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Umflați baloane fără să suflați 
și creați cristale de zahăr!

AVERTISMENT
Nu este adecvat pentru copiii  sub 8 ani. A se utiliza sub supravegherea adulților. Conține
unele substanțe chimice care prezintă pericole pentru sănătate. Conține piese mici care pot fi
ingerate și, de asemenea, prezintă muchii ascuțite. A se manipula cu grijă. Citiți instrucțiunile
înainte de utilizare, urmați-le și  păstrați-le pentru consultare viitoare. Nu permiteți  intrarea
substanțelor chimice în contact cu orice parte a corpului, mai ales cu gura și ochii. A se păstra
copiii  mici  și  animalele  la  distanță  de Experimentule.  A nu se  lăsa setul  experimental  la
îndemâna copiilor sub 8 ani. Protecția oculară pentru adulții supraveghetori nu este inclusă.
Imaginea  este  oferită  numai  în  scop  de  informare;  unele  piese  sau  culori  pot  fi  diferite.
Păstrați aceste informații pentru consultări viitoare.

Laboratorul de chimie

Ştiință Explorează lumea
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REGULI PRIVIND SIGURANȚA
- Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Țineți copiii mici, animalele și persoanele care nu poartă protecție pentru ochi la distanță de 
zona experimentală.
- Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.
- Păstrați acest set experimental și cristalul/cristalele finale într-un loc care să nu fie la 
îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Curățați toate echipamentele după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele sunt închise complet și depozitate corespunzător după 
utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele goale sunt eliminate corespunzător.
- Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor.
- Nu folosiți 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 înlocuiți produsele alimentare în recipientul original. Aruncați-l imediat.
- Nu aplicați nicio substanță sau soluție pe corp.
- Nu dezvoltați cristale în locuri în care circulă alimente sau băuturi ori în dormitoare.
- Aveți grijă la manipularea cu apă și substanțe fierbinți.
- Asigurați-vă că în timpul cultivării cristalelor recipientul cu lichide nu se află la îndemâna 
copiilor sub 8 ani.

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. A nu se induce 
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.

Scrieți numărul de telefon al centrului local de otrăviri sau al spitalului în spațiul de mai jos. De
acolo puteți obține informații despre măsurile de combatere în caz de otrăvire.

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

Sulfat de amoniu și fier(III) NH4 Fe(SO4) 2 •12H2O 7783-83-7

Avertisment
Frază de pericol
H315: Produce iritația pielii
H319: Produce iritații severe ale ochilor.
Frază de precauție – Răspuns
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE INTRARE ÎN OCHI: clătiți cu grijă cu apă timp de câteva 
minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și se pot scoate ușor. Continuați clătirea.

Acid citric C6H8O7 77-92-9

Avertisment
Frază de pericol
H319: Provoacă iritații severe ale ochilor.
Frază de precauție – Prevenție
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: ÎN CAZ DE INTRARE ÎN OCHI: clătiți cu grijă cu apă timp de câteva 
minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și se pot scoate ușor. Continuați clătirea.
P337+P313: Dacă iritația ochilor persistă, solicitați îngrijiri medicale / consult medical.

Hexacianoferat de potasiu
(III) (ferocianură de

potasiu)
K4(Fe(CN)6).3H2O 14459-95-1

Avertisment
Frază de pericol:
H412: Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată
Frază de precauție – Prevenție  :
P273: A se evita eliberarea în mediu

Carbonat de sodiu Na2CO3 497-19-8

Avertisment
Frază de pericol
H319: Provoacă iritații severe ale ochilor
Frază de precauție – Prevenție:
P260: A nu se inhala praful/fumul/gazele/ceața/vaporii/spray-ul
Frază de precauție – Răspuns:
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE INTRARE ÎN OCHI: clătiți cu grijă cu apă timp de câteva 
minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și se pot scoate ușor. Continuați clătirea.
Turnesol pulbere 1393-92-6
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ELIMINAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE UTILIZATE
Atunci când trebuie să aruncați substanțele 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 eliminarea ambalajului, folosiți punctele de colectare specifice.

RECOMANDĂRI PENTRU ADULȚII SUPRAVEGHETORI
Citiți și urmați aceste instrucțiuni, regulile privind siguranța și informațiile despre acordarea
primului ajutor și păstrați-le pentru 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 numai de către copiii peste 8 ani.
Deoarece capacitățile copiilor variază foarte mult, chiar și la 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  trebuie  să  permită
supraveghetorilor  evaluarea  oricărui  experiment  pentru  a  stabili  adecvarea  lui  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 menținută fără obstrucții  și  la distanță de spațiul  de
depozitare a 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.
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CONȚINUTUL KITULUI

Descriere: Cantitate:
1. Ochelari de protecție
2. Halat de laborator
3. Pipete
4. Căni de măsură
5. Capace pentru cănile de măsură
6. Sulfat de amoniu și fier(III) (sare Mohr)
7. Ferocianură de potasiu
8. Acid citric
9. Carbonat de sodiu
10. Turnesol pulbere
11. Lingură de plastic
12. Capace eprubete
13. Eprubete
14. Sticlă pentru turnesol
15. Benzi de pH
16. Mănuși de protecție

1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
5
5
1
5
1
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Link-ul de mai jos vă va da toate detaliile de teorie relative la experimentele din acest manual.

1. Experimente
La efectuarea experimentelor în care este necesară o eprubetă de stabilizare, puteți construi 
un stativ folosind plastilină.

Experimentul 1 - Soluție saturată
Ce vă trebuie:

 zahăr
 apă
 cană mare de măsură (100 ml)
 spatulă de lemn
 spatulă de plastic

Pași
1. Umpleți jumătate de cană cu apă.
2. Cu ajutorul spatulei de plastic, adăugați linguri de zahăr în cană.
3. Amestecați amestecul de apă și zahăr cu spatula de lemn.
4. Continuați să adăugați zahăr în amestec până ce devine imposibil să se poată dizolva 

mai departe.

Ce fel de soluție este?

Explicație:
Dacă se continuă adăugarea de zahăr și amestecarea soluției cu spatula de lemn, atingem 
un punct de saturație care face imposibilă dizolvarea întregii cantități de zahăr adăugate. Cu 
alte cuvinte, soluția devine saturată!

Soluție saturată: Soluția care conține cantitatea maximă de solvat într-un anumit volum de 
solvent la o temperatură anumită.
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Experimentul 2 - Solubilitate în apă

Contextul experimentului:
Experimentul  următor  se  bazează  pe  comportamentul  substanțelor  atunci  când  sunt
amestecate  cu apă.  Poartă denumirea de  solubilitate.  Pentru  a înțelege mai  bine acest
concept, să vedem mai întâi câteva proprietăți uimitoare pe care le are apa.

Apa – structură și proprietăți
Apa este una dintre cele mai importante molecule din corpul uman; 60-70% din corpul uman
este alcătuit din apă.

Imaginea 1. Structura moleculei de apă.

Proprietățile speciale constituie motivul pentru care apa joacă un rol atât de important în viața
ființelor umane și a lumii în general. Aceste proprietăți își au originea în structura chimică a
moleculei și în tipul de legături pe care le formează.

Apa este alcătuită dintr-un atom de oxigen (jumătate de moleculă O2) care se leagă de doi
atomi de hidrogen (H). Prin urmare, formula chimică este H2O.

Câteva dintre cele mai importante proprietăți ale apei sunt:
1. Apa nu are gust, miros și culoare; cu toate acestea, dacă ne uităm mai îndeaproape,

putem observa o schimbare ușoară de culoare în funcție de starea materiei (solidă,
lichidă sau gazoasă).

2. Din punct de vedere chimic, una dintre cele mai importante caracteristici este aceea că
apa este o moleculă polară, ceea ce înseamnă că electronii sunt distribuiți asimetric,
aceștia fiind pe partea oxigenului.

Polaritatea influențează modul  în care apa interacționează cu alte substanțe. Substanțele
alcătuite în molecule polare se dizolvă în apă, în timp ce substanțele nepolare, cum este
uleiul, nu se dizolvă.

Potrivit acestei proprietăți, putem clasifica substanțele în două grupe:

-  hidrofobe: de la  hydro  (apă) și  phobia (frică). Acestea sunt substanțele care resping sau
evită apa, ceea ce înseamnă că nu se dizolvă. Aceste substanțe sunt alcătuite din molecule
nepolare.
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- hidrofile: de la hydro (apă) și philia (iubire). Sunt substanțele care au o afinitate chimică cu
apa, ceea ce înseamnă că se dizolvă. Aceste substanțe sunt alcătuite din molecule polare.

