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TRUSĂ DE LABORATOR DE CHIMIE 
 

DESCRIEREA A 169 EXPERIENŢE PENTRU ELEVI 
 

 
 
 

 Atenţie: se recomandă numai pentru elevi de peste 12 ani, supravegheaţi de adulţi, care au studiat în 
prealabil experienţele şi măsurile de protecţie. 

 
 
 
Prim ajutor în caz de accidente: 

- În ochi: se spală ochiul cu multă apă. Tratamentul ulterior este sarcina medicului. 
- În gură şi tubul digestiv: se spală gura cu apă multă. Se va evita vomitarea. Restul tratamentului este 

competenţa medicului. 
- În caz de inspirare: accidentatul se scoate la aer. 
- În caz de accidentare exterioară: suprafaţa accidentată se spală de mai multe ori cu apă. 
- În totdeauna să se adreseze medicului de specialitate 

 

 CENTRUL DE TOXICOLOGIE:   
Se recomandă, ca profesorul sau adultul să noteze în acest chenar numărul de telefon al centrului de toxicologie. 
 
 
 
 
 
Tu şi trusa de chimie 
Cu ajutorul trusei vei descoperi o lume nouă, fiindcă lumea înconjurătoare încă are multe substanţe şi materiale care 
până acum nu le-ai cunoscut! Efectuând experienţele descrise în această broşură ţi se formează o deprindere practică 
şi te vei obişnui cu observarea şi notarea consecventă ale celor văzute. Munca perseverentă şi aceste deprinderi stau 
şi la baza cercetărilor. 
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CUPRINS 
         
Capitolul I: Norme de protecţia muncii       
Capitolul II : Cum se va amenaja laboratorul      
Capitolul III: Tehnica de laborator – cum se vor efectua experienţele? 
Capitolul IV.: Experienţe: 
Experienţe introductive         
Izolarea şi purificarea substanţelor chimice 
Ce se întâmplă în cursul încălzirii?       
Soluţia şi solubilitatea       
Reacţiile chimice         
Acizi, baze şi săruri 1.         
Acizi, baze şi săruri 2.         
Substanţe gazoase 1.          
Substanţe gazoase 2.         
Metale          
Fibre          
Coloranţi           
Capitolul V: Rezultatul experienţelor        
Capitolul VI: Interpretarea rezultatelor       
Mic vocabular al noţiunilor de chimie        
Sistemul periodic al elementelor       
Atenţie: Experienţele se vor efectua în locuri bine aerisite. Gazele nu se vor inspira. 
 

CONŢINUTUL TRUSEI 
I. Reactivii  x 22 

Reactiv         Pictogram   Observaţii 
Iodura de potasiu (KI)     -   - 
Carbonat de sodiu (Na2CO3*10H2O)   Xi   iritant 
Pulbere / granule de zinc    F   inflamabil 
Carbonat de calciu (CaCO3)    -   - 
(bucăţi de marmură, calcar) 
Oxid de cupru (II)     Xn   toxic 
Placă de cupru     -   - 
Panglică de magneziu    F   inflamabil 
Tiosulfat de sodiu     -   - 
Sulfat de fier     -   - 
Acid tartric     Xi   iritant 
Metiloranj     -   - 
(amestec de sulfat de sodiu 20% m/m) 
Sulfat de magneziu     -   - 
Clorură de cobalt (II) hidratată   Xn   toxic 
Sulfat acid de sodiu    C   corosiv 
Pilitură / pulbere de fier    -   - 
Sulfat de sodiu     -   - 
Turnesol albastru     -   - 
Sulfat de aluminiu şi potasiu    -   - 
Clorură de amoniu     Xn   toxic 
Sulfat de cupru (II)     Xn   toxic 
Hidroxid de calciu     C   caustic   
 
 
Ustensile:  
4 buc. Eprubete  
1 buc. Stativ de eprubete 
1 buc. Cleşte pentru eprubete  
1 buc. Perie de spălat eprubete 
1 buc. Lampă de spirt 
3 buc. Tuburi de sticlă 
1 buc. Tub de cauciuc 
2 buc. Spatule 
1 buc. Pahar (100 ml)  

 
1 buc. Balon (100 ml), 
1 buc. Baghetă de sticlă  
1 buc. Ochelari de protecţie  
6 buc. Hârtie de filtru  
8  buc. Hârtie de turnesol 
3 buc. Dopuri de plută 
2 buc. Dopuri de plută cu orificiu  
1 buc. Pâlnie 
1 buc. Instrucţiuni de folosire 

 
 

2 



 
 

SECURITATEA EXPERIENŢELOR 
Sfaturi pentru profesori şi adulţi supraveghetori 

 Trusa de laborator a fost elaborată pentru copii de peste 12 ani 
 Citiţi şi respectaţi prevederile de securitate şi informaţiile despre acordarea primului ajutor 
 Folosirea necorespunzătoare a substanţelor chimice poate provoca accidente. Să se facă numai acele experienţe, care sunt descrise 

în acest manual. 
 Aptitudinile copiilor sunt diferite, conducătorul experienţei va alege experienţa adecvată fiecărui copil (pe baza descrierilor). 
 Conducătorul activităţii va instrui pe elevi (copii) despre prevederile şi regulile de securitate, precum şi despre pericolul experienţei, 

înaintea începerii lucrului. Atenţie susţinută necesită folosirea acizilor, bazelor şi a substanţelor inflamabile. 
 Terenul experienţei trebuie să fie liber, curat, departe de alimente, să se poată ilumina bine, să fie asigurată aerisirea încăperii şi să 

fie în apropiere sursă de apă. Se recomandă ca experienţele să se facă pe o masă acoperită cu un material neinflamabil.  
 Atenţie: reactivi pot lăsa pete persistente pe haine şi pe covor. 

 
REGULI GENERALE DE PROTECŢIE 

 Înaintea folosirii trusei se vor citi instrucţiunile de folosire şi le vor respecta. 
 Să nu fie în apropierea experienţelor copii mai mici, animale şi persoane fără ochelari de protecţie. 
 Întotdeauna să se folosească ochelari de protecţie. 
 Trusa de experienţe să nu fie la îndemâna copiilor mici. 
 Eprubetele şi vasele după folosire să fie curăţite. 
 După folosire să se verifice dacă vasele cu reactivi sunt închise. 
 După experienţe se spală pe mâini. 
 Să nu se folosească ustensile, care nu sunt în trusă. 
 În apropierea experienţelor nu se mănâncă, nu se bea, nu se fumează. 
 Se va evita ca reactivi să ajungă în gură sau în ochi. 
 Cutiile de reactivi care s-au golit nu se vor folosi pentru alimente. Ele se vor arunca. 

 

II. NORME DE PROTECŢIA MUNCII 
1. Conform celor descrise în capitolul următor se va monta laboratorul, se caută un loc potrivit şi se va avea în vedere pericolul de 

incendiu. 
2. Se va lucra în halat închis. Se vor folosi ochelarii de protecţie atunci când se lucrează cu acizi sau baze, sau se încălzeşte vasul  

(soluţia poate stropi în jur, sau se pot forma vapori). 
3. Vasele şi tuburile de sticlă vor fi mânuite cu precauţie, cioburile de sticlă sunt foarte periculoase. La introducerea tubului de sticlă într-

un dop, tubul se va ţine cu o cârpă. 
4. Reguli de respectat: 

 Substanţele chimice să nu se guste. Ele pot fi toxice. 
 Să nu se miroasă direct în eprubetă sau vas. 
 După terminarea experienţelor se vor spăla pe mâini. 
 Să nu se facă alte experienţe, decât cele descrise în prezenta broşură. 
 Flacăra spirtierei este incoloră, la lumină nu se vede. 
 Pila de sticlă se va folosi cu atenţie. 
 Să se aştepte, ca ustensile încălzite anterior, să se răcească. 
 Acizii şi bazele se vor mânui cu mare atenţie, aceste substanţe sunt foarte periculoase mai ales pentru ochi. 
 Spirtiera înaintea folosirii e bine să fie aşezată pe tavă sau într-o cutie de conservă. 
 În apropierea spirtierei nu se ţine alcool sau alte substanţe inflamabile. 
 În cursul încălzirii eprubetei, gura ei să nu fie orientată spre persoane. 
 Să se citească următorul capitol, în care sunt descrise măsurile de prim ajutor. 

5. Dacă acizi, baze sau alte substanţe chimice ajung în ochi sau în gură, se va spăla cu cantitate mare de apă, de mai multe ori şi se va 
adresa medicului de specialitate. 

6. În caz de arsură, porţiunea accidentată se va pune în apă rece. În cazuri mai serioase se  va adresa medicului. 
7. În caz de tăiere se dezinfectează şi se pansează. In cazuri mai grave se va apela la ajutorul medicului. 
8. În cazul focului mai mic (ex. se răstoarnă spirtiera) cu cârpă umedă se va stinge focul. În cazul focului mai mare se anunţă pompierii. 
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9. Experienţele nu se vor face în prezenţa sau aproprierea copiilor mici. 
10. Să nu se folosească la experienţe vase de bucătărie şi nici diferite materiale din gospodărie (cu excepţia celor recomandate de prezenta 

broşură). 
11. Se vor evita efectuarea altor experienţe sau, folosirea altor substanţe, acestea pot prezenta sursă de pericol. 
 

III. LABORATORUL – MONTAREA LABORATORULUI 
Locul: o masă din locuinţă sau din garaj, departe de substanţe inflamabile (benzină, petrol, butelie de gaz etc.) şi de copii mici. 

Considerente de securitate: 
1. Spaţiul să se poate aerisi şi să nu fie în el depozitate materiale inflamabile (vezi mai sus). 
2. Dacă nu este robinet în apropiere, să fie pregătită o găleată cu apă (pentru spălatul mâinilor, stingerea focului etc.). 
3. Sunt necesare două vase pentru resturi, unul pentru resturi obişnuite: Hârtie, nisip eventual cioburi de sticlă şi celălalt pentru resturile 

formate în cursul experienţelor. 
4. În laborator este interzisă depozitarea şi consumarea alimentelor. 
5. Reactivi se vor depozita în locuri sigure, departe de copii. 
6. Masa de lucru să fie stabilă, acoperită cu material neinflamabil. 

Câteva recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a laboratorului: 
 Etajere pentru depozitarea ustensilelor 
 Stative de eprubete 
 O sursă de apă se poate confecţiona dintr-un flacon prevăzut cu un dop cu două orificii. Într-unul se pune un tub care 

ajunge până aproape de fundul flaconului, iar la capătul exterior se pune un tub de cauciuc, prin care se poate trage apa cu 
gură. Tubul de cauciuc se poate închide cu o clemă. 

