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ABSTRACT: Acad. Gh. Spacu (1883–1955) was an important chemist in romanian school of analytical and inorganic chemistry. He
syntesised almost 1000 complex combinations. His studies reffered on coordinative chemistry, inorganical and also organical
complexes.
His PhD was on complex combinations of iron.
He was professor of analytical chemistry and inorganical chemistry in Univerisities of Cluj, Iași and Bucarest.
The omomimuos reaction, has even in present practical applications in routine analysis for calitative determinations of cations
with pharmaceutical importance of 2nd and 3rd analytical groups
of cations. Those complexes formed with tiocianate and pyridine
can be utilised for identification of Cu2+, Zn2+, Co2+, Ni2+.
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Viața și activitatea didactică. Aspecte ale carierei clujene
Gheorghe Spacu s-a născut la Iași, la 5 decembrie 1883 și a decedat la
23 iulie 1955 în București. A absolvit liceul din orașul natal.
În 1902 a fost admis la Facultatea de Știinte a Universității din Iasi,
secția Fizico-Chimice. În 1905, după terminarea studiilor pleacă la Viena și
Berlin, sub îndrumarea lui Petru Poni pentru perfecționarea teoretică cât
și practică în domeniul chimiei.
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În 1907 este numit asistent la Catedra de mineralogie și petrografie
din cadrul facultății din Iași.
În anul 1916 obtine titlul de doctor în chimie cu mentiunea „cu
distincție” pentru lucrarea „Combinații complexe de fier-Feramine”.
La 1 noiembrie 1919, Gheorghe Spacu este numit profesor la Facultatea
de Știinte a Universității din Cluj. Dacă profesorul Nicolae Costăchescu a
fost initiatorul cercetării în domeniul chimiei coordinative în țara noastră,
profesorul Gheorghe Spacu este considerat creatorul „școlii românesti de
chimie coordinativă”. [Brezeanu, 2003]
Din Anuarele Universității din Cluj dintre anii 1919–1940 se pot afla
informații despre activitatea sa profesională și didactică, ca profesor de
chimie anorganică și analitică.
Bazele teoretice și practice ale reacției Spacu au fost publicate în
„Buletin Societății de Științe din Cluj (Tomul I 1921–23)”. Apar articole ale
profesorului Gheorghe Spacu cât și ale Ralucăi Ripan (1894–1972), în colaborare cu profesorul.
În „Anuarul Universității din Cluj pe anul Școlar 1921–22” publicat în
1923 la Facultatea de Științe, Secțiunea Chimică sunt trecute titluile lucrărilor lui Gh. Spacu cât și a șef lucrări drd. Raluca Ripan. Doctoranda și-a
susține teza de doctorat în anul 1922 intitulată „Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană”.
Lucările referitoare la reacția Spacu dar și altele au fost enumerate în
lista Publicațiunilor corpului didactic și ajutător pe lângă Universitatea din
Cluj, făcute în timpul anului școlar 1921–22: „Sels complexes de Magnésium
(I, II, III)”(nota III în colaborare cu R. Ripan), „Une nouvelle réaction
très sensible pour la cuivre, le sulfocyanogéne et la pyridine” „Une nouvelle
méthode microchimique pour le dosage du cuivre”, Un nouveau procédé pour
la recherche qualitative des clorures et bromures a cote des sulfocyanures”,
„Une nouvelle méthode gravimétrique pour le dosage du nickel et du sulfocyanogéne”, „Une nouvelle méthode volumétrique pour le dosage du nickel” (în
colaborare cu R. Ripan), „Une nouvelle méthode pour la recherche qualitative des clorures, bromures et iodures en présence des sulfocyanures”, „Une
nouvelle réaction sensible pour le zinc”. [Anuarul Univ. Cluj, 1923, p. 20,
167–8].
În acel an universitar, profesorul Spacu avea titulatura de„profesor
agregat (sau extraordinar) definitiv.” [Anuarul Univ. Cluj, 1923, p. 20,
167–8].
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În anul universitar 1923–1924 profesorul avea „însărcinarea” de profesor titular la Facultatea de Științe, cursurile susținute fiind de chimie
analitică pentru studenții de farmacie. De asemenea deținea și funcția de
prodecan.