3. Moleculele de apă sunt ținute laolaltă de forțele van der Waals, care sunt fundamentale
în determinarea caracteristicilor apei, precum tensiunea foarte mare de la suprafață.

Aceasta se referă la cantitatea de energie necesară pentru a „rupe” suprafața apei. Este o
proprietate fundamentală.

Un exemplu pentru tensiunea superficială ridicată este dat de insectele care pot merge pe
suprafața apei fără să o rupă și să treacă prin ea.

Imaginea 2. Insectă pe suprafața apei

4. De asemenea, apa are și o forță mare de adeziune (capacitate de a se lipi de ceva)
care, împreună cu coeziunea (unitatea moleculelor între ele) fac posibil fenomenul de
capilaritate, care înseamnă capacitatea apei de a curge prin sfidarea gravitației – de
exemplu urcarea în susul unui tub subțire de apă.

5. Punctul de fierbere: este temperatura la care o substanță se transformă din lichid în
gaz. 

Depinde de presiunea atmosferică: la nivelul mării, apa fierbe la 100°C (212°F), în vreme ce
în vârf de munte, unde presiunea atmosferică este mai  mică, apa fierbe la temperaturi mai
mici, de 68°C (154,4°F).

6. Apa are o capacitate calorică specifică înaltă care influențează abilitatea apei de a
absorbi căldura. Aceasta se datorează punților de hidrogen care țin laolaltă moleculele.

Apa este un foarte bun regulator termic și este datorită apei că temperatura de pe planeta
noastră este moderată. Puteți verifica capacitatea apei de a a absorbi căldura ori de câte ori
faceți duș.

Dacă nu vă ștergeți imediat, apa va începe să absoarbă căldura corpului și vi se va face frig.
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Această proprietate este cea care asigură și temperatura în zonele de coastă, care nu este la
fel de extremă ca în ținuturile celelalte.

7. Densitatea  apei  este  o  caracteristică  extrem  de  importantă  pentru  ființele  vii.
Densitatea apei este foarte stabilă și variază numai foarte ușor odată cu schimbările de
temperatură sau de presiune. 

Apa lichidă are o densitate minimă de 958,4 kg/m3 la 100oC (212oF).  Când temperatura
scade, densitatea crește (la 80oC [176oF], de exemplu, densitatea este de  971,8 kg/m3). 

Creșterea densității va fi constantă până ce temperatura atinge 4oC (39,2oF) care este punctul
de densitate maximă. 

Sub acea temperatură, densitatea scade din nou. Când are loc trecerea din stare lichidă în
stare solidă, are loc o scădere bruscă a densității. De aceea gheața (apă în stare solidă)
plutește pe apă, ca icebergurile din ocean.

Soluții
O soluție este un amestec omogen de două sau mai multe substanțe. Substanța care se
dizolvă poartă denumirea de solvat și este în general prezentă în cantități mici.

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le știți referitor la chimia soluțiilor este dat de
cantitățile relative ale solvaților în raport cu cantitatea de solvenți din amestec.

A spune că o soluție este diluată sau concentrată este relativ.

Când vreți  să fiți  preciși,  concentrația unei soluții  se exprimă în general prin procentul de
greutate sau volum al solvatului raportat la solvent.

De exemplu, o soluție apoasă de sare la 4% înseamnă că în fiecare 100 g de soluție, 4 g sunt
de sare și restul de 96 g este apă.

Soluție Solvent Solvat Exemple
Gazoasă Gaz Gaz Aer
Lichidă Lichid Lichid Alcool în apă
Lichid Lichid Gaz O2 în H2o
Lichid Lichid Solid NaCl în H2O

Legendă: NaCl - sare

Solubilitate
Solubilitatea se referă la cantitatea maximă de solvat care se poate dizolva într-un solvent la
o  anumită  temperatură.  Mai  mulți  factori  afectează  solubilitatea  unei  substanțe  și  este
necesar să ținem cont de ele la prepararea soluțiilor. Câteva dintre ele sunt:

Suprafața de contact: interacțiunea solvat-solvent crește odată cu zona de contact dintre
ele, ceea ce înseamnă că o substanță se dizolvă mai repede în formă de pulbere decât dacă
este sub formă de bloc.
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Amestecarea: la amestecarea unei soluții, noi straturi de solvat intră în contact cu solventul,
ceea ce permite dizolvarea mai rapidă a solvatului în solvent.

Temperatura: o temperatură mai ridicată crește motilitatea moleculelor, ceea ce înseamnă că
este mai ușor să se dizolve un solvat într-un solvent cald sau fierbinte decât într-un solvent
rece.

Presiunea: dizolvarea unui gaz în lichid (la temperatură constantă) este direct proporțională
cu presiunea apei; cu cât este mai mare presiunea, cu atât va fi mai mare solubilitatea în
lichid.

Efectuarea experimentului. 
Așa cum am văzut, substanțe diferite au o solubilitate diferită. În cadrul acestui experiment,
vom compara solubilitatea mai multor substanțe verificând care are nevoie de cel mai puțin
timp pentru a se dizolva și care necesită o durată mai lungă.

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 pipetă Pasteur
 cană de măsură
 sare
 drojdie
 bicarbonat de sodiu
 făină
 detergent pulbere
 grafit
 cretă
 suc de lămâie
 cafea
 zahăr
 piper negru
 cacao

Pași:
1. Cu ajutorul unei linguri de plastic, puneți o porție de substanță în cana de măsură.

Acum aceasta va fi cana A.
2. Umpleți altă cană cu apă. Aceasta va fi de acum cana B.
3. Cu pipeta Pasteur,  scoateți  apa din cana B și  puneți-o în cana A. În același  timp,

amestecați soluția cu lingura.
4. Observați ce se întâmplă și scrieți rezultatele.
5. Continuați experimentul, repetând acești pași cu restul substanțelor. Nu uitați să spălați

lingura și cana A foarte bine între experimente.

Care substanță s-a dizolvat cel mai repede?

Care substanță s-a dizolvat cel mai încet?

Care substanță nu s-a dizolvat?
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SFAT: nu uitați că trebuie să utilizați aceleași cantități din fiecare solvat și pentru solvent și să
faceți amestecurile în aceleași condiții pentru a avea un test just.

Experimentul 3 - Solubilitate: Cristale

Contextul experimentului
Majoritatea solidelor din natură sunt cristaline, ceea ce înseamnă că atomii, moleculele sau
ionii  lor  sunt  aranjați/aranjate  geometric  în  spațiu.  Această  structură  ordonată  nu  este
întotdeauna vizibilă cu ochiul liber, din vreme ce aceste solide sunt alcătuite din grupe de
microcristale organizate în moduri diferite, formând o structură policristalină aparent amorfă
(fără o formă precisă).

Ordinea care se găsește în multe solide vine în contrast cu dezordinea pe care o regăsim în
gaze și lichide. Când un solid nu are structură cristalină, se spune că este amorf.

Compușii, legați prin legături ionice, prezintă o structură organizată care poartă denumirea de
cristale.

Rețeaua de cristale este o dispunere a moleculelor care constă dintr-o structură cu un număr
nedefinit de ioni, în care numărul de sarcini negative este egal cu numărul de sarcini pozitive,
iar întregul este neutru din punct de vedere electric.

În acest experiment, vom folosi zahărul pentru a descoperi modul în care această substanță
se transformă în cristale. Un detaliu mic despre zahăr: zahărul pe care îl folosim în viața de zi
cu zi poartă denumirea științifică de sucroză. Este o dizaharidă, ceea ce înseamnă că este
alcătuit  din  două  zaharuri  simple:  glucoză  și  fructoză.  Formula  chimică  a  sucrozei  este
C12H22O11. 

Când dizolvăm această substanță în apă, pare că dispare. În realitate, este doar ascunsă și,
la evaporarea apei, reapare.

În anumite condiții, substanțele formează cristale care se pot observa cu ochiul liber.
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Efectuarea experimentului:
Vom dizolva câteva substanțe pentru a verifica unele dintre afirmațiile de mai sus.

