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DISTRIBUŢII MONO- ŞI MULTIMODALE ALE
SPECIILOR IONICE SOLUBILE ÎN APĂ DIN MATERIA
PARTICULATĂ URBANĂ DIN IAŞI, ROMÂNIA
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Materia particulată este o componentă omniprezentă a atmosferei cu rol
semnificativ în domenii precum sănătatea umană, clima, vizibilitatea,
depunerile atmosferice şi calitatea aerului [1, 2]. Ionii solubili în apă sunt
componente chimice care pot modifica dimensiunea, compoziţia, densitatea
numerică şi durata de viaţă a aerosolilor [3]. În lucrarea de faţă a fost
investigată distribuţia după dimensiune a speciilor ionice solubile în apă din
materia particulată urbană din Iaşi, nord-estul României. Distribuţia după
dimensiune a speciilor de interes, în intervalul 0,0276-9,94 µm, a fost
studiată prin utilizarea a 13 fracţiuni specifice, colectate cu ajutorul unui
impactor în cascadă operabil la presiune joasă (DLPI-Dekati Low Pressure
Impactor). Speciile ionice solubile în apă ale particulelor colectate au fost
investigate utilizând un cromatograf ionic ICS-5000+ DC DIONEX.
Concentraţia masică medie pentru fracţia PM2,5 (particule cu diametrul <2,5
µm) este 21,9 ± 13,0 µg m-3 şi, respectiv, 23,3 ± 13,4 µg m-3 pentru fracţia
PM10 (particule cu diametrul <10 µm). Ionii sulfat şi amoniu prezintă pentru
concentraţiile masice distribuţii monomodale clare, cu maxime la 381 nm.
Mai mult decât atât, corelaţia statistic semnificativă (r2 = 0,92) dintre ionii
sulfat şi amoniu sugerează posibile surse comune. Distribuţia după
dimensiune a concentraţiei masice a nitratului prezintă caracteristici bimodale
cu un mod fin dominant la 381 nm şi un mod supermicronic distribuit între
1,60 şi 2,39 µm. Comportamentul observat permite elaborarea ideii că
nitratul este cel mai probabil produs fie prin procese de condensare gazparticule fie ca urmare a unor procese chimice complexe din nori.

*

Adresa e-mail a autorului corespondent: carsene@uaic.ro
4

Cuvinte cheie: materie particulată, distribuţie după dimensiune, nitrat, sulfat.
Mulţumiri:
Autorii mulţumesc UEFISCDI pentru sprijinul financiar oferit în
cadrul Proiectului PN-II-PCE-2011-3-0471 (EVOLUTION-AIR). De
asemenea, mulţumiri Centrului CERNESIM pentru infrastructura utilizată la
realizarea acestei lucrări.
Bibliografie:
[1] Reisen, F., Meyer, C. P. M., and Keywood, M. D., Atmospheric
Environment, 67, 437-447 (2013).
[2] Polichetti, G., Cocco, S., Spinali, A., Trimarco, V., and Nunziata, A.,
Toxicology, 261, 1-8 (2009).
[3] IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.K.
Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex,
P.M. Midgley (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom
and
New
York,
NY,
USA,
1535
pp,
doi:10.1017/CBO9781107415324;
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
(accessed June 01, 2016).