Chimia anorganică și analitică se predau atât la facultatea de chimie
în anii I, II și III cât și la farmacie în anii I și II. Cursurile aveau în medie o
oră și jumătate, iar lucrările practice 7 ore. [Anuarul Univ. Cluj, 1925, p. 64].
Din anul universitar 1924–1925 este numit decan la Facultatea de
Științe. [Anuarul Univ. Cluj, 1926, p. 10]
„Anuarul Universității din Cluj pe anii Școlari 1925/26 și 1926/27” este
întocmit de Dr. Gheorghe Spacu (decan în anul universitar 1925/26) și
Dr. Ioan Minea (decan în anul universitar 1926/27) și Dr. Constantin
Jurcan.
Programa universitară, ca și în anii precedenți conținea cursuri și
lucrări practice de Chimie Analitică cantitativă, pentru studenți farmaciști
din anul II și studenți ai facultății de chimie din anul III. Lucrările practice
de chimie analitică calitativă și lucrări practice de analize de gaze erau predate studenților facultății de chimie ai anului II. S-au ținut și conferințe de
chimie alimentară în anul universitar 1926–27. [Anuarul Univ. Cluj, 1928,
p. 6, 211]
În biografia sa din anuarul anului Universitar 1938–39 este prezentată
cariera didactică a profesorului până în 1939:
„Profesor titular şi directorul Laboratorului de Chimie Anorganică...
Intrat în învăţământul superior la 1 Aprilie 1907 ca asistent la Universitatea
din Iaşi, şef de lucrări la Laboratorul de Chimie Minerală (1912) şi conferenţiar
al Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi (1914). La 1 Noembrie 1919 a fost numit profesor
agregat, iar la 1 Ianuarie 1923 profesor titular la catedra de Chimie Anorganică.
Directorul Institutului de Chimie al Universităţii.
A fost prodecan al Facultăţii de Ştiinţe din Cluj în 1923–24 şi decan în 1924–
25. Rector al Universităţii în 1925–26 şi prorector în 1926–27. Membru activ al
Academiei Române. Membru în Comisiunea Internaţională pentru instituirea
Tabelelor anuale de Constante şi Date numerice din Paris. Secretar general al
Societăţii de Ştiinţe din Cluj. Membru in Comitetul de redacţie al publicaţiunei
germane „Die Chemische Analyse”, Stuttgart. Membru al Societăţii de Chimie
din Paris şi al Societăţii Americane din Washington. Vicepreşedinte al Societăţii
de Chimie din Bucureşti. Membru activ al Institutului de Ştiinţe din România.
Membru al Societăţii de Chimie din Berlin, al Societăţii de Chimie Austriace şi
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al Societăţii Mikrochimie din Viena. Consulent tehnic onorific al Ministerului
Armatei dela 1918. Răsplata Muncii pentru învăţământ cl. I. Răsplata Muncii
pentru 25 de ani de serviciu şi alte ordine. Diferite premii pentru lucrări ştiinţifice.” [Anuarul Univ. Cluj, 1940, p. 280–1]
În toamna anului 1940, profesorul Gheorghe Spacu își începe activitatea la Catedra de chimie anorganică și analitică a Facultății de Științe a
Universității din București, unde a funcționat până la sfârșitul vieții sale,
23 iulie 1955.
Prin studiile efectuate în chimia coordinativă între anii 1907–1955,
Gheorghe Spacu împreună cu colaboratorii săi au obținut aproximativ
1000 de combinații complexe noi. Cercetările efectuate în domeniul chimiei analitice (peste 130 publicații) au condus la elaborarea unei serii de
metode gravimetrice, volumetrice si potențiometrice pentru dozarea rapidă
si precisă a diferitelor elemente chimice (peste 100 metode originale) precum și la stabilirea unor reacții noi și sensibile pentru recunoașterea unor
cationi și anioni.
În anul 1927 este ales membru al Academiei Române iar în anul 1948
a fost ales membru activ al Academiei Republicii Populare Române.
A primit următoarele disitncții în perioada comunistă: în 1952, medalia și titlul de laureat al Premiului de Stat clasa I, în 1954, pentru a doua
oară a primit titlul de laureat al Premiului de Stat clasa I-a iar în septembrie 1953 Ordinul Muncii clasa I.
