
Distrați-vă realizând cristale colorate și stele
cristaline!

Știința Cristalelor

AVERTISMENT
Nerecomandat  copiilor  cu  vârsta  sub  8  ani.  Produsul  trebuie  utilizat  sub
supravegherea unui adult. Conține piese mici care pot fi  înghițite. Conține margini
ascuțite,  prin  urmare  manevrați  produsul  cu  atenție.  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.  Această  imagine are  scop
ilustrativ,  anumite  piese  şi  culori  pot  diferi.  Păstraţi  toate  informațiile  pentru  o
consultare ulterioară.
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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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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.
- Nu permiteți copiilor mici sau animalelor să stea în zona experimentală
- Depozitați setul experimental și cristalele finale într-o zonă în care copiii sub 8 ani
să nu aibă acces.
- Curățați echipamentul după utilizare
- Asigurați-vă că toate recipientele sunt complet închise și depozitate adecvat după
utilizare.
-  Asigurați-vă  că toate recipientele  goale și  ambalajele  sunt  scoase din  uz într-o
manieră corespunzătoare.
- Spălați-vă pe mâini după finalizarea experimentului.
- Nu mâncați, beți sau fumați în zona experimentală.
- Nu permiteți substanțelor chimice să intre în contact cu cavitatea bucală sau cu
ochii.
- Nu aplicați niciun fel de substanțe sau soluții pe corp.
- Nu produceți cristale în locuri în care sunt manevrate băuturi și mâncare și nici în
dormitoare.
- Nu utilizați vreun echipament care nu a fost furnizat împreună cu setul sau nu a fost
recomandat în instrucțiunile de utilizare.
- Acordați atenție în timp ce manevrați apa și soluțiile fierbinți.
- Asigurați-vă că în timpul producerii cristalelor, recipientul care conține lichid nu se
află la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Nu reintroduceți alimentele în containerul original. Scoateți-le din uz imediat.
- Acest kit conține un colorant. Coloranții pot păta. Păstrați-l departe de obiecte și
materiale textile delicate.
Avertisment. Acest set conține pudră de ghips.
- Nu introduceți materialul în cavitatea bucală.
- Nu inhalați praful sau pudra.
- Nu aplicați pe corp.

INFORMAŢII GENERALE DE PRIM AJUTOR

- În cazul contactului cu ochii:  spălați-vă pe ochi cu apă din abundență, ținând
ochii deschiși dacă este cazul. Cereți imediat sfatul medicului.
- În caz de înghițire: spălați cavitatea bucală cu apă, beți apă. Nu induceți voma.
Cereți imediat sfatul medicului.
-  În caz de inhalare: scoateți persoana la aer curat.
-  În  cazul  contactului  cu  pielea  și  arsuri:  spălați  zona  afectată  cu  apă  din
abundență timp de cel puțin 10 minute.
- În caz de dubii, cereți sfatul medicului fără întârziere. Luați produsul sau recipientul
împreună cu dumneavoastră.
- În caz de rănire cereți sfatul medicului.

Numărul  de  telefon  al  centrului  naţional  de  informaţii  pentru  prevenirea
intoxicaţiilor sau al spitalului local. 
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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.

Apel în caz de urgență:
USA 911   UK 999  Australia 000  Europa 112

LISTA PRODUSELOR CHIMICE FURNIZATE
Sulfat dublu de potasiu și aluminiu (CAS # 7784-24-9)
ghips (CAS # 7778-18-9)

SCOATEREA DIN UZ A PRODUSELOR CHIMICE
Atunci când doriți să scoateți din uz substanțe chimice,
este  necesar  să  consultați  regulamentul  local  sau
național. În orice caz, este interzisă aruncarea produselor
chimice în canale sau coșuri de gunoi. Pentru mai multe
detalii  vă  rugăm să consultați  o  autoritate  competentă.
Pentru  reciclarea  ambalajului,  vă  rugăm  să  utilizați
centrele de colectare speciale. 

SFATURI PENTRU ADULŢII SUPRAVEGHETORI
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare, urmați-le și păstrați-le pentru
consultare ulterioară.
Utilizarea  incorectă  a  produselor  chimice  poate  cauza  rănire  și  poate  periclita
sănătatea. Efectuați numai experimentele enumerate în aceste instrucțiuni.
Setul experimental trebuie utilizat numai de către copii cu vârsta peste 8 ani.
Deoarece abilitățile copiilor variază atât de mult, chiar și în grupe de vârstă, adulții
trebuie  să  aprecieze  care  dintre  experimente  sunt  potrivite  și  sigure  pentru  ei.
Instrucțiunile trebuie să permită supraveghetorilor să evalueze orice experiment și să
stabilească dacă acesta este potrivit pentru un anumit copil.
Adultul  supraveghetor  trebuie  să  discute  despre  avertismentele  și  informațiile  de
siguranță cu copilul sau copiii înainte de începerea experimentelor.
Zona din jurul  experimentului  trebuie menținută curată, fără alimente sau băuturi.
Spațiul în care se desfășoară experimentul trebuie să fie bine aerisit, luminat și să fie
în apropierea unei surse de apă. Experimentul trebuie să se desfășoare pe o masă
solidă, cu partea superioară rezistentă la căldură.
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CONŢINUTUL SETULUI

Descriere Cantitate
1. Cutie de plastic cu capac 1
2. Sulfat dublu de potasiu și aluminiu 1
3. Pudră de ghips 1
4. Vas Petri 1
5. Formă de silicon 1
6. Pahar de măsurare mic 2
7. Colorant alimentar galben 1
8. Pahar de măsurare mare 1
9. Spatule de lemn 2
10. Pipetă Pasteur 1
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1. Materia în natură

La fel ca tot ceea ce există în univers, și cristalele pe care le veți realiza cu kitul
„Știința cristalelor” sunt fabricate din materie.

1.1 Componentele materiei

Filozofii greci, inclusiv Democritus (460-370 î Hr), au susținut ideea că toată materia
este  compusă  din  particule  mici  și  invizibile,  care  sunt  denumite  atomi  (cuvânt
grecesc care înseamnă indivizibil).

Imaginea 1. Reprezentarea unui atom

Prin observarea anumitor materiale care sunt divizibile, spre exemplu pietrele care se
sparg în bucăți mici până devin nisip, filozofii au început să accepte că materia poate
fi împărțită în porțiuni mai mici.
Totuși,  această  divizare  nu  poate  fi  infinită,  aceasta  trebuie  să  aibă  o  limită  –
particulă indivizibilă sau atom.
Însă numai în secolul 19, John Dalton (1766-1844), un fizician și chimist englez, a
prezentat primul model pentru atom.