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 pipetă Pasteur
 căni de măsură
 sare (NaCl)
 zahăr
 2 pahare de sticlă cu fund plat

Pași:
1. Cu ajutorul  lingurii  de plastic,  puneți  patru porții  de zahăr într-una dintre  cănile de

măsură. Aceasta va fi cana A.
2. Umpleți cealaltă cană de măsură cu apă caldă.
3. Repede  și  cu  ajutorul  pipetei  Pasteur,  puneți  o  parte  din  apa  caldă  în  cana  A și

amestecați soluția de apă cu zahăr. 

Dacă nu se dizolvă complet, mai adăugați apă până ce zahărul se dizolvă complet.

4. Turnați soluția într-unul dintre paharele de sticlă și lăsați-l să stea așa câteva zile.
5. Odată cu trecerea timpului,  apa se va evapora și cristalele de zahăr vor începe să

apară pe fundul paharului.
6. Repetați acești pași cu sarea (NaCl).

Cristalele formate de cele două substanțe se aseamănă?

Explicație:
În funcție de componentele lor și structura internă, substanțe diferite formează cristale diferite.
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Experimentul 4 - Cristale de zahăr

Avertisment: Aceste cristale de zahăr nu sunt comestibile.

Ce vă trebuie:
 tigaie
 lingură de lemn
 borcan de sticlă
 zahăr
 apă
 colorant alimentar
 țepușă de lemn

Pași:
1. Turnați un pahar de apă și două linguri de zahăr în tigaie.
2. Cereți unui adult să pună tigaia pe aragaz până ce fierbe apa. Amestecați în continuu

ca să nu se lipească nimic pe fund,
3. Luați tigaia de pe aragaz și adăugați mai mult zahăr, lingură cu lingură, până ce nu se

mai poate dizolva în apă.
4. Dacă vreți, adăugați niște colorant alimentar și amestecați.
5. Turnați  lichidul  în  borcanul  de  sticlă,  scufundați  țepușele  în  lichid  și  după  aceea

presărați-le cu și mai mult zahăr. Lăsați țepușele să se usuce.
6. Când s-au uscat, puneți-le din nou în borcan.
7. Puneți borcanul într-un loc întunecat timp de o săptămână sau până ce se formează

cristalele.

Imaginea 3. Cristale de zahăr

Explicație: 
Pe măsură ce se evaporă apa, substanțele dizolvate se precipită. Odată ce procesul începe
să  se  încetinească,  încep  să  se  formeze  cristalele.  Culoarea  lor  depinde  de  colorantul
alimentar folosit.
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Experimentul 5 - Acid sau bază

Ne putem folosi simțurile pentru identificarea substanțelor. Unul dintre simțurile pe care le
putem folosi este gustul. Acest simț ne permite să recunoaștem dacă o substanță este acidă
sau  nu.  O  puteți  face  cu  multe  substanțe,  dar  trebuie  să  fiți  siguri  că  sunt  comestibile,
altminteri poate fi foarte periculos. Nu gustați niciodată substanțe necunoscute sau despre
care nu știți să fie comestibile.

În chimie, se folosesc alte metode, mai științifice, pentru determinarea dacă o substanță este
acidă sau nu, indiferent dacă este comestibilă sau nu. Dacă vi s-ar cere să dați exemplu de
un acid, probabil că v-ați gândi la oțet sau lămâie. Sucul de lămâie și  oțetul  sunt acizi și
pentru a descoperi aceasta, trebuie doar să puneți o cantitate mică din ele în gură. Atunci
când ingerăm mâncarea, zonele de pe limba noastră, care poartă denumirea de receptori de
gust, o analizează și transmit informațiile către creier. Acești receptori percep numai patru
gusturi de bază: dulce, sărat, amar și acid.

Imaginea 4. Detectarea aromelor de către limbă.

Dar în chimie conceptul de acid este mult mai complex și, de-a lungul istoriei, au apărut multe
definiții și concepte diverse.

Definiția lui Lavoisier
Lavoisier a definit acizii în legătură cu cantitatea lor de oxigen sau „creatorul de acizi” - în
limba greacă, oxys înseamnă acid și ginomai înseamnă a crea. Această definiție a rămas un
adevăr absolut timp de mai bine de 30 de ani.

Definiția lui Liebig
Această definiție a fost enunțată în 1838 și a pus capăt distincției dintre acizii bazați pe oxigen
și acizii bazați pe hidrogen folosită anterior. 

Potrivit lui Liebig, acidul este substanța care conține hidrogen care poate fi substituit de un
metal. Definiția a fost utilizată până la adoptarea definiției lui Arrhenius.

Definiția lui Arrhenius
Această definiție i-a adus lui Arrhenius Premiul Nobel pentru Chimie în anul 1903. Ea definea
reacțiile bazate pe acizi ca acele reacții în care acizii sunt elementele care se disociază în
apă  formând  ioni  de  hidrogen  (H+),  cunoscuți  apoi  și  purtând  denumirea  de  cationi  de
hidroniu (H3O+). Bazele sunt cele care formează anioni de hidroxid (OH-).
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Crearea apei din ioni de hidroniu și de hidroxid este reprezentativă pentru teoria lui Arrhenius:
H+ (H3O+) (aq) + OH-− (aq) ---> H2O

Definiția Brönsted-Lowry 
Această definiție se bazează pe capacitatea acizilor de a ceda bazelor ioni de hidrogen (H+)
care,  la  rândul  lor,  îi  acceptă.  Aceasta  este  ideea  fixării  protonilor  de  către  baze  prin
eliberarea protonilor de către acizi.

Definiția Brönsted-Lowry nu se referă la formarea sărurilor  și  apei,  ci  la formarea acizilor
conjugați și a bazelor conjugate produși / produse prin transferul unui proton de acid către
bază.

Urmează ideea că acidul este un compus care poate dona un proton și baza este un compus
care poate primi un proton (rețineți că protonul este o particulă cu sarcină electrică pozitivă,
care este prezentă în nucleul oricărui atom). 

Eliminarea H+ din acidul clorhidric (HCl) produce anionul de clorură (Cl- ).
Reacția este aceasta:

HCl ---> H+ + Cl-

Adăugarea de ioni de hidrogen (H + ) la anionul de hidroxid (OH - ) - o bază – produce apă:
H+ + OH-− ---> H2O

Un alt exemplu este fixarea amoniului (NH3 ) - o bază – pentru formarea cationului de amoniu
(NH 4+ ) - acidul său conjugat:

H+ + NH3 ---> NH4+

Această reacție poate avea loc în absența apei, cum este cazul în reacția dintre amoniu și
acidul acetic (CH 3 COOH).

Acidul acetic poartă denumirea de oțet și veți putea confirma următoarea reacție.

CH3COOH + NH3 ---> NH4
+ + CH3COO-

Această definiție oferă și o explicație pentru disocierea spontană a apei la concentrații mici de
ioni de hidroniu și hidroxid:

H 3O+ + OH -− ---> 2H2O

ȘTIAȚI CĂ …
Apa se poate comporta ca un acid sau ca o bază? Când o moleculă de apă funcționează ca
acid prin oferirea unui ion de H+ și formarea unei baze OH - , iar o a doua moleculă de apă
funcționează ca bază acceptând ionul de H+ și formând H 3 O + se numește amfoter.

Formula generală pentru reacțiile acid-bază, potrivit Brönsted-Lowry este:
AH + B ---> BH+ + A-

Unde AH reprezintă acidul, B reprezintă baza și BH+ reprezintă baza conjugată.
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Definiția lui Lewis
Definiția lui Lewis determină că o bază (baza lui Lewis) este un compus care poate dona o
pereche electronică și un acid (acidul lui Lewis) ca un compus care poate primi perechea
electronică menționată.

De exemplu, vom vedea următoarea reacție acid-bază:
HCl (aq) + NaOH (aq) ---> H2O (l) + NaCl (aq)

Ionul H+, fiind acidul, și ionul OH, care este alcaliul, are o pereche electronică care nu este
împărtășită.  Prin  urmare,  această  reacție  acid-bază,  potrivit  definiției  lui  Lewis,  constă  în
donarea perechii electronice de către OH- către ionul de H+.

Prin aceasta se formează o legătură între H+ și OH- care produce apă.

Conceptul de pH
Acesta  este  conceptul  utilizat  pentru  măsurarea  acidității  sau  bazicității  unei  soluții  sau
compus care este definită de cantitatea de H+ și de OH- prezentă în soluția sau compusul
respectiv(ă).

