectoare. 

Metoda de apreciere a polarităţii surfactanţilor, care corelează 
structura surfactanţilor cu eficienţa în ceea ce priveşte emulsionarea, este 
balanţa hidrofil – lipofilă (BHL), concept dezvoltat prima dată de Griffin. 

Griffin a definit polaritatea unui surfactant neionic printr-o mărime 
empirică, utilizând o scară de la 1 la 20, considerată iniţial arbitrară, în 
care valoarea BHL creşte cu mărirea caracterului hidrofil. Surfactanţii cu 
valori BHL mici stabilizează emulsiile apă în ulei (A/U), iar cei cu valori 
mari BHL stabilizează emulsiile ulei în apă (U/A). Astfel, valorile BHL 
sunt utile pentru a stabili domeniile de aplicare a surfactanţilor (tabelul 
9.1.3). 

 
 Tabel 9.1.3. Intervale BHL şi aplicaţiile surfactanţilor 
Interval BHL 3 – 6 7 – 9 8 – 15 13 – 15 15 – 18 
Aplicaţie Emulgator A/U Agent de umectare Emulgator U/A Detergenţă  Solubilizator  

 
Capacitatea amestecurilor de surfactanţi de a stabiliza emulsiile este 

deosebit de importantă din următoarele motive: 
- amestecul a doi surfactanţi stabilizează mai bine emulsia decât 

unul singur; 
- prin amestecarea surfactanţilor se poate obţine exact valoarea 

BHL necesară; 
- compoziţia chimică a surfactantului are rol important în ceea ce 

priveşte eficienţa de emulsionare pentru un lipid dat. 
 
Detergenţa este procesul de îndepărtare a murdăriei de pe un 

substrat imersat într-un mediu lichid, în general prin aplicarea unei forţe 
mecanice, în prezenţa unor substanţe chimice care micşorează forţele de 
adeziune dintre murdărie şi substrat. Procesul este considerat complet 
atunci când murdăria îndepărtată este menţinută în suspensie în soluţia de 
spălare astfel încât nu se poate redepune şi poate fi îndepărtată prin 
clătire. 

 



Chimie organică 

e-Chimie 366 

Curăţarea suprafeţelor se realizează prin acţiunea combinată a 
următoarelor fenomene coloidale: 

- adsorbţie la interfeţe; 
- modificarea tensiunilor interfaciale; 
- solubilizare; 
- emulsionare; 
- apariţie sau distrugere de sarcini electrice superficiale. 

 
9.1.2. Surfactanţi anionici 
 

Săpunul este o substanţă tensioactivă clasică. Sumerienii l-au folosit 
încă din anul 2500 î.Hr pentru îngrijirea corpului şi spălarea ţesăturilor. 

Săpunurile sau sărurile acizilor graşi sunt fabricate din resurse 
regenerabile şi anume grăsimile şi uleiurile vegetale. Acestea sunt 
trigliceride, adică esteri ai acizilor graşi cu glicerina. Trigliceride sunt 
foarte răspândite în plante şi animale.  

Acizii graşi din grasimi şi uleiurile vegetale sunt acizi 
monocarboxilici liniari, cu număr par de atomi de carbon, saturaţi sau 
nesaturaţi, cu catenă lunga de C8 – C22. În tabelul 4 sunt prezentate 
exemple de acizi graşi proveniti din grăsimi. 

 
Tabel  9.1.4. Exemple de acizi graşi proveniţi din grăsimi 

Nr.at. 
C 

 Denumire Provenienţǎ 

 Saturaţi   
10 
12 

CH3(CH2)xCOOH  Capric 
Lauric 

 
Ulei de cocos 

14 
16 
18 

CH3(CH2)xCOOH  
Miristic 
Palmitic  
Stearic 

Uleiuri vegetale, seu 
sau untură 

20 CH3(CH2)xCOOH  
Arahic Alune 

 Nesaturaţi cu o dublă legătură   
12 CH3-CH2-CH=CH-(CH2)7 -COOH  Lauroleic Lapte animal 
16 CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7 -COOH  Palmitolei

c 
Lapte, ulei de peste, 
uleiuri vegetale, 
grasime bovine  

18 CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7 -COOH  Oleic Ulei de masline 
(80%), toate 
grasimile animale şi 
vegetale 

 Nesaturaţi cu mai multe duble legături   
16 CH3-(CH2)7-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)4 -COOH

 
Linoleic Ulei de seminţe de: 

şofran, bumbac, 
soia, floarea soarelui 

 
Din motive economice în compoziţiile detergente nu se utilizează 

săpunuri unitare ci amestecuri de săpunuri obţinute din grăsimi naturale.  
 
Cele mai frecvente tipuri sunt: 
- săpunul de seu care conţine:  40-45% sapun oleic 
     25-30% săpun palmitic 
     15-20% săpun stearic 
 
- săpunul de cocos care conţine: 48% săpun lauric 

17-28% săpun miristic 
8-20% săpun palmitic 
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Săpunurile pot fi obţinute prin două metode: 

a. prin saponificarea acizilor graşi sau grăsimilor şi uleiurilor 
vegetale 
b. prin hidroliza grăsimilor urmată de saponificarea acizilor 

graşi rezultaţi. 

OH

OH

OH

OCOR'''

OCOR'

OCOR''

+

+

NaOH

Abur

OH

OH

OH

R'COONa

NaOH

R''COONa R'''COONa+ +

R'COOH R''COOH R'''COOH+ +

NaOH NaOH

R'COONa R''COONa R'''COONa

Sapunuri

Sapunuri

Grasime
sau ulei

 
Săpunurile prezintă o bună solubilitate în apă, putere de spumare 

ridicată, o detergenţă bună şi o iritabilitate scăzută a pielii. Se folosesc ca 
agenţi de spalare sub formă de săpunuri de toaletă, în formularea 
detergenţilor, a gelurilor de duş şi a spumelor de ras. Săpunurile se mai 
pot utiliza la producerea materialelor plastice ca stabilizatori şi 
emulgatori, sicativi pentru lacuri şi vopsele.  

 
Alchilbenzensulfonaţii sunt cei mai utilizaţi surfactanţi în 

compoziţiile detergenţilor granulaţi şi a celor lichizi sunt 
alchilbenzensulfonaţii, datorită proprietăţilor superficiale bune şi a 
preţului de cost scăzut comparativ cu a celorlalţi surfactanţi. 

 
R–CH2–C6H4SO3ˉNa+    unde: R – radical alchilic cu 8-12 atomi de C. 

 
În compoziţiile detergente se folosesc liniar alchilbenzensulfonaţii 

deoarece prezintă o biodegradabilitate foarte bună. Ei se obţin cu 
randamente foarte bune prin sulfonarea alchilbenzenilor urmată de 
neutralizarea acizilor sulfonici rezultaţi. Alchilbenzen derivaţii se obţin 
prin alchilarea compuşilor aromatici cu alchene preferenţial cu 1-alchene. 
Legarea acestora la nucleul benzenic se poate face în orice poziţie a 
lanţului, în funcţie de stabilitatea carbocationilor . 
 

n m n m

SO3

SO3H

n m

SO3Na

NaOH

- H2O
n m

HF sau AlCl3

 
Principalele utilizări ale alchibenzensulfonaţilor sunt în formulările 

detergente şi sanitare, ca agenţi de curatare de uz casnic şi industriali, ca 
emulgatori, agenţi de umectare sau dispersanţi în procesul de 
polimerizare şi în formulările produselor de protecţie a instalaţiilor. 
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Alcoolii graşi sulfataţi sau alchilsulfaţii sunt surfactanţi cu formula 
generală:  
 

R–CH2–OSO3ˉNa+ , uunde R= radical hidrocarbonat cu 11 – 17 atomi de C. 
 

Alchilsulfaţii se obţin prin sulfatarea alcoolilor graşi sau a 
monoolefinelor cu masă moleculară mare. Ca agenţi de sulfatare se 
folosesc acidul sulfuric, trioxidul de sulf sau acidul clorosulfonic. 

ROH
H2SO4 
sau SO3
sau ClSO3H

ROSO3H
NaOH

ROSO3Na- H2O
 

În compoziţiile detergente se folosesc de obicei, amestecuri de 
alcooli graşi sulfataţi cu o distrubuţie a lanţului hidrocarbonat de  

C12–C14 : C16–C18 = 1 : 1 

Alcoolii graşi utilizaţi pentru obţinerea alchilsulfaţilor sunt fie alcooli 
naturali obţinuţi prin hidrogenarea grăsimilor naturale fie alcooli de 
sinteză obţinuţi prin diferite procedee. 

Alchilsulfaţii sunt excelenţi spumanţi şi prezintă o bună detergenţă. 
Ei sunt utilizaţi pe larg în produsele de îngrijire personală, produse 
cosmetice şi de toaletă. De exemplu, laurilsulfatul de sodiu este folosit în 
pasta de dinţi pentru a produce o bună spumare. 

În combinaţie cu alchiletersulfaţii sunt utilizaţi în majoritatea 
detergenţilor lichizi de vase şi în şampoane.  

Industrial, se folosesc ca agenţi de umectare şi de dispersie şi ca 
emulgatori pentru polimerizarea în emulsie. 

 
Alchil eter sulfaţi sau etersulfaţii se obţin prin sulfatarea alcoolilor 

graşi polietoxilaţi. Ca agenţi de sulfatare se folosesc trioxidul de sulf sau 
acidul clorosulfonic. 

RO-(CH2-CH2-O)n-H SO3 sau 
ClSO3H RO-(CH2-CH2-O)n-SO3H NaOH

- H2O RO-(CH2-CH2-O)n-SO3Na
 

Radicalul hidrocarbonat (R) are o lungime a lanţului de 11-17 atomi 
de carbon, iar numărul de unităţi oxietilenice (n) este de 2-5.  

Cel mai adesea se folosesc produse având radicalul alchilic constituit 
din 12-14 atomi de C şi un număr de 2-3 unităţi oxietilenice în moleculă. 

Spre deosebire de alcoolii graşi sulfataţi, alchiletersulfaţii au o 
solubilitate practic nelimitată în apă. Ei nu sunt influenţaţi de duritatea 
apei şi au o compatibilitate bună cu pielea. 

 
Alchiletersulfaţii sunt utilizaţi în produse cosmetice cum ar fi loţiuni 

pentru curăţarea corpului, şampoane, geluri de duş, formulări lichide de 
uz casnic, detergenţi lichizi de vase. Ca surfactant secundar se foloseşte 
în formularea detergenţilor. 
 
 
9.1.3. Surfactanţi cationici 

 
Agenţii tensioactivi cationici reprezintă doar 5-6% din producţia 

totală de surfactanţi. Cu toate acestea, ei au utilizări specifice foarte 
importante, din cauza proprietăţile lor particulare.  

Proprietăţile superficial active ale acestor surfactanţi sunt date de  
cationi, şi în general, sunt săruri cuaternare de amoniu. Aceste săruri 
cuaternare conţin unul sau două resturi alchilice lungi. Aceşti surfactanţi 
nu pot fi adăugaţi în formulările care conţin agenţi tensioactivi anionici. 
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În sinteza surfactanţilor cationici un rol important îl prezintă 
alchilaminele grase C10 – C18. Majoritatea acestor alchilamine grase 
provin din trei tipuri de materii prime: grăsimi şi uleiuri naturale, α-
olefine cu catenă lungă şi alcooli graşi. 

 
Prepararea surfactanţilor cationici din acizi graşi 

COOH
NH3
cataliz. C NR
- H2O

H2/catalizR

R-CH2-NH2

Acid gras Nitril gras

Alchilamina

Dialchilamina
(R-CH2)2NH

2 CH2O/H2

+ CH3Cl

CH2O/H2

+ CH3Cl

R-CH2-N+(CH3)3Cl-

(R-CH2)2N+(CH3)2Cl-

Clorura de 
alchil trimetil amoniu

Clorura de 
dialchil dimetil amoniu

 
Prepararea surfactantilor cationici din α-olefine şi alcooli graşi 

RCH2CH2OH RCH2CH2Cl
(CH3)2NHAlcool gras

(CH3)2NH/cataliz
RCH2CH2N(CH3)2

C6H5CH2Cl

RCH2CH2BrRCH=CH2
HBr

α-Olefina 
liniara

(CH3)2NH

RCH2CH2N(CH3)2

CH2C6H5
Sare cuaternara

de amoniu

Cl

perox

+

 
 
Cele mai importante utilizări ale surfactanţilor sunt ca: agenţi 

antimicrobieni, agenţi de înmuiere a ţesăturilor şi componente în 
produsele cosmetice de condiţionare a părului. 

Majoritatea surfactanţilor cationici sunt bactericizi. Ei sunt utilizaţi 
pentru curăţarea şi aseptizarea instrumentelor chirurgicale, în formularea 
dezinfectanţilor de uz casnic şi uz spitalicesc, precum şi sterilizarea 
sticlelor sau recipientelor alimentare, în special în industria produselor 
lactate şi a băuturilor. 

Surfactanţii cationici pot fi adăugaţi ca aditivi în formulările 
detergente care conţin surfactanţi neionici cu scopul de inhibare a 
coroziunii, şi de asemenea adăugat în cantităţi foarte mici în pudrele 
detergente anionice, au un efect sinergic mărind puterea de spălare.  

Alte utilizări sunt: ca agenţi de flotaţie, emulgatori în emulsiile 
asfaltice şi în cerneluri. 
 
 
9.1.4. Surfactanţi neionici 

 
Substanţele tensioactive neionice reprezintă aproximativ 40% din 

producţia totală de surfactanţi.  
Surfactanţii neionici se găsesc într-o mare varietate de produse 

industriale şi domestice. Mai mult se jumatate dintre compuşii 
tensioactivi neionici sunt produsele polietoxilate, în care lanţul 
polietilenglicolic reprezintă gruparea hidrofilă a surfactantului.  

 
Din categoria surfactanţilor neionici fac parte si mono- şi 

digliceridele acizilor graşi, precum si esterii hidraţilor de carbon cu 
importante utilizări în industria farmaceutică, cosmetică şi alimentară. 
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Compuşii polietoxilaţi au structura generală: 

RY-(CH2-CH2-O)n-H
R = radical alchil liniar C8-C18
n = numarul de grupari oxietilenice

unde: Y =  O

NH

COO

CONH

Alcooli polietoxilati

Amine polietoxilate

Acizi polietoxilati
Amide polietoxilate

 
Reacţiile de etoxilare au loc în mediu bazic sau în mediu acid. În 

prima etapă are loc deschiderea inelului etilenoxidic formându-se un 
compus monoetoxilat, iar în etapa a doua are loc policondesarea 
compusului obţinut cu etilenoxid. 
 

RYH   + H2C CH2

O
RY CH2 CH2 OH

RY CH2 CH2 OH + H2C CH2

O
n - 1 RY CH2 CH2 OH

n

 
 

Compuşii neionici polietoxilaţi au proprietăţi detergente bune, sunt 
buni agenţi de umectare şi emulgatori. Unii dintre ei au proprietati bune 
de formare a spumei. Unele categorii prezintă o toxicitate foarte scăzută 
şi sunt folosite în produsele farmaceutice, cosmetice şi alimentare. 

 
Alcooli graşi polietoxilaţi sunt utilizaţi pe scară largă în detergenţii 

de rufe şi în detergenţii lichizi de spălat vase (co-surfactant cu agenţii 
tensioactivi anionici). Ca surfactanţi primari sunt de obicei folosiţi în 
produsele de  curăţare pentru suprafeţe dure.  

Aminele etoxilate au o gamă largă de aplicaţii ca inhibitori de 
coroziune (aplicaţii petroliere), emulgatori (asfalturi) şi ca agenţi de 
umectare, agenţi antistatici şi lubrifianţi (textile). 

Mono şi digliceridele acizilor graşi se prepară pornind de la acizi 
graşi sau de la materii grase prin esterificare directă, respectiv 
transesterificare.  

• Esterificarea directă a glicerinei cu acizi graşi. 

OH

OH

OH + RCOOH

OH

OCOR

OH

OH

OH

OCOR+ + H2O

 
• Glicerinoliza sau transesterificarea uleiurilor şi a grăsimilor 

naturale şi/sau hidrogenate. 

OH

OH

OH

OCOR

OCOR

OCOR+

OH

OCOR

OH

OH

OH

OCOR+

1-Monoglicerida 2-Monoglicerida

OCOR

OCOR

OH

OH

OCOR

OCOR+

1,3-Diglicerida 1,2-Diglicerida
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Procedeul de transesterificare este mai economic, deoarece grăsimile 
sunt mai ieftine decât acizii graşi şi este necesară o cantitate mai mică de 
glicerină.  

Grăsimile şi acizii graşi sunt insolubili în glicerinǎ şi, în lipsa 
solventului, sunt necesare temperaturi de reacţie ridicate. Esterificarea 
directă poate fi catalizată de acizi sau baze. Raportul dintre glicerina şi 
acizii graşi determină concentraţiile de mono-, di- şi trigliceride în 
produsul final. O cantitate mare de glicerina produce concentraţii mai 
ridicate de monogliceride. 
 

Aplicaţiile mono- şi digliceridelor în industria alimentară reprezintă 
principala lor utilizare. Ele se folosesc în produsele pe bază de grăsimi, 
cum sunt margarina, gemuri, grăsimi pentru frăgezirea aluatului etc. iar în 
emulsiile pe bază de lapte, se utilizează în îngheţată şi lapte în combinaţie 
cu hidrocoloizii.  

 
Valoarea calorică a mono- şi digliceridelor este de 930 kcal/100g. 
 
Esterii acetilaţi ai mono- şi digliceridelor au proprietăţi foarte bune 

de aerare şi stabilizare a spumelor, ca agenţi împotriva uscării şi a 
oxidării grăsimilor. De asemenea, ei sunt utilizaţi ca lubrifianţi şi produse 
antiaderente.  

Aplicaţiile includ pudre şi concentrate de frişcă pentru topping-uri, 
bază de gumă de mestecat, creme de prăjituri. 

 
Compuşii tensioactivi amfoteri au două grupe funcţionale, una 

anionică şi una cationică. În cele mai multe cazuri, pH-ul determină care 
dintre grupări domină. Ei pot fi: anionici la pH alcalin şi cationici la pH 
acid. În apropierea punctului izoelectric aceşti compuşi tensioactivi 
prezintă atât sarcină pozitivă cât şi sarcină negativă fiind amfoteri. 

Cei mai importanţi surfactanţi amfoteri sunt alchilbetainele, 
alchilamidobetainele şi sulfobetainele folosiţi în produsele farmaceutice 
şi cosmetice 

 
Sinteza alchilbetainelor 

R N

CH3

CH3

+ NaClCl

H2
C

COO-Na+ R N

CH3

CH3

H2
C COO- +

 
 
Sinteza alchilamidobetainelor 
 

- NaCl

R C
O

OR
H2N

H2
C

C
H2

H2
C

N
CH3

CH3

+ R C
O

N
H

H2
C

C
H2

H2
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N
CH3

CH3

- ROH

R C
O

N
H

H2
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C
H2
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N
CH3

CH3

Cl
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C
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H
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CH3

CH3

C
H2

COO-
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Sinteza sulfobetainelor  

R N

CH3

CH3

+ Cl

H2
C

CH R N

CH3

CH3

H2
C CH

H2
C SO3Na

OH
- NaCl

H2
C SO3Na

OH  
Surfactanţii amfoteri se folosesc împreună cu surfactanţii cationici la 

formularea de dezinfectanţi şi agenţi sanitari. Se mai utilizează la 
curăţarea suprafeţelor dure. 