7



Imaginea 2. John Dalton (1766-1844), fizician englez

Astăzi,  se știe că atomii,  în ciuda dimensiunilor  lor  infinite,  sunt compuși  din alte
particule mai mici, iar unele dintre acestea nu prezintă structură internă – particule
elementare.
Un atom este format din  electroni,  protoni  și  neutroni  și,  la rândul  lor,  protonii  și
neutronii sunt făcuți din quarcuri. Electronii și quarcurile nu au structură internă, deci
sunt particule fundamentale ale unui atom.
- Protoni – particule încărcate pozitiv (+1);
- Electroni – particule încărcate negativ (-1)
- Neutroni – particule neutre electric.

Imaginea 3. Reprezentarea unui atom şi a particulelor sale fundamentale
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Conform modelului atomic modern – modelul norului de electroni – un atom este
compus dintr-un nucleu central, unde protonii și neutronii pot fi găsiți și dintr-un nor
de electroni care înconjoară nucleul, unde sunt localizați electronii.

Imaginea 4. Componentele atomilor

Într-un atom, numărul de protoni este egal cu numărul de electroni. Atomii sunt neutri
electric  deoarece  încărcătura  protonilor  este  aceeași  cu  încărcătura  electronilor,
totuși cu semnale opuse, anulându-se unul pe celălalt. Deși un atom poate pierde
sau câștiga electroni, acesta se poate transforma în ion.

Dacă un atom pierde electroni, acesta devine o particulă pozitivă, deoarece are mai
mulți protoni decât electroni, și este denumit cation.

Dacă un atom câștigă electroni,  acesta devine  o particulă  negativă  cu mai  mulți
electroni decât protoni, și este denumit anion.

1.2 Stările materiei

După cum știți deja, toată materia este compusă din atomi care sunt compuși din
electroni, protoni și neutroni.
Acești  atomi  (care  formează  materia)  stabilesc  forțe  între  ei,  determinând  astfel
starea fiecărei materii.

Prin urmare, stările fizice ale materiei sunt caracterizate prin nivelul de dispunere al
atomilor.

Particulele pot  avea mai multe sau mai puține legături  în funcție  de condițiile  de
temperatură și presiune ale materialelor. În cazul în care se modifică aceste condiții,
este posibil să existe modificări și în stările fizice ale materiei.
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Cu siguranță ați auzit despre stările materiei: solidă, lichidă și gazoasă. Totuși, există
numai 3 stări?

De  fapt  există  câteva  stări  în  care  poate  fi  găsită  materia,  cu  toate  acestea
majoritatea dintre ele sunt rare și pot apărea numai în condiții extreme, precum în
interiorul stelelor moarte sau la formarea universului, după Big Bang.

Totuși, cele mai comune stări în care putem găsi substanțele sunt cele trei: solidă,
lichidă și gazoasă. 

a) Starea solidă

Imaginea 5. Gheață (stare solidă)

În starea solidă, atomii și moleculele care o formează  sunt foarte bine aranjate și
apropiate.
Ca o consecință, aceste materiale au o formă fixă proprie și un volum constant (atâta
timp cât  temperatura nu variază)  și  sunt  greu de comprimat  deoarece forțele  de
legare dintre atomii lor sunt puternice și există foarte puțină libertate de mișcare.

De exemplu, un inel de aur va avea întotdeauna aceeași formă, indiferent de locul în
care este așezat (într-un seif, pe masă, în buzunar, etc)

Imaginea 6. Inel de aur
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Totuși, la temperaturi și/sau condiții de presiune diferite, un element solid se poate
modifica. Putem spune astfel că există o modificare a stării fizice.
Aceste modificări apar când dispunerea moleculelor se modifică.
Atunci când un solid este încălzit, agitația particulelor sale crește și se îndepărtează
și mai mult, având mai multă libertate.
Prin  urmare,  lanțul  dintre  atomi  se  slăbește  și  nivelul  de  dispunere  este  redus,
transformându-se în lichid.
De exemplu, gheața (apa în stare solidă) când este încălzită se transformă în stare
lichidă (apă lichidă). 

Imaginea 7. Topirea cuburilor de gheață

b) Starea lichidă

Este o stare intermediară între starea solidă și gazoasă. În acest caz, particulele sunt
mai libere și se mișcă mai mult decât în starea solidă.

Această caracteristică le permite să se deplaseze, făcând materia lichidă.
În această stare, corpurile nu au o formă definită dar volumul lor este constant şi sunt
greu de comprimat.
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Imaginea 8. Apă (stare lichidă)

De  exemplu,  dacă  turnați  apă  dintr-o  sticlă  într-un  pahar,  aceasta  va  lua  forma
paharului. Precum orice lichid, apa ia forma recipientului în care este turnată.

Imaginea 9. Apa turnată din sticlă în pahar

Dacă un lichid este încălzit, atomii săi se vor mișca mai repede și se vor depărta și
mai mult, se vor mișca rapid și la întâmplare, având practic mișcare liberă. În acest
moment, lichidul va trece în starea gazoasă.

c) Starea gazoasă

În starea gazoasă, atomii sau moleculele materiei sunt destul de îndepărtate una de
alta și forțele lor de legătură sunt destul de slabe, permițând particulelor să se miște
mult.
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Imaginea 10. Vapori de apă (stare gazoasă)

În cazul gazului, materia nu are nici formă definită, nici volum, se adaptează la forma
recipientului în care se află.

Imaginea 11. Iod sublimat (stare gazoasă)
2. Solidele

Starea clasificată a multor solide se află în contrast cu dezordinea prezentă în gaze
şi lichide.

13



Stare solidă
Particulele sunt foarte aproape unele de celelalte
Sunt ținute împreună prin forțe puternice numite lanțuri
Aranjate într-o formă regulată

Stare lichidă

Stare gazoasă
Particulele sunt distanțate
Nu există legături între particule
Aranjate aleatoriu

Libertare de mișcare redusă →  Limite mari de mișcare

Imaginea 12. Dispunerea particulelor în cele trei stări principale ale materiei.

În  principiu,  în  natură,  majoritatea solidelor  sunt  cristaline,  ceea ce înseamnă că
atomii, moleculele și ionii lor sunt aranjate geometric în spațiu.

Totuși,  la anumite solide, aranjarea componentelor este aleatorie, cu alte cuvinte,
structura acestor cristale este formată din grupe de microcristale dispuse sub diferite
forme. Astfel sunt formate solidele amorfe, fără o formă precisă.