A fost membru al Academiei italiene, membru al Academiei mondiale
de știinte și arte din Geneva, membru al Comisiei Internaționale pentru
instituirea tabelelor anuale de constante și date numerice cu sediul la Paris,
membru al Societăților de Chimie din Washington, Paris, Viena și Berlin.
[Brezeanu, 2003]
Reacția Spacu, considerente generale
Foarte important este rolul marelui profesor Gheorghe Spacu în
cadrul chimiei coordinative și implict asupra chimiei analitice. Una dintre
reacțiile utilizate pentru identificarea unor ioni ai metalelor tranziționale
îi poartă numele și are aplicabilitate practică în cadrul analizei chimice
calitative dar și cantitative a unor amestecuri de săruri anorganice.
Astfel, pentru identificarea ionilor de Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+, Ni2+ printre alte reacții de identificare se poate efectua și reacția care poartă numele
chimistului Gheorghe Spacu.
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Din reacția sării ionului respectiv cu piridina (C5H5N) și tiocinatul de
potasiu (KSCN) se obțin combinații complexe sub formă de precipitate,
insolubile în apă, solubile în solvenți organici.
Din grupa a doua analitică de cationi Cu2+ și Cd2+ dau reacția Spacu.
Se formează un precipitat verde ca mazărea, solubil în acizi și în cloroform. Cationul Cu2+ este generatorul de complecși:
Cu2+ + 2SCN- + 2C5H5N → [Cu(C5H5N)2](SCN)2
De asemenea Cd2+ formează un precipitat alb, solubil în exces de
piridină:
Cd2+ + 2SCN- + 2C5H5N → [Cd(C5H5N)2](SCN)2 [Monciu, 2001, p. 98]
Din grupa a treia analitică de cationi Co2+, Ni2+ și Zn2+ sunt ionii care
pot fi identificați și prin reacția Spacu.
Co2+ reacționează cu SCN- (sau cu KSCN în stare solidă) și formează
un complex solubil de culoare albastră intensă extractibil în alcool izoamilic și eter (reacția Vogel)
Co2+ + 4SCN- ↔ [Co(SCN)4]2În prezența piridinei se formează un precipitat roz:
Co2+ + 2SCN- + 4C5H5N → [Co(C5H5N)4](SCN)2
În prezența piridinei și a SCN-, Ni2+ formează un precipitat albastru:
Ni2+ + 2SCN- + 4C5H5N → [Ni(C5H5N)4](SCN)2
Zn2+ formează un precipitat alb, solubil în acizi și în exces de piridină:
Zn2+ + 2SCN- + 2C5H5N → [Zn(C5H5N)2](SCN)2 [Monciu, 2001,
pp. 132–33]
Printre ionii care formează precipitate colorate prin reacția Spacu se
mai pot numără Fe2+ sau Fe3+.
Fe2+ formează un precipitat galben [Fe(C5H5N)4](SCN)2. Forma violetă putea sugera existența unei posibile izomerii cis-trans. Rezultatele
acestei cercetări au fost infirmate, deoarece s-a dovedit că forma violetă se
datora oxidării ferului divalent la ferul trivalent. [Erickson, 1966]
Compușii Spacu sunt combinații complexe și structurile acestora se
pot explica prin noțiuni de chimie coordinativă.
Alfred Werner (1866–1919) a fost un chimist elvețian, laureat al premiului Nobel în 1913, care a pus bazele chimiei coordinative.
În ceea ce privește combinațiile complexe clasice, de tip wernerian,
acestea sunt formate dintr-un atom sau ion metalic central, numit generator de complex care este înconjurat de un număr caracteristic de ioni
sau molecule neutre, numite liganzi. Numărul de liganzi care se găsește
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în imediata vecinătate a generatorului de complex reprezintă numărul de
coordinație. În funcție de natura generatorului și a ligandului, numărul
de coordinație cu valori diferite de la 2 la 12 poate fi corelat cu numărul de
electroni pe care generatorul îl poate accepta, respectiv, ligandul îi poate
pune în comun pentru a căpăta structura gazului rar cel mai apropiat.