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ANALIZA MORFOLOGICĂ ŞI ELEMENTALĂ A
MATERIEI PARTICULATE ATMOSFERICE
COLECTATE ÎN IAŞI, NORD-ESTUL ROMÂNIEI
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Microscopia electronică de baleaj (SEM) şi spectroscopia de raze X cu
dispersie a energiei (EDX) au fost implicate în analiza morfologică şi
elementală a materiei particulate (PM). Probele de materie particulată au fost
colectate din atmosfera specifică arealului oraşului Iaşi, nord-estul României,
utilizând un impactor în cascadă operabil la presiune joasă (DLPI). Procedura
de prelevare a condus la discriminarea clară a 13 fracţii de materie particulată
cu diametre cuprinse între 27,6 nm şi 9,94 μm. Pentru identificarea
caracteristicilor fracţiilor de PM colectate au fost realizate investigaţii pentru
particulele colectate pe trei tipuri de membrane filtrante (aluminiu,
policarbonat şi cuarţ). Analiza EDX în regim punctual, realizată pe particule
cu morfologii asemănătoare, a permis decelarea cu un grad ridicat de
acurateţe a cotribuţiilor aduse de elemente precum C, N, O, Na, Mg, Al, Si,
S, Pb, Cl, K, Ca, Ti şi Fe. Pentru a extrage informaţii relevante în urma
analizei rezultatelor, pentru fiecare lot de probe s-a ţinut cont de contribuţia
adusă de natura membranei filtrante. Informaţiile obţinute în urma analizei
probelor colectate pe suport de aluminiu prezintă importanţă deosebită în
ceea ce priveşte procesul de intercomparare a distribuţiei particulelor după
dimensiune, atunci când se iau în considerare rezultate obţinute prin
cromatografie ionică (IC) (în special pentru N, Na, S, Ca, K). Distribuţii
mono şi multi-modale au fost identificate pentru elementele anterior
menţionate, în deplină concordanţă cu datele obţinute prin IC pentru speciile
trasoare ale acestor elemente. Comportament interesant a fost observat şi în
ceea ce priveşte distribuţia unor elemente precum Pb şi C. În timp ce pentru
Pb se apreciază că trebuiesc aplicate corespunzător şi alte proceduri de
control al calităţii, pentru C s-a observat că distribuţia sa prezintă o fracţie
*

Adresa e-mail a autorului corespondent: carsene@uaic.ro
6

dominantă în modul de acumulare. Rezultatele obţinute permit elaborarea
prezumţiei că unele elemente pot avea surse naturale (Ca – resuspensia
prafului prezent în fracţiunea grosieră, Na – medii saline sau ca urmare a
transportului pe distanţe mari a aerosolilor marini) sau surse antropogene (S –
trafic sau arderea cărbunilor) [1]. În unele probe a fost posibilă identificarea
unor particule sferice bogate în Fe, având diametre cuprinse între 2,5 μm şi
10 μm. Comportamentul menţionat reflectă fie contribuţii aduse de praful
generat prin eroziunea solului (influenţa prafului din deşertul Sahara,
eveniment specific lotului cu suport de aluminiu), fie contribuţii aduse de
procese ce implică arderi la temperaturi ridicate [2] din alte surse punctuale
(emisii locale datorate surselor de încălzire, eveniment specific lotului cu
suport de policarbonat).
Cuvinte cheie: materie particulată atmosferică, analiză elementală,
morfologie
Bibliografie:
[1] Arsene, C., Olariu, R. I., Zarmpas, P., Kanakidou, M., Mihalopoulos, N.,
Atmospheric Environment, 45, 906-916 (2011).
[2] Miller, M., Gosar, M., Materials and Geoenvironment, 56, 266, (2009).
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DESPRE MODUL ÎN CARE LIPSA DE EXPERIENŢĂ ÎN
DETERMINAREA PRIN HPLC A ASPIRINEI,
MEDICAMENT SELECTAT, POATE CONDUCE LA
ELABORAREA UNOR CONCLUZII ERONATE
Ana-Maria RUSU1, Mihaela MATEI1, Elvira MAHU1, Georgiana Iustina ABABEI1, Dumitrela
CUCU1, Raluca Mihaela ŞMADICI1, Loredana Oana BADRAGAN1, Carmen AONIGIOAIEI1,
Gianina BIVOL (AUGUSTIN)1, Anca Florina CREŢU1, Roxana Petronela DAMASCHIN1,
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Aspirina, un medicament extrem de accesibil, pare să fie tableta magică
recomandată spre a fi utilizată în prevenirea atacului de cord şi, posibil, a
cancerului de colon [1]. Potenţialul substanţei active din scoarţa de salcie, de
a acţiona ca analgezic, este atestat încă din 1763 într-o publicaţie din
Phylosophical Transaction [2]. Deşi pentru o perioadă aspirina a fost
înlocuită de medicamente mult mai prietenoase stomacului (ex. paracetamol
cunoscut ca acetaminofenol în Statele Unite, ibuprofen sau diclofenac), în
ultimele decenii efectele negative ale aspirinei au fost contracarate, aceasta
devenind punctul central al cercetărilor privind activităţile antiproliferative şi
de acţiune împotriva cancerului [1,3]. În lucrarea de faţă a fost utilizată o
metodă de analiză simplă, rapidă şi sensibilă, cromatografia de lichide de
înaltă performanţă cu fază inversă (RP-HPLC), în scopul realizării analizei
cantitative a substanţei active din aspirina (acid acetilsalicilic) şi a produsului
său de hidroliză (acid salicilic) în produse farmaceutice precum, Sanosan
(RO), Zentiva (RO), Aspenter (RO), Bayer efervescent (RO), Bayer original
(DE) şi Aspar (UK). Separarea compuşilor de interes a fost realizată prin
achiziţia unor semnale cromatografice timp de 10 minute în condiţii
izocratice (70% fază apoasă – tampon: 30% fază organică) pe o coloană
Zorbax SB-C18 (150 × 4 mm, 5 µm). Cuantificarea compuşilor activi de
interes a fost realizată prin achiziţionarea semnalului la 235 nm.