 
Datorită domeniului larg de pH, agenţii tensioactivi amfoteri prezintă 

o bună compatibilitate cu pielea fiind utilizaţi în diferite produse 
cosmetice, produse de îngrijire personală şi îngrijirea orală, precum şi în 
formularea şampoanelor. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.A. 9.4. Un acid gras saturat se esterifică cu glicerina. Considerând că se obţin numai 
monogliceride cu masa moleculară mai mare cu 38% decât masa acidului, să se determine 
acidul. 

 

T.A. 9.3. Alcoolii graşi polietoxilaţi sunt utilizaţi în detergenţii de rufe şi în detergenţii lichizi 
de spălat vase. Un exemplu de astfel de surfactant are următoarea structură: 
CH3 (CH2)15-O-(CH2-CH2-O)n-H 
Ştiind că procentul masic de oxigen este de 17,1 % să se determine gradul de etoxilare. 

T.A. 9.2. Acizii graşi utilizaţi la obţinerea substanţelor tensioactive se obţin 
prin hidroliza grăsimilor. Prin hidroliza a 10 kg de grăsime animală se obţine 
un amestec de acizi graşi format din: 30 % acid palmitic, 15 % acid stearic, 
50 % acid linoleic şi 5 % acid linoleic. Acizii graşi obţinuţi se folosesc la 
fabricarea săpunurilor de sodiu prin saponificare cu hidroxid de sodiu. 

a) să se scrie succesiunea de reacţii; 
b) să se calculeze cantitatea de săpunuri de sodiu rezultată. 

T.A. 9.1.  Explicaţi de ce la prepararea sǎpunului trebuie sǎ se utilizeze o apă cu duritate redusă. 
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9.2. Medicamente 

 
 
Medicamentul este o substanţă sau preparat folosit pentru 

diagnosticarea, prevenirea, ameliorarea sau vindecare unei suferinţe 
(DEX). 

 
În ziua de azi, un compendiu al medicamentelor ce pot fi vândute 

într-o ţară are dimensiunea unui dicţionar respectabil, iar gândul că 
străbunica folosea coajă de salcie ca să trateze rănile ne provoacă cel mult 
un zâmbet condescendent. Şi totuşi, multe dintre medicamentele din 
„nomenclator” conţin substanţe dezvoltate pornind de la ceea ce ne oferă 
natura. 

Coaja de salcie conţine acid salicilic, un compus cu bune calităţi 
antiinflamatorii, antibacteriene şi antifungice, iar prin administratrea 
cutanată este activ în tratamentul ulceraţiilor, eczemelor, bătăturilor şi 
negilor. Modificat „puţin”, iniţial de către chimiştii de la compania Bayer, 
din acid salicilic se obţine Aspirina, primul antiinflamator nesteroidic şi 
este unul dintre cele mai de succes medicamente din toată istoria 
produselor farmaceutice, utilizat drept antiinflamator, dar şi drept agent 
anti agregant plachetar. 

Sinteza acidului acetil salicilic începe de la fenol, care sub formă de 
sare de sodiu este un substrat reactiv în substituţii electrofile aromatice, 
putând da reacţii chiar cu electrofili slabi, de tipul bioxid de carbon. 

OH

NaOH

O

+   CO2

O

COO
H3O

OH

COOH

O O

OH

OO

O

O

 
      Aspirină 

Ionul fenoxid este un substituent de ordinul I şi orientează substituţia 
în orto şi para. La temperatura de 125oC se obţine un amestec de izomeri 
orto şi para, la 220oC însă se obţine majoritar izomerul orto.  

Probabil că la temperatură înaltă se stabileşte un echilibru între cei 
doi izomeri, favorizată fiind forma cea mai stabilă termodinamic, care în 
cazul sărurilor de Li şi Na este izomerul orto, în cazul sărurilor de K 
izomerul para. Este de presupus că ionii metalici de volum mic (Li, Na) 
formează compuşi chelatici cu grupele învecinate din poziţia orto. 

O

C

O

O O

H

O

O

Na

H

OH O

O

Na
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Un concurent al aspirinei este reprezentat de Paracetamol care are 
efect analgezic şi antipiretic. Sinteza acestuia pleacă de la fenol conform 
succesiunii de reacţii de mai jos: 

Paracetamol

OH

HNO3
diluat

OH

NO2

H2
Ni

OH

NH2

OH

NHCOCH3
OH

NO

NaNO2
  HCl

H2
Ni

(CH3CO)2O

 
Pentru a avea o imagine a posibilităţilor chimiei organice să 

remarcăm că paracetamolul poate constitui materia primă pentru sintaza 
unui expectorant cunoscut – Ambroxol, compus ce conţine doi atomi de 
brom. 

OH

N

Br

NH2

Br

 
Ambroxol 

Hidrogenarea catalitică a paracetamolului conduce la izomerul trans 
al 4-acetilamino-ciclohexanolului care este tratat cu 2-nitro-bromobenzil, 
iar în final produsul se bromurează cu brom în acid acetic. 

H2

Ni

OH

NHCOCH3

OH

NHCOCH3

 H2O

NaOH

OH

NH2

+

OH

HN

NO2OH

HN

NH2

H2

Ni

      Br2

CH3COOH

OH

HN

NH2

Br

Br

Br

NO2

 
Ambroxol este un metabolit al altui expectorant Bromhexin. 

Metaboliţii sunt produşi de transformare prin metabolism. În cadrul unui 
studiu privind un medicament, cunoaşterea metaboliţilor este esenţială 
pentru cunoaşterea toxicităţii acestora, dar şi pentru a genera 

 
TA 9.5. 
Propuneţi o 
sinteză a bromurii 
de 2-nitrobenzil. 
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medicamente mai performante. Atât Bromhexin cât şi Ambroxol au fost 
dezvoltate de firma Ingelheim Boeringer.  

 
Bromhexin se obţine pornind de la N-metil-ciclohexan, având ca 

intermediar tot 2-nitro bromobenzil. 
 

NHCH3

+

HN

NH2

H2

Ni Raney

      Br2

CH3COOH

Br

NO2 HN

NO2

HN

NH2

Br

Br

 
Revenind la substanţe cu efect antiinflamator, Ibuprofen, dezvoltat de 

compania Boots este componentul activ a din două dintre cele mai bine 
vândute medicamente din lume: Nurofen şi Advil. 

 

O

OH

 
     Ibuprofen 
 

Sinteza compusului implică acilarea Friedel-Crafts dintre 
izobutilbenzen şi anhidridă acetică sau clorură de acetil în prezenţă de 
AlCl3, pentru obţinerea 4-izobutil acetofenonei. 

 

      

AlCl3

O

+ O

O

O

sau
Cl

O

 
Transformarea acestui compus în produsul final se poate face pe mai 

multe căi care nu fac toate obiectul discuţiei noastre. Să ne rezumăm la 
una dintre ele, în care are loc adiţie de acid cianhidric urmată de hidroliză 
şi substituirea grupei OH cu H. 

 
O

NaCN
CN

OH 1. H2O

2. HI, P

O

OH

 
Să remarcăm faptul că pentru obţinerea oricărei substanţe active 

există de cele mai multe ori mai multe căi de sinteză pentru că fiecare 
companie farmaceutică încearcă să-şi protejeze prin brevete ori compusul 
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ori calea de sinteză, iar puritatea impusă unui astfel de compus face ca 
deosebit de importante să fie şi posibilităţile de purificare avansată a 
intermediarilor şi a produsului final. 

Ibuprofen conţine un centru chiral, dar medicamentul este 
comercializat sub formă de amestec racemic pentru că cei doi enantiomeri 
sunt interconvertiţi în organism.  

 
Una dintre marile drame din istoria medicamentelor a reprezentat-o 

utilizarea compusului numit Thalidomid, lansat în 1957 de firma 
Grünenthal Chemie ca „medicament minune”, cu efect în tratarea 
insomniilor, a tusei, răcelilor, durerilor de cap şi, mai ales, a greţurilor de 
dimineaţă pe care femeile gravide le resimt. 

 
Între 1957 şi 1961 zeci de mii de femei au primit acest tratament, fără 

să cunoască, nici ele dar nici medicii, că o substanţă administrată mamei 
poate să treacă bariera placentară şi să afecteze dezvoltarea fătului. 
Existenţa efectelor teratogene a fost astfel descoperită, din păcate, printr-o 
tragedie de proporţii în care au fost afectaţi aproximativ 10000 de nou 
născuţi. Astăzi, oricărui compus cu potenţială utilizare drept medicament i 
se fac teste de teratogenie care infirme existenţa acestora. 

Thalidomida posedă un centru de chiralitate, iar izomerul R este 
enantiomerul activ, iar S are efect teratogen. Din păcate, în organism cei 
doi enentiomeri pot fi interconvertiţi, aşa că administrarea exclusivă a 
formei R conduce la aceleaşi tragedii. 

N

O

O
N

H
O

O
H

N

O

O
N

O

O

H

H

R S  
Faptul că într-un amestec de enantiomeri unul dintre izomeri poate fi 

biologic activ, iar celălalt poate fi extrem de toxic reprezintă o nouă 
dovadă că un medicament trebuie cercetat de o echipă mixtă de 
specialişti, formată din chimişti, biologi, farmacişti şi medici pentru a 
putea ajunge la efecte benefice şi pentru a evita, în limita cunoştinţelor 
existente, efectele secundare nedorite. Iar administrarea de medicamente, 
o repetăm, trebuie făcută doar la recomandarea medicului.  

 
Preoţii Egiptului antic foloseau deja pâine mucegăită pentru a trata 

infecţiile, dar abia la jumătatea secolului al XIX-lea dezvoltarea simultană 
a bacteriologiei şi a chimiei organice au făcut ca infecţiile să nu mai 
reprezinte aceeaşi mortalitate ca acum un secol. Este meritul lui Paul 
Ehrlich de a fi introdus în uzul curent chemoterapia, posibilitatea de a 
trata diferite maladii folosind compuşi organici de sinteză. 

 
În incercarea sa de a pune în evidenţă diferiţi microbi, el a folosit 

mulţi dintre coloranţii care erau cercetaţi şi sintetizaţi cu asiduitate în 
perioada respectivă, iar rezultatele au fost remarcabile: pe lângă folosirea 
albastrului de metilen la evidenţierea terminaţiilor nervoase, a demonstrat 
că un anume tip de infecţii cu tripanosome putea fi tratat folosind un 
colorant azoic, Roşu Tripan. 
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N

NH2HO3S

HO3S

NN
N

H2N SO3H

SO3H

SO3H

Rosu Tripan  
Prin analalogie cu coloranţii azoici şi ţinând cont de rezultatele bune 

obţinute cu Atoxil, P.Ehrlich, în colaborare cu P.Bertheim a dezvoltat o 
serie de compuşi în care grupa diazo să fie înlocuită cu o grupă -As=As-, 
iar compusul 606 din serie s-a dovedit deosebit de eficient contra 
spirochetelor care provoacă sifilisul. I s-a spus Salvarsan. 

HO

H2N

As
As OH

NH2

H2N

As

O

OH
OH

SalvarsanAtoxil
 

P. Ehrlich a reuşit astfel sinteza primului agent chemoterapeutic, 
adică a unei substanţe capabile ca prin legarea de un „receptor biologic” 
din microb să îl distrugă fără a afecta restul celulelor de care parazitul nu 
este legat. El a visat la un „glonte magic”, un compus organic care să îşi 
aleagă specific ţinta. Iar cum modelele vremii erau coloranţii, el a bănuit 
că pentru fiecare microb (parazit) există un colorant (o culoare) capabil să 
îl distrugă. 

Astfel erau puse bazele chemoterapiei moderne, a cărei definiţie este 
că reprezintă tratamentul unei boli prin intermediul unui compus chimic, 
mai ales prin distrugerea microorganismelor sau a celulelor canceroase. 

În 1932, după 5 ani de căutări şi sute de compuşi testaţi, 
experimentele desfăşurate la firma Bayer, membră a colosului I.G.Farben, 
în lumina teoriei „glonţului magic” al lui Ehrlich, G.Domagk şi chimiştii 
J.Klarer şi F.Mietzsch au descoperit un colorant azoic denumit Prontosil 
rubrum, cu efect antibacterian, capabil să trateze infecţii bacteriene.  

N
N

H2N

NH2
SO2H2N

Prontosil rosu (rubrum)

NH2H2NO2S

Prontosil alb (sulfamida alba) 
Cercetări ulterioare au dovedit că nu grupa diazo -N=N- şi implicit 

„culoarea” sunt responsabile pentru acţiunea bactericidă a compusului. 
Prontosilul este numai un „pro-drug” o substanţă care prin modificări 

chimice suferite în organism conduce la substanţa activă propriu-zisă. 
Responsabil pentru activitatea bactericidă este Prontosil album, p-
aminobenzensulfonamida, care se obţine în organism prin reducerea –
N=N- urmată de ruperea legăturii dintre atomii de azot. 

 
Bacteriile folosesc acid para-aminobenzoic pentru a produce acid 

folic, compus important în lanţul lor biochimic. Medicamentele 
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sulfamidice sunt asemănătoare structural cu acidul para-aminobenzoic şi 
interferă în conversia acestuia ceea ce conduce la o limitare a creşterii 
bacteriene prin deficienţă de acid folic. 

 
Sinteza în laborator a prontosilului alb se face pornind de la 

acetanilidă, prin sulfoclorurare, tratare cu amoniac şi hidroliză finală.  

NHCOCH3
HSO3Cl

NHCOCH3ClO2S NH3

NHCOCH3H2NO2S H2O NH2H2NO2S

 
Raportul molar în acest caz este de acid clorosulfonic:acetanilidă 5:1. 

Dacă se foloseşte un raport molar de 1 : 1 de acid clorosulfonic : substrat 
aromatic se obţin acizi sulfonici. De exemplu, în cazul 2-naftolului, se 
obţine acid 2-hidroxinaftalin sulfonic. 

OH
HSO3Cl

OH

SO3H

+ HCl
 

Poziţia α din 2-naftol este puternic activată, dar prin sulfonarea cu 
H2SO4 a 2-naftolului nu se poate obţine acid 2-hidroxinaftalin sulfonic ca 
produs unitar. Urmele de apă care se formează în reacţie conduc la 
desulfonarea compusului şi la obţinerea de izomeri. Dacă se utilizează 
acid clorosulfonic nu se formează apă aşa că acidul 2-hidroxi-
naftalinsulfonic poate fi izolat ca produs pur. 

 
Sir Alexander Fleming a descoperit în 1928, printr-o fericită 

întâmplare, acţiunea antibacteriană a unui gen de fungi Penicillinum, din 
care, în jurul anilor 1940 a putut fi purificat un compus pur, care să fie 
utilizat ca medicament. 

Penicilinele sunt o clasă de antibiotice care au în structura lor o grupă 
β-lactamică: 

N

S

COOH
O

RCONH

 
Structura generală a unei peniciline 

Penicilinele sunt produse, la scară industrială, de mucegaiuri crescute 
pe medii de cultură adecvate, la care se pot adăuga diverse substanţe 
astfel încât să fie influenţată natura radicalului R. 

 
Sau se poate aplica o metodă biosintetică prin care, din 3 aminoacizi 

(L-α-amino adipic, L-cisteină, L-valină) se obţine o tripeptidă, ACV, care 
în prezenţa unei enzime (izopenicilin N sintetază) conduce la închiderea 
ciclului β-lactamic şi formează izopenicilina N, un intermediar cu o slabă 
activitate antibiotică. În prezenţa unei transferaze (IAT) restul α-
aminoadipic este schimbat cu un rest fenilacetil. 
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Amoxicilin, unul dintre cele mai renumite antibiotice, are un cu 

spectru larg de acţiune şi a fost dezvoltat de firma Smith, Kline Beecham. 
În amoxicilin restul fenilacetic este înlocuit de restul 2-amino-2(4-
hidroxifenil)acetil.  

N

S

O

N

COOH

O

NH2

HO

H

 
    Amoxicilin 

Cefalosporinele sunt o clasă de antibiotice β-lactamice produse de 
fungi din clasa acremonium şi au structura generală: 

 
H

N
O

NR

O

S

COOH

R1

 
Structura generală a unei cefalosporine 

 
Lupta împotriva infecţiilor produse de microorganisme – microbi, 

fungi, protozoare etc. – constituie o constantă a cercetărilor în domeniul 
descoperirii de noi antibiotice sau de noi clase de antibiotice, necesară 
mai ales datorită faptului că în timp unele microorganisme dezvoltă 
rezistenţă la tratamente cu antibiotice faţă de care erau sensibile. 

 
Dacă infecţiile bacteriene au fost principala cauză de mortalitate până 

în prima jumătate a secolului XX, în ziua de astăzi bolile cardiovasculare 
reprezintă principala cauză a deceselor. Industria de medicamente a 
dezvoltat în timp o serie de grupe de medicamente capabile să prevină sau 
să trateze bolile inimii. 

 
Medicamentele β-blocante au rolul de a „bloca” efectele adrenalinei 

şi reduc presiunea sanguină utilizarea lor fiind larg răspândită. 
Propranolol, dezvoltat de firma Zeneca a fost primul β-blocant de succes 
şi este în continuare unul dintre cele mai bine vândute medicamente din 
clasa sa. 

O N

OH
H

 
    Propranolol 
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Sinteza pleacă de la α-naftol, tratare cu epiclorhidrină şi în final cu 
izopropilamină. 

 

OH

+ Cl
O

O

+

O
O

H2N

OO
N

OH
HO

 
 
α-Naftolul pur nu se obţine prin topirea alcalină a acidului α-naftalin 

sulfonic; chiar în cazul sulfonării în condiţii de control termodinamic 
există aproximativ 10% izomer α în amestec cu izomer β. De aceea se 
preferă diazotarea 1-naftilaminei, urmată de hidroliză. 

OHNH2

NaNO2

  HCl

N2

H2O

+

 
 

Reacţia dintre 1-naftol şi epiclorhidrină este o substituţie nucleofilă, 
agentul nucleofil, ionul ArO- atacă ciclul epoxidic, la atomul de carbon 
nesubstituit. În mod surprinzător ciclul epoxidic se regăseşte la sfârşitul 
reacţiei. Acest fapt se datorează unui nou atac nucleofil al ionului alcoxi 
generat la atomul de carbon ce conţine ionul de clor, reacţie în care se 
regenerează ciclul epoxidic. 

Cl
O

Ar O +
ClArO

O

ArO
O

 
Mecanismul propus poate fi verificat dacă se lucrează cu unul dintre 

enantiomerii epiclorhidrinei. 

Dacă atacul are loc la atomul de carbon ce conţine atomul de clor nu 
ar avea loc o inversie a configuraţiei. În schimb, dacă atacul are loc la 
atomul de carbon epoxidic are loc o inversie de configuraţie, fără ca 
centrul chiral să fie afectat. Generarea nucleofilului –O- urmată de atacul 
acestuia asupra atomului de carbon ce conţine clor conduce la inversarea 
configuraţiei. 

Propranololul se află pe lista neagră a substanţelor dopante pentru că 
inhibă emoţiile şi eventuale tremurături care le însoţesc. 

 
Medicamentele β-blocante au efecte opuse adrenalinei (epinefrina) 

care este un hormon şi un neurotransmiţător care măreşte frecvenţa 
cardiacă, contractă vasele sanguine şi participă la răspunsul la stres al 
sistemului nervos simpatic. 

HO

HO

N
CH3

OH
H

 
   Adrenalină 
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Adrenalina care se foloseşte ea însăşi ca medicament vasoconstrictor, 

simptomatic se obţine din 2-cloro-3’,4’-dihidroxiacetofenonă. 

