
Creați substante lipicioase fantastice!

Știința substantelor lipicioase

AVERTISMENT

Nerecomandat copiilor sub 8 ani. Produsul trebuie utilizat sub supravegherea unui
adult. Conține piese mici care pot fi înghițite. A se manipula cu grijă. Conține anumite
produse chimice care prezintă un pericol pentru sănătate. Citiți instrucțiunile înainte
de utilizare,  respectați-le și  păstrați-le pentru o consultare ulterioară.  Nu permiteți
produselor chimice să intre în contact cu părți ale corpului, în special cu gura sau
ochii. Nu permiteți copiilor mici sau animalelor să stea în zona experimentală. Nu
lăsați setul la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani. Ochelarii de protecție pentru
adulții  supraveghetori  nu  sunt  incluși.  Imaginea  este  oferită  numai  în  scop  de
informare; unele piese sau culori pot fi  diferite. Păstrați  aceste informații  pentru  o
consultare ulterioară.

1



Dragi părinți și supraveghetori,

Prin intermediul  jocului,  copiii  dezvoltă diverse abilități  cognitive.  Studiile științifice
arată că atunci când ne distrăm sau facem descoperiri în timpul unui experiment, se
eliberează un neurotransmițător, numit dopamină. 

Dopamina  este  răspunzătoare  pentru  emoții  precum  motivația,  recompensa  și
învățarea, iar de aceea aceste experiențe sunt legate de sentimente pozitive. Deci,
dacă învățarea este o experiență pozitivă, va stimula creierul  să dezvolte diverse
abilități. 

Așadar,  Science4you urmărește să creeze jucării educative care combină distracția
cu educația prin încurajarea curiozității și a experimentării.

Găsiți mai jos care abilități pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei jucării educaționale:
Abilități motorii, Concentrare,  Învățare, Creativitate, Abilități sociale

Caracteristica educațională reprezintă unul din punctele cheie ale jucăriilor noastre.
Obiectivul nostru este să oferim jucării care activează dezvoltarea abilităților fizice,
emoționale și sociale ale copiilor.

Aflați mai multe despre Activatorul Creierului în jucăriile Science4you la adresa:
www.science4youtoys.co.uk/brain-activator
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REGULI PRIVIND SIGURANȚA

- Kitul conține piese mici care pot fi  ingerate. În caz de înghițire, solicitați  imediat
asistență medicală.
-  Citiți  aceste  instrucțiuni  înainte  de  utilizare,  urmați-le  și  păstrați-le  pentru  o
consultare viitoare.
- Nu permiteți copiilor mici, animalelor precum și persoanelor care nu poartă ochelari
de protecție să pătrundă în zona experimentală.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Păstrați acest set experimental într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor sub 8
ani.
- Curățați tot echipamentul după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele sunt închise complet și depozitate corespunzător
după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele goale sunt scoase din uz în mod corespunzător.
- Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor.
-  Nu  utilizați  echipamente  care  nu  au  fost  livrate  cu  setul  sau  care  nu  sunt
recomandate pentru utilizare în instrucțiuni.
- Nu consumați alimente sau băuturi în zona de experimente.
- Nu permiteți intrarea substanțelor chimice în contact cu ochii sau gura.
- Nu reintroduceți produsele alimentare în recipientul original. Aruncați-l imediat.
- Aruncați orice aliment utilizat în timpul experimentelor.

INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

- În  caz de contact  cu ochii:  spălați  ochii  cu apă din  abundență,  ținând ochiul
deschis dacă este necesar. Solicitați imediat sfatul medicului.
- În caz de înghițire:  spălați gura cu apă din abundență. Beți apă proaspătă. Nu
induceți voma. Solicitați imediat sfatul medicului.
- În caz de inhalare: scoateți persoana la aer curat.
- În caz de contact cu pielea și arsuri: spălați zona afectată cu apă din abundență
timp de cel puțin 10 minute.
-  În  caz  de  dubii,  solicitați  imediat  sfatul  medicului.  Luați  substanța  chimică  și
recipientul acesteia cu dvs.
- În caz de accidentare, solicitați imediat sfatul medicului.

Numărul  de  telefon  al  centrului  naţional  de  informaţii  pentru  prevenirea
intoxicaţiilor sau al spitalului local. 
TELEFON: 021.318.36.06 
MAIL: infotox@insp.gov.ro
Prin intermediul acestora vi se pot oferi informaţii despre măsurile de luat în
caz de intoxicare.

În situații de urgență, sunați la
SUA 911 | UK 999 | Australia 000 | Europa 112
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LISTĂ DE SUBSTANȚE CHIMICE LIVRATE

Substanță chimică Formulă chimică Număr CAS

Clorură de calciu CaCl2 . 2H2O 10035-04-8 Avertisment

Frază de pericol:
H319: Provoacă iritarea gravă a ochilor.
Frază de precauție:
P264: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.
P280:  Purtați  mănuși  de  protecție/îmbrăcăminte  de  protecție/echipamente  de
protecție pentru ochi/echipamente de protecție pentru față.
Frază de precauție – Răspuns:
P305 + P351 + P338: DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de
câteva minute. Scoateți  lentilele de contact dacă este cazul și  dacă sunt ușor de
scos. Continuați clătirea.
P337+P313: Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul medicului/îngrijiri medicale.

Alginat de sodiu NaC6H7O6 9005-38-3

Scoaterea din uz a substanțelor chimice utilizate

Atunci când trebuie să scoateți din uz substanțe chimice, este
necesar să consultați reglementările naționale și/sau locale. În
orice caz,  trebuie să vă asigurați  că nu aruncați  substanțele
chimice în canalizare sau la coșul de gunoi. Pentru mai multe
detalii, adresați-vă unei autorități competente. Pentru scoaterea
din uz a ambalajului, utilizați punctele de colectare specifice.