Atunci când un solid nu este vizibil cu ochiul liber, o structură cristalină se numește
amorfă.
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Solidele  amorfe  sunt  plasticul,  cauciucul,  cărbunele  și  alți  compuși  anorganici.
Utilizarea solidelor  amorfe se datorează maleabilității  atunci  când sunt  supuse la
temperaturi ridicate.

Imaginea 13. Cărbunele

Componentele  anexate lanțurilor ionice și care prezintă o structură specifică sunt 
denumite cristale.

Imaginea 14. Cristal – diamant
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Imaginea 15. Reprezentarea grafică a unei structuri atomice a unui solid cristalin și a
unui solid amorf.

Carbonul este unul dintre cele mai comune elemente de pe pământ. De exemplu,
carbonul pur poate avea două forme: grafit și diamant. Grafitul este o componenta
opacă de culoare închisă a creionului  care vă permite  să scrieți.  Diamantul  este
transparent și  dur (cel  mai  dur material  cunoscut).  Aceste diferențe se datorează
modului în care atomii de carbon sunt dispuși în cazul celor două solide.

3. Ce sunt cristalele?
Un cristal este format din molecule dispuse într-o formă regulată de-a lungul unei
structuri solide – structură cristalină.

Structura cristalină a unui solid corespunde unui set de proprietăți care sunt rezultatul
modului în care ionii, atomii și moleculele sale sunt dispuse și repartizate în spațiu.. 

Imaginea 16. Reprezentarea structurii cristaline a clorurii de sodiu

Rețineți că numai solidele cristaline prezintă o structură cristalină. Această structură
reprezintă  rezultatul  macroscopic  (vizibil  cu  ochiul  liber)  al  formei  de  aranjare  a
moleculelor la nivel atomic.

Știați că....

Mâncați cristale în fiecare zi?

Sarea de masă (clorura de sodiu) și zahărul (sucroza) sunt exemple de cristale care 
fac parte din viața noastră zilnică.
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Imaginea 17. Cristale de zahăr

Știați că....
Fiecare fulg de nea este compus din apă înghețată sub formă de cristal?
Aceste cristale pot avea între 6 și 12 părți!

Imaginea 18. Fulg de nea observat la microscop
O mulțime de pietre prețioase utilizate pentru bijuterii sunt cristale, de exemplu, 
diamantul și cuarțul.
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Imaginea 19. Statuetă elefant fabricată din cuarț roz

3.1 Mărimea și forma cristalelor

După cum este menționat mai sus, cristalele sunt formate prin repetări regulate ale
atomilor. Totuși, numărul de repetări și modul de legare este variabil.
Astfel, mărimea și forma cristalelor depind de 2 factori principali:
- Simetria internă 
- Rata de creștere relativă a diferitelor direcții cristalografice.

Știați că....
Nu au fost identificați  doi fulgi  de zăpadă identici? Fulgii  de zăpadă se formează
atunci când vaporii de apă din nori se condensează direct în gheață, formând o rețea
cristalină. Forma lor depinde de temperatura și de presiunea norilor! Aceste cristale
nu se formează întotdeauna în același loc și  cad în locuri  diferite. Aceste condiții
foarte variabile fac ca fiecare fulg de zăpadă să fie unic.
În mod normal, cristalele pot atinge câțiva centimetri lungime.

Imaginea 20. Cristal de ametist

Totuși,  viteza și  direcția de creștere a cristalelor reprezintă o problemă destul  de
complexă!
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De exemplu,  considerând că ionii  care compun cristalele  sunt  particule  încărcate
electric, dacă există o forță care să le atragă, cristalul va crește în aceeași direcție.
Cu cât forța este mai mare, cu atât cristalul se va forma  mai repede.

Dacă există o interacțiune puternică în aceeași direcție între ioni și solvenți, acolo
unde se dizolvă, creșterea cristalului poate fi încetinită și astfel se formează cristale
de mici dimensiuni.

Știați că...
Cele mai mari cristale au fost găsite în Mexic?
Aceste cristale sunt mai înalte de 10 m și pot fi găsite în Peștera Cristalelor Gigant, în
orașul Naica.

Imaginea 21. Peștera cristalelor gigant

3.2 Cum se formează cristalele şi cum cresc acestea

Cristalele pot fi găsite în toată scoarța terestră, inclusiv interiorul vulcanilor, deșerturi,
păduri și lacuri.

Imaginea 22. Cristale de apă care cresc în partea superioară a unei roci
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Cristalele se pot forma atât pe suprafața pietrelor cât și în interiorul acestora.

Una dintre cele mai determinante proprietăți în formarea cristalelor este variația de
temperatură în mediul în care se formează un solid..

Atunci când un lichid suferă o schimbare de temperatură bruscă, atomii și moleculele
nu au timp să se aranjeze corespunzător. Prin urmare, solidele formate sunt amorfe.

Pe de altă parte, atunci când schimbările de temperatură sunt treptate, atomii sunt
dispuși în ordine, dau naștere unei rețele cristaline unitare. Acesta este modul în care
se formează solidele cristaline.

Atunci  când punem sare  în  apă (ex:  sare  de masă)  atomii  care  o  alcătuiesc  se
separă.  Apoi,  în  mod  natural  și  treptat,  apa  se  evaporă  datorită  variației  de
temperatură.  Totuși,  atomii  încep  să  se  aranjeze  la  locul  potrivit  și  să  formeze
structuri tipar, în timp ce apa se evaporă.

Imaginea 23. Clorura de sodiu (NaCl- sare de masă) cu apă (soluție saturată) și fără
apă. Clorura de sodiu este compusă din doi ioni: sodiu și clor. Într-o soluție saturată
sunt separați, totuși când apa începe să se evapore, cei doi ioni se leagă, formând
molecula NaCl. Apoi, se leagă mai multe molecule, formând cristale, cele pe care le
vedem.

Știați că...
Există persoane care utilizează cristalele în tehnici de relaxare?
În diferite culturi, se crede faptul că, cristalele au putere vindecătoare.
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Imaginea 24. Cristale de sare

3.3. Culoarea cristalelor

După cum am menționat anterior, forma macroscopică a cristalelor variază mult. Cu
toate acestea, cu siguranță ați observat că, cristalele sunt prezente în diferite culori.

Imaginea 25. Diferite forme și culori ale cristalelor

Motivul  pentru  care putem vedea cristale  de diferite  culori  este  datorat  prezenței
substanțelor chimice în compoziția lor.
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O mulțime de cristale sunt colorate datorită acțiunii mai multor factori de mediu la
care sunt expuse în timpul procesului de cristalizare.

