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CUVÂNT ÎNAINTE 
Prezentul auxiliar curricular „Dicționar explicativ chimie anorganică” se 

dorește a fi un instrument de informare rapidă, ce și-a propus explicarea prin-
cipalilor termeni specifici chimiei anorganice și sensul lor de folosire.  

Lucrarea se adresează elevilor în scopul formării pentru început a unei ima-
gini cât mai reale și mai apoi realizarea unei abordări aprofundate in domeniu. 
Ideea care a stat la baza elaborării este aceea că prezentarea sistematizată a 
compușilor chimici anorganici poate duce la creșterea accesibilițății tuturor 
celor care doresc să se informeze cu precizie și conform ultimelor cercetări în 
domeniu.  

Termenii prezentați în ordine alfabetică se referă la denumirea fenomene-
lor, a proceselor chimice curent folosite și a principalilor compuși și produse 
chimice anorganice iar elaborarea materialului s-a realizat prin consultarea 
unor dicționare explicative, dicționare bilingve, enciclopedii și manuale de 
chimie. 

Ca orice lucrare și cea intitulată „Dicționar explicativ chimie anorganică” 
este perfectibilă iar sugestiile și propunerile cititorilor vor contribui la o îmbu-
nătățire a acesteia într-o nouă ediție. 

  
  

Profesor Daniela Vornicu 
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A 

abraziv Material dur sau substanță dură care poate smulge cantități 
mici din materialul prelucrat, pentru a curăța sau netezi 
suprafețele rugoase (aspre) ale pieselor. 

absorbant Substanță care absoarbe gaze sau lichide. 
absorbție Proces prin care o substanță lichidă sau solidă încorporea-

ză în masa sa un gaz sau vaporii altei substanțe. 
Încorporare prin difuzie a unui fluid din afară în masa unui 
corp solid sau lichid.  

acid 
 
 
 

 
aciditate 

Substanță anorganică sau organică mono- sau poliatomică 
capabilă să cedeze protoni (H+), (acizi tip Brönsted: HCl, 
H2SO4, etc) sau să accepte o pereche de electroni, având un 
orbital vacant (acizi tip Lewis: BF3 AlCl3), care în soluție 
apoasă înroșește hârtia albastră de turnesol.  
Conținutul de acizi al unui produs sau al unei soluții, ex-
primat prin pH (1 – 7) sau prin indice de aciditate (Ia). 

 Cantitatea de acid dintr-o soluție. 
acrire Fenomen biochimic de transformare a produselor organice 

cu formare de acid acetic sau alți acizi (vinul trece în oțet, 
laptele se acrește) datorită acidului lactic. 

actinide 
 
 

actiniu 
 
 
 

adsorbant 

Grupă de 14 elemente radioactive (naturale sau sintetice) 
din sistemul periodic al elementelor, situate după actiniu, 
cu numere de ordine cuprinse între 90 și 103. 
Element radioactiv, grupa a III-a secundară, Ac; Z=89, 
Aizotop = 227; descoperit de A. Debierne (1899) izolat din 
minereurile de Uraniu; se obține prin reacții nucleare – 
iradierea Ra cu neutroni. 
Substanță poroasă capabilă să fixeze selectiv pe suprafața 
sa, componenți din amestecuri de gaze și/sau vapori, res-
pectiv lichide. 

 
 

 

Calitatea unui material de a reține pe suprafața sa molecu-
lele unui gaz, ale unor vapori sau ale unor substanțe dizol-
vate, sub forma unui strat foarte subțire. 

adsorbție Fixare și acumulare a moleculelor unui lichid sau a unui 
gaz pe suprafața unui corp solid. 

aer Amestec de gaze din straturile atmosferei cuprinzând: azot, 
oxigen, argon, dioxid de carbon, neon, heliu, ozon. 

aerob Calitatea unui microorganism de a se dezvolta numai în 
prezența aerului. 

aerofob Calitatea unui microorganism de a se dezvolta numai în 
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absența aerului. 
agat(agată)  Varietate de silice (SiO2), divers colorată. 

agita A mișca două sau mai multe substanțe lichide sau solide 
aflate amestec. 

agitare Operația de amestecare a două sau mai multe substanțe 
într-un vas cu ajutorul unui dispozitiv (aparat) de agitare. 

agitator Aparat sau dispozitiv utilizat la amestecarea substanțelor 
solide sau/și lichide, în vederea omogenizării lor, are for-
me diferite: elice, turbină, cadru, în funcție de vîscozitatea 
și starea mediului fluid pe care îl pune în mișcare. 
Dispozitiv care servește la amestecarea substanțelor pentru 
organizare. 

alabastru Varietate foarte pură de ghips, folosită pentru sculpturi 
ornamentale. 

alamă Aliaj Cu-Zn, în diverse proporții, galben –auriu, maleabil, 
ductil, usor de prelucrat, utilizat in industrie; 

alaun Sulfat dublu al unui metal trivalent (Al, Cr, Fe, Co, Ga, In, 
V etc) și al altuia monovalent: (Na, K, NH4 , Rb, Cs, Te) 
folosit în industria hârtiei și tăbăcărie; 

alaun ars Masă albă poroasă de sulfat de Al și K obținută prin încăl-
zirea alaunului. 

alămire Depunerea unui strat fin de alamă pe suprafața unui metal 
pentru a-i conferi acestuia rezistență la coroziune și/sau 
aspect estetic. 

alb de plumb Carbonat bazic de Pb (sin ceruză) 2PbCO3.Pb(OH)2, folosit 
pentru fabricarea vopselelor albe. 
• de Spania –v. carbonat de calciu 
• de zinc – pigment în vopsele constituit din oxid sau 

sulfat de zinc 
• venețian – pigment constituit dintr-un amestec de car-

bonat bazic de Pb și BaSO4 în părți egale. 
albastru de 

Berlin  
(sin. albastru de Prusia) – ferocianura de Fe (III), 
Fe4[Fe(CN)6]3; 

alamă Aliaj pe bază de cupru și zinc, ușor de prelucrat. 
alămii A acoperit un obiect de metal ca un strat de alamă. 

alb de plumb Carbonat bazic de plumb, folosit în industria vopsele-
lor.Sin.ceruză. 

alb de titan Dioxid de titan. 
alb de zinc Oxid de zinc. 

albastru de 
Prusia (Berlin) 

Ferocianiură de fier folosită ca pigment. 
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albăstrire 
 

Tratament chimic prin care piesele de oțel se acoperă cu un 
strat (albastru) de oxid de fier, protejându-l împotriva co-
roziunii. 

albit Aluminosilicat de sodiu alb și uneori colorat, folosit în 
industria ceramicii. 

alcalii 
 

Denumire generală utilizată pentru hidroxizii metalelor 
alcaline și a ionului amoniu. 

alcalin Care are proprietățile unei baze. 
• metale alcaline. Metale din grupa I a sistemului peri-

odic al elementelor litiul, sodiul, potasiul, rubidiul, ce-
siul, franciul). 

alcalinitate Cantitatea totală a bazei dintr-o soluție (concentrația ioni-
lor hidroxili). 

alchimie Chimia Evului Mediu, perioada în care se obțin produse ca 
sticla, coloranții.  

alcool Compus organic obținut teoretic prin înlocuirea unui atom 
de hidrogen din molecula unei hidrocarburi cu o grupare – 
OH (hidroxil); băutură alcoolică. 

aliaj Amestec omogen de metale care aspect compact și pro-
prietăți metalice; se obține prin topirea laolaltă a acestora 
în anumite proporții. 

alotropie Proprietatea elementelor de a avea mai multe forme crista-
line sau un număr diferit de atomi de aceeași specie în 
moleculă. 

alpaca Aliaj inoxidabil de cupru, nichel și zinc.  
alumină Alumen, ,,alaun”. Oxid de aluminiu folosit ca suport pentru 

catalizatori sau ca materie primă la fabricarea aluminului. 
Al Simbol chimic pentru aluminiu. 

aluminiu Element chimic, din grupa a III- a principală, metal ușor de 
culoare alb - argintie, d = 2,70; duritatea 2,6; p.t. = 6580C; 
p.f. + 25000C; bun conducător de căldură și electricitate, 
malcabil, ductil și stabil față de aer. Se obține pe cale elec-
trolitică. Materia primă folosită este bauxita. A fost desco-
perit în 1825 de Oersted. 
• aluminizare – acoperire a suprafeței unui obiect cu un 

strat protector de aluminiu. 
• aluminosilicat – stare naturală a acizilor silicici. Mi-

neral răspândit în natură (ex. feldspați, zeoliți, mice 
sau minerale argiloase). 

• alunit – sulfat natural hidratat de aluminiu și potasiu, 
alb-gălbui, sticlos utilizat în industria vopselelor. 
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aluminotermie Procedeu de obținere a metalelor prin reducerea oxizilor 
lor cu aluminiu; se obține temperaturi ridicate (30000C); 

alumogel Oxid de aluminiu natural, component al bauxitei. 
alaun Sulfat dublu al unor metale, folosit în tăbăcărie, industria 

hârtiei, etc. 
alundum (li) Material refractar obținut prin calcinarea bauxitei. 

Am Simbol chimic pentru americiu. 
amalgam Aliaj în care unul din componenți este mercurul. 
americiu Element chimic radioactiv, metal alb-argintiu, descoperit 

în 1944. 
amestec Produs obtinut din doua sau mai multe substante. 

Sistem omogen sau eterogen format din două sau mai mul-
te substanțe solide, lichide sau gazoase, componentele 
păstrându-și în general caracteristicile și care pot fi separa-
te din amestec prin diferite metode fizice sau mecanice. 
• azeotrop – amestec de două sau mai multe lichide 

reciproc solubile, care la distilare se comportă ca o 
substanță pură, cu temperatură de fierbere și compozi-
ție constantă; 

• negativ – are p.f.< decât p.f. ale componenților; 
• eutetic – amestec de o anumită compoziție de două 

sau mai multe substanțe reciproc solubile, care la topi-
re se comportă ca o substanță pură, având aceeași 
compoziție în fază solidă și ân cea lichidă (topitură); 

• exploziv – amestec între anumite limite de concentrație 
(una inferioară și alta superioară) dintre o substanță și 
aer, care prin aprindere sau prin scânteie arde cu degaja-
re bruscă și mare de căldură și gaze; substanța trebuie să 
fie combustibilă, în stare de vapori, gaze sau pulbere; 

• refrigerent – amestec de două sau mai multe substanțe 
care la dizolvare absorb o mare cantitate de căldură, 
producând scăderea temperaturii lor și a mediului în-
conjurător; 

• zeotrop – amestec a două sau mai multe componente 
lichide reciproc solubile, ce are temperatura de fierbere 
a vaporilor cuprinsă între punctele de fierbere ale 
componentelor pure, indiferent de concentrația fazei 
lichide din care distilă. 

amestecarea Operație de omogenizare a două sau mai multor substanțe, 
pentru a se obține în toată masa aproximativ aceeași com-
poziție. 
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amestecător Mecanism sau aparat folosit pentru amestecarea materiale-
lor (se obțin amestecuri omogene sau eterogene). 

ametist (min) Varietate de cuarț violet, folosită ca piatră semiprețioasă.  
amfoter substanță care poate reacționa ca un acid sau ca o bază, având 

atât caracter de bază, având atât caracter de bază cât și de acid. 
amidon Substanță organică, (C6H10O5)11, (produs macromolecular 

natural de tip polizaharidă) ce se găsește ân semințe, fructe 
și tuberculele plantelor, este constituit dintr-un amestec de 
doi componenți, amiloza și amidopectina; se utilizează în 
industriile alimentară și textilă. 

amoniac gaz incolor, combinație a azotului trivalent cu hidrogenul, 
NH3, cu miros înțepător, iritant pentru ochi și căile respira-
torii; este întrebuințat la fabricarea acidului azotic, a îngră-
șămintelor azotoase, a explozivilor, are proprietăți bazice. 
Compus hidrogenat al azotului (NH3), solubil în apă. Se 
întrebuințează la fabricarea acidului azotic, a îngrășăminte-
lor azotoase, a explozivilor, ca agent refrigerent. 

amoniu Ion pozitiv, NH4
+ , ce se obține prin reacția dintre NH3 și 

H+; are o structură tetraedrică, în al cărei centru se găsește 
atomul de N; se comportă ca ionul unui metal monovalent. 

amorf amaphos ,,fără formă”. Despre corpuri solide care nu pre-
zintă o structură cristalină regulată. 

anabioză Viață în absența aerului. 
ancherit Carbonat natural de calciu, magneziu și fier, cenușiu sau 

gălbui, utilizat ca minereu de fier. 
andaluzit Silicat natural de aluminiu, cenușiu, roz sau brun folosit în 

industria materialelor refractare. 
andezit Rocă vulcanică, cenușie sau negricioasă folosită la pavaje 

și la construcții. 
anhididră Substanță chimică anorganică, care reacționând cu apa 

formează un acid. 
• anhidridă carbonică – dioxid de carbon 
• anhidridă sulfuroasă – dioxid de sulf 

anhidrit Sulfat de calciu anhidru natural (CaSO4), alb sau ușor colo-
rat folosit în industria chimică. 

anhidru Lipsit de apă; termen desemnând substanțe fără apă de 
cristalizare (ex. Sare anhidră) 

anion Element (sau grup de elemente) încărcat electric negativ. 
Ana ,, în sus”. Ion cu sarcină negativă. 

anionit Substanță lichidă sau solidă, insolubilă, schimbătore de 
anioni.  
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anizotropie Proprietate a substanțelor cristaline (cu excepția celor cris-
talizate în sistemul cubic) de a prezenta proprietăți fizice 
diferite în diverse puncte ale volumului său, în funcție de 
direcția din cristal de-a lungul căreia au fost măsurate. 

anod Polul pozitiv (+) al unei surse de curent electric. 
Electrod pozitiv care capteaza electronii dintr-o baie de 
electroliza. 

anolit Lichidul din spațiul anodic. 
anorganic În compoziția căruia intră numai substanțe din regnul mi-

neral. Sin.neorganic, mineral: 
• chimie anorganică – chimie a corpurilor minerale. 

antagonism Contradictoriu, de sens opus. 
anticoroziv Substanță care împiedică coroziunea (ex. Miniul de plumb, 

galbenul de zinc). 
antidot Substanță care anulează efectul nociv al unei otrăvi; con-

traotravă (ex. Stricnina este antidot pentru barbiturice).  
antigel Substanță congelantă (etilenglicol, glicerină), care se ada-

ugă apei de răcire a unui motor cu ardere internă pentru a 
evita înghețarea ei pe timpul de iarnă. 

apă Compus hidrogenat al oxigenului, lichid incolor, fără gust 
și fără miros; în straturi mai groase, are culoare albastru-
verzuie; masa moleculară 18,015; molecula de apă are o 
structură unghiulară, având unghiul dintre legături de 1050; 
se găsește în sau pe pământ (freatică, râuri,lacuri, mări, 
oceane, fluvii) și în atmosferă sub formă de vapori, ploaie, 
ceață. 
• apă de constituție - apa care intră în molecula unor 

substanțe chimice. 
• apa de cristalizare - apa pe care o rețin unele substan-

țe cristaline formând cristalohidrați. 
• apă reziduală – apa evacuată cu impurități sau cu 

substanțe toxice din întreprinderi. 
• apă dură – apă care în contact cu săpunul nu produce 

clăbuc. Duritatea apei este cauzată de prezența săruri-
lor de calciu și magneziu. 

apă oxigenată H2O2, peroxid de hidrogen, M = 34,01; este un lichid inco-
lor, siropos, foarte nestabil, care se poate descompune cu 
violență și chiar cu explozie în apă și oxigen; de obicei 
soluția 2% se numește apă oxigenată (dezinfectant) iar cea 
de 30% se numește perhidrol; se păstrează numai în fla-
coane de sticlă, masă plastică. 
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• potabilă – apă corespunzătoare calitativ pentru băut, 
este apa limpede, incoloră, fără miros, fără impurități, 
obținută și purificată pentru a fi consumată de populație; 
conține dizolvate mici cantități de Ca(HCO)2, 
Mg(HCO3)2, CaCl2 și NaCl; este obținută din apa prele-
vată din natură prin tratare cu agenți de floculare, apoi 
se decantează și se filtrează pentru a îndepărta particule-
le în suspensie, se sterilizează prin tratare cu clor. 

• regală – Amestec de HCl și HNO3 în raport 3:1 în apă. 
Se folosește în chimia analitică (analiza aurului). 

• tare – HNO3 concentrat, atacă toate metalele cu excep-
ția aurului și platinei, distruge substanțele organice 
(hârtie, țesături, lemn, piele), este oxidant puternic, se 
folosește în soluții diluate pentru decaparea metalelor, 
denumirea este folosită uneori și pentru soluția de HCl 
concentrat. 

ardere Reacție de oxidare a substanțelor sau materialelor în pre-
zența oxigenului atmosferic, însoțită de degajare de căldu-
ră și desori de lumină (sin. combustie).  
Tratare termică a unor obiecte ceramice. 
Proces de descompunere a substanțelor din organism, prin 
oxidare. 

argentan Alpaca. 
argentin Praf de staniu folosit la fabricarea hârtiei. 
argentit Sulfură naturală de argint (Ag2S), folosită la extragerea 

argintului. 
argilă Silicat de aluminiu hidratat, natural, format prin descom-

punerea feldspaților sub acțiunea agenților atmosferici. 
Rocă sedimentară alcătuită din cuarț, mică, carbonați și 
resturi de organisme. 

Ag. Simbol chimic pentru argint. 
argint Metal din grupa I-a secundară, Ag; Z = 47, A = 107,87 – 

ultimul strat 4d105s1, valența I, II, cunoscut din antichitate; 
stare compactă este un metal alb strălucitor, moale, foarte 
maleabil și ductil, cu rezistență mecanică mică; d = 10,5, 
p.t. = 27000 C; are cea mai mare conductibilitate termică și 
electrică dintre toate metale, proprietăți pentru care se fo-
losește și industrial. 
În stare nativă se găsește sub formă de combinații (sulfură, 
clorură), în galenele argentifiere. Este inoxidabil. Cunoscut 
îHr. 
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• argint viu - Mercur (hidrargir). 
• arginta - a acoperi un obiect metalic cu un strat de 

argint. 
• argintos – care conține argint; argentifer. 
• argirism – intoxicație cu săruri de argint. 

Ar. Simbol shimic pentru argon. 
aragonit Carbonat natural de calciu (CaCO3), folosit la confecționa-

rea unor obiecte ornamentale. 
aramă Cupru. 
arămi A acoperi un obiect metalic cu un strat subțire de cupru. 
argon Element chimic din grupa razelor rare, Ar; Z = 18, A = 

39,948, configurația electronică a stratului exterior 3s23p6; 
gaz incolor, cu molecula monoatomică, p.t. = - 189,30C, 
p.f. = - 185,70C; a fost descoperit de Rayleigh și Ramsay 
(1894); se folosește în laborator la realizarea unei atmosfe-
re inerte, la umplerea becurilor electrice. 
argos ,,inactiv”. Element chimic (Ar) din familia gazelor 
rare, întrebuințat la umplerea becurilor electrice.  

arsen Element chimic (As). Semimetal. Arseniul și majoritatea 
combinațiilor sale sunt toxice (doză letală 0,1 grame). Este 
folosit în aliaje pentru mărirea durității. A fost descoperit 
în 1250 de Albertus Magnus. 
• arseniat – sare a acidului arsenic. 
• arsenic – acid arsenic (H3AsO4). Se prezintă sub for-

mă de cistale albe higroscopice. 
• arsenios – acid arsenios (H3AsO3), stabil în soluții 

apoase. 
• anhidridă arsenioasă – trioxid al arseniului (As2O3), 

pulbere albă foarte toxică folosită ca insecticid, ra-
tacid. Sin. șoricioaică, arsenic. 

• arseniură – combinație a arseniului cu metalele. 
• arsină – hidrogen arseniat. 