Dacă aveți o piscină sau dacă ați văzut pe cineva efectuând operațiile de întreținere pentru o
piscină, poate că ați observat că una dintre etape este de a măsura nivelul de pH al apei.

Aciditatea apei se măsoară pentru a putea fi menținută la niveluri care să împiedice apa să se
murdărească în parte din cauza prezenței animalelor mici sau plantelor.

Nivelul de aciditate trebuie, de asemenea, menținut în anumite limite care să nu dăuneze
sănătății.

Scara de pH a fost stabilită pentru calcularea nivelurilor de aciditate, fiind exprimată numeric
prin următoarea formulă:

pH = - log [H + ]

De asemenea, puteți calcula nivelurile de alcalinitate – exprimate prin scara pOH:
pOH = - log [OH - ]

pH + pOH = 14

Aceste formule se pot întrebuința pentru a găsi răspunsul la mai multe întrebări legate de
acizi și baze. Scara merge de la 0 (cel mai acid) până la 14 (cel mai bazic), 7 fiind considerat
nivelul neutru – în care cantitatea de H+ și cea de OH- sunt egale.

Probabil că ați auzit că nivelul de pH al pielii este de 5,5, prin urmare, ușor acid. Este nivelul
de aciditate al pielii cel care creează un scut împotriva atacurilor microorganismelor care nu
pot supraviețui în medii acide.

Aceasta este o scară pH cu exemple de mai mulți compuși frecvent întâlniți:
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Imaginea 5. Scară pH

Dizolvări
În ceea ce privește dizolvarea acizilor și bazelor:
- Dacă dizolvăm o substanță alcalină în apă pură, concentrația de ioni de hidroxid (OH - )
crește.  Pentru a menține echilibrul  ionic  al  apei,  trebuie să scadă concentrația  ionilor  de
hidroniu  (H 3 O + ).
-  Dacă dizolvăm o substanță  acidă în  apă pură,  protonii  (H  +  )  se separă;  prin  urmare,
creșterea concentrației acestora și reducerea concentrației de ioni de hidroxid (OH - ) pentru
atingerea echilibrului ionic al apei.

REȚINEȚI: echilibrul ionic al apei este:
2 H2O ---> H3O+(H+) + OH-

Deci, aveți următoarele relații:
- Avem o dizolvare acidă atunci când:
[H+] > [OH-]

- Avem o dizolvare neutră atunci când:
[H+] = [OH-]

- Avem o dizolvare alcalină atunci când:
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[H+] < [OH-]

Deoarece într-o dizolvare neutră în apă principiul este că [H3O+] = [OH-] = 10-7 M, avem:

- Dizolvare acidă când:
[H3O+] sau [H+] > 10-7 M ---> pH < 7
- Dizolvare neutră când:
[H3O+] sau [H+] = 10-7 M ---> pH = 7
- Dizolvare alcalină când:
[H3O+] sau [H+] < 10-7 M ---> pH > 7

Efectuarea experimentului:

AVERTISMENT: veți avea nevoie de ajutorul unui adult. Așa cum am mai spus, substanțele
pot fi acide sau alcaline. Să producem soluții cu substanțele pe care le folosiți în viața de zi cu
zi și să descoperim care sunt acide și care sunt bazice.

Ce vă trebuie:
 2 căni de măsură
 lingură de plastic
 benzi de testat pH-ul
 pipetă Pasteur
 suc de lămâie (acid citric)
 bicarbonat de sodiu
 sare 
 zahăr

Pași:
Prima parte: realizarea unei soluții acide

1. Stoarceți sucul din jumătate de lămâie într-o cană de măsură. Alternativ, dacă aveți
acid citric pulbere o puteți dizolva în cană cu puțină apă.

2. Acum puneți în lichid partea gri a benzii de testat pH-ul.

Explicație:
Banda își schimbă culoarea. Acum este galbenă. De ce? Am introdus hârtia de măsurat pH-ul
într-o soluție acidă care a determinat schimbarea culorii acesteia.
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Partea a doua: Prepararea unei soluții de bicarbonat de sodiu
3. Puneți niște bicarbonat de sodiu în cana de măsură și adăugați puțină apă. Amestecați

bine.
4. Puneți banda de testat pH-ul în cană și observați ce culoare are.
5. Cu ajutorul pipetei Pasteur, adăugați puțină soluție de bicarbonat de sodiu în soluția

acidă și observați cum își schimbă treptat culoarea prima bandă de testat pH-ul.

SFAT: pentru a obține o schimbare în sens opus a pH-ului soluției, puteți introduce mai întâi o
bandă de testat pH-ul în soluția alcalină și să măsurați nivelul de pH. 

După aceea, adăugați puțină soluție acidă în soluția alcalină și observați modificarea culorii.

Dacă banda de testat pH-ul nu funcționează corect, încercați să măriți concentrația soluțiilor
ceva mai mult prin adăugarea de mai mult acid citric sau de bicarbonat de sodiu.

Explicație:
Banda  își  schimbă  culoarea  pe  măsură  ce  adăugați  bicarbonat  de  sodiu  deoarece
bicarbonatul de sodiu este o bază și, pe măsură ce îl adăugați în acid, veți neutraliza soluția.

Dacă veți continua să adăugați bicarbonat de sodiu, va exista un punct în care indicatorul de
pH se va face verde. În acest punct, ați transformat o soluție acidă în soluție neutră.
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Experimentul 6 - Indicator pH natural

Prima parte: Preparați propriul indicator de pH natural!

Ce vă trebuie:
 varză roșie
 cuțit
 recipient mare și larg
 lingură de lemn
 apă caldă
 recipient cu capac

Pași:

Atenție: Cereți ajutorul unui adult

1. Puneți apă caldă într-un recipient mare și larg.
2. Cereți unui adult să taie varza roșie în bucăți mici și puneți-le în apă caldă.

3. Amestecați cu lingura de lemn timp de câteva minute.
4. Păstrați acest indicator într-un recipient cu capac, ca să îl puteți folosi în experimentele

următoare.

 Observați scara de pH pentru indicatorul natural de pH!

Imaginea 6. Scară de pH pentru indicatorul natural de pH.

Explicație:
Varza roșie are un contor natural de pH. Este un pigment care poartă denumirea de antocian,
care nu este solubil în apă. Când varza roșie este introdusă în apă caldă, separăm antocianul
de varza roșie și îl dizolvăm în apă. Moleculele de antocian își schimbă culoarea în funcție de
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pH-ul mediului în care este introdus. Acest pigment se găsește și în coaja de mere, fulgii de
porumb, struguri, floricelele de porumb și în prune.

A doua parte: Să testăm indicatorul natural de pH!

Ce vă trebuie:
 indicator natural de pH
 eprubetă
 spatulă de plastic
 pipetă Pasteur
 suc de lămâie (acid citric)
 bicarbonat de sodiu
 sare
 zahăr

Pași:
1. Puneți un volum mic din indicator într-o eprubetă, cu ajutorul pipetei Pasteur.
2. Stoarceți puțin suc de lămâie într-o cană.

OBSERVAȚIE: Alternativ, dacă aveți puțin acid citric pulbere îl puteți dizolva într-o cană cu
puțină apă.

3. Adăugați,  cu  ajutorul  pipetei  Pasteur,  3  picături  de  suc  de  lămâie  în  eprubeta  cu
indicatorul de pH.

 Ce observați? Ce culoare are indicatorul din varză roșie?

4. Puneți un volum mic de indicator în altă eprubetă.
5. Cu ajutorul  spatulei  de plastic, adăugați o cantitate mică de bicarbonat de sodiu în

eprubetă.

 Ce observi, savantule?
Care este culoarea rezultată?

6. Repetați pașii 4 și 5 pentru a testa sarea și zahărul cu ajutorul indicatorului natural de
pH.

 Care este pH-ul acestor substanțe?

Explicație:
Soluțiile care au un pH mai mic de 7 poartă denumirea de soluții  acide. Sucul de lămâie
conține un compus denumit acid citric. Așa cum o arată și numele, acest compus este un acid
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și, ca atare, va modifica culoarea indicatorului natural de pH într-o nuanță între roz și roșu, în
funcție de ceea ce se vede în imaginea 6.