Recomandări pentru adulții supraveghetori

Citiți și respectați aceste instrucțiuni, regulile privind siguranța și informațiile despre
acordarea primului ajutor și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.
Utilizarea  incorectă  a  substanțelor  chimice  poate  produce  răni  și  afectează
sănătatea. Efectuați numai acele experimente care sunt enumerate în instrucțiuni.
Acest set experimental este destinat utilizării doar de către copiii peste 8 ani.
Deoarece capacitățile copiilor variază foarte mult, chiar și în interiorul categoriilor de
vârstă,  adulții  supraveghetori  trebuie  să  dea  dovadă  de  discreție  în  selectarea
experimentelor care sunt adecvate și care prezintă siguranță pentru ei. Instrucțiunile
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trebuie să permită supraveghetorilor evaluarea oricărui experiment pentru a stabili
caracterul său adecvat pentru un anume copil.
Adultul  supraveghetor  trebuie  să  discute  avertismentele  și  informațiile  privind
siguranța împreună cu copilul sau copiii înainte de începerea experimentelor.
Zona din jurul experimentului trebuie păstrată fără obstrucții și la distanță de spațiul
de depozitare al alimentelor. Trebuie să fie bine iluminat și ventilat și în apropierea
unei surse de apă. Trebuie să se asigure o masă solidă, cu blat rezistent la căldură.

CONȚINUTUL KITULUI

Descriere: Cantitate:
1. Ochelari de protecție 1
2. Recipient din plastic 1
3. Mănuși de protecție 1
4. Colorant alimentar roșu 1
5. Colorant alimentar verde 1
6. Clorură de calciu 1
7. Flacon pentru soluția de alginat de sodiu 1
8. Alginat de sodiu 1
9. Căni de măsură mici, cu capace 2
10. Cană de măsură mare 1
11. Făină de porumb 1
12. Spatule din lemn 2
13. Pipete Pasteur 3
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1. Ce sunt polimerii?

Cuvântul „polimer” vine din greacă, de la  polumeres, care înseamnă „a avea multe
părți”. Polimerii sunt molecule foarte mari formate prin repetiția unor unități chimice
mici numite monomeri (mono în greacă înseamnă „unul”).

Gândiți-vă la atunci când vă jucați cu un puzzle (2D sau 3D). Fiecare piesă cu care
lucrați este un monomer și, când ați terminat puzzle-ul, aveți un polimer.

ȘTIAȚI CĂ …
Polimerii  sunt  molecule  gigant  și  greutatea  lor  este  mai  mare  decât  greutatea
moleculelor mici, așa cum sunt moleculele de apă?
Greutatea lor este cel puțin de 100 de ori mai mare.

Imaginea 1. Polimer
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2. Atomii și moleculele

Imaginea 2. Atom

Mai întâi,  trebuie să știți  ce sunt atomii și moleculele, ca să înțelegeți ce este un
polimer.

Priviți în jur! Există milioane de substanțe diferite: metale, materiale plastice, sticlă,
oameni, plante etc.

Fiecare  dintre  aceste  substanțe  sunt  alcătuite  din  particule  mici,  unite  laolaltă  în
diferite moduri.  Aceste particule poartă denumirea de atomi și  sunt cele mai  mici
particule de materie cunoscute până în prezent.

Fiecare atom este alcătuit dintr-un nucleu, format din protoni și neutroni, și electroni
care se învârt în jurul nucleului, formând un nor de electroni – norul electronic.

Protonii sunt încărcați cu sarcină pozitivă, electronii au sarcină negativă, iar neutronii,
așa cum reiese din denumire, nu sunt încărcați cu sarcină.

ȘTIAȚI CĂ …
Cei mai abundenți atomi din natură sunt carbonul (C), hidrogenul (H) și oxigenul (O)?
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Imaginea 3. Structura atomului
atom

electron
nucleu (protoni + neutroni)

Când  atomii  se  unesc,  prin  legături  chimice,  se  formează  moleculele. Aceste
molecule pot fi simple sau foarte complexe.

ȘTIAȚI CĂ …
Apa, așa cum o știm, este esențială pentru viață? Apa face parte din corpul nostru,
din alimentele pe care le consumăm și, de asemenea, este parte din atmosferă; așa
că apa este peste tot.

Aproximativ  2/3  din  suprafața  Pământului  este  acoperită  de  apă  și  acesta  este
motivul pentru care planeta noastră este de obicei denumită Marea Perlă Albastră.

Molecula  de  apă  este  probabil  cea  despre  care  ați  auzit  cel  mai  des.  Această
moleculă este alcătuită din doi atomi de hidrogen legați de un atom de oxigen (H 2O).
Există milioane de molecule de apă într-o singură picătură.

Imaginea 4. Moleculă de apă

ȘTIAȚI CĂ …
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Molecula peroxidului de hidrogen are un atom de oxigen în plus față de apă? 
Formula chimică a peroxidului de hidrogen este H2O2 . Așa cum o arată și denumirea,
este mai oxigenat (are un atom de oxigen mai mult) decât molecula de apă, având
doi atomi de hidrogen și doi atomi de oxigen.

Elementele chimice sunt substanțe formate numai de un tip de atom, precum fierul,
heliul și aurul. Pe de altă parte, compușii chimici sunt substanțe chimice formate din
atomi de tipuri diferite de elemente.

Imaginea 5. Reprezentarea unei molecule formate din mai mulți atomi.

ȘTIAȚI CĂ …
S-au descoperit 118 elemente diferite?
Le puteți găsi pe toate, alături de simbolul lor, în Tabelul periodic.
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Imaginea 6. Tabelul  periodic.  Unele exemple de substanțe formate din atomi  ale
substanțelor chimice menționate mai sus sunt: baloanele de heliu care au heliu la
interior:  barele  din  fier  formate  din  atomi  de  fier;  atomii  de  neon  utilizați  des  în
publicitate; firele de cupru formate din atomi de cupru.