Experimentele au fost realizate de trei echipe de lucru (WT1: AMR, MM,
EM, LOB; WT2: CAN, GB, RPD, RMS; WT3: GIA, AFC, DC, GP) şi o
*
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echipă de lucru de referinţă (RWT: AMR, MM, ORI, CA), în timpul unor
activităţi de instruire intensivă de 12 ore pentru fiecare echipă. Fiecare dintre
cele trei echipe de lucru implicate în experiment a obţinut rezultate cu
precizie scăzută, cu erori ce au variat în intervalul 10-80%. RWT raportează
erori pentru valorile măsurate în intervalul 1-5%. Fiecare comprimat
farmaceutic a prezentat existenţa a ~1,5% acid salicilic. RWT a concluzionat
că ideea elaborată iniţial pe baza datelor obţinute de WTs (furnizorii de
medicamente în culpă) a fost total eronată. Datele obţinute de RWT
demonstrează faptul că procesul de cuantificare este extrem de sensibil la
performanţele metodelor (începând cu utilizarea unor curbe de calibrare
corespunzătoare etc.).
Cuvinte cheie: aspirină, acid acetilsalicilic, acid salicilic, cromatografia de
lichide
Mulţumiri:
Autorii mulţumesc Centrului CERNESIM pentru infrastructura utilizată la
realizarea acestei lucrări.
Bibliografie:
[1] Bibbins-Domingo, K, Annals of Internal Medicine, 164, 832-41, (2016).
[2] Stone, E., Philosophical Transactions, 53, 1683-1775, (1763).
[3] Baigent, C., Annals of Internal Medicine doi:10.7326/M16-0576, (2016).
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CINETICA REACŢIEI ÎN FAZĂ GAZOASĂ A
2,6-DIMETILFENOLULUI CU RADICALII OH
UTILIZÂND TEHNICA FT-IR
Sebastian Laurenţiu MARIN1, Iustinian BEJAN2, Cecilia ARSENE1,2,
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Hidrocarburile aromate reprezintă o clasă importantă de compuşi organici
volatili (VOC) din atmosferă care aduc contribuţii importante în chimia aerului
urban [1]. Poluanţi primari precum benzenul, toluenul, xilenii, sunt emişi prin
activităţi antropogene din industria chimică, utilizarea combustibililor fosili. Sunt
compuşi cunoscuţi ca fiind responsabili pentru formarea în cantităţi semnificative a
hidrocarburilor aromate hidroxilate, cum ar fenol, crezoli şi, respectiv,
dimetilfenoli [2]. Procesul atmosferic major de degradare pentru compuşii fenolici
este reacţia în fază gazoasă cu radicalii hidroxil care aduc o contribuţie importantă
la formarea fotooxidanţilor şi a aerosolilor organici secundari [2].