 

IV. TECHNICA DE LUCRU ÎN LABORATOR DE CHIMIE 
1. Înaintea începerii experienţei se va citi cu atenţie descrierea ei se vor pregăti materialele şi ustensile necesare. 
2. Se va ţine cont de normele de protecţia muncii. 
3. Se va folosi spatula. Substanţele chimice nu vor fi atinse cu mâna. Cantitate „mică” sau „puţină” în descriere înseamnă cea ½ spatulă. 

Nu se vor folosi cantităţi mari. 
4. Întroducerea substanţelor chimice solide în eprubetă se face cel mai simplu cu ajutorul unei bucăţi de hârtii, îndoită pe care se pune 

substanţa. 
5. Dopul sticlei cu reactiv se va ţine în mâna, iar după scoaterea substanţei imediat se va închide vasul. Astfel se va evita amestecarea 

dopurilor şi împurificarea substanţelor. 
6. Vasele de reactiv precum şi sticlele cu soluţii să fie etichetate. 
7. Spirtiera trebuie folosit cu atenţie fiindcă alcoolul este inflamabil. În stare aprinsă se fereşte de substanţele inflamabile. În cazul 

reumplerii se îndepărtează capacul cu fitil de corpul lămpii. Se foloseşte pâlnie la umplerea lămpii. Se şterge bine exteriorul lămpii cu 
o cârpă. Ca să avem o flacără corespunzătoare fitilul trebuie să fie cu 3 mm asupra capacului. Se spală pâlnia. La stingere se foloseşte 
capacul. Flacăra alcoolului etilic este greu de observat. 

8. Încălzirea eprubetelor: 
 Eprubeta se ţine cu cleşte şi se mişcă în flacăra, ca să se încălzească uniform (altfel se poate sparge). 
 Gura eprubetei să nu fie orientată spre persoane. 
 Eprubeta să nu fie închisă cu dop. 
 Eprubeta fierbinte nu se prinde cu mâna goală, nu se aşează în stativ din plastic, se recomandă punerea ei intr-o cutie de metal (de 

conservă). 
9. Curăţirea ustensilelor şi vaselor se face după fiecare experienţă cu perie, cu apă sau dacă este necesar cu detergent, după care se va 

clăti obiectul de multe ori pentru a îndepărta şi urmele de detergent. 
10. Tubul de sticlă: 

 Tăierea: se zgârie tubul cu pila, apoi se ţine între degetele celor două mâini conform figurii, cu o cârpă şi apoi se va îndoi ca să se 
rupă. Dacă marginea nu este netedă, se introduce în flacăre ca să se topească uşor. 

 
 

 
 Îndoirea: se face ţinând tubul în flacăre şi apoi se va îndoi cu două mâini în acelaşi unghi. Tubul nu trebuie să se încălzească prea 

puternic, fiindcă în acest caz el se subţiază. Tubul cald se pune pe o tavă metalică ca să se răcească. 
 Confecţionarea pipetei sau a tubului subţiat: tubul de sticlă este încălzit şi apoi tras cu o mişcare rapidă în două direcţii. 

 
11. Resturile de la experienţe nu pot fi folosite din nou. 
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12. La experienţele descrise uneori se vor folosi substanţe şi materiale din gospodărie: 
Ex: - bicarbonat de sodiu 

- acid citric 
- sare de bucătărie (clorură de sodiu) 
- zahăr (zaharoză) 
- amidon 
- oţet 
- sodă de rufe (carbonat de sodiu) 
- peroxid de hidrogen (20 ml) 
- placă de aluminiu 
- cuie de fier 
- sucuri de fructe 
- coloranţi alimentari 

13. Procesul verbal al experienţei : conţine substanţele şi ustensilele folosite , mersul experienţei şi rezultatele care pot fi comparate cu cele 
din cap. V, iar explicaţiile se găsesc în cap.6. Observaţiile făcute sunt foarte importante, ele fiind germenii muncii de cercetare. 

 
 
EXPERIENŢELE 
Înaintea începerii experienţei se citesc normele de protecţie şi tehnica de lucru. 
Experienţe introductive: 
Seria 1: Conţine experienţele introductive, servesc la formarea deprinderilor de lucru în laborator. Explicaţiile şi rezultatele acestora sunt 
descrise aici. 

 
 
Experienţa 1. 
Eprubetă 
Spatulă 
Metiloranj 
Acid tartric 
Acţiunea acidului tartric asupra metiloranjului: 
 într-o eprubetă se pune un vârf de spatulă de metiloranj, 
 se dizolvă în apă şi apoi i-se adaugă câteva picături de acid tartric, 
 până când soluţia devine roşie. 
 Eprubetele se pune la o parte pentru altă experienţă. 
 
Experienţa 2. 
Soluţia de la exp. 1 
Carbonat de sodiu 
În soluţia de la experienţa 1 se pune carbonat de sodiu, culoarea metiloranjului din nou va fi portocalie. 
 
Experienţa 3.  
Eprubetă 
Turnesol albastru 
Acid tartric 
Şi turnesolul îşi schimbă culoarea în prezenţa acizilor. 
 Într-o eprubetă se pune puţin turnesol şi se dizolvă în apă, 
 apoi în soluţie se introduce acid tartric. 
 Culoarea turnesolului se va schimba în roşu. Eprubeta se păstrează pentru experienţa 4. 
 
Experienţa 4. 
Soluţia de la experienţa 3 
Carbonat de sodiu 
În erubeta cu soluţia de turnesol roşu se pune carbonat de sodiu (sodă de rufe).  
Culoarea soluţiei se va schimba în albastru. 
  
Experienţa 5.  
2 eprubete, sulfat de cupru 
Carbonat de sodiu 
Obţinerea unei substanţe solide, insolubile în apă, din două soluţii.  
Se prepară într-o eprubetă soluţie de sulfat de cupru, 
 iar în cealaltă o soluţie de carbonat de sodiu. 
 Amestecând cele două soluţii, apare o substanţă solidă, 
 insolubilă în apă  de culoare albastru-verzuie (un precipitat albastru verzui. 
Eprubeta se aşează în stativ. 
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Experienţa 6. 
2 buc. eprubete 
Sulfat de magneziu 
Carbonat de sodiu 
Experienţa 5. poate fi repetată cu soluţia de sulfat de magneziu şi soluţia de carbonat de sodiu. În acest caz apare un precipitat. Ce culoare  
are el? 
     Izolarea şi purificarea substanţelor şi a materialelor 

În natură substanţele rar pot fi întâlnite în stare pură. Ele se găsesc sub formă de amestecuri, numite materiale. Şi în cursul experienţelor 
chimice apar în foarte multe cazuri amestecuri. Uneori din aceste amestecuri naturale şi obţinute experimental este nevoie de izolarea 
unei sau unor substanţe. 

 
Experienţa  7. 
2 buc. eprubete 
Stativ de eprubete 
Pâlnie 
Hârtie de filtru 
Baghetă de sticlă 
Nisip şi apă 

 
Într-o eprubetă se prepară o suspensie din apă şi nisip. 
În cealaltă eprubetă aşezată în stativ se pune pâlnia şi în ea hârtie de filtru. 
Lângă bagheta de sticlă se va turna suspensia în pâlnie. 
Bagheta să nu atingă hârtia de filtru, fiindcă o poate rupe. Lichidul ce se adună în urma filtrării se numeşte filtrat. Cum este el? 
 
Experienţa 8. 
Precipitatul albastru verzui de la experienţa 5 este carbonatul de cupru. 
El prin filtrare ca la experienţa 7 poate fi separat de soluţia apoasă. 
 
Experienţa 9. 
Carbonatul de cupru obţinut la experienţa 8 poate fi purificat prin spălare, adică turnând cantităţi mici de apă de mai multe ori, lăsând să 
scurgă prin substanţa solidă. Astfel din precipitat se vor îndepărta urmele din soluţia în care el s-a format. 
Hârtia de filtru cu precipitatul purificat se scoate şi se pune să se usuce. 
După uscare carbonatul de cupru se pune într-un vas etichetat. 
El se va folosi la experienţa 24 şi 31. 
 
Experienţa 10. 
Şi laptele este un amestec (o emulsie). 
Părticelele însă sunt foarte mici. Se va încerca separarea lor prin filtrare. Ce se observă? 
 
Experienţa 11. 
Se prepară o suspensie din pulbere de cretă şi apă. Se va filtra ca în experienţele anterioare. Ce se constată?  
Uneori trebuie izolată o substanţă dintr-o soluţie, în care părticelele sunt foarte mici. Ele trec prin hârtia de filtru. Exemplu: din soluţia de sare 
de bucătărie nu poate fi izolată sarea prin filtrare. În acest caz se foloseşte metoda de evaporare a apei 
 
Experienţa 12. 
Se prepară o soluţie de sare de bucătărie într-o eprubetă. 
Soluţia se toarnă într-un vas de evaporare din metal. Vasul se prinde cu cleşte sau se pune pe un stativ 
confecţionat din sârmă groasă şi se încălzeşte la spirtieră până la evaporarea apei. În urma evaporării apei apar 
cristalele de sare (a nu se gusta).  
  
Experienţa 13. 
Separarea clorurii de amoniu din soluţie apoasă, se face ca în experienţa 12, dar încălzirea nu se va face până la 
solidificare totală, fiind că clorura de amoniu se descompune la cald. 
 
Experienţa 14. 
Se va prepara un amestec din apă nisip şi sare de bucătărie. Cum se pot izola cele trei componente? 

- Se filtrează nisipul de soluţia de sare. 
- Din soluţia de sare (filtrat) prin evaporare se poate recupera sarea (experienţe anterioare). 

 
Experienţa 15. 
Se prepară un amestec din nisip, apă şi sulfat de cupru. Prin filtrare se separă nisipul. Filtratul se va încălzi, dar numai până la închiderea 
culorii. Soluţia astfel obţinută se toarnă într-un vas în care se va termina evaporarea apei la temperatura camerei şi se vor forma cristalele 
albastre de sulfat de cupru.  
 

Dacă dintr-un amestec se doreşte separarea lichidului, se va efectua operaţiunea de distilare. 
Distilarea necesită o instalaţie specială. La montarea ei vor fi folosite şi tuburi îndoite care se pot confecţiona în laborator. 