HO

HO

N
CH3

OH
H

HO

HO
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HO
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O
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N
H

   H2

Ni Raney
 

În organisme adrenalina se sintetizează biochimic plecând de la α-
aminoacidul ne-esenţial L-tirozină. 

HO

O

OH

NH2 HO

O

OH

NH2

HO   tirozina

hidroxilaza

    DOPA

decarboxilaza HO

HO

NH2

  dopamina

 hidroxilaza HO

HO

NH2

OH

      fenilalanina

 N-metil-transferaza HO

HO

OH

NH CH3

DOPA dopamina

norepinefrina epinefrina (adrenalina)  
 
Reacţiile biochimice au loc în prezenţa enzimelor - proteine care 

catalizează specific anumite reacţii chimice. Enzimele se caracterizează 
prin marea lor specificitate şi scăderea puternică a energiei de activare a 
acestor reacţii. Efectul catalitic se manifestă la temperatura normală a 
unui organism (la om 37oC). Enzimele reprezintă un model de catalizatori 
pentru chimia organică, dar deocamdată este greu de imaginat că vom 
putea atinge parametrii lor catalitici.  

Şi totuşi în 2001 Comitetul Nobel a acordat premiul pentru chimie lui 
W.S. Knowles pentru lucrările sale privind hidrogenarea catalitică 
asimetrică. Unul dintre exemplele cele mai citate este obţinerea sintetică a 
L-DOPA prin hidrogenare catalitică în prezenţă de complecşi de rodiu. 

 
Dopamina este un intermediar care a reprezentat modelul pentru o 

clasă de medicamente psihostimulante - amfetaminele, sintetizate în anii 
1930. 

NH2

 
 Structura generală a unei amfetamine 

Efectele secundare severe ale acestora - de la psihoze la afectarea 
ficatului şi a rinichilor – şi dependenţa pe care o dau amfetaminele au 
făcut ca ele să fie catalogate drept droguri, iar producerea , vânzarea şi 
posesia lor este pedepsită de lege.  
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Tot la dependenţă, boli severe sau chiar moarte poate conduce şi 
abuzul de medicamente. 

Moartea lui Michael Jackson din 2009 este pusă pe seama abuzului 
de Propofol, un sedativ şi hipnotic al firmei Astra Zeneca utilizat pentru 
inducerea şi menţinerea anesteziei generale. Sinteza este simplă, dar 
modul de administrare sub formă de soluţie poate conduce la şoc 
anafilactic. De aceea se preferă administrarea ca emulsie care scade 
efectele secundare, dar nu în totalitate. 

OH

 
            Propofol 

Sinteza propofolului se face plecând de la fenol prin alchilarea cu 
propenă, în prezenţă de catalizatori acizi sau schimbători de ioni. 

OH

+
                  H

                sau 
   schimbatori de ioni

OH

 
Folosirea unor compuşi chimici drept medicamente şi maladiile care 

pot fi astfel tratate sau ameliorate a făcut ca în secolul XX speranţa de 
viaţă a oamenilor să crească cu 10 – 15 ani. Cu toate acestea 
medicamentele reprezintă un pericol dacă nu sunt luate la sfatul 
medicului, astfel încât tratamentele să fie cele recomandate pentru anume 
simptome, dar şi în corelaţie cu starea generală a pacientului. 
Automedicaţia cu antibiotice a condus la rezultate dramatice pentru că 
microbii şi fungii au, ca orice organism, puterea să se adapteze la 
condiţiile lor de mediu şi astfel a apărut rezistenţa la unele antibiotice. 
 

 
 

 
 

 
 

T.A. 9.8. Acidul 5-amino-salicilic este un medicament antituberculos. 
Propuneţi o sinteză folosind în una dintre etape o sinteză Kolbe – 
Schmitt.  

T.A. 9.7. Propuneţi alte 2 sinteze pentru para-aminofenol.  

T.A. 9.6. Găsiţi (cărţi, internet, articole) 4 derivaţi ai acidului salicilic 
care se utilizează drept medicamente. 
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9.3. Antidăunători 
 
 
FAO (Food and Agriculture Organisation) este o organizaţie a 

Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură şi are rolul de a 
conduce eforturilor internaţionale de combatere a foametei. Pe lângă 
preocupări legate de dezvoltarea agriculturii, pisciculturii şi a 
silviculturii, FAO se preocupă şi de asigurarea unei bune practice în 
privinţa nutriţiei şi a securităţii alimentare. În acest context apare şi 
definirea pesticidelor ca fiind: „ ... orice substanţă sau amestec de 
substanţe care au ca scop să prevină, să distrugă sau să controleze orice 
epidemie [….]; termenul include substanţe precum regulatori de creştere, 
defolianţi […] şi substanţe aplicate pe recolte înainte recoltare, pentru a le 
proteja de deteriorare în timpul stocării sau transportului”. 

 
În cadrul acestui capitol vom lărgi semnificaţia termenului de 

pesticide şi la combaterea insectelor sau animalelor care sunt vectori 
pentru microbi sau virusuri care provoacă boli sau epidemii. 

Unele boli contagioase au drept vectori insectele. Ciuma bubonică 
are ca vector puricii, tifosul exantematic are ca vector păduchii iar 
malaria sau meningita virală anumite specii de ţânţari. Cu toate că de-a 
lungul secolelor au provocat mii de morţi, astăzi persoanele bolnave de 
ciumă sau tifos pot fi tratate cu antibiotice puternice sau, în cazul 
malariei, cu o întreagă clasă de chimioterapice. Pentru prevenirea 
eficientă a epidemiilor este însă necesară eradicarea vectorilor: purici, 
păduchi, ţânţari etc. 

Unele dintre primele insecticide au fost derivaţii halogenaţi, care au 
fost însă, în mare parte, interzişi de Convenţia de la Stockholm privind 
poluanţii organici persistenţi. 

 
DDT, acronimul pentru DicloroDifenilTricloroetan, este unul dintre 

cele mai celebre insecticide, lui datorându-i-se faptul că în timpul celui 
de-al doilea Război Mondial nu s-au înregistrat, în vremuri foarte grele, 
epidemii. 

CCl3

ClCl  
 

Sinteza chimică a DDT se face plecând de la cloralhidrat şi 
clorobenzen, în cataliză acidă.  

 
Cloralhidratul este tricloroacetaldehidă care se regăseşte sub formă 

de hidrat, iar electrofilul se generează din reacţia cloralhidratului cu acid 
sulfuric. 
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Un alt derivat halogenat care a făcut istorie a fost Lindan, izomerul γ 
al hexaclorociclohexanului. 

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

 
Astăzi acest tip de insecticide este interzis datorită persistenţei lor; 

totuşi folosirea Lindan este permisă ca medicament în tratamentul râiei şi 
al păduchilor. 

 
Florile uscate de piretru posedă o acţiune insecticidă pe care chinezii 

o cunoşteau încă din antichitate. Extractul natural conţine piretrina, un 
insecticid care se utilizează pentru combaterea insectelor de plante, flori 
şi fructe.  

In structura componentului principal al extractului din florile de 
piretru se regăseşte un ciclu ciclopropanic. 

CH3

H3C

O

O

O

H3C CH3
CH3

 
Piretrina 

Ciclului propanic se regăseşte în piretroizi sub formă de acid 
crisantemic sau acid crisantemdicarboxilic, acizi de care sunt legaţi, sub 
formă de esteri, diverşi alcooli. 

 

H3C CH3

HC

H3C H

COOH
HOO

13 3 1

H3C CH3

HC

H3C H

COOH
H3

           Acid crisantemic     Acid crisantem-dicarboxilic 
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Atât acidul crisantemic cât şi acidul crisantem – dicarboxilic au câte 
doi atomi de carbon chirali, atomii C1 şi C3, şi există sub forma a două 
perechi de enantiomeri. 

1 R  3 R                                        

1 S  3  S                                  

Amestec
 racemic

Amestec
 racemic

diasteroizomeri 1 R  3 S                              

1 S  3  R                          
 

Pentru că ciclopropanul este plan substituenţii ataşaţi se pot afla 
deasupra sau dedesubtul planului. Cele două perechi de enantiomeri sunt 
diastereoizomeri.  
 

1 R  3 R

                                        

1 S  3  S                                  

H3C CH3

HC

H3C COOH

H
H3

H3C CH3

H COOH

H

H3C

H3C

H3C CH3

HC

H3C H

COOH
H3

H3C CH3

H H

COOH

H3C

H3C

1 R  3 S

                                        

1 S  3  R                                  

 trans                                                                            cis

 
Să privim pe orizontală  – prin inversarea între ei a substituenţilor 

de la unul dintre atomii chirali se obţine 
celălalt izomer geometric 
(diastereoizomer) 

Să privim pe verticală  – prin inversarea celor două perechi de 
substituenţi se obţine celălalt izomer 
optic. 

 
În piretroizii naturali se găsesc izomerii 1R-trans, dar activitate 

biologică are şi izomerul 1R-cis. Sintezele industriale de piretroizi 
conduc la amestecuri de izomeri din care se pot separa eventual 
enentiomerii activi. 

 
Piretroizii naturali au reprezentat modelul pentru a sintetiza noi 

compuşi cu activitate similară sau îmbunătăţită. Acestea au vizat: 
 

• Modificarea alcoolului din esterii acidului crisantemic; 
• Sintetizarea unor acizi cu schelet ciclopropanic înrudiţi cu 

acidul crisantemic; 
• Compuşi în care atât componenta acidă cât şi componenta 

alcoolică sunt modificate. 
 
Baygon® este un brand de insecticide dezvoltat de către firma Bayer 

AG la jumătatea anilor 1970 şi conţine un piretroid, de cele mai multe ori 
în combinaţie cu un insecticid din altă clasă, un carbamat (Propoxur) sau 
un insecticid organofosforic (Chlorpyrifos), combinând efectele 
particulare ale componenţilor într-un amestec insecticid deosebit de 
eficace. 
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Piretroidul Cyfluthrin este utilizat sub formă de amestec al celor 

patru diastereoizomeri ai perechilor enantiomere posibile. 
 

Cl

Cl

H3C CH3

O

O CN

O

F

* **

Cyfluthrin 
 

Cyfluthrin are trei centri chirali, deci el va prezenta 23 = 8 
stereoizomeri. Utilizând convenţia R-S aceştia vor fi: 

 

RRR  RRS  RSR  RSS 

SSS  SSR  SRS  SRR 

 
Produsele cu activitate insecticidă sunt izomerii RRS şi RSS, adică 

izomerii 1R cis sau trans şi cu enentiomerul S al alcoolului. 
 

Cl

Cl

H

H

O

O

CN

O

F

O

O

CN

O

F

H HCl

Cl

 
1 R, 3 R, S-ciano      1 R, 3 S, S-ciano 

Componenta ciclopropanică asemănătoare acidului crizantemic este 
acidul permetric, larg folosit drept intermediar în sinteza de piretroizi. 

 
Există numeroase sinteze ale acidului permetric. Una dintre ele 

constă în reacţia dintre 1,1-dicloro-4-metilpentadienă şi ester diazoacetic 
în prezenţă de cupru metalic şi care conduce la amestec de izomeri 
cis/trans cu 40% izomer cis. 

 

Cl
H

Cl

CH3

CH3
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+

Cl

Cl

O

O
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N2CH COOC2H5

 
 
Esterul diazoacetic este o sare de diazoniu alifatică stabilă, care se 

poate obţine din ester aminoacetic şi acid azotos. Esterul diazoacetic este 
stabilizat prin conjugare. 
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În prezenţă de Cu metalic esterul diazoacetic se descompune formând 

o carbenă :CH-COOR, agentul care reacţionează cu dubla legătură din 
derivatul pentadienic. 

Cl

Cl

CH COOR

Cl

Cl COOR

 
Una dintre sintezele componentele pentadienice, aplicabilă şi 

industrial, pleacă de la cloral, compus întâlnit şi în cazul sintezei DDT-
ului. 

Cl3C
OH

OH
+ H - H2O Cl3C

OH
Cl3C

OH2

OH
+

AlCl3

Cl

Cl

CH3

CH3

Cl3C

OH

Cl3C

OH

Cl3C

OH

H SOCl2

Cl3C

Cl

    Al

pulbere
 

Un alt piretroid de sinteză, introdus în gama de produse ale firmei 
Bayer în a doua jumătate a anilor 1990 datorită efectului său puternic 
împotriva insectelor domestice (muşte, ţânţari, gândaci), chiar la 
concentraţii mici, este Transflutrin. Izomerul activ este 1R trans. 

O

O
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Cl

Cl

H

Transflutrin 
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Erbicidele reprezintă o altă clasă de pesticide, menite să distrugă 
buruienile din culturi. 

 
În ecosistemele vegetale există o competiţie pentru apă şi hrană între 

diversele soiuri de plante, iar omul a intervenit pentru a-şi proteja 
culturile care îl interesau pentru hrană sau pentru comerţ.  

Eliminarea buruienilor din culturi se poate face mecanic sau, odată 
cu dezvoltarea chimiei organice, s-a trecut la aplicarea, începând cu 1940, 
a unui compus erbicid 2,4-D (acid 2,4-diclorofenoxiacetic), care combate 
în culturile de cereale buruienile dicotiledonate. Începea o epocă în care 
oamenii încercau să stimuleze creşterea plantelor de interes în detrimentul 
celor care le sufocă culturile. 

Cl

Cl

O
OH

O

 
  2,4-D (acid 2,4-diclorofenoxiacetic) 

 
Tratarea cu erbicide a culturilor a condus la creşterea randamentelor 

agricole şi implicit a cantităţii de hrană din lume, deşi metoda este 
incriminată de ecologişti. Că utilizarea anumitor erbicide poate avea şi 
efecte secundare nedorite este un fapt real, dar nefolosirea de pesticide – 
erbicide în particular – ar conduce la scăderi masive ale recoltelor şi 
implicit la foamete. 

 
În prima etapă a sintezei, fenolul este clorurat, iar izomerul 2,4-

dicloro este tratat sub formă de sare de sodiu cu acid monocloroacetic. 
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Această sinteză se pretează unei analize clasice în chimia organică.  
De obicei într-o ecuaţie scriem numai produşii care ne interesează, 

dar trebuie avut în vedere că există şi reacţii paralele care conduc la 
produşi secundari, implicit la scăderea randamentului şi a purităţii 
substanţei de interes. Şi bineînţeles la noi complicaţii în purificarea 
produsului. 

În cazul nostru, în condiţiile bazice de reacţie, acidul 
monocloroacetic poate hidroliza la acid glicolic. 

 

OH
Cl

O

OH
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ONaOH
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Pentru a evita aceste reacţii se poate lucra cu exces de 2,4-dicloro 

fenoxid, dar atunci produsul final este impurificat cu diclorofenol.  
Sau se poate aplica o altă sinteză, în care se obţine întâi acid 

fenoxiacetic care este apoi clorurat cu clor sau cu clorură de sulfuril. 
Produsul final este mai pur, dar şi mai scump decât cel obţinut de la 
diclorofenol. 

O
OH

O

OH

NaOH

O-Na+

+ OH
Cl

O
      Cl2

sau SO2Cl2

O
OH

O

Cl

Cl

 
Erbicidele din această clasă se pot utiliza ca atare sau sub formă de 

esteri, mai ales izopropilici, care se absorb mult mai uşor prin frunze. 
Compuşii din această clasă au fost folosiţi în cantităţi mari în cadrul 

războiului din Vietnam, ca defolianţi, în încercarea de a deschide drumuri 
prin terenul acoperit de junglă. 

 
Un alt compus aparţinând tot clasei acizilor fenoxiacetici a fost 

dezvoltat pentru a combate acele buruieni care erau rezistente la 2,4-D. 
2,4,5-T (acidul 2,4,5-triclorofenoxiacetic) se obţine pornind de la 

2,4,5-triclorofenol, în aceleaşi condiţii ca şi 2,4-D.  
2,4,5-triclorofenolul nu se obţine prin clorurarea directă a fenolului, 

ci prin dehidrohalogenarea hexaclorociclohexanului, care conduce la 
1,2,4-triclorobenzen, clorurarea acestuia, urmată apoi de tratare cu soluţie 
alcoolică de KOH pentru substituirea nucleofilă aromatică a unuia dintre 
atomii de clor. 
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Reacţia cu acidul cloroacetic are loc la temperatură ridicată, iar 

proporţia de produşi secundari ce pot apărea este crescută, mai ales dacă 
se depăşeşte temperatura de 160oC. 

 
La această temperatură pot reacţiona două molecule de 2,4,5-

triclorofenoxid, fiecare ion fenoxid dintr-una din molecule dând 
substituţii nucleofile ale atomului de clor cel mai activat din cealaltă 
moleculă. Se formează 2,3,6,7-tetraclorodioxină, compus deosebit de 
toxic, care are o doză letală situată în jurul valorii de 0,6-1·10-6g/Kg corp. 

 

Dezastrul industrial 
de la Seveso, Italia, 
din 1976 a condus la 
cea mai mare 
expunere a unei 
populaţii rezidenţiale 
la dioxină, atunci 
când o explozie de la 
o fabrică chimică a 
pus în libertate acest 
compus  deosebit de 
toxic.  
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                    2,3,6,7 – tetraclorodioxină 

 
Toxicitatea a fost dovedită, din păcate, în timpul războiului din 

Vietnam când armata americană a folosit un amestec de 2,4-D şi 2,4,5-T 
ca Agent Orange pentru a defolia jungla. Urmele de dioxină, generate 
inerent la sinteza 2,4,5-T, au condus la cazuri de apariţie a cancerului de 
stomac şi la malformaţii ale copiilor militarilor care au manipulat acest 
amestec erbicid. 

 
Fungii sau ciupercile sunt organisme parazite, cu grad inferor de 

dezvoltare şi care nu se hrănesc singure. Ele se fixează pe plante sau pe 
organisme cu organizare superioară pe care le folosesc pentru hrană. 

Fungii se înmulţesc prin spori şi au o capacitate de rezistenţă şi o 
adaptabilitate deosebite. De multe ori toxinele pe care le pun în libertate 
ucid planta. 

Fungicidele sunt substanţe capabile să anihileze, să prevină sau să 
trateze infestarea culturilor cu ciuperci. 

 
Una dintre clasele cele mai răspândite de produşi sunt derivaţii de 

triazol, care intervin în biosinteza sterolilor putând fi folosiţi atât curativ 
cât şi preventiv. Unul dintre triazolii de mare succes este Propiconazol, 
dezvoltat la începutul anilor 1980 de către Janssen Pharmaceutica. 
Sinteza produsului se face plecând de la dicloroacetofenonă care se 
bromurează în poziţia α faţă grupa carbonil.  

Propiconazol

Cl

Cl

CH3COCl

    AlCl3

Cl

Cl

O

Br2
Cl

Cl

O
Br

OH

OH+

H

O

O

Cl

Cl

Br

N
N

N

O

O

Cl

Cl

NN

N

 
 
1,2-Pentandiolul se obţine pornind de la 1-pentenă: 

OH

OH
Η2Ο2
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1,2,4-Triazolul este un heterociclu care are caracter acid şi care poate 

forma uşor un anion. 

NN

N

NN

N

Η pKa =10,3

 
Succesul fungicidelor triazolice s-a datorat efectelor lor curative la 

doze relativ reduse de aplicare. 
 
Mirosul este pentru insecte un mod de comunicare. Ele secretă 

compuşi organici volatili care conduc la un anumit răspuns la membri 
aceleiaşi specii. Aceşti compuşi se numesc feromoni. Există feromoni de 
alarmă, feromoni sexuali etc.  