Soluțiile  care  au un pH mai  mare de 7 poartă  denumirea de soluții  alcaline sau bazice.
Bicarbonatul de sodiu este o bază și, ca atare, va modifica culoarea indicatorului natural de
pH într-o nuanță între albastru și verde, în funcție de ce se vede în imaginea 6.

Substanțele care nu sunt nici acide, nici bazice, poartă denumirea de substanțe neutre. Sarea
și  zahărul  sunt  substanțe  neutre.  Prin  urmare,  ele  nu  vor  modifica  culoarea  indicatorului
natural de pH.

Comparați  culorile  pe  care  le-ați  obținut  cu  cele  de  pe  benzile  de  testat  pH-ul  de  la
experimentul 5 și, de asemenea, cu culorile de pe scara de pH (imaginea 7).

Experimentul 7 - Fabrica de gaze

Într-o reacție chimică, începem cu două sau mai multe substanțe, pe care le numim reactivi,
pentru a obține o substanță nouă – produsul – care va avea caracteristici distincte față de
oricare dintre reactivii inițiali. 

În acest experiment, vom testa două idei despre care am vorbit mai devreme: solubilitatea și
aciditatea.

Contextul experimentului:
Să repetăm unul dintre experimentele noastre anterioare, numai că, de data aceasta, îl vom
analiza din alt punct de vedere. Să vedem cum reacționează bicarbonatul de sodiu (NaHCO 3
) cu substanțele acide.

Veți vedea cum bicarbonatul de sodiu descompune și emite gaze (dioxid de carbon) atunci
când adăugăm suc de lămâie sau oțet.  Aceasta are loc deoarece aceste substanțe sunt
alcătuite din acizi dizolvați: acid citric (suc de lămâie) și acid acetic (oțet).

Reacția chimică care are loc este următoarea:
NaHCO3 + Acid --> Na-Acid + CO2 + H2O

Din această reacție vom obține doi produși, o sare acidă (Na-acid) care se dizolvă în apă
(H2O) și dioxid de carbon care, fiind un gaz, va produce bule în lichid.

ȘTIAȚI CĂ...
Gazul din băuturile gazoase se obține printr-un proces similar?

Efectuarea experimentului
Știați  că  puteți  produce  bule  prin  adăugarea  de  bicarbonat  de  sodiu  în  alte  substanțe
cunoscute? Să descoperim în care și să le testăm!
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Ce vă trebuie:
 cană de măsură
 oțet
 suc de lămâie
 suc de portocale
 suc de mere
 cola
 bicarbonat de sodiu

Pași:
1. Puneți niște bicarbonat de sodiu pe fundul cănii de măsură.
2. Adăugați niște picături de oțet.
3. Repetați experimentul cu suc de lămâie.
4. Repetați experimentul pentru a vedea dacă bicarbonatul de sodiu reacționează cu alte

băuturi acide precum sucul de mere, cola sau sucul de portocale.

Explicație:
În  acest  experiment  putem  observa  fenomenul  de  efervescență.  Cu  cât  este  mai  mare
concentrația de bicarbonat de sodiu, cu atât mai viguroasă va fi reacția.

Experimentul 8 - Efervescență (creare de bule)

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 2 eprubete
 bicarbonat de sodiu
 oțet
 suc de lămâie

Imaginea 7. Ingredientele folosite în experiment

Pași:
1. Puneți două linguri cu vârf de bicarbonat de sodiu într-o eprubetă.
2. Apoi turnați câteva picături de oțet în eprubetă. Ce se întâmplă?
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3. Repetați pașii cu cealaltă eprubetă și folosind suc de lămâie în loc de oțet. Are loc
aceeași reacție?

Explicație:
La amestecarea bicarbonatului de sodiu (bază) cu oțetul (acid acetic) sau cu sucul de lămâie
(acid citric), de formează un gaz care produce bule în lichid.

Procesul poartă denumirea de efervescență. Gazul care se formează poartă denumirea de
dioxid de carbon (CO2).

Experimentul 9 - Creare de spumă din apă

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 eprubetă
 bicarbonat de sodiu
 acid citric
 apă 

Pași:
1. Într-o eprubetă curată și uscată, turnați o lingură cu vârf de bicarbonat de sodiu.
2. Apoi, adăugați o lingură mare cu vârf de acid citric și observați ce se întâmplă. După

cum vedeți, nimic.
3. Acum  adăugați  puțină  apă.  Se  întâmplă  același  lucru?  După  cum  ați  văzut  în

experimentul anterior, conținutul eprubetei va face bule și se va forma spumă.

Imaginea 8. Adăugați apă peste bicarbonatul de sodiu și acidul citric.

Explicații:
Mulți compuși reacționează unul cu celălalt numai dacă se adaugă apă. Se dizolvă în apă în
același  mod în care o fac sarea și  zahărul.  Efervescența se produce atunci  când reacția
produce dioxid de carbon (CO2) de eliberat.
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Experimentul 10 - Gaz invizibil

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 eprubetă
 bicarbonat de sodiu
 acid citric
 apă
 chibrituri
 hârtie
 pipetă Pasteur

Pași:
1. Într-o  eprubetă  curată  și  uscată,  puneți  o  lingură  mare  cu  vârf  de

bicarbonat de sodiu.
2. Apoi, adăugați o lingură mare cu vârf de acid citric.
3. Tăiați un cerc în hârtie și faceți o gaură mică la mijloc,
4. Acum umpleți pipeta Pasteur cu apă și puneți-o în gaură (așa cum se

vede în figura din dreapta) și stoarceți conținutul acesteia în eprubetă.
Aveți grijă să nu lăsați să scape gazul care se formează.

5. După 10-15 secunde, îndepărtați hârtia și pipeta Pasteur și, cu ajutorul
unui adult, puneți cu atenție înăuntru un băț de chibrit aprins. Ce se
întâmplă? Chibritul se stinge repede, nu?

6. Acum puneți un chibrit  aprins în eprubeta goală. Cereți ajutorul unui
adult.

Se întâmplă același lucru? După cum vedeți, chibritul rămâne aprins.

Explicație:
Eprubeta „goală”,  de fapt,  nu este goală,  ci  conține aer,  care este un amestec din  două
elemente: oxigen și azot. 

Oxigenul este un element necesar în reacțiile de ardere și pentru respirație. În eprubeta cu
dioxid de carbon, dispare oxigenul necesar pentru ardere.

De ce?

Pentru că dioxidul de carbon este mai greu decât aerul și atunci când se formează împinge
tot oxigenul și îl dă afară din eprubetă. Dioxidul de carbon nu permite arderea și chibritul se
stinge.
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Experimentul 11 - Lumânarea

Ce vă trebuie:
 lingură de plastic
 eprubetă
 bicarbonat de sodiu
 oțet
 lumânare

Imaginea 9. Dioxidul de carbon sufocă flacăra lumânării

Pași:
1. Cereți  ajutorul  unui  adult  și  aprindeți  o  lumânare  mică  și  puneți-o  pe  o  suprafață

dreaptă.
2. Într-o eprubetă curată și uscată, puneți o lingură mare cu vârf de bicarbonat de sodiu.
3. Turnați câteva picături de oțet în eprubetă până ce apar bulele.
4. Pe măsură ce începe să se înalțe coloana de spumă, puneți gura eprubetei aproape

de flacără (cum se vede în imaginea 9).
5. Aveți grijă să nu vărsați lichidul peste lumânare. Ce se întâmplă? Flacăra se stinge.

Explicație:
Spuma este sufocată de dioxidul de carbon eliberat, formând un fel de capac peste flacără.

Experimentul 12 - Cum se umflă un balon fără să suflăm

Ce vă trebuie:
1. baloane
2. bicarbonat de sodiu
3. oțet
4. o bucată de sfoară
5. lingură de plastic
6. sticlă de plastic

Pași:
1. Umpleți sticla pe jumătate cu oțet. 
2. Folosiți cana mică de măsură și măsurați 10 ml de bicarbonat de sodiu. Turnați-l la

interiorul balonului.
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3. Acum  întindeți gura balonului peste partea de sus a sticlei (fără să vărsați conținutul).
Pentru o mai mare siguranță, legați o bucată de sfoară în jurul balonului și sticlei.