 
Experienţa 16. 
Îndoirea tubului de sticlă pentru experienţa 19  
(vezi capitolul IV, pct. 10)  
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Experienţa 17. 
Tăierea tubului de sticlă. 
(vezi capitolul IV, pct.10) 
 
Experienţa 18. 
Confecţionarea tubului cu vârf ascuţit şi a pipetei. 
(vezi capitolul IV., pct.10) 

 
Experienţa 19. 
Separarea apei de sulfat de cupru, dintr-o soluţie. 
Se introduce un capăt al tubului îndoit în orificiul unui dop; la celălalt capăt al tubului se pune un tub de 
cauciuc, care va intra într-o eprubetă aşezată într-un pahar cu apă. 
Se prepară o soluţie de sulfat de cupru într-o eprubetă. Eprubeta va fi închisă cu dopul prevăzut cu tubul 
îndoit. Această eprubetă se va încălzi la flacăra spirtierei (eprubeta mişcând deasupra flăcării). Când soluţia 
începe să fiarbă, apa din soluţie se evaporă şi trecând prin tuburi se va condensa în a doua eprubetă. 
 
Experienţa 20. 
Se va repeta experienţa 19, înlocuind soluţia de sulfat de cupru cu cerneala albastră sau neagră. Apa din 
cerneală se va distila şi se poate colecta în eprubetă. 
 
Experienţa 21 
Cristalizarea alaunului (sulfat de aluminiu şi potasiu). Se prepară o soluţie caldă, saturată din alaun şi se 
toarnă într-un vas. Prin evaporarea apei se va cristaliza alaunul. Cum sunt cristalele formate? 
 
Experienţa 22. 
Se va repeta experienţa 21 cu o soluţie de sulfat de magneziu. Cum sunt aceste cristale? 
 
Experienţa 23. 
Se va repeta experienţa 21. cu o soluţie de carbonat de sodiu. Cum sunt aceste cristale? 
 
Experienţa 24. 
Izolarea sulfatului de magneziu cristalin de carbonat de cupru cristalin. 
Din carbonatul de cupru obţinut la experienţa 8 şi 9 şi din sulfat de magneziu se prepară un amestec cu apă. Sulfatul de magneziu se va 
dizolva în apă iar carbonatul de cupru rămâne în stare solidă. Se va filtra carbonatul de cupru. Iar din filtrat prin evaporarea apei se vor separa 
cristalele de sulfat de magneziu. 
 

Dacă substanţele de separat au proprietăţi foarte asemănătoare, separarea lor se va face prin cromatografie pe hârtie (cromos = 
colorat, metoda a fost folosită pentru izolarea substanţelor colorate). 
 
Experienţa 25. 
 Se prepară o soluţie din cantităţi mici de metiloranj şi turnesol. 
Din soluţie se va picura cu ajutorul unui tub de sticlă subţiat la vârf, pe o hârtie de filtru aşezată pe o farfurie. 
Pe hârtia de filtru cele două substanţe colorate se vor separa. 

 
Experienţa 26. 
Se va repeta experienţa 25 cu un amestec de cerneală albastră şi neagră. 
 
Experienţa 27. 
Folosind o soluţie de colorant alimentar de culoare roz şi  verde, cele două substanţe colorate se pot separa efectuând experienţa 25. 
 

În cursul încălzirii se produc diferite transformări, unele substanţe se descompun, altele se combină cu oxigenul din aer. 
 
Experienţa 28. 
Într-o eprubetă uscată se introduce sulfat de cupru (un vârf de spatulă) şi se încălzeşte la flacăra spirtierei. 
Să se urmărească fenomenul (fenomenele)!  
Rezultatele  pot fi comparate cu cele descrise în capitolul V. 
 
Experienţa 29. 
Peste substanţa albă solidă, obţinută la experienţa 28, se pun câteva picături de apă. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 30. 
Scrisoarea cu cerneală magică se poate scrie pe o bucată de hârtie cu suc de lămâie. 
După uscare, se va încălzi hârtia. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 31. 
Se pune într-o eprubetă un vârf de spatulă din carbonatul de cupru, obţinut la experienţa 8 şi 9, şi se încălzeşte la spirtieră. 
Ce se constată?  
Încearcă să interpretezi fenomenul! 
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Experienţa 32. 
Unele substanţe conţin apa de cristalizare, care prin încălzire se poate îndepărta. (vezi experienţa 28) 
Se va repeta experienţa 28 cu alaun, cu sulfat de magneziu şi cu sare de bucătărie. 
Care dintre aceste săruri conţin apa de cristalizare? 
 
 
Experienţa 33. 
Într-o lingură de metal să se încălzească puţin zahăr. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 34. 
Se va repeta experienţa 33 cu acid tartric. 
 
Experienţa 35. 
Se va repeta experienţa 33 cu sulfat de fier. 
 
Experienţa 36. 
La flacăra spirtierei se va încălzi capătul unei sârme de cupru. 
Ce se constată? 
 
Experienţa 37. 
Se va repeta experienţa 36. cu un cui de fier. 
 
Experienţa 38. 
Se va repeta experienţa 36. cu o sârmă subţire de fier. 
 
Experienţa 39. 
În flacăra spirtierei se presară pilitură de fier. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 40. 
Se repetă experienţa 36. cu o sârmă de aluminiu. 
 
Experienţa 41. 
Cu cleştele se prinde o panglică de magneziu (3cm) şi se introduce în flacăre.  
Panglica aprinsă se introduce într-o cutie de conservă. 
Nu se va uita în flacăra magneziului! 
Ce fel de substanţă s-a format? 
 
Experienţa 42. 
Într-o eprubetă se pune un vârf de spatulă de clorură de amoniu şi prinzând cu cleşte, eprubeta se va încălzi la lampa de spirt. 
Ce se poate observa? 
 
Soluţiile şi solubilitatea 
Unele substanţe amestecate cu apa formează o soluţie limpede, o soluţie în care particulele substanţei sunt foarte mărunte, ele nu vor fi 
reţinute de hârtia de filtru. 
Aceste substanţe sunt solubile în apă.  
Acele substanţe care nu formează soluţie cu apa, sunt insolubile în ea, dar pot fi solubile în alte lichide. 
Solubilitatea substanţelor în apă sau în alţi solvenţi, este foarte diferită şi poate fi caracterizată prin raportul dintre cantitate de substanţă 
dizolvată şi cantitatea  de solvent. 
 
Experienţa 43. 
În trei pahare cotate la jumătate, se toarnă apă până la semn, apoi în primul se introduce o spatulă de sare de bucătărie (clorura de sodiu) şi se 
amestecă cu bagheta de sticlă. 
În cel de al doilea se pune zahăr  (aceeaşi cantitate) în al treilea o spatulă de oxid de cupru. 
Să se noteze observaţiile, dacă se dizolvă substanţa total parţial sau de loc. 
 
Experienţa 44. 
Să se repete experienţa 43. cu clorura de amoniu, cu carbonat de calciu şi cu bicarbonat de sodiu. 
 
Experienţa 45. 
Să se repete experienţa 43. cu diferite substanţe din gospodărie de exemplu: acid citric, soda de rufe. 
 
Experienţa 46. 
Într-o eprubetă cu apa până la jumătate, se pune alaun, până când nu se mai poate dizolva. 
Această soluţie este saturată. Dacă se încălzeşte eprubeta, alunul se dizolvă în întregime. 
Solubilitatea substanţei deci este mai mare la cald (aproape pentru toate substanţele este valabil)! 
Se va lăsa  soluţia în repaus şi se va urmări ce se întâmplă. 
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Experienţa 47. 
Unele substanţe sunt cristaline, sunt formate din bucăţi mai mici sau mai mari, de forme geometrice. 
Acesta se simte dacă se ia între două degete puţin din aceste substanţe.  
Exemplu: zahărul, sarea, nisip. 
Alte substanţe solide nu se prezintă în forme geometrice, ele se numesc amorfe.  
Exemplu: făină, boia, etc.  
 
Experienţa 48. 
Într-o eprubetă  se pune până la un sfert apă şi sulfat de magneziu, până când se mai poate dizolva la cald. 
Soluţia fierbinte, saturată se va răci într-un vas cu apă rece. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 49. 
Se va prepara o soluţie săturată la cald din sulfat de magneziu. Soluţia fierbinte se va turna într-o farfurie şi este lăsată să se răcească încet. 
Ce se observă? Cum va fi mărimea cristalelor ? 
 
Experienţa 50. 
Prepararea soluţiei de sulfat de zinc. 
Într-o eprubetă se prepară o soluţie saturată la cald, din sulfat acid de sodiu.  
În soluţie se introduce o bucată de zinc şi se încălzeşte până la fierbere.  
Se lasă să se răcească, apoi se va filtra. 
 
Experienţa 51. 
Din soluţie de la experienţa 50 se va turna într-un vas de evaporare, se va încălzi vasul. Se va pune soluţia fierbinte într-o farfurie şi se lasă să 
se răcească şi să se cristalizeze. 
 
Experienţa 52. 
Se prepară o soluţie săturată la cald din sulfat de cupru şi apoi se toarnă într-un vas de evaporare, în care în urma răcirii apar cristalele de 
sulfat de cupru. 
 
Experienţa 53. 
Se prepară într-un pahar o soluţie saturată la cald, din sulfat de cupru.  
Soluţia fierbinte se trece într-un borcan, în care se va pune un cristal mai mare (este mai reuşită, 
dacă cristalul ,mare  este legat cu sfoară şi agăţată de un beţişor aşezat pe gura borcanului). 
Borcanul se va acoperi cu un carton şi este lăsat în repaus, câteva zile. 
Se va observa creşterea cristalului. 
 
Experienţa 54. 
Într-o eprubetă se pune tiosulfat de sodiu şi se va topi. 
Fără agitare se aşează eprubeta cu lichid în stativ şi este lăsată să se răcească. 
Şi după  răcire substanţa  rămâne lichidă (substanţa supraîncălzită). 
În lichid se va arunca un mic cristal.  
Ce se observă? 
 
Experienţa 55. 
Pe lamela unui microscop se pune un cristal de sare de bucătărie şi se studiază forma lui. 
Se va prepara o soluţie saturată din sare de bucătărie şi se pun câteva picături pe lamelă. 
Cu ajutorul microscopului se va putea studia formarea cristalelor. 
    Reacţiile chimice 

Transformarea unor substanţe în alte substanţe se numeşte reacţie chimică.  
În cursul reacţiilor din două substanţe se poate forma una singură (combinare) sau invers, dintr-o substanţă se formează două sau mai 
multe (descompunere), sau o substanţă (un element) poate înlocui pe un alt element dintr-o substanţă compusă. 