 
Cantităţile de feromoni eliberaţi sunt foarte mici. Spre exemplu, 

pentru a izola 1,5 mg de feromon sexual al gândacului de tutun, 
sericornin, recoltarea s-a efectuat de la 65.000 de femele! 

O  
sericornin 

Japonilura, feromonul sexual al gândacului japonez Popilia japonica 
ca şi dispalura, feromonul sexual al moliei ţigan asiatice, Portheria 
dispar, sunt doi dintre feromonii sintetizaţi şi comercializaţi ca atractanţi 
pentru aceste insecte. Odată atrase de feromoni spre diverse tipuri de 
capcane, insectele pot fi distruse. 

 

O O
H

O

  japonilura         disparlura 

 
Sinteza totală a celor trei feromoni implică cunoştinţe de chimie 

organică care exced cadrul acestei cărţi. 
 
Sinteza sericorninei implică chimia acizilor borului. 
Sinteza japonilurei implică obţinerea stereoizomerului natural Z la 

dubla legătură şi R la centrul chiral, pentru că izomerul E are o activitate 
de doar 10% din cea a izomerului Z, iar enentiomerul S este un inhibitor 
puternic al activităţii izomerului R (1% izomer S scade total activitatea 
compusului). 

 
Stereoizomerul Z se poate obţine cel mai bine prin hidrogenarea unei 

triple legături folosind catalizatorul Lindlar – paladiu în prezenţa unei 
săruri de Pb2+. 
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CNO
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RLi+ R CN
OH

   H2

Lindlar
CN
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Izomerul Z obţinut este un racemic care poate fi rezolvat folosind un 
izocianat optic pur. 

CN
OH

R

+ O C N CH Ar

CH3

CN
O

R

O CO NH CH Ar

CH3

separare prin

cromatografie

CN

R

O CO NH CH Ar

CH3
Cl3SiH CN

R

OH

KOH C

R

O
N

O NH

R
H2O, H

O O
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În cazul sintezei dispalurei, geometria epoxidului este esenţială. 
  
Utilizând sinteze asimetrice dezvoltate de K.B. Sharpless, compania 

J.T. Baker produce enantiomerul dorit al disparulei. 
 
 

HO
    t-BuOOH
    Ti(OiPr)4

D(-)dietil-tartrat R

HO
O

PPh3

R

O O
H2, cat.

R

HOC

O

   complex
piridin-dicromat

 
 

Reactivul de epoxidare asimetrică este o sare de tetraizopropoxid de 
titan care, în prezenţa esterilor tartrici enentiomeri, atacă alcoolii alilici de 
pe o parte sau cealaltă a planului alchenei. Se pare că intermediar se 
formează un complex de doi atomi de Ti şi esterul tartric şi peroxid de 
terţ-butil a cărui geometrie diferă de natura esterilor tartrici. Când 
alcoolul se leagă în acest complex, atomul de oxigen epoxidic poate 
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proveni doar de pe una din feţele dublei legături. Se obţin astfel 
enantiomeri practic puri. 

 
Complexul PDC (piridin dicromat) utilizat în sinteza descrisă mai 

sus este un reactiv specific de transformare a grupelor alcoolice în grupe 
aldehidice, în absenţa apei. 

 

N
H

Cr2O7
2

 
             Complexul piridin – dicromat 

 

Folosind metodele de oxidare clasică reacţia de oxidare a unui alcool 
primar este greu de oprit la aldehidă; pentru că prin hidratare aldehida 
trece în hidrat, iar acesta este oxidat la acid carboxilic. 

În absenţa apei, formarea hidratului este împiedicată şi reacţia se 
opreşte la nivelul de aldehidă. 

 
O menţiune finală referitoare la utilitatea acestor exemple de sinteze 

organice fine: ele nu reprezintă nici pe departe o necesitate pentru elevii 
claselor X-XI (în care se studiază astăzi chimia organică), dar reprezintă 
exemple izolate în această carte care să creeze o imagine clară a modului 
cum se poate conduce o sinteză organică fină.  

 
Speranţa autorilor este ca aceste exemple să sublinieze din nou faptul 

că sinteze complicate sunt posibile în anumite condiţii de reacţie. Fiecare 
exemplu poate reprezenta un subiect de discuţie în anumite circumstanţe 
– la cursul opţional de chimie organică, la pregătirea elevilor pentru 
olimpiadele şcolare etc.  

 
Repetăm, important este ca elevul să cunoască diverse transformări 

chimice organice şi limitele acestora, să fie capabili să le folosescă în 
sinteze organice şi să caute să înţeleagă cum procese nedorite – reacţii 
paralele, subsecvente – pot fi eliminate pentru a obţine produşii finali cu 
randamente maxime şi de o puritate adecvată. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplul utilizării 
complexului 
piridin- dicromat la 
oxidarea grupelor 
alcoolice la grupe 
aldehidice nu este 
indicat a fi aplicat în 
sintezele organice 
uzuale.  
În probleme 
încercaţi să folosiţi 
metodele uzuale ale 
chimiei organice.  
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9.4. Coloranţi 
 
 

Vederea colorată este un fenomen complex în explicarea căruia sunt 
implicate mai multe ramuri ale ştiinţei. Redată schematic vederea implică 
mai multe etape. 

 
O sursă de lumină iluminează un obiect, de la care prin 

reflexie/refracţie un fascicul de lumină un fascicul luminos ajunge la 
ochi. Aici au loc o serie de reacţii biochimice, corespunzătoare celor trei 
culori fiziologice de bază: roşu, albastru, verde iar semnalul este apoi 
trimis spre creier unde imaginea obiectului văzut este integrată şi apoi 
interpretată. 

Cel puţin şase ştiinţe sunt implicate în descrierea acestui proces: 

 - fizica, prin modul de generare şi transmitere a luminii; 
 - chimia, prin generarea culorii obiectului văzut; 
 - biochimia, prin reacţiile care au loc în ochi; 
 - fiziologia, care descrie funcţionarea ochiului; 
 - psihologia, care se referă la interpretarea imaginilor luminoase 
în scoarţa cerebrală; 
 - pedagogia, care se referă la capacitatea de a descrie şi comunica 
informaţia despre culorile văzute. 

De obicei nu vedem culoarea absorbită de un obiect, ci culoarea 
complementară. Există o corelaţie între culoarea absorbită şi culoarea 
complementară: 

 
Frecvenţa absorbită (nm) Culoarea absorbită Culoarea văzută 

200-400 ultraviolet - 
400 violet galben-verzui 
425 indigo-albastru galben 
450 albastru oranj 
490 albastru-verde roşu 
510 verde purpuriu 
530 galben-verde violet 
550 galben indigo-albastru 
590 oranj albastru 
640 roşu albastru-verde 
730 purpuriu verde 

 

Toată natura este colorată şi în mare parte aceasta apare datorită unor 
compuşi organici, de la luteină la azulenă sau mai important, de la 
clorofilă (colorantul verde din plante), la hem (colorantul roşu din sânge). 
Dar nu orice substanţă colorată poate fi folosită pentru colorarea unui 
substrat. 
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Să explicăm: dacă ne stropim o pereche de pantaloni albi cu noroi ei 
îşi modifică culoarea, se murdăresc. Prin spălare, culoarea pantalonilor 
revine la culoarea iniţială. Materialul textil s-a murdărit, dar nu s-a 
colorat.  

Dacă dorim să colorăm perechea de pantaloni trebuie să o imersăm 
într-o soluţie de colorant, să respectăm o anumită tehnologie de vopsire 
şi, după un timp, materialul textil obţinut este vopsit. Chiar dacă îi spălăm 
apoi de mai multe ori, pantalonii noştri vopsiţi îşi păstrează culoarea. 

 
Colorarea unui substrat, indiferent care este acesta are la bază 

afinitatea colorantului pentru substrat. Cu alte cuvinte trebuie să existe o 
anumită compatibilitate între structura colorantului şi cea a substratului. 
De exemplu substraturile proteice indiferent care sunt acestea: fire sau 
fibre de lână, mătase, diverse preparate biologice pot fi vopsite cu acelaşi 
tip de coloranţi. Vopsirea implică o serie de procese fizice şi chimice prin 
care colorantul se fixează în sau pe substrat. 

 
Coloranţii pot fi clasificaţi în două mari clase: 

- coloranţi în care apare o interacţiune directă substrat-
colorant şi în care transferul culorii către substrat are loc dintr-un 
solvent – de cele mai multe ori din apă, ca în vopsirea textilelor, a 
probelor biologice etc. 

- pigmenţi în care nu există un contact direct moleculele de 
coloranţi şi substrat, ci colorarea se face prin intermediul unui 
liant, de exemplu vopsirea unei uşi, unui autoturism, sau 
depunerea unei vopsele pe o pânză pentru a crea un tablou. 

Limbajul comun face mari confuzii între aceşti termeni. Folosim 
acelaşi cuvânt colorant atât pentru a descrie o substanţă sau un amestec 
care poate conferi culoare, dar şi, după cum am văzut, una dintre clasele 
mari de coloranţi. Prin urmare, va trebui ca de fiecare dată când întâlnim 
acest temen să fim atenţi la semnificaţia lui. 

 
Deşi cunoscut de aproximativ 4000 de ani indigo rămâne unul dintre 

cele mai bune exemple pentru un colorant natural, extras din plante, pe 
care imaginaţia şi ingeniozitatea oamenilor l-a folosit atât drept colorant 
cât şi drept pigment. 

Extras dintr-o serie de plante, de exemplu Indigofera tinctoria, 
tehnologia de fabricare a indigoului a fost dezvoltată mai ales în China şi 
în India. Cu această substanţă s-a făcut comerţ între aceste ţări şi Europa 
din cele mai vechi timpuri. Elucidarea structurii indigoului îi aparţine lui 
Adolf von Bayer (~1865), care apoi a propus şi o sinteză a colorantului. 

N

O

H

N
H

O

Indigo

 
Sinteza propusă de A. von Bayer este remarcabil de simplă, ea având 

loc într-un singur vas de reacţie, fiind suficientă amestecarea şi încălzirea 
reactanţilor. Dar are marele dezavantaj că foloseşte o materie primă, 2-
nitrobenzaldehida, greu de obţinut şi implicit foarte scumpă. La o 
producţie de zeci de mii de tone preţul limitează drastic aplicabilitatea 
industrială a procesului. 

Un colorant este 
o substanţă care 
posedă o culoare 
proprie şi care este 
capabilă să o 
transfere 
permanent unui 
substrat. 
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Intermediarul izolat din reacţie este acelaşi cu cel care se obţine şi 
din plante, indoxilul. Cu indoxil se vopsesc substraturile, iar apoi, prin 
oxidare în aer sau folosind oxidanţi, indoxilul trece în indigo. 

NO2

CHO
+

O

N

O

H

O

     H2O, H

- CH3COOH

N

O

H

Indoxil  
Sintezele industriale actuale de indigo (aproximativ 40) pleacă de la 

acid antranilic sau, mai ieftin, de la anilină, care, prin tratare cu acid 
cloroacetic, trec în derivatul fenilglicinic respectiv. Acesta este supus 
apoi unei topiri alcaline folosind hidroxid de sodiu sau în amidură de 
sodiu pentru a obţine indoxil. 
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Deşi producţia de indigo sintetic a depăşit 17.000 tone pe an, 

indigoul provenit din surse naturale este încă căutat. 
Un derivat cu structură de indigo este purpura antică, derivatul 6,6'-

dibromurat al indigoului. 

N

O

H
Br

N
H

O
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Purpura antică 

 
Manufacturile de purpură se găseau în estul Mării Mediterane. 

Fenicienii o obţineau dintr-o scoică, Murex brandaris, cea care produce 
acest colorant. Utilizarea lui era strict limitată: doar hainele împăratului 
Bizanţului şi a familiei imperiale, cele ale marii preoţimi şi obiectele 
religioase puteau să fie vopsite cu purpură. Despre membrii familiei 
imperiale se spunea că sunt profirogeneţi – născuţi în purpură. 
Deasemenea tot împăratul era cel care susţinea financiar producţia de 
purpură.  

Indigoul este cunoscut 
astăzi mai ales fiindcă 
este acel colorant care dă 
culoarea "blugilor", 
derivatul românesc de la 
blue-jeans. Levi Strauss a 
"inventat" acest tip de 
îmbrăcăminte în San 
Francisco, în 1873. Iniţial 
acest tip de pantalon a 
fost folosit ca pantalon de 
lucru ieftin, confecţionat 
din pânză de velă de la 
Genova şi coloraţi cu 
indigo, colorant de la 
Nîmes. Numele celor 
două oraşe europene au 
condus, prin vulgarizare, 
la două cuvinte noi: jeans 
– de la Gênes, numele 
francez al Genovei şi 
Denim, numele 
colorantului, derivat din 
„de Nîmes”. Acest 
pantalon reprezintă astăzi 
unul dintre cele mai 
populare articole de 
îmbrăcăminte. 
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Astăzi practic nimeni nu mai foloseşte purpura, culoarea ei fiind uşor 
de obţinut folosind alţi coloranţi sintetici. Soarta sa este evident diferită 
de cea a indigoului, rămas în fruntea preferinţelor oamenilor. 

Culoarea deosebită a indigoului se datorează sistemului său 
cromofor, sistemul de duble legături din moleculă; dubla legătură 
centrală se conjugă cu cele două grupe carbonil, atrăgătoare de electroni 
şi cu cele 2 grupe amino donoare de electroni. Evident, nu simultan! 
Rezultatul este o deplasare puternică a maximului de absorbţie în spectrul 
UV-VIZ. 
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Spectrul UV-VIZ al unei substanţe înregistrează energia necesară 

pentru a promova un electron din orice orbital de legătură într-un orbital 
de anti-legătură. Energia necesară este cu atât mai mică cu cât o moleculă 
este mai conjugată. În aceşti compuşi diferenţa de energie dintre orbitalii 
HOMO şi LUMO este mai mică. 

Ţinând cont de relaţia 
λ

chE ⋅
=∆  vom putea stabili pentru fiecare 

compus care este lungimea de undă λmax la care absorbţia este maximă.  
Pentru un anume sistem de duble legături, se pot obţine deplasări ale 

poziţiei maximului de absorbţie atât pe verticală – intensitatea culorii, cât 
şi pe orizontală – variaţii ale culorii prin varierea structurii. 

 
Chinacridona se înrudeşte cu indigoul pentru că sistemul său de 

legături duble – cromoforul – este acelaşi.  
Ei diferă doar prin înlocuirea dublei legături centrale din indigo cu 

un sistem benzenic, ceea ce ar trebui să conducă la o închidere a culorii, 
sistemul fiind mai puternic conjugat. În spectrul culorii mai închis decât 
indigo este doar violet şi ne aşteaptăm ca aceasta să fie culoarea 
chinacridonei. 

H
N

N

O

O

H

Chinacridona, 
Pigment Violet 19

 
Într-adevăr, chinacrodona este de culoare violet. Sinteza 

chinacridonei este una din puţinele în care molecula nu se construieşte de 
la de la un capăt la celălat, ci din interior spre exterior. Una dintre 
sintezele chinacridonei pleacă de la anilină şi acid 2,5-diclorotereftalic. 

Cl

Cl COOH

HOOC

NH2

+
H2N

+

H2SO4

H
N

N

O

O

H

N

NHOOC

COOH

H

H

 



Chimie organică 

e-Chimie 398 

Folosind acelaşi raţionament, dacă se elimină dubla legătură centrală 
compusul ar trebui să aibă o culoare mai deschisă ca indigoul. 

La sfârşitul anilor 1980 a fost sintetizat un compus colorat care 
conţine un nou sistem cromofor, sistemul pirolo[3,4-c]pirolic. Compuşii 
din această clasă sunt roşii! 

HN NH

O

O

Ar

Ar  
Culoarea derivatului 3,6-bis(4'-clorofenil)-2,5-dihidro pirolo[3,4-

c]pirol este roşu fiziologic pur, lipsit de influenţe galbene sau albastre. 

HN NH

O

O

Cl

Cl  
Derivat de pirolo[3,4-c]pirol, Pigment Red 254 

Chinacridona şi derivatul de pirolo-pirol sunt folosiţi drept pigmenţi, 
în timp ce indigoul este utilizat drept colorant.  

Cercetări din ultimii ani au dovedit însă că artefacte ale culturii maya 
din America Centrală pe care se văd astăzi doar resturi de colorant 
albastru-verzui sunt vopsite cu indigo. În acest caz indigoul este folosit 
drept pigment, iar marea rezistenţă în timp a acestuia este surprinzătoare 
pentru că rezistenţele vopsirii cu indigo sunt slabe, o ştim toţi cei am 
spălat măcar o dată o pereche de blue-jeans. 

Colorantul folosit pentru colorarea artefactelor maya este unul dintre 
primele "compozite organic-anorganice".  

 
Compozitele sunt materiale naturale sau sintetice făcute din două 

sau mai multe materiale, cu proprietăţi fizice şi chimice diferite de cele 
ale materialelor iniţiale. De exemplu lemnul este un compozit de fibre de 
celuloză într-o matrice de lignină, sau chirpiciul, material format din lut şi 
paie, uscat la soare, din care se pot face cărămizi. 

 
În "albastru maya" indigoul este "fixat" într-o matrice de paligorskit, 

o argilă naturală, şi conţinând urme de răşină de copal, obţinut din seva 
unor plante din regiunea Americii Centrale. Acest material are culoarea 
specifică albastru-verzuie şi care are o rezistenţă deosebită putând fi 
încălzit în soluţii de hidroxid de sodiu, fără să-şi modifice culoarea. 
Surprinzător, încercări de a obţine în zilele noastre acest pigment au fost 
sortite eşecului, cu toate că situsuri de manufactură a albastrului maya au 
fost găsite şi s-a încercat folosirea materialelor din zona respectivă. 

 

 
TA 9.9. Explicaţi cum 
reacţionează cu ionul 
nitrozil următoarele 
substraturi? 
 

NH2 N(CH3)2

OH

OH
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Coloranţi azoici 
 
Cea mai importantă clasă de coloranţi din punctul de vedere al 

tonajelor anuale produse pe plan mondial o reprezintă coloranţii azoici în 
care grupa cromoforă este grupa diazo ( –N=N– ) legată de două 
molecule benzenice, divers substituite. 

Comparativ cu o grupă stilbenică Ar-CH=CH-Ar, care are un maxim 
situat în zona ultraviolet, gruparea diazobenzenică are un maxim situat în 
domeniul vizibil, fapt datorat perechilor de electroni neparticipanţi de la 
atomul de azot. 

Sinteza coloranţilor azoici porneşte de la amine aromatice primare 
care sunt tratate cu soluţii de azotit de sodiu şi acid clorhidric, prin care se 
generează ionul de nitrozoniu NO+. 

 

NaNO2  +  HCl                    HNO2  +  NaCl

  HNO2 + H                     NO  +  H2O+ +

_ +

NH3

O3S
  NO

N2

O3S
+ 

N(CH3)2

N
N N(CH3)2

HO3S

+ +

_
1. - H+

2.

                         Metil – oranj 
Sărurile de diazoniu sunt un electrofil slab, dar dau reacţii de 

substituţie electrofilă, la temperatură scăzută, cu substraturi aromatice 
activate de grupări hidroxil sau amino. Reacţia are un bun grad de 
regioselectivitate, ele având loc în poziţii relative para în seria benzenică.  

În seria naftalinică reacţia de cuplare are loc în poziţiile α, iar dacă 
aceasta este ocupată, substituţiile au loc în poziţia β. Roşu Congo este un 
colorant utilizat drept indicator în titrări acido-bazice.  