At. Simbol chimic pentru astatin. 
astatin astatos ,,instabil”. Element chimic (At), radioactiv din fami-

lia halogenilor. A fost descoperit pe cale artificială în 1940. 
atmosferă atmos ,,abur” + sphaira ,,sferă”. Înveliș gazos alcătuit din 

aer. Masă de gaze și de vapori creată într-un spațiu limitat 
în care au loc reacții chimice influențate de mediul creat 
(oxidant, bazic, acid, etc.).  

atom Particula cea mai mică dintr-o substanță simplă (element 
chimic) care păstrează proprietățile chimice ale substanței 
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respective; a fost mult timp indivizibil, deoarece prin proce-
dee obișnuite nu poate fi fragmentat în particule mai simple; 
este formațiune complexă constituită dintr-un nucleu încăr-
cat pozitiv și din electroni care se deplasează în jurul nu-
cleului; în ansamblu este un sistem neutru din punct de ve-
dere electric, deoarece numărul electronilor este egal cu 
numărul sarcinilor pozitive din nucleu (protoni). 

atomizare Operație de introducere a unor soluții în stare de picături 
într-un jet de gaze calde, când are loc evaporarea instanta-
nee a apei și uscarea fără descompunerea termică a sub-
stanței dizolvate. 

atomizor Aparat de pulverizare și obținere în vid sub formă de parti-
cule foarte fine a produselor de exemplu detergenții (de 
obicei din soluții apoase). 

atmosferă Masă de gaze sau vapori aflată într-un spațiu în care are 
loc un fenomen fizic sau chimic. 
Unitate de măsură a presiunii gazelor. 
Înveliș gazos care înconjoară pământul. 

aur Element chimic cu caracter metalic, Au; din grupa I B, Z = 
79, A = 196,96; structura stratului electronic exterior 
5d106s1, val I, III; a fost primul metal folosit de om; metal 
galben-auriu, moale, maleabil și ductil; d = 19,3, p.t. = 
10630C, p.f. = 26000C.  
Metal prețios de culoare galbenă, strălucitor, maleabil, 
ductil, bun conducător de căldură și electricitate. Se găseș-
te în natură în stare nativă. Este inert față de aer și apă, 
rezistent din punct de vedere chimic. Solubil în apă regală. 
Se utilizează aliat cu cuprul la fabricarea podoabelor, în 
medicina dentară, etc. Concentrația aurului în aliaje se 
exprimă în carate pe o scară de la 0 la 24. Cunoscut îHr. 

austenită Constituent al aliajelor de fier și carbon. 
aventurin Varietate de cuarț conținând numeroase foițe de mică ver-

zui sau galbene, care reflectă puternic lumina. 
azbest Silicat natural de calciu și magneziu cu structură fibroasă 

și calități de izolant termic și electric. 
azbociment Material obținut la presarea unui amestec de azbest și ci-

ment sub formă de plăci sau tuburi, folosit în trecut în con-
strucții, acum interzis fiind cancerigen. 

azeotropism Proprietatea unei soluții lichide denumite amestecuri azeo-
trope, de a fierbe la o temperatură constantă și cu compozi-
ția vaporilor constantă. 
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B 

B. Simbol chimic pentru bor. 
Ba. Simbol chimic pentru bariu. 

baghetă Bară de sticlă de diametru mic, rotunjită la capete și 
acoperită cu cauciuc pe porțiunea folosită; bagheta este 
folosită pentru agitarea manuală a lichidelor și suspen-
siilor. 
Vergea de sticlă folosită în practica de laborator pentru 
omogenizarea amestecurilor. 

balanță Instrument pentru măsurarea masei substanței (greuta-
tea). 
• balanța analitică – balanță folosită în analiza 

chimică cantitativă (cântărire cu o precizie de 
0,001 grame) sau microbalanta(precizie de 
0,000001 grame).  

balon Aparat în care se realizează distilări, fierberi, reacții 
chimice etc.; este cu fund plat sau rotund și cu unul sau 
mai multe ștuțuri (gâturi). 

barbotare Operația de trecere directă și forțată a unui gaz printr-
un lichid în scopul dezvoltării gazului în lichid.  

baril(um) Unitate de măsură pentru capacitate, în special pentru 
produse petroliere. 1 baril american = 42 galoni = 
158,9 1 ; 1 baril englez = 36 galoni = 163,5 l. 
unitate de măsură pentru volumul produselor petrolie-
re, egală cu 158, 9 l în America și 163.5 l în Anglia. 

baritină  Mineral. Sulfat natural de bariu (BaSO4). Sin. barită. 
bariu Element chimic (Ba) din grupa metalelor alcalino-

pământoase, moale, argintiu. Compușii săi se folosesc 
la fabricarea unor pigmenți minerali, a sticlelor optice. 
A fost descoperit de H. Davy în 1808. 

bauxita Oxid de aluminiu hidratat, natural, impurificat cu oxizi 
de Fe, Ti, Si, Mg; întrebuințat la fabricarea aluminiului. 
Rocă sedimentară alcătuită din hidroxizi de aluminiu, 
cuarț, principalul minereu de aluminiu. 

bazalat Rocă bazică de origine vulcanica foarte răspândită 
constituită din sticlă vulcanică. Se utilizează la pavaje. 
Material ceramic utilizat la fabricarea recipientelor 
pentru lichide agresive. 

bază Compus chimic care în reacții sau prin dizolvare pri-
mește (acceptă) protoni (Lewis), în soluție disociată cu 
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formare de ioni HO (Brönsted) care conferă gust leșia-
tic și înălbăstrește hârtia roșie de turnesol ph = 7 – 14; 
înroșește fenolftaleina iar în reacție cu un acid formea-
ză o sare. 
• bazic – care are proprietățile unei baze. 

Be. Simbol chimic pentru beriliu. 
bec de gaz Sursă de încălzire cu gaz, poate fi Bunsen, Teclu sau 

Mecker; asigură o încălzire rapidă și la temperaturi 
ridicate; curentul de gaz iese printr-o duză antrenând 
aerul necesar arderii; cantitatea de aer poate fi reglată 
la becul Bunsen prin rotirea unui manșon care obturea-
ză orificiile de la admisie, iar la becul Teclu prin roti-
rea unui disc cu filet care ridicându-l sau coborându-l 
lasă să treacă un debit variabil de aer. 

bentonită Argilă formată prin degradarea unei cenuși vulcanice, 
constituent principal, montmorillonitul, este format din 
silicați de aluminiu coloidali, hidratați, cu conținut 
variabil de fier, magneziu, calciu etc. 

beton Material constituit dintr-un liant (ciment), apă, piatră 
spartă sau pietriș și nisip. 

bicarbonat Carbonat acid, denumire populară a carbonatului acid 
de sodiu (NaHCO3). 

bicromat Sare a acidului bicromic. 
• bicromat de potasiu – sare a acidului bicromic 

(K2 Cr2 O7) care se întrebuințează ca agent oxidant 
în chimie, în industria sticlei, în gravură. 

bigaz Amestec de două gaze combustibile. 
bimetal Organ format din două metale greu fuzibile sudate la 

unul din capete sensibil pentru controlul temperaturilor 
și care se deformează diferit în funcție de temperatură, 
datorită dilatării diferite a celor două benzi metalice 
componente și între care rezultă o diferență de potenți-
al măsurabilă. 

biodegradabilitate Proprietate a substanțelor de a fi asimilate de natură 
datorită acțiunii microorganismelor și mediului (radia-
ții ultraviolete, aer, etc.); reprezintă o condiție pentru 
nepoluarea mediului. 

bioxid Oxidul unui element tetravalent. 
• bioxid de carbon – compus oxigenat al carbonului 

(CO2), gaz incolor, fără miros, mai greu decât ae-
rul, întrebuințat în industria zahărului, la prepara-



18 

rea unor băuturi gazoase iar în stare solidă în teh-
nica frigului; anhidridă carbonică. 

• bioxid de mangan – compus oxigenat al manga-
nului (MnO2); apare în natură sub formă de pirolu-
zită, o pulbere cristalină, brună-neagră; oxidant, 
toxic. Se întrebuințează în industria cauciucului, a 
chibriturilor, a sticlei, a sicativilor, etc. 

• bioxid de siliciu – compus oxigenat al siliciului 
(SiO2) care se găsește în natură sub formă de cuarț, 
agat; este componentul principal al nisipului. Sin. 
silice. 

• bioxid de sulf – component oxigenat al sulfului 
(SO2), gaz incolor sufocant; se întrebuințează la 
fabricarea acidului sulfuric, ca decolorant în vopsi-
torie, la conservarea fructelor, ca insecticid, etc. 
Sin. anhidridă sulfuroasă. 

• bioxid de titan – compus oxigenat al titanului 
(TiO2), cristalizat, alb, insolubil în apă, folosit ca 
pigment în pictură, la prepararea vopselurilor și a 
cernelurilor poligrafice, în industria textilă, a sti-
clei și a ceramicii. Sin. alb de titan. 

bismut Element chimic (Bi), metal alb lucios cu nuanțe roșia-
tice, casant, întrebuințat la obținerea unor aliaje, iar în 
combinații în medicină, cosmetică și în industria sti-
clei, fiind descoperit de N. Geoffroy în 1753. 

bitum Rocă bituminoasă formată prin oxidarea bitumenelor 
naturale. 
Produs obținut prin oxidarea la cald a reziduurilor de la 
distilarea țițeiurilor. 

biuretă Instrument folosit în practica de laborator în analiza 
cantitativă pentru măsurarea volumului de soluții sau 
de gaze, de forma unui tub de sticlă gradat, cu robinet 
sau cu tub de cauciuc și clemă. 

bivalent Element sau radical chimic care are valența doi. 
blendă Sulfură naturală de zinc (ZnS), gălbuie, brună sau nea-

gră cu luciu de diamant, utilizată ca principal minereu 
de zinc. Sin. sfalerit. 

bor Element chimic (B) semimetal, cristalin, negru-
cenușiu, cu luciu metalic folosit ca adaos la obținerea 
unor aliaje, cărora le mărește duritatea și rezistența la 
coroziune, fiind descoperit de H. Davy, J.L. Gay Lus-
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sac și L.J. Thenard în 1808.  
borat Sare a acidului boric.  

Br. Simbol chimic pentru brom. 
brom Element chimic (Br), din familia halogenilor, lichid 

brun-roșiatic care emană vapori grei sufocanți cu miros 
neplăcut; are acțiune caustică asupra pielii, producând 
arsuri grave. Vaporii de brom atacă ochii. A fost des-
coperit de A. J. Balard în 1826. 
• bromat – sare a acidului bromic 
• bromhidric – acid bromhidric (HBr), gaz incolor 

rezultat din combinația bromului cu hidrogenul. 
• bromic – acid bromic (HBrO3), acid oxigenat al 

bromului, lichid incolor cu proprietăți puternic 
oxidante. 

• bromism – intoxicație profesională cu brom sau 
săruri de brom. 

• bromoform - substanță pe bază de brom, analoagă 
cloroformului, cu rol antiseptic. 

bromură Sare a acidului bromhidric. 
• bromură de potasiu – sare de potasiu a acidului 

bromhidric (KBr), cristalizată, incoloră, solubilă în 
apă, întrebuințată drept calmant în medicină. 

• bromură de argint – sare de argint a acidului 
bromhidric (AgBr), cristalizată, alb-gălbuie, solu-
bilă în amoniac, întrebuințată la obținerea emulsii-
lor gelatinoase, pentru plăcile, filmele și hârtiile 
fotografice. 

bronz Aliaj al cuprului cu staniul, uneori și cu zinc, aluminiu, 
siliciu, rezistent la coroziune. 
• bronzit – varietate feromagneziană de piroxen cu 

oxid de fier. 

C 

C. Simbol chimic pentru carbon. 
Ca. Simbol chimic pentru calciu. 
Cd. Simbol chimic pentru cadmiu. 

cadmiu Element chimic (Cd), metal alb-argintiu care se găsește 
în natură în minereurile de zinc. Compușii săi, sulfura și 
oxidul de cadmiu se folosesc la prepararea culorilor și a 
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smalțurilor. A fost descoperit de F. Stromeyer în 1817. 
cadran Suprafață prevăzută cu diviziuni pe care se citesc indi-

cațiile acului indicator al unui instrument de măsură. 
calaican Denumire populară folosită pentru sulfatul de fier biva-

lent (FeSO4). Substanță cristalină verde, solubilă în 
apă, utilizată în combaterea dăunătorilor în agricultură, 
la vopsitul țesăturilor, la obținerea cernelei. 
Sulfat de fier II; FeSO4.7H2O. 

calcar Piatra de var - rocă sedimentară formată majoritar din 
CaCO3, foarte răspândită, de culoare albă, roșie, cenu-
șie, neagră; se utilizează la obținrea varului nestins - 
CaO, CO2, ca fondant la prelucrarea minereurilor, în 
industria zahărului. 

calamină Reziduu de cărbune. 
calcina A transforma o substanță chimică în alta prin încălzire 

la temperatură înaltă, în scopul eliminării apei de cris-
talizare, de constituție.  

calcinare Încălzirea unei substanțe la temperatură ridicată, cu un 
scop final urmărit.  
Încălzirea în aer sau în curent de oxigen a unui materi-
al pentru arderea substanțelor organice conținute. În-
călzirea unui material fără aport de aer pentru îndepăr-
tarea materiilor volatile sau a apei de cristalizare. 

calciu Element chimic (Ca). Metal alb-argintiu, moale din 
familia metalelor alcalino-pământoase. Se găsește în 
natură sub formă de combinații (gips, calcar). A fost 
descoperit de H. Davy în 1808. 

calcit Carbonat de calciu, natural, cristalizat in sistemul rom-
boedric. 

calcopirită Sulfură naturală de cupru și fier (CuFeS2). Important 
minereu de cupru. 

californiu Element chimic (Cf), radioactiv, transuranic, obținut pe 
cale artificială in 1950. 

caolin Rocă argiloasă albă sau ușor colorată insolubilă în apă, 
alcătuit din caolinit - silicat natural hidratat de aluminiu. 

capsulă Vas de laborator confecționat dintr-un material rezis-
tent la căldură, de obicei porțelan, în care se încălzesc 
substanțele. 

carbid Carbură de calciu (CaC2), de calitate tehnică. 
carbon Element chimic (C). Metaloid. Se găsește în natură în 

stare elementară, cristalină (diamant, grafit), în zăcă-
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mintele fosile (cărbuni de pământ), în roci sedimentare 
(carbonați), în bioxidul de carbon și în toate substanțe-
le organice, combinat cu alte elemente (H, O, N). Des-
coperit îHr. 
• C.14 – Izotop radioactiv al carbonului. 

carbonic Acid carbonic. Acid oxigenat al carbonului (H2CO3), 
obținut prin dizolvarea bioxidului de carbon în apă; 
acid slab care nu poate fi obținut în stare pură. 
• carboniza – A se descompune prin încălzire (arde-

re) formând cărbune. 
carbonizare Procedeu de descompunere termică a cărbunelui în 

absența aerului 
carbonati Sare a acidului carbonic 

• de amoniu - sare de amoniu a acidului carbonic 
(NH4)2CO3, substanță cristalizată, incoloră, solubi-
lă în apă; se folosește în bucătărie, în cosmetică; se 
depozitează în flacoane de sticlă sau plastic bine 
închise. 

• de calciu (alb de Spania, calcar) – sare de calciu a 
acidului carbonic, CaCO3; substanță cristalizată de 
culoare albă, insolubilă în apă; se folosește în vop-
sitorie, la prepararea varului; se depozitează în fla-
coane sau cutii de material plastic. 

• de magneziu – sare de magneziu a acidului carbo-
nic, MgCO3; pulbere cristalizată, de culoare albă, 
insolubilă în apă; se utilizează în cosmetică și vop-
sitorie; se depozitează în flacoane de sticlă sau cu-
tii de material plastic. 

• de sodiu - sare de sodiu a acidului carbonic, anhi-
dră sau hidratată, Na2CO2, 10H2O; substanță crista-
lizată, incoloră, ușor solubilă în apă; se folosește în 
industria sticlei, săpunului, a hârtiei, îngrijirea len-
jeriei, în bucătărie; se depozitează în cutii de mate-
rial plastic închise cu capac. 

• carbonat acid de sodiu sare acida de sodiu a acidu-
lui carbonic, popular bicarbonat de sodiu. 

carbonatare Reacția dintre CO2 și NaOH. 
Tratarea cu CO2 a soluțiilor zaharoase din industria 
zahărului inclusiv introducerea dioxidului de carbon 
sub presiune în băuturile nealcoolice sau în sucurile 
naturale sau sintetice pentru a le conserva și a produce 
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efervescență (o calitate superioară pentru consum). 
carbonic Acid carbonic, acid oxigenat al carbonului (H2CO3), 

obținut prin dizolvarea bioxidului de carbon în apă; 
acid slab care nu poate fi obținut în stare pură. 

carbonizare Distilarea uscată a cărbunilor fosili la 500 – 600 0C în 
absența aerului pentru a produce semicocs. 

carburant Combustibil lichid suficient de volatil pentru a alimen-
ta în amestec cu aerul un motor cu explozie. 

carburare Îmbogățirea în carbon a fierului topit la obținerea oțe-
lurilor. 

carbură Compus binar al carbonului cu un metal. 
• carbură de calciu – combinație a carbonului cu 

calciul (CaC2) care în reacție cu apa dă acetilena; 
carbid. 

• carbură de siliciu – material dur (SiC), rezistent 
termic și chimic, (sin) carborundum. 

carnalit Clorură naturală hidratată de potasiu și magneziu 
(KClMgCl26H2O), ușor solubilă, folosită pentru extra-
gerea magneziului, la prepararea clorurii de potasiu și 
ca îngrășământ al solurilor. 

caroten Pigment roșu-portocaliu care se găsește în unele vege-
tale (morcov), și unele produse animale (grăsimi, găl-
benuș de ou, etc.).  

casiterit ,,cositor” – Bioxid natural de staniu (SnO2), brun-
negru; cel mai important minereu de staniu. 

catabolism Proces de dezasimilație prin care moleculele hranei 
sunt transformate biochimic în substanțe inutile – pe 
care organismul le elimină. 

catalizator Substanța care participă la reacții și mărește viteza 
acestora, deși se regăsește la sfârșitul reacției; este 
folosit ca atare sau depus pe suport; poate fi solubil 
(cataliză omogenă) sau insolubil (cataliză heterogenă) 
în mediul de reacție. 

catalizator foto-
chimic 

Substanță a cărei prezență accelerează sau frânează o 
reacție fotochimică (ex. materiale fotosensibile).  

cataliză Proces chimic de modificare a vitezei de reacție a cata-
lizatorilor; este omogenă, heterogenă, pseudoomogenă, 
chimică, respectiv biochimică. 
• cataliza enzimatica – proces biochimic influientat 

de enzime 
• cataliză negativă - cataliză în care viteza de reac-
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ție este micșorată de catalizator; 
• cataliză pozitivă – cataliză în care viteza de reac-

ție este accelerată de catalizator; 
• cataliză omogenă – cataliză în care reactanții și 

catalizatorul constituie un sistem omogen, format 
dintr-o singură fază; 

• cataliză eterogenă – cataliză în care reactanții și 
catalizatorul se află în faze diferite; 

cation Element (sau grup de elemente) încărcat electric pozitiv. 
Ion cu sarcină electrică pozitivă, care este atras de catod 
• cationit – substanță chimică capabilă să rețină 

cationii dintr-o soluție. 
catod Polul negativ (-) al unei surse de curent electric. 

Electrod prin care electronii pătrund într-o baie de 
electroliză, fiind legat la polul negativ al sursei. 

catolit Lichidul din spațiul catodic. 
caustic Calitatea unor substanțe de a ataca chimic (materialele 

organice, țesăturile, pielea, lemnul, etc.) 
căldură Agent fizic care determină creșterea temperaturii unui 

material și schimbarea stării de agregare a substanțelor. 
• atomică – produsul dintre greutatea atomică și 

căldura specifică a elementului. 
• de ardere – căldura degajată la arderea completă a 

unității de masă (pentru solide și lichide) sau de vo-
lum (pentru gaze) a unui compus sau element chimic.  

cărămidă Material de construcție, de obicei de formă paralelipi-
pedică, de diferite dimensiuni, obținut prin uscarea și 
arderea unei paste de argilă, nisip, apa. 

cărbune Rocă combustibilă amorfă, naturală sau artificială, de 
culoare brună până la neagră; există mai multe varietăți 
de cărbune, deosebite între ele prin conținutul în car-
bon, datorat vechimii zăcământului (turbă, lignit, huilă, 
antracit); este utilizat drept combustibil și ca materie 
primă în carbochimie, metalurgie și farmacie: 
• activ – cărbune cu suprafața specifică foarte mare, 

cu capacitate mare de absorbție, obținut prin incar-
bonizarea artificială a unor esențe de lemn. 

• animal – cărbune activ cu 10% carbon și 90% 
substanțe minerale, în special fosfat tricalcic; se 
obține prin incarbonizarea oaselor și a altor țesu-
turi de origine animală. 
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Ce Simbol chimic pentru ceriu. 
celit  Aluminiu tricalcic, constituient al cimenturilor 

Portland. 
celuloză Produs macromolecular natural din clasa polizaharide-

lor, (C6H10O5)n; principala substanță organică din care 
sunt constituiți pereți celulari ai plantelor, se prezintă 
ca o masă solidă, cu structură fibrilară, de culoare albă; 
este utilizată în industria hârtiei, la fabricarea explozi-
vilor, lacurilor, fibrelor textile. 

cement Pulbere metalică obținută din soluția unei sări a metalu-
lui respectiv, dislocuit cu un metal mai electropozitiv. 
Agent pentru cementarea metalelor. 

cementită Carbură de fier (Fe3C), constituent al oțelurilor și fon-
telor. 

centrifugare Operație de separare a componenților unui lichid (S-
L), pe baza diferenței de densitate și prin efectul forței 
centrifuge. 

centrifugă Aparat pentru separarea constituienților cu densități 
diferite dintr-un amestec lichid heterogen sau suspen-
sie, folosind forța centrifugă. 

cenușă Reziduu necombustibil rămas după arderea completă a 
unei substanțe; este constituită din componenți anorga-
nici nevolatili în condițiile de ardere a substanței. 

ceruză Carbonat bazic de plumb, 2PbCO3.Pb(OH)2. 
ceruzit Carbonat natural de plumb (PbCO3), alb sau cenușiu, 

folosit la extragerea plumbului. 
cesiu Element chimic (CS) din grupa metalelor alcaline, alb, 

moale, care oxidează în prezența aerului, descoperit de 
R. Bunsen și G.R. Kirchhoff în 1860. 

chihlimbar Rășină, roșcată, brună, translucidă sau transparentă, 
ușor solubilă în solvenți organici, varietățile românești 
de chihlimbar se numesc rumanit și moldavit – (sin) 
succin, ambră galbenă.  

chimie Știință a naturii care se ocupă cu studiul structurii, 
proprietăților și a transformării substanțelor. Domeniile 
chimiei sunt: chimie anorganică (chimia corpurilor 
minerale), chimie organică (chimia hidrocarburilor), 
chimie fizică, tehnologică, analitică, electrochimia, etc. 
• chimist – Persoană care se ocupă cu studiul chimi-

ei, specialist în domeniul chimiei și în lucrările de 
laborator. 
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chimizare Prelucrarea substanțelor, a materialelor naturale prin 
aplicarea chimiei. 

chinovar Sulfură roșie de mercur. 
cianhidric Acid cianhidric (HCN), lichid incolor, volatil, foarte 

otrăvitor. Este un acid slab cu miros de migdale amare. 
(Sin), acid prusic. 
• cianhidrină – compus organic cu două grupări 

funcționale în moleculă (hidroxil și nitril), folosit 
la obținerea aminoacizilor și a materialelor plastice 
(sticlă organică, cauciuc sintetic). 