 
Seria 2. 
Experienţa 56. 
Se prepară o soluţie de sulfat de cupru într-o eprubetă. 
În soluţie se introduce un cui de fier şi se lasă în repaus aproximativ 10 minute. 
Ce se va observa? 
 
Experienţa 57. 
Se va repeta experienţa 56 cu pilitură de fier şi amestecul se  va lăsa în repaus câteva ore. 
Ce se observă? 

 
Experienţa 58. 
Se va repeta experienţa 56 înlocuind cuiul de fier cu o panglică de magneziu. 
Care metal reacţionează mai repede cu sulfatul de cupru, fierul sau magneziul? 
 
Experienţa  59. 
Magneziul şi multe alte metale înlocuiesc hidrogenul din acizi.  
Acesta se poate verifica, introducând o panglică de magneziu într-o eprubetă, ce conţine oţet (oţetul este o soluţie acidului etanoic).  
Se va observa formarea bulelor de gaz (hidrogenul). 
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Experienţa 60. 
Experienţa 59 se poate repeta cu acidul tartric. 
Magneziul poate fi înlocuit cu pilitura de fier.  
În acest caz se recomandă încălzirea amestecului. 
 
Experienţa 61. 
Se va prepara carbonat de cupru, amestecând într-o eprubetă soluţia de sulfat de cupru şi 
soluţia carbonat de sodiu. 
Se va forma carbonatul de cupru insolubil. 
Se îndepărtează soluţia adunată deasupra precipitatului, apoi carbonatul de cupru albastru-
verzui se încălzeşte, până la uscarea lui. 
Eprubeta se va închide cu dopul prevăzut cu un tub îndoit. Capătul celălalt al tubului se 
introduce într-o eprubetă cu apa de var. 
În urma încălzirii substanţa solidă albastru-verzuie se transformă într-o substanţă de culoare 
neagră, iar gazul ce s-a mai format reacţionează cu apa de var.  
Deci carbonatul de cupru s-a descompus. 
  
Experienţa 62. 
Reacţia de combinare poate fi verificată, dacă asupra sulfatului de cupru anhidru (alb) se pun câteva picături de apă.  
Se va forma sulfat de cupru hidratat  de culoare albastră. 
(Sulfatul de cupru anhidru se poate obţine încălzind sulfatul de cupru cristalin) 
 
Experienţa 63. 
Reacţia de dublu schimb se poate observa la amestecarea soluţiei de carbonat de sodiu şi apa de var (hidroxid de calciu).  
În urma reacţiei se formează carbonat de calciu insolubil în apă. 
 
Experienţa 64. 
Experienţa 63 se poate repeta folosind clorura de cobalt şi apa de var 

 

ACIZI, BAZE ŞI SĂRURI 1. 
 
Acizi şi bazele vor fi mânuite cu foarte mare atenţie. 
Se va purta halat şi ochelari de protecţie. 
 

Experienţa 65. 
Acizii au gust acru. Gustă o felie de lămâie, gustul ei acru, se datorează acidului citric. 
 
Experienţa 66. 
Hiperaciditatea gastrică poate fi  micşorată cu bicarbonat de sodiu. 
Acest fenomen poate fi modelat, făcând o reacţie între sucul de lămâie şi bicarbonat de sodiu. 
Dispare gustul acru, se produce o efervescenţă. 
 
Experienţa 67. 
Asupra hârtiei de turnesol se pun picături de oţet, suc de lămâie, acid tartric. 
Se va observa schimbarea culorii în roşu. 
Turnesolul este in indicator, în prezenţa acizilor se înroşeşte. 
 
Experienţa 68. 
Indicatorii sunt substanţe, care în prezenţa acizilor şi a bazelor au culori diferite. 
Cu ele poate fi testat caracterul acid sau bazic al unei substanţe, sau al unei soluţii. 
Să se prepare în două eprubete soluţie de metiloranj şi de turnesol. 
Eprubetele să fie etichetate, ca cele două soluţii de indicatori să poate fi folosite la următoarele experienţe. 
În câte o eprubetă să se pună câte 1ml de soluţie de indicator şi în fiecare puţină soluţie de acid citric. 
Ce se observa? 
 
Experienţa 69. 
Într-o eprubetă să se pună puţin sulfat acid de sodiu şi până la jumătate apă. 
Eprubeta să fie astupată cu un dop.  
În cursul dizolvării are loc şi o reacţie chimică între sare şi apă şi în urma ei se formează şi acid sulfuric un acid mineral. 
Acizii minerali sunt mai tari, decât acizii din oţet sau din sucul de lămâie. 
Eprubeta se va eticheta. 
 
Experienţa 70. 
Din acidul preparat la experienţa 69 se va turna aproximativ 2cm3 într-o eprubetă, şi se pune în ea o bucată de zinc. 
Se va degaja un gaz, care este hidrogenul. 
Reacţia este lentă, dar dacă se pun câteva picături de soluţie de sulfat de cupru, reacţia se va accelera. 
Bucata de zinc rămasă după experienţă se va spăla. 
 
Experienţa 71. 
Se va repeta experienţa 70, folosind pilitura de fier în loc de zinc. 
Cu o încălzire uşoară a amestecului, reacţia poate fi accelerată. 
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Experienţa 72. 
Se va repeta experienţa 70 cu o sârmă de cupru. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 73. 
Într-un pahar se va pune un vârf de spatulă din carbonatul de sodiu sau bucăţi de marmură.  
Se va turna o soluţie de acid, de exemplu oţet peste carbonatul solid. 
Se produce o efervescenţă, datorită degajării unui gaz. 
Dacă în pahar se introduce un chibrit aprins, el se stinge. 
Oare ce este gazul? 
 

Următoarele experienţe se vor efectua cu baze. 
Bazele reacţionează cu acizi şi neutralizează pe aceştia. 

 
Experienţa 74. 
Într-un borcan cu capac, se pune hidroxid de calciu solid şi apă. 
Se va agita borcanul, ca hidroxidul de calciu (varul stins) să se dizolve. 
Solubilitatea lui nu este prea mare, astfel la fundul borcanului rămâne un strat solid.  
În repaus deasupra sedimentului se adună o soluţie limpede, soluţia de hidroxid de calciu (apa de var). 
Din această soluţie se va folosi pentru experienţe. 
 
Experienţa 75. 
În câte 2 eprubete se pune soluţie de metiloranj şi soluţie de turnesol. 
În eprubeta cu metiloranj şi în cea cu turnesol se pun câteva picături de apă de var, în celelalte două eprubete se pun câteva picături de acid 
oarecare. 
Observaţiile se vor nota în următorul tabel: 
 

 Turnesol Metiloranj 
Culoarea în prezenţa acidului   
Culoarea în prezenţa bazei    

 
 
Experienţa 76. 
Cu ajutorul unui indicator (metiloranj sau turnesol) se va testa caracterul acid sau bazic al unor materiale din gospodărie.  
În acest scop se prepară soluţii  din următoarele: sodă de rufe, zahăr, bicarbonat de sodiu, sare de bucătărie, săpun. 
În fiecare soluţie se pun câteva picături de indicator. 
Ce se constată? 
 
Experienţa 77. 
Să se verifice caracterul bazic sau acid al unor alimente (lapte bătut, suc de portocale, sare de bucătărie, etc.). 
Din soluţiile acestora se pune o picătură pe hârtia de turnesol roşu sau albastru. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 78. 
Reacţia de neutralizare se poate studia preparând o soluţie diluată de acid tartric, la care se adaugă câte o picătură de apă de var. 
La început apare o tulburare care la agitarea eprubetei dispare. 
Adăugarea se repetă până când precipitatul nu mai dispare la agitarea eprubetei. 
În urma reacţiei de neutralizare s-a format o sare insolubilă. 
 
Experienţa 79. 
În soluţia de turnesol înroşită cu acid, se adaugă soluţie de carbonat de sodiu. 
Cum se schimbă culoarea turnesolului? 
 
Experienţa 80. 
În soluţie diluată de acid tartric se introduce puţină soluţie de carbonat de sodiu. 
După ce se termină efervescenţa (s-a consumat în reacţie carbonatul de sodiu) o picătură din amestec se pune pe hârtia de turnesol. 
Dacă ea se înroşeşte, înseamnă că încă este acid în soluţie. 
Se va adăuga cantitate nouă de carbonat până când culoarea turnesolului devine violetă. 
În acest moment soluţia este neutră.  

 
Experienţa 81. 
Din soluţia de la experienţa 80 se toarnă puţin într-un vas plat şi se lasă ca apa să se evapore. 
Se vor forma cristale de tartrat de sodiu. 
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ACIZI, BAZE ŞI SĂRURI 2. 
Indicator poate fi preparat şi din diferite legume, fructe şi flori (din varză roşie, din trandafir roşu, struguri negre, etc.)  
 
Experienţa 82. 
Petalele de trandafir roşu vor fi fierte în apă până la decolorarea petalelor şi obţinerea unui lichid roz. 
Să se testeze lichidul roz cu acizi şi baze. 
 
Experienţa 83. 
Să se încerce efectul acizilor şi bazelor aspra sucurilor de zmeură, de coacăză neagră, de vişine. 
Şi din gemuri se pot prepara soluţii de indicator, amestecând gemul cu apa şi filtrând soluţia. 
 
Experienţa 84. 
Să se testeze acţiunea acizilor şi bazelor asupra soluţiilor de indicatori, obţinute din zeama unor legume, de exemplu varza roşie, sfecla, etc. 
Cu indicator universal se poate testa şi tăria sau concentraţia acizilor sau bazelor. 
 Roşu   Portocaliu   Galben   Verde deschis  
 acid tare   acid slab    acid foarte slab  neutru 
  
 Verde   Albastru    Violet 
 Bază foarte slabă  bază slabă   bază tare 
 
Experienţa 85. 
Se va prepara o soluţie concentrată de acid citric şi se va verifica cu ajutorul indicatorului universal. 
Treptat, cu ajutorul unei pipete i-se adaugă soluţie de hidroxid de calciu (apa de var). 
După fiecare doză de bază se va verifica acţiune soluţiei asupra indicatorului. 
Prin adăugarea hidroxidului, acidul se neutralizează treptat, soluţia devine tot mai diluată în acid, apoi acidul se consumă şi soluţia devine 
neutră. 
Prin continuarea adăugării bazei, soluţia devine tot mai bazică. 
Procesul poate fi urmărit prin schimbarea culorii indicatorului. 
 