Imaginea 26. Varietate de cristale de cuarț

Știați că...
Cuarțul este al patrulea cel mai frecvent mineral de pe planetă?
Acest mineral reprezintă aproximativ 12 % din volumul total al mineralelor existente
pe planetă!

De exemplu, cuarțul albastru prezintă această culoare datorită prezenței titanului în
compoziția sa.

Imaginea 27. Cuarț albastru

Culorile, unui cristal de exemplu, depind de modul în care atomii și/sau moleculele
absorb sau reflectă lumina. Culoarea pe care o vedeți este exact culoarea pe care o
reflectă un anumit obiect.
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Imaginea 28. O suprafață verde absoarbe toate culorile, cu excepția culorii verde.

3.4 Tipuri de cristale

După  cum  am  menționat  anterior,  cristalele  sunt  create  prin  repartizarea
tridimensională  a  particulelor  (molecule,  atomi  sau  ioni).  Aceste  particule
interacționează unele cu celelalte formând forțe de legătură.
Astfel, putem defini patru tipuri de cristale solide:

1) Cristale ionice: sunt formate din ioni pozitivi și negativi de diferite mărimi.  Ionii se
repartizează într-un mod intercalat și sunt ținuți împreună de atracții  electrostatice
puternice. Acestea sunt cristale dure și fragile.

Exemple: Al2O3, NaCl și silicați

Imaginea 29. Albit – cristal din grupul silicaților

2) Cristale covalente: forțele de legare apar datorită legăturilor covalente. Acestea
sunt cristale grele și incompresibile.
Acestea acționează ca izolatoare electrice, deoarece nu dispun de sarcini electrice în
structura lor. 
Exemple: grafitul și diamantul.
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Imaginea 30: Grafit

3) Cristale moleculare: după cum sugerează și numele, acestea sunt compuse din
molecule.
Acestea sunt compresibile și maleabile. Ele provin din fazele gazoase foarte stabile.

Exemple: dioxid de sulf (SO2), iod (I2) și gheață.

Imaginea 31. Cristale de iod (I2)

4) Cristale metalice: sunt compuse din atomi metalici; prezintă o rezistență crescută
împotriva agenților externi.
Acestea sunt caracterizate prin manifestarea unei conductibilități electrice și termice
ridicate, deoarece ionii lor negativi (electroni) se pot mișca liber.

Exemple: Litiu, calciu și sodiu.
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Imaginea 32. Cristale de litiu

Știați că...

Există cristale care pot fi periculoase pentru sănătate?
După cum știți deja, culorile uimitoare ale cristalelor se datorează prezenței diferiților
compuși chimici, care uneori pot fi letali pentru sănătatea noastră, precum uraniu sau
mercur.

Imaginea  33.  Cristale  de  tobernit,  cunoscut  ca  mineralul  din  „iad”,  datorită
conținutului de uraniu, un produs chimic foarte periculos pentru sănătatea noastră.

Știați că...
Există și cristale lichide?
Acestea reprezintă o stare specifică a materiei între cea solidă și lichidă. De fapt,
cristalele lichide au aspectul unui lichid. Totuși,  moleculele lor sunt aranjate într-o
formă  specifică,  chiar  dacă  se  mișcă  ca  un  lichid.  Acest  lichid  este  aplicat,  de
exemplu în dispozitive electronice precum console de jocuri.
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Imaginea 34. Aspectul unui cristal lichid.

4. Ce sunt mineralele?

Mineralele sunt definite în moduri diferite, deoarece sunt substanțe foarte comune și
accesibile tuturor.

Totuși, cea mai acceptată definiție este aceea că solidele sunt mineralele rezultate
din procese geologice.

Știați că...
Un  proces  geologic  este  un  proces  natural  prin  care  se  produc  modificări  care
schimbă scoarța Pământului fie în formă, structură sau compoziție.

Erupțiile vulcanice, mișcările tectonice, efectele eroziunii și chiar vibrațiile seismice
implică anumite caracteristici ale mineralelor și rocilor.
Astfel,  mineralele  sunt  substanțe  solide,  naturale  și  anorganice  care  prezintă  o
structură cristalină cu o compoziție chimică și structura atomică bine definită. 

Mineralele se pot forma în natură ca și cristale individuale sau ansambluri.
Astăzi, există peste 4000 de minerale cunoscute, totuși, numai câteva zeci sunt mai
frecvente și realizează cele mai multe minerale care formează rocile. De fapt, numai
în jur de 30 de minerale sunt comune în scoarța pământului.

- Duritatea este o proprietate importantă a mineralelor din moment ce fiecare  dintre
ele prezintă valori caracteristice, ce pot fi ușor identificate.

4.1 Cum identificăm cristalele
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Este important să reținem faptul  că, atunci când o rocă este formată, atomii  sunt
dispuși în forme geometrice, formând celule unitare cu unul sau mai multe elemente
chimice, care compun mineralele.

Pentru a identifica mineralele prezente într-o rocă, anumite proprietăți fizice specifice
sunt analizate, care în general nu au necesită metode complexe.
Duritatea, clivajul/fisurarea, filonul, culoarea, lustrul și reacția la acizi sunt exemple
de proprietăți studiate pentru a identifica mineralele.
Duritatea unui mineral este măsurată cu Scala Mohs.
Această  scală  măsoară  rezistența  unui  mineral  atunci  când  particulele  de  pe
suprafața sa sunt îndepărtate,  cu alte cuvinte,  capacitatea unui material  dur de a
zgâria un material moale. Aceasta variază de la 1 la 10, 1 fiind materialul cu duritatea
cea  mai  scăzută,  iar  10  cu  duritatea  cea  mai  ridicată  –   în  acest  caz  faimosul
diamant.
- Cu ajutorul acestei scale, puteți identifica mineralele pe care le găsiți!

Imaginea  35.  Scala  Mohs  –  anumite  minerale  pot  fi  zgâriate  cu  unghia  sau  cu
anumite obiecte de uz general

Știați că..
Rocile sunt compuse din agregate naturale dintre două sau mai multe minerale?
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Imaginea 36. Minerale ce alcătuiesc un granit

Atunci când un mineral cade se poate sparge în mai multe bucăți.  Clivajul  apare
atunci când un mineral se sparge pe suprafețe plane și lucioase. Spargerea, pe de
altă parte crează bucăți cu suprafețe neregulate.