• cianogen – cian. 
• cianoză –,,albastru închis”, Colorație vineție a 

pielii. 
• cianurare – Operație industrială de extragere a 

metalelor nobile din minereuri sărace, prin tratare 
cu soluție diluată de cianură de sodiu. 

• cianură – Sare a acidului cianhidric. 
• cianură de potasiu – (KCN). Sare care se prezintă 

sub formă de cristale, solubilă în apă, foarte toxică. 
• cianură de sodiu – (NaCN). Substanță cristalină, 

incoloră, solubilă în apă; folosită la extragerea me-
talelor prețioase din minereuri. 

cilindru gradat Piesă cilindrică din sticlă turnată de capacitate 5, 10, 
25, 50, 100, 250, 500, 1000 și 2000 ml; se utilizează la 
măsurarea volumelor lichidelor (pure sau amestecuri); 
măsurarea trebuie făcută la temperatura camerei (altfel 
se sparg – iar măsurătoarea nu e precisă). 

ciment (li) Material anorganic fin pulverulent, care în contact cu 
apa, reacționează și se întărește, având rolul de liant 
hidraulic. 

cinerit ciner ,,cenușă”. Cenușă vulcanică. 
citrin Varietate de cuarț de culoare galbenă. 
clivaj Proprietate a unor cristale de a se desface și deplasa pe 

una din suprafețele plane sub acțiunea unor forțe ex-
terne slabe . 

clor Element chimic (Cl), din familia halogenilor, gaz gal-
ben-verzui cu miros puternic, sufocant, toxic, foarte 
reactiv. Se obține prin electroliza clorurii de sodiu. 
Este utilizat la fabricarea hipocloriților, ca agent deco-
lorant și dezinfectant. A fost descoperit de C. W. Sche-
ele în 1774. 
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• cloral – Substanță chimică uleioasă, iritantă, in-
termediar pentru clorhidrat. 

• clorhidrat – Substanță chimică cristalină, solubilă 
în apă; cu miros caracteristic. 

• cloranfenicol – Cloromicetină.  
• cloramină – Compus organic cu proprietăți oxi-

dante. 
clorat Sare a acidului cloric. 

• clorat de potasiu – Substanță chimică (KClO3) 
albă cristalină, solubilă în apă și toxică. Se întrebu-
ințează la fabricarea chibriturilor, în industria ex-
plozivilor. 

clorhidric Acid clorhidric (HCl). Gaz incolor, cu miros înțepător, 
coroziv, mai geu decât aerul. Se obține prin acțiunea aci-
dului sulfuric asupra clorurii de sodiu. Se întrebuințează 
la fabricarea clorurilor, a clorhidraților, la decapare, etc. 

clorinare Tratarea apei cu clor pentru dezinfectare. 
clorosulfonare (sin. 

sulfoclorurare) 
Reacție prin care se introduce în molecula unei sub-
stanțe grupa – SO2Cl. 

clorură  Sare a acidului clorhidric, combinatie a clorului cu 
unele elemente chimice sau cu substante organice 
• clorură de aluminiu – (AlCl3). Substanță cristali-

nă solubilă în apă, folosită drept catalizator de la-
borator. 

• clorură de amoniu – (NH4Cl). Se întrebuințează 
la lipirea metalelor cu aliaj de staniu și plumb. Po-
pular țipirig. 

• clorură de argint – (AgCl). Substanța cristalizată 
de culoare albă; insolubilă în apă, solubilă în amo-
niac; se descompune sub influența luminii, înne-
grindu-se; se utilizează în vopsitorie, în fotografie; 
se păstrează în flacoane de sticlă de culoare închi-
să, bine astupate; 

• clorură de bariu – (BaCl2). Substanță cristalizată 
de culoare albă, solubilă în apă; se utilizează drept 
insecticid; se păstrează în flacoane de sticlă erme-
tic închise cu notarea pe etichetă ,,Produs toxic”. 

• clorură de calciu – (CaCl2). Substanță solidă, cris-
talină, cu gust amar, incoloră, solubilă în apă; se uti-
lizează la prepararea amestecurilor răcitoare, se de-
pozitează în flacoane de sticlă ermetic închise. 
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• clorură de fier – (FeCl3). Substanță cristalizată de 
culoare brună, solubilă în apă; se păstrează în fla-
coane de sticlă închise (este higroscopică); 

• clorură de magneziu – (MgCl2). Sare de magne-
ziu. 

• clorură mercuroasă – (Hg2Cl2). Calomel. 
• clorură de potasiu – (KCl). Substanță solidă cris-

talină; solubilă în apă; se utilizează în alimentație, 
în vopsitorie, în cosmetică; se depozitează în fla-
coane de sticlă bine închise și la loc uscat; 

clorură de sodiu 
(sin. sare de bucă-

tărie) 

Cea mai răspândită combinație naturală a sodiului; 
substanță solidă, cristalină, ionică (cub cu fețe centra-
te), NaCl; solubilă în apă; se utilizează în alimentație, 
ca materie primă în industrie; se depozitează în flacoa-
ne de sticlă, cutii de material plastic, pungi, saci;  

cobalt. ko-
balt,,spiriduș” 

Element chimic (Co). Sub formă de săruri este folosit 
la colorarea în albastru a sticlei. Metal alb-argintiu, 
dur. Izotopul său 60Co este radioactiv. A fost descoperit 
de George Brandt în 1735. 

cocleală Cu2CO3(OH)2. Strat de oxid și carbonat bazic de cupru, 
de culoarea verde, otrăvitor, care se formează pe supra-
fața pieselor de cupru și de alamă sub influența umeze-
lii și a acidului carbonic din atmosferă. 
Gust conferit lichidului care a fost păstrat într-un vas 
cu pereți cocliți. 

cocs- (ic) Produs solid bogat în carbon, întrebuințat ca materie 
primă la fabricarea fontei și a carburii de calciu (carbid). 

cocsare Proces de tratare termică a fracțiunilor petroliere în 
scopul obținerii cocsului petrolier. 

cocsificare Operație de încălzire a cărbunilor fosili la 10000 – 
11000C, în absența aerului, pentru obținerea cocsului, 
grugoanelor, apelor amoniacale și a gazelor combustibile; 

colorant Substanță organică, cu care se colorează diferite pro-
duse. 

colorimetru Aparat pentru determinarea concentrației soluțiilor sub-
stanțelor colorate, prin comparare cu o soluție etalon. 

combina A se uni printr-o reacție chimică, dând naștere la sub-
stanțe noi cu însușiri diferite față de reactanți. 

combinare Reacție chimică în care două molecule, ioni sau atomi 
se unesc pentru a forma o nouă specie moleculară. 

combustie sin. Ardere. 
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compozit Material alcătuit din două sau mai multe componente 
distincte din punct de vedere fizic, cu proprietăți su-
perioare acestora. 

compoziție Ansamblul elementelor care alcătuiesc o entitate, un 
tot, structură, alcătuire; se redă calitativ prin enumera-
rea denumirii, respectiv simbolurilor componenților și 
cantitativ în procente (volumetrice, molare), moli, ra-
port molar etc.  

compus Substanță chimică obținută prin unirea a două sau mai 
multor elemente într-un raport bine definit a greutății 
lor atomice. 

concentrare Creșterea concentrației unui component (ex. soluție) 
dintr-un amestec – îmbogățire;  

concentrație Raport dintre cantitatea de component dintr-un ames-
tec și cantitatea totală de amestec; 
Raport între cantitatea de substanță dizolvată (solidă, 
lichidă, gazoasă) și cantitatea de soluție obținută sau 
cantitatea de solvent din soluție; 

concentrație pro-
centuală 

gravimetrică: Cantitatea de substanță exprimată în 
grame, existentă în 100 g amestec; 
volumetrică: Volumul de component gazos (1 m3) 
existent în 100 l, respectiv m3 amestec gazos; 

condensare Trecerea unei substanțe din stare de vapori în stare 
lichidă, prin răcire sau/și comprimare;  

conductibilitate Proprietate a corpurilor de a transmite căldura, electri-
citatea (conductibilitate termică, conductibilitate elec-
trică). 

conductivitate 
termică 

v. Coeficient de conductibilitate termică 

configurație Ordinea așezării atomilor în moleculă  
• electronică – ordinea așezării electronilor într-un 

atom 
constantan Aliaj de cupru și nichel. 
constituent Fiecare dintre substanțele care alcătuiesc un sistem 

chimic (amestecuri, aliaje, soluții). 
corindon Oxid natural de aluminiu (Al2O3), variat colorat, cel 

mai dur mineral după diamant, cu largă utilizare ca 
abraziv. 

cornalină Varietate roșie de agat. 
coroda Degradare a unor metale datorită unor agenți chimici. 
coroziv Care produce coroziune. 
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• agent coroziv – substanță care exercită o acțiune 
chimică pe suprafața unui metal cu care vine în 
contact, producând coroziune; 

• coroziune – proces chimic de degradare exercitat, 
la suprafața metalelor, de oxigenul din aerul umed 
sau de diverse substanțe chimice. 

cositor Staniu.  
covalență Legătură chimică realizată prin punerea în comun a 

unuia sau mai mulți electroni. 
creuzet Vas fabricat dintr-un material rezistent (porțelan, șamo-

tă, grafit, platină, cuarț, etc), folosit în reacțiie chimice la 
temperaturi înalte pentru calcinarea precipitatelor; 

criolit - kryos 
,,frig” + lithos 

,,piatră” 

Fluorură de sodiu și aluminiu, (Na3AlF6), întâlnită în 
pegmatite, utilizată în metalurgie. 

Cristal – krystallos  
,,gheață” 

Substanță solidă omogena cu o structură internă și o 
formă regulată, poliedrică; 

cristaliza Transformare a substanțelor dintr-o stare gazoasă, li-
chidă în stare solidă-cristalină. 

cristalizare Trecerea unei substanțe din soluție, din topitură sau din 
starea amorfă în cea cristalină; este una din metodele 
folosite pentru separarea și purificarea substanțelor 
• fracționată – separarea unor amestecuri de substan-

țe din soluție prin cristalizare selectivă, folosind di-
ferența lor de solubilitate funcție de temperatură. 

cristalizor Vas de laborator folosit pentru cristalizarea unei sub-
stanțe dintr-o soluție în vederea separării sau a purifi-
cării substanțelor. 

crom - chroma 
,,culoare” 

Element chimic (Cr). Metal alb, dur, casant, foarte 
rezistent la agenții chimici. Este folosit la fabricarea 
oțelului inoxidabil și la cromare. A fost descoperit de 
N.L. Vauquelin în 1797. 

croma A acoperi un obiect de metal cu un strat subțire de 
crom. 

cromnichel Aliaj care conține 20%, crom și 80% nichel. 
Cs. Simbol chimic pentru cesiu. 

cuarț Bioxid natural de siliciu (SiO2), incolor, alb sau colo-
rat; violet-ametist, galben-citrin, negru-morian. 

Cu Simbol chimic pentru cupru. 
cupru Element chimic (Cu). Metal de culoare roșiatică, duc-

til, maleabil, bun conductor de căldură și electricitate. 
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Se găsește în natură în stare nativă sau sub formă de 
combinații, în special cu sulfuri. Cunoscut în Egipt îHr. 
Sin. aramă. 

constantă Mărime a cărei valoare rămâne neschimbată; 
Număr care caracterizează un fenomen, un aparat, un 
matrial, etc. 

contor Instrument care însumează și uneori înregistrează va-
loarea unei mărimi într-un interval de timp 

contracurent Curgere în sensuri opuse, a două fluide 
convecția căldurii Transmiterea căldurii într-un lichid sau gaz prin curenți 

ai fluidului respectiv. 
corindon oxid de aluminiu, Al2O3, natural cristalizat, aproape la 

fel de dur ca diamantul 
coroziune acțiune chimică, electrochimică sau microbiologică 

distructivă asupra corpurilor (în special metalice) a 
aerului, umidității sau/și a substanțelor chimice. 

corp Parte de materie ce are dimensiuni și masă diferită de 
zero. 

criohidrat Cristalohidrat depus din soluție apoasă sau din gaze 
saturate la temperaturi scăzute, fiind un eutectic al 
substanței cu apă. 

crioscopie Metodă de determinare a greutății moleculare a unei 
substanțe, prin determinarea scăderii temperaturii de 
solidificare a soluției acelei substanțe comparativ cu 
cea a solventului. 

cristalinitate Gradul de cristalizare al unei roci, substanțe etc. 
cristalit Cristal de dimensiuni foarte mici, cu anumite proprie-

tăți ale cristalelor, fiind de fapt o stare intermediară 
între starea amorfă și cea cristalină. 

cristalohidrați Substanțe solide cristaline care au molecule de apă în 
structura rețelei cristaline și deci și în compoziția chimică.  

cromatografie Procedeu de separare și analiză a unor substanțe din 
amestecuri, prin trecerea acestora în stare lichidă (solu-
ție) sau gazoasă peste un material adsorbant specific 
unde are loc ciclul adsorbție – desorbție selectiv; se 
realizează în fază gazoasă, lichidă, pe hârtie, pe strat 
fix, etc. 

cromofor Grup de atomi care introduși în molecula unei substan-
țe organice o face să fie colorant. 

cromogen Substanță care conține în molecula sa un cromofor.  
culori  

complementare 
Două culori din amestecul cărora rezultă culoarea albă 
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cuptor Instalație de încălzire a unui material în care acesta 
prin încălzire este supus unor transformări fizice, chi-
mice sau fizico-chimice. 

D 

decanta A limpezi un lichid care conține particule solide în 
suspensie: 
• decantor – Instalație care servește la decantare. 

decantare Operație fizică de separare a substanțelor solide suspen-
date într-un lichid (suspensii) sau a lichidelor nemiscibi-
le (ex. faza apoasă de cea organică) pe baza diferenței de 
densitate (greutate pecifică) și insolubilitate. 

decarburare Reducerea conținutului de carbon dintr-un aliaj al fie-
rului. 

declorurare Îndepărtarea dintr-un mediu a excesului de clor sau 
compuși clorigeni introduși în mediul respectiv pentru 
decolorare, dezinfecție sau pentru reacție chimică. 

decoct Soluție apoasă obținută la decocție, conținând principii 
active din plante, solubile în apă. 

decolorant Substanță care are proprietatea de a decolora și care 
acționează fie prin adsorbție (ex. cărbune activ, etc.), 
fie prin oxidare (ex. hipocloriții, apă oxigenată, etc), 
fie prin reducere (ex. bioxidul de sulf, etc). 
Calitatea unui agent fizic sau chimic de a distruge sau 
îndepărta un colorant; 

dedurizarea apei Eliminarea din apă a sărurilor (bicarbonați, cloruri, 
sulfați de calciu și de magneziu) care dau apei duritate. 
Se realizează prin procedee termice, chimice, prin 
schimbători de ioni. 

deformare Modificarea distanțelor între diferitele puncte interne 
sau exterioare ale unui corp sub acțiunea unor sarcini 
externe sau a unor tensiuni proprii. 

defosforare Îndepărtarea fosforului din fontă la elaborarea oțelurilor. 
degaja A răspândi, a emana, a dezvolta (căldură, miros). A 

elimina un gaz dintr-o combinație chimică. 
degradare Scăderea calităților unui material, ale unei piese sau ale 

unui sistem tehnic; 
degresant Substanță folosită pentru îndepărtarea grăsimilor, un-

sorilor, de pe suprafețele obiectelor; 
degresare Operație de îndepărtare a grăsimilor sau a unsorilor de 
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protecție de pe suprafața pieselor metalice sau a altor 
materiale. 

dehidrogenare Eliminare de hidrogen din moleculele substanțelor 
organice. 

delicvescentă Proprietatea unei substanțe de a reține vapori de apă 
din atmosferă și a da cu ei compuși bine definiți sau 
soluții. 

demanganizare Operație de îndepărtare din apă a compușilor solubili 
ai manganului. 

demineralizare Separarea componenților minerali dintr-un material, 
din ape sau dintr-o substanță de natură organică. 

densitate Masa unității de volum la o anumită temperatură: 
• aparentă – densitatea unui corp poros raportată la 

suma volumelor fazei solide și a porilor. 
descompunere Reacție chimică în urma căreia o substanță constituită 

din molecule cu structură mai complicată trece în mai 
multe substanțe cu molecule mai simple. Este reacția 
inversă reacției de combinare. 

deshidratare Eliminarea apei intramoleculare sau intermoleculare 
din substanțe sau dintr-un material, pe cale fizică sau 
chimică. 

desorbție Eliminarea substanțelor absorbite, adsorbite. 
desublimare Inversul sublimării, trecerea directă a unei substanțe 

din stare gazoasă în stare solidă. 
deșeu O parte din materialele introduse în fabricație care nu 

se regăsesc în produsul finit principal și care se poate 
valorifica în alte domenii. 

deșeuri radioacti-
ve 

Materialele rezultate din activitățile nucleare, pentru 
care nu s-a prevăzut nici o utilizare, care conțin sau 
sunt contaminate cu radionuclizi în concentrații su-
perioare. 

deuteriu Izotop al hidrogenului obținut prin electroliza apei 
grele sau prin distilarea fracționată a hidrogenului li-
chid. Sin. hidrogen greu. 

dezinfectant Substanță folosită pentru distrugerea microorganisme-
lor patogene. 

diamant Mineral transparent, formă cristalină dură a carbonului, 
cea mai dură substanță naturală. 
• diamantin – Strălucitor ca diamantul. Sin. ada-

mantin. 
diaspor (min) Oxid de aluminiu hidratat. 
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difuziune Pătrunderea ionilor, atomilor, moleculelor sau a parti-
culelor mai mari ale unei substanțe într-o altă substanță 
sau prin porii unui material. 

dilatare Efect de mărire a volumului unui material sau substan-
țe ca urmare a variației unor parametrii (creșterea tem-
peraturii, scăderea presiunii). 

diluant Solvent adăugat unei soluții sau unui lichid (ex. vop-
sea) pentru scăderea concentrației. 

diluare Operație de scădere a concentrației unei soluții prin 
adăugare de solvent. 

disocia A separa, a delimita, a scinda. 
• disociere electrolitică – Scindare în ioni a unui 

electrolit. 
dispersie Stare de împrăștiere a unei substanșe, într-un mediu 

solid, lichid sau gazos. 
dispropriu dysprositos ,, inaccesibil”. Element chimic (Dy) din 

familia lantanidelor. A fost descoperit de Lecoq de 
Boisbaudran în 1886. 

dizolvant Component majoritar al unei soluții care are proprieta-
tea de a dizolva. Sin. solvent. 
Componentă a soluției în stare omogenă dispersată în 
toată masa soluției, sub formă de molecule sau ioni. 

dizolvat Substanță care se dizolvă. Sin. solvat. 
dizolvare Proces fizic de trecere în soluție a unei substanțe soli-

de, lichide sau gazoase. 
dolomită Carbonat dublu de calciu și magneziu CaMg(CO3)2. 

dolomitizare Fenomen de îmbogățire a calcarului în magneziu. 
donor de electroni Atom care cedează unul sau mai mulți electroni altui 

atom – rezultând astfel legături chimice. 
dozare Determinarea cantitativă a compoziției unei substanțe; 

Măsurare cantitativă a unei substanțe sau material care 
trebuie să intre într-o anumită proporție într-o reacție, 
într-un proces sau un amestec. 

dubnium Element chimic (Db) cu numărul de ordine 105, transu-
ranic, descoperit pe cale artificială în 1970. Sin. hahniu. 

ductilitate Proprietate a unui metal de a putea fi tras în fire subțiri. 
duracid Aliaj fier-siciliu. 

duraluminiu (met) Aliaj ușor al aluminiului cu cca 4% cupru și cu 
mici cantități de magneziu, siliciu și mangan. 

duritate Rezistența opusă de un material la pătrunderea unei 
forțe sau la zgâriere. 
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Proprietate transmisă apei de sărurile de calciu și de 
magneziu dizolvate. 
• duritate temporară – Mărime egală cu cantitatea 

de bicarbonați de calciu și magneziu prezenți în apă. 

