METODE DE DETERMINARE A ACIDULUI
FORMIC (HCOOH)
Elena Maria PICǍ, Liviu Călin BOLUNDUŢ,
Ioana POPIŞTER, Corina NEAMŢU, Mircea BEJAN

SOME DETERMINATION METHODS OF
FORMIC ACID (HCOOH)
This paper is a short review about synthesis and determination
methods of formic acid from solution mixtures. Formic acid is used in many
industries such as textiles, natural rubber, in agriculture, as well as for
cosmetics, disinfectants, detergents, medicines, to controlling acidity against
microbial growth, fuel for power cells etc. In the same time is considered an
environmental pollutant, so the principal method for determination is the titration
process. Another methods mentioned in the literature are enzymatic method
and catalytic oxidation method.
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1. Introducere
Acidul formic este cel mai simplu acid organic, denumirea lui
provenind de la cuvântul latinesc “formica”, o specie de insectă a cărui
trup prin distilare conduce la obţinerea acidului formic.
Se întâlneşte inclusiv în veninul unor specii de furnici, fiind
responsabil de senzaţiile de arsură în urma unei înţepături.
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Deşi prezintă numeroase aplicaţii este însă şi foarte toxic, în
contact cu pielea şi ochii fiind şi un produs al metabolizării metanolului
care afectează nervul optic [1].
2. Metode de obţinere şi determinare a acidului formic
Acidul formic rezultă în urma unor procese naturale.
Se poate întâlni şi ca produs de reacţie rezultat în urma
combustiei (fie de la motoarele unor autovehicule, fie din arderea
metanolului sau etanolului impurificat cu apă).
O metodă importantă de obţinere este aceea în care alcoolul
metilic reacţionează cu monoxidul de carbon, în prezenţa unei baze
puternice rezultând formiat de metil care apoi va hidroliza rezultând
acid formic [2].
CH 3 OH + CO → HCOOCH 3
HCOOCH 3 + H 2 O → HCOOH + CH 3 OH
Reducerea electrochimică a dioxidului de carbon este o altă
metodă de obţinere a acidului formic [3]. În laborator, acidul formic se
poate obţine prin încălzirea acidului oxalic în soluţie de glicerol [4].
Fiind un compus toxic, în literatură se prezintă şi metodele de
determinare a acestuia din amestecuri de soluţii.
● Se menţionează în acest sens metoda de determinare
volumetrică a acidului formic, unde proba, sub formă de soluţie, se
tratează cu permanganat de potasiu standard în exces, în mediu alcalin,
pentru a obţine bioxid de mangan. Bioxidul de mangan şi
permanganatul de potasiu în exces se determină iodometric în condiţii
acide şi concentraţia de impurităţi se calculează şi se exprimă sub
formă de acid formic [5].
● Acidul formic se poate determina şi prin metoda de distilare
modificată, urmată de titrarea probelor cu hidroxid de sodiu în prezenţă
de fenolftaleină, şi de analiza gaz-cromatografică [6].
● Altă cale de determinare a acidului formic este metoda
amperometrică cu ajutorul unui biosenzor [7]. Acesta utilizează reacţia
enzimatică dintre acidul formic şi formiat-dehidrogenaza.
● Determinarea acidului formic se poate face şi pe cale
enzimatică, folosind tetrahidrofolic formilaza [8].
● În literatură se menţionează şi determinrea acidului formic
prin oxidare cu Ce(IV) în prezenţă de bromură de potasiu [9].
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3. Aplicaţii
Acidul formic este folosit în industria textilă [10], în agricultură,
la obţinerea cosmeticelor, a dezinfectanţilor [11], în medicină [12], sau
chiar ca şi combustibil [13] etc.
O aplicaţie importantă a acidului formic poate fi considerată şi
senzorul de determinare a CO 2 , deoarece acidul este rezultatul
reducerii electrochimice a CO 2 .
Colectivul nostru a efectuat astfel de măsurători cu ajutorul
unui potenţiostat de tip VERSASTAT 3, în vederea obţinerii unui senzor
pentru CO 2 .
Este prezentată diagrama de voltametrie liniară în soluţie de
Na 2 CO 3 de diverse concentraţii, cuprinse între: 0,001-0,1M, figura 1.

Legendă
0,001M
0,01M
0,1M

Fig.1 Diagrama de voltametrie liniară

Picul de reducere a CO 2 apare în jur de -0,7 V şi depinde de
concentraţia soluţiei de Na 2 CO 3 .
4. Concluzii
■ Lucrarea este un scurt review asupra principalelor metode de
sinteză şi determinare a acidului formic din amestecuri de soluţii.
■ Acidul formic se poate determina prin metode volumetrice, pe
bază de senzori amperometrici, pe cale enzimatică sau prin oxidare cu
Ce(IV).
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■ O aplicaţie importantă a acidului formic este senzorul de
CO 2. Se poate observa din voltamograma înregistrată că există o
variaţie a picului de reducere în funcţie de concentraţie.
Notă: This research has been supported by the Project co-financed
from the European Social Fund “Q-DOC”; POSDRU/107/1.5/S/78534. The
assistance from Technical University of Cluj-Napoca in data collection and for
computational work is gratefully acknowledged.
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