Imaginea 37. Clivajul unui calcit. O lovitură creează o suprafață plată lucioasă

Testul de trasare a unei dungi ne permite să identificăm un mineral prin culoarea sa
atunci când se transformă în pudră.

Imaginea 38. Testul dungă a unui hamatit, în care culoarea mineralului și a dungii
sunt diferite.
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De multe ori dunga nu corespunde cu culoarea mineralului, totuși, acest lucru este
constant la mineralele specifice, indiferent de culoare. Cuarțul, spre exemplu, poate
avea  câteva  culori  diferite,  dar  întotdeauna  rămâne o  dungă  albă.  Astfel,  dunga
reprezintă o caracteristică mult mai fiabilă decât culoarea.

Culoarea este cea mai ușoară proprietate de remarcat. Cu toate acestea, după cum
am menționat anterior,  aceasta nu este utilă atunci  când se identifică mineralele.
Deși anumite minerale prezintă întotdeauna aceeași culoare, altele pot obține culori
diferite, precum cuarțul.

Luciul,  în schimb, descrie felul în care lumina se reflectă din suprafața mineralului.
De  obicei,  clasificarea  luciului  dat  mineralelor  se  realizează  prin  comparație  cu
substanțele  cunoscute.  Cu  toate  acestea,  există  două  categorii  principale:  luciu
metalic și luciu nemetalic.

Luciu metalic (pirită)

Luciu nemetalic (dolomită)

Imaginea 39. Diferențe de luciu între pirită (are luciu metalic) și dolomit (are luciu
nemetalic)

În  cele  din  urmă,  unele  minerale  reacționează  cu  acizi,  permițând  identificarea
acestora. Calcitul este unul dintre aceste minerale.
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Imaginea 40. Eliberarea dioxidului de carbon din calcit, atunci când se află în contact
cu un acid.

Știați că..
Atunci  când  este  studiată  compoziția  rocilor  este  posibil  să  se  studieze  trecutul
pământului?
Studierea  și  interpretarea  caracteristicilor  rocilor  permite  decodarea  informației
despre transformările planetei pe parcursul timpul geologic. De exemplu, se poate
cunoaște compoziția chimică a magmei sau caracteristicile climei.

Imaginea 41. Un cercetător analizând o rocă în mediul său natural

În funcție de compoziția lor, mineralele pot avea cele mai diverse culori.  De fapt,
culorile cristalelor provin direct din culorile mineralelor prezente în compoziția lor.

5. Diferența dintre minerale și cristale
Cristalele și mineralele diferă în două feluri: structură și utilizare.
Cristalele  sunt  structuri  formate  din  mai  multe  minerale  naturale. Mineralele  sunt
efectiv cele care generează cristalele.

- Astfel, putem înțelege că un cristal se află în structura unui mineral, și mineralul
este definit ca material.
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Două sau mai multe minerale pot avea aceeași compoziție chimică. Totuși,  după
parcurgerea procesului de cristalizare, acestea pot genera cristale diferite.

- Atunci când mineralele cu aceeași compoziție chimică formează diferite cristale,
cercetătorii au denumit-o polimorfism.

Structura cristalină poate influența semnificativ proprietățile fizice ale unui mineral.
Un bun exemplu este diamantul și grafitul.
Diamantele sunt cunoscute ca fiind cele mai dure materiale de pe pământ.  Chiar
dacă au aceeași compoziție ca și grafitul, acestea sunt materiale foarte maleabile.
-  Știința  care studiază cristalele  se numește cristalografie  și  știința  care studiază
mineralele se numește mineralogie.

6. Utilizarea cristalelor și mineralelor
Am  oferit  deja  câteva  exemple  de  cristale  precum  zăpada,  cuarțul,  sarea  și
diamantul.

Mineralele  la  rândul  lor  sunt  de diferite  tipuri:  acele  care  pot  fi  utilizate pentru  a
fabrica  diverse  obiecte  și  altele  care  sunt  esențiale  pentru  buna  funcționare  a
organismului nostru.

- Mineralele au avut o mare importanță în viața oamenilor aproape de când au fost
descoperite. Aceasta este datorită unei mari varietăți și cantități de produse ce pot fi
fabricate din ele.

De  la  începutul  omenirii,  resursele  minerale  au  jucat  un  rol  foarte  important  în
activitățile  omului.  De  fapt,  majoritatea  mineralelor  ce  alcătuiesc  rocile  au  fost
studiate  și  clasificate  acum sute  de  ani.  După  studiile  lui  Linnaeus,  un  botanist,
zoolog și doctor suedez celebru, au fost descoperite doar câteva minerale noi.

Imaginea  42.  Carl  Linnaeus  (1707-1778)  cunoscut  ca  părinte  al  taxonomiei
moderne, cuprinzând clasificarea  mineralelor

Știați că..

Multe țări  care aveau roci  cu diferite  minerale  au fost  invadate de populații  care
doreau  să  ducă aceste  resurse  în  țările  lor?  Sunt  cunoscute  numeroase  povești
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despre invazia țărilor de-a lungul istoriei omenirii, datorită cantității și varietății ridicate
ale acestor resurse naturale.

Cele mai comune exemple de minerale utilizate pentru obiecte sunt aurul și argintul.

Imaginea 43. Obiecte de aur

Totuși, o cantitate mare de minerale este esențială pentru funcționarea adecvată a
corpului nostru, de exemplu, pentru sistemul osos (calciu), sanguin (fier), cicatrizarea
pielii (zinc) și altele.

Știați că..

Puteți găsi multe minerale în mâncarea pe care o consumați?

De exemplul calciul este prezent în lapte și derivatele sale și fierul prezent în carne!

Imaginea 44. Produse lactate

7. Cum vă puteți produce propriile cristale
Pentru a produce propriile cristale, trebuie discutat despre soluții și tipuri de soluții.

7.1 Ce este o soluție?

O soluție este un amestec omogen format din două sau mai multe substanțe în care:

- Substanța dizolvată este în cantitate mică
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-  Substanța care dizolvă se numește  solvent și  în  mod normal  este prezentă în
cantități mai mari decât substanța dizolvată.

Cu siguranță ați preparat pudră de ciocolată cu lapte. Dacă vă gândiți că ciocolata cu
lapte este soluția dumneavoastră, atunci laptele este solventul, iar pudra de ciocolată
este substanța dizolvată.

Imaginea 45. Lapte cu ciocolată

Solubilitatea este cantitatea maximă de solvat care poate fi dizolvată într-un anumit
solvent,  la  o  anumită  temperatură.  Mai  mulți  factori  afectează  solubilitatea  unei
substanțe și este necesar să fie luați în considerare în timpul preparării soluțiilor.