E 

ebonită Material izolant (electric), tare, obținut prin vulcaniza-
rea cauciucului cu cca 30% sulf. Este electroizolantă, 
anticorozivă. 

ebulioscopie Ridicarea punctului de fierbere. 
echilibru Starea de repaus a unui corp sau proces supus acțiunii 

unor forțe care se anulează reciproc. 
• chimic Echilibrul dinamic care are loc între două 

reacții (reversibile) ce decurg concomitent în direc-
ții opuse cu viteze egale; 

ecologie Știința care studiază influența reciprocă a mediului și a 
organismelor vii. 

ecosferă Termen generic ce înglobează lumea vie (atmosfera, 
hidrosfera, straturile superioare ale litosferei). 

ecosistem Complex dinamic de comunități de plante, animale și 
microorganisme și mediul lor abiotic (lipsit de viață) 
între care există o permanentă interacțiune. 

ecuație Relație matematică ce exprimă egalitatea dintre două 
expresii algebrice. 
Ecuație chimică. Scriere prescurtată a reacțiilor chimi-
ce cu ajutorul simbolurilor și al formulelor chimice. 

eflorescență Transformare în pulbere, a unor săruri cristalizate, 
datorită pierderii apei de cristalizare. 

efluent Fluid care iese dintr-un aparat sau dintr-o instalație. 
electricitate statică Electricitate acumulată pe suprafața corpurilor cu con-

ductivitate mică și în mișcare. 
electroanaliză Ansamblul de metode electrochimice folosite în anali-

za cantitativă. 
electrochimie Ramură a chimiei fizice, care se ocupă de studiul reac-

țiilor chimice realizate în prezența curentului electric. 
electrocutare Accident ce constă în efectul curentului electric asupra 

omului, soldat cu arsuri și chiar cu moartea. 
electrod hados,,drum”. Conductor metalic sau de cărbune prin 

care electronii pătrund sau părăsesc un mediu de conduc-
tibilitate electrică mai mică (ex. o soluție de electrolit). 
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Conductor electric prin care intră sau iese curentul 
electric dintr-un mediu conductor. 

electrolit Substanță care prin dizolvare într-un solvent corespun-
zător sau prin topire se disociază în ioni și conduce 
curentul electric. 

electroliză lysis ,,descompunere”. Descompunere a unei substanțe 
chimice în soluție sau în stare topită (electrolit) cu 
ajutorul curentului electric; constă în dirijarea ionilor 
electrolitului către electrozii de semn contrar, unde 
după descărcare, ionii se depun, se degajă sau intră în 
reacție fie cu dizolvantul, fie cu electrodul. 

electrolizor Aparat pentru realizarea electrolizei. 
electron Particula elementară cu masa mai mică de 1840 ori 

decât a atomului de hidrogen și sarcină electrică nega-
tivă, egală cu 1,602.10-19 coulombi. 
elektron ,,chihlimbar”. Particulă elementară care intră 
în alcătuirea atomilor tuturor substanțelor. Este purtă-
torul celei mai mici sarcini electrice negative. A fost 
descoperit de J. J. Thomson în 1897. 

electronegativ Elemente chimice ale căror atomi captează cu ușurință 
electroni transformânu-se în ioni negativi (halogenii, 
oxigenul, sulful), elementele din partea dreaptă a sis-
temului periodic. 

electronegativitate Proprietatea unor elemente de a accepta electroni și a 
forma ioni negativi. 

electron  
de valență 

Electron de pe ultimul strat electronic al atomilor din 
grupele principale ale sistemului periodic al elementelor 
sau de pe ultimele două straturi electronice ale atomilor 
elementelor din grupele secundare ale sistemului perio-
dic (cu care participă la formarea de legături) chimic. 
• neparticipant (sin.electron p) – electron pereche 

dintr-un orbital completat, care nu participă la le-
gături chimice. 

electroosmoză Fenomen de trecere a unui lichid printr-o membrană 
semipermeabilă sub acțiunea unei diferențe de potențial 
electric între cele două părți ale membranei osmotice. 

electropozitiv Elemente chimice ale căror atomi cedează cu ușurință 
electroni transformându-se în ioni pozitivi (ex. sodiu, 
potasiu). Elemente care se găsesc în partea stângă a 
sistemului periodic. 

electropozitivitate Proprietatea unor elemente de a ceda electroni și a 
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forma ioni pozitivi. 
electrovalență Legătură chimică nedirijată ce apare în combinații 

ionice, prin atracția electrostatică dintre ioni cu sarcini 
electrice de semn contrar, datorită forțelor de atracție 
dintre aceștia. 

element Substanță care nu poate fi descompusă în substanțe 
mai simple; 
• chimic – substanță simplă care nu poate fi des-

compusă pe cale chimică în alte substanțe; 
• electronegativ – element chimic care poate accep-

ta electroni formând ioni negativi; 
• electropozitiv – element chimic cu proprietatea de 

a ceda electroni formând ioni pozitivi; 
• radioactiv – element cu proprietăți radioactive; 

eloxare Oxidare superficială a aluminiului pentru a obține o 
peliculă protectoare, realizată pin oxidarea anodică. 

email Material cu aspect și compoziție asemănătoare sticlei, 
obținut prin topirea unor oxizi metalici conținuți de un 
amestec de cuarț, feldspat, caolin și marmură; folosit la 
acoperirea faianței se numește glazură, iar în acoperi-
rea porțelanului se numește smalț. 

emailare Operație de acoperire cu email a suprafeței unui obiect 
ceramic sau metalic, în scop decorativ sau pentru pro-
tecție. 

emanație Degajare de gaze, vapori sau radiații 
emisii Poluanți evacuați în mediu, precum și zgomote, vibra-

ții, radiații electromagnetice, care se manifestă și se 
măsoară la locul de plecare din sursă. 

emulgator Substanță tensioactivă care favorizează formarea unei 
emulsii stabile. 

emulsie Amestec a două faze lichide nemiscibile, dintre care 
una este continuă, formând mediul de dispersie, iar 
cealaltă este sub forma unor picături fine constituind 
faza dispersă. 

emulsionare Operație de trecere în stare de emulsie a lichidelor 
nemiscibile. 

endoterm Fenomen chimic care se produce cu absorbție de căl-
dură din exterior. 

energie Una din proprietățile fundamentale ale materiei, ex-
primată prin capacitatea de a realiza lucru mecanic prin 
trecerea dintr-o stare dată în altă stare dată. 
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• atomică – energie realizată dintr-o reacție nucleară 
de fisiune sau fuziune; 

• de activare – energie suplimentară a moleculelor 
unui sistem în raport cu energia lor medie, necesa-
ră pentru a reacționa chimic între ele; 

• de disociere – energia necesară desfacerii molecu-
lelor în atomi sau molecule simple; 

• de ionizare – energia necesară formării ionilor 
pozitivi din atomi; 

• de legătură – energie necesară la formarea unei 
legături covalente; 

• de rețea – energie degajată prin formarea unei 
celule a rețelei cristaline; 

• liberă – parte din energia internă a unui sistem 
fizico-chimic, care la temperatură constantă se 
transformă și în alte forme de energie; 

• nucleară – v. energie atomică. 
entalpie Thalpos ,,căldură”. Mărime termodinamică. Energie 

calorică asociată transformărilor chimice. 
epurarea apei Operație de îndepărtare din apele reziduale sau din cele 

colectate din natură, a materiilor organice sau anorga-
nice, solvite sau în suspensie, pentru a le aduce la o 
calitate corespunzătoare necesităților și a asigura pro-
tecția mediului. 

eprubetă Tub de sticlă, închis la un capăt întrebuințat în labora-
tor la analiza chimică calitativă. 

Er. Simbol chimic pentru erbiu. 
erbiu Element chimic (Er) din familia lantanidelor (pămân-

turi rare) descoperit de C. G. Mosander în 1843. 
Es. Simbol chimic pentru einsteiniu. 

etalon Măsură sau instrument de măsură folosit la reproduce-
rea sau păstrarea unităților de măsură cu precizie me-
trologică. 

etanș Perfect închis care nu permite să intre sau să iasă un 
fluid, un gaz sau un lichid dintr-un recipient. 

eter Combinații organice lichide, foarte volatile cu miros 
specific. 

etuvă Aparat prevăzut cu un spațiu încălzit controlat, folosit 
la uscări sau în menținerea unor substanțe la tempera-
turi constante. 

europiu Element chimic (Eu) din familia lantanidelor (pămân-
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turi rare). A fost descoperit de E. Demercay în 1896. 
evaporare Proces de trecere a unui lichid în stare de vapori (vapo-

rizare) la suprafața lichidului și la temperaturi inferioa-
re celei de fierbere. 

evaporator Aparat de concentrare a soluțiilor prin evaporare; 
Parte componentă a unei instalații frigorifice, unde 
lichidul de răcire se evaporă absorbind căldura și reali-
zând astfel scăderea temperaturii. 

exces Cantitatea suplimentară față de necesar. 
explozie Proces fizico-chimic de ardere sau de descompunere 

instantanee a unei substanțe, însoțită de creșterea brus-
că a presiunii datorită gazelor rezultate și de dezvoltare 
a unei mari cantități de căldură. 

exploziv Substanță sau amestec de substanțe care, sub acțiunea 
căldurii, se descompune brusc (ex. praful de pușcă, 
nitroglicerina, dinamita, trinitrotoluenul (TNT). 

exicator exsicco ,,a usca”. Aparat de sticlă folosit în laborator 
pentru uscarea sau păstrarea, în absența umidității a 
substanțelor cu ajutorul compușilor higroscopici ca: 
acidul sulfuric, clorura de calciu. 

extinctor Aparat pentru stingerea focului prin izolarea obiectului 
cu spuma rezultată dintr-o reacție chimică; poate fi cu 
praf și CO2 

extract Amestec de solvenți și substanțe dizolvate dintr-un alt 
amestec ce se dorește a fi separat. 

F 

F. Simbol chimic pentru fluor. 
factor Agent fizic sau chimic ce intervine într-un proces fizic 

sau chimic. 
Fe. Simbol chimic pentru fier. 
fer Fier. 

ferat Sare a acidului feric. 
feric Combinație a fierului în care fierul are valența trei (ex. 

clorură ferică (FeCl3), oxid feric (Fe2O3)), pigment roșu. 
fericianură Sare a acidului fericianhidric (ex. fericianura de pota-

siu (K3Fe(CN)6) 
• ferită – Compus al unor metale bivalente cu oxidul 

de fier, cu proprietăți magnetice, folosit la fabrica-
rea miezurilor magnetice. 
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fermentație Transformare fermentativă a materiei organice în sub-
stanțe cu o constituție mai simplă. 
• acetică – transformare a alcoolului în cid acetic; 
• aerobă – fermentare în prezența aerului; 
• alcoolică – fermentare în prezența drojdiilor prin 

care polizaharidele trec în alcool; 
• anaerobă – fermentare în absența aerului; 
• lactică – fermentare în care se obține acid lactic. 

fermiu Element chimic (Fm), transuranic, descoperit pe cale 
artificială. 

feroaliaj Aliaj de fier cu unul sau mai multe elemente folosit în 
siderurgie la elaborarea oțelurilor aliate, a fontelor 
aliate și a fontelor modificate. 
• feroaluminiu – Feroaliaj de aluminiu. 

ferocianură Sare de potasiu a acidului ferocianhidric K4[Fe(CN)6], 
întrebuințată în chimia analitică pentru determinarea 
sărurilor ferice și a cianurilor. 

ferocrom Aliaj al fierului cu cromul (80%). 
feroferic Combinație chimică a fierului care conține în rețeaua 

cristalină, ioni ai fierului cu valența doi și trei (ex. oxid 
feroferic Fe3O4), pigment negru. 

feromagnetic Calitatea unor substanțe de a avea permeabilitate mag-
netică foarte mare și care își păstrează magnetismul și 
după înlăturarea cauzei care l-a provocat. 

feros Termen folosit pentru compușii fierului divalent. 
Combinație chimică a fierului bivalent cu oxigenul (ex. 
oxid feros - FeO). 

feruginos Care conține oxizi de fier (ex. ape feruginoase) 
fier (fer) Element chimic Fe. Metal greu de culoare cenușie (în 

stare pură alb lucios), maleabil, ductil, bun conducător 
de căldură și electricitate. În aerul umed se oxidează și 
formează rugina. Se găsește în natură sub formă de 
oxizi, sulfuri și carbonați. Varietățile tehnice sunt aliaje 
ale fierului. A fost descoperit îHr. 

fierbere Proces de transformare a unui lichid în vapori, în toată 
masa lichidului la temperatura corespunzătoare presiunii. 

fiabilitate Capacitatea unui material de a putea fi tras în fire. 
filare Operație de transformare a materialelor în fire. 

filtrare Separarea particulelor solide dintr-un fluid în care se 
află în suspensie (cu ajutorul unui material poros, prin 
centrifugare). 
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filtrat Lichid limpede rezultat prin filtrare. 
filtru Instalație pentru separarea particulelor solide aflate în 

suspensie dintr-un fluid (lichid sau gaz), cu ajutorul 
unui material filtrant. 
• hârtie de filtru – hârtie poroasă specială, care 

servește ca material filtrant. 
fisiune – fissilis 

,,ușor de despicat” 
Reacție nucleară spontană sau provocată, prin care 
atomul se rupe în particule atomice sau nucleare. 
Scindare a unui nucleu atomic, de obicei a nucleelor grele 
(uraniu, plutoniu) prin bombardare cu neutroni. Fisiunea 
se produce cu degajare mare de energie. Prin fisiunea 
unui kilogram de uraniu se obține o energie egală cu cea 
produsă prin arderea a 2.500 tone de cărbune. 

flacără Formă de existență a materiei rezultă prin arderea sub-
stanțelor combustibile (gaze, lichide, solide, pure sau 
amestecuri naturale ori sintetice), caracterizată prin 
zone cu temperatură (ce depinde de natura materiei 
care arde și cantitatea de oxigen existentă în acestea) 
variabilă între 3000 și 16000: 
• neutră – flacără obținută prin arderea fără excesul 

unuia din reactanți; 
• oxiacetilenică – flacără obținută prin arderea aceti-

lenei cu oxigen, ce dezvoltă până la 30000C; 
• oxidantă – flacără obținută prin arderea cu exces 

de aer sau oxigen; 
• oxihidrică – flacără obținută prin arderea hidroge-

nului cu oxigen, dezvoltă până la 35000C; 
• reducătoare – flacără obținută la arderea cu deficit 

de oxigen. 
floare de sulf Pulbere fină constituită din cristale de sulf foarte mici, 

obținută prin condensarea vaporilor de sulf în procesul 
de distilare a sulfului brut. 

flotabil Calitatea unui corp de a pluti la suprafașa unui lichid; 
Calitatea unui minereu sau cărbune de a putea fi îmbo-
gățit prin flotație. 

flotabilitate Capacitatea unui corp de a pluti la suprafața apei. 
flotație (min) Procedeu umed de îmbogățire a minereurilor și 

cărbunilor, bazat pe umectabilitatea diferită a compo-
nentelor materialului supus flotației, ceea ce face ca 
particulele de material hidrofug să plutească la suprafa-
ța apei deși sunt mai dense decât apa, astfel separându-
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se de particulele hidrofile; se realizează cu sau fără 
agenți tensioactivi. 

fludor Aliaj de staniu, folosit pentru lipituri moi. 
fluid Substanță care nu are formă proprie, care poate curge 

(lichide și gaze); 
• compresibil – fluid care își poate micșora volumul 

sub presiune (gazele). 
fluidifiant Substanță care scade viscozitatea unui fluid viscos, 

prin amestecarea cu acesta. 
fluiditate Proprietatea unui material de a curge. 

fluor Element chimic cu caracter nemetalic, din grupa a VII- 
a A, F; Z = 9, A = 18,988, structura stratului exterior 
2S

22p
3; gaz de culoare galben-verzuie, cu miros sufo-

cant, p.t. = -2200C, 
p.f. = -1870C, toxic; a fost descoperit în 1771 de C. W. 
Scheele și obținut în 1886 de H. Moissan prin electro-
liza fluorurii acide de K, (KHF2), în stare topită, în 
vase metalice (de Cu sau Ni). 

fluorescență Proprietatea unor substanțe de a emite lumină când 
sunt iradiate cu o radiație de o anumită lungime de 
undă, (ex. fluoresceina, sulfura de zinc, etc). 

fluorhidric Acid fluorhidric. Combinație a fluorului cu hidrogenul 
(HF). Gaz incolor, toxic care atacă în soluție apoasă 
majoritatea metalelor și sticla. Se folosește la scrierea 
și la gravarea pe sticlă. 

fluorină Fluorură naturală de calciu (CaF2), incoloră sau de di-
verse culori, care prin încălzire devine fluorescentă. Se 
utilizează în industria chimică, în optică, în metalurgie: 
• fluorizare – tratare cu fluor a apei potabile. 
• fluorură – compus al fluorurii cu diferite elemen-

te; sare a acidului fluorhidric, prezentă în mod na-
tural în toate apele. 

fontă Aliaj fier-carbon, cu un conținut de 1,7 – 4,5% carbon. 
• albă – fontă albă în spărtură, foarte dură, conține 

siliciu și mangan; se folosește la fabricarea oțelului 
forjabil și a fontei maleabileș 

• cenușie – fonta care în spărtură e cenușie cu struc-
tură grafitică; este prelucrabilă mecanic, fiind puțin 
dură. 

formă (sin. confi-
gurație) 

Configurația exterioară a unui corp, a moleculelor sau 
a unei figuri: 
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• alotropică – sistemul de cristalizare a unei substan-
țe care prezintă mai multe forme de cristalizare. 

formulă Expresie în care se indică, prin simboluri chimice, com-
poziția calitativă și cantitativă a moleculei unei substanțe. 

forsterit Silicat natural de magneziu, cenușiu-gălbui, sticlos 
întâlnit în meteoriți și roci magneziene. 

forță Mărime care măsoară interacțiunea dintre două sisteme 
fizice. 

fosfat Sare a acidului fosforic. 
• fosfat de calciu – sare de calciu a acidului fosfo-

ric. Sin. superfosfat; 
• fosfat de sodiu – sare de sodiu a acidului fosforic, 

întrebuințată la dedurizarea apei; 
• fosfat de Cioclovina – îngrășământ agricol fosfa-

tic din categoria gunoaielor naturale, care se găseș-
te în peștera Cioclovina – Alba. 

fosfatare Tratarea pieselor de oțel sau fontă cu acid fosforic sau 
cu fosfați ceea ce duce la acoperirea lor cu un strat 
protector anticoroziv. 

fosfor – phospho-
ros ,,purtător de 

lumină” 

Element chimic cu caracter nemetalic, P; din grupa a 
V-a A, Z = 15, A = 30,974, structura stratului electro-
nic exterior 3S

23p
3, valența III; a fost descoperit în 1669 

al alchimistului H. Brand; prezintă mai multe forme 
alotropice (foarte alb, foarte roșu). 
Se găsește în natură sub formă de fosfați, în organis-
mul animal (oase, nervi, urină), în guano. 
• fosfor alb – Se prezintă ca o masă albă, uneori 

gălbuie, moale ca ceara, solubil în sulfură de car-
bon. Este toxic, inflamabil și se păstrează sub apă. 
Luminează în întuneric. 

• fosfor roșu – Substanță care nu este toxică, folosi-
tă la fabricarea chibriturilor. 

fosforos Acid fosforos (H3PO3), solubil în apă, în alcool și în 
eter. Se întrebuințează ca reducător în chimia analitică. 
• fosfură – Combinație a fosforului cu alte metale, 

(ex. fosfura de zinc). 
• fosgen – phos ,,lumină” + genao ,,a produce”. 