Ca parte a unui studiu sistematic a chimiei în fază gazoasă a hidrocarburilor
aromate, în studiul de faţă sunt raportate rezultate cinetice preliminare ale reacţiei
2,6-dimetilfenolului cu radicalii OH. Investigaţiile au fost realizate într-o cameră
din cuarţ pentru simularea reacţiilor atmosferice, recent dezvoltată la Universitatea
”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (ESCQ-UAIC). Pentru măsurători s-a utilizat
spectroscopia FT-IR cu drum optic mărit. Experimentele cinetice au fost realizate
la 298±2 K şi presiune atmosferică în aer sintetic. Coeficientul vitezei de reacţie a
fost determinat utilizând metoda relativă. Radicalii hidroxil au fost produşi prin
fotoliza metil-nitritului. Tetrahidrofuranul şi p-xilenul au fost utilizaţi ca şi compuşi
de referinţă [2, 3, 4]. Valoarea medie a coeficientului vitezei de reacţie, obţinută în
lucrarea de faţă (kOH=(5,46±0,60)×10-11 cm3 molecule-1 s-1) este discutată prin
comparaţie cu datele raportate în literatura de specialitate şi valorile estimate
utilizând relaţia de legătură dintre structură şi reactivitate. Timpul de viaţă a 2,6dimetilfenolului ((h)=3,18) a fost calculat pe baza concentraţriei troposferice
medii a radicalilor OH în timpul zilei ([OH] = 1,6 x 106 molecule cm-3 [5]).
*
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Mulţumiri: Autorii mulţumesc pentru suportului financiar acordat de
UEFISCDI prin Proiectul PN-II-TE-2014-4-2461. Infrastructura Centrului
CERNESIM a fost utilizată în acest studiu.
Cuvinte cheie: cameră de simulare în fază gazoasă, studiu cinetic, dimetilfenoli
Bibliografie:
[1] Finlayson-Pitts, B. J., Pitts, Jr., J. N. Chemistry of the Upper and Lower
Atmosphere: Theory, Experiments and Applications, Academic Press, San Diego,
CA; London, (2000).
[2] Calvert, J., Atkinson, R., Becker, K. H., Kamens, R., Seinfeld, J., Wallington,
T., Yarwood, G., The Mechanisms of the Atmospheric Oxidation of Aromatic
Hydrocarbons, Oxford University Press, New York, (2002).
[3] Moriarty, J., Sidebottom, H., Wenger, J., Mellouki, A., Le Bras, G., J. Phys.
Chem. A, 107, 1499, (2006).
[4] Wallington, T. J., Liu, R., Dagaut, P., Kurylo, M. J., Int. J. Chem. Kinet., 20,
41, (1988).
[5] Prinn, R. G., Weiss, R. F., Miller, B. R., Huang, F. N., Alyea, J., Cunnold, D.,
Fraser, P. J., Hartley, D. E., Simmonds, P. J., Science, 269, 187, (1995).
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SINTEZA ŞI ANALIZA PRIN RMN ŞI MS A DOUĂ
FRAGMENTE DERIVATE DIN PEPTIDA β -AMILOIDICĂ
Monica JURESCHI1*, Cătălina-Ionica CIOBANU2, Raluca ŞTEFĂNESCU1,
Gheorghiţă ZBANCIOC1, Gabi DROCHIOIU1
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Chimia peptidelor are un rol important în studiul proteinelor şi a
funcţiilor lor [1]. Sinteza de peptide în fază solidă a fost mult folosită şi este
o alternativă excelentă de a obţine cantităţi mari de biomolecule sintetice [2].
Peptidele β-amiloidice (Aβ) reprezintă componenta majoră din plăcile senile
şi oligomerii solubili, cu rol principal în declanşarea bolii Alzheimer (AD)
[3]. Peptidele Aβ pot forma fibrile asociate cu patologia AD sub influenţa
ionilor de Cu2+, Zn2+, Fe3+ şi Cd2+ [4]. Interacţiunea ionilor de Al3+ şi Fe3+ cu
peptida Aβ (1-28) a fost investigată prin1H-RMN şi ESI-MS în condiţii de
pH-uri apropiate de cele fiziologice [5].

In acest sens s-au sintetizat fragmente de peptidă Aβ, H2NGYEVHHQK-CONH2 şi H2N-GGEVHHQK-CONH2, ce conţin situsuri de
legare a metalelor. Structura peptidelor a fost caracterizată prin MS şi RMN.
A fost investigată, de asemenea, interacţia ei cu ionii metalici.