4. Turnați conținutul balonului în sticlă. Ce se întâmplă?

Imaginea 10. Procedura experimentului

Explicație:
La adăugarea de bicarbonat de sodiu (bază) în oțet (acid acetic) are loc o reacție chimică
care eliberează o cantitate mare de dioxid de carbon (CO2), suficient pentru a umfla balonul.
Experimentați   folosind alți acizi, de exemplu cu suc de lămâie în loc de oțet. Se întâmplă la
fel?
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Experimentul 13 - Extinctor de casă

Putem stinge flacăra unei lumânări fără să suflăm în ea?

Ce vă trebuie:
 bicarbonat de sodiu
 plastilină
 pai
 ață
 oțet
 1 sticlă mică de apă
 1 șervețel
 1 lumânare
 1 lingură de plastic

Pași: 
1. Puneți 4 lingurițe de bicarbonat de sodiu în șervețel. Folosiți ața și legați șervețelul,

închis, ca o punguță.
2. Puneți 5 lingurițe de oțet în sticlă.
3. Apoi, puneți punguța la interiorul sticlei astfel încât să stea în aer, cu o parte a aței

atârnând în afară (deasupra oțetului, dar fără să îl atingă).
4. Puneți  paiul  la  interiorul  sticlei  fără  să  atingă oțetul  și  puneți  plastilina  în  jurul  lui,

acoperind complet gâtul sticlei.
5. Acoperiți cu degetul capătul paiului și agitați sticla astfel încât să se amestece oțetul și

bicarbonatul de sodiu.
6. Luați degetul și direcționați gazul care iese din sticlă înspre lumânarea aprinsă. Cereți

ajutorul unui adult pentru manipularea lumânării.
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Imaginea 11. Extinctor de casă

Explicație:
Reacția chimică dintre bicarbonatul de sodiu (bază) și oțet (acid) formează dioxid de sodiu,
care umple recipientul și iese prin pai.

Deoarece dioxidul de carbon este mai greu decât aerul, când intră în contact cu lumânarea
aprinsă,  înlătură oxigenul și stinge lumânarea.
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Experimentul 14 - Mingi indecise

Ce vă trebuie:
 bicarbonat de sodiu
 apă
 oțet
 1 recipient mare
 bile de naftalină
 lingură de plastic

Pași:
1. Puneți  câteva  bile  de  naftalină  la  interiorul  recipientului  alături  de  2-3  lingurițe  de

bicarbonat de sodiu.
2. Adăugați apă până ce recipientul se umple pe 2/3.
3. După aceea, adăugați încet oțetul.

Imaginea 12. Reacția bicarbonatului de sodiu cu oțetul.

Explicație:
Reacția dintre oțet și bicarbonatul de sodiu formează dioxid de carbon (CO2) care aderă la
bilele  de naftalină,  făcându-le  să plutească și  să se scufunde aleatoriu,  când dioxidul  de
carbon este eliberat de pe bile.
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Experimentul 15 - Tăieței dansatori

Ce vă trebuie:
 bicarbonat de sodiu
 1 lingură de plastic
 oțet
 1 borcan de sticlă
 tăieței vermicelli

Pași:
1. Umpleți  borcanul  cu  apă și  adăugați  câțiva  tăieței,  rupți  în  bucăți.  Plutesc  sau  se

scufundă?
2. Scoateți tăiețeii din borcan și adăugați încet câteva lingurițe de oțet și bicarbonat de

sodiu.
3. Puneți din nou tăiețeii în apă. Ce observați?

Imaginea 13. Tăieței vermicelli

Explicație:
Deoarece tăiețeii sunt mai denși decât apa, au tendința să se scufunde. Dar dacă se adaugă
bicarbonat de sodiu și oțet, se eliberează dioxid de carbon (CO2).

Unele dintre aceste bule de gaz aderă la tăieței,  ceea ce îi  face să devină mai ușor și îi
determină să plutească. Când ajung la suprafață, bulele sunt eliberate în aer și tăiețeii devin
din nou mai grei și se scufundă.
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Experimentul 16 - Ouă prăjite la rece

Puteți  prăji  un ou fără să aveți  nevoie de tigaie, ulei  sau foc! Descoperiți  cum prin acest
experiment.

Ce vă trebuie:
 1 ou
 etanol (alcool 96%)
 1 farfurie

Pași:
1. Spargeți oul și puneți-l pe farfurie.
2. Apoi,  turnați  etanolul  deasupra  oului.  Aproape  că  începe  instant  să  se  facă  alb,

culoarea caracteristică ouălor fierte. Dar aproximativ o oră mai târziu revine la culoarea
inițială. Gălbenușul va rămâne lichid sub o peliculă albicioasă care arată ca albușul de
ou.

AVERTISMENT: Acest ou nu este comestibil!

Imaginea 14. Ou cu etanol

Explicație:
La fierberea unui ou, are loc o modificare structurală a proteinei. Acea modificare (denaturare)
se poate produce cu căldură, dar și prin adăugare de substanțe, cum este etanolul.

De asemenea, acest efect se poate produce dacă, înainte de adăugarea etanolului, se bate
oul. În acest caz, ați obține scrob, care va lua forma recipientului, așa cum se întâmplă cu
crema caramel.
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Experimentul 17 - Cazul interesant al laptelui

Ce vă trebuie:
 2 borcane
 lapte
 oțet
 suc de lămâie

Pași:
1. Turnați aceeași cantitate de lapte în fiecare dintre cele 2 borcane și apoi adăugați puțin

oțet într-unul și puțin suc de lămâie în celălalt.
2. Agitați ambele recipiente ca să se amestece ingredientele. Așteptați să se așeze.

AVERTISMENT: laptele este stricat, nu se poate consuma!

Imaginea 15. Lapte cu suc de lămâie

Explicație:
La fel cum s-a întâmplat cu oul, acidul din oțet (acid acetic) sau din lămâie (acid citric) poate
produce denaturarea unei proteine prezente în lapte și care poartă denumirea de cazeină.

Experimentul 18 - Cum să faci lipici din lapte

Ce vă trebuie:
 1/4 ceașcă de apă călduță
 2 linguri de lapte praf
 1 lingură de oțet
 1/2 lingură de bicarbonat de sodiu
 1 filtru de cafea
 1 recipient din sticlă
 1 pâlnie confecționată din partea de sus a unei sticle de plastic

AVERTISMENT: cereți ajutorul unui adult pentru acest experiment.

Pași:
1. Dizolvați laptele praf în apă călduță.
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2. Adăugați două linguri de oțet și amestecați bine.
3. Puneți la cuptorul cu microunde timp de 10 secunde și amestecați din nou,
4. Puneți filtrul de hârtie la interiorul pâlniei și filtrați soluția
5. Folosiți  apă ca să curățați  cana care a avut  lapte în  ea și  puneți  pasta albă care

rămâne în hârtia de filtru la interiorul  cănii.  Dacă pasta este prea groasă, adăugați
puțină apă.

6. Adăugați bicarbonat de sodiu și amestecați bine.

Explicație:
Cazeina este proteina principală din lapte. Deși  este solubilă în apă, solubilitatea ei  este
afectată prin adăugarea de acizi, precum oțetul. În acest caz, cazeina se separă de lichidul
din lapte. Prin adăugarea de bicarbonat de sodiu, se formează o sare de sodiu cu proprietăți
adezive, care formează un clei.

Experimentul 19 - De ce se fac merele maro?

Puteți conserva merele expuse la aer:

Ce vă trebuie:
 1 măr
 1 cuțit
 1 lingură
 folie de plastic
 suc de lămâie

PRECAUȚIE: cereți ajutorul unui adult pentru acest experiment

Pași:
1. Tăiați mărul în 3 bucăți, fără să-l cojiți.
2. Stropiți o bucată cu suc de lămâie, lăsați a doua bucată la aer și acoperiți-o pe a treia

cu folia de plastic.
3. Așteptați  câteva  minute  și  veți  observa  că  bucata  cu  suc  de  lămâie  și-a  păstrat

culoarea specifică.

Bucata care a fost învelită în folia de plastic s-a menținut și ea, iar bucata lăsată în aer liber s-
a făcut maro.

35



Imaginea 16. Măr care s-a păstrat și măr care nu s-a păstrat.

Explicație:
Multe fructe devin maro când se veștejesc. O parte majoră a acestui proces de veștejire este
cauzată de existența oxigenului în aer.

La fel ca merele, și alte fructe se pot păstra prin refrigerare, care încetinește procesul de
veștejire, sau prin izolare în folie de plastic, care împiedică contactul cu oxigenul.