Creșterea  temperaturii,  de  exemplu,  favorizează  mișcarea  moleculelor,  care
facilitează dizolvarea. Adică este mai ușor să se dizolve un solvat într-un solvent
fierbinte decât într-un solvent rece.

Există trei tipuri de soluții: 

-soluții lichide (exemplu: lapte cu praf de ciocolată) 

-soluții solide (exemplu: bronzul care este un amestec din cupru și zinc) 

-soluții gazoase (de exemplu: aerul atmosferic)

7.2 Clasificarea soluțiilor

Luând în considerare compoziția lor, soluțiile pot fi definite ca și:

● Soluții nesaturate: soluții care au mai puțin dizolvat decât cel care poate fi dizolvat
de solvent.

●  Soluții  saturate:  soluții  care  conțin  cantitatea  maximă  într-un  anumit  solvent,
având un echilibrul adecvat la temperatura camerei.

● Soluţii suprasaturate: O soluție care conține mai mult solvat decât cantitatea pe
care  o  poate  dizolva  la  temperatura  camerei.  Cu  toate  acestea,  dacă  încălzim
această soluție, este posibil să se dizolve tot solvatul.

- În soluțiile saturate și suprasaturate, probabilitatea ca două molecule de substanță
dizolvată  să  se  găsească  este  foarte  ridicată.  Pentru  a  creea  cristale,  veți  avea
nevoie mereu să pregătiți un astfel de tip de soluții.
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Imaginea 46. Tipuri de soluții

8. Experimente
Dragă cercetător, ești pregătit să produci propriile cristale?

 Materialul inclus în set.

Experimentul 1. Cristale de aluminiu și potasiu

Potasiul  și  aluminiul  sunt  minerale  solubile  în  apă și  se cristalizează în  octaedre
regulate cu suprafețe plane.
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Imaginea 47. Cristale de aluminiu și potasiu

Aveți nevoie de:

● Aluminiu şi potasiu 

● Apă

● Colorant alimentar galben 

● Tigaie mică sau un vas ce poate fi introdus în cuptorul cu microunde

● Pahar de măsurare mare 

● Pahare de măsurare mici 

● Spatulă de lemn 

● Vas Petri 

● Pipetă Pasteur 

● Borcan din sticlă cu capac 

ATENȚIE: solicitați ajutor unui adult

Paşi:

1. Rugați un adult să încălzească puțină apă. Se poate utiliza aragazul sau cuptorul
cu microunde.

2.  Utilizați  o  cană de măsurare mică și  măsurați  50 mililitri  (ml)  de apă caldă și
turnați-o într-o ceașcă mare de măsurare. Pentru aceasta, va trebui să faceți două
măsuri de câte 25 ml fiecare. Aveți grijă să nu vă ardeți. 
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3. Utilizați o altă ceașcă de măsurare mică și adăugați cu grijă 20 ml de aluminiu și
potasiu în apă și amestecați bine cu spatula din lemn.

4. Cu pipeta Pasteur adăugați 4 picături de colorant alimentar galben și amestecați
din nou soluția.

5. Turnați soluția în vasul Petri și așteptați aproximativ 24 de ore sau până când se
formează cristale strălucitoare minunate.

6.  Dacă  doriți,  utilizați  pipeta  Pasteur  și  adăugați  mai  multe  picături  de  colorant
alimentar galben și amestecați.

7.  Așezați  vasul  Petri  într-un loc liniștit,  unde se poate sta nemișcat  câteva zile.
Acum, trebuie doar să așteptați  până când se evaporă toată apa și  se formează
cristale de aluminiu de potasiu.

8. Când cristalele sunt bine formate, le puteți aduna și păstra în vasul Petri. Dacă se
mai află lichid în vasul Petri, turnați-l cu grijă în borcanul cu capac.

Păstrați excesul de soluție care nu s-a evaporat într-un vas de sticlă cu capac, astfel
încât să îl puteți utiliza ulterior în alte experimente.

ATENȚIE:  nu  lăsați  niciodată  acest  lichid  la  îndemâna  copiilor  mici,  lângă
animale, alimente și băuturi.

Explicație: Cristalele  încep  să  se  formeze  printr-un  proces  denumit  cristalizare.
Acest proces poate fi cauzat fie de moleculele prezente în soluție, fie de ajutorul unor
materiale fizice, fie că este vorba de o rocă sau de orice alt obiect.

În acest experiment, creșterea cristalelor este cauzată numai de moleculele prezente
în soluția de aluminiu și de potasiu pe care ați pregătit-o.

Astfel, moleculele de aluminiu și de potasiu sunt înconjurate de solvent - în acest
caz, de apă.

Deoarece moleculele au libertate de mișcare în stare lichidă, moleculele de aluminiu
și potasiu se pot întâlni și în cele din urmă se leagă.

Una câte una, acestea se leagă și formează ceea ce oamenii de știință denumesc
lanț molecular.

Astfel, se produce cristalizarea, primul pas pentru formarea cristalelor.
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Imaginea 48. Cristalizarea și creșterea unui cristal

Alte molecule ale substanței dizolvate încep să se unească și cristalul continuă să
crească până când echilibrul dintre molecule este obținut: în acest caz, până când
numărul  moleculelor  de  aluminiu  și  potasiu  din  cristal  și  moleculele  dizolvate  în
solvent sunt egale.

Echilibrul este obținut ușor prin evaporarea solventului

Experimentul 2. Dezvoltarea profesională a cristalelor: un singur cristal de mari
dimensiuni

Aveți nevoie de:

• Cristale de aluminiu selectate (experimentul 1)

• Borcanul de sticlă cu soluția și cristalele rămase (experimentul 1)

• Tigaie veche

• Vas

• Mănușă de bucătărie

• Spatulă de lemn sau creion

• Fir

• Bandă adezivă

• Prosop de bucătărie

• Colorant alimentar galben 

• Pipetă Pasteur 

ATENȚIE: solicitați ajutor unui adult

Pași:

1. Luați borcanul cu cristalele care au rămas din experimentul precedent și cu pipeta
Pasteur mai adăugați puțin colorant alimentar galben.

2. Rugați unu adult să încălzească aproximativ două degete de apă într-o tigaie până
când fierbe.

3. Opriți aragazul și puneți borcanul în tigaie până când se amestecă tot conținutul.
Deoarece aceste cristale sunt mult mai mari, va fi mai greu să le dizolvați, deci va
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trebui să repetați procesul de mai multe ori. Cea mai bună opțiune este să rugați un
adult să facă dizolvarea în bain-marie.