Legături chimice

Rareori găsim atomii singuri în natură.

Tind să se unească prin forțele denumite legături chimice.

Există două tipuri de legături chimice: intramoleculare și intermoleculare.

Legăturile  intramoleculare  sunt  forțe  care  unesc  atomii  de  la  interiorul  unei
molecule și  are loc o împărțire a electronilor,  astfel  încât  atomii  au o încărcătură
electrică neutră.

Legăturile intermoleculare sunt forțele dintre mai multe molecule care formează o
anumită substanță. Puterea acestor forțe va defini starea materiei lor (solidă, lichidă,
gazoasă sau plasmatică).

3. Caracteristicile polimerilor

Polimerii sunt substanțe alcătuite din mai multe molecule, în care se repetă unul sau
mai multe tipuri de unități (monomeri). Polimerii sunt catene lungi, ale căror atomi
stau unul lângă altul, legați împreună precum cărămizile într-un zid.
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Imaginea 7. Reacția de polimerizare.
Monomeri

Polimerizare
Polimer

Imaginea 8. Polimeri

Când  mai  mulți  monomeri  se  unesc,  aceștia  formează  polimerii.  Prin  urmare,
polimerii au molecule mari.

4. Polimerii din viața de zi cu zi

Cu certitudine, nu v-ați gândit la compoziția multor obiecte din jurul nostru și care
sunt utilizate zilnic.

Ați putea fi surprins de cantitatea obiectelor compuse din polimeri.

În afara metalelor și compușilor organici, totul este realizat din materiale polimerice.

Polimerii pot fi clasificați în 3 categorii:
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- Termoplastici: în mod obișnuit denumiți materiale plastice, constituie partea majoră
a polimerilor comerciali. Aceștia sunt ușor de reciclat, pentru că pot fi compuși de
multe ori. Polimerii termoplastici pot prezenta diferite caracteristici, iar din acest motiv
pot fi maleabili, rigizi sau fragili.
- Termorigizi: sunt rigizi și destul de stabili la variații de temperatură

-  Elastomeri:  sunt  în  mod  obișnuit  denumiți  cauciuc  și  aparțin  unei  categorii
intermediare dintre materialele termoplastice și termorigide. Acești polimeri prezintă o
elasticitate ridicată.

Majoritatea polimerilor prezintă caracteristici precum:
- nu au greutate
- sunt greu de rupt
- sunt reciclabili
- sunt ușor de modelat
- sunt siguri și netoxici
- de lungă durată

Câteva exemple de polimeri:

- Proteinele din corpul uman

Imaginea 9. Piele umană

Imaginea 10. Proteine
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- Fibre textile: Nailon, poliester, Dacron etc.

Imaginea 11. Haine

Imaginea 12. Fibre sintetice

- Amidon

Imaginea 13. Cartofi, care conțin amidon

14



Imaginea 14. Polimer de amidon

- Anvelope

Imaginea 15. Anvelopă din cauciuc

- Vopsele

Imaginea 16. Cutie de vopsea

- Plastic
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Imaginea 17. Mărgele din plastic.

Imaginea 18. CD-uri

Imaginea 19. Sticle din plastic
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- Echipamente electrice

Imaginea 20. Priză electrică

După cum știți  deja,  în prezent  ar  fi  imposibil  pentru noi  să trăim fără produsele
realizate din materiale polimerice.

5. Starea fizică a  materiei

Orice  lucru  care  este  alcătuit  din  materie  are  masă  și  ocupă  un  spațiu.  Orice
substanță există în stare lichidă, solidă și gazoasă. Așa cum radierele, creioanele
sau apa pe care o beți sunt vizibile și palpabile.

Diferența dintre aceste 3 stări fizice este modul în care sunt dispuse moleculele și
atomii, forța pe care o au și, de asemenea, mobilitatea.

Solide
O substanță solidă are o formă și un volum definite și o rigiditate mai mare sau mai
mică.

În  stare  solidă,  atomii  sunt  alăturați,  legați  prin  forțe  puternice  care  îi  mențin  în
anumite  poziții.  Drept  rezultat,  moleculele  sunt  aranjate  în  modele  regulate,
repetitive.
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Lichide
Când o substanță este în stare lichidă,  are un volum definit,  dar nu are o formă
proprie, preluând forma recipientului în care se află. De exemplu, dacă turnați apă
(35,20 UK fl. Oz/1L) în alt recipient, aceasta va prelua forma recipientului, dar nu și
volumul.

Imaginea 21. Dispunerea particulelor în cele trei stări fizice principale ale materiei.

Stare solidă Stare lichidă Stare gazoasă
Fuziune Vaporizare
Solidificare Condensare sau lichefiere

Particule foarte apropiate Particule mai distanțate
Forțe puternice de legătură Forțe slabe de legătură
Auto-organizare mare a particulelor Auto-organizare a particulelor

Libertate mică de mișcare Libertate mare de mișcare
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Lichidele nu prezintă aceeași rigiditate ca solidele, din cauza faptului că moleculele
lor sunt mai distanțate între ele și, de asemenea, pentru că forțele lor sunt mai slabe
și, prin urmare, se rup constant. Acesta este motivul pentru care substanțele lichide
au o mai mare libertate de mișcare și sunt mai fluide.

Gazoase
Substanțele în stare gazoasă nu au formă și volum propriu, definit, ocupând toate
spațiile libere disponibile. De exemplu, dacă aveți gaz stocat într-un recipient pe care
îl deschideți, gazul se va elibera, dispersându-se și ocupând spațiul disponibil.

Moleculele, din gaze, sunt atât de larg dispersate și distanțate între ele încât practic
nu există nicio interacțiune între ele și, prin urmare, forma și volumul variază foarte
ușor.