Carbonaţii reacţionează cu acizi, degajând dioxid de carbon. 
Unii carbonaţi însă nu reacţionează cu acizi. 
În următoarele experienţe se pot studia aceste diferenţe. 

 
Experienţa 86. 
Într-o eprubetă prevăzută cu un dop prin care trece un tub îndoit, se pune carbonat de sodiu şi acid 
tartric dizolvat în apă. 
După astuparea eprubetei capătul celălalt al tubului se introduce într-o altă eprubetă cu apa de var  
(hidroxid de calciu). 
 
Experienţa 87. 
Se va repeta experienţa 86 cu bucăţi de marmură şi acid clorhidric. 
Se vor nota observaţiile. 
 
Experienţa 88. 
Se va repeta experienţa 86 folosind bucăţi de marmură şi soluţia de sulfat acid de sodiu în care se găseşte şi acid sulfuric, format din sulfat 
acid de sodiu. 
Ce se va observa? 
 
Experienţa 89. 
Carbonatul de calciu se găseşte şi în coaja de ouă, şi în mortar. 
Se va verifica prezenţa carbonatului în aceste materiale, folosind ustensilele de la experienţa 86. 
    

Hidroxidul de sodiu este o bază puternică.  
El se poate prepara sub forma de soluţie diluată. 

 
Experienţa 90. 
Într-un pahar se va prepara o soluţie concentrată de carbonat de sodiu, la care se adaugă câteva spatule de hidroxid de calciu. 
Se amestecă bine apoi se filtrează într-o sticlă şi se pune eticheta: soluţie de hidroxid de sodiu 
 
Experienţa 91. 
Se va verifica acţiunea soluţiei de hidroxid de sodiu asupra indicatorului. 
Să se pipăie hârtia de indicator.  
Ce se simte? (degetele se vor spăla imediat după experienţă) 
 
Experienţa 92. 
Unele matale reacţionează cu soluţia apoasă a hidroxidului de sodiu. 
Să se pună o bucată de sârmă sau placă de aluminiu în soluţie de hidroxid de sodiu. 
Să se încălzească uşor eprubeta. 
Se va degaja hidrogen. 
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Experienţa 93. 
Hidroxidul de sodiu (soda caustic) reacţionează cu grăsimi, rezultând săpun. 
Într-o eprubetă cu soluţie de hidroxid de sodiu se pune puţină grăsime şi se fierbe. 
După răcirea soluţiei i-se adaugă soluţie concentrată de sare de bucătărie. 
Săpunul se va solidifica. 
 

Hidroxidul de sodiu reacţionează cu soluţiile diferitelor săruri şi rezultă alţi hidroxizi. 
 
 
Experienţa 94. 
În soluţia de hidroxid de sodiu se pun câteva picături de soluţie de sulfat de cupru. 
Se formează un precipitat albastru gelatinos, hidroxidul de cupru. 
 
 
Experienţa 95. 
Se va repeta experienţa 94, în loc de sulfat de cupru se va folosi soluţia de sulfat de fier. 
Eprubeta se va pune la o parte. 
 
Experienţa 96. 
Soluţia de hidroxid de sodiu se va amesteca cu o soluţie de alaun (sulfat dublu de aluminiu şi potasiu). 
Se va forma un precipitat alb, hidroxidul de aluminiu. 
 

La reacţia acizilor cu baze, se formează săruri. 
Sărurile pot fi preparate şi prin reacţia acizilor cu oxizi metalici. 

 
Experienţa 97. 
În soluţia de sulfat acid de sodiu care conţine şi acid sulfuric, se introduce un vârf de spatulă de oxid de cupru. 
Încălzind soluţia, se formează sulfat de cupru. 
Lichidul devine de culoarea albastră. 
 
Experienţa 98. 
Soluţia de la experienţa 97 conţine atât sulfat de cupru cât şi sulfat de sodiu. 
Punând puţină soluţie într-o farfurie, după evaporarea apei, se formează cristale albe de sulfat de sodiu şi cristale albastre de sulfat de cupru. 
 
Experienţa 99. 
Se repetă experienţa 98, folosind pilitura de fier în loc de oxid de cupru. 
Se va forma sulfat de fier. 
Cum sunt cristalele? 
 
Experienţa 100. 
În soluţie de sulfat de cupru se pune puţină pilitură de fier şi se aşteaptă până la schimbarea culorii. 
Soluţia se va turna într-o farfurie şi se lasă să se cristalizeze sulfatul de fier format. 
 
Experienţa 101. 
Se va repeta experienţa 100 înlocuind pilitura de fier cu pilitură de zinc. 
Rezultatul experienţei va fi sulfatul de zinc. 
 
Experienţa 102. 
Carbonatul de zinc se va prepara din soluţia de sulfat de zinc de la experienţa 101 şi carbonat de sodiu. 
Se formează carbonatul de zinc care este insolubil în apă. 
 Se va filtra şi se va lăsa să se usuce, apoi se pune într-un borcan etichetat. 
 
Experienţa 103. 
Carbonatul de magneziu se poate prepara din sulfat de magneziu şi carbonat de sodiu. 
Ambele substanţe se vor dizolva în apă. 
Se va forma carbonat de magneziu sub formă de precipitat alb. 
 
Experienţa 104. 
Oxidul de zinc se poate prepara din carbonatul de zinc obţinut în experienţa 102, prin încălzire într-o eprubetă la flacăra unei lămpi de spirt. 
 
Experienţa 105. 
Oxidul de cupru se prepară prin descompunerea termică a carbonatului de cupru. 
Carbonatul de cupru se obţine amestecând soluţia de sulfat de cupru cu soluţia de carbonat de sodiu. 
Se va forma un precipitat, carbonatul de cupru, care se va filtra. 
 

Cu toate că sărurile se formează prin reacţia de neutralizare a acizilor cu bazele, soluţiile apoase ale unor săruri nu sunt neutre. 
 
Experienţa 106. 
Soluţia de sulfat acid de sodiu se testează cu hârtia de indicator. 
Cum este soluţia, acidă, neutră sau bazică? 
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Experienţa 107.  
Se va testa cu indicator şi soluţia de sulfat de fier. 
 
Experienţa 108. 
Se repetă experienţa 106 cu bicarbonat de sodiu.  
 
Seria 3. 

SUBSTANŢE GAZOASE 1. 
 
Substanţele gazoase pot fi substanţe simple (de exemplu oxigen, hidrogen, azot) şi substanţe compuse (de exemplu dioxidul de carbon). 
Aerul este un amestec gazos. El conţine azot, oxigen şi alte gaze.  

 
  
 
Experienţa 109.  
Într-o eprubetă umedă se pune pilitura de fier în aşa fel ca particulele să se lipească de peretele eprubetei. 
Apoi eprubeta se pune cu gura în jos într-un vas cu apă. 
Peste câteva zile nivelul apei se va ridica în eprubetă, ocupând locul oxigenului. 
Care este gazul rămas în eprubetă?  
Ce s-a întâmplat cu oxigenul din aer? 
 

Experienţa 110. 
Prepararea oxigenului se poate face din peroxid de hidrogen (20%), care se descompune în 
apă şi oxigen. 
Reacţia de descompunere poate fi accelerată de dioxidul de mangan (dioxidul de mangan se 
poate obţine dintr-o baterie epuizată, dar nu alcalină!). 
Într-un balon se pune dioxidul de mangan şi soluţia de peroxid de hidrogen.  
Balonul este închis cu un dop prin care trece un tub de sticlă, prelungit cu un tub de cauciuc al 
cărui capăt prin apă se introduce într-o eprubetă umplută cu apa şi ţinută cu gura în jos într-un 
vas cu apă. 
În această eprubetă se va culege oxigenul care înlocuieşte apa din eprubetă (se vor pregăti mai 
multe vase pentru culegerea oxigenului). 
Eprubeta umplută cu gaz se va astupa cu dop şi se va păstra pentru experienţele următoare. 
 
Experienţa 111. 
O aşchie de lemn incandescent se va introduce într-una din eprubete cu oxigen.  
Ea se va aprinde cu flacăra. 
Oxigenul întreţine arderea. 
 
Experienţa 112. 
Se va pregăti un borcan sau cilindru umplut cu oxigen, acoperit cu o placă subţire de metal sau cu un carton. 
Printr-o altă placă se trece coada unei linguri de ars cu o bucată de mangal incandescent. Când se introduce manganul incandescent în borcan , 
el se aprinde şi arde. După ardere se introduce în borcan puţină soluţie de apă de var şi borcanul închis se va agita.  
Ce se întâmplă cu soluţia de apă de var? 
 
Experienţa 113. 
Prepararea hidrogenului se poate face într-o instalaţie similară cu cea de la experienţa 110.  
Gazul şi în acest caz se culege deasupra apei, în eprubete din care apa va fi înlocuită de gaz. 
ATENŢIE! Hidrogenul cu aerul formează gaz detonant, care poate provoca ACCIDENTE. 
Experienţele se vor face departe de orice flacără deschisă sau sursă de căldură. 
Hidrogenul se va prepara cu ajutorul soluţiei de sulfat acid de sodiu şi granule de zinc, adăugând şi câteva picături de soluţie de sulfat de 
cupru. 
Hidrogenul fiind mult mai uşor decât aerul, se păstrează în eprubete cu gura în jos, bine astupate. 
 
Experienţa 114. 
Se poate încerca aprinderea hidrogenului la gura unei eprubete.  
Experienţa este FOARTE PERICULOASĂ! 
 
Experienţa 115. 
Hidrogenul poate fi turnat dintr-o eprubetă în alta. 
Cea goală se ţine cu gura în jos. 
 
Experienţa 116. 
Dacă se introduce o lumânare aprinsă într-un borcan umplut cu hidrogen, ţinut cu gura în jos, 
lumânarea nu va arde în atmosfera de hidrogen. 
 
Experienţa 117. 
Prepararea dioxidului de carbon se face într-un balon prevăzut cu un dop prin care trece un tub 
de sticlă îndoit şi prelungit cu un tub de cauciuc. 
Colectarea gazului nu se face deasupra apei, fiind că dioxidul de carbon este solubil în apă şi 
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reacţionează cu ea. 
Fiind mai greu decât aerul, dioxidul de carbon se poate colecta într-un pahar aşezat obişnuit dar 
parţial acoperit. 
Reacţia se face între carbonat de sodiu şi acid tartric. 
 