- Tehnica  bain-marie permite aplicarea căldurii într-o manieră lentă și uniformă. În
această tehnică, lucrul care urmează să fie încălzit este plasat într-un recipient care,
la rândul său, este pus în interiorul unui alt recipient plin cu apă - setul este pus pe
aragaz pentru a se încălzi.

4. În timp ce soluția de aluminiu și potasiu este încălzită, scoateți din cutie cristalul pe
care doriți să-l creșteți și legați-l cu atenție cu un fir subțire de creion, astfel încât să
rămână suspendat în aer fără să cadă și să rămână în interiorul solvatului aluminiu și
potasiu, fără a atinge nici fundul, nici pereții borcanului. Reglați poziția și lungimea
firului.

5. Așezați borcanul într-un loc liniștit și așteptați până se formează cristalele.

6. Luați creionul și setul de cristal din borcan și încălziți din nou apa. Așezați borcanul
în tigaie de mai multe ori, până când nu mai rămâne cristalul suspendat în borcan.
Așteptați ca soluția să se răcească și introduceți creionul și cristalul înapoi în borcan
și așteptați să se cristalizeze. Acest proces poate dura mai mult de o săptămână,
trebuie să fiți cu adevărat răbdători și veți vedea un cristal mare frumos.

ATENȚIE, CERCETĂTOR: este extrem de important să lăsați soluția să se răcească;
altfel cristalul se va dizolva și el în soluție.

7. Repetați acest proces până când cristalul dvs. atinge dimensiunea dorită sau până
când vedeți că nu mai sunt cristale în creștere.

Explicație: În acest experiment ați pus în practică metoda de evaporare. Deși este o
tehnică care durează mult timp, considerând că trebuie să repetați procesul de mai
multe ori, rezultatul este incredibil, deoarece puteți crea un cristal mare fantastic.

Experimentul 3. O stea de cristal

Aveți nevoie de:

● Formă de silicon 

● Pahar mic de măsurare 
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● Pahar mare de măsurare 

● Cutie de plastic cu capac 

● Sulfat de potasiu și aluminiu 

● Colorant alimentar galben 

● ghips 

● Spatulă de lemn 

● Pahar

● Farfurie

● Hârtie absorbantă

● Mănușă de bucătărie

ATENȚIE: solicitați ajutor unui adult

Pași:

1. Introduceți soluția de potasiu și aluminiu în paharul de măsurare
până ajunge la semnul de 9 ml. Acesta este echivalentul a 10 g. 

2. În celălalt pahar mic de măsurare, adăugați ghipsul pudră până
la semnul de 25ml. Acesta este echivalentul a 20 g.

3. Transferați conținutul din ambele pahare în paharul de măsurare
mare. 

4. Amestecați toate componentele cu spatula de lemn.
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5. Într-unul dintre paharele mici măsurați 12 ml de apă.

6. Utilizând pipeta Pasteur, adăugați 4 picături de colorant alimentar galben și apoi 
amestecați cu spatulă din lemn.

Atenţie: trebuie să fiți foarte rapizi când efectuați pașii 7-9, în caz contrar ghipsul se 
poate întări în interiorul paharului de măsurare. Asigurați-vă că aveți forma de silicon 
lângă dumneavoastră.

7.  Turnați  apă în  paharul  mare  de măsurare,  unde aveți  deja  ghipsul,
aluminiul și colorantul alimentar. 

8. Amestecați toate componentele până când se omogenizează culoarea. Treceți cu
spatula pe pereții paharului unde au rămas urme de ghips.

9. Transferați tot conținutul din pahar în forma din silicon.

10. Lăsați steaua să se usuce timp de 1  oră.

Sugestie: după 30 de minute, puteți să pregătiți pașii următori.
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11. Într-unul din paharele mici de măsurare, adăugați sulfat de
potasiu și aluminiu până la semnul de 25ml. 

12. Rugați un adult să încălzească 150ml apă într-un pahar la
cuptorul  cu  microunde.  Aceasta  trebuie  să  fie  fierbinte  (60-
70°C), nu trebuie să fiarbă.

Sugestie: puteți utiliza apă fierbinte direct de la robinet. Aveți
grijă să nu vă ardeți.

13. Cu atenție să nu vă ardeți, adăugați sulfat de potasiu și aluminiu în paharul cu
apă fierbinte.

14. Cu ajutorul unei spatule din lemn, amestecați bine până când sulfatul de potasiu
şi  aluminiu  se  dizolvă.  Apoi,  cu  ajutorul  pipetei  Pasteur  adăugați  4  picături  de
colorant alimentar galben.

15.  Lăsați  amestecul  să  se  răcească  timp  de  15/20  de  minute  până  când
temperatura scade sub 50°C.

16. După ce ghipsul este uscat, scoateți steaua din formă și așezați-o în cutia de
plastic.

17. Turnați soluția de aluminiu și potasiu în cutie acoperind toată structura din ghips.

Dacă steaua plutește, nu vă îngrijorați, este un lucru normal.

18. Așezați capacul peste cutie și lăsați-o timp de 24 de ore.
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19. După 24 de ore îndepărtați capacul și lăsați-o încă 72 de ore.

20. După aceea, puteți scoate steaua din cutia de plastic. Așezați-o pe o farfurie cu
hârtie  absorbantă  sub  ea  (șervețel  sau  prosop  de  bucătărie),  pentru  a  absorbi
excesul de apă. Dacă doriți, puteți aștepta până când apa se evaporă complet. Cu
toate acestea, acest proces poate dura mai mult de o săptămână.

Notă: mutați soluția într-un recipient nou cu capac și păstrați-o într-un loc sigur.

21.  După  ce  s-a  uscat,  puteți  să  o  agățați  unde  doriți.  Mândriți-vă  cu  cristalele
dumneavoastră strălucitoare de aluminiu și potasiu.

Explicație:

Atunci când încălzim apă și dizolvăm sulfatul de potasiu și aluminiu, creăm o soluție
suprasaturată.  Solubilitatea  aluminiului  scade  repede  și  odată  cu  scăderea
temperaturii, aluminiul începe să se cristalizeze.

În acest caz, cristalele de potasiu și aluminiu au o suprafață care permite ca procesul
de cristalizare să înceapă – steaua din ghips.

Astfel,  moleculele  substanței  dizolvate  se  adună  formând  un  lanț  molecular  pe
suprafața ghipsului, creând o stea frumoasă de cristal.