ȘTIAȚI CĂ …
Prin  schimbările  de  temperatură,  materialele  solide,  lichide  sau  gazoase  își  pot
modifica și schimba starea fizică?
Apa,  de  exemplu,  poate  trece  în  aceste  3  stări  prin  creșterea  sau  scăderea
temperaturii.

De  exemplu,  dacă  introduceți  apa  în  frigider,  aceasta  se  va  solidifica  din  cauza
scăderii de temperatură. Trecerea din stare lichidă în stare solidă poartă denumirea
de solidificare.

Dar are loc și fenomenul opus. Dacă luați tava de cuburi de gheață și o scoateți din
frigider și scoateți un cub de gheață și apoi îl puneți la temperatura camerei, acesta
se  va  topi  deoarece  temperatura  camerei  este  mai  mare  decât  temperatura  din
frigider. Tranziția de la starea solidă la starea lichidă poartă denumirea de fuziune.

Dacă încălziți apă peste 100°C (212°F), aceasta va începe să fiarbă, adică va trece
în stare gazoasă.

Cu toate acestea, sub 100°C (212°F), apa trece din nou dintr-o stare în alta. Acest
proces poartă denumirea de  evaporare și este un fenomen natural, care se poate
observa de ex. la uscarea rufelor. Trecerea din stare lichidă în stare gazoasă poartă
denumirea de vaporizare.

Puteți observa acest proces prin încălzirea apei într-un vas și urmăriți apoi eliberarea
vaporilor de apă (abur).

Dacă acoperiți  vasul cu un capac, veți observa că atunci când vaporii  de apă se
răcesc,  se  condensează,  trecând  din  nou  în  stare  lichidă  și,  prin  urmare,  se
acumulează sub formă de picături pe capacul vasului.

Puteți  efectua acest experiment prin turnarea de apă foarte rece și observând că
după un timp se formează picături  la  exteriorul  cănii.  Acest  fenomen are loc din
cauza apei din aer care se condensează atunci când intră în contact cu suprafața
rece a paharului.
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Cu alte  cuvinte,  trece din  stare gazoasă în  stare lichidă,  iar  acest  proces poartă
denumirea de condensare.

Vâscozitate
Vâscozitatea  este  o  proprietate  a  fluidelor  (lichide  și  gaze)  care  determină
capacitatea acestora de a rezista la modificarea formei și propria lor mișcare.

De exemplu, uleiul de măsline rece prezintă o vâscozitate ridicată și curge foarte
încet, în vreme ce apa are un nivel mai mic de vâscozitate și, prin urmare, curge mai
ușor.

Imaginea 22. Ulei de măsline în apă.
Fluidele  cu  un nivel  ridicat  de  vâscozitate,  precum mierea,  rezistă  la  mișcare  în
vreme ce fluidele cu un nivel mic de vâscozitate, precum apa, curg ușor.

6. Substanțe vâscoase

Catenele lungi  ale  polimerilor  se mișcă atât  de încet  încât  fac polimerii  să curgă
foarte încet.  Cu cât catenele sunt mai  mari,  cu atât mai încet va fi  fluxul  și,  prin
urmare, polimerii vor fi mai vâscoși.

De aceea, unii polimeri arată ca o mucozitate sau ca saliva.

Cu cât sunt mai vâscoși, cu atât este mai amuzant să ne jucăm cu ei!
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Imaginile 23, 24 și 25. Exemple de substanțe vâscoase.

Aceste substanțe vâscoase se pot clasifica drept fluide ne-newtoniene. Un fluid ne-
newtonian este un lichid a cărui vâscozitate este variabilă, în funcție de forța care i se
aplică.

De exemplu, dacă realizați un amestec din făină de porumb și apă, veți observa că
atunci când este atins ușor, acest amestec se comportă ca un lichid subțire și apos.
Dar dacă i se aplică forță, se va comporta ca un solid. Unele exemple de fluide ne-
newtoniene sunt nisipurile mișcătoare, ketchup-ul sau lipiciul.

7. Substanțe și amestecuri

Știți ce este o substanță?

Utilizăm des acest cuvânt, dar probabil că nu știm ce definiție are!
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O substanță  este un material compus din numai un tip de molecule sau atomi. Are o
alcătuire specifică și proprietăți caracteristice.

Sunt de două feluri: substanțe simple și compuși.

Substanțele  simple  sunt  alcătuite  numai  dintr-un  singur  tip  de  atomi,  precum
oxigenul, care este format din atomi de oxigen, sau fierul, alcătuit numai din atomi de
fier.

Compușii  sunt alcătuiți din atomi diferiți, dar numai dintr-un singur tip de molecule,
precum apa pură.

Apa este alcătuită din doi atomi de hidrogen și un atom de oxigen, adică apa este
formată numai din molecule H2O.

Prin urmare, o substanță trebuie să fie întotdeauna pură! Când o substanță nu este
în  starea  sa  pură  se  numește  amestec  de substanțe.  Aceste  amestecuri  pot  fi
omogene sau eterogene.

Se spune că o substanță este omogenă atunci când două substanțe se amestecă
complet și este imposibil să fie distinse una de cealaltă, precum un amestec de apă
și zahăr.

În acest caz, zahărul se dizolvă complet în apă, formând un amestec omogen, numit
soluție.

Într-o  soluție,  substanța  dizolvată  care  este  într-o  cantitate  mai  mică  poartă
denumirea de solvat (în acest caz zahărul).
Pe de cealaltă parte, substanța în care se dizolvă solvatul și care este într-o cantitate
mai mare poartă denumirea de solvent (în acest caz, apa).

Un amestec este eterogen atunci când două substanțe nu se amestecă complet,
cum sunt apa și uleiul. Se spune că acestea sunt substanțe insolubile.

ȘTIAȚI CĂ …
Unele lichide nu se amestecă din cauza diferenței de densitate?
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În cazul apei și uleiului, uleiul are o densitate mai mică decât apa. Densitatea este
precum greutatea și, din cauză că uleiul este mai ușor decât apa, spunem că are o
densitate mai mică.