 

 

Obiceiul de a spăla covoarele din lână, aşa-numitele "covoare 
persane" poate conduce la mici tragedii în familie! Tradiţional ele erau 
vopsite folosind coloranţi naturali, apoi folosind coloranţi azoici care 
dau coloraţie luminoasă şi o bună rezistenţă mecanică (culoarea nu se 
pierde prin frecare). Adică au exact proprietăţile de culoare cerute: 
culorile se pot distinge uşor, în speţă fără iluminare directă şi se poate 
călca pe ele. Dar rezistenţa la apă sau la apă şi detergent este mică. De 
aceea spălarea unui astfel de covor conduce la migrarea şi 
întrepătrunderea culorilor, implicit la degradarea sa. Curăţirea se poate 
face chimic sau mecanic. 
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NH2H2N

NaNO2
  HCl

0 - 5oC

N2N2 + 

NH2

SO3

NH2

SO3

N

NH2

SO3

N N N

_ _

+ +

_

2

Rosu Congo  
 

Există câteva sute de coloranţi azoici sau poliazoici folosiţi în mod 
curent, iar preţul scăzut pe care aceştia îl au va constitui mereu un motiv 
de a-i folosi, mai ales dacă domeniile de utilizare sunt bine delimitate. 

 

 
 
O altă clasă importantă de coloranţi o reprezintă coloranţii 

triarilmetanici în care sistemul cromofor este reprezentat de sistemul 
triarilmetanic însuşi. Sistemul triarilmetanic a fost obţinut târziu, în 1966, 
de către George Olah prin tratarea trifenil carbinolului cu SbF5/HF.  

OH
HF/SbF5

etc.

 
 

Atomul de carbon central îşi schimbă hibridizarea de la sp3 la sp2, iar 
în cationul format se vede că sistemul este stabilizat prin conjugare, 
sarcina pozitivă fiind repartizată pe toţi cei 19 atomi de carbon din sistem. 

TA 9.10. Indicaţi prin săgeţi poziţiile în care are loc cuplarea în următoarii 
compuşi: 
 

NH2 N(CH3)2 OH OCH3 OH

CH3

OH

COOH
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Echivalenţa atomilor de carbon din moleculă conduce la apariţia unui 
singur maxim în spectrul UV-VIS, având coeficient mare de extincţie 
mare. Culoarea acestor compuşi este foarte intensă, motiv pentru care 
sunt larg utilizaţi pentru evidenţierea preparatelor biologice. 

Acest cation nu este un colorant. Cel mai simplu reprezentant al 
clasei coloranţilor trifenilmetanici conţine în două dintre poziţiile relative 
para ale sistemului un substituent dimetilamino. Aceasta este Verdele 
Malachit, iar dacă toate cele trei resturi benzenice conţin o grupă 
N(CH3)2, colorantul este Cristal Violet. Sintezele de coloranţi 
triarilmetanici utilizează fosgen sau formaldehidă şi amine substituite sau 
fenoli. 

 

O
Cl

Cl
+ R2N2 O

R2N

R2N

NR2

R2N

R2N

NR2

R2N

R2N

R2N etc.

+
+ H+ ; - H2O

..

NR2

NR2

R2N H

NR2

NR2

R2N

NR2

NR2

R2N OHox. +
-H2O

H+

NR2

NR2

R2N

+

etc.

 
Înlocuind formal grupele NR2 cu grupe OH se obţin tot coloranţi 

trifenilmetanici, după o schemă de reacţii asemănătoare cu cea de mai 
sus. 

 
În această clasă cel mai interesant compus este cel care utilizează 

anhidrida ftalică drept agent electrofil şi care prin reacţie cu fenol 
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conduce la fenolftaleină, indicator binecunoscut , a cărui culoare variază 
la pH~9. 

O

O

O

O

O

O

OH

+
ZnCl2 O

O

HO

OH

+

OH

O

O

HO OH

- H2O
_

+

 
 

Din echilibrele acido-bazice care se pot scrie pornind de la 
fenolftaliamine se poate observa că doar într-un compus de tipul celui de 
mai jos sistemul de electroni π este continuu. Bineînţeles dianionul este 
compusul roşu care se formează în mediu bazic. 

 

O-O

COO-

 
 

Dacă în sinteza fenolftaleinei se înlocuieşte fenolul cu rezorcina se 
obţine fluoresceina, o substanţă cu puternică fluorescenţă verzuie. 
Proprietatea de a poseda fluorescenţă poate apărea în substanţele cu 
rotaţie liberă împiedicată, exact ca în cazul fenolftaleinei şi fluoresceinei.  

 

O

O

O

O

O

O

OH

OH

+
ZnCl2 O

O

HO

OHHO

+

OH

OH

O

O

OHHO
HO OH

O

O

OHHO
HO OH

O

O

O OHHO

- H2O

 
 
Atât în formă neionizată, cât şi în formă chinoidă compusul este 

colorat şi fluorescent. 

 
TA 9.11. 
Care este culoarea 
fenolftaleinei în 
mediu slab, 
respectiv puternic 
bazic?  Explicaţi 
culoarea acestor 
forme! 
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O OHO

COOH

 
Derivatul tetrabromurat al fluoresceinei, eosina, este larg folosit 

drept colorant pentru farduri.  

O OHO

COOH

Br

Br

Br

Br

 
O menţiune specială despre coloranţii alimentari şi cosmetici: ei se 

supun aceluiaşi tip de testări ca şi medicamentele, de la stabilirea dozelor 
letale la potenţiale efecte teratogene şi sunt considerate sigure atunci când 
trec toate aceste teste. Dacă nu le îndeplinesc sunt scoase din uzul curent. 

 
De exemplu colorantul galben Buttergelb (galben de unt) a fost 

folosit în Germania şi în Elveţia până în jurul anilor 1940 pentru a da 
culoare untului şi margarinei. A fost însă eliminat pentru că s-a dovedit a 
fi cancerigen.  

N
N N

CH3

CH3  
Buttergelb, 4-(Dimetilamino)azobenzen 

 
Am văzut că descoperirea sulfamidei albe a plecat de la un colorant 

azoic, care în organism este metabolizat prin reducerea legăturii –N=N- şi 
formarea a 2 amine aromatice. Pentru a evita toxicitatea hepatica a 
aminelor, coloranţii azoici folosiţi drept coloranţi alimentari conţin atât în 
componenta diazotantă cât şi în cea de cuplare grupe sulfonice care să 
asigure solubilitatea în apă a acestora şi astfel eliminarea din organism să 
se facă pe cale renală. 

OH

HO3S

N
N

SO3H

H3C

OCH3

 
Allura red, colorant alimentar, E 129 

 

Expresii pe care le 
auzim curent, gen: „nu 
e toxic că e din plante” 
rămân o agresiune la 
bunul simţ ştiinţific. 
Socrate s-a sinucis în 
anul 399 î.Hr. bând 
cucută, plantă ce 
conţine un alcaloid, 
coniina, puternic 
otrăvitor prin paralizie 
respiratorie.  

N  

coniina 



Chimie organică 

e-Chimie 404 

Primul colorant de sinteză Mauvine, a fost patentat în 1856 de W.H. 
Perkin Jr. aparţine unei clase de coloranţi înrudite cu structurile 
trifenilmetanice, azinele. 

El a fost obţinut iniţial prin oxidarea anilinei cu permanganat de 
potasiu, dar pentru că mai conţinea urme de toluidină, produsul rezultat 
era un amestec ce cuprindea mai mulţi compuşi. Structura acestora a fost 
determinată abia în 1994, reproducând sintezele iniţiale, dar cu materii 
prime pure la care se adăugau cantităţi controlate de toludină, urmate de 
analizarea amestecului de produşi. 

N

NH2N NH

N

N NHH2N

N

NH2N NH

 
Dintr-o clasă înrudită de coloranţi face parte şi albastrul de metilen, 

colorant cu care toţi, când eram copii, am fost „trataţi” ori de câte ori 
aveam „roşu în gât”.  

N

S N CH3

CH3

NH3C

CH3

+ ..+

Albastru de metilen  
Colorantul are utilizări în cele mai diverse domenii, de la colorarea 

bacilului Koch – cel care provoacă tuberculoza – şi a multor altor ţesuturi, 
la dezinfectant pentru gât, dar şi pentru tractul urinar. 

 
Ftalocianina este un pigment albastru folosit pe scară largă pentru că 

are un punct de topire ridicat şi o insolubilitate marcantă în apă şi 
solvenţi.  

Prima sinteză a acestui compus a fost realizată de A.von Braun şi 
J.Tscherniak în 1907, dar articolul lor a trecut neobservat. De abia în anii 
1930 s-a observat din pură întâmplare, la o fabrică chimică a ICI 
(Imperial Chemistry Industries) din Scoţia formarea constantă a unui 
compus colorat care impurifica ftalimida de potasiu care se obţinea în 
instalaţie.  

N

N

N

N

N

N

N

N

Cu

 
Ftalocianină de cupru 

 
Cromoforul din ftalocianina de cupru este sistemul ligandului însuşi. 

Acesta este un sistem aromatic asemănător cu cel din „pigmenţii vieţii”, 
clorofila şi hemul. Ftalocianinele sunt derivaţii tetraaza – tetrabenzo ai 
porfirinei.  
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Culoarea sistemului porfirinic poate fi explicată prin marea 

delocalizare a sistemului de electroni π; există două posibilităţi de 
existenţă a unor sisteme aromatice conţinând (4n+2) electroni π. Sistemul 
(a) conţine 18 electroni proveniţi de la 18 atomi (16 atomi de carbon şi 2 
atomi de azot), toţi hibridizaţi sp2, în timp ce sistemul (b) cuprinde tot 18 
electroni, dar provenind de la 16 atomi (12 atomi de carbon şi 4 atomi de 
azot), dintre care 2 atomi de azot sunt hibridizaţi sp2, dar contribuie cu 
câte doi electroni. Sistemul porfirinic conţine 18 electroni, este aromatic 
şi îl vom considera ca fiind o [18]anulenă.  

N
H

N
H

N

N N
H

N N
H

N

 
       (a)         (b) 

 
O dovadă suplimentară a existenţei sistemelor aromatice propuse o 

constituie faptul că în clorofilă unul dintre sistemele pirolice are una 
dintre dublele legături hidrogenate, fără ca acest fapt să aibă vreo 
influenţă majoră asupra culorii compusului.  

 
Din cele mai vechi timpuri oamenii au folosit culoarea pentru a se 

diferenţia – diverse steaguri, culoarea uniformelor, tatuaje sau vopsiri 
rituale, etc. – sau pentru a crea emoţii – combinarea culorilor într-un 
tablou de exemplu.  

În ultimii aproximativ 25 de ani importanţa coloranţilor s-a extins. Pe 
lângă domeniile convenţionale ei sunt mult folosiţi astăzi în domenii 
neconvenţionale, definite ca acele domenii în care culoarea este folosită 
pentru a induce o emoţie.  

Capacitatea coloranţilor de a induce aceeaşi schimbare a unei 
proprietăţi (culoarea unui substrat): 

- în acelaşi mod,  
- sub influenţa aceluiaşi stimul extern,  
- la aceeaşi intensitate,  
 
pentru a obţine acelaşi răspuns, măsurabil, au impus utilizarea lor 

într-o serie întreagă de domenii moderne ale ştiinţei şi tehnologiei. Aceste 
domenii sunt: 

-  chimia analitică,  
-  biologia, medicina, biochimie 
-  înregistrarea de date, imagistică, fotografia 
-  electronica şi optica neliniară.  
 
Capitolul de „Medicamente” conţine referiri la teoria lui Paul Ehrlich 

despre descoperirea unui „glonţ magic” pentru fiecare bacterie sau 
microorganism, aplicând această teorie la descoperirea sulfamidelor. 
Teoria a căzut însă în desuetudine atunci când s-a dovedit că nu culoarea 
este cea care generează distrugerea microorgsnismelor, ci interferenţa 
unui compus organic cu metabolismul acestora. 

 

Pentru fiecare 
dintre domeniile 
neconvenţionale 
de utilizare a 
coloranţilor 
alegeţi un 
exemplu şi 
domeniul în care 
este folosit. 

N

N
H

N
H

N

Porfirina
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Dar astăzi o serie de coloranţi, mai ales din seria porfirinelor sau a 
curcuminei, sunt folosiţi în „Terapia fotodinamică a cancerului”. Aceasta 
constă în injectarea bolnavilor cu o substanţă fotosensibilizantă care să se 
acumuleze în ţesutul canceros, urmată de iradierea cu lumină de o 
anumită lungime de undă. Substanţa fotosensibilizantă treace într-o stare 
excitată şi înmagazinează astfel energie pe care o eliberează apoi lent 
pentru a produce distrugerea ţesuturilor canceroase.   

 
Curcumina este un colorant natural galben obţinut din tumeric, un 

condiment popular în India. El are proprietăţi antioxidate şi este 
considerat şi el responsabil pentru incidenţa mai scăzută a cancerului în 
Asia.  

H3CO

HO

OCH3

OH

O OH

H3CO

HO

OCH3

OH

O O

 
Poate că este o nouă dovadă că nu există o delimitare clară între 

diversele domenii de utilizare a compuşilor organici. Acestea se 
întrepătrund şi un minim de cunoştinţe în fiecare domeniu poate conduce 
atât la creşterea eficienţei cercetării în chimia organică cât şi la 
posibilitatea de a avea un limbaj comun cu specialişti din alte domenii cu 
care trebuie să conclucrăm atunci când cercetările abordează domenii 
pluri sau interdisciplinare.  
 
 
9.5. Polimeri şi mase plastice 

 
Termenul de „polimer”derivă din cuvintele greceşti „poli” (mult) şi 

„meros” (parte). Polimerii sunt constituiţi din sute sau mii de entităţi 
chimic identice, numite „meri” unite prin legături covalente şi derivă în 
principal din molecule organice mici. 

Ştiinţa despre polimeri este o parte distinctă a chimiei organice care 
studiază legile compoziţional constitutive, legile cinetice şi proprietăţile 
polimerilor. 
Exemple: 

n H2C CH2 (CH2)2n  
          etenă      polietenă (polietilenă) 

n H2C CH (CH2 CH)n

 
            stiren                polistiren 
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n H2C CH

Cl

(CH2 CH)n

Cl  
  clorură de vinil       policlorură de vinil 

 

n H2C CH

CN

(CH2 CH)n

CN  
  acrilonitril       poliacrilonitril 

 

n H2C CH

COOH

(CH2 CH)n

COOH  
  acid acrilic        acid poliacrilic 

H2C CH +
nx y

 
    stiren                       butadienă   poli (butadienă – stiren) 

O

O

OH
HO

H2N
NH2+ (CH2)4

O O

N
(CH2)6

N
H H

x y n
 

     acid adipic             1,6-hexametilen-diamină          poli (adipat de hexametilendiamină)  
               Nylon 6,6 
 

Există câteva noţiuni specifice polimerilor, care nu îşi găsesc 
corespondent în chimia organică. 

• Macromolecula este o moleculă uriaşă, constituită din mii sau 
zeci de mii de atomi. 

• Polimerul este un amestec de macromolecule ce au aceeaşi 
compoziţie şi structură (derivate de la acelaşi mer), dar diferite 
prin dimensiunea lor. 

• Homopolimerii sunt polimeri proveniţi de la un singur tip de 
monomeri (polistiren, polietilenă etc).  

• Copolimerii sunt polimeri proveniţi de la doi sau mai mulţi 
monomeri (cauciucuri sintetice).  

• Principala unitate de măsură dimensională a polimerilor este 
gradul de polimerizare (GP). 

• Gradul de polimerizare (GP) reprezintă numărul total al merilor 
din polimer.  

• Datorită faptului că polimerul nu este constituit dintr-o singură 
macromoleculă sau din macromolecule identice dimensional, 
masa sa moleculară este o medie statistică. Valoarea acesteia 
depinde de metoda de evaluare folosită.  

 
Mărimi dimensionale uzuale pentru polimeri, determinate direct de 

numărul macromoleculelor sunt:  
- masa moleculară medie numerică (Mn)  
- gradul mediu numeric de polimerizare (GPn). 

 
Mn = mUS . PGn 

unde:    mUS = masa unităţii structurale  

Unitatea structurală 
este cea mai mică 
entitate chimic 
stabilă prin 
repetarea căreia se 
obţine un polimer. 
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Exemplu: 

 
H2C CH H2C CH n

 
GPn = n  mUS = 104 Mn = 104 . GPn 

 

H2C CH +
nO

O

O

O
 

       GPn = 2n ;  Mn = n mUS   mUS = MSt + MAv 
 

• Seria polimer analoagă este seria de macromolecule stabile ai 
cărei termeni diferă prin valoarea GP.  

 

Monomerul este o moleculă organică mică, care posedă cel puţin o 
grupă funcţională activă (de tip dublă legătură sau ciclu) sau cel puţin 
două grupe funcţionale reactive (-NH2, -COO−, -COOH etc.).  

Clasa monomerilor reprezintă primul termen al unei serii polimer 
analoage. 

Oligomerii sunt macromolecule cu un GP mic; proprietăţile lor fizice 
(punct de fierbere, punct de topire etc.) variază ca şi în cazul moleculelor 
organice mici, având valori proprii bine definite.  

Clasa oligomerilor are un GP = 2-100 meri. 
Polimerii nu au punct de fierbere, respectiv punct de topire, bine 

definit; polimerii sunt caracterizaţi de o temperatură de tranziţie sticloasă 
(TG) – intervalul termic, de câteva zecimi de grad, în care substanţa trece 
din stare sticloasă (solid – amorfă) în starea înalt elastică (solid 
deformabil). 

Polimerii sunt macromolecule cu un GP mare (> 1000).  
 

• O noţiune specifică chimiei polimerilor este cea de 
funcţionalitate a monomerilor – care constituie şi primul 
criteriu de clasificare al polimerilor. Funcţionalitatea (f) 
reprezintă numărul de grupe funcţionale existente într-un 
monomer sau numărul de simple legături ce se pot forma prin 
deschiderea grupelor funcţionale reactive ale monomerului. 

 

Exemple: 
H2C CH H2C CH

f = 2

 

f = 2                                 f = 2          deci, total  f = 4
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R
O

Cl

O

Cl

f = 2

N R N
H

H

H

H

f = 4

HO OH

OH

f = 3
 
9.5.1 Criterii de clasificare a polimerilor 
 
1. După provenienţă: 
 - polimeri naturali: cauciuc natural, celuloză, amidon, glicogen, 
pectină, cazeină, gelatină, hemoglobină, fibroină, cheratină, acizi nucleici 
(polimeri heterocatenari care conţin în catena principală,pe lângă carbon, 
oxigen, fosfor); 
 - polimeri naturali derivaţi – obţinuţi prin modificarea chimică a 
polimerilor naturali: vâscoza sau celuloidul obţinute din celuloză, 
galatitul din cazeină; 
 - polimeri sintetici obţinuţi prin sinteză chimică din substanţe 
organice cu moleculă mică: cauciucuri sintetice, fire şi fibre sintetice, 
materiale plastice etc. 
 
2. După structură: 
 - polimeri liniari: fiecare macromoleculă constă dintr-un lanţ 
(catenă) homo sau heterohidrocarbonat filiform; 
 - polimeri ramificaţi: constituiţi din macromolecule ale căror 
catene sunt ramificate (catenele de bază au scurte secvenţe adiacente de 
aceeaşi natură chimică, numite ramificaţii); 
 - polimeri reticulaţi sau tridimensionali: sunt caracterizaţi de 
existenţa unor punţi constituite din meri sau alţi agenţi de legătură, între 
catenele macromoleculelor, creându-se „ansambluri” tridimensionale. În 
acest caz noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul fizic, astfel că toate 
catenele polimere sunt unite între ele prin legături chimice, constituind o 
singură  „macromoleculă gigant” ale cărei dimensiuni nu pot fi evaluate. 
Consecinţa existenţei legăturilor intercatenare este insolubilitatea şi 
descompunerea materialului fără topire. 
 