*
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Cuvinte cheie: sinteza de peptide în fază solidă, MALDI-ToF, RMN.
Mulţumiri: Autorii mulţumesc proiectului POSCCE-O 2.2.1, SMIS-CSNR
13984-901, Nr. 257/28.09.2010, CERNESIM, pentru experimentele RMN.
Bibliografie:
[1] Kent, S. B. H., J. Pept. Sci., 21, 136 (2015).
[2] Pires, D. A. T., Bemquerer, M.P., do Nascimento, C.J., J. Pept. Res.
Therap., 20, 53 (2014).
[3] Danielsson, J.; Pierattelli, R., Banci, L., Gräslund, A., FEBS J., 274, 46
(2007).
[4] Viles, J. H., Coord. Chem. Rev., 256, 2271 (2012).
[5] Valensin, D., Migliorini, C., Valensin, G., Gaggelli, E., La Penna, G.,
Kozlowski, H., Gabbiani, C., Messori, L., Inorg. Chem., 50, 6865 (2011).
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CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ A UNEI PEPTIDE
SINTETIZATE CU POTENŢIALĂ ACTIVITATE
NEUROPROTECTOARE
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Raluca ŞTEFĂNESCU1, Gheorghiţă ZBANCIOC1, Gabi DROCHIOIU1
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Agregarea peptidelor β amiloidice în prezenţa ionilor metalici de cupru,
zinc, fier sau aluminiu contribuie la lezarea neuronilor şi astfel la apariţia a
diverse patologii [1]. Pierderea neuronală în boala Alzheimer duce la un
deficit de memorie, principalul factor responsabil pentru aceasta fiind efectul
neurotoxic al peptidelor β amiloidice [2]. Experimente care constau în
incubarea neuropeptidei de tipul NAPVSIPQ şi fragmente de peptide
amiloidice, au arătat că NAP inhibă formarea fibrilelor în cazul peptidelor
Abeta (25–35) şi Abeta (1–40) [3]. Aceste neuropeptide sunt capabile să
traverseze bariera hemato-encefalică şi acţionează ca neurotransmiţători în
comunicarea intercelulară [4].
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În lucrarea de faţă este prezentată sinteza şi caracterizarea unei noi
peptide, care ar putea avea proprietăţi terapeutice în bolile neurodegenerative.
Peptida NAPVAIPQ a fost obţinută printr-o metodă chimică de sinteză a
peptidei în fază solidă şi analizată prin spectrometrie de masă, spectroscopie
RMN şi FT-IR.
Cuvinte cheie: sinteză chimică, peptide, boli neurodegenerative.
Mulţumiri: Autorii mulţumesc proiectului POSCCE-O 2.2.1, SMIS-CSNR
13984-901, Nr. 257/28.09.2010, CERNESIM, pentru experimentele RMN.
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SINTEZA TIO2 MEZOPOROS DOPAT CU OXID DE CERIU ŞI
STUDIUL ACTIVITĂŢII FOTOCATALITICE ÎN
DEGRADAREA COLORANTULUI RODAMINĂ 6G
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1

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Chimie, Bvd. Carol I, nr. 11,
Iaşi 700506 România

Studiul fotodegradării colorantului Rodamină 6G (R6G) a fost realizat pe 6
probe de dioxid de titan dopat cu oxid de ceriu, preparate prin tehnica de
autoasamblare indusă prin evaporare, folosind nitrat de Ce (III) – notate cu N şi
sulfat de Ce (IV) şi amoniu – notate cu S. Precursorul folosit a fost izopropoxidul
de titan, iar tensioactivul bromura de hexadecil-trimetil-amoniu (CTAB).
Eliberarea porilor s-a realizat prin calcinare la 500, 600 şi 700 oC, timp de 6 ore, la
o viteză de încălzire de 1 oC/minut. Solidele au fost caracterizate prin adsorbţia
BET, pentru investigarea porozităţii structurii. Testele fotocatalitice s-au efectuat în
fotoreactor, sub iradiere UV.
Toate probele sunt poroase şi au suprafeţe specifice cuprinse între
25–184 m2·g-1.