Ați  observat  că  materia  din  jurul  nostru  este  într-o  continuă  schimbare?  Puteți
observa toate aceste modificări în viața de zi cu zi, când se sparge un pahar, se
topește gheața sau se arde un chibrit. Aceste schimbări pot fi fizice sau chimice. 

Transformările fizice sunt considerate a fi acele transformări care au loc fără să se
formeze  substanțe  noi.  Așa  cum  este  cazul  schimbării  stării  fizice  (vaporizare,
solidificare,  condensare,  fuziune)  sau  dizolvarea  unui  solvat  într-un  solvent
(dizolvarea zahărului în apă).

Imaginea 26. Apa în fierbere este rezultatul unei transformări fizice.

Transformările chimice  au loc atunci când are loc formarea de substanțe noi din
substanțele inițiale care reacționează și formează o substanță nouă. Unele exemple
de transformare  chimică  sunt:  prepararea supei,  ruginirea  unui  cui  sau coacerea
fructelor.

Imaginea 27. Focurile de artificii sunt iarăși un rezultat al transformării fizice.

Într-o  transformare  chimică,  substanțele  inițiale  sunt  denumite  reactanți și
substanțele noi formate poartă numele de produși de reacție.

Aceste transformări chimice pot avea loc prin acțiune termică sau acțiune mecanică.

Reacțiile  și  transformările  chimice  au loc  și  pot  fi  influențate  de câțiva  factori,  și
anume:
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- Concentrația reactanților (de obicei, dacă le crește concentrația, vor fi mai multe
particule reactive la același volum și viteza de reacție crește și ea);

- Caracteristicile reactanților (de ex. dacă un reactant solid este rupt în bucăți mici,
aria suprafeței sale crește și viteza de reacție va crește și ea);

- Temperatura (de obicei, o creștere de temperatură este însoțită de orice creștere în
viteza de reacție, deși, după un anumit punct, se pot modifica unele dintre speciile
chimice);

-  Catalizatori  (ei  măresc  viteza  de  reacție  prin  scăderea  energiei  de  activare
necesare).

Imaginea 28. Reacțiile chimice în care are loc modificarea culorii.

Cum știm când are loc o reacție chimică sau o transformare chimică?

Pai, trebuie să ne folosim simțurile!

Prin urmare, știm că are loc o transformare chimică dacă apar:

- modificarea culorii
- emisie de gaze
- formarea unui solid/precipitat
- miros caracteristic
- formarea unei flăcări
- creșterea sau scăderea temperaturii
- dispariția reactanților inițiali/substanței

În  acest  kit  pentru  experimente  vom  efectua  transformări  chimice  care  poartă
denumirea  de  reacții  de  polimerizare,  prin  utilizarea  unor  reactivi  pentru  a
transforma substanțele utilizate în substanțe noi prin agregarea monomerilor.

Reacțiile de polimerizare constau în unirea moleculelor de apă (monomeri) ale unei
anumite substanțe prin acțiunea unei emulsii  sau a unui catalizator, care produce
formarea unui polimer.
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8. Substanțe și reactivi

Pentru a efectua experimentele din noul kit „Fabrica de materii vâscoase”, va trebui
să utilizați câteva substanțe.

Deși poate că nu știți ce sunt aceste substanțe, ele sunt prezente în alimentele din
fiecare zi. Alimentele au unele substanțe chimice care pot avea funcții variate.

Dacă doriți puteți verifica componența alimentelor voastre prin consultarea etichetei
de pe ambalaj.
Eticheta este o hârtie pe care veți găsi în alimente și substanțe și care vă oferă unele
informații suplimentare despre ceea ce este la interiorul ambalajului.

Imaginea 29. Eticheta unui produs chimic cu avertismente privind siguranța pentru
informarea utilizatorului.
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Imaginea 30. Eticheta produselor alimentare

Unele  dintre  cele  mai  importante  funcții  pe  care  le   pot  avea  aditivii  alimentari:
gelificare, conservare, intensificator de aromă, colorarea alimentelor, emulgatori etc.

a) Alginat de sodiu
Alginații  sunt  substanțe care aparțin grupei  de aditivi  alimentari  tip  gel,  și  anume
alginatul de sodiu, care se întrebuințează în unele alimente pentru a crea și a da
structură.

Această substanță este un polimer extras din  alge de mare. Apare ca o pulbere
inodoră și insipidă care poate avea o nuanță între galben și alb.
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Imaginea 31. Alge de mare de tipul Macrocysti, din care provine alginatul.

Este destul de solubil în apă (hidrosolubil) și are capacitatea de a forma o soluție
vâscoasă.

Puteți  găsi  alginat  de  sodiu  în  alimente,  precum lapte  cu  ciocolată  gata  făcută,
înghețate, cârnați gata făcuți și glazuri de prăjituri.

Imaginea 32. Lapte cu ciocolată gata făcută (un amestec care are de obicei alginat
de sodiu).

b) clorură de calciu

Clorura de calciu este o substanță care se poate găsi în apa de mare și care conține
calciu și clor, principalele sale două componente. Clorura de calciu este o sare.
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Imaginea 33. Clorură de calciu.

Această substanță se utilizează în industria alimentară drept conservant alimentar și
se găsește foarte frecvent în alimentele la conservă. Se utilizează adesea pentru
reacția cu alginatul de sodiu.

Imaginea 34. Conserva de ton este unul dintre alimentele ce conține clorură de
calciu.

c) gumă de guar

Guma  de  guar  este  o  proteină  extrasă  dintr-o  plantă  ce  poartă  denumirea  de
Cyamopsis tetragonolobus.

Se extrag semințele din această plantă și se produce o făină. Această făină poartă
denumirea de gumă de guar.
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Imaginea 35. Cyamopsis tetragonolobus, planta din care se extrage guma de guar.