3. După tipul de mecanism, polimerii sintetici sunt: 
 - polimeri de adiţie obţinuţi prin procedee de polimerizare 
aditivă: radicalică, ionică. Aceste procedee sunt specifice monomerilor cu 
grupe funcţionale active (monomeri vinilici, acrilici, stirenici) şi 
utilizează adausuri mici de substanţe numite iniţiatori, care „măresc 
activitatea” grupelor funcţionale. În această categorie se încadrează: 
polistirenul, polietilena, cauciucurile, latexurile adezive, masele plastice 
etc.); 
 - polimeri de condensare obţinuţi din monomeri cu grupe 
funcţionale reactive, prin reacţii de condensare, deci întotdeauna 
acompaniate de eliminarea unei molecule mici. 
 
4. După proprietăţile fizice deosebim: 
 - elastomeri – cauciucuri – clasa de polimeri caracterizată de 
elasticitate (revenire la forma iniţială după aplicarea unui efort la 
temperatura ordinară). 
 - materiale plastice - polimeri ce pot fi prelucraţi prin formare la 
cald în vederea obţinerii unor piese rigide cu forma dorită – proprietăţi 
mecanice foarte bune; 
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 - materiale termoplastice – categorie de materiale plastice care 
pot fi supuse unor cicluri de încălzire fără a suferi modificare chimică. Se 
pot prelucra la cald prin extrudare, injecţie, presare. Astfel de materiale 
sunt caracterizate în general de structura ramificată sau liniară, cu 
temperatură de descompunere ridicată; 
 - materiale termoreactive – categorie de materiale plastice care 
permit prelucrarea prin încălzire, ulterior prelucrării devenind rigide ca 
urmare a reacţiilor chimice ce au loc la încălzire. În această categorie 
intră polimerii obţinuţi prin policondensare, plecând de la monomeri cu 
f>2. 

 
9.5.2 Exemple de polimeri 
 

Istoric, cunoştinţele stiinţifice despre polimeri se conturează şi se 
fundamentează la începutul secolului al XIX-lea, deşi utilizarea 
substanţelor macromoleculare este cunoscută de câteva milenii.  

Substanţele macromoleculare joacă un rol decisiv în dezvoltarea 
vieţii: albuminele şi acizii nucleici, polizaharidele constituie suportul 
proceselor biologice.  

Utilizarea substanţele macromoleculare naturale în viaţa de zi cu zi 
datează încă din antichitate: lâna, inul, bumbacul, mătasea, pielea, 
lemnul, pergamentul. Toate aceste materiale erau utilizate fără a se pune 
problema modificării esenţiale a proprietăţilor lor (excepţie tăbăcirea 
pieilor).  

Prima modificare chimică a unui polimer natural se realizează la 
1833 prin prepararea nitratului de celuloză, iar în acelaşi an se prepară 
primul polimer sintetic, polilactida, obţinut de J.L. Gay-Lussac şi J. 
Pelouze prin încălzirea acidului lactic.  

Tot în 1833 J.J. Berzelius introduce în chimie noţiunea de 
polimerizare. 

Secolul XIX transpune la scară industrială doar câteva procese de 
modificare a cauciucului, celulozei şi cazeinei dezvoltându-se producţia 
de cauciuc vulcanizat, ebonită, celuloid (nitrat de celuloză plastifiat cu 
camfor), mătăsii artificiale (nitrat şi acetat de celuloză), galatit 
(condensarea cazeinei cu formaldehidă).  

 
Th. Hancock  1803 la Paris, 1820 în Anglia, primele fabrici de 

prelucrare a cauciucului  
Ed. Chaffe  1835  primul amestecător pentru latexurile de 

cauciuc; patentează în America primul malaxor 
şi calandru. 

Ch. Mackintosh 1823 prima fabrică de impermeabilizare pe bază 
de latex,  

Ch. Goodyear   1839 vulcanizarea cauciucului.  
 

Fundamentarea ştiinţifică a cunoştinţelor despre polimeri aparţine lui 
H. Staudinger (1925) şi a fost completată cu teoria lui W.H. Carothers a 
proceselor de policondensare. Acestea au marcat dezvoltarea conceptelor 
teoretice ale acestei noi ramuri a chimiei ca şi apariţia unui număr mare 
de noi polimeri. 

 
Descoperirea cauciucului a fost cea mai mare provocare pentru 

dezvoltarea cunoaşterii polimerilor. Deşi populaţia Americii Centrale şi 
de Sud folosea latexul de cauciuc pentru containere, încălţări şi 
impermeabilizări, cauciucul, menţionat de exploratorii spanioli şi 
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portughezi la începutul secolului al XVI-lea, nu a prezentat interes pentru 
„lumea civilizată” decât în jurul anului 1800. Unica utilizare a acestui 
material era, la acea dată, pentru elastice şi material se şters. 

Astfel, cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea este marcată de 
o creştere vertiginoasă a materialelor pe bază de cauciuc utilizate în 
principal în industria electrică pentru izolaţii; în consecinţă exploatarea 
latexului se extinde şi în regiunile tropicale ale Asiei. Apoi, apariţia 
anvelopelor pentru automobile la începutul secolului XX duce la 
creşterea necesarului de cauciuc şi posibilitatea de a procura această 
materie primă reprezintă o preocupare a statelor. Inaccesibilitatea 
materiilor prime sau accesibilitatea limitată face ca Germania să fie 
primul stat care pune bazele dezvoltării unei industrii de cauciuc sintetic, 
ceea ce stimulează şi investigarea compoziţională a latexurilor naturale.  

Cauciucul natural este un izomer al izoprenului.  

Latexurile naturale fiind dispersii apoase de poliizopren, care se 
separă prin coagulări în mediu acid şi uscare. Cauciucul natural astfel 
izolat are o structură liniară cu configuraţie all-Z a unităţilor izoprenice: 

 

 
 

Există şi o varietate de latex care conţine majoritar secvenţe 1,4-
trans, numită gutapercă. În romanul „Cinci săptîmâni în balon” de Jules 
Verne eroii impermeabilizează învelişul balonului cu gutapercă! 

Cauciucul natural este caracterizat de o înaltă elasticitate, 
impermeabilitate, rezistenţă electrică înaltă, rezistenţă la acţiunea acizilor 
şi bazelor slabe, adeziune etc., în timp se gutaperca este mult mai puţin 
flexibilă, are o rigiditate mai mare în principal datorită preponderenţei 
configuraţiei trans. 

 
Procesul de vulcanizare este o „rigidizare” chimică prin introducerea 

punţilor de sulf între lanţurile de polimeri; se conservă astfel majoritatea 
proprietăţilor fundamentale ale cauciucului dar se reduce capacitatea de 
curgere prin crearea unei reţele intermoleculare la nivelul dublelor 
legături.  

În 1931 se lansează simultan neoprenul, elastomer obţinut prin 
polimerizarea cloroprenului şi gama de cauciucuri BUNA (o serie de 
copolimeri ai butadienei). 

Cl

 
Neopren (amestec de izomeri Z sau E) 

 
Neoprenul (policloroprenul) este un sort de cauciuc sintetic cu 

rezistenţă bună la abraziune, permeabilitate scăzută la gaze şi constantă 
dielectrică mare, ceea ce îl face aplicabil în prototipuri cu funcţionare la 
temperaturi înalte. 

 



Chimie organică 

e-Chimie 412 

La polimerizarea butadienei legarea catenelor se poate face - prin 
mecanism radicalic - în trei moduri diferite: 
 

1,2-

1,4-trans

1,4-cis

 
 

Deşi formele 1,4-cis şi 1,4-trans ale polibutadienei au proprietăţi 
asemănătoare cauciucului natural, s-au dezvoltat şi copolimerii acesteia.  

Cauciucul Buna S (copolimer cu stiren) este practic primul sort de 
cauciuc sintetic şi constă într-o alternare secvenţială a unităţilor, cu 
contribuţie majoră a secvenţei B 1,4-cis. 
 

(S-B 1,4-cis) – (S B 1,4-trans) – (SB 1,2) 
    unde S = stiren, B = butadienă 
 

Prin înlocuirea stirenului (S) cu acrilonitril (AN) a dat naştere clasei 
Buna N cu rezistenţe excelente la uleiuri, utilizat în special la fabricarea 
cuplelor flexibile, furtunurilor şi pieselor maşinilor de spălat. 

 
Polimerizarea izoprenului, chiar în condiţiile utilizării unor 

catalizatori specifici Ziegler – Natta (TiCl4 + AlR3) care să favorizeze 
inserţia 1,4-Z şi care conduce la izomer all Z în proporţie de minim 92 – 
95% , nu conduce la un material cu proprietăţi identice cu cel natural. 
 

Dezvoltarea industriei polimerilor este legată de necesitatea de a crea 
materiale cu proprietăţi deosebite pe de o parte şi de a le fundamenta 
fizico-chimic pe de alta. Înlocuirea pieselor metalice cu polimeri cu 
rezistenţe termice şi mecanice înalte este avantajoasă datorită rezistenţei 
la coroziune, densităţii scăzute, conductibilitate termică şi electrică 
scăzute, uşor de prelucrat. Alte domenii se referă la materialele cu 
elasticitate crescută, filme şi lacuri de acoperire. 

Polietilena, polimerul derivat din etilenă (CH2=CH2), un material cu 
multiple utilizări în prezent, a fost descoperită în 1933 de E.W.Fawcett şi 
R.O. Gibson de la ICI în timp ce testau diferite reacţii în condiţii de 
presiune ridicată. 

Efectuînd reacţia etenă – benzaldehidă la 2000 atm cei doi obţin o 
substanţă albă, ceroasă, cu proprietăţi plastice pe care o numesc 
polietilenă. În perioada celui de-al II–lea Război Mondial este utilizată 
pentru protecţia cablurilor subacvatice şi ca material izolator antiradar.  

 
Astăzi polietilena se fabrică în două sorturi utilizate în industria 

alimentară (sticle, cutii, ambalaje etc.), industria constructoare etc.:  
- polietilena de înaltă densitate (la presiune mai mică) şi  
- polietilena de joasă densitate (la presiune mai înaltă)  
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Aceste sorturi se deosebesc prin conformaţia (structura) 
macromoleculelor.  

Polietilena de înaltă presiune este un material translucid, cu grad de 
cristalizare scăzut datorită ramificaţiilor ce apar în urma proceselor de 
transfer de lanţ.  

Polietilena de joasă presiune are o structură liniară, este o pulbere 
albă, cu un grad de cristalinitate ridicat. Este un material termoplastic 
care se prelucrează prin injecţie sau extrudare în folii, forme sau fibre. 

 
„Omologul superior” al polietilenei, polipropilena, obţinută prin 

polimerizare stereospecifică, în prezenţa unor catalizatori ce favorizează 
inserţia unităţii monomere într-o anumită configuraţie, a propenei are 
proprietăţi similare polietilenei. Rezistenţa sa la încălzire este însă mai 
bună, de unde şi utilizarea ei în industria de construcţii, la cablarea 
instalaţiilor de încălzire şi aducţiune de apă. 

 
Polistirenul, derivatul de polimerizare aditivă (mecanism radicalic 

sau ionic) al stirenului, este poate cel mai cunoscut polimer şi are o istorie 
care începe la 1839 când un farmacist german, E. Simon, descoperă 
polistirenul prin izolare din răşinile naturale, fără să realizeze însă 
importanţa descoperirii sale. Mult mai târziu, H. Staudinger, realizează 
importanţa descoperirii lui Simon şi demonstrează existenţa catenelor de 
polistiren. Acesta este însă un polimer plastic. În funcţie de configuraţia 
internă, în procedeul tehnologic de sinteză PS îşi găseşte aplicaţii în 
diverse domenii de activitate: electroizolant, obiecte de uz casnic şi 
sanitar. Copolimerii stirenului cu divinilbenzenul sunt utilizaţi în sinteza 
răşinilor schimbătoare de ioni. 
 

În 1860 Fr. Walton, prelucrător de cauciuc, inventează linoleumul 
inspirându-se dintr-un substitut ieftin al compoziţiei de cauciuc numit 
Kamptulicon. Acest material s-a utilizat pentru acoperiri de podele şi 
ziduri în casele din epoca victoriana.  

Compoziţia linoleumului include un ameste de ulei de in, pigmenţi, 
sacâz şi făină de pin, presupunând oxidarea uleiului de în şi în consecinţă 
crearea unui material cu consistenţă cauciucoasă, uşor spongios. 

 
Mult mai târziu, în secolul al XIX-lea s-a fabricat accidental 

policlorura de vinil (PVC) observându-se că expunerea clorurii de vinil 
(gaz) la lumina solară determină o reacţie chimică în urma căreia se 
obţine o masă solidă dificil de prelucrat.  

Câţiva ani mai târziu, în 1920, W.Semon este desemnat de B.F. 
Goordich să dezvolte un cauciuc sintetic cu preţ de cost mai mic decât cel 
al cauciucului natural. Experimentele sale îl conduc la policlorura de 
vinil, pe baza căreia dezvoltă o adevărată industrie de prelucrare pentru 
fabricarea tocurilor de pantofi, a mingiilor de golf, impermeabilelor etc. 
Proprietăţile sale aplicative se dezvoltă mai ales în timpul celui de-al 
doilea Război Mondial când este materialul de bază în domeniul 
izolaţiilor şi fabricării reperelor navelor militare americane. După 1945 
producţia de PVC explodează datorită multitudinii de utilizări în raport cu 
tipul de auxiliari utilizaţi (procesul de compaundare a policlorurii de 
vinil).  

Astăzi linoleumul se fabrică înlocuind ingredientele iniţiale cu 
matrice de PVC aditivată cu diferite ingrediente. 

 
În domeniul materialelor termoplastice, poliamidele sunt 

„deschizătorii de drum”. Această categorie de polimeri este caracterizată 
de prezenţa în catena de bază a unor heteroatomi, pe lângă carbon. 
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Structural, poliamidele sunt similare proteinelor, reproducând prin sinteză 
aceste structuri naturale: 

N
N

N

R1

O

O

OR2

R3

H H

H
 

R = radical organic care determină proprietăţile proteinei.  
 

Proteinele fibroase- Elastina, Cheratinele şi Colagenul 
• Elastina este o componentă a tendoanelor, uneori alături de 

colagen, dar spre deosebire de acesta nu se transformă în gelatină 
prin fierbere în apă. Este o proteină constituită din aminoacizi 
simpli. 

• Cheratina este proteina de bază în lână, păr, unghii, fiind 
constituită dintr-o multitudine de secvenţe de aminoacizi, cea mai 
mare contribuţie având-o cistina. În consecinţă catenele 
polipeptidice sunt legate prin punţi de sulf, ceea ce face din 
keratină o polipeptidă reticulată, suficient de elastică la 
temperaturi înalte şi la umezeală. 

• Colagenul este o proteină animală ce se găseşte în oase, 
tendoane, piele, caracterizată de o elasticitate mult mai mică 
decât cheratina, fiind constituită în cea mai mare parte din resturi 
de prolină. Prin hidroliză bazică sau acidă, colagenul poate fi 
convertit în gelatină. 
 

Tăbăcirea pieilor este un proces chimic care implică modificarea 
secvenţelor colagenice, mărind extensibilitatea ei.  

 
Similar α-aminoacizilor din proteine, multe substanţe organice de 

sinteză cu grupe funcţionale din categoria aminelor, acizilor, clorurilor 
acide, diizocianaţilor, suferă reacţii de policondensare al căror produs 
poartă generic numele de poliamide sau Nylon.  

 
Istoria acestor materiale începe în 1920 la firma DuPont de Nemours, 

unul din liderii industriali ai dezvoltării materialelor plastice. În această 
perioadă, W.H. Carothers, proaspăt absolvent la Harvard, este numit şeful 
laboratoarelor DuPont care au ca principală preocupare 
impermeabilizarea celofanului (derivat esteric al celulozei).  

În 1929 el sugerează clasificarea polimerilor în cele două mari 
categorii: polimeri de adiţie şi polimeri de condensare. 

Dezvoltarea cercetărilor pentru găsirea unei fibre „super poliesterice” 
conduce la descoperirea Nylonului, primul sort comercial fiind lansat în 
1938 sub denumirea de Nylon 6,6 (prima cifră indică numărul atomilor 
de carbon ai diaminei iar cea de-a doua numărul atomilor de carbon ai 
derivatului diacid).  

Nylonul este un produs de masă moleculară mare obţinut prin reacţia 
de condensare dintre 1,6-hexandimină şi acid adipic.  

O

O

OH
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H2N
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N
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N
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Datorită proprietăţilor lor reamarcabile privind elasticitatea, 
rezistenţa mecanică, rezistenţa la tracţiune etc. poliamidele îşi găsesc 
aplicaţii într-o multitudine de domenii: 
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- fibre: 50% frânghii de tracţiune, odgoane, benzi transportoare, 
filtre, filete (Nylon 6, Nylon 6,6), monofilamente pentru perii, 
echipament sportiv (Nylon 6,10); 

- materiale plastice: cuzineţi, roţi dinţate, came, rolere, glisiere, 
ghiduri de rulare corturi, perdele de baie, umbrele, izolatori electrici 
(Nylon 11); 

- adezivi: - tip topitură, soluţie (compoziţii de termofixare împreună 
cu răşini epoxi şi fenolice); 

- adezivi flexibili pentru ambalaje alimentare, legarea cartofilor etc. 
 
Utilizarea monomerilor aromatici permite obţinerea unor materiale 

fibrilare orientate, cu excelente proprietăţi termice şi mecanice (Kevlar). 
Acesta se obţine din para-fenilendiamină şi diclorura acidă a acidului 
tereftalic.  
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Între atomii de oxigen şi atomii de hidrogen ai grupelor amino se 

formează legături de hidrogen care conferă rigiditate materialului.  
Spre deosebire de polipeptide, în poliamidele sintetice legăturile 

amidice sunt separate de catene de câte 5-10 grupe metilenice. Raportul 
dintre numărul grupelor ce conţin heteroatomi şi cel al grupelor 
metilenice variază cu natura monomerilor, dar este mereu mult inferior 
celui din peptide şi ca urmare proprietăţile fizice sunt total diferite. 

 
Poliesterii sunt o altă clasă de polimeri de policondensare foarte 

importantă şi a cărei dezvoltare i se datorează tot lui W.H.Carothers. 
Iniţial au fost reprezentaţi prin produşii de modificare chimică a 
celulozei, dar studii sistematice au condus la obţinerea de materiale 
poliesterice cu proprietăţi deosebite.  

 
Studiile sale direcţionate către obţinerea de „super poliesteri” nu se 

soldează cu rezultate remarcabile în domeniul poliesterilor alifatici liniari, 
datorită punctelor joase de înmuiere şi înaltei lor solubilităţi într-o gamă 
variată de solvenţi organici. Prin introducerea de grupe fenilen se 
modifică drastic comportamentul acestor materiale - ridicarea 
temperaturilor de înmuiere şi, mai ales, proprietăţile de filare.  

Polietilentereftalat (PET) se obţine uzual printr-o reacţie de 
transesterificare din dimetiltereftalat şi etilenglicol: 

n
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Este un material polimer termoplastic şi termorezistent, care înmoaie 
la cca 270oC fără descompunere.  