Compus chimic (COCl2) gazos, toxic, cu miros su-
focant, puternic iritant al ochilor. 

fotochimie Ramură a chimiei care se ocupă cu studiul reacțiilor 
chimice declanșate, ajutate sau accelerate de reacții 
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luminoase. 
fotoliză Efect chimic de descompunere a substanțelor sub acți-

unea luminii solare și a radiațiilor ultraviolete. 
fotosinteză Proces de sinteză a unor substanțe sub acțiunea radiați-

ilor (lumina solară). 
fracție Număr rațional care nu este întreg: 

• molară – raport subunitar dintre numărul de moli 
dintr-o substanță și numărul total de moli ai ames-
tecului din care face parte. 

fracțiune Porțiune din lichid obținut la distilare, colectată la o 
anumită temperatură sau într-un interval de temperatu-
ră, pentru presiune constantă; 

fragilitate Proprietatea unui material de a se rupe sau a se sparge 
brusc sub acțiunea sarcinilor, fără deformații perma-
nente apreciabile. 

franciu France ,,Franța”. Element chimic (Fr), radioactiv din 
familia metalelor alcaline cu radioactivitate ridicată. 
Cel mai stabil izotop al său având un timp de înjumătă-
țire de 21 minute. A fost descoperit de Marquerite Pe-
rey în 1939. 

freoni Produși fluorocloruranți ai alcalinilor inferiori, folosiți 
ca agenți frigorigeni. 

fucsină Colorant roșu de tip trifenilmetanic, cu caracter bazic. 
fum Suspensie de particule fine solide într-un gaz. 

fumigen Substanță care, fie prin aprindere, fie prin simplu con-
tact cu aerul, dezvoltă un fum dens și opac. 

furnal (sin. cuptor 
înalt) 

Cuptor vertical, în care se obține fonta, prin topirea mi-
nereurilor oxidice de fier în amestec cu fondant și cocs, 
în prezența aerului insuflat pe la partea inferioară. 

fuzibil fusilis ,, care se topește”. Substanțe care au proprietatea 
de a se topi ușor. 

fuziune Topire. 
Fuziune nucleară. Proces prin care două nuclee atomi-
ce sunt contopite, procesul fiind însoțit de eliberarea 
unei mari cantități de energie, la temperaturi și presiuni 
foarte mari. Deoarece fuziunea este însoțită de elibera-
rea unei mari cantități de energie, procesul poate de-
veni baza producerii energiei pentru uz general (ex. 
prin transformarea unui kilogram de hidrogen în heliu, 
prin fuziune se obține o energie egală cu cea produsă 
prin arderea a 20.000 tone de cărbune). 
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G 

g. Simbol pentru gram. 
gadoliniu Element chimic cu caracter metalic, din grupa lantani-

delor, simbol chimi (Gd); Z = 64, A = 157,25, val. III; 
a fost descoperit de J. Ch. Galissard de Marignac în 
1880, structura stratului electronic exterior 5d16S

2. 
galben Una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminii 

care se găsește între portocaliu și verde. ROGVAIV; 
roșu, oranj, galben, verde, albastru indigo și violet. 
Poate fi colorant sau pigment cu această culoare; 
• galben cadmiu – Sulfură de cadmiu (CdS), utiliza-

tă ca pigment galben în pictură. 
• galben de crom – Pigment galben pe bază de 

cromat de plumb. 
• galben de zinc – Sare dublă de cromat de zinc și 

bicromat de potasiu. 
galenă Sulfură naturală de plumb (PbS), metalică. Se găsește 

în zăcămintele hidrotermale, principal minereu de 
plumb. 

galiu Gallus ,,cocoș”.Element chimic cu caracter metalic, 
(Ga); din grupa a III-a A, Z = 31, A + 67,72, structura 
stratului electronic exterior 4S

24p
1, val. III, I; descoperit 

de L. de Boishandran în 1875; metal alb-argintiu, duri-
tate 1,5, d = 5,907, p.t. 29,780C, p.f. = 20700C; foarte 
ușor fuzibil, nu este maleabil. 

galvanizare Acoperire electronică a unei piese metalice cu un strat 
fin de zinc pentru protecție împotriva coroziunii. 

garnierit  
(Garnier) 

Silicat natural de nichel de culoare verde-albăstrui, 
minereu de nichel. 

gaz khos ,,haos”. Corp fluid, cu densitate redusă, fără for-
mă proprie. 
• gaz nobil – denumire a elementelor din grupa a 

opta (zero) principală, a sistemului periodic; heliu, 
neon, kripton, xenon și radon. Gaz rar. (gaz inert); 

Corp în stare gazoasă; 
Substanță sau amestec de substanțe în stare gazoasă, 
folosit drept combustibil; 
Denumire populară pentru petrol lampant: 

gaze rare (sin. gaze inerte, gaze nobile) – Elemente din grupa a 
VIII-a a sistemului periodic (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ru) 
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cu structură electronică foarte stabilă, au activitate 
chimică scăzută; sunt gaze incolore, inodore, monoa-
tomice; fiecare perioadă a tabelului lui Mendeleev se 
încheie cu un gaz rar: 
• reale – Gaze care prezintă abateri de la legile gaze-

lor perfecte. 
gazolină Produs lichid combustibil, obținut prin dezbenzinarea 

gazelor de sondă. 
gel Sistem coloidal coerent, solid, tridimensional, cu su-

prafața activă dezvoltată. 
Stare a sistemelor coloidale care prezintă simultan 
proprietățile solidelor și lichidelor, păstrându-și forma; 
• gelificare – Transformare a unei soluții coloidale 

într-un gel sub acțiunea electroliților; gelatinizare. 
gemă Piatră prețioasă translucidă; sare. 

geochimie Capitol al chimiei care studiază reacțiile dintre elemen-
tele componente ale scoarței terestre și distribuția aces-
tora în scoarță. 

germaniu Element chimic cu caracter semimetalic, simbol chimic 
(Ge); din grupa a IV- a A, Z = 32, A = 72,59, structura 
stratului electronic exterior 4S

24p2, val. IV,II; a fost 
descoperit de Winkler în 1886; este alb-argintiu, cu 
luciu metalic, e dur și casant, d = 5,361,duritatea 6 – 
6,5, p.t. 959 0C; p.f. = 2700 0C; este un semiconductor 
electric. 

gheață Stare solidă a apei, obținută în urma răcirii, (apa îngheța-
tă). Are structură cristalină și este mai ușoară decât apa. 
• uscată – Bioxid de carbon în stare solidă, având 

proprietatea de a sublima la temperatura de – 78,90C. 
Sin. zăpadă de bioxid de carbon (carbonică). 

ghips Sulfat de calciu hidratat, natural CaSO4 2H2O; la 150 – 
1800C pierde apa de cristalizare și trece în ipsos; varie-
tățile curate constituie alabastrul. 

glauberit Sulfat dublu de sodiu și de calciu, natural, folosit la 
fabricarea sticlei. 

glauconit glaukos ,,verde-albăstrui”. Silicat natural hidratat de 
aluminiu, magneziu, fier și potasiu, folosit la deduriza-
rea apelor. 

grad Diviziune a unei scări de repere; 
Raportul dintre o valoare curentă și o valoare caracte-
ristică a unei mărimi: 
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• Celsius – diviziune din scara centigradă în care 0 
corespunde temperaturii de solidificare a apei, iar 
100 corespunde temperaturii de fierbere a apei la 
presiunea de 1 atmosferă. 

• de duritate – exprimă cantitatea echivalenti de 10 
mg CaO la litrul de apă cu conținut de săruri (bi-
carbonați, sulfați, cloruri de Ca și Mg). 

• de hidroliză – raportul dintre numărul de molecule 
hidrolizate și numărul total de molecule inițiale în 
sistem. 

grad de libertate Cel mai mic număr de variabile independente care pot 
defini starea unui sistem fizico-chimic: 
• Kelvin – diviziune de pe scara în care 0 absolut = -

273,150C, iar 273,15 K este temperatura la care apa 
este în stare de echilibru lichid – vapori – solid. 

gradient Raportul dintre variația unei mărimi și variația unei 
alte mărimi la care se referă prima mărime. 

grafic Diagramă în care reprezentarea nu este de mare preci-
zie, servește mai mult pentru a da informații asupra 
legăturii dintre două sau mai multe mărimi, iar nu pen-
tru realizarea de calcule riguroase. 

grafit Modificație alotropică a carbonului nativ, cristalizează 
în sistem hexagonal, infuzibil, rezistent la acizi, bun 
conductor de electricitate, unsuros datorită clivajului. 
Se utilizează la fabricarea creuzetelor, a creioanelor, a 
electrozilor, etc. 
• grafitiza – Operație de separare a grafitului din 

fontă. 
gram gramma ,,unitate mică”. Unitate de măsură a masei (g), 

egală cu a mia parte dintr-un kilogram. 
• gram forță – Unitate de măsură a forței (gf), egală 

cu a mia parte dintr-un kilogram forță. 
granat Silicat natural de calciu, fier, magneziu, mangan, alu-

miniu sau crom, roșu-brun, galben, verde sau negru; Se 
utilizează ca abraziv sau ca piatră prețioasă. 

granit Rocă eruptivă, acidă, constituită în principal din cuarț, 
feldspați potasici și mică. Este utilizată ca piatră de 
construcție și de ornamente. 

granular Calitatea unui material de a fi constituit în principal din 
granule, sau a avea unul din constituienții principali 
sub formă de granule. 
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granulare Operație de sfărâmare a unui material mineral în bucăți 
mărunte, cu dimensiuni dinainte stabilite; 

granulă Particulă materială solidă, rezultată în urma sfărâmării, 
măcinării, a unui corp solid. 

gravimetrie Metodă de analiză chimică cantitativă, care folosește 
participarea unei substanțe cu compoziție chimică cu-
noscută și care apoi se izolează, se purifică ușor și apoi 
se cântărește. 

greutate Forța cu care corpurile sunt atrase de Pământ, spre 
centrul acestuia. 
• greutate atomică – Masa unui atom. Depinde de 

numărul de protoni și neutroni dintr-un atom. Este 
calculată în funcție de a 12- a parte din masa ato-
mului de carbon (12C). Sin. masă atomică relativă. 

• greutate moleculară – Număr egal cu suma greu-
tăților atomice ale elementelor care compun o mo-
leculă. Sin. masă moleculară relativă. 

• greutate echivalentă – Cantitatea dintr-un radical, 
care se combină cu un atom gram de hidrogen. 

gudron Produs neunitar cu conținut prioritar de substanțe cu 
masă moleculară mare rezultat la distilarea uscată a 
lemnului, cărbunilor, respectiv fracționarea țițeiului; 

H 

hafniu (koben) havn ,,Copenhaga. Element chimic (Hf). Metal 
rar, care se găsește în minereurile de zirconiu. A fost 
descoperit de D. Coster și Havesy György în 1922. 

hahniu Element chimic cu caracter metalic, (Hn), din grupa a 
VI- B, Z = 72, A = 178,49, structura stratului electro-
nic exterior 5d26S

2, număr de ordine 105, transuranic, 
val. IV, a fost descoperit în 1923 de către D. Coster și 
G. Hevesy, într-un minereu de zirconiu, este metal alb- 
argintiu, strălucitor, p.t. = 22200C, p.f. = 32000C, d = 
13,31; este greu fuzibil și are proprietăți mecanice 
foarte bune. 

halit hal ,,sare”. Sare gemă. 
halloisit Silicat natural hidratat de aluminiu. 
halogen Denumire a elementelor fluor, clor, brom, iod și astati-

niu (grupa a - VII-a). 
halogenare Proces unitar (fundamental) de introducere a unuia sau 
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a mai multor atomi de halogen (fluor, crom, brom, iod) 
în molecula unui compus organic. 

halogeni hal ,,sare” + gennao ,, a produce”. Denumire pentru 
elementele din grupa a VII- a principală a sistemului 
periodic al elementelor (fluor, crom, brom, iod și asta-
tiniu). Elemente puternic electronegative, care formea-
ză săruri prin combinație directă cu metalele. 

halogenură Combinație a halogenilor cu metale sau nemetale; 
hassium Element chimic (Hs) cu numărul de ordine 108. 

helion Nuceu al atomului de heliu. 
heliu Element chimic cu caracter nemetalic, (He); din grupa 

a VIII- a A, Z = 2, A = 4,003, structura stratului elec-
tronic exterior 1S

2; gaz incolor, monoatomic, p.t. = - 
272 0C la presiunea de 25 atm, p.f. = - 268,98 0C. 
Element din grupa gazelor nobile. Se găsește în mine-
ralele radioactive. 

hematită Mineral pe bază de oxid de fier, Fe2O3 cu 70% Fe. 
hematit Oxid natural de fier, important minereu de fier. 

heptavalent hepta ,,șapte”. Care are valoarea șapte (elemente chi-
mice și radicali). 

heteroliză – 
(sin. reacție hete-

rolitică) 

Reacție chimică de desfacere a unei legături covalente, 
cu repartiția dubletului electronic de legătură numai la 
unul din fragmentele apărute prin scindare. 

Hf. Simbol chimic pentru hafniu. 
Hg. Simbol chimic pentru mercur (hidrargir). 

hiacint Piatră semiprețioasă de culoare galben-roșiatică. 
hialin hyalos ,,sticlă”. Care prezintă transparența sticlei. An-

tonim opac. 
hibridizare Delocalizare a electronilor. 

hidracid Acid compus dintr-un halogen sau un metaloid din 
grupa oxigenului și atomi de hidrogen (ex. acidul clor-
hidric, acidul sulfuric). 

hidrargilit hydor ,,apă” + argilos ,,argilă albă”. Hidroxid natural 
de aluminiu, Al(OH)3, important minereu de aluminiu. 
Sin. gibbsit. 

hidrargir v. Mercur. 
• hidrargirism – Intoxicație provocată de vaporii 

sau sărurile de mercur. 
hidrat Substanță chimică solidă, sare, acid, bază care conține 

un anumit număr de molecule de apă (de cristalizare); 
• hidrați de carbon – Glucide, zaharuri. 
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• hidrazină – Combinație chimică a azotului cu 
hidrogenul (H2N–NH2), lichid incolor care fumegă 
în aer. 

Forma sub care există ionii în soluție. 
hidratare Proces unitar de legare a moleculelor de apă de ionii 

sau moleculele substanțelor. 
hidrocarbură Combinație organică formată din carbon și hidrogen 

hidrofil Moleculă sau parte din ea care prezintă afinitate față de 
mediul apos către care se orientează cu grupa polară. 
hidro ,,apă” + philos ,,iubitor”. Substanțe chimice sau 
sisteme care au afinitate pentru apă (ex. acidul sulfuric, 
clorura de calciu). Sin. hidrogamă. 

hidrofilie Afinitate pentru mediul apos. 
hidrofob Moleculă sau radical cu proprietate de respingere față 

de mediul apos și care se orientează spre faza organică. 
phobos ,,teamă”. Substanțe chimice care nu au afinitate 
pentru apă. Sin. hidrofug. 

hidrogen Element chimic cu caracter nemetalic, (H); Z = 1, A = 
1,00797, structura stratului electronic exterior 1S

1, val. 
I; gaz biatomic, incolor, inodor, inflamabil, mai ușor 
decât aerul,este cel mai greu de lichefiat după He, p.t. 
= -259,140C, p.f. = - 252,80C; este cel mai ușor dintre 
gaze și are cea mai mare viteză de difuziune. 
Este cel mai abundent element din univers, componentul 
celor mai multe stele, inclusiv al Soarelui, a cărui căldu-
ră și lumină se produce prin procesul nuclear de fuziune. 
Izotopii săi, deuteriul și tritiul (timp de înjumătățire 12,5 
ani) sunt utilizați în sintezele elementelor. 
A fost descoperit în 1766 de H. Cavendish. 
• hidrogen fosforat – Combinație a fosforului cu 

hidrogenul (PH3), gaz incolor, foarte toxic. Sin. 
fosfină. 

• hidrogen greu. Deuteriu. 
• hidrogen sulfurat. Combinație a sulfului cu hi-

drogenul (H2S), gaz incolor, toxic, cu miros speci-
fic de ouă stricate. Sin. acid sulfhidric. 

hidrogenare Proces unitar de combinare (catalitică) a hidrogenului 
cu o substanță organică nesaturată. 

hidroliză lysis ,,descompunere” 
Reacție de descompunere (ionizare) a unor săruri cu 
apa cu formarea acizilor slabi și a bazelor slabe din 
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care s-a format sarea respectivă; 
hidroniu Ion (H3O+), rezultat din unirea protonului (H+) cu o 

moleculă de apă. Sin. oxoniu. 
hidrosol solusilis ,,solubil”. Sistem coloidal solubil, în care 

mediul de dispersie este apa. 
hidroxiacid Acid organic care conține în moleculă grupe hidroxil și 

carboxil. Sin. oxiacid. 
hidroxid Compus anorganic care conține în molecula sa grupări 

hidroxilice și carboxil: 
• de aluminiu – Compus alb Al(OH)3, gelatinos, 

insolubil în apă, cu caracter amfoter. Se găsește în 
natură sub formă de hidrargilit și ca bayerit. 

• de amoniu – Compus obținut prin dizolvarea 
amoniacului în apă (NH4OH). 

• de calciu – Var stins, substanță albă, Ca(OH)2; pu-
țin solubilă în apă, solubilitatea scăzând cu tempera-
tura; bază puternică; se utilizează în construcții. 

• de potasiu – Substanță albă, KOH; higroscopică, 
solubilă în apă cu degajare mare de căldură, bază 
puternică; se utilizează la fabricarea săpunurilor 
moi, la uscarea gazelor, reactiv etc. 

• de sodiu (sodă caustică) – Compus chimic anorga-
nic, solid, (NaOH); bază puternică, substanță albă, 
foarte higroscopică, solubilă în apă cu degajare 
mare de căldură; se utilizează la fabricarea săpunu-
rilor, a mătăsii artificiale, în industria hârtiei, in-
dustria chimică, reactiv etc. 

hidroxil Gruparea OH, conferă substanțelor în a cărei moleculă 
se află proprietăți specifice care depind și de segmentul 
sau atomul de care este legată (denumire improprie 
oxidril). 

hidroxilamină Compus chimic NH2–OH, obținut prin reducerea elec-
trolitică a acidului azotic. 

hidrură Compus binar al hidrogenului cu diferite metale. 
Combinație a hidrogenului cu un alt element chimic 
(ex. hidrură de bor sau boran). 

higro hygros ,,umed”. Referitor la umiditate 
higroscopic Calitatea unor substanșe de a absorbi sau a lega apa 

sau vaporii de apă, dintr-un mediu dat. 
hipersten sthenos ,,forță”. Silicat natural de magneziu și fier, 

verzui negricios. 



51 

hipertriton Nucleu atomic instabil al hidrogenului, alcătuit dintr-
un proton și trei neutroni. 

hipoazotidă Dioxid de azot, NO2. 
hipoclorhidrie Hipoaciditate. 

hipoclorit Sare a acidului hipocloros (HClO), care se obține prin 
acțiunea clorului asupra hidroxizilor puternic bazici. 
• hipoclorit de sodiu – Sare de sodiu a acidului 

hipocloros (NaOCl). Soluția apoasă a hipocloritu-
lui de sodiu se numește apa lui Labaraque. 

• hipoclorit de potasiu – Sare de potasiu a acidului 
hipocloros (KOCl). Soluția apoasă se numește apă 
de Javel. 

hipocloros Acid hipocloros. Acid obținut prin acțiunea clorului 
asupra unei suspensii de oxid de mercur în apă 
(HOCl), oxidant puternic. 

hipofosfit Sare a acidului hipofosforos. 
hipofosforic Acid hipofosforic. Acid oxigenat al fosforului (H4P2O6 

2H2O. Prin solubilizare în apă, se descompune. 
• acid hipofosforos – Acid oxigenat al fosforului 

(H3PO2). 
hipsocrom Calitatea unei grupări din molecula unei substanțe 

colorate de a determina o deplasare spre lungimi de 
undă mici, a domeniului de absorbție a luminii. 

hiposulfit Tiosulfat. 
Hn. Simbol chimic pentru hahniu. 
Ho. Simbol chimic pentru holmiu. 

holmiu 1. Holmia ,,Stokholm” – Element chimic cu caracter 
metalic din grupa lantanidelor, (Ho); Z = 67, A = 
164,93, val. III, structura stratului electronic exterior 
5d66S

2. Se găsește în natură în mineralul gadolinit. A 
fost descoperit de J.L. Soret în 1878 și independent în 
1879 de P.T. Cleve. 

homoliză (sin. 
reacție homolitică) 

Reacție chimică de desfacere a unei legături covalente 
cu repartizarea dubletului de electroni de legătură în 
mod egal ambelor fragmente formate prin scindare. 

hornblendă Silicat natural hidratat de calciu, sodiu, magneziu, fier, 
aluminiu, de culoare verde, brună sau negricioasă, cu 
aspect sticlos. 

huilă Sortiment de cărbune fosil, superior, negru, compact, 
fărâmicios, uneori fibros sau șistos, cu conținut de 
până la 90% carbon. Se întrebuințează în special pentru 
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fabricarea cocsului metalurgic, dar și a gazului de ilu-
minat. 

humă Amestec natural de aluminosilicați; 
Nume comun pentru marnă și argilă; 

humus Component principal al materiei organice din sol, care 
conține carbon, oxigen, hidrogen, fosfor. 