Industria alimentară utilizează guma de guar ca agent de îngroșare pentru a conferi
textură și vâscozitate.

Este capabilă să lege ingredientele și poate reduce pierderile de apă și, din acest
motiv, este considerată îngroșător. Se folosește adesea în prăjituri și dulciuri.

Imaginea 36. Alimente ce conțin gumă de guar.

Salut, savantule!
Ești gata pentru cercetare?

Vezi în continuare ce experimente avem pentru tine!
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9. Experimente

Atenție, savantule!
Pentru  a  efectua  experimentele  4,  5  și  6  trebuie  să  realizezi  mai  întâi
experimentele 1, 2 și 3. Distracție plăcută!

Material inclus în kit.

Experimentul 1
Soluție de alginat de sodiu

Alginatul de sodiu este o sare organică extrasă din alge brune (și anume Macrocytis,
Fucus, Laminaria ascophilum),  care se găsesc în mările reci.  Formula sa chimică
este NaC6H7O6.

Cel  mai  adesea  se  prezintă  ca  o  pulbere  albă,  insipidă,  aproape  inodoră  și
hidrosolubilă. Este un agent de gelificare, pentru că permite formarea de geluri. 

Reacționează cu calciul, formând un gel termoireversibil (nu revine la starea lichidă
la căldură). Această formație geloasă va forma o peliculă ce îmbracă sferele rezultate
din sferificare (o tehnică de gelificare externă).

Aveți nevoie de: 
• Alginat de sodiu
• Flacon pentru soluția de alginat de sodiu
• Apă fierbinte

Pași:
1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. Turnați alginatul de sodiu în flaconul de 120 ml (4.22 UK fl. oz.).

3. Umpleți flaconul cu apă caldă, după cum este prezentat în imagine [120 ml (4.22
UK fl. oz.)].
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Atenție! Solicitați ajutorul unui adult pentru a nu vă opări.

Sugestie: dați  drumul  la  apă  înainte  de  a  așeza  flaconul  sub
robinet.

4. Așezați capacul pe flacon și agitați-l timp de 20 de minute sau
mai mult.

Sugestie: dacă doriți să așteptați până când alginatul de sodiu se dizolvă complet,
lăsați flaconul peste noapte și realizați experimentul a doua zi.

ȘTIAȚI CĂ …
Procedura se numește peste noapte? Este destul de utilizată de oamenii de știință în
experimentele  de  laborator,  precum  promovarea  creșterii  culturilor  de  bacterii.
Acestea sunt puse într-un incubator care are condițiile necesare pentru dezvoltare.

5. Soluția de alginat de sodiu este gata!

Observație: pe parcursul experimentelor, agitați flaconul înainte de fiecare utilizare.

Experimentul 2
Soluție de clorură de calciu
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Clorura de calciu este o soluție solubilă în apă. Este produsă din piatră de calcar,
care este o sursă bogată de calciu. Formula sa chimică este  CaCl2nH2O, iar „n”
variază de la 0 la 2.

De obicei, clorura de calciu se prezintă sub formă de cristale albe sau incolore și este
inodoră. Clorura de calciu este un compus higroscopic, adică absoarbe umezeala din
aer. Se dizolvă în apă și unește ingredientele, evitând separarea apei de amestec.

Este un agent de gelificare de utilizat strict cu alginații, care reacționează cu aceștia
pentru a forma geluri.

ȘTIAȚI CĂ …
Clorura de calciu este destul de utilizată în industria alimentară pentru producerea
brânzeturilor cărora le promovează coagularea?

Aveți nevoie de: 
• Flacon cu clorură de calciu
• Apă
• Cană de măsură mică

Pași
1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. Umpleți cana de măsură mică cu apă, până la 20 ml (0.7 UK fl. oz.) și adăugați-o
în  flaconul  ce  conține  clorură  de  calciu.  Efectuați  o  nouă  măsurătoare,  dar  de
această dată numai până la marcajul de 10 ml (0.4 UK fl. oz.). Adăugați tot în flacon.

3. Închideți flaconul și agitați-l de câteva ori până ce clorura de calciu este dizolvată
complet.
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Observație: dacă nu veți utiliza flaconul cu soluție de clorură de calciu pentru un
timp, este posibil ca pulberea să se depună pe fundul paharului. Asigurați-vă că îl
agitați de fiecare dată când trebuie să îl utilizați.

4. Soluția dvs. de clorură de calciu este gata!

Experimentul 3
Diluție de clorură de calciu

Aveți nevoie de: 
• Soluție de clorură de calciu
• Cană de măsură mică
• Cană de măsură mare
• Pipetă Pasteur
• Apă
• Recipient din plastic

Pași:

1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. Efectuați două măsurători în cana mică: una cu 20 ml (0.7 UK fl. oz.) și alta cu 10
ml (0.4 UK fl. oz.). Transferați apa din ambele măsurători în recipientul din plastic.

33



Sugestie: dați drumul la apă înainte de a așeza paharul sub robinet.

3. Cu grijă, deschideți flaconul în care ați preparat soluția de clorură de calciu.

4.  Cu  ajutorul  pipetei,  măsurați  3  ml  (0.2  UK  fl.  oz.)  de  soluție  și  turnați-o  în
recipientul de plastic.

Observație: păstrați separat această pipetă deoarece va fi utilizată numai cu soluția
de clorură de calciu.
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Sugestie: mai întâi, exersați cu apă ca să stăpâniți bine tehnica de pipetare. Apăsați
butonul  pipetei  și  țineți-l  apăsat.  Apoi  introduceți  vârful  pipetei  în  apă și  eliberați
butonul încet, până când pipeta atinge 1 ml (0.04 UK fl. oz.). Pentru a elibera apa
într-un alt recipient, trebuie doar să apăsați din nou butonul.