Până nu demult acest poliester era cu precădere utilizat în industria 
textilă, ţesăturile obţinute fiind rezistente la agenţi atmosferici, bacterii, 
ciuperci etc., şi uşor de întreţinut. Mai recent s-a exploatat şi capacitatea 
de filmare utilizându-se pentru fabricarea peliculelor foto şi 
cinematografice, a izolatorilor, ca şi posibilitatea de termoformare 
(injecţie), ceea ce îl face aplicabil în domeniul ambalajelor. Aceste ultime 
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utilizări sunt cu atât mai importante cu cât, datorită rezistenţei sale 
chimice, este posibilă reciclarea. 

 
Policarbonaţii sunt o altă clasă de poliesteri cu mare impact 

aplicativ. Ei sunt derivaţi ai esterilor acidului carbonic cu diverşi 
bisfenoli, care se caracterizeză prin de rezistenţe termice şi mecanice 
deosebite, proprietăţi care îi recomandă pentru utilizări în confecţionarea 
unor piese masive rezistente la lovire şi la variaţii de temperatură precum 
şi în industria de construcţii la izolarea – separarea spaţiilor de lucru. 
Lentilele moderne de ochelari sunt confecţionate din policarbonaţi.  

Cel mai răspândit este policarbonatul obţinut prin policondensarea 
fosgenului cu dian, în prezenţă de amine terţiare; proces ce se desfăşoară 
de obicei la interfaţă. 
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Poliuretanii sunt derivaţi ai diizocianaţilor aromatici cu dioli. 
Prezenţa atomului de oxigen în catena de bază explică temperatura de 
topire scăzută şi flexibilitatea mărită (comparativ cu poliamidele). 

 
Sinteza poliuretanilor se realizează prin: 
- reacţii dintre diizocianaţi şi dioli: 

n

H

CH2 NCOOCN
OH

HO
+

CH2 NN

O
O

O
O

H

 
- policondensarea la interfaţă a bis-cloroformiaţilor glicolilor cu 

diamine: 

n

n +Cl
O R O
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Poliuretanii au utilizări în obţinerea de:  

• spume, care constituie cel mai important domeniu de 
aplicare al poliuretanilor. Spumele plastice sau elastice sunt 
excelenţi izolatori termici şi electrici, cu densitate foarte 
mică (0,01-0,3 g/cm3), rezistenţă crescută la îmbătrânire. Ele 
se utilizează în domeniul construcţiilor de maşini, în aviatică 
(spume dure), dar şi în industria de uz comun (spume 
elastice) pentru: saltele, perne, covoare, ambalaje. 

• adezivi universali sistem bicomponent, lacuri protectoare, 
pelicule elastice, lucioase, cu rezistenţă la apă şi solvenţi, 
foarte bune electroizolante.  
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9.6. Arome şi parfumuri 

 
 
Substanţele aromatizante şi parfumante sunt compuşi organici cu 

miros caracteristic puternic, de obicei plăcut şi sunt de aceea folosiţi drept 
parfumuri sau produşi parfumanţi sau drept aromatizanţi pentru alimente 
sau băuturi. 

 
Clasificarea drept aromatizant sau parfum depinde de domeniul de 

utilizare a compusului: aromatizanţii se utilizează pentru alimente, iar 
parfumurile pentru produse cosmetice sau bunuri de larg consum – 
detergenţi, produse de curăţenie etc. 

 
Utilizarea unor compuşi organici de origine vegetală sau animală ca 

arome sau parfumuri datează din timpuri imemorabile. Vechii egipteni, 
grecii şi romanii foloseau atât condimente şi plante aromatice pentru 
gătit, dar şi diverse ierburi aromate drept cosmetice. S-au păstrat cărţi 
care descriu în limite rezonabile „tehnologiile” de preparare a acestora. 

Timp de secole distilarea acestor arome a rămas neschimbată, dar 
domeniile de utilizare s-au extins atunci când s-a remarcat că ele posedă 
şi diverse acţiuni biologice. 

Uleiurile esenţiale – cunoscute şi drept uleiuri volatile sau uleiuri 
eterice – sunt un lichid hidrofob care conţine compuşi volatili ce posedă o 
aromă proprie şi care se obţin din plante. Sensul de ulei esenţial se referă 
la faptul că ele „înmagazinează” mirosul sau „esenţa” mirosului unei 
plante. 

Într-un „alambic” (aparat de distilare tradiţional) se introduce planta, 
apă şi se aduce la fierbere. Aburii care rezultă antrenează compuşii 
volatili din plante, sunt condensaţi, iar lichidul este colectat într-un vas. 
Acest procedeu este numit hidrodistilare şi se foloseşte în cazul extragerii 
uleiurilor volatile din pudră de plante şi/sau flori. 

 
Antrenarea cu vapori se foloseşte atunci când se separă numai 

componentele uşor volatile şi antrenabile cu vapori. Procedeul constă în 
trecerea unui curent de abur printr-o masă ce conţine apă şi materialul 
vegetal. Uleiurile volatile sunt antrenate de curentul de abur, acesta este 
condensat şi colectat. 

Mai ales în cazul citricelor, pentru o calitate superioară a uleiului se 
foloseşte presarea la rece. 

 
Distilarea uscată se aplică rar, iar produşii care se obţin sunt de 

multe ori diferiţi de cei din materia primă. Uleiurile obţinute prin acest 
procedeu pot fi eventual purificate în continuare prin distilare sau 
rectificare. 

Alături de produşii naturali se pot folosi şi produşi identic naturali 
obţinuţi prin sinteză. Structural ei sunt identici cu compuşii naturali, dar 
întotdeauna se pune problema dacă ei sunt identici şi din punct de vedere 
al performanţei, produşii secundari, atât din produşii naturali cât şi din cei 
sintetici, jucând un rol foarte important. 

Substanţele aromate sintetice sunt compuşi care nu au fost care nu au 
fost identificaţi încă în plante sau în ţesuturi animale. 

Substanţele odorante trebuie să fie volatile pentru a putea fi 
percepute; de aceea pe lângă structură, masa moleculară a unui astfel de 
compus joacă un rol esenţial. Mase moleculare situate în jurul valorii de 
200-300g/mol sunt cele mai frecvente. 
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Şi mai greu decât în cazul culorilor şi nuanţelor, o clasificare 
„obiectivă” a mirosurilor este greu de făcut. Termenii folosiţi se referă de 
obicei la mirosuri sau arome naturale cunoscute sau la produşi ce au o 
aromă specifică. Cu titlu de exemplu, termenii care descriu unele dintre 
mirosuri sunt: 
 
Aldehidic:  aromă dulce-gras, de rufe călcate sau apă de mare; 
Animal:  note tipice din regnul animal: mosc, scatol etc.; 
Balsamic:  miros greu, dulce: cacao, vanilie, scorţişoară; 
Camforos:  amintind de camfor; 
Ceros:   amintind de mirosul cerii pentru lumânări; 
Citric:  amintind de mirosul proaspăt al citricelor (lămâi, 

portocale); 
Condimentat:  specific diverselor tipuri de condimente; 
Floral:   generic pentru diverse tipuri de flori; 
Fructat:  generic pentru mirosul diverselor fructe; 
Gras:  asemănător mirosului de grăsimi animale; 
De iarbă:  miros complex de iarbă şi ierburi cum ar fi salvie, mentă,  
  eucalipt etc.; 
Medicinal:  mirosul de dezinfectant: fenol, salicilat de metil etc.; 
Mentă:   mirosul caracteristic al mentei; 
Metalic:  amintind de mirosul alamei sau al oţelului; 
Muşchi:  asemănător cu mirosul de muşchi umed, dar şi de alge; 
Pământos:  amintind de mirosul de pământ umed; 
Prăfos:   note asociate pudrei de talc, difuz dulce; 
Răşinos:  amintind de mirosul aromat al răşinoaselor; 
De lemn:  generic pentru diverse tipuri de lemn: cedru, santal etc.; 
Verde:   amintind de mirosul de iarbă cosită sau de frunze. 
 

Trebuie spus din capul locului că din punct de vedere al structurilor 
chimice aromele se încadreză în cele mai diverse clase, de la hdrocarburi 
la aldehide şi esteri, de la alcooli şi fenoli la mercaptani şi heterocicli.  

Vom trece în revistă unele dintre arome aparţinând diverselor clase, 
indiferent de clasa de compuşi în care se încadrează.  

 
Reprezentantul cel mai important din clasa aromelor de frunze verzi 

şi de iarbă proaspăt cosită, a cărui producţie se ridică cam la 30 tone 
anual este cis-3-hexen-1-ol, numit şi alcoolul frunzelor.  

 

OH  
cis-3-hexen-1-ol 

Sinteza pleacă de la 1-butină care se tratează în prezenţă de baze tari 
cu etilenoxid, iar izomerul cis se obţine prin hidrogenare pe catalizator 
Lindlar a produsului.  

+ 
O

OH
Pd/Pb2+

OH

 
Aldehida asociată acestui compus, aldehida frunzelor, este cis-3-

hexenal, cu aromă mai intensă, dar a cărei stabilitate este mai scăzută 
datorită izomerizării la trans-3-hexenal. 
 

Atât alcoolul cât şi aldehida sunt produse în cantităţi mici de către 
plante şi reprezintă şi un feromon pentru diverse specii de insecte.  

Aromele diverselor fructe sunt caracteristice fructelor coapte. Cu 
toate că se regăsesc în amestecuri în fruct, nota dominantă a fiecări arome 
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este reprezentată de aceste structuri singulare. Unele dintre acestea sunt 
redate în tabelul 9.6.-1. 

 
Tabel 9.6.1 Aromele diverselor fructe şi structurile chimice asociate 

Denumire aromă Fructele în care se regăseşte Compus chimic 

Esterul perelor Pere, mere, struguri Ester etilic al acidului trans-2-cis-4-
decandienic  

Tutti – frutti  Acetat de hexil 
Mere verzi Măr verde Dietilacetal al acetaldehidei 
Fructul pasiunii Fructul pasiunii 3-Tiometil-hexanol 
Lactona piersicii Piersica γ-Octolactonă 
Cetona zmeurei Zmeură 4(hidroxifenil)-2-butanona 
Cetona ananasului Ananas Furonol 
Fructona Mere (sintetic) Ester etilic al acidului 2-(2-metil-1,3-

dioxolan-2-il)acetic 

„Esterul perelor” se obţine plecând de la hexanal şi acetilură de sodiu 
care printr-o reacţie de adiţie nucleofilă (reacţie Favorski) formează 3-
hidroxi-1-octină. Aceasta se tratează cu ortoesterul acidului acetic, iar 
eterul format trece prin transpoziţie Claisen într-o alenă; care în mediu 
bazic se izomerizează la esterul dorit.  

+ 
O

:- Na+

HO

CH3C(OEt)3

O
CH2

EtO

C

O

OEt COOEt

  

În funcţie de accesibilitatea materiilor prime „cetona zmeurei” se 
poate prepara de la p-hidroxi-benzaldehida prin condensare crotonică cu 
acetonă sau prin alchilare a fenolului cu metil-vinil-cetonă sau 4-hidroxi-
2-butanonă în prezenţă de acid fosforic, respectiv acid sulfuric concentrat. 

 

CHO

HO
+ O

HO

O

HO
+ O

HO
+ O

HO

H2SO4

HO

O

H2

Pd(C)

H3PO4

 
Una dintre puţinele arome sintetice, care nu se regăseşte în natură, 

este fructona care reproduce aroma merelor. Compusul se obţine prin 
reacţia dintre esterul acetilacetic şi etilenglicol, în mediu acid.  

Sinteza acestui 
ester excede 
nivelul pe care 
acest manual şi l-
a propus. Ea 
reprezintă doar 
un exemplu. 
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O

O

O
+

HO OH
O

OO
O

H+

 
      Ester etilic al acidului  

2-(2-metil-1,3-dioxolan-2-
il)acetic 

Formarea 1,3-dioxolanilor este una dintre metodele uzuale de 
protejare a grupei carbonil, mai ales cazul existeţei în moleculă a mai 
multor legături multiple C=X. O dată protejată grup carbonil, molecula 
poate suferi reacţii care (nucleofile, reduceri etc.) fără ca grupa carbonil 
să fie afectată. Dioxolanii sunt substanţe stabile din care gruparea 
carbonil poate fi refăcută prin hidroliză în mediu acid.  

 
Aroma de citrice, cea a fructelor, dar şi a plantelor şi florilor, poate fi 

izolată din fruct sau floare sau poate fi obţinută prin sinteză.  
 
Structura chimică caracteristică care poate fi asociată aromei de 

citrice este cea terpenică.  
Citralul, un amestec de izomeri cis – trans – geranial şi neral – este 

responsabil pentru aroma de lămâie, este folosit pe scară largă, producţia 
anuală fiind de câteva mii de tone pe an. Amestecul celor 2 izomeri este 
folosit în sinteza vitaminei A astfel încât producţia mondială este foarte 
ridicată.  

Există 2 metode principale de sinteză a citralului: 
 

1. pornind de la 2-metilhepten-6-onă prin reacţie cu acetilenă urmată de o 
izomerizare a dihidrolinaloolului format în prezenţă de săruri de 
organovanadaţi. 2-Metil-hepten-6-ona se obţine la rândul ei său 
  
(a) pornind de la izopren  

HCl

Cl

+    baze
organice

O
O

 
                2-metilhepten-6-ona 
 

sau (b) pornind de la acetonă şi acetilenă. 

O
+

OH
+

OH O
O

O

    H2

Pd / Pb2+

O O

O

∆

- CO2

O

2-metil-hepten-6-ona
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Sinteza citralului: 

+

O
OH

CHO

 2-metil-hepten-6-ona  dihidrolinalool       citral 
 
2. sinteza citralului care porneşte de la izobutenă şi formaldehidă, cu 
formarea, după izomerizare şi dehidrogenare, a unui intermediar de 
reacţie care este o aldehidă α,β-nesaturată, prenalul.Acesta acetalizează 
cu excesul de alcool, iar prin încălzire, elimină o moleculă de alcool. 
Enol-eterul format suferă două transpoziţii succesive (Claisen, apoi Cope) 
care conduc la formarea citralului.  
 

+ CH2O

OH OH

CHO

CH(OC5H9)2

prenalprenol

   prenol
2 molecule
acetalizare

∆

 - prenol
1 molecula

O
transpzitie
  Claisen

O

transpzitie
  Cope

sau, altfel desenata

O O
CHO

citral

O

 
 

Alte structuri terpenice cu aromă de citrice sunt α-sinersalul 
(portocală), nootkatona (grapefruit) şi acetatul de linalil (flori de citrice).  

CHO

O
OCOCH3

 
 α-sinersal     nootkatona         acetat de linalil 

Acetatul de linalil poate fi sintetizat plecând de la unul dintre 
intermediarii sintezei citralului folosind 2-metil-hepten-6-ona ca materie 
primă, dihidrolinaloolul. Citralul se obţinea prin izomerizare, acetatul de 
linalil prin esterificarea alcolului şi reducere, indiferent ordinea celor 2 
operaţii.  



Chimie organică 

e-Chimie 422 

    H2
Pd / Pb2+

OH

OH

OCOCH3

(CH3CO)2O

OCOCH3

    H2
Pd / Pb2+

(CH3CO)2O

 

Pe lângă derivaţii terpenici aroma de citrice mai poate fi dată de 
aldehide liniare – ocatnal (portocală), decanal (portocală amară) sau 
derivaţi de acid antranilic, esteri (grapefruit) sau N-alchil derivaţi 
(mandarină). 

 
 

CHO

CHO NH2

O

OCH3

O

OCH3

NHCH3

 
 
 
Senzaţia de proaspăt şi răcoros este asociată aromei de mentă, aceasta 

putând fi descrisă ca un amestec de miros de mentă, dar şi de eucalipt şi 
de camfor.  

Cel mai important component este (-)-mentolul, izomerul (1R,2S,5R) 
al 2-izopropil-5-metil-ciclohexanolului, compusul care se regăseşte 
aproape exclusiv în compuşii naturali. Exista 4 stereozomeri ai 
mentolului, fiecare dintre aceştia sub forma unor perechi de enantiomeri.  

 

HO HO HO HO

     
(-)-mentol           (-)-izomentol      (-)-neomentol      (-)-neoizomentol 

 

Sinteza industrială, la nivelul a aproximativ 3000 tone / an implică o 
sinteză asimetrică folosind catalizatori de rodiu. Materia primă este o 
hidrocarbură, un terpen, mircenul, care se izolează dintr-o serie de uleiuri 
esenţiale, cum ar fi: cimbru sălbatic, hamei, dafin, ylang-ylang etc. Deşi 
posedă o aromă proprie este rar folosit drept aromă pentru că poate 
polimeriza uşor. El reprezintă materia primă pentru o serie de 
aromatizanţi, cum ar fi: mentol, citral, citronelol, citronelal, geraniol, 
nerol, şi linalool.  

Mentolul este 
folosit şi drept 
anestezic local, ca 
antiiritant şi de 
aceea este utilizat 
în combinaţiile 
care tratează 
inflamaţiile 
gâtului. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nerol
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HNEt2

Li NEt2 Rh-BINAP NEt2 H2O, H+ O

ZnBr2

OH

H2, cat.

OH

citronelal

 
Citronelalul este el însuşi utilizat drept aromă, cu miros de lămâie, fiind 

componentul principal al uleiului de citronella care se obţine din lemongrass, 
o plantă aromată care se cultivă intens în Asia de sud-est. 

 
Alături de mentol apare în diverse uleiuri esenţiale din diverse soiuri de 

mentă, de exemplu în uleiul de izmă creaţă – cuvântul românesc pentru mult 
mai utilizatul azi spearmint – (-)carvona. Sinteza chimică a R(-)carvonei 
pleacă de la R(+)limonen.  

La dubla legătură din ciclohexenă se adiţionează clorură de nitrozil, 
urmată apoi de eliminarea de acid clorhidric şi hidroliza acidă a 
hidroxilaminei formate. Se lucrează în acetonă, care are rolul de a lega 
hidroxilamina formată.  

H2O, H+
NO

Cl
NOH

- HCl

O

acetona

 
(+) limonen          (-) carvonă 

Dacă (-) carvona are aromă de mentă, izomerul (+) carvonă are o aromă 
condimentată, ea regăsindu-se în uleiul de chimion şi în cel de mărar. 
Diferenţa de aromă între cei doi enantiomeri este seminficativă şi este o nouă 
dovadă a faptului că în receptorii olfactivi există centri optic activi, capabili să 
lege numai anumiţi izomeri optici. în multe cazuri izomeri optici au arome 
diferite, carvona fiind unul dintre exemple. Un altul este cazul materiei prime 
din sinteza carvonei, limonenul. Izomerul (+) posedă aromă de portocale, iar 
izomerul (-) aromă de lămâie. La fel şi în cazul linaloolului,când izomerul (+) 
ete prezent în uleiul de coriandru, iar izomerul (-) în uleiul de lavandă, de laur 
sau de busuioc dulce.  

 
OHHO

 
          S(+) linalool      R(-) linalool 
     (ulei de coriandru)        (ulei de lavandă) 
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Aromele florale dulci atribuite aromelor de flori au, după cum am 

văzut, în majoritatea cazurilor structuri chimice diverse. Vom alege şi în 
acest caz un exemplu semnificativ, β-ionona, una dintre componentele 
unui grup numite „cetone ale trandafirilor” care mai includ damasconele 
şi damascenonele.  