I 

iad Piatra iadului. Azotat de argint (AgNO3). 
idiocromatism Idios ,,propriu, particular” + khroma ,,culoare”. Propri-

etate a unor minerale de a avea o anumită culoare. 
ignifug Ignis ,,foc”– Calitate a materialelor de a nu se aprinde 

ușor și de a nu arde în contact cu o flacără (ex. sulfații 
și silicații de sodiu, săruri de magneziu, etc). 

ignifugare Acoperirea sau impregnarea cu o substanță ignifugă a 
unui material care se aprinde și arde ușor. 

ihtiol Ichthys ,,pește” + oleum ,,ulei”. Ihtiosulfat de amoniu. 
Are acțiune antiseptică. 

ilariant Gaz ilariant. Protoxidul de azot are proprietatea de a 
provoca râsul general. 

ilmenit Titanat natural de fier (FeTiO3); mineral de titan. 
imbrifug Imbri ,,ploaie”. Materiale care nu pot fi pătrunse de 

ploaie. 
impermeabil Calitatea unui material de a nu fi străbătut de gaze, 

vapori sau lichide. 
imersiune  
(imersie) 

Afundare a unui corp într-un lichid; scufundare. 

imiscibil Care nu poate fi amestecat. 
impuritate Substanță străină care se găsește în masa unui material, 

modificându-i proprietățile. 
incandescență Stare a unui corp (metal, cărbune) adus la temperaturi 

foarte ridicate și care emite lumină și radiații infraroșii 
(fără flacără). 

incarbonizare Proces de îmbogățire în carbon. 
incasabil Care nu se sparge ușor. 

incluziune (inclu-
zie) 

Particulă de material străin (impuritate) conținută în 
masa unui corp solid. 

indican Indicum ,,negru de India”. Substanță organică care se 
găsește în indigo (una din culorile spectrului luminii). 

indicator Substanță cu ajutorul căreia se poate stabili sfârșitul 
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unei reacții chimice în analiza volumetrică și care își 
modifică structura și astfel unele proprietăți (culoarea). 
• acido-bazic – indicator din clasa coloranților care 

iși modifică culoarea în funcție de valoarea pH a 
sistemului. 

indice Număr așezat la dreapta-jos a unui simbol de element 
și care arată numărul atomilor elementului cuprinși în 
molecula respectivă. 

indice de refracție Mărime optică, caracteristică materialelor transparente, 
definită prin raportul dintre sinusurile unghiurilor de 
incidență și de refracție ale unei raze de lumină care 
pătrunde din vid în mediul respectiv. 

indiu Element chimic cu caracter metalic, In, din grupa a III- 
a A, Z = 49, A = 114,82, structura stratului electronic 
exterior 5S

25p1, val. III, II, I; a fost descoperit în 1863 
de către F. Reich și T. Richter; metal alb-argintiu, d = 
7,31, mai moale decât plumbul, duritate 1,1 – 1,2; p.t. 
= 156,40C, p.f. = 21090C. 

indivizibil Care nu poate fi împărțit, divizat. 
inert Lipsit de reactivitate. Elemente sau substanțe chimice 

fără reactivitate față de alte elemente sau substanțe. 
Grupa 0 a sistemului periodic al elementelor se mai 
numește grupa gazelor inerte. 

inerție Proprietate a unui sistem chimic de a reacționa slab sau 
cu întârziere la acțiunea factorilor externi. 

inflamabil Însușirea unui produs de a se putea aprinde. 
inflamabilitate Proprietate a unei substanțe de a se aprinde ușor. 

infuzibil Proprietate a unui material de a se topi foarte greu sau 
de a nu se topi, din cauza temperaturii sale de topire 
foarte înalte. 

infuzie Soluție a unor substanțe vegetale obținută prin extracție 
cu solvent în clocot a unor plante sau părți ale plantei; 
Proces de extracție a substanțelor active dintr-o plantă 
cu apă fierbinte; 

inhibitor Substanță care introdusă în concentrații mici într-un sis-
tem chimic, micșorează viteza de reacție sau o anulează: 
• de coroziune – Substanță care introdusă în con-

centrație mică într-un mediu coroziv scade viteza 
de coroziune; 

inocuitate Calitate a unor agenți chimici de a nu fi periculoși pen-
tru organism. 
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inoxidabil Proprietate a unor metale și aliaje care nu reacționează 
ușor cu oxigenul și apa. 

insolubil Calitatea unei substanțe de a nu se dizolva într-un 
anumit solvent. 

insubmersibil Care nu poate fi cufundat total într-un lichid. 
interacție Acțiune reciprocă în momentul ciocnirii a două sisteme 

de particule elementare (ex. nuclee). Un exemplu de 
interacție este reacția nucleară. 

invizibil Care nu se poate vedea cu ochiul liber. 
iod Element chimic cu caracter nemetalic, I; din grupa a 

VII – a A, Z = 53, A = 126,904, structura stratului 
electronic exterior 5S

25p2, val. I, III, V, VII; substanță 
cristalină, de culoare brun-închisă; descoperit în 1811 
de către B. Courtois. 
Iodes ,,violet”. Element chimic (I, uneori J) din familia 
halogenilor, sublimează prin încălzire formând vapori 
de culoare violetă. Se obține din iodați prin reducerea 
cu sulfat de cupru sau din ioduri, prin tratare cu clor. 
Este folosit ca dezinfectant sub formă de soluție alcoo-
lică 10% (tinctura de iod). 

iodură Sare a acidului iodhidric. 
• iodura de potasiu – Sare de potasiu a acidului 

iodhidric, solubil în apă și alcool, folosită ca oxi-
dant în chimia analitică. 

ion Atom sau grup de atomi cu sarcină electrică: 
• de hidrură – Ion negativ al hidrogenului existent 

în hidruri metalice; 
• de oxoniu – Monohidrat al protonului H3O+ 
Atom, moleculă sau grupare de atomi cu exces de sar-
cină electrică. 
• ion pozitiv – Cu sarcină electrică pozitivă (cation). 
• ion negativ – Cu sarcină electrică negativă (anion). 
• ioniți – Denumire dată schimbătorilor de ioni; 

anioniți și cationiți. 
• ioniu – Izotop radioactiv natural al toriului, produs 

de dezintegrare al uraniului. 
ionizare Proces fizic de formare a ionilor; se poate produce sub 

acțiunea unui dizolvant, sub acțiunea descărcărilor 
electrice sau a radiațiilor ionizante. 

ipsos Liant obținut prin deshidratarea parțială sau totală a 
ghipsului. 
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• de construcție – liant obținut prin încălzirea ghip-
sului la 150 – 1800C încât să-și piardă o parte din 
apa de cristalizare, trecând în CaSO4. 0,5 H2O. 

iradiere Expunerea unei substanțe sau a unui obiect la acțiunea 
unei radiații electromagnetice. 

ireversibil Calitate a unui fenomen de a se desfășura numai într-
un sens. 

Ir. Simbol chimic pentru iridiu. 
iridiu Element chimic cu caracter metalic, Ir, din grupa a 

VIII – a B, Z = 77, A = 192,2; structura stratului elec-
tronic exterior 5d76S

2, val. II, III, IV, VI; metal alb – 
argintiu, d = 22,65, p.t. = 24540C, p.f. = 41300C, duri-
tatea 6,25; descoperit în 1804 de către S. Tennant. 
Metal din familia platinidelor, cu duritate mare și rezis-
tență chimică. 

I.S.O. Standarde internaționale, respectiv SR-ISO – româ-
nești adoptate, care reglementează condițiile de calitate 
pe care trebuie să le îndeplinească un produs în spațiul 
european. 

IUPAC Uniunea Internațională a Chimiei Pure și Aplicate. 
ivoriu Fildeș fabricat pe cale sintetică. 

izo Prefix care desemnează valori constante ale unei mă-
rimi reprezentate grafic; 

izobar Atomi cu același număr de masă cu numere atomice 
diferite, aparținând unor elemente chimice diferite. 

izocor Transformări de stare în care volumul rămâne constant. 
Sin. izoster. 

izolant Calitatea unui material de a putea realiza o izolare. 
izotermă Transformare la temperatură constantă. 

izotipie Isotypos ,,cu aceași formă”. Proprietate a unor substan-
țe chimice de a cristaliza în aceleași forme. 

izomerie Isos ,,egal” + meros ,,parte”. Proprietate a unor substan-
țe ale căror molecule sunt alcătuite din același număr și 
fel de atomi, cu însuțiri chimice și fizice diferite. 

izotop Unul sau mai mulți atomi care au același număr atomic 
(același număr de protoni), dar număr diferit de neu-
troni. Izotopii pot fi stabili sau radioactivi. Termenul a 
fost dat de Frederik Soddy, chimist englez, un pioner al 
cercetării dezintegrării atomice. 

izotopi Specii de atomi ai aceluiași element, cu același număr 
atomic, dar cu mase atomice diferite (cu număr de 
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neutroni diferiți); pot fi naturali sau sintetici, respectiv 
radioactivi. 

izotrop Calitatea unui material de a avea proprietăți fizice 
identice în toate direcțiile 

Î 

îmbătrânire Modificare evolutivă în timp (pe cale naturală sau arti-
ficială), a structurii și a unor dintre proprietățile unui 
material (ex. îmbătrânirea metalelor, hârtiei, etc). 

îmbinare Pătrunderea unui lichid într-un corp poros sau într-un 
corp cu structură macromoleculară ori coloidală. 

înnobilare Operație de îmbunătățire a proprietăților unor materia-
le (ex. îmbunătățirea oțelului prin aliere cu anumite 
elemente, prin concentrare, etc). 

J 

jad Silicat natural de sodiu și aluminiu (NaAl[Si2O6]), 
verzui sau alb. Sin. jadeid. 

jais Varietate de antracit foarte dură, de un negru străluci-
tor, întrebuințat la fabricarea colierelor. 

javel Apă de javel. Soluție apoasă de hipoclorit de sodiu 
utilizată ca dezinfectant. 

javelizare Procedeu de dezinfectare a apelor prin tratarea cu hi-
pocloriți alcalini (apă de Javel) 

jet Debit de lichid care țâsnește cu presiune printr-un ori-
ficiu. 

K 

K. Simbol chimic pentru potasiu (kaliu). 
kainit Kainos ,,nou”. Sare naturală dublă, de sulfat de mag-

neziu și clorură hidratată de potasiu, utilizată la obține-
rea sărurilor de potasiu. 

kaliu v. Potasiu 
keramit Keramon ,,argilă”. Gresie ceramică. 

kieslegur Rocă sedimentară silicoasă, alcătuită din opal; pămân-
țel, pământ de diatomee. Sin. diatomit. 
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kieserit Sulfat natural hidratat de magneziu (MgSO4⋅H2O), alb-
gălbui, sticlos, utilizat la fabricarea sării amare. 

kimerlit Rocă alcătuită din granat, cromit, formată în coșurile 
vulcanice. 

kmol Cantitatea de substanță corespunzătoare masei atomice 
exprimată în kilograme. 

konstantan Aliaj de Cu și Ni (aliaj 60%Cu + 40%Ni) cu coeficient 
de dilatare mic și rezistență specifică mare; se utilizea-
ză la confecționarea rezistențelor electrice, a reostate-
lor, a termometrelor. 

kovar Aliaj cu compoziția fier, nichel, cobalt, cu coeficient 
de dilatare termică egal cu al sticlei și al platinei, folo-
sit la fabricarea becurilor electrice. 

Kr. Simbol chimic pentru kripton. 
kripton Kriptos ,,ascuns”. Element chimic cu caracter nemeta-

lic, (Kr); din grupa a VIII- a A, Z = 36, A = 838, struc-
tura stratului electronic exterior 4S

24p6; gaz incolor, 
monocromatic, p.t. = - 156,60C, p.f. = - 152,90C. Face 
parte din familia gazelor nobile, obținut prin distilarea 
fracționată a aerului lichid. Se combină cu fluorul. A 
fost descoperit în 1898 de Sir W. Ramsay și M.W. 
Travers. 

Ku. Simbol chimic pentru kurceatoviu. 
kurceatoviu Element chimic (Ku) cu numărul atomic 104, transu-

ranic. A fost descoperit pe cale artificială de G. N. 
Flerov în 1966. Sin. rutherfordium (Rf). 

L 

l. Simbol pentru litru. 
La. Simbol chimic pentru lantan. 

laborator Ansamblu de aparate și de construcții speciale folosite 
pentru cercetări științifice, lucrări didactice, analize, 
încercări de materiale, obținerea unor substanțe și ma-
teriale speciale. 

labradorit Rocă bazică de culoare cenușie, neagră cu reflexe side-
fii-albăstrui. 

laminare Prelucrarea unor materiale prin care se realizează o 
apăsare transversală și o întindere longitudinală a ma-
terialului în vederea obținerii unui material (țevi, foi, 
tablă etc.) 
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lampă de spirt Dispozitiv de sticlă care produce lumină prin arderea 
unui combustibil, în acest caz, spirtul (alcoolul). 

lantan Lanthano ,,ascuns”. Element chimic din grupa pămân-
turilor rare (lantanide) 
Element chimic cu caracter metalic, (La); din grupa a 
III – a B, Z = 57, A = 138,91, val. III, structura stratu-
lui electronic exterior 5d16S

2; este metal alb-argintiu, 
maleabil și ductil în stare pură, p.t. = 9200C, p.f. = 
45000C; a fost descoperit în 1839 de C. G. Mosander. 

lantanide Grupă de 14 elemente, cu numere de ordine cuprinse 
între 58 și 71 și cu valența caracteristică III. Primul 
element al grupei este lantanul; se găsesc în natură și 
aparțin grupei pământurilor rare, având o gamă largă 
de utilizare (în industria sticlei, medicină, etc.) 

lapis Lazurit. 
lapte (tg) Suspensie fină dintr-un material oarecare în apă cu 

aspect lăptos: 
• de ciment – barbotina de ciment cu apă, cu fluidi-

tate mare; 
• de var – barbotină foarte fluidă de var stins și apă; 

laudanum Ladanum ,,rășină aromatică”. Tinctură de opiu. 
Lr. Simbol chimic pentru lawrenciu. 

lawrenciu Element chimic (Lr), transuranic. A fost obținut pe 
cale artificială în 1961. 

lazulit Fosfat natural hidratat de aluminiu, magneziu, fier și 
calciu, de culoare albastră, întrebuințat ca abraziv la 
confecționarea lentilelor. 

lazurit Piatră semiprețioasă naturală de silicat de sodiu, de 
calciu și de aluminiu. 
Aluminosilicat și sulfat natural de sodiu și calciu. Sin. 
lapis. 

legătură Modul în care se leagă atomii între ei; 
Forță care leagă între ei atomii unei molecule: 
• chimică – Interacția exercitată între atomi prin in-

termediul electronilor de valență dintr-o substanță. 
• coordinativă – legătura chimică în combinații 

complexe (coordinative) realizată prin dozarea de 
perechi de electroni provenite numai de la unul din 
participanții la legătură către elementul acceptor. 

legătură covalentă Legătura chimică realizată prin punerea în comun a 
aceluiași număr de electroni de către fiecare din cei doi 



59 

participanți la legătură. 
• covalent polară – Legătura chimică realizată între 

atomi diferiți, prin care perechea de electroni de 
legătură este deplasată spre atomul cel mai elec-
tronegativ; 

• de hidrogen – Forța electrostatică intra sau inter-
moleculară apărută în combinații ce conțin în mo-
lecula lor atomi de hidrogen legați de atomi puter-
nic electronegativi și cu volum atomic mic (fluor, 
azot, oxigen); 

• electrovalentă – (Sin. legătură ionică, legătură 
heteropolară) – atracție electrostatică dintre ioni 
cu sarcini electrice contrare, legătura este nedirija-
tă, apărută în combinații ionice; 

• hemeopolară – v. legătură covalentă 
• heteropolară – v. legătură electrovalentă 
• ionică – v. legătură electrovalentă 
• metalică – tip deosebit de legătură existent între 

atomii metalelor, în rețeau cristalină a acestora; 
legături prin forțe 

Van der Waals 
forțe slabe de atracție dintre moleculele substanțelor 
solide, lichide sau gazoase formate din legături cova-
lente, explicând posibilitatea lichefierii și solidificării 
acestora. 

lege Legea conservării masei. Legea conform căreia suma 
maselor substanțelor care intră într-o reacție este egală 
cu suma maselor substanțelor care rezultă din reacție. 
• legea proporțiilor multiple – Legea conform 

căreia, la formarea unei combinații chimice, ele-
mentele care reacționează se combină întotdeauna 
în raport constant. 

• legile gazelor – Legi fizice care se referă la modul 
de comportare a gazelor. Ele includ legea lui Boyll 
și legea lui Charles, care stabilesc relația dintre 
presiunea, temperatura și volumul unui gaz ideal 
(ipotetic). Aceste legi se pot combina formând le-
gea universală a gazelor și care se poate exprima 
ca fiind: presiunea x volumul/ temperatură = con-
stant sau ca: P1⋅V1/T1 = P2⋅V2/T2. 

legea peridiocității Precizează că proprietățile fizice și chimice ale ele-
mentelor sunt funcțiuni periodice ale numărului de 
ordine; precizează relația dintre proprietățile fizice ți 
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chimice ale elementelor ți locul lor în sistemul perio-
dic; formulată de D. I. Mendeleev în 1869. 

lepidocrocit Lepid ,,solz, placă” + krokos ,,șofran” . Monohidrat 
natural de fier, de culoare roșie-arămie spre negru, 
minereu de fier. 

lepidolit Lithos ,,piatră”. Mică bogată în litiu și fluor, care are 
culoarea roz sau albă, întrebuințată la prepararea săru-
rilor de litiu. 

leșie Soluție alcalină obținută prin dizolvarea hidroxidului 
de sodiu sau de potasiu în apă sau prin fierberea cu apă 
a cenușii de lemn. 

leucit Aluminosilicat natural de potasiu, alb-cenușiu, sticlos, 
folosit la fabricarea alaunilor. 

leucosafir Leukos ,,alb”. Varietate transparentă de corindon 
(Al2O3), utilizată ca piatră semiprețioasă. 

levigabil Calitatea unui material pulverulent de a putea fi antre-
nant sub formă de suspensie într-un lichid. 

leziune Alterare a structurii unui țesut sau organ provocată de 
diferiți agenți chimici (acizi sau baze tari) sau fizici 
(arsuri). 

Li. Simbol chimic pentru litiu. 
liant Material fluid, sau material solid care poate fi adus în 

stare fluidă prin amestecarea unui lichid sau prin topire 
ori emulsionare, folosit pentru a lega între ei bulgări, 
granule sau piese dintr-un material organic sau anorganic. 

lichefiere Operație de trecere a unui corp din starea gazoasă în 
stare lichidă (prin răcire sau/ și comprimare). 
• a gazelor – aducerea gazelor în stare lichidă prin 

răcire sub temperatura lor critică, respectiv prin 
comprimare corespunzătoare. 

lichid Corp aflat într-o stare de agregare care se aseamănă cu 
cea gazoasă în privința fluidității și cu cea solidă în 
privința densității. 

licuație Proces de separare prin încălzire a elementelor cu tem-
peraturi de topire diferite dintr-un material, aliaj, etc. 

lidiță Rocă sedimentară neagră-cenușie sau brună-verzuie, 
alcătuită în special din cuarț, calcedonie (SiO2) între-
buințată ca material abraziv. 

lignit Lignum ,,lemn”. Varietate inferioară de cărbune, brun-
negru, utilizat drept combustibil. 

limonit Asociație de hidroxizi de fier de culoare galbenă, roșie 
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sau brună cu aspect pământos. Este un minereu de fier. 
lingură de ars Ustensilă sub formă de lingură utilizată în laborator 

pentru arderea diferitelor substanțe. 
liofil Capacitate a particulelor coloidale de a avea afinitate 

pentru mediul de dispersie. 
liofilizare Proces de evaporare în vid, la temperaturi scăzute a 

substanțelor organice instabile, pentru păstrarea în timp 
îndelungat a proprietăților respective. 

liofob Lio ,,a desface”. Care nu prezintă afinitate pentru me-
diul de dispersie a particulelor coloidale. 

litargă Oxid de plumb (PbO) cristalizat, galben-roșiatic. 
litiu Lithos ,,piatră”. Element chimic cu caracter metalic, 

(Li) din grupa metalelor alcaline -I A, Z = 3, A = 
6,939, structura stratului electronic exterior 2S

1, val. I; 
A fost denumit de Jons Berzelius după numele rocilor 
vulcanice în care a fost găsit și descoperit de către stu-
dentul său Johan A. Arfvedson și H. Davy în anul 
1817; metal alb-argintiu, la aer își pierde repede luciu; 
moale, ușor, d = 0,534, este metalul cu cea mai mică 
densitate, p.t. = 179,50C, p.f. = 13400C. 

litofil Cu afinitate pentru oxigen cu care formează combina-
ții: silicați, carbonați, etc. 

litopon Pigment mineral, alb netoxic, compus din sulfat de 
bariu și sulfură de zinc, folosit în pictură. 

lotrit Silicat natural hidratat de calciu, magneziu, aluminiu și 
fier de culoare verde. A fost descoperit de Gh. Murgoci 
pe Valea Lotrului în 1900. 

lubrifiant Material mineral sau organic, natural sau sintetic, so-
lid, semisolid sau lichid, capabil să formeze pelicule 
aderente pe suprafețe solide în mișcare, menite să re-
ducă frecarea între aceste suprafețe. 

luciu metalic Calitatea de a reflecta razele de lumină, de a luci ase-
mănător metalului. 

ludvigist Borat natural de fier și de magneziu, negru-verzui, 
prezent în unele skarne (roci alcătuite din silicați). 

lugol Soluție apoasă care conține iod și potasiu. 
luminiscență Emisie de radiație luminoasă, vizibilă sau invizibilă, 

care nu se datorează temperaturii ridicate a substanței 
luminiscente. 

lut Argilă nisipoasă, cu cantități variabile de cuarț, în gra-
nule sau pulbere, mai mult sau mai puțin feruginoase, 
lipsită de calcar. 



62 

lutețiu Luteția ,,Paris”Element chimic cu caracter metalic, 
(Lu); din grupa lantanidelor, Z = 71, A = 174,97, 
structura stratului electronic exterior 5d66S

2, a fost des-
coperit de G. Urbain în 1906 și independent C. Auer 
von Welshach. Sin. casiopeiu. 