 
Experienţa 118. 
În paharul umplut cu dioxid de carbon se introduce o aşchie aprinsă. 
Flacăra se va stinge. 
 
Experienţa 119. 
Dioxidul de carbon obţinut de la experienţa 117 se va introduce în apa de var. 
Soluţia se va tulbura. 
 
Experienţa 120. 
Dioxidul de carbon de la experienţa 117 se va introduce într-o eprubetă care conţine apa colorată cu soluţie de turnesol albastru. 
Culoarea turnesolului se va schimba în roşu, deoarece dioxidul de carbon reacţionează cu apa, rezultând acid carbonic. 
  
Experienţa 121. 
Aerul conţine dioxid de carbon. 
Dacă într-un vas plat se lasă apa de var câteva zile, ea se va tulbura. 
 
Experienţa 122. 
Şi aerul expirat conţine dioxid de carbon. 
Dacă într-o eprubetă cu apă de var cu ajutorul unui tub se suflă aer din plămâni, soluţia se va tulbura. 
 
Experienţa 123. 
Arderea lumânării produce dioxid de carbon.  
Într-un borcan prevăzut cu un capac, se introduce o lumânare, care se prinde de un capăt al unei sârme. 
Capătul celălalt al sârmei trece prin capac.  
Lumânarea aprinsă se introduce în borcan. 
După un timp lumânarea se stinge. Oare de ce? 
Se îndepărtează lumânarea şi se introduce  puţină apă de var. 
Soluţia se va tulbura. 
 
Experienţa 124. 
Arderea spirtului din spirtieră produce dioxid de carbon. 
Spirtiera aprinsă se va acoperi cu un borcan. 
După stingerea spirtierei, borcanul se va lua repede, se va închide cu capac. 
Se pune în borcan apă de var. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 125. 
Răcoritoarele carbogazoase conţin dioxid de carbon. 
Într-un balon, ca la experienţa 117 se pune răcoritoarea. 
Capătul tubului se va introduce într-o eprubetă cu apa de var. 
Încălzind balonul se va constata degajarea dioxidului de carbon, care va tulbura apa de var. 
  
Experienţa 126. 
Dioxidul de sulf se poate prepara din soluţia de sulfit acid de sodiu, prin încălzire într-o eprubetă. 
Gazul degajat este toxic şi iritant (a nu se inspira) şi poate fi testat cu o hârtie de turnesol albastru umezit, la gura eprubetei. 
 
Experienţa 127. 
Dioxidul de sulf se poate prepara din sulfit acid de sodiu, şi cu ajutorul acidului tartric se poate testa ca la experienţa 126. 
 
Experienţa 128. 
Dioxidul de sulf se va prepara ca la experienţa 127 în instalaţie de la experienţa 117 şi gazul format se va introduce în apă colorată cu puţină 
soluţie de turnesol albastru. 
În urma reacţiei dintre dioxid de sulf şi apa, se formează acid sulfuros, iar turnesolul se înroşeşte. 
 
Experienţa 129. 
Acidul sulfuros preparat la experienţa 128 se poate testa şi cu ajutorul metiloranjului. 
 
Experienţa 130. 
Într-un pahar se pun câteva petale de flori de culoare albastră, peste care se toarnă acid sulfuros. 
În câteva ore petalele se vor decolora, datorită efectului dioxidului de sulf. 
 
Experienţa 131. 
Dioxidul de sulf se foloseşte şi pentru decolorarea lemnului şi a paiului. 
Să se repete experienţa 130 cu câteva bucăţi de paie. 
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SUBSTANŢE GAZOASE 2. 

 
 În cele ce urmează se va lucra cu două substanţe gazoase, acidul clorhidric şi amoniac. 

Ambele sunt substanţe compuse, acidul clorhidric este acid, iar amoniacul este bazic. 
Ele sunt folosite în laborator sub formă de soluţii apoase. 

 
Experienţa 132. 
Obţinerea acidului clorhidric gazos. 
Pe o bucată de hârtie să se amestece câte un vârf de spatulă de sulfat acid de sodiu şi clorura de 
sodiu (sare de bucătărie). Amestecul se introduce într-o eprubetă uscată, care se va închide cu un 
dop, prin care trece un tub îndoit. Capătul liber al tubului se va introduce într-o eprubetă uscată. 
Încălzind eprubeta cu amestecul de săruri, în cealaltă eprubetă se va colecta acidul clorhidric gazos. 
Eprubetele se închid şi gazul degajat se colectează în alte eprubete uscate. La gura eprubetei  cu 
acid clorhidric se ţine cu o hârtie de turnesol de culoare albastră, umezită. Acidul clorhidric 
schimbă în roşu , culoarea hârtiei. 
 
Experienţa 133. 
Solubilitatea acidului clorhidric în apă.  
Eprubeta umplută cu acid clorhidric gazos, închisă cu un dop, se introduce într-un vas cu apa, cu gura în jos. 
Când gura eprubetei este în apă se scoate dopul din eprubetă.  
Ce se va observa? 
 
Experienţa 134. 
Fântâna arteziană. 
Se va repeta experienţa 132, dar acidul clorhidric se colectează într-un balon. 
Balonul se închide cu un dop, prin orificiul căruia trece un tub subţiat la un capăt, cu capătul subţire spre interiorul 
balonului. 
Într-un vas mai mare se pune apă, în care se dizolvă puţin turnesol, iar după un timp se va observa ţâşnirea lichidului 
(ca o fântână arteziană), prin tub, în interiorul balonului. Culoarea turnesolului între timp se schimbă în roşu. 
 
Experienţa 135. 
Prepararea soluţiei de acid clorhidric. 
Se va repeta experienţa 132, dar colectarea gazului se face într-o sticlă umplută până la jumătate cu apă. 
Astfel se obţine soluţia de acid clorhidric. 
Sticla se va astupa şi se va eticheta. 
 
Experienţa 136. 
Prepararea clorurii de cupru. 
Într-o eprubetă se pune puţin oxid de cupru, peste care se toarnă din soluţia diluată de acid clorhidric, obţinută în experienţa 135 şi se va 
încălzi uşor. Se formează o soluţie de clorură de cupru, albastru verzuie. 
 
Experienţa 137. 
Prepararea amoniacului.  
Se va amesteca cu o baghetă în cantităţi egale, clorura de amoniu şi hidroxid de calciu, ambele solide. O fâşie de hârtie de turnesol, de culoare 
roşie umezită, se ţine deasupra amestecului. Schimbarea culorii în albastru, arată formarea amoniacului gazos (se va simţi şi mirosul neplăcut, 
iritant al amoniacului). 
 
Experienţa 138. 
Prepararea şi colectarea amoniacului. 
Se amestecă clorura de amoniu solid cu hidroxid de calciu solid şi amestecul se introduce într-o eprubetă prevăzută cu un dop, prin care trece 
un tub îndoit, prelungit cu un tub de cauciuc, capătul căruia se introduce în vasul colector (eprubetă, balon) ţinut cu gura în jos, deoarece 
amoniacul este mai uşor decât aerul. Eprubeta cu amestecul de sare se va încălzi. 
Umplerea vasului colector se verifică cu o hârtie de turnesol roşu. Vasul colector după umplere se închide cu dop. 
 
Experienţa 139. 
Solubilitatea amoniacului.  
Se va repeta experienţa 133, folosind amoniacul colectat de la experienţa 138. 
 
Experienţa 140. 
Se va repeta experienţa 134, folosind balonul umplut cu amoniac, dar soluţia de turnesol din vas, cu câteva picături de acid se va colora în 
roşu. 
 
Experienţa 141. 
Obţinerea soluţiei de amoniac se face ca în experienţa 135, dar gazul preparat va fi amoniacul ca în experienţa 138. 

 
Experienţa 142. 
Prepararea hidroxizilor metalici insolubili, se poate face din soluţiile sărurilor respective, la care se adaugă soluţia apoasă a amoniacului, care 
conţine hidroxid de amoniu. 
Se va prepara hidroxizi de magneziu  şi de aluminiu, folosind soluţia de sulfat de magneziu şi soluţia de alaun, la care se adaugă puţină soluţie 
de amoniac. 
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Experienţa 143. 
Neutralizarea acidului, format în soluţia sulfatului acid de sodiu, cu soluţia de amoniac. 
La soluţia sulfatului acid de sodiu se adaugă câteva picături de turnesol (culoare roşie) apoi se adaugă, cu ajutorul  unei pipete, picături de 
soluţie de amoniac, până la schimbarea culorii turnesolului în albastru violet. 
 
Experienţa 144. 
La soluţie de sulfat de cupru se adaugă câteva picături de soluţie de amoniac. Apare un precipitat albastru, peste care se toarnă din soluţie de 
amoniac, până la dispariţia precipitatului. 
 
Experienţa 145. 
Într-o eprubetă uscată se pune un amestec solid de clorura de sodiu şi sulfat acid de sodiu, în cealaltă eprubetă, un 
amestec solid de clorura de amoniu şi hidroxid de calciu. 
Ambele eprubete se vor încălzi. În ele se formează acid clorhidric gazos şi amoniac gazos. 
La întâlnirea celor două gaze, se formează un fum alb (clorură de amoniu). 
 

 
 
 
METALELE 

 Când un metal reacţionează cu acid se formează o sare şi se degajă hidrogen. 
 
Experienţa 146. 
Într-o eprubetă se prepară o soluţie de sulfat acid de sodiu, în care se formează acid sulfuric.  
În soluţie se pune puţin magneziu. 
Se va observa degajarea hidrogenului. 
 
Experienţa 147. 
Din soluţia obţinută în experienţa 146 se toarnă puţin într-o farfurie şi se lasă ca apa să se evapore. 
Se vor forma cristalele unei sări. 
Ce este sarea? 
  
Experienţa 148. 
Se va repeta experienţa 146 înlocuind magneziul cu pilitura de fier. 
După terminarea reacţiei (se opreşte degajarea de gaz) soluţia se păstrează. 
 
Experienţa 149. 
Se va repeta experienţa 147, folosind soluţia de la experienţa 148. 
Se vor forma cristale verzuie. Ce sunt acestea? 
 
Experienţa 150. 
Se încălzeşte un cui de fier curăţit de rugină, la flacăra unei spirtiere. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 151. 
O placă subţire de cupru se îndoieşte în forma de plic. 
Se va închide bine cu ajutorul unui ciocan. 
Se încălzeşte la flacăra unei spirtiere, până când se acoperă cu un strat negru de oxid de cupru. 
După răcirea plăcii, se deschide plicul. 
În interior de ce nu s-a înnegrit? 
 