O O O

 
α-iononă   β-iononă         γ-iononă 

O O

 
  Damasconă        Damascenonă 

Pe lângă aroma lor specifică, de trandafir, β-iononele sunt precursori 
ai vitaminei A, mamiferele ierbivore fiind capabile să le transforme în 
retinol sau retinal.  

 

OH O

  
retinol      retinal 

 
La rândul lor compuşii care conţin α-iononă sau γ-iononă nu pot 

funcţiona ca precursori ai derivaţilor retinoici.  
 
Dintre numeroasele sinteze industriale ale β-iononei cea care prima a 

constat în reacţia dintre citral şi acetonă, când se formează pseudoionona, 
care se ciclizează apoi la α- şi β-iononă, care pot fi utilizate sub formă de 
amestec sau pot fi separate prin distilare fracţionată.  

 

     H+

O

+
O

baze O

O O

+

 
 citral     pseudoiononă          α-iononă     β-iononă 

 
Sintezele moderne ale iononelor pleacă de la dehidrolinalol, dar nu 

fac obiectul prezentului volum.  
 
Dintre ierburile aromatice multe conţin structuri care păstrează aroma 

plantelor de provenienţă. Structurile lor chimice sunt de obicei structuri 
aromatice.  
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OCH3

CHO

OCH3 OH

OCH3

 
trans-anetol   aldehidă cinamică estragol    eugenol 
 (anason)    (scorţişoară)    (chimen) (scorţişoară) 

 

Eugenolul se obţine din uleiul de cuişoare din care se extrage cu soluţie 
de hidroxid de sodiu.  

Aldehida cinamică se sintetizează prin condensarea benzaldehidei cu 
acetaldehidă. 

 
Pentru anetol şi estragol a fost dezvoltată o metodă comună care pleacă 

de la 4-cloroanisol. Aceasta se transformă în compus organomagnezian şi apoi 
se tratează cu clorură de alil formând estragol. Acesta este apoi tratat în mediu 
bazic, când are loc izomerizarea la estragol. 

OCH3

Cl

1. Mg
2. Cl

OCH3 OCH3

HO-

 
Vanilina este principalul reprezentant al aromei balsamice, atât prin 

diversitatea domeniilor de utilizare, cât şi prin volumul de producţiei pe plan 
mondial. La aceasta se adaugă utilizarea etilvanilinei, un compus fără 
corespondent în natură, dar cu aromă foarte apropiată vanilinei.  

 
Incă din 1876 Karl Reimer a sintetizat vanilina pornind de la guaiacol, în 

prezenţă de hidroxid de sodiu şi cloroform, prin reacţia care îi va purta numele 
– reacţia Reimer – Tiemannn. 

 
HO

H3CO

CHCl3
 KOH

HO

H3CO CHO
 

guaiacol   vanilină 

 
Structuri asemănătoare vanilinei o au zingerona, capsaicina şi piperina, 

substanţe responsaile pentru gustul pigmentat şi aroma ghimbirului, „iuţeala” 
ardeiului iute şi gustul înţepător al piperului.  

 

 

 

Etilvanilina are 
structură 
identică 
vanilinei cu 
excepţia grupei 
eterice care 
conţine un rest 
etil.  
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HO

H3CO

O

HO

H3CO
NH

O

N

O O

Opiperina

zingerona 

capsaicina  
 

Dintre aceşti compuşi zingerona apare doar atunci când ghimbirul 
este gătit, printr-o reacţie retro-aldolică dată de gingerol. 

 

HO

H3CO

O

HO

H3CO

O OH

∆

 
 

O serie de compuşi aromaţi sunt compuşi ce conţin şi atomi de sulf, ei 
fiind asociaţi cu aroma vegetală inconfundabilă a cepei, usturoiului sau 
ridichei. Din punct de vedere chimic sunt mercaptani, disulfuri, izocianaţi 
sau compuşi heterociclici cu sulf.  

 

S

S
Ν C S

 
  dialilsulfură   alilizotiocianat 

Dialilsulfura este mirosul caracteristic al usturoiului, iar alil-
izotiocianatul mirosul de ridiche.  

 
Între compuşii cu miros propriu ce conţin sulf regăsim atât mirosul 

emanat de sconcs, dar şi aroma atât de valoroasă a trufei negre.  

SH
SH

+ SS

 
amestec de mercaptani din mirosul de sconcs         aromă de 
trufă 

 
Din păcate extinderea acestui capitol de compuşi organici este şi ea 

limitată de spaţiu tipografic, pentru că el reprezintă un exemplu minunat 
despre cât de multă chimie organică reuşeşte „să producă” cel mai mare 
chimist organician – natura. 
 
 
 

 

Iperita sau gazul 
muştar a fost folosit 
în Primul Război 
Mondial drept gaz 
de luptă. 

S

Cl

Cl  
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9.7. Combustibili 
 
 
Combustibilii sunt utilizaţi pentru producerea de energie. Cea mai 

mare parte dintre ei sunt de origine organică. Aceştia sunt capabili sa ardă 
cu viteză mică în contact cu oxigenul din aer, cu formare de dioxid de 
carbon şi apă şi dezvoltare de căldura ce poate fi folosită ca atare sau 
convertită în energie mecanică sau electrică. 

Combustibilii pot fi clasificaţi dupa starea de agregare (solizi, lichizi, 
gazoşi), după provenienţă (fosili sau regenerabili), mod de preparare 
(naturali sau sintetici), destinaţie (energetici, pentru motoare cu ardere 
interna, pentru aviaţie, casnici) , etc. 

Termenul de combustibili fosili se referă la o gama de minereuri 
organice extrase din scoarţa terestră. Ei pot fi lichizi, solizi sau gazoşi 
(vezi tab. 1). Elementele chimice principale din aceştia sunt carbonul şi 
hidrogenul, raportul lor atomic fiind diferit pentru fiecare tip de 
combustibil. În afară de compuşi chimici organici ce conţin carbon şi 
hidrogen mai pot exista şi compusi organici ce contin şi alte elemente (S, 
N, O etc.) dar şi compusi anorganici. Fiecare nume generic de minereu 
organic cuprinde mai multe tipuri de produse cu proprietăţi uşor diferite. 

 
Tabel 9.7.1. Minereuri organice surse pentru combustibilii fosili neregenerabili  
Minereu organic Forma Formula 

brută 
Culoare Contaminanţi 

Carbune     
   Antracit Solid dur CH0.01 – CH0.2 Negru strălucitor As, Se, Hg, S, Be, cenuşă 
   Bituminos Solid CH0.3 – CH0.6 Negru As, Se, Hg, S, Be, cenuşă 
   Lignit Solid moale CH0.7 – CH1.2 Brun As, Se, Hg, S, Be, cenuşă 
Titei     
   Petrol Lichid CH1.3 – CH1.8 Auriu la negru S 
Şisturi bituminoase Solid-piatră CH1.5 – CH1.8 Maroniu S 
   Nisipuri asfaltice Solid-nisip CH1.3 – CH1.8 Negru S 
Gaze naturale gaz CH2.5 – CH4 Fără culoare - 
Gaz petrolifer 
lichefiat 

gaz C3H8, C4H10 Fără culoare - 

 

 
Fig. 1. Rezervele de combustibili fosili şi durata de exploatare a acestora  

În afară de 
compuşi chimici 
organici ce conţin 
carbon şi hidrogen 
mai pot exista şi 
compusi organici 
ce contin şi alte 
elemente (S, N, O, 
etc.) dar şi 
compusi 
anorganici. 
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Termenul de rezerve desemnează cantităţile de resurse (ţiţei, 
cărbune, gaze, combustibil nuclear) care pot fi produse cu mijloace 
tehnice actuale de investigare şi în condiţiile economice de moment. Deşi 
în fiecare an se descoperă rezerva noi de combustibili fosili şi creşte 
gradul de recuperare al acestora din zacăminte durata de utilizare a 
acestor combustibili este limitată. O estimare recentă a acesteia este 
prezentată în figura 1. 

 
În figura 2 este prezentat consumul mondial de energie primara şi 

sursele de obtinere ale acesteia. Se poate observa că, în perioada 
analizată, principala sursă de energie a lumii au constituit-o combustibilii 
fosili.  

 

 
Fig. 2. Evoluţia consumului mondial de energie primară (mil. tone echiv. 
titei) şi structura acestuia funcţie de tipul de combustibil [2] 

Cărbunele este utilizat în primul rând drept combustibil şi într-o mai 
mică măsură ca sursă de produse chimice. Până în anii 1950 cărbunele a 
fost principala sursă de compuşi organici, apoi a devenit mult mai 
economic să se obţină acestea din petrol şi gaze naturale.  

Datorita abundenţei, distribuţiei geografice uniforme şi preţului 
scăzut şi stabil cărbunele rămâne un combustibil important utilizat 
îndeosebi în producerea de energie termică şi electrică (între 1971 şi 2007 
ponderea cărbunelui ca resursă de energie a crescut de la 24.5 la 26.5% - 
vezi fig.2 ). 

Limitările care se impun utilizării cărbunilor sunt determinate de 
emisiile de poluanţi (SO2 şi NOx) precum şi de emisiile mai mari de CO2 
comparativ cu alţi combustibili. 

 
Tabel 9.7.2. Emisiile de CO2 generate de combustibilii fosili [1] 

Combustibil Grame de CO2 emis pe Kwh produs 
Metan 190 
Benzina 250 
Pacura 260 
carbune 430 
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Până la mijlocul anilor 1990 au fost rezolvate tehnologic problemele 
legate de emisiile poluante de SO2, NOx şi particule, iar după semnarea 
protocolului de la Kyoto din 1997 atenţia s-a îndreptat către emisiile de 
CO2. Ţinta declarată a comunităţii ştiintifice este ca în anii 2050 să fie 
funcţionale doar centrale termice ce ard combustibili fosili dar care nu 
emit CO2 în atmosferă. Acest lucru este posibil prin aplicarea uneia din 
tehnologiile descrise în figura 3: 

- Sistemele post-combustie prevăd arderea cu aer a combustibililor 
urmată de separarea CO2 din gazele de ardere, comprimarea, lichefierea şi 
stocarea acestuia; 

- Sistemele pre-combustie preconizează transformarea 
combustibilului în gaz de sinteză urmat de conversia acestuia într-un 
amestec de CO2 şi H2. 

CnHm + H2O  n CO + (m/2+1) H2 

CO + H2O  CO2 + H2 
Din amestecul final de CO2 şi H2, CO2 se separă iar H2 care poate fi 

utilizat drept combustibil. 
 
- Sistemele de oxi-combustie prevăd arderea combustibilului cu 

oxigen în loc de aer. În acest fel gazele de ardere vor conţine 
preponderent CO2 şi H2O iar dioxidul de carbon va fi mult mai uşor de 
separat. 

 

 
Fig.3. Principalele tehnologii pentru captarea CO2 în centrale termoelectrice 

 
Combustibilii petrolieri cuprind combustibili energetici (păcură, 

cocs de petrol), combustibili auto (GPL, benzină, motorină), combustibili 
de aviaţie (benzina aviaţie, petrol reactor), combustibili casnici (aragaz, 
petrol lampant), etc. 

Ţiţeiul este un amestec foarte complex de hidrocarburi (parafine, 
naftene şi aromate) şi compusi organici ce conţin S, N şi O (<5% din 
total). Procesul de prelucrare al ţiţeiului presupune parcurgerea unei 
succesiuni complexe de operaţii de separare (distilare, extracţie, 
cristalizare etc.), conversie (cracare termică sau catalitică, alchilare, 
izomerizare etc.) şi procese de finisare pentru îndepărtarea de 
contaminanţi (hidrotratare, deparafinare, spălare acidă sau caustică etc.). 
Produsele principale obţinute în rafinării sunt combustibilii (gazoşi, 
lichizi şi solizi), în paralel cu aceştia se mai obţin intermediari valoroşi 
pentru industria chimică (olefine, hidrocarburi aromatice, alcani etc.) 

Ţiţeiul este principala 
sursă energetică 
mondială, dar ponderea 
sa este în scădere de la 
46.1% în 1973 la 34% în 
2007. Pentru perioada 
2008-2014 se aşteaptă 
totuşi o creştere anuală a 
producţiei mondiale de 
ţiţei cu 0.6% . 
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precum şi produse cu utilizare directă (solvenţi, lubrifianţi, unsori, asfalt 
etc.). 

 
Gazele naturale sunt un amestec de hidrocarburi uşoare (în care 

predomină metanul) cu alţi componenţi, ce sunt prezenţi de obicei doar în 
concentraţii mici (CO2, H2S, N2, He etc.). 

În ultimii ani s-au descoperit rezerve noi de gaze naturale îndeosebi 
în subsolul mărilor şi oceanelor ceea ce a făcut ca durata de viaţă a 
acestor rezerve să crească considerabil. Deşi gazele naturale sunt o 
materie primă esenţială pentru industria chimică (sursă principală pentru 
H2, gaz de sinteză, amoniac etc.) utilizarea lor drept combustibil energetic 
este în creştere deoarece centralele pe gaz sunt mai puţin poluante decât 
cele pe cărbune sau pe păcura (vezi tabelul 2). 

La începutul erei industriale (sec. XIX) nimeni nu îşi punea 
problema că utilizarea combustibililor fosili poate afecta mediul 
înconjurător. La ora actuală este necesară utilizarea unui sistem energetic 
care să poată asigura un standard ridicat de viaţă întregii planete fără a 
produce însă dezechilibre de mediu. 

Utilizarea combustibilior fosili a determinat poluarea importantă a 
atmosferei prin apariţia fenomenelor de smog, ploi acide şi creştere a 
concentratiei de CO2. 

Smogul este determinat de poluanţii din gazele de ardere: 
hidrocarburi nearse, compuşi organici rezultaţi din arderea parţială a 
combustibililor şi oxizi de azot. Prin utilizarea unor tehnici de combustie 
avansate poluanţii care determină apariţia smogului pot fi diminuaţi 
semnificativ.  

Ploile acide sunt determinate de conţinutul de SO2 şi NOx din gazele 
de ardere. În anii’70 zone întinse din Europa au fost afectate de acest 
fenomen. Micşorarea emisiilor de SO2 şi NOx din gazele de ardere este 
posibilă prin utilizarea unor combustibili cu conţinut scăzut de sulf, prin 
folosirea unor tehnici de ardere speciale - limitarea temperaturii - spre a 
reduce oxidarea azotului atmosferic sau prin utilizarea unor tehnici de 
îndepărtare a SO2 şi NOx din gazele de ardere. Creşterea concentraţiei de 
CO2 din atmosferă este fenomenul cel mai îngrijorător la ora actuală. În 
figura 4 se poate observa creşterea accelerată a concentraţiei de CO2 
determinată de utilizarea pe scară largă a combustibililor fosili. 

 
Fig.4. Evoluţia concentraţiei de CO2 din atmosfera terestră în ultimii 1000 de ani 
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Pe termen lung combustibilii fosili trebuie înlocuiţi cu cei 
obţinuţi din surse regenerabile.  

Principala resursă regenerabilă ce se poate utiliza este biomasa. 
 
Biocombustibilii de prima generaţie se obţin îndeosebi din resurse 

vegetale ce pot avea utilizări în alimentaţie sau care se cultivă pe 
suprafeţe de teren ce pot fi utilizate şi pentru obţinerea de culturi cu 
valoare alimentară. Resursele de biomasa utilizate sunt: cereale, sfeclă şi 
trestie de zahăr, plante oleaginoase. 

 
Cei mai importanţi biocombustibili din generaţia I sunt: 

• Bioetanolul  - produs din plante ce conţin zaharuri (din 
trestie de zahăr în Brazilia) sau din cereale (din porumb în 
SUA); Se utilizează în amestec cu benzina (E90, E85) şi 
reprezintă 2 % din totalul producţiei mondiale de benzină; 

• Biodieselul - produs din uleiuri vegetale sau grăsimi 
animale (ulei de rapiţă în Europa, ulei de palmier în Malaezia) 
reprezintă aproximativ 0,2 % din totalul producţiei mondiale de 
combustibil Diesel; 

• Biometanul – obţinut prin fermentaţia anaerobă a 
deşeurilor organice. 

 
Toţi aceşti biocombustibili  reprezentau 34 Mt în 2007 şi au asigurat 

1,5% din necesarul de combustibili auto, iar biomasa utilizată a fost 
obţinută de pe o suprafaţă care reprezintă 2% din totatul suprafeţei 
arabile. SUA sunt cel mai mare producător şi consumator (importă şi din 
Brazilia), Europa pe locul 3, fiind principalul producător de biodiesel. 

 
Biocombustibilii de generaţia a 2-a se obţin din resurse de biomasă 

ce nu au utilizări alimentare. 
Materiile prime ligno-celulozice ce sunt avute în vedere sunt: 

- culturi forestiere speciale; 
- rezidii forestiere sau cele obţinute la prelucrarea 

lemnului; 
- rezidii din agricultură sau din industria alimentară 
- fracţii organice din deşeuri municipale. 

 
Metodele de convertire a biomasei ligno-celulozice pentru obţinerea 

de biocombustibili pot fi clasificate in: 
• biochimice: enzime şi alte microorganisme sunt utilizate 

pentru conversia celulozei şi hemicelulozei la zaharuri şi apoi 
fermentaţia acestora pentru a produce etanol; 

• termochimice: prin piroliză / gazeificare se produce gaz 
de sinteză care este apoi transformat în combustibili lichizi 
(metanol / hidrocarburi / eteri). 

 
Prin ambele metode eficienţa energetică obţinută este de aproximativ 

35% (din 1 t biomasă iniţială cu o putere calorifică de 20 GJ se obţine 
combustibil lichid cu o putere calorifică de 6.5 GJ). O diferenţă 
importantă între cele două tehnologii o dă lignina. În procesul enzimatic 
ea este un reziduu care trebuie convertit printr-un proces termic secundar, 
în procesele termochimice lignina se converteşte odată cu celuloza şi 
hemiceluloza. 

Costurile de producţie estimate pentru biocombustibilii de generaţia 
a doua sunt de 0.8-1.0 $/l etanol şi cel puţin 1.0 $/l combustibil diesel sau 
echivalent. Aceste costuri sunt competitive cu cele ale combustibililor 
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similari obţinuţi din petrol doar dacă preţul acestuia este între 100 şi 130 
$/baril. 

 
Preţul fluctuant al petrolului, dar şi competitia din partea altor 

tehnologii (prelucrarea şisturilor bituminoase, conversia metanului sau 
cărbunelui la combustibili lichizi) fac din producţia de biocombustibili de 
generaţia a doua o afacere deocamdată riscantă. 

 
Câteva dintre avantajele proceselor de obţinere a biocombustibililor 

din generaţia a 2-a comparativ cu cele de obţinere a biocombustibilior din 
prima generaţie sunt: 

- emisii mai mici de gaze cu efect de seră; 
- bilanţuri energetice mai bune; 
- acces mai uşor la resursele de biomasă; 
- posibilitatea de a îmbina obţinerea biocombustibililor şi a 

intermediari organici într-o biorafinărie. 
 
Dezvoltarea pe scară largă a  producţiei de biocombustibili din 

generaţia a 2-a va avea loc dupa anul 2015. 
Procesele de conversie nu sunt noi, dar succesul comercial nu poate 

fi încă garantat. Numeroase instalaţii pilot şi demonstrative sunt deja puse 
în funcţiune în lumea întreagă. 

 
 
Principalul motiv pentru care aceste procese nu sunt încă dezvoltate 

la scară comercială este acela că aceste tehnologii nu au fost încă testate 
pe scara mare şi că, deocamdată preţul de cost al biocombustibililor de 
generaţia a 2-a este mai mare decât cel al biocombustibililor din prima 
generaţie. 
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