În acest mod, bucata care a fost acoperit cu folie de plastic se va menține într-o condiție mai
bună decât cea care a fost lăsată la aer. Bucata care a fost acoperită cu suc de lămâie se va
prezenta, și ea, într-o stare mai bună.

Sucul de lămâie conține vitamina C (acid ascorbic), care este un antioxidant. Cu alte cuvinte,
împiedică sau încetinește efectul pe care  îl are oxigenul asupra fructelor.

Experimentul 20 - Soluție de turnesol

Temă: acizi și baze

Ce vă trebuie:
 etanol (alcool 96%)
 pipetă Pasteur
 1 sticlă pentru soluția de turnesol
 apă
 eprubetă
 capac pentru eprubetă
 turnesol pulbere
 lingură de plastic
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Pași:
1. Puneți 3 lingurițe de turnesol pulbere într-o eprubetă și adăugați

circa 3 cm de apă. Puneți capacul pe eprubetă și agitați. Lăsați să
stea o zi. 

2. A doua zi, transferați ușor soluția (care trebuie să fie albastru închis) în sticlă. Dacă
apar reziduuri negre în eprubetă, încercați să le blocați intrarea în soluție.

3. Adăugați în sticlă jumătate de pipetă Pasteur de etanol. Astfel soluția se va păstra mai
mult timp.

4. În final, puneți capacul ușor pe sticlă (rotiți capacul în sensul acelor de ceas).

Explicație:
Ați realizat o soluție prin dizolvarea unui solid (turnesol pulbere) într-un lichid (apă). Veți avea
nevoie de această soluție pentru o serie de experimente viitoare.
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Experimentul 21 - Aspectul culorii roșii

Temă: acizi și baze

Ce vă trebuie:
 oțet
 pipetă Pasteur
 capace de eprubetă
 eprubete
 apă 
 soluție de turnesol

Pași:
1. Umpleți eprubeta pe jumătate cu apă.
2. Adăugați  5  picături  de  soluție  de  turnesol.  Veți  vedea că se   vor  forma niște  nori

albaștri în apă.
3. Puneți capacul pe eprubetă, agitați-o și apoi puneți jumătate din această soluție în altă

eprubetă.
4. Adăugați câteva picături de oțet în prima eprubetă. Ce se întâmplă?

Imaginea 17. Adăugarea oțetului în soluția de turnesol.

Explicație:
La adăugarea câtorva picături de substanță acidă, precum oțetul, în soluția de turnesol, care
este de culoare albastră, această soluție devine roșie.
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Experimentul 22 - Modificarea culorii

Ce vă trebuie:
 oțet
 pipetă Pasteur
 eprubetă
 capac de eprubetă
 soluție de turnesol
 apă
 bicarbonat de sodiu
 lingură de plastic

Pași:
1. Preparați o soluție de turnesol diluată, umpleți eprubeta pe jumătate cu apă și adăugați

5 picături de soluție de turnesol.
2. Adăugați 2 picături de oțet pentru a face soluția să devină roșie. Transferați această

soluție în altă eprubetă și păstrați-o pentru experimentul următor.
3. Puneți  o linguriță de bicarbonat de sodiu în prima jumătate de soluție.  La agitarea

eprubetei, soluția se va colora în albastru.
4. Adăugați 2 picături de oțet sau puțin acid citric. Veți vedea cum culoarea soluției devine

iar roșie.

Explicație:
După cum ați putut vedea în experimentele anterioare, când soluția are o concentrație mai
mare de acid, devine roșie. Dar, când se adaugă o substanță bazică, precum bicarbonatul de
sodiu, aceasta va reveni  la o nuanță de albastru.  Dacă se mărește concentrația de acid,
soluția va deveni roșie.

Prin urmare, soluția va deveni albastră sau roșie dacă există o concentrație mai mare bazică
și, respectiv, acidă.

Experimentul 23 - Săpun albastru

Ce vă trebuie:
 puțin săpun solid
 oțet
 eprubetă
 capac de eprubetă
 soluție de turnesol
 pipetă Pasteur

Pași:
1. Adăugați  câteva  picături  de  oțet  în  eprubeta  cu  soluția  de  turnesol  de  la  ultimul

experiment. Va deveni de culoare roșu intens.
2. În cealaltă  eprubetă,  radeți  câteva fâșii  subțiri  de săpun și  diluați-le cu puțină apă

agitând bine.
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3. Adăugați această apă cu săpun în eprubeta cu soluție roșie pe care ați preparat-o în
experimentul anterior. Veți observa că soluția va deveni albastră. Și dacă adăugați mai
mult acid va reveni din nou la roșu.

Imaginea 18. Adăugare de acizi și baze în soluția de turnesol.

Explicație:
Apa cu săpun, la fel ca alți mulți detergenți și produse de curățare, are un comportament
foarte similar cu cel al bicarbonatului de sodiu, pentru că este tot o substanță bazică și, prin
urmare, responsabilă pentru culoarea albastră a soluției. La fel ca la ultimele experimente,
dacă adăugăm acid, soluția va deveni roșie.

Experimentul 24 - Un truc magic

Ce vă trebuie:
 acid citric
 eprubete
 capace de eprubetă
 soluție de turnesol
 pipetă Pasteur
 lingură de plastic

Pași:
1. Cu o pipetă Pasteur, adăugați 5 picături de soluție de turnesol în eprubeta cu apă.

Agitați încet. Este preparată „vopseaua albastră”.
2. În a doua eprubetă adăugați  o linguriță  de acid  citric.  Dacă sunteți  la câțiva metri

distanță de celelalte persoane, nu vor ști că aveți deja acid  în eprubetă.
3. Spuneți tare cuvintele magice: „Vopsea! Ascultă și supune-te, fă ce îți  spun și fă-te

roșie”. Transferați „vopseaua” albastră în „eprubeta goală” și agitați-o ușor.

Explicație:
Soluția de turnesol este albastră. Când adăugați această soluție în eprubeta cu acid citric,
devine roșie din cauza acizilor.
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Experimentul 25 - Aer magic

Temă: acizi și baze

Ce vă trebuie:
 soluție de turnesol
 acid citric
 bicarbonat de sodiu
 eprubete
 capace de eprubetă
 apă
 pipetă Pasteur

OBSERVAȚIE: Acest truc magic este oarecum dificil. Nu vă dați bătuți dacă nu funcționează
de prima dată.

Pași:
1. În eprubeta A, adăugați 5 picături de soluție de turnesol și apă, agitați ușor. Normal,

soluția va deveni albastră.
2. În eprubeta B, creați dioxid de carbon prin amestecarea unei linguri de bicarbonat de

sodiu cu acid citric.
3. Turnați dioxidul de carbon ca și când ar fi un lichid în eprubeta C. Nu lăsați amestecul

de bicarbonat de sodiu cu acid citric să cadă în această eprubetă. Țineți mâna peste
eprubetă (așa cum se demonstrează în imaginea 20) pentru a împiedica dioxidul de
carbon să scape.

4. Turnați dioxidul de carbon în soluția de turnesol din eprubeta A.
Puneți capacul și agitați viguros. Culoarea albastră va deveni treptat mai deschisă și, în final,
roșie. 

Dacă vreți să realizați acest experiment cu public, efectuați primii 3 pași fără să le arătați ce
faceți,  închideți  eprubeta  C cu un capac,  pentru  că  are  la  interior  dioxidul  de carbon,  și
efectuați ultimul pas în fața publicului.

Imaginea 20. Procedura experimentului
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Explicație
Așa cum este indicat de culoarea albastră care dispare, trebuie că este un acid prezent. S-a
format un acid carbonic la dizolvarea dioxidului de carbon în apă.

Apa carbogazoasă conține o cantitate considerabilă de dioxid de carbon care este introdus în
apă la presiune joasă. Din acest motiv, apa are o aromă ușor acidă și acesta este motivul
pentru care soluția de turnesol își schimbă culoarea din albastru în roșu.

Experimentul 26 - Modificarea culorii

Temă: soluție de turnesol

Ce vă trebuie:
 soluție de turnesol
 apă carbogazoasă sau carbonată
 eprubetă
 pipetă Pasteur

Pași:
1. Umpleți eprubeta pe jumătate cu apă carbogazoasă.
2. Adăugați 5 picături de soluție de turnesol. În ce culoare se transformă?
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Imaginea 21. Biuretă de laborator și sticlă cu apă carbonată.