Experienţa 152. 
Unele metale reacţionează cu apa. În câte o eprubetă cu apă, se pune pilitura de fier, magneziu şi cupru. 
Se va urmări fenomenul la rece, apoi se vor încălzi uşor eprubetele. 
Fiecare metal reacţionează cu apa? 
 
Experienţa 153. 
Aluminiul reacţionează cu soluţie apoasă a bazelor tari. Din carbonat de sodiu şi apă, se formează şi hidroxid de sodiu. 
În această soluţie se pune o bucată de aluminiu. Se va încălzi uşor. 
Ce fel de gaz se degajă? 
 
Experienţa 154. 
Ruginirea fierului. 
Într-o eprubetă uscată se pune pilitura de fier, într-o eprubetă umedă se pune pilitura de fier şi în a treia eprubetă cu apa se pune un cui de fier, 
acoperit cu apa până la jumătate. 
Eprubetele se lasă în repaus câteva zile. 
Ce se va observa? 
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FIBRELE 
 Unele fibre naturale sunt de origine animală cum sunt luna şi mătasea naturală, iar bumbacul are provenienţă vegetală. 
 Aceste fibre naturale parţial sau total au fost înlocuite cu fibre sintetice şi artificiale.  
 Tipul fibrei poate fi identificat cu teste nu prea complicate. 
 
Experienţa 155. 
Mătasea naturală. Se pune bucăţi de mătase într-o eprubetă, se va încălzi iar la gura eprubetei se ţine hârtie umezită de turnesol roşu. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 156. 
Lâna se testează la fel ca şi mătasea la experienţa 155. 
 
Experienţa 157. 
Bumbacul se testează ca la experienţa 155, folosind însă hârtia umezită de turnesol de culoare albastră. 
 
Experienţa 158. 
Să se examineze şi mătasea artificială ca în experienţa 155.  
Experienţa poate fi făcută cu bucăţi de pânză, sfoară şi piele. 
Ce se observă? 
 
 
Experienţa 159. 
Lâna nu este rezistentă faţă de hidroxid de sodiu. Din carbonat de sodiu şi apă se prepară într-o eprubetă soluţie de hidroxid de sodiu. În care 
se pune un fir de lână şi se încălzeşte. 
Experienţa se va repeta cu fir de bumbac. 
Compară cele două rezultate! 
 
Experienţa 160. 
Proba de ardere. 
Deasupra unei plăci metalice (ex. capacul unei cutii de conservă) se va arde câte o bucăţică de material de lână , mătase, bumbac, mătase 
artificială. Compară observaţiile! 
Experienţa 161. 
Testarea fibrelor sintetice . 
Se vor repeta experienţa 155 şi 160 cu o bucată de material din fibre sintetice. 
Ce se observă? 
 

COLORANŢI 
 Majoritatea coloranţilor utilizaţi în zilele de azi, sunt substanţe sintetice , obţinute pe cale chimică. 
Coloranţii naturali din fructe şi legume, nu sunt atât de rezistente, dar folosind metode adecvate de colorare şi vopsire, se pot ajunge la 
rezultate acceptabile. 
  
Experienţa 162. 
Să se înmoaie într-o soluţie de sulfat de cupru o bucată de textilă de lână sau bumbac, apoi să se spele cu apa.  
Sulfatul de cupru se poate folosi drept colorant? 
Experienţa se poate repeta şi cu turnesol. 
 
Experienţa 163. 
Să se folosească drept colorant suc de sfeclă roşie sau de prune, să se procedeze ca la experienţa 162. 
Culoarea este rezistentă? 
 
Experienţă 164. 
Să se folosească coloranţi naturali ca la experienţa 163, pentru vopsirea unei bucăţi de ,material din fibre sintetice. 
Ce se observă? 
 
Experienţa 165. 
Să se repete experienţa 163, dar soluţia în care a fost introdus materialul de vopsit , să fie încălzită până la fierbere. 
Încălzirea are efect asupra vopsirii? 
 
Experienţa 166. 
Să se repete experienţa 164, dar să se fiarbă colorantul. 
Ce se observă? 
  Unele substanţe care se adsorb bine pe fibrele de colorat, cum este ex. hidroxidul de aluminiu, ajută fixarea colorantului. 
 
Experienţa 167. 
Într-un pahar se pune soluţie de alaun şi puţină apa de var. 
Se va forma un precipitat gelatinos alb, hidroxidul de aluminiu. 
Se va turna un colorant natural peste precipitat. 
Ce se observă? 
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Experienţa 168. 
În paharul care conţine hidroxid de aluminiu şi colorant se introduce materialul de textile. 
Apoi se spală cu apă. 
Cum s-a fixat colorantul? 
 
Experienţa 169. 
Să se repete experienţa 168 cu material din fibre sintetice. 
Ce se observă? Se vor nota observaţiile! 
 
 

 V. REZULATATELE EXPERIENŢELOR 
Seria 1 

7. Filtratul este limpede, nisipul a rămas pe hârtia de filtru. 
10. Laptele nu se poate filtra. 
11. Se filtrează uşor.  
21. Piramide duble 
24. Pe hârtia de filtru rămâne carbonatul de cupru care se va spăla şi se  va usca. Filtratul conţine sulfatul de magneziu, care se poate 

cristaliza prin evaporarea apei. 
25. Pe hârtie apar pete de culoare albastră şi portocalie . 
27. Culorile se separă: pată verde, înconjurată cu inel roz. 
28. Sulfatul de cupru se înălbeşte, vaporii de apă se condensează pe părţile reci ale eprubetei. 
29. Sub acţiunea apei revine culoare albastră, amestecul se încălzeşte. 
30. Brun. 
31. Va fi negru. Carbonatul de cupru se descompune . 
32. Alaun şi sulfat de magneziu. 
33. Vaporii de apă se evaporă, rezidiul negru este carbonul. 
34. Rezidiul este cărbune. 
35. Apa se condensează pe părţile reci ale eprubetei. 
36. Metalul nu se topeşte, se înnegreşte. 
37. Ca la experienţa 36. 
38. Sârma devine incandescentă şi apoi se topeşte. 
39. Pilitura de fier arde cu scântei. 
40. Sârma de aluminiu se topeşte puţin, dacă flacăra este destul de fierbinte. 
41. Magneziul se aprinde şi arde cu o flacără albă, orbitoare, rămânând o pulbere albă. 
42. Clorura de amoniu se descompune în substanţe gazoase. 
43. Sarea este mai puţin solubilă ca zahărul. Oxidul de cupru este insolubil 
44. Bicarbonatul de sodiu este mai puţin solubil, decât clorura de amoniu, carbonatul de calciu este insolubil. 
46. Cantitatea mică de alaun se depune. 
47. Zahărul, sarea, nisipul sunt cristaline. Boia şi făina, amorf. 
48. Da. 
54. Cristalele cresc repede, lichidul se încălzeşte. 
 

Seria 2. 
56. Pe cui se depune un strat roşu, cuprul. 
57. Lichidul îşi schimbă culoarea din albastru în verzui. 
58. Metalul devine de culoare roşie (cuprul). Magneziu.  
59. Se va observa degajarea hidrogenului. 
61. Apare o substanţă neagră, apa de var se tulbură. 
63. Precipitat alb, carbonat de calciu se formează. 
64. Se formează precipitat roz, hidroxid de cobalt. 
66. Dispare gustul acru. 
67. Fiecare picătură lasă pată roşie pe hârtia de turnesol. Oţetul conţine acid acetic. 
68. Ambii indicatori devin roşii. 
70 Se degajă hidrogen. Sulfatul de cupru accelerează reacţia. 
71. Se degajă hidrogen. 
72. Cuprul nu reacţionează cu acid. 
73. Gazul este dioxidul de carbon. Stinge chibritul. 
75. În prezenţa apei de var turnesolul devine albastru, metiloranjul  portocaliu. 
76. Soluţiile de sodă de rufe, bicarbonat de sodiu de săpun, sunt alcaline (bazice). 
77. Turnesolul sub acţiunea apei de var şi a carbonatului de sodiu devine albastru. Sucul de fructe, lapte bătut şi apa minerală au 
caracter acid ( turnesolul în prezenţa lor este roşu). 
78. Tulburarea nu dispare la agitare. 
79. Turnesolul devine albastru. 
80. Sarea formată este tartrat de sodiu.  
82. Indicatorul sub acţiunea acizilor devine roşu, sub acţiunea bazelor verde. 
85. Acidul citric nu este acid tare. 
86. Apa de var se va tulbura. 
87. Apa de var se tulbură. 
88. Acidul clorhidric este mai bun. 
91. Indicatorul universal va fi albastru sau violet. Soluţia devine leşietică. 
92. Hidrogen. 
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94. Hidroxid de cupru. 
95. Precipitatul format, iniţial verzui, cu timpul devine brun. 
96. Hidroxid de aluminiu. 
99. Verzui. 
100. Nu este deosebire. 
104. Oxidul de zinc la cald este gălbui, la rece este alb 
106. Neutră. 
107. Turnesolul albastru se înroşeşte 
108. Soluţie alcalină (bazică) 
 

Seria 3. 
109. Pilitura de fier consumă oxigenul din aer, rămânând azotul. Din aerul aproximativ 1/5 este oxigen. Locul lui va fi ocupat de apă. 
111. Aşchia arde cu flacără. 
112. Manganul devine incandescent. Apa de var se tulbură. 
115. După ardere cu explozie a hidrogenului apar picături de apă. 
116. Lumânarea se stinge. 
118. Aşchia se stinge. 
122. Apa de var se tulbură. 
123. Lumânarea se stinge după consumarea oxigenului. Apa de var se tulbură. 
124. Apa de var devine tulbură. 
125. Apa de var devine tulbură. 
126. Turnesolul albastru devine roşu. 
129. Atât turnesolul, cât şi metiloranjul devin roşu. 
130. Floarea devine albă. 
132. Turnesolul devine roşu. 
133. Apa intră în eprubetă. 
134. Vezi capitolul VI. 
137. Turnesolul va fi albastru. 
139. Amoniacul. 
142. Hidroxidul de aluminiu şi de magneziu au culoare albă. Hidroxidul de mangan este brun. 
143. Vezi capitolul VI. 
144. Substanţa albastră este hidroxid de cupru. 
145. Gazele sunt: acid clorhidric şi amoniac. 
147  Sulfat de magneziu. 
149  Indicatorul universal este galben, datorită acidului. Cristalele verzuie sunt de sulfat de fier. 
150. Cuiul de fier se acoperă cu o pulbere neagră, oxid de fier. 
151. Pulberea neagră este oxid de cupru. În interiorul „plicului” nu se formează oxid de cupru, nu se înnegreşte. 
152. Numai magneziul reacţionează şi numai la cald. Se formează bule de hidrogen. 
153. Hidrogen. 
154. În eprubeta uscată pilitura de fier nu se rugineşte, în eprubeta umedă, da. Cuiul de fier se rugineşte până la nivelul apei. 
155. Amoniacul degajat colorează turnesolul în albastru. 
157. Turnesolul se înroşeşte. 
158. Mătasea artificială şi bumbacul se comportă la fel. 
159. Lâna se solubilizează, bumbacul nu. 
160.         Lâna arde încet, are miros de păr aprins. Mătasea naturală arde cu flacăra portocalie şi miroase ca lâna.  