Rezultatele reacţiei de oxidare fotocatalitică arată comportarea diferită a
probelor din seriile N şi S. Deşi suprafeţele specifice sunt mai mari în seria N,
activitatea este mai ridicată în seria S. Acest lucru indică avantajul dopării cu Ce
(IV) faţă de Ce (III). Temperatura de calcinare optimă a fost de 500 oC. După 2 ore
de iradiere cu UV a fost obţinut un grad de conversie de 72%.
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DETERMINAREA CUPRULUI PRINTR-UN SISTEM
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Mina din zona Tarniţa, situată în estul munţilor Carpaţi, deşi închisă şi
abandonată în prezent, rămâne una bogată în deşeuri [1]. Aceste deşeuri conţin
metale grele toxice, precum cadmiu, arsen, zinc, cupru etc., aşa cum a rezultat din
determinările prin metoda ICP–OES. Metalele grele acumulate în ţesuturile
plantelor, inhibă anumite procese fiziologice şi reprezentă un mare risc pentru apele
şi pădurile din împrejurimi [2]. Poluarea mediului în zona Tarniţa şi efectele
acesteia asupra sănătăţii umane sunt încă aspecte ce nu sunt pe deplin cunoscute.
Prezentul studiu a avut drept scop dezvoltarea unei metode
spectrofotometrice de cuantificare a cuprului din materialul deşeurilor din zona
Tarniţa. Această metodă se bazează pe reacţia de formare a complexului între cupru
şi proteină, în prezenţa rezorcinei şi a amoniacului. Spre deosebire de cazeină,
albumina bovină (BSA) reacţionează mult mai rapid. Ea necesită doar mixarea
celor 4 componente şi agitarea amestecului. Reacţia cu cazeină necesită încălzire,
fierbere [3] şi centrifugare. Cantitatea de cupru legat, din soluţiile de supernatant
rezultate, s-a monitorizat spectrofotometric la 459 nm.
Cuvinte cheie: cupru, Tarniţa, poluare, spectrofotometrie
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STUDIUL ADSORBŢIEI COLORANŢILOR ALBASTRU
DE TOLUIDINĂ ŞI RODAMINĂ 6G PE SOLIDE
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Coloranţii albastru de toluidină (AT) şi rodamina 6G (R6G) sunt o
sursă semnificativă de poluare a apelor reziduale. De asemenea, aceşti coloranţi
se folosesc drept compuşi–model pentru testarea adsorbenţilor şi
(foto)catalizatorilor în procesele de descompunere.
Materialele mezoporoase sintetizate au fost silicele de tip SBA-15, TiMCM-41 şi Ti-MCM-48. Caracterizarea materialelor sintetizate s-a realizat prin
metode specifice: adsorbţia BET a azotului la 77K şi FT-IR.
Testele de adsorbţie s-au realizat variind masa adsorbantului,
concentraţia colorantului şi volumul soluţiei de colorant. Dozarea coloranţilor
s-a efectuat prin spectroscopie UV-Vis. De asemenea, probele care au prezentat
capacităţi adsorbante foarte bune s-au regenerarat prin calcinare la 500 oC
(1 oC·minut-1) şi apoi au fost retestate.
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Figura 1:Adsorbţia AT pe Ti-MCM-48 : model cinetic (a) şi fotografie (b);
adsorbţia R6G pe Ti-MCM-48.
Rezultatele testelor de adsorbţie au fost interpretate prin aplicarea
modelelor cinetice Lagergren şi Ho, obţinându-se un factor de corelare excelent
(R2=1) al datelor pe modelul Ho de ordin pseudo-II (figura 1a).
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În concluzie, materialele mezoporoase sunt adsorbenţi performanţi
pentru cei doi coloranţi testaţi, cei mai buni fiind Ti-MCM-41 şi Ti-MCM-48.
Cuvinte cheie: mezoporoase, coloranţi, modelul Lagergren, modelul Ho
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UTILIZAREA HIDROTALCITULUI Mg3Al ÎN PROCESUL
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BIOLOGIC DIN VIN
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Vinul este un produs complex, conţinând numeroşi compuşi chimici, mulţi
dintre ei cu caracter biologic activ (în special antioxidanţi) [1]. Testele de adsorbţie
a unor compuşi din vin pe argile anionice de tip hidrotalcit au vizat posibilitatea
potenţială a acestora de a ocupa prin schimb ionic locul anionilor iniţiali. Lucrarea
a fost realizată din două pespective: una a vizat reţinerea pe material a compuşilor
organici cu potenţial bioactiv (eventual aceştia ar putea fi separaţi ulterior şi folosiţi
în scop terapeutic), iar altă perspectivă a vizat utilizarea acestui tip de solid în
industria vinicolă drept material adjuvant în procesele de limpezire şi stabilizare a
vinului.