M 

m. Simbol pentru metru; mili- (ex. miligram). 
macerare Extragerea cu solvent a anumitor constituienți dintr-un 

amestec solid sau din plante, lăsate un timp în solvent, 
într-un vas închis, la o anumită temperatură;degradare 
selectivă lentă a unui material, la temperatura camerei. 

macromoleculă Moleculă compusă dintr-un număr mare de grupări de 
atomi care se repetă, ce formează o unitate structurală. 

macroscopic Referitor la obiecte care se pot vedea cu ochiul liber, 
de dimensiuni mari. 

macroscopie Lucru sau fenomen ce se vede cu ochiul liber, cercetări 
făcute cu ochiul liber. 

macrostructură Structura unui material, a unei piese, a unui corp etc., 
așa cum se vede cu ochiul liber sau la o mărime de cca. 
50 de ori cu lupa. 

magmă Magma ,,pastă întărită”. Topitură de silicați din interio-
rul pământului. 

magnet Corp metalic ce are calitatea permanentă sau temporară 
de a atrage obiectele de fier. 
Piesă de oțel, ferită, etc. care posedă proprietatea de a 
atrage pilitură de fier și de a acționa asupra altor cor-
puri cu proprietăți magnetice. Fiecare magnet are doi 
poli: nord și sud. 

magnetit, -ă Oxid natural de fier (Fe3O4) (feroferic) negru, metalic, 
magnetic, principal minereu de fier. 

magnetochimie Parte a chimiei fizice care se ocupă cu studiul relațiilor 
dintre structura moleculară a substanțelor a substanțe-
lor și proprietățile lor magnetice. 

magnezie Oxid de magneziu: 
• magnezia usta – Oxid de magneziu calcinat. 
• magnezit – Carbonat de magneziu (MgCO3), mi-

neral refractar. 
magneziu Element chimic cu caracter metalic,( Mg); din grupa a – 

II – a A, Z = 12, A = 24, structura stratului electronic 
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exterior 3S
2, val. II.; metal ușor ductil, alb-argintiu, stră-

lucitor, la aer își păstrează luciul, acoperindu-se cu un 
strat protector subțire de oxid, din grupa metalelor alca-
lino-pământoase, care arde în aer cu lumină orbitoare, d 
= 1,74, duritate 2,5; p.t. = 6510C, p.f. = 11070C. 
Compușii sub care se găsește în natură sunt: silicatul, 
carbonatul și clorura de magneziu. Este constituent 
esențial al clorofilei. A fost denumit după orașul antic 
grecesc Magnezia. A fost pus în evidență de J. Black în 
anul 1755. A fost descoperit în 1808 de H. Davy. 

maillechort Aliaje de cupru, zinc, nichel, de culoare argintie. După 
compoziție aliajul se numește: alpaca, argentan, etc. 

malahit (malachit) (min) carbonat bazic de cupru, cu 57,4% Cu. 
Sare a acidului carbonic. Carbonat natural bazic de 
cupru Cu2CO3(OH)2, de culoare verde-sticlos, utilizat 
ca minereu de cupru. 

malaxare Operație de amestecare, uneori și de mărunțire, într-un 
malaxor, a unuia sau mai multor materiale sub formă 
de pulbere, granule sau pastă, pentru a obține un pro-
dus omogen. 

malaxor Aparat format dintr-un recipient în care se amestecă și 
se omogenizează materiale sub formă de pulbere sau 
de paste; lucrează prin rotirea recipientului sau a unui 
agitator. 

mangal Cărbune de lemn, poros, obținut pe cale artificială prin 
arderea incompletă a lemnelor de anumite esențe în 
cuptoare cu spațiu închis sau prin stingerea forțată a 
jeraticului. Sub formă de cărbune activ se folosește la 
purificarea și filtrarea apei potabile. 

mangan Element chimic cu caracter metalic, (Mn); din grupa a 
VII – a B, Z = 25, A = 54,98, structura stratului exteri-
or 3d54S

2, val. I, II, III, IV, VI, VII; în stare compactă 
este cenușiu-deschis, mai dur și mai casant decât fierul, 
p.t. = 12470C, p.f. = 21500C; asemănător fierului (rugi-
nește). Se găsește în natură sub formă de oxizi. A fost 
descoperit în 1774 de J. G. Gahn. 
• manganal – Aliaj carbon, mangan, nichel și fier, 

rezistent la uzură; 
• manganat – Sare a acidului manganic (manganați 

ai metalelor alcaline. 
marmură Rocă metamorfică cristalizată, formată din granule de 
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calcit și uneori de dolomit, cu o culoare uniformă sau 
un desen natural multicolor datorat impurităților. 

masă Termen comun pentru masă grea și masă inertă; 
• a nucleului – masa nucleului = 1,6 .10-24 (z+n); z 

= nr. de protoni din nucleu ce este egal cu numărul 
electronic; n = nr de neutroni; 1,6 .10-24 = masa 
protonului ce este egală cu nr. neutronului; 

• atomică relativă – număr care arată de câte ori 
masa unui atom este mai mare decât a 12 – a parte 
din masa atomului de carbon 12

6C (unitate de masă 
atomică). 

• moleculară – greutate moleculară; suma maselor 
atomice relative ale tuturor atomilor care intră în 
structura moleculei. 

mărime Element caracteristic unei stări fizice, definit prin pro-
cedeul prin care se măsoară, prin unitatea de măsură și 
prin rezultatul măsurării: 
• de stare – fiecare din mărimile care caracterizează un 

sistem fizico-chimic și ale căror valori, la un moment 
dat, pot determina complet evoluția sistemului, dacă 
acesta este izolat (temperatură, densitate); 

• fizică – caracteristică exprimată cantitativ. 
mediu Substanță definită prin condițiile fizico-chimice care o 

caracterizează, în care se produce sau se propagă un 
fenomen. 

mendeleeviu Element chimic cu caracter metalic, (Md); din grupa 
actinidelor, Z = 101, A = 256, val. III; a obținut în 
1955 de către A. Ghiorso. 

metal Element chimic cu luciu metalic, de obicei solid la tem-
peratură obișnuită, maleabil și ductil, bun conducător de 
căldură și electricitate; formează rețele cristaline. 

metan 
(sin. gaz de baltă) 

Primul termen din seria alcanilor, CH4; semnalat pen-
tru prima dată în 1778 de către A. Volta în emanațiile 
gazoase ale unor bălți; este un gaz incolor, inodor, inso-
lubil în apă, solubil în alcool și în hirocarburi, este 
utilizat drept combustibil gazos. 

microgram (sin.ƴ) (um) 10-3 mg sau 10-6 g. 
micron (um) 1μ = 10-6 mg. 

micsibil Proprietatea unui lichid de a forma faze omogene cu un 
alt lichid. 

minereu Material natural constituit din diferite minerale, unele 
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folositoare, altele cu valoare mică sau fără valoare ce 
constituie ganga sau sterilul. 

miniu Oxid de plumb (Pb3O4), de culoare roșie-portocalie, 
insolubil în apă. 

mirabilit Mirabilis ,,minunat”. Sulfat natural hidratat de sodiu 
(Na2SO4•10H2O), transparent, ușor solubil. Este utili-
zat la prepararea sodei. Sin. sarea lui Glauber. 

miscibilitate Misceo ,,a amesteca”. Proprietate a unor substanțe de a 
forma împreună un amestec omogen. 

mișcare Schimbare în timp a poziției unui corp. 
• mișcare browniană – Mișcare continuă și la în-

tâmplare a particulelor într-un mediu fluid, datorită 
ciocnirii dintre molecule. 

Mn. Simbol chimic pentru mangan. 
Mo. Simbol chimic pentru molibden. 

modificație alo-
tropică 

Fiecare din formele unui element, care se deosebesc 
prin structura cristalină ori prin numărul de atomi ce 
alcătuiesc molecula. 

mojar Vas de porțelan, agat, sticlă etc., de formă semisferică, 
cu fund exterior plat, cu pereți groși rugoși, folosit 
pentru sfărâmarea substanțelor solide prin frecare cu 
pistilul. 

mol (sin. moleculă 
gram) 

Cantitatea de substanță exprimată în grame, reprezen-
tând masa moleculară a compusului respectiv. 
• molar – Soluție molară. Soluție care conține o 

moleculă gram de substanță dizolvată într-un litru 
de solvent 

molaritate Numărul de moli dintr-o substanță dată, dizolvați în 
1000 ml de soluție. 

molecular Greutate moleculară (masa moleculară relativă). Nu-
măr egal cu suma maselor atomice relative ale elemen-
telor care compun o moleculă. 

moleculă Cea mai mică particulă dintr-o substanță care poate 
exista în stare liberă și care în aceleași condiții de tem-
peratură și presiune prezintă toate proprietățile sub-
stanței respective; este rezultatul punerii în comun a 
unuia sau a mai multor electroni de valență: 
• gram – v. mol; 
• polară – moleculă în care centrul sarcinilor nega-

tive nu coincide cu cel al sarcinilor pozitive și deci 
prezintă un moment electric oarecare; 
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molibden Malybdos ,,plumb”. Element chimic (Mo), metal alb-
argintiu, dur, lucios. Minereul principal este molibde-
nitul (MoS2). Se întrebuințează la fabricarea oțelurilor 
speciale (conferă duritate). A fost denumit de Karl 
Scheele în 1781. A fost izolat de P. J. Helm în 1782. 
Este produs în Canada, SUA și Norvegia. 

monocromatic Calitatea unei radiații de a avea o singură lungime de 
undă. 

monodispers Calitatea unui sol de a conține particule de aceiași mă-
rime. 

monogranular Calitatea unui material de a fi format din granule cu 
dimensiuni identice sau foarte apropiate. 

monovalent Calitatea unui element sau a unui radical de a avea 
valența unu. 

montmorillonit Alumosilicat natural de magneziu, aluminiu, fier din 
grupa mineralelor argiloase. 

mortar Amestec format dintr-un liant, nisip și apă, folosit ca 
material de legătură în zidărie. 

morion Varietate neagră de cuarț, utilizată ca piatră semipreți-
oasă. 

mulit Silicat de alumiu, 3Al2O3,2SiO2, foarte refractar 
muscovit Varietate de mică albă, utilizată ca izolant. 

N 

N. Simbol chimic pentru azot (nitrogen). 
Na. Simbol chimic pentru sodiu (natriu) 

nacelă Piesă din porțelan sau cuarț de forma unei bărcuțe de 
câțiva centimetri lungime și cca 1 cm lățime, confecți-
onat din ceramică, platină, cuarț, în care se așează pro-
bele care se supun analizei cantitative prin calcinare în 
cuptor electric tubular. 

nacrit Silicat natural hidratat de aluminiu. 
natrolit Natro ,,sodiu” + lithos ,,piatră”. Carbonat de sodiu. 

Aluminosilicat de sodiu. 
Nb. Simbol chimic pentru niobiu. 
Nd. Simbol chimic pentru neodim. 
Ne. Simbol chimic pentru neon. 

nefelin Aluminosilicat natural de sodiu (NaAlSiO4). 
nefelometru Aparat folosit pentru analiza cantitativă a unei substan-

țe care se găsește în suspensie sau în soluție, prin de-
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terminarea slăbirii intensității unui fascicol luminos 
sau prin determinarea cantității de lumină difuză din 
suspensia analizată. 

negru Culoare a corpurilor care nu reflectă lumina, absor-
bind-o in întregime. 

 • negru de fum – Cărbune fin divizat, obținut prin 
arderea în cantități insuficiente de aer a unor sub-
stanțe organice (metan, gudroane, etc.). Sin cărbu-
ne artificial. 

nemetal Element chimic fără luciu metalic, rău conducător de 
căldură și electricitate. Elemente electronegative, care 
atrag electroni, formând ioni negativi. Nu reacționează 
cu acizii diluați. Nemetalele pot fi gazoase (ex. hidro-
genul, oxigenul, azotul, clorul), lichide (ex. bromul) și 
solide (ex. sulful, fosforul, carbonul). Sin. metaloid. 

neodim Dymos ,,geamăn”. Element chimic cu caracter metalic, 
(Nd); din grupa elementelor pământoase rare (lantani-
de), Z = 60, A = 144,24; val. III.; a fost descoperit în 
1885 de C. Auer von Welshach, structura stratului 
electronic exterior 5d06s2. 

neon Element chimic cu caracter nemetalic (Ne); din grupa 
gazelor rare (VIII A), Z + 10, A = 20,183; structura 
stratului electronic exterior 2s22p6; a fost descoperit în 
1898 de W. Ramsay și J. W Rayleigh prin distilarea 
fracționată a aerului lichid; este incolor, monoatomic, 
p.t. = 248,60; p.f. = 246,030C. 
Tuburile cu neon sunt folosite la panourile publicitare 
electrice care dau o lumină roșie caracteristică flăcări-
lor. Este folosit pentru lasere. 

neptuniu Element chimic cu caracter metalic, (Np); din grupa 
actinidelor , Z = 93, A = 237, val. III, IV, V, VI; a fost 
obținut pe cale artificială în 1940 prin bombardarea 
uranului cu neutroni, de către E. M. Mc. Millan și O. 
Ahelson la Universitatea din California. Structura stra-
tului exterior 6d07s2. 

nestabilitate Proprietate a corpuriloe de a se descompune sau de a 
se transforma cu ușurință. 

neutralizare Proces în care excesul de acid sau excesul de bază 
dintr-o soluție sau amestec de substanțe reacționează 
cu o bază sau un acid care se adaugă într-o anumită 
cantitate, astfel încât substanța rezultată să nu fie acidă 
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sau bazică (să atingă un pH de 7,0) 
neutre Săruri neutre. Săruri în care toți ionii de hidrogen ai 

unui acid au fost înlocuiți cu metale. 
neutron neutral ,,neutru”. Una din cele trei particule elementare 

(celelalte fiind protonul și electronul). Neutronii nu au 
sarcină electrică și nu se găsesc în nucleul hidrogenului. 
A fost descoperit de chimistul britanic J. Chadwick în 
1932. 
Particulă neutră 10n cu masa aproximativ egală cu cea a 
protonului, care află în nucleul chimic. 

neutru Care nu are sarcină electrică; posedă cantități egale de 
sarcină pozitivă și negativă;are nici caracter bazic, nici 
caracter acid (pH = 7). 

nichel Kopparnickel ,, cupru fals”. Element chimic cu carac-
ter metalic, (Ni); din grupa a VII – a B, Z = 28, A = 
58,71; structura stratului electronic exterior 3d84s2, val 
II, III, IV; a fost descoperit în 1751 de A. F. Cronstedt, 
iar nichelul metalic pur a fost obținut abia în 1804; 
metal alb-cenușiu, maleabil și ductil, d = 8,9, duritatea 
5, p.t. = 14550C; p.f. = 28400C 
• Raney – catalizator pirofosforic (scheletat) de 

hidrogenare obținut din aliajul Ni-Al (1: 1) atacat 
de NaOH care dizolvă aluminiul rămânând în 
structura cristalină atomi de nichel și respectiv go-
luri, formă ce-i conferă reactivitate; se depozitează 
sub apă deoarece se aprinde în contact cu aerul; 
denumire provenită de la numele inventatorului. Se 
găsește în natură sub formă de sulfuri, arseniuri, 
etc. Ocazional se găsește în fragmentele de meteo-
riți de fier-nichel. Este un component al miezului 
Pământului. A fost descoperit de mineralogul A. F. 
Cronstedt în 1751, dintr-un zăcământ care semăna 
cu cuprul, dar cu conținea acest element. 

• nichelcarbonil – Compus al nichelului Ni(CO4), 
solubil în apă, foarte toxic, întrebuințat la prepara-
rea nichelului de înaltă calitate. 

nichelină Aliaj cupru-nichel, uneori cu adaos de zinc folosit la 
fabricarea rezistențelor electrice. 
• arseniură de nichel – Sare (NiAs), întrebuințată la 

extragerea nichelului. 
nicrom Aliaj nichel-crom cu adaosuri de mangan. 
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nicroterm Aliaj nichel-crom cu adaos de carbon, fier, siliciu, folo-
sit la confecționarea vaselor în industria alimentară. 

niobiu Element chimic cu caracter metalic, (Nb); din grupa a 
V- a B, Z = 41, A = 92,91, structura stratului electronic 
exterior 4d45s1, val. II, III, IV, V; a fost obținut în 
1801. Metal rar, în stare compactă este un metal alb-
cenușiu, lucios, d = 8,58; duritatea cca. 6, p.t. =2470C, 
p.f. = 51000C. 
Este folosit la fabricarea oțelurilor speciale, inoxidabile. 
S-a numit columbiu. 

nisip Rocă sedimentară neconsolidată, (SiO2); provenită din 
sfărmarea unor minerale, roci sau organisme; se pre-
zintă sub forma unor acumulări de particule fine. 
În componența sa se află cuarț, granat, zircon, diamant 
aur (nisipuri aurifere). Prin consolidare nisipul se tran-
sformă în gresie. 

nișă Dispozitiv în forma unui dulap cu pereți de sticlă, ra-
cordat la un coș de evacuare a gazelor cu tiraj normal 
sau artificial, în care se păstrează substanțe cu grad 
mare de toxicitate și pentru lucrări cu substanțe care 
dezvoltă gaze vătămătoare. 

nitrare Introducerea unui radical nitro, -NO2, într-un compus 
organic cu ajutorul acidului azotic în prezență de 
H2SO4. 

nitrat Nitrat de argint. Azotat de argint. 
• nitrat de celuloză – Nitroceluloză. 

nitric Acid nitric. Acid azotic. 
• nitrit – Azotic (sare). 
• nitro – nitrum ,,salpetru”. Element de compunere 

care intră în denumirea substanțelor ce conțin în 
moleculă gruparea nitro (–NO2). 

• nitrură – Azotură. 
nitrificare Proces de oxidare a amoniacului de către microorga-

nismele din sol, cu formare de nitriți. 
nivel de energie 

(strat de electroni) 
Este caracterizat prin numărul cuantic orbital; se ocupă 
cu electroni după anumite reguli bine stabilite, care au 
aceeași energie. 

nobeliu Element chimic (No), transuranic, obținut pe cale arti-
ficială în 1957. 

nocivitate Capacitatea unor substanțe sau fenomene fizice de a 
deveni dăunătoare pentru om și alte viețuitoare la con-
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centrații ce depășesc anumite limite admise de concen-
trație și intensitate. 

nor Masă delimitată de vapori sau de picături de apă aflate 
în suspensie în atmosferă. 
• electronic – zonă de densitate electronică maximă 

din spațiul înconjurător al unui nucleu atomic. 
• poluant – masă de poluant de dimensiuni finite, 

provenită de la o emisie de scurtă durată. 
norit Rocă magnetică. 

normalitate 
(sin. concentrație 

valară) 

Numărul de echivalenți-gram dintr-o substanță dată, 
dizolvați în 1000 ml soluție. 

noxă Agent chimic, fizic sau biologic cu acțiune dăunătoare 
asupra organismului uman, animal, vegetal aflat în 
mediul luat în considerare. 

Np. Simbol chimic pentru neptuniu. 
nuclear Referitor la nucleul atomic. 

• energie nucleară – Energie care, determină legă-
tura puternică dintre protonii și neutronii unui nu-
cleu atomic și care în anumite situații (radioactivi-
tatea, fisiunea, fuziunea) poate fi eliberată. 

• nucleon – Cele două particule (protonul și neutro-
nul) care alcătuiesc nucleul atomic. 

nucleoni Particule materiale de dimensiuni reduse, care se gă-
sesc într-o continuă mișcare și a căror masă determină 
masa atomului; cei mai importanți nucleoni sunt proto-
nii și neutronii. 

nucleu Nucleus ,,sâmbure”. Parte centrală a unui atom, încăr-
cată pozitiv. Cu excepția nucleului de hidrogen, care 
are doar protoni, nucleul este compus din protoni și 
neutroni. În jurul nucleului gravitează electronii care 
prezintă sarcină electrică negativă. Ei sunt în număr 
egal cu numărul de protoni, astfel că se conferă atomu-
lui o sarcină neutră. 
• atomic – Parte centrală fundamentală a unui atom, 

purtătoare de sarcini pozitive și în care este con-
centrată aproape toată masa atomului; 

• cristalin – Grup de atomi, ioni sau molecule, alcătu-
ind un cristal foarte mic, pe care se depune substanța 
din soluție sau din topitură în procesul cristalizării. 

număr atomic Indică numărul de protoni dintr-un nucleu atomic, Z; 
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egal cu numărul de electroni din atomul respectiv; este 
egal cu numărul de ordine. Atomii sau izotopii unui 
element sunt reprezentați prin simbolul A

ZX în care A 
este numărul de masă al nucleelor lor, Z este numărul 
lor atomic și X este simbolul chimic al elementu-
lui.Numărul atomic este egal cu sarcina pozitivă a nu-
cleului. Sin. sarcină nucleară, număr protonic. 
• de ordine – Ordinea în care se succede elementul în 

sistemul periodic; este egal cu numărul atomic z. 
numărul lui Avo-

gadro 
Numărul de particule (atomi, ioni, molecule) care se 
găsesc într-o cantitate echivalentă (atom-gram, ion-
gram, moleculă-gram) de substanță, NA; este o con-
stantă universală a cărei valoare nu depinde de starea 
de agregare a substanței N = 6,023.1023 

număr cuantic Quantum ,,cât”. Fiecare dintre numerele care caracteri-
zează stările staționare ale unui atom ale unei molecu-
le, etc. v. orbital. 

număr de masă Însumarea (simbol A) numărului de protoni și neutroni din 
nucleul unui atom. În simbolurile care reprezintă izotopii 
nucleari, cum ar fi 14C, numărul situat jos este numărul 
atomic, iar numărul situat sus este numărul de masă. Sin. 
număr de nucleoni, număr de masă al unui atom. 