Numărul de coordinație poate fi mai mic sau mai mare decât valența clasică a generatorului de complex.[Monciu, 2005, p. 536]
În complecșii de tipul [Me(C5H5N)n](SCN)2 în care n este 2 sau 4 și
metalul este Cu2+, Cd2+, Co2+, Ni2+ sau Zn2+, Me este ionul metalic central,
moleculele de piridină sunt liganzii, iar n este numărul de coordinație – 2
sau 4 ca în cazul de față.
Din examinarea spectrelor IR ale unei serii de combinații complexe
ale cuprului mono- și bivalent cu amine heterociclice ca priridină, picoline,
lutidină, piperidină, etc. de formă generală CuSCNL, respectiv Cu(SCN)2L2
se ajunge la concluzia că în combinațiile cuprului monovalent ionul SCNpare să fie coordinat prin sulf în timp ce în combinațiile cuprului bivalent
prin azot. [Spacu,1975, p. 128]
În funcție de ionul metalic central coordinarea poate fi fie la azot, fie
la sulf.
Această reacție poate fi utilizată și la dozarea gravimetrică a acestor
cationi sau a tiocianatului de amoniu, respectiv piridinei, pe lângă rolul
important în chimia analitică calitativă.
Analiza cantitativă este posibilă prin precipitarea ionului Cu2+ cu
piridina și tiocinatul. Dacă se adaugă compuși organici cum ar fi acizii aromatici atunci se formează compuși solubili. Diferiți compuși cu acizi di, tri
și tricarboxilici și cu piridina formează precipitate. Se formează precipitate
și cu alte metale dar care nu sunt colorate însă au o formă cristalină specifică care poate fi observată la microscop. Nicotina, care este un alcaloid,
derivat de piridină poate fi determinată în prezența anabasinei și ambele
pot fi separate prin complexare cu Cu(SCN)2. [Brown, 1985, p. 408]
Barbiturații și fenolii pot fi determinați prin formarea unor complecși
cu piridina și Cu2+, când se formează precipitate cristaline caracteristice.
Analizele gravimetrice de bazează pe transformarea în [Cu(C5H5N)4]
Cr2O7 dar și formarea unui chelat cu oxima picolinaldehidei. [Brown, 1985,
p. 408]
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Reacția Spacu. Scurt istoric
Cercetări importante asupra acestei reacții au fost desfășurate între
anii 1921–1923 când Gheorghe Spacu era profesor la facultatea din Cluj.
De aceea a fost prezentată activitatea acestuia în special în cadrul acestei
universități așa cum a fost prezentată în Anuarul Universității.
În „Buletinul societății de științe din Cluj (tom I: 1921–23)”, sunt notate
roadele cercetării ilustrului chimist. Acest buletin este redactat în limba
franceză, de aceea sunt trecute numele comunicărilor cu titlul lor original.
O pondere importantă o dețin comunicările despre reacția care mai târziu
îi va purta numele.
Prima comunicare din „Buletinul societății de științe din Cluj” se intitulează Sels complexes de Magnesium – Sări complexe de Magneziu. Noutatea
cercetării consta în sintetizarea unor ammine complexe de magneziu.
Aceste ammine complexe se obțin dificil, sunt instabile dar și delicvescente. Importanța moleculelor de apă din sfera de coordinare poate
influența stabilitatea complecșilor.
Conform teoriei lui Alfred Werner, hexaacvacomplexul clorurii de
magneziu are următoarea structură: [Mg(H2O)6]Cl2.
Carnalitul, [Mg(H2O)6]Cl2 KCl sau MgCl2∙KCl∙6H2O conține în structură clorură de magneziu și clorură de potasiu.
S-a încercat înlocuirea unor molecule de apă din sfera de coordinare
a magneziului cu piridina.
În carnalit se substituiau 2 molecule de apă, [Mg(C5H5N)2(H2O)4]Cl2,
iar în clorura de magneziu 3 molecule, [Mg(C5H5N)3(H2O)3]Cl2∙H2O. Mai
puține molecule de apă substituite semnifică o stabilitate mai mare a complexului magneziului din carnalit.
Complecșii altor halogenuri cum ar fi bromura sau iodura de magneziu, favorivează obținerea unor complecși cu număr mai mare de molecule
de ligand, respectiv piridina.