Experimentul 4. Cristale în coajă de ou

Aveți nevoie de:

● 2 Ouă

● Sulfat de potasiu și aluminiu 

● Ac

● Pensulă

● Foarfecă

● Linguriță

● 3 boluri

● Vas de porțelan

Atenție: Rugați un adult să vă ajute.

Paşi:

1. În primul rând va trebui să scoateți tot conținutul oului (albuș și gălbenuș). Pentru
acest lucru va trebui să faceți o mică gaură cu un ac pe partea de sus și de jos a cojii
de ou. 
Notă: Albușul va ieși primul. Păstrați într-un castron un pic de albuș care iese pentru
că veți  avea nevoie de el  în acest experiment.  Puneți  gălbenușul  într-un alt  vas,
astfel încât să nu se amestece.
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2. Când tot lichidul a ieșit, clătiți coaja cu apă de la robinet și lăsați apa să intre și în
coajă.

3. Utilizați foarfeca și tăiați oul în jumătate pentru a obține două jumătăți. Faceți-o
pornind de la găuri. Rugați un adult să vă ajute în acest pas.

Este posibil ca din cele patru coji, doar două să iasă drepte. Alegeți-le pe cele mai
bune și spălați-le.

4. După ce cojile sunt uscate, utilizați  o pensulă și  vopsiți  interiorul  cu albuș (cel
colectat la pasul 1).

Notă: albușul de ou va acționa ca un lipici.

5. Presărați interiorul cu sulfat de aluminiu şi potasiu astfel încât să se lipească de
coajă. Utilizați lingurița ca ajutor.

6. Lăsați coaja să se usuce timp de 1 oră

7. Scoateți excesul de aluminiu și potasiu (ceea ce este în plus). Puteți trece ușor cu
pensula.

8. Utilizați una din soluțiile rămase din experimentele 2 și 3. Alegeți-o pe cea pe care
doriți să o utilizați.

Notă: în cazul în care nu aveți aluminiu de potasiu, repetați experimentul 1 și utilizați
soluția din acel experiment. În acest caz, nu va trebui să efectuați pasul 9 al acestui
experiment.

9.  Rugați  un  adult  să  încălzească  soluția  astfel  încât  să  se  dizolve  din  nou  tot
aluminiu și potasiu. Turnați soluția într-un vas de porțelan, introduceți-o în cuptorul cu
microunde timp de câteva secunde și apoi amestecați. Repetați această procedură
până când toate cristalele sunt dizolvate.

10.  În  timp  ce  așteptați  ca  aluminiul  și   potasiu  să  se  răcească  la  temperatura
camerei, așezați cojile de ou într-un castron curat. În final, turnați soluția în interiorul
cojilor de ou care se află în castron.

Notă: în cazul în care soluția iese din coji, nu vă faceți griji! Acesta este scopul!

11. Așteptați în jur de 24 de ore.

12. Observați ce se întâmplă

Experimentul 5. Realizați unui colier

Aveți nevoie de:
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● Borcan de sticlă termorezistent

● Soluție de aluminiu și potasiu (experimentele 1, 3 sau 4)

● Sârmă (10 cm)

● Tigaie veche

● Stativ tigaie

● Spatulă de lemn sau creion

● Ață de cusut

● Bandă adezivă

● Șervețel de hârtie

Pași:

1. Cu o sârmă, faceți  o formă după cum doriți  (un triunghi, cerc sau o cruce, de
exemplu).

2. Turnați soluția de aluminiu și de potasiu (rămasă din experimentele 1, 3 sau 4)
într-un borcan de sticlă termorezistent și rugați un adult să utilizeze tava veche și să
o încălzească, în bain-marie, până când cristalele se dizolvă complet.

Notă: în cazul în care nu aveți aluminiu și potasiu, repetați experimentul 1 și utilizați
soluția direct din acest experiment..

3. În timp ce soluția se răcește, legați forma realizată cu o ață astfel încât să stea
suspendată. Apoi legați celălalt capăt de ață de creion.

4. Apoi așezați creionul peste gura borcanului cu soluția de aluminiu și potasiu astfel
încât forma să stea suspendată în interiorul soluției.

5.  Așezați  borcanul  într-o  zonă  liniștită  și  cristalul  dumneavoastră  va  începe  să
crească ( foarte încet) după câteva ore.
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6. Colierul este gata! Acordați atenție la faptul că acest experiment are pași dificili și
este posibil să trebuiască să îl repetați până obțineți rezultatul dorit.

Imaginea 49. Diferite cristale de aluminiu și potasiu, produse utilizând diferite culori.

Explicație:

După cum ați observat în experimentele anterioare, o reacție chimică apare între apă
și aluminiu și potasiu ce formează cristale la răcire. În acest experiment, cristalele se
formează în jurul sârmei, creând un pandantiv pe care îl puteți utiliza într-un colier
frumos. Trebuie doar să atașați un lanț.
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9. Chestionar

1. În ce stare a materiei putem găsi cristalele în natură?

a) Doar în starea solidă

b) Solidă și lichidă

c) Solidă și gazoasă

2. Componentele legate prin lanțuri ionice și care prezintă o structură specifică
se numesc...

a) Cristale

b) Solide amorfe

c) Minerale.

3. Care este cel mai comun element chimic de pe pământ?

a) Aurul

b) Oxigenul

c) Carbonul

4. Care este caracteristica prin care cristalele sunt speciale?

a) Luciul lor

b) Structura lor ionică și moleculară

c) Faptul că sunt compuse din: molecule aranjate și nearanjate.

5. Care dintre următoarele componente sunt cristale?

a) Zăpada și cristalele de cuarț

b) Cuarțul și cărbunele

c) Cauciucul și ametistul

6. Ce tip de cristale sunt buni izolatori electrici?

a) Cristale covalente

b) Cristale ionice

c) Cristale metalice

7. Ce măsoară scala Mohs utilizată la identificarea mineralelor?

a) Dunga

b) Clivajul

c) Duritatea
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8. Probabilitatea pentru formarea cristalelor este mai mare într-o ...

a) O soluție saturată

b) O soluție suprasaturată

c) O soluție nesaturată

9.  Care  este  numele  oferit  diferitelor  cristale,  indiferent  de  originea  lor  din
minerale având aceeași structură chimică?

a)  Polimorfism

b) Diploid

c) Dimorfism

10. Știința care studiază cristalele se numește:

a) Cristologie

b) Cristalografie

c) Cristamografie

Răspunsuri:

1-c)

2-a)

3-c)

4-b)

5-b)

6-a)

7-c)

8-b)

9-a)

10-b)
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