O probă de vin, caracterizată prin analize specifice în prealabil [2], s-a
menţinut pentru o oră împreună cu Mg3Al-HTc, sub agitare magnetică energică.
Suspensia s-a păstrat în repaus peste noapte (16 ore), la rece, apoi s-a filtrat,
obţinându-se pulberea cu adsorbatul reţinut şi vinul post-tratament (figura 1). S-au
analizat atât solidele cât şi vinul post-tratament prin metode adecvate specifice
(adsorbţie BET, ATR-FTIR, DRX (figura 2), analize termice, SEA, spectrometrie
UV-Vis, HPLC).

Figura 1. Pulberi din vin.
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Figura 2. Difractogramele solidului Mg3Al-HTc.
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Solidul Mg3Al-HTc a avut o comportare complexă în contact cu vinul:
scăderea dimensiunilor particulelor, adsorbţia unor cantităţi semnificative de
compuşi organici, inducerea unor transformări reciproce între compuşii din vin
(efecte catalitice). Dizolvarea parţială, cu eliberare de ioni de aluminiu în vin, poate
influenţa negativ calitatea vinului ceea ce restricţionează utilizarea practică a
materialului în tratamentul oenologic.
Cuvinte cheie: adsorbţie, hidrotalcit, vin
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PERCEPŢIA STUDENŢILOR ASUPRA FACTORILOR
CE INFLUENŢEAZĂ RUTA PROFESIONALĂ
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Una din priorităţile educaţiei contemporane, cu efect asupra formării forţei
de muncă înalt calificate, este ilustrată de problematica trecerii de la o etapă la alta
a învăţămîntului superior, problematică vizând atât furnizorul de educaţie
(facultatea), cât şi beneficiarul acestui amplu proces, sistemic şi de durată,
(studentul).
În condiţiile existenţei unui “arsenal” educaţional cu o amplă acoperire în
planul formării de competenţe şi dobândirii de achiziţii cognitive, monitorizarea
percepţiei beneficiarilor unui atare demers este o cerinţă logică, şi mai cu seamă,
imperativă a oricărui furnizor de educaţie. Acestui scop i se circumscrie şi studiul
efectuat de autori în perioada martie-mai 2016 pe un eşantion reprezentativ de 72
studenţi ai Facultăţii de Chimie, selectaţi din rândul celor aflaţi fie în perioada
studiilor de Licenţă, fie în perioada studiilor de Master, prin aplicarea unui
chestionar şi a interviului direct. Datele obţinute au fost prelucrate şi interpretate
prin tehnica analizei statistice multivariate – metoda „analizei de clusteri în doi
paşi”, unul fiind reprezentat de studenţii de la Licenţă (Cluster I), iar celălalt de
studenţii de la Master (Cluster II) [1,2].
Constituirea chestionarului a urmărit identificarea aspectelor celor mai
motivante din perioada de formare profesională anterioară învăţămîntului terţiar
universitar [3], evidenţierea de experienţe profesionale din interiorul sau din afara
specializării urmate de respondenţi în prezent, identificarea de opinii în favoarea
menţinerii rutei actuale de formare profesională, conturarea de aşteptări ale
respondenţilor privind profesiile cele mai dezirabile de pe piaţa muncii ce presupun
formarea prin Facultatea de Chimie. In general, studenţii ambelor cicluri
universitare sunt mulţumiti de ruta profesionala aleasă şi doresc continuarea
activităţii profesionale în domeniul Chimiei sau domenii conexe acesteia. Totuşi,
nici una dintre opţiunile de răspuns din sintaxa itemului „Doriţi să continuaţi
studiile pentru Master/Doctorat” nu s-a impus în preferinţele respondenţilor din
clusterul I.
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