Complecșii bromurii și iodurii au 4, respectiv 5 molecule coordinate:
[Mg(C5H5N)4(H2O)2]Br2 și [Mg(C5H5N)5(H2O)]I2 .
S-au sintetizat și nitrații respectivi, care au condus la diammine
complexe.
Pentru obținerea unor hexammine complexe, mediul de reacție a fost
eter etilic, rezultând ioduri sau bromuri complexe: [Mg(C5H5N)6]Br2 sau
[Mg(C5H5N)6]I2 [Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 72–76] Acestea au fost premisele
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reacției Spacu, sintezele fiind îndreptate spre obținerea unor ammine complexe ale metalelor tranziționale.
În nota a doua: Sels complexes de Magnésium. Deuxième Note, se
descrie obținerea clorurii de tetrapiridino magneziu, [Mg(C5H5N)4]Cl2,
prin reacția la rece dintre cele două componente, sarea anorganică fiind
foarte fin divizată. Se demonstra că natura anionului influența structura
combinației complexe.
Bromura și iodura în condiții identice de reacție conduceau la hexamine. Baza organică are și acesta o importanță asupra structurii combinației
complexe. Cu etilen diamina (NH2CH2CH2NH2), notată convențional en,
în soluție alcoolică se obține o hexamină [Mg(en)3]Cl2.
Aceste combinații complexe sunt higroscopice, fie că sunt ioduri sau
sulfați.
În reacția dintre sulfocianura de magneziu la temperatură scăzută se
obținea o tetraammină: [Mg(C5H5N)4](SCN)2, în timp ce la temperatură
ridicată o hexaamină: [Mg(C5H5N)6](SCN)2. Dacă se expunea compusul
din urmă la un curent de amoniac se obținea hexammina corespunzătoare,
stabilă în atmosferă de amoniac: [Mg(NH3)6](SCN)2. [Bul. Soc. Cluj., 1923,
p. 247–252]
În nota a treia, în colaborare cu Raluca Ripan, Sels complexes de
Magnésium. Troisième Note, se înlocuiesc bazele organice și alifatice cu
baze mai tari: piperidina C5H11N sau cu benzilamina C6H5CH2NH2.
Combinațiile complexe obținute posedă o moleculă de amină în
sfera de coordinație: benzilamină și piperidină: [Mg(C5H11N)(H2O)3]SO4,
[Mg(C6H5CH2NH2)(H2O)3]SO4 sau două, trei, cinci sau șase de amoniac.
[Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 267–283]
Astfel prin modificarea compoziței acestor ammine, respectiv prin
schimbarea naturii anionului sau a ligandului, s-au sintetizat combinații
complexe, derivate de la sulfocianurile unui metal din grupa a doua principală, magneziul.
Următorul pas a fost înlocuirea metalului cu cuprul, compusul obținut
fiind ammina de culoare verde-mazăre: Une nouvelle réaction très sensible
pour le cuivre, le sulfocyanogène et la pyridine – O nouă reacție foarte sensibilă pentru cupru, tiocianat și piridină.
Prin tratarea unei soluții neutre sau slab acide a unei sări de cupru cu
câteva picături de piridină și cu o soluție de tiocianat de amoniu se obține
un precipitat verde, care prin stabilitatea sa, poate permite determinarea
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cantitativă. Dacă se adaugă întâi sulfocianura de amoniu se obține un precipitat negru de sulfocianură de cupru. Se adaugă fie o soluție diluată de
tiociant sau piridina.
Compoziția este: [Cu(C5H5N)2](SCN)2 și reacția de obținere este:
CuX2 + 2KSCN→ Cu(SCN)2 +2KX
Cu(SCN)2 + 2C5H5N→[Cu(C5H5N)2](SCN)2
Reacția poate permite identificarea a 0,00001 g de Cu2+ pe 10 cm3
de soluție, precipitatul fiind solubil în alcool izoamilic sau în cloroform.
Important este ca etapa inițială a reacției să se execute cu precauție deoarece o adăugare a unei cantități mai mari de piridină ar dizolva precipitatul
format. Dintre alte baze studiate anilina a format o combinație complexă
relativ insolubilă [Cu(C6H5NH2) (H2O)5](SCN)2.
