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Punctul A_________________________________________________________(7 puncte) 

 
Un monostrat cristalin dintr-o rețea bidimensională de hexagoane regulate alcătuite 

din atomi de carbon a fost denumit GRAFENĂ (Structură spațială Figura 1a şi respectiv 
plană Figura 1b). 
 

   
Figura 1a     Figura 1b 

 
În anul 2004, A. Geim şi K. Novoselov au reuşit să separe un asemenea strat din 

monocristalul de grafit şi să-l depună sub formă de peliculă pe o suprafață suport alcătuită 
din siliciu. Pentru această realizare ei au obținut premiul Nobel pentru fizică în anul 2010. 

a. Să se calculeze masa unui pătrat din grafenă cu dimensiunile de 10 x 10 mm dacă 
lungimea legăturii C – C este de 142 pm şi se consideră toţi atomi 12C (constanta lui 
Avogadro NA= 6,023·1023 mol-1) 

b. Pentru saturarea valențelor sale libere  carbonul din grafenă poate să formeze 
legături cu substanțe în fază gazoasă. Care este numărul maxim de atomi de 
hidrogen care se pot lega de pătratul de grafenă ce are dimensiunile enunțate la 
punctul anterior? 
În ultimii ani oxidul de grafit a suscitat interes deoarece se anunța un promițător 

precursor în obținerea grafenei. Oxidul de grafit (OG) este un compus ce se obține prin 
tratarea grafitului cu oxidanți puternici. În oxidul de grafit straturile de hexagoane de atomi 
de carbon sunt „decorate” cu câteva tipuri de atomi de oxigen aparținând la diverse 
grupări funcționale. Formula moleculară brută a oxidului de grafit este COXHY, unde X şi Y 
depind de metoda prin care a fost sintetizat oxidul. Prin exfolierea oxidului de grafit rezultă 
straturi monoatomice de oxid de grafenă. Prin reducerea chimică a acestui produs se poate 
obține grafena. 



c. Dați două motive pentru care oxidul de grafit este un precursor mai bun în obținerea 
grafenei decât grafitul ca atare. Dați şi un motiv pentru care putem considera că 
oxidul de grafit NU este un precursor potrivit pentru obținerea grafenei. 

d. Cea mai simplă reprezentarea foii de oxid de grafenă este dată de modelul Hoffman 
(Figura 2a). În acest model se asumă că este prezentă doar o singură grupare 
funcțională şi anume epoxi (-O-). Această grupare se formează în planul atomilor de 
carbon ca urmare a oxidării grafitului. Determinați valoarea lui X din formula 
moleculară  brută a oxidului de grafenă COX, dacă se consideră ca 25 % din atomii de 
carbon îşi mențin starea de hibridizare sp2. Care este valoarea maximă pentru X 
potrivit modelului Hoffman ? 

e. Modelul actualizat al straturilor („foilor”) de oxid de grafit poartă numele de 
„Modelul Lerf-Klinowski” şi este prezentat în Figura 2b. Să presupunem că toate 
straturile unei probe de oxid de grafit respectă modelul Lerf-Klinowski. Considerând 
o probă ce are formula moleculară brută СН0.22О0.46 să se calculeze procentul 
atomilor de carbon ce NU au fost oxidați, stabilindu-se limitele inferioare şi 
superioare. 

           
 

   Figura 2a       Figura 2b 
 

(Această parte a subiectului se bazează pe subiectele pregătitoare pentru IChO 2013, Rusia 
şi problemele date la concursurile Lomonsov www.chem.msu.ru/rus/olimp/) 
 
 
Punctul B_________________________________________________________(8 puncte) 

 
Într-o soluţie care conţine CuSO4 în concentraţie 10-2 mol/L şi NaCl în concentraţie 

2·10-2 mol/L se introduce o placă de cupru. 
a) Calculaţi concentraţiile tuturor ionilor din soluţie după stabilirea echilibrului. 
b) Care este valoarea potenţialului de echilibru ? 
Se dau următoarele date: 
- pentru cuplul Cu+/Cu   - E 0

1  = 0,521 V; 

- pentru cuplul Cu2+/Cu+   - E 0

2
 = 0,153 V; 

- pentru cuplul Cu2+/Cu  - E 0

3  = 0,337 V; 

- Produsul de solubilitate al clorurii cuproase KS = 1,9·10-7. 
 

(Subiect propus de Vlad Chiriac) 
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