Tocmai ați  efectuat o diluție! Prin turnarea a 3 ml (0.16 UK fl.  oz.)  de soluție de
clorură de calciu în 30 ml (1.06 UK fl. oz.) de apă, ați obținut o diluție a soluției de
calciu.

Diluție
Diluția este o procedură foarte frecventă în practica de laborator, utilizată pentru a
crea soluții mai puțin concentrate, prin adăugarea de mai mult solvent în soluții gata
preparate.

De asemenea, realizăm diluții în viața de zi cu zi, cum ar fi atunci când adăugăm apă
în concentratul de suc.

Sugestie: puteți face până la 9 diluții noi. De asemenea, puteți face o diluție nouă de
fiecare  dată  când  o  diluție  devine  prea  murdară.  Deși  diluția  este  murdară,  va
funcționa în continuare.

În experimentele următoare, veți utiliza diluția de clorură de calciu. Când picăturile de
alginat adăugate în clorura de calciu nu vor mai forma un gel, atunci este timpul să
faceți o diluție nouă.

Atenție: păstrați diluția obținută pentru experimentul/experimentele următoare.
Nu lăsați la îndemâna copiilor mici și animalelor.

Experimentul 4
Monstrul multiplicator

Aveți nevoie de: 
• Soluție de alginat de sodiu
• Colorant alimentar verde
• Cană de măsură mică
• Spatulă din lemn
• Pipetă Pasteur
• Pipetă din soluția de clorură de calciu
• Recipient din plastic cu diluție de clorură de calciu (experimentul 3)

Pași

1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. În cana de măsură mică, adăugați 5 ml (0.18 UK fl. oz.) de soluție de alginat de
sodiu.

3.  Cu  ajutorul  pipetei,  adăugați  colorant  alimentar  verde  în  cana  de  măsură.
Amestecați bine cu spatula din lemn.
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4. Cu ajutorul pipetei din soluția de clorură de calciu scoateți 3 ml (0.11 UK fl. oz.) de
soluție din recipientul de plastic și adăugați-o în cana care conține soluția de alginat
de sodiu.

5. Agitați puțin cana pentru ca lichidul să cuprindă toată soluția de alginat de sodiu.
Așteptați câteva secunde.

6. Înclinați puțin cana pentru a îndepărta reziduurile de soluție de clorură de calciu în
recipientul  de  plastic.  Utilizați  spatula  de  lemn  pentru  a  vă  asigura  că  sunt
îndepărtate numai reziduurile de clorură de calciu.
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7. Țineți monstrul verde întotdeauna cu recipientul de plastic sub el. Strângeți-l și
lăsați-l să se scurgă în recipientul de plastic. Ce s-a întâmplat?

Observație: în cazul în care apa devine ușor verzuie, nu vă îngrijorați, este normal!

8. Monstrul verde s-a transformat în monștri mici.

Puteți explica ce s-a întâmplat?

Explicație:
Calciul prezent în soluție se leagă de moleculele de alginat, începând de la partea
exterioară a picăturilor, formând un strat care acoperă sferele. De aceea interiorul
sferelor este „gelatinos”.

Încet, clorura de calciu intră la interiorul picăturilor, întărind conținutul gelatinos.

37



Experimentul 5
Viermi colorați

Aveți nevoie de: 
• Căni de măsură mici
• Colorant alimentar verde
• Colorant alimentar roșu
• Spatule de lemn 
• Pipete Pasteur
• Pipeta din soluția de clorură de calciu
• Soluția de alginat de sodiu
• Recipient din plastic
• Soluția de clorură de calciu

Pași
1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. Așa cum ați aflat la experimentul 3, preparați o diluție de 3 ml (0.11 UK fl. oz.)
soluție de clorură de calciu în 30 ml (1.06 UK fl. oz.) de apă. Utilizați recipientul de
plastic pentru efectuarea acestui pas.

3. În fiecare din cele două căni de măsură, turnați 15 ml (0.53 UK fl. oz.) de soluție
de alginat de sodiu.

4.  Cu  ajutorul  pipetelor,  adăugați  colorant  alimentar  verde  într-o  cană  și  roșu  în
cealaltă. Amestecați bine. 

5. Asigurați-vă că spălați bine cele două pipete. Cu una dintre pipete, luați puțină
soluție din cana verde și cu cealaltă pipetă faceți la fel pentru soluția roșie.
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6. Așezați vârful pipetelor unul lângă celălalt și începeți, încet și continuu, să turnați
conținutul pipetelor în recipientul cu diluția de clorură de calciu.

7. Deplasați pipeta în cercuri pentru a crea viermi colorați. Este nevoie de o mare
dexteritate!

Sugestie: strângeți butonul pipetei în continuu și apoi îndreptați-l cu o strângere mai
mare.

Ați creat viermi colorați?

Mai este soluție de alginat roșie sau verde rămasă?

Așezați capacele pe căni și depozitați-le într-un spațiu aerisit și departe de alimente,
pentru că vor fi utile la un alt experiment.

Atenție: păstrați  pentru  experimentul/experimentele  viitoare.  Nu  lăsați  la
îndemâna copiilor mici și a animalelor și de asemenea departe de alimente și
băuturi.

Experimentul 6
Piatră alunecoasă de cărbune 

Aveți nevoie de: 
• Soluție roșu și verde rămasă de la experimentul 5
• Soluția de alginat de sodiu
• Colorant alimentar roșu
• Colorant alimentar verde
• Pahar de măsurare mare
• Spatulă din lemn
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• Recipient din plastic
• Pipete din soluția de clorură de calciu
• Soluție de clorură de calciu
• Pipete Pasteur

Pași:
1. Puneți-vă ochelarii de protecție și mănușile.

2. Utilizând cunoștințele de la experimentul 3, preparați o diluție de 3 ml (0.11 UK fl.
oz.)  de  soluție  de  clorură  de  calciu  în  30  ml  (1.06  UK fl.  oz.)  de  apă.  Utilizați
recipientul din plastic pentru a efectua acest pas.