Prin această reacție se permite identificarea tiocianatului cât și
a piridinei în reacție cu săruri de cupru divalent.[Bul. Soc. Cluj., 1923,
pp. 284–291]
S-au pus bazele unei metode microchimice de dozare a cuprului: Une
nouvelle méthode microchimique pour le dosage du cuivre.
Combinația complexă este solubilă în cloroform și aceasta poate fi
extrasă în acest solvent pentru a fi dozată microchimic. Sarea de cupru
folosită la dozare a fost CuSO4∙5H2O
A fost concepută o pâlnie dublă de separare pentru efectuarea
reacției. Stratul inferior cloroformic a fost cules în pâlnia inferioară. Toate
extractele cloroformice au fost aduse într-un creuzet și apoi s-au dozat gravimetric sub formă de ammină complexă. Creuzetul s-a introdus într-un
exsicator și după evaporarea stratului cloroformic s-a efectuat cântărirea.
Dacă ar fi existat urme de apă în soluția cloroformică s-ar fi impus dozarea
gravimetrică sub formă de oxid de cupru prin încălzire ușoară, apoi calcinare până la pondere constantă. (CuO) [Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 296–291]
Într-un articol ulterior este descrisă metoda gravimetrică într-o variantă
perfecționată. Era important ca soluția să fie neutră sau slab acidă, o aciditate pronunțată a soluției necesita evaporarea până la sec și apoi efectuarea
reacției: Une nouvelle methode gravimetrique pour le dosage du cuivre [Bul.
Soc. Cluj., 1923, pp. 352–355]
Spacu a cercetat și aspecte ale dozării unui amestec care conținea
cloruri, bromuri și sulfocianuri: Un nouveau procédé pour la recherche
qualitative des chlorures et bromures à côté des sulfocyanures. Se permitea
eliminarea ionilor sulfocianură dintr-un amestec, prin precipitare și apoi
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urmau dozările clorurii și ale bromurii. [Bul. Soc. Cluj., 1923, p. 302–305].
Un nouveau procédé pour la recherche qualitative des chlorures, bromures et
iodures en présence des sulfocyanures: Iodura se putea doza din amestec de
halogenuri și tiocianat dacă precipitarea se efectua cu o sare de nichel.
[Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 332–334]
Aceeași reacție poate fi aplicată și pentru decelarea sărurilor de nichel
cât și pentru dozarea lor gravimetircă: Une nouvelle méthode gravimétrique
pour le dosage du Nickel et du Sulfocianogène. Se formează un precipitat
albastru-azuriu. Reacția avea loc cu piridină în exces:
NiX2 + 2NH4SCN→ Ni(SCN)2 +2NH4X
Ni(SCN)2 + 4C5H5N→[Ni(C5H5N)4](SCN)2.
Dozarea gravimetrică era sub formă de NiO.[Bul. Soc. Cluj., 1923,
pp. 314–320]
Une nouvelle méthode volumétrique pour le dosage du Nickel: Metoda
avea și aplicații în volumetrie: prin tratarea unei sării de nichel cu un
volum în exces soluție de concentrație cunoscută de NH4SCN, se putea
doza excesul rămas netitrat cu o soluție de AgNO3. Se puteau verifica astfel, rezultatele obținute în analiza gravimetrică. Această cercetare a fost în
colaborare cu Raluca Ripan. [Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 325–331]
Este descrisă și reacția Spacu pentru Zn2+: Sur une nouvelle réaction
pour le zinc. Se puteau decela 0,00005 g de Zn2+ pe 10 cm3 de soluție.
Ca modalitate de lucru, pentru soluțiile concentrate se adăuga inițial
piridina și apoi tiocianatul. Pentru soluțiile diluate inițial sulfocianura
și după agitare puternică și piridina. Soluțiile trebuie să fie neutre sau
slab acide, dacă posedă o oarecare aciditate este necesară evaporarea la
sicitate.