        Bumbacul arde lăsând o cenuşă 
161. Fibrele sintetice la încălzire se topesc.  
162. Sulfatul de cupru nu este o vopsea bună. 
163/164. Aceşti coloranţi nu sunt rezistenţi. 
165/166. La încălzire coloranţi se fixează mai bine. 
167. Hidroxidul de aluminiu adsoarbe colorantul 
168/169. Vopseaua se îndepărtează mai greu. 
 
 

VI. EXPLICAŢII 
1/4 La explicaţia experienţelor de la seria 2 se poate citi despre aceste substanţe. 
5/6. Explicaţia la experienţa 24, 63, 64. 
7. Particulele nisipului sunt mai mari decât porii hârtiei. 
10. Particulele sunt atât de mici, că trec prin porii hârtiei. 
11. Vezi experienţa 7. 
25. Turnesolul înaintează mai repede în hârtie. 
27. Vezi experienţa 25. 
28. Sulfatul de cupru cristalin şi clorura de cobalt cristalin sunt cristalohidraţi, conţin apă. Prin evaporarea apei se obţin săruri anhidre, 

care au alte culori. 
29. Prin adăugarea apei are loc o reacţie chimică. 
31. Carbonatul de cupru se descompune în oxid de cupru (negru) şi dioxid de carbon. 
32. Multe săruri se cristalizează cu apa de cristalizare. Sarea de bucătărie însă nu. 
33. Zahărul conţine carbon, hidrogen şi oxigen. Prin încălzire hidrogenul şi oxigenul formează apă şi se evaporă. Carbonul rămâne. 
34. Acidul tartric conţine carbon, hidrogen , oxigen. Prin încălzire se carbonizează. 
35. Sulfatul de fier hidratat prin încălzire pierde apa de cristalizare. 
36. Flacăra nu este destul de fierbinte, ca să se topească cuprul. El se va oxida. 
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37. Fierul se va acoperi cu oxid de fier. 
38. Sârma de fier foarte subţire se topeşte. 
39. Particulele mici de fier se pot încălzi până la aprindere. 
41. Magneziul arde mai uşor decât fierul. Rezultă oxid de magneziu alb. 
42. Clorura de amoniu la cald se descompune în substanţe gazoase. Din aceste gaze se poate reface clorura de amoniu. 
43-46. Solubilitatea substanţelor depinde de felul substanţei şi de natura solventului. Soluţia saturată nu poate dizolva cantităţi noi de 

substanţă. În soluţii particulele substanţei dizolvate sunt atât de mici, că ele sunt invizibile. Trec şi prin porii hârtiei de filtru. 
48-49. La răcire rapidă cristalele sunt mai mici, la răcire lentă, cristalele cresc mai mare. 
57. Fierul a substituit cuprul din sulfatul de cupru. 
59. Hidrogenul cu oxigenul din aer formează un amestec detonant. 
61. La încălzire carbonatul de cupru se descompune în oxid de cupru şi dioxid de carbon, care va tulbura apa de var. 
62. În reacţie se formează un cristalohidrat. 
63-64. Are loc o reacţie de dublu schimb, dacă unul din produşi de reacţie este insolubil în apă sau o substanţă gazoasă. 
66. Gustul acru al acidului dispare, fiindcă bicarbonatul de sodiu neutralizează acidul. 
67-68. Acizi înroşesc turnesolul. 
70-71. Multe metale reacţionează cu acizii.  
73. Vezi experienţa 86-88.  
74. Hidroxidul de calciu este solubil în apă. Soluţia este alcalină  
75. În prezenţa bazelor turnesolul este albastru, metiloranjul portocaliu.  
77. Unele săruri nu numai că se dizolvă în apă, dar şi reacţionează cu ea, formând acid. 
78. Acidul şi baza reacţionează, rezultând sare şi apa. Reacţia se numeşte neutralizare. 
79. La neutralizarea acidului tartric rezultă tartraţi, din acid sulfuric sulfaţi. 
86. Acidul reacţionează cu carbonaţi, rezultând sare, apă şi dioxid de carbon.   
87. Se formează o sare-clorură de calciu. 
88. În urma formării sulfatului de calciu, insolubil în apă , care acoperă suprafaţa carbonatului, reacţia se opreşte. 
90. În urma reacţiei se formează carbonat de calciu insolubil în apă. 
92. Se formează hidrogen. 
93. Din grăsimi, cu hidroxid de sodiu rezultă săpun. 
95. La început se formează hidroxid de fier verzui, care la aer se oxidează dând un alt hidroxid de fier brun.  
104-105. Majoritatea carbonaţilor se descompun la cald, rezultând oxid de metal şi dioxid de carbon. 
106-108. Unele săruri reacţionează cu apa, soluţia va fi acidă sau bazică. 
 
Seria 3. 
109. Vezi în capitolul V. 
110. Dioxidul de mangan accelerează reacţia. El este un catalizator. În experienţa 70 catalizatorul a fost sulfatul de cupru. 
111-112. În oxigen, substanţele ard mai bine decât în aer, fiindcă în aer numai 20% este oxigen.  
113. Sulfatul de cupru este catalizator. 
114-115. Hidrogenul arde în oxigen, rezultând apa. 
116.         Lumânarea în hidrogen nu arde. 
118.         În pahar nu este oxigen. 
119.        Tulburarea este cauzată de carbonat de calciu. 
122. Aerul expirat conţine 4% dioxid de carbon, în aer 0,03% este. 
124.         La arderea combustibililor rezultă dioxid de carbon. 
126. Dioxidul de sulf cu apa formează acid sulfuros care înroşeşte turnesolul.  
130-131. Dioxidul de sulf decolorează coloranţii.  
132. Acidul clorhidric cu vaporii de apă din aer formează o soluţie fin divizată, o ceaţă. 
133. Acidul clorhidric se dizolvă foarte bine în apă, deja la gura vasului, producând  presiune scăzută în vas. Lichidul ţâşneşte în vas. 

Soluţia acidă formată colorează turnesolul în roşu.  
134. Vezi 133. Soluţia va fi bazică , turnesolul se albăstreşte.  
136. Se formează soluţia de clorură de cupru, verde.  
137. Amoniacul este o bază.  
143. Amoniacul reacţionează  cu acidul sulfuric dând sulfat de amoniu. 
144. În prezenţa amoniacului rezultă o substanţă complexă de culoare albastră. 
145.  La reacţia amoniacului gazos cu acid clorhidric gazos, rezultă clorura de amoniu solid, sub formă de fum. 
146-149. În aceste reacţii se formează săruri. Unele săruri nu dau soluţie neutră.  
150-151. Multe metale la încălzire reacţionează cu oxigenul din aer, rezultând oxizi metalici. 
157. Unele metale reacţionează cu soluţiile apoase ale bazelor rezultând hidrogen. 
155-161. Fibrele de origine animală conţin proteine, iar la încălzire se degajă amoniac.  
163-169. Coloranţii naturali nu se fixează destul de bine pe fibre, prin spălare se pot elimina. Hidroxidul de aluminiu ajută fixarea 

coloranţilor.  
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VOCABULARUL NOŢIUNILOR DE CHIMIE 
 
SARE ANHIDRIDĂ: sare fără apa de cristalizare 
ATOM: cea mai mică particulă materială, care participă în reacţii chimice 
DESCOMPUNERE: o substanţă se desface în două sau mai multe substanţe noi 
PRECIPITAT: substanţa insolubilă formată în urma unei reacţii chimice care s-a produs în soluţie 
REACŢIA DE DUBLU SCHIMB: din două substanţe compuse câte un element îşi schimbă locul 
DISTILARE: metodă de separare a substanţelor lichide, bazată pe diferenţa punctelor de fierbere. Lichidul prin încălzire fierbe, 
trece în stare de vapori, iar vaporii prin răcire se condensează şi trece în stare lichidă. 
COMBINARE: din două substanţe se formează una mai compusă. 
ELEMENT CHIMIC: substanţa formată din atomi identici 
ARDERE: reacţia cu oxigen, însoţită de degajare de lumină şi căldură 
REACŢIA DE ÎNLOCUIRE:  dintr-o substanţă compusă, un element este înlocuit cu altul 
CRISTALOHIDRAŢI: săruri care conţin apa de cristalizare 
VOLATIL:  se evaporă uşor 
INDICATOR:  substanţă care are culori diferite în prezenţa acizilor şi bazelor 
CATALIZATOR: substanţa care măreşte viteza reacţiei 
REACŢIE CHIMICĂ:  fenomen în urma căruia se formează substanţe noi 
APA DE CRISTALIZARE: apa ce intră în compoziţia unor substanţe cristaline (într-o anumită cantitate) 
CROMATOGRAFIA:  metodă de separare, bazată pe diferenţa de capacitate de adsorbţie 

   SOLUŢIE:  amestec omogen format din două sau mai multe substanţe 
SOLVENT: substanţa în care se poate dizolva o altă substanţă 
SUBSTANŢA DIZOLVATĂ: substanţă, care cu solvent formează o soluţie  
OXIDAREA: reacţia cu oxigen 

   EVAPORARE: trecerea substanţei din stare lichidă în stare gazoasă 
REDUCERE: îndepărtarea oxigenului dintr-o substanţă compusă  
NEUTRALIZARE: reacţia dintre o bază şi un acid (se formează sare) 
SUSPENSIE: amestec format dintr-un lichid şi particule foarte fine de substanţă solidă. 
FILTRAT: lichidul obţinut la filtrarea substanţei solide dintr-un amestec 
SOLUŢIA SATURATĂ:  soluţie în care nu se mai poate dizolva cantităţi noi de substanţă 
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