3.Utilizați spatula din lemn pentru a colecta resturile de soluție roșie și verde de la
experimentul 5 într-o singură cană de măsură.

4. Adăugați puțin mai mult colorant alimentar verde și roșu și apoi adăugați soluția de
alginat de sodiu până la 15 ml (0.53 UK fl. oz.).

5. Amestecați bine până când obțineți un amestec maro/negru. Este culoarea ideală
pentru cărbune!

6. De la circa 1 cm (0.34 in) distanță față de recipientul cu clorură de calciu, turnați
amestecul direct din cană în recipientul din plastic.
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7.  Îndepărtați  „piatra  de cărbune”  din  recipient,  spălați-o  în  apă rece și  distracție
plăcută!

Observație: la final, spălați tot echipamentul pentru că este destul de murdar.

Experimentul 7
Aluat jucăuș

Aveți nevoie de: 
• Apă
• Făină de porumb
• Colorant alimentar roșu
• Bol sau vas
• Lingură
• Cană de măsură mică

Pași:
1. Puneți 5 linguri pline de făină de porumb în bol sau vas.

2. În cana de măsură mică, măsurați 25 ml (0.9 UK fl.oz) de apă și adăugați-o în
făina de porumb.

3. Cu ajutorul pipetei, adăugați câteva picături de colorant alimentar roșu. Amestecați
totul bine.

Aluatul jucăuș este gata!

Avertisment:  La  final,  aruncați  orice  produs  alimentar  utilizat  în  timpul
experimentului.

Observați cum se comportă aluatul jucăuș!
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- Dacă îl agitați încet, se comportă ca un lichid.
- Totuși dacă loviți aluatul cu pumnul, se va comporta ca un solid!
- Cu multă putere, este posibil să puteți realiza o bilă mică.
- Dacă îl scăpați, va deveni din nou lichid!

Explicație:
Acest aluat jucăuș este un fluid ne-newtonian, cu alte cuvinte, este un fluid a cărui
vâscozitate este variabilă, în funcție de forța care se exercită asupra sa. Și de aceea,
atunci când aplicați brusc forță asupra lui, devine solid, iar dacă îi dați drumul devine
din nou lichid.

Experimentul 8
Aluat de joacă făcut de casă

Aluatul  de  joacă  făcut  de  casă  este  un  experiment  foarte  ușor  de  experimentat
acasă, pentru că puteți utiliza materiale pe care le aveți cu siguranță în bucătărie.

Solicitați unui adult următoarele ingrediente și cât ai zice pește, veți avea un aluat cu
care să vă jucați.

Atenție! Chiar dacă materialele pe care le veți utiliza sunt destul de des prezente
într-o  bucătărie  și  se  folosesc  la  prepararea  alimentelor,  nu  veți  putea  mânca
rezultatul activităților științifice.

Metoda 1

Aveți nevoie de: 
• Bol sau vas
• Cană
• Lingură
• Făină de prăjituri
• Colorant alimentar
• Apă
• Ulei

Pași:
1. Turnați circa 125 ml (4.4 UK fl. oz.) de apă în cană.

2.  Adăugați  puțin  colorant  alimentar  până  când  sunteți  satisfăcuți  de  culoarea
obținută. (culoarea aluatului va fi ușor mai deschisă față de cea pe care o vedeți în
apă și în soluția de colorant alimentar).

3. În vas (sau bol), puneți 10 linguri de făină și apoi adăugați 2 linguri de ulei.
Acum pregătiți-vă să începeți lucrul, va trebui să băgați mâinile în făină.

4. Continuați să adăugați apă, puțin câte puțin (dacă este necesar, solicitați ajutorul
unui adult) și amestecați compoziția de apă și făină.
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5. La început va arăta ca un amestec păstos care se lipește de mâini, dar este în
regulă pentru că nu se va mai lipi.

6. Când aluatul este gata, veți putea face o minge mică cu mâna și nu se va mai lipi
de degete.
Dacă încă este lipicios, puneți o lingură de făină pe mâni și frecați-le pentru a scăpa
de aluatul de joacă rămas.

Avertisment:  La  final,  aruncați  orice  produs  alimentar  utilizat  în  timpul
experimentului.

Metoda 2
După cum ați văzut, acest experiment de a face aluat de joacă este atât de distractiv
încât vă vom arăta și alt mod de preparare.

Aveți nevoie de:
• Bol sau vas
• Tigaie mică
• Lingură de metal
• Făină de prăjituri
• Gelatină pulbere (plic), poate avea orice aromă
• Apă
• Ulei
• Cană

Pași:
1. Turnați circa 125 ml (4.4 UK fl. oz.) de apă în cană.

2. În tigaie, puneți 10 linguri de făină.

3. Adăugați plicul de gelatină pulbere în făina din tigaie.

4. Adăugați 2 linguri de ulei.

5. Adăugați puțină apă odată și amestecați cu lingura de metal.

6. Solicitați unui adult să încălzească tigaia la foc mic și continuați să adăugați apă și
să amestecați, până ce se leagă toate ingredientele și formează o pastă.
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7. Culoarea gelatinei va apărea în timp ce amestecul
se încălzește în tigaie.

Avertisment:  La  final,  aruncați  orice  produs
alimentar utilizat în timpul experimentului.

Observație: aluatul trebuie păstrat într-o cutie sau într-
o pungă, închisă, ca să dureze mai mult. Dacă lăsați
aluatul  în  aer  liber,  va  fi  mult  mai  vulnerabil  la
deteriorare.

JOC DE POTRIVIRE A UMBRELOR
Descoperiți care din contururile de mai jos corespunde
imaginii aluatului jucăuș.
Distracție plăcută!
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Găsește diferențele
Identificați fiecare diferență pe care o descoperiți în aceste două imagini.
Distracție plăcută!
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Sunt 6 diferențe 
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