Precipitatul este de culoara albă și este solubil în exces de piridină:
ZnX2 + 2NH4SCN→ Zn(SCN)2 +2NH4X
Zn(SCN)2 + 2C5H5N→[Zn(C5H5N)2](SCN)2. [Bul. Soc. Cluj., 1923,
pp. 348–351]
Metoda gravimetrică de dozare a zincului sub formă de oxid de zinc
permite separarea acestuia de unele săruri de magneziu sau de unele metale
alcalino-pământoase, cum ar fi Ba2+: Une nouvelle méthode gravimétrique
pour le dosage du Zinc. [Bul. Soc. Cluj., 1923, pp. 361–364]
Metoda microchimică de dozare a zincului a fost o cercetare în colaborare cu Raluca Ripan: Sur une nouvelle méthode microchimique pour le
dosage du zinc.
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Metoda este similară cu dozarea microchimică a cuprului.[Bul. Soc.
Cluj., 1923, pp. 576–580]
Une nouvelle réaction pour le Cadmium. Ca și în cazul amminei zincului,
ammina cadmiului, precipitat alb cristalin este solubilă în exces de piridină. Tiocianatul [Cd(C5H5N)2](SCN)2 este mult mai puțin solubil decât
clorura [Cd(C5H5N)2]Cl2 și astfel reacția poate fi utilizată pentru dozarea
gravimetrică:
CdX2 + 2KSCN→ Cd(SCN)2 +2KX
Cd(SCN)2 + 2C5H5N→[Cd(C5H5N)2](SCN)2.
Se puteau decela pâna la 0,0005 g de Cd2+ pe 10 cm3 de soluție.[Bul.
Soc. Cluj., 1923, pp. 538–5414]
Ultima lucrare a lui Spacu din „Buletinul Societății Științifice din Cluj”,
tom I este Une nouvelle réaction pour l’acide persulfurique: O nouă reacție
pentru acidul persulfuric.
Este vorba defapt de acidul peroxodisulfuric, așa cum se întâlnește
astăzi în literatura de specialitate.
CuSO4 + Me2S2O8→ CuS2O8 +Me2SO4
CuS2O8+ 4C5H5N→[Cu(C5H5N)4] S2O8
Combinația complexă este un precipitat cristalin albastru. Astfel, poate
fi pusă în evidență prezența acidului „persulfuric” sau a „persulfaților” din
soluție. De această dată soluția inițială de sulfat de cupru de exemplu, nu
mai trebuie să fie neutră, aciditatea fiind neutralizată de către piridină.
[Bul. Soc. Cluj., 1923, p. 581–583]
Spacu a fost trecut coautor în acest „Buletin...” la publicarea rezultatelor cercetării pentru teza de doctorat a Ralucăi Ripan: „Aminele
duble corespunzătoare sulfaților dublii din seria magneziană” – Prima
parte: Les ammines doubles correspondant aux sulfates doubles de la série
magnésienne [Bul. Soc. Cluj., 1923, p. 473–496], partea a doua Sur les
ammines doubles correspondant aux sulfates doubles [Bul. Soc. Cluj., 1923,
pp. 542–565].
Prima comunicare despre sărurile complexe de magneziu a fost la
ședința din 14 februarie 1921, iar ultima publicată despre acidul peroxodisulfuric a fost depusă pentru tipar la 2 martie 1923.
Concluzii
Toate aceste informații despre reacția Spacu marchează importanța
pe care marele chimist o are în cadrul chimiei analitice și anorganice.
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Din analiza unor documente ale fostei Universității „Regele
Ferdinand I” din Cluj, se poate observa că reacția Spacu a fost fundamentată între anii 1921–1923, în timpul profesoratului la Facultatea de științe
din Cluj. Activitatea de cercetare s-a desfășurat și alături de Raluca Ripan
și mai târziu alături de fiul său, Petre Spacu (1906–1995).
Minuțiozitatea cercetărilor cât și bogata activitate este ilustrată prin
lucrările de chimie analitică și anorganică publicate și citate din cadrul
publicațiilor românești interbelice.
Reacția este amintită și în pubicații străine, [Brown, 1985] și astfel
este recunoscut rolul profesorului în cadrul chimiei coordinative.
Aceste reacții de identificare care conduc la formarea unor combinații
complexe sunt unele dintre reacțiile importante ale profesorului Spacu care
după unele progrese ale științei încă își mai găsesc aplicabilitate practică.
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