OBSERVAȚIE: Dacă nu și-a schimbat culoarea în roșu, este pentru că apa carbonată este
prea proaspătă sau pentru că nu are o concentrație suficientă de dioxid de carbon.

Explicație:
La adăugarea soluției de turnesol în lichid, există o concentrație mai mare de acid carbonic și,
de aceea, soluția devine roșie.
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Experimentul 27 - Picăturile

Temă: acizi și baze

Ce vă trebuie:
 soluție de turnesol
 eprubete
 capace de eprubete
 bicarbonat de sodiu
 pipetă Pasteur
 apă carbogazoasă
 lingură de plastic

Pași:
1. Dizolvați 4 linguri de bicarbonat de sodiu într-o eprubetă plină pe jumătate cu apă.
2. Puneți capacul și agitați-o viguros până ce bicarbonatul de sodiu se dizolvă complet.

Aceasta va fi „soluția de pornire”.
3. În altă eprubetă, turnați puțină apă carbogazoasă și adăugați 5 picături de soluție de

turnesol.
4.  Acum, cu o pipetă Pasteur, adăugați, picătură cu picătură, din soluția de pornire în

cealaltă eprubetă, continuați să agitați ușor după fiecare picătură.

La  început,  veți  observa  un  nor  mic  albastru  care  va  dispărea  când  mișcați  eprubeta.
Continuați  să  adăugați  soluție  de  bicarbonat  de  sodiu  până  ce  culoarea  rămâne  de  un
albastru intens timp de peste 10 secunde.

OBSERVAȚIE: numărați picăturile pe care le adăugați în soluția de bicarbonat de sodiu.

5. Repetați procedura cu apă carbogazoasă care a fost lăsată deschisă mai mult timp
sau cu apă de la robinet. Încă o dată, țineți evidența numărului de picături pe care le
adăugați în soluție.

Explicație:
În apă există dioxid de carbon, acesta va anula efectul soluției pe care o adăugați. Inițial, la
adăugarea picăturilor, culoarea este albastră deoarece în acest punct concentrația de dioxid
de carbon este mare. Cu toate acestea, după agitare, lichidele se amestecă și acidul începe
să devină predominant. Numai abia când caracteristica acidă este anulată de caracteristica
bazică a soluției  de măsurare, veți  putea obține o culoare albastră permanentă, după ce
adăugați mai mult bicarbonat de sodiu.

44



Experimentul 28 - Balonul rezistent la foc
După cum știți,  baloanele sunt  foarte fragile  și  trebuie ținute la  distanță de foc deoarece
excesul de căldură va provoca explodarea acestora. Dar așa se întâmplă de fiecare dată?
Dacă punem apă la interior, poate că nu. Dar de ce?

Ce vă trebuie:
 2 baloane
 chibrituri
 apă

PRECAUȚIE: recomandăm efectuarea acestui experiment sub supravegherea unui adult

Pași:
1. Umpleți un balon cu aer și legați-l la gură.
2. Cu ajutorul unui adult, aprindeți un chibrit și puneți-l sub balonul plin cu aer. Ce se

întâmplă? Explodează imediat.
3. Puneți jumătate de cană de apă în celălalt balon. Umflați-l cu aer și legați-l la gură.
4. Aprindeți alt chibrit și, cu ajutorul unui adult, puneți-l sub balonul cu apă.

Ceea ce veți observa este că durează mult mai mult până ce balonul explodează și, uneori,
nu explodează deloc, ci se creează un semn negru de funingine pe partea balonului atinsă de
flacără.

Puteți să spuneți de ce?

Imaginea 22. Balonul cu apă este mai rezistent.

Explicație:
Flacăra  încălzește  orice  obiect  de  care  este  apropiată.  Cauciucul  balonului  fără  apă  se
încălzește atât de mult încât devine prea slab pentru a mai putea rezista la presiunea aerului
de la interiorul balonului și, de aceea, explodează.

Balonul cu apă necesită mai mult timp până să explodeze deoarece și apa absoarbe căldură.
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Când puneți flacăra pe balon, apa va absorbi căldura, nu cauciucul, și de aceea va dura mult
mai mult până ce explodează.

Experimentul 29 - Balonul rezistent la ace

Temă: polimeri 

Ce vă trebuie:
 baloane
 1 ac
 bandă adezivă

PRECAUȚIE: fiți  atenți  la  ac  și  recomandăm  efectuarea  acestui  experiment  sub
supravegherea unui adult.

Imaginea 23. Balon umplut cu aer.

Pași:
1. Umflați un balon cu aer (nu prea mult) și legați-l la gură.
2. Introduceți încet acul. Ce se întâmplă? Balonul se sparge.
3. Umflați alt balon, dar de această dată puneți o bucată de bandă adezivă pe el. Trebuie

să fie prinsă bine!
4. Introduceți încet acul acolo unde banda acoperă balonul, așa cum se vede în imaginea

24. Se sparge?

Explicație:
Cauciucul balonului este alcătuit din foarte multe molecule legate între ele. Aceste molecule
mari poartă denumirea de polimeri.

Uneori,  moleculele  unui  polimer  se  intersectează.  Legăturile  precum  aceasta  mențin
moleculele laolaltă și permit întinderea până la un anumit punct. În acest experiment, banda
adezivă se prinde de cauciucul balonului și nu îi permite să se întindă până ce să explodeze.
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Imaginea 24. Procedura experimentului

Experimentul 30 - Balon tras în țeapă

Temă: Polimeri

Ce vă trebuie:
 1 balon
 1 țepușă lungă din lemn

Pași:
1. Umflați un balon cu aer (nu în exces) și legați-l la gură cu un nod.
2. Introduceți  țepușa în partea de sus a balonului,  acolo unde culoarea este cea mai

închisă.
3. Continuați să împingeți încet țepușa prin balon, cu ieșire prin partea de jos. Se sparge

sau nu?

Imaginea 25. Țepușa trece prin balon fără să îl spargă.

Explicație:
Partea de sus a balonului și partea de jos sunt zonele cu cea mai mică presiune.

Prin  urmare,  la  introducerea părții  ascuțite  a  țepușei  din  lemn,  rezistența  este minimă și
balonul nu se sparge ca atunci când o înfigeți în altă parte a balonului.
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Experimentul 31 - Soluție de săpun

Ce vă trebuie:
 un calup de săpun
 eprubetă
 apă

Pași:
1. Umpleți eprubeta 2/3 cu apă.
2. Radeți câteva fâșii subțiri de săpun și dizolvați-le în apă. Agitați bine.
3. Repetați același experiment cu altă eprubetă pentru a face mai multă soluție.

Explicație:
Veți avea nevoie de această soluție pentru experimentele următoare.

Experimentul 32 - Duritatea apei

Ce vă trebuie:
 soluția de săpun (de la experimentul anterior)
 eprubetă
 capac de eprubetă

Pași:
1. Puneți soluția de săpun într-o eprubetă.
2. Puneți capacul deasupra. Agitați. Ce se întâmplă? Veți vedea că se formează un strat

de spumă.

Imaginea 26. Bule de săpun

Explicație: 
La agitarea eprubetei, apa conține o cantitate mare de ioni care se leagă de săpun, creând
foarte multă spumă. Aceasta se întâmplă în mod normal. Cu toate acestea, se poate întâmpla
ca apa pe care o folosiți să creeze o soluție care să fie „dură”.

Termenul de „dură” se folosește atunci când apa conține compuși de calciu dizolvați. Când
acești  compuși  de  calciu  (în  special  carbonatul  de  calciu)  intră  în  contact  cu  săpunul,
formează un amestec insolubil. Acest amestec nu este util la curățare deoarece lasă lucrurile
mai murdare. De aceea avem nevoie de apă moale sau foarte moale, apă care să facă să
apară foarte multă spumă. Nu trebuie să beți apă moale.
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V-ați distrat cu aceste experimente?
Aflați mai multe despre lumea chimiei și deveniți un adevărat om de știință cu cele 48 de
experimente pe care le veți descoperi în linkul:
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Joc de potrivit umbre
Descoperiți care dintre contururile de mai jos corespunde cu imaginea color.
Distracție plăcută!
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Labirint
Maria caută paharul volumetric. Ajutați-o să îl găsească.
Distracție plăcută!
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