O 

O Simbol chimic pentru oxigen. 
octet de electroni Configurație electronică stabilă pe care o realizează 

elementele prin combinarea lor, în care stratul exterior 
al unui atom este ocupat cu 8 electroni; este caracteris-
tică elementelor din grupa gazelor rare (VIII A), cu 
excepția heliului. 

oleum (sin. acid 
sulfuric fumans) 

Acid sulfuric 100% în care conține dizolvat trioxid de 
sulf liber (20%, 40%) se consideră ca un acid super-
concentrat. 

olmaz Diamant de culoare trandafirie. 
omogen Calitatea unui sistem fizico-chimic, a unui corp sau a 

unui material de a avea proprietăți fizice și chimice 
egale și în toată masa lor. 

omogenizare Operație de amestecare a componenților unui sistem 
heterogen pentru a obține un amestec cu compoziție 
medie identică în toată masa sa. 
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onix Onix ,,unghie”. Agat de culoare neagră. 
opal Bioxid natural hidratat de siliciu, variat colorat, tran-

sparent sau opalescent cu irizații. 
optic activ Calitatea unei substanțe de a roti planul de polarizare a 

luminii ce o străbate. 
orbital Orbital atomic. Zonă în jurul unui atom, într-o molecu-

lă, în jurul mai multor nuclee, în care se poate găsi un 
electron. Poziția unui electron nefiind determinată 
precis, el se poate găsi în orice punct. Locurile în care 
se poate găsi un electron, sunt locuri care formează un 
orbital. Un atom sau o moleculă are numeroși orbitali 
care sunt caracterizați de trei numere, numite numere 
cuantice, care reprezintă: energia sa și mărimea, mo-
mentul unghiular (forma) și orientarea sa. Numărul 
cuantic principal caracterizează stratul din care face 
parte electronul. Poate lua valorile 1, 2, 3, 4, 5,....care 
corespund reprezentării simbolice K, L, M, N, 
O,...Numărul cuantic secundar caracterizează un sub-
strat electronic cu valori 0, 1, 2, 3 corespunzător sim-
bolurilor s, p, d, f. Numărul cuantic de spin definește 
sensul de rotație al electronului în jurul axei sale. Fie-
care orbital poate fi ocupat de unul sau doi electroni 
dacă aceștia au spini cu direcții opuse. 

orbital atomic Zonă din jurul unui nucleu atomic, în care probabilita-
tea existenței unui electron este maximă. 

orbită Traiectorie reprezentând curba închisă parcursă de 
electroni. 

ordin de reacție Număr de atomi sau molecule participanți la reacție, 
ale căror concentrații determină viteza de reacție, ale 
căror concentrații determină viteza de reacție a unui 
proces chimic. 

orpiment Auripigmentum ,,culoarea aurului”. Pigment natural de 
arseniu, galben strălucitor. 

ortoacid Denumire dată formei stabile, cea mai hidratată, a unui 
acid. 

ortocromatic Calitatea unui material foto de a fi sensibil și la radiația 
galbenă. 

Os. Simbol chimic pentru osmiu. 
osmiridiu Aliaj osmiu-iridiu cu duritate mare. 

osmiu Element chimic cu caracter metalic, (Os); din grupa a 
VIII- a B, Z = 76, A = 190,2, structura stratului elec-
tronic exterior 5d66s2, val. II, III, IV, VI, VII; metal 
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alb-argintiu, d = 22,70; p.t. = 27270C; p.f. = 42300C, 
duritate 7; a fost descoperit în 1804 de S. Tennant. 

osmometru Instrument folosit pentru măsurarea presiunii osmotice. 
osmoză Difuziunea unui solvent dintr-o soluție diluată, printr-o 

membrană semipermeabilă, către o soluție mai concen-
trată, până ce se stabilește un echilibru între cele două 
părți ale membranei. 

oțel Aliajul fierului cu max. 1,7% carbon, ce poate conține 
și alte metale sau nemetale, ca impurități sau adausuri 
controlate în scopul obținerii unor proprietăți speciale. 
• acid – Oțel elaborat într-un cuptor cu căptușeală 

acidă, în contact cu zgură antiacidă; 
• aliat – Oțel conținând pe lângă carbon și alte ele-

mente adăugate pentru a-i schimba proprietățile; 
• austenitic – Oțel aliat cu structură austenitică uni-

formă, se folosește ca oțel neferomagnetic, inoxi-
dabil sau rezistent în coroziune; 

• cu carburi – Oțel aliat, conținând carbon sub for-
mă de carburi duble de fier și de un element (crom, 
wolfram, vanadiu etc.); se folosește la confecționa-
rea sculelor; 

• calitate – Oțel carbon cu proprietăți speciale dato-
rate elementelor de aliaj incluse, care a fost supus 
unui tratament termic special, astfel încât capătă 
proprietăți deosebite; 

• inoxidabil – Oțel aliat cu crom, nichel și mangan; 
oțet (acid acetic 

alimentar diluat) 
Lichid cu gust acru obținut pe cale naturală prin fer-
mentarea acetică a vinului, a berii etc; este utilizat în 
alimentație drept conservant sau condiment. 

oxiacid Denumire a unui acid care mai conține și alte grupe 
funcționale cu oxigen în moleculă (OH). 
Acid anorganic, care conține în molecula sa și oxigen 
(ex. acid hipocloros (HClO), acid sulfuric (H2SO4). 

oxid Axys ,,acru”. Compus rezultat prin combinația unui 
element cu oxigenul. 
• oxid de aluminiu – Pulbere albă (Al2O3). Se gă-

sește în natură sub formă de corindon și petre se-
miprețioase (safir, rubin, topz). 

• oxid de calciu – Var nestins (CaO); calce. 
• oxid de carbon – Gaz incolor (CO), fără miros, 

otrăvitor. 
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• oxid de magneziu – Substanță cristalină (MgO) 
care se găsește în natură sub formă de periclaz. 
Sin. magnezie. 

• oxid de plumb – Litargă, miniu. 
• oxid de zinc – Pulbere albă. Alb de zinc. 

oxidant Substanță sau element care într-o reacție redox câștigă 
unul sau mai mulți electroni, respectiv eliberează oxi-
gen atomic ce inițiază reacția de oxidare. 

oxidare Proces în care un atom sau un ion își micșorează valen-
ța negativă, ca urmare a pierderii unui anumit număr 
de electroni (1, 2, 3), respectiv pierderea de atomi de 
hidrogen sau introducerea celor de oxigen în moleculă. 

oxidază Enzimă existentă în celule vii, care catalizează oxida-
rea unor substanțe chimice. 

oxidril 
(sin.hidroxil) 

Gruparea (OH). 

oxigen Element chimic cu caracter de nemetal, (O); din grupa 
a VI – a A, Z = 8, 
A = 15,999; structura stratului electronic exterior 
2S

22p
4, val. II; a fost descoperit de J. Priestley (1774) și 

de C. W. Scheele (1771); gaz biatomic, incolor, inodor 
și fără gust, puțin solubil în apă, p.t. = -2180C, p.f. = -
1830C. 

oxigenare 1Operație de albire a produselor textile prin acțiunea 
oxidantă a unei substanțe ce eliberează oxigen atomic 
(H2O2); 
Operație de dizolvare a oxigenului într-un produs; 

oxizi Sunt combinații binare ale oxigenului cu alte elemente 
(metale sau nemetale). 

ozon Gaz de culoare albăstruie, formă alotropică a oxigenu-
lui, cu molecula formată din trei atomi, O3; oxidant 
puternic, cu miros caracteristic; se găsește în cantități 
mici în atmosferă sau se obține practic prin descărcări 
electrice în aer; chiar în cantități mici este toxic, dis-
truge microorganismele din apă și aer; este utilizat 
pentru sterilizarea apei, aerului, înălbire. 

ozonizare Dezinfectarea apei, aerului, utilajelor cu ozon; 
Tratarea unei substanțe cu ozon. 
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P 

P. Simbol chimic pentru fosfor. 
Pa. Simbol chimic pentru protactiniu. 

pacfong Aliaj cupru-nichel-zinc, care imită argintul. 
paladiu Element chimic cu caracter metalic din familia metale-

lor platinice, (Pd), grupa VIII - a B, Z = 46, A =106,4, 
structura stratului electronic exterior 4d105d9; metal 
alb- argintiu, foarte maleabil, p.t. = 15550C; p.f. = 
31700C; d = 12,03; a fost descoperit în anul 1803. 
Pallas ,,numele unui asteroid”. Element chimic (Pd). 
Metal ușor, ductil, alb-cenușiu, rezistent la coroziune. 
Se găsește în natură ca metal liber în aliaje naturale cu 
platina. Este folosit drept catalizator, în aliaje cu aurul 
pentru a obține aurul alb. 

particulă Porțiune foarte mică de substanță. 
• particulă alfa – Particulă de energie înaltă, încărca-

tă pozitiv, emisă de nucleul unui atom radioactiv. Se 
obține în urma dezintegrării spontane a elementelor 
radioactive (radiu, toriu) și este identică nucleului 
unui atom de heliu. Datorită masei lor mari, particu-
lele alfa au un traseu scurt de doar câțiva centimetri 
în aer, putând fi oprite de o coală de hârtie. 

• particulă beta – Electron expulzat cu viteză mare 
dintr-un atom radioactiv supus dezintegrării sponta-
ne. Particulele beta nu există în nucleu, dar sunt crea-
te în timpul dezintegrării (descompunerea beta), când 
un neutron se transformă în proton și emite un elec-
tron. Particulele beta sunt mai penetrante decât parti-
culele alfa și mai puțin penetrante decât radiațiile 
gama. Particulele beta pot parcurge câțiva metrii în 
aer și pot fi stopate de 2-3 milimetrii de aluminiu. 

particule elemen-
tare 

Părți componente ale atomului sau nucleului atomic, 
care au la rândul lor un anumit grad de complexitate. 

pasivitate Fenomen prezentat de unele metale ca Fe, Al, Cr ș.a. 
de a nu fi atacate de unii acizi concentrați, dar de a fi 
atacate de aceeași acizi diluați, datorită transformării 
suprafeței lor în compuși stabili. 

pastă Amestec consistent (care nu curge). 
pasteurizare Sterilizarea unor produse alimentare fermentabile, prin 

încălzirea la o temperatură adecvată sau tratare cu radi-
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ații, fără a provoca modificări de natură fizică, chimică 
sau biochimică ale produselor. 

patină Oxidare naturală sau artificială a bronzului, prin care 
acesta se acoperă cu o pojghiță de carbonat de cupru de 
culoare verde. 
Aspect pe care îl capătă obiectele care au suferit timp 
îndelungat acțiunea agenților atmosferici. 

patinsonare Procedeu de extragere a argintului din plumbul argentifer. 
păcură Fracțiune grea (produs de blaz) de la distilarea primară 

a țițeiului și care utilizează ca atare sau se chimizează; 
p.f. peste 3700C. 

pâlnie de filtrare Piesă din sticlă, porțelan, metal, în formă de con gol în 
interior, prelungit în jos printr-un tub îngust, utilizată 
atât pentru traversarea lichidelor dintr-un vas în altul, 
cât și pentru filtrarea suspensiilor prin hârtie de filtru la 
presiune atmosferică sau la vid; pot avea și o placă 
filtrantă (Gooch). 
• de picurare – pâlnii de formă cilindrică, cu dop, 

din sticlă prevăzute cu egalizator de presiune utili-
zate pentru introducerea treptată a substanțelor în 
vase de reacție; 

• de separare – pâlnii din sticlă, cilindrice sau coni-
ce, cu tija mai lungă utilizate pentru separarea li-
chidelor nemiscibile; capacitatea lor se alege în așa 
fel încât volumul total al lichidelor să reprezinte 
2/3 din volumul vasului. 

Pb. Simbol chimic pentru plumb 
Pd. Simbol chimic pentru paladiu. 

peliculă (sin. film) Membrană subțire; 
Strat subțire de material, format pe o suprafață a unui corp; 

pelit Pelos ,,argilă”. Roci sedimentare alcătuite din particule fine. 
pennin Penini ,,munții Penini”. Clorit bogat în magneziu și 

fier, de diferite culori cu luciu sidefos. 
pepită Bucată de metal (mai ales de aur) în stare nativă. 

per Prefix folosit în chimie pentru a indica prezența unui 
element într-un compus, într-o cantitate mai mare de-
cât cea obișnuită (ex. peroxid). 

peracid Acidul care conține mai mult oxigen, decât acidul 
obișnuit (ex. acidul perisulfuric). 

perclorat Sare a acidului percloric. Se folosește în pirotehnie și 
industria explozibililor. 
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percloric Acid percloric (HClO4), cel mai stabil acid oxigenat al 
clorului, lichid incolor cu grad mare de causticitate. 
Este un oxidant puternic. 

pergament Hârtie cu aspect asemănător pergamentului din piele, 
obținută prin tratarea hârtiei brute cu un agent de um-
flare, apoi prin spălare, neutralizare și ungere. 

perhidrol Denumirea comercială dată soluțiilor de peroxid de 
hidrogen cu concentrații mai mari de 30%. 

periclaz Oxid natural de magneziu (MgO). 
perioadă Șir orizontal în care sunt aranjate elementele în sistemul 

periodic, cuprinde elementele situate între două gaze rare. 
peridos ,,circuit” + hodos ,,drum”. Interval de timp în 
care se desfășoară anumite fenomene, reacții chimice, 
șir orizontal de elemente în sistemul periodic. De-a 
lungul fiecărei perioade există o variație progresivă a 
proprietăților, de la metalic (grupa I, metale alcaline) la 
nemetalic (grupa a VII-a, halogeni). 

periodic Caracteristică ce se repetă regulat, după anumite intervale. 
Parcurgere repetată în mod identic, după intervale de timp egale. 
• sistemul periodic al elementelor. Mod de clasifica-

re a elementelor chimice, în funcție de numerele lor 
atomice. Începând din secolul al nouăsprezecelea, 
au existat numeroase încercări de clasificare a ele-
mentelor (Döbereiner 1828; Newlands 1864). În 
1869 D. I. Mendeleev a descoperit legea peridiocită-
ții și a aranjat elementele în ordinea crescândă a ma-
sei lor atomice. Completat cu elemente descoperite 
ulterior (gazele inerte), tabloul este format din șapte 
șiruri orizontale (perioade), și nouă coloane vertica-
le (grupe). O clasificare asemănătoare a fost făcută 
în același an de Lothar Meyer. Sistemul periodic al 
elementelor cumulează proprietăți majore ale ele-
mentelor și variația lor. Caracterul metalic crește de 
sus în jos în grupă și de la dreapta la stânga în peri-
oadă. Numărul grupei (I-VII) indică numărul de 
electroni din învelișul exterior (valența maximă). 
Astfel se pot deduce formulele compușilor simpli. 

• periodicitate – Legea periodicității. Lege conform 
căreia proprietățile fizice și chimice, variază perio-
dic în funcție de numărul lor de atomi (de poziția 
pe care o ocupă elementele în sistemul periodic. 
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perlă Piatră semiprețioasă, cenușie-argintie cu luciu sidefiu, 
alcătuită din argonit depus prin secreție în jurul corpu-
rilor străine din corpul unei scoici; mărgăritar. 

perlit Rocă vulcanică sticloasă. 
perlită Constituent structural al aliajelor fier-carbon. 

permanganat Sare a acidului permanganic. 
permanganat de 

potasiu 
Sare de potasiu a acidului permanganic, (KMnO4); 
este o substanță solidă cristalină, de culoare violet-
închis aproape neagră, cu luciu metalic; este un oxidant 
slab; se utilizează ca decolorant în industria textilă, ca 
antiseptic în medicină, la sterilizarea apei, ca reactiv 
pentru diferite analize în laborator. 

Permanga-
nometrie (sin. 

manganometrie) 

Parte a analizei volumetrice de oxido-reducere, în care 
se folosește ca reactiv o soluție de permanganat de 
potasiu de concentrație cunoascută; titrarea se poate 
face în mediu acid, neutru sau alcalin. 

permeabilitate Proprietatea unui corp de a permite unui fluid să treacă prin el. 
permutit Zeolit artificial, construit din silicat de aluminiu și 

sodiu, folosit la dedurizarea apei, în operații de adsor-
bție sau schimb ionic. 

peroxid Compus, derivat al peroxidului de hidrogen în care 
atomii de hidrogen sunt înlocuiți cu un metal sau un 
radical organic. 
• peroxid de sodiu – Substanță chimică (Na2O2), de 

culoare gălbuie, formată prin arderea sodiului în aer 
uscat. Reacționează cu apa, formând apa oxigenată. 

persulfat Sare a acizilor persulfurici (ex. H2S2O8), utilizată ca 
agent oxidant. 

peruzea Varietate de fosfat de aluminiu, de culoare albastru 
până la albastru-verzui.Turcoază. Piatră semiprețioasă. 

pesticide Produse chimice, naturale sau de sinteză, folosite la 
distrugerea dăunătorilor animali și vegetali care atacă 
omul sau organismele utile lui. 

petrochimie Ramură a industriei chimice organice, care se ocupă cu 
transformarea țițeiului, a fracțiunilor petroliere și a 
gazelor de sodă în alte produse în produse chimice. 

petrol (sin. țiței) Amestec lichid, natural sau sintetic, de hidrocarburi 
lichide ce conțin dizolvate hidrocarburi gazoase și solide 
și cantități mici de compuși cu sulf, oxigen și azot. 
• lampant – Fracțiune medie obținută la distilarea 

atmosferică a țițeiului cu lumite de distilare 210-
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2700C. petra ,,petra” + oleum ,,ulei”. Rocă sedi-
mentară, lichidă, uleioasă cu miros specific, înțe-
pător sau aromatic. Este sursa principală pentru 
combustibilul energetic lichid 

• petrol sintetic – Amestec de hidrocarburi sintetice, 
obținut direct din cărbune sau din oxid de carbon. 

pH Simbol pentru logaritmul zecimal cu semn schimbat al 
concentrației ionilor de hidrogen (exprimat ca număr 
de ioni-gram de hidrogen dintr-un litru de soluție); are 
valori cuprinse între 1-14. 
Scară pentru măsurarea acidității sau alcalinității de la 
0 la 14. Un pH de 7,0 (apa distilată) indică neutralita-
tea, un pH sub 7 indică un mediu acid, un pH peste 7 
indică un mediu alcalin. Valoarea ph-ului unei soluții 
este egală cu logaritmul cu semn schimbat al concen-
trației ionilor de hidrogen. Acizii tari (cei folosiți la 
bateriile de mașini) au un pH de aproximativ 2; fructe-
le acide (citricele), au un pH egal cu 4, solurile fertile 
au un pH de 6,5-7, alcalii slabi (săpunul) au un pH de 
9-10; alcalii corozivi la soluția concentrată de sodiu 
sau de potasiu (leșia) au un pH egal cu 13. 
• pH-metru – Aparat pentru măsurarea pH-ului unei 

soluții. Sin. ionometru. 
piatră Rocă comună dură, și uneori casantă: 

• piatră abrazivă – Piesă cu duritate mare obținută 
aglomerarea unor granule abrazive (dure) cu un liant; 

• piatră acră – Sulfat dublu de aluminiu și potasiu; alaun; 
• piatră de var – Varietate naturală de carbonat de calciu; 
• piatră vânătă – Sare de cupru a acidului sulfuric, 

CuSO4
.5H2O; sulfatul de cupru anhidru este o sub-

stanță albă, dar sub acțiunea umidității trece în sul-
fat de cupru pentahidratat; soluția diluată în apă es-
te utilizată la stropirea plantelor și semințelor în 
vederea distrugerii cipercilor dăunătoare. 

• piatra lunii – Varietate de feldspat acid uneori 
potasic cu reflexe albăstrui. 

• piatră ponce – Rocă vulcanică sticloasă foarte po-
roasă, formată prin degajare de gaze în timpul răcirii 
lavei, care plutește pe apă. Sin. spumă de mare. 

• piatra iadului – Denumire populară pentru azota-
tul de argint (AgNO3). 
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piclu • (piel) Soluție de diverși acizi și clorură de sodiu. 
picnometru piknos ,,dens”. Butelie de sticlă cu un volum cunoscut, 

folosită pentru determinarea densității lichidelor și 
solidelor, format dintr-un balonaș de sticlă, prevăzut cu 
un termometru și cu un dop rodat terminat cu un tub 
capilar pe care este trasat un reper. 

pigment Substanță colorată, anorganică sau organică, naturală 
sau sintetică, care în stare de suspensie într-un lichid, 
conferă culoare si aspect suprafeței pe care se aplică. 

pipetă Instrument de măsurare și transversare a lichidelor. 
pirargirit Pyr ,,foc” + argyros ,,argint”. Sulfostibiură naturală de 

argint (Ag3SbS3), cristalizată, de culoare roșu închis 
până la negru cu luciu diamantin. Este un minereu de 
argint. 

pirex Sticlă specială rezistentă la temperaturi ridicate și la 
substanțe chimice, poate fi sudată cu wolframul. 

pirită Bisulfură de fier, (FeS2), naturală; are culoare galbenă; 
este utilizată ca materie primă în fabricarea acidului 
sulfuric. Uneori conține aur, argint, cupru. 

pirofor Pyr ,,foc” + phoros ,, dispus la”. Substanță care se 
aprinde ușor în contact cu oxigenul sau cu aerul (ex. 
sodiul metalic). 

piroliză Proces de descompunere termică a moleculelor organi-
ce, urmată, în general, și de reacții între produșii rezul-
tați prin descompunere. 

piroluzit Bioxid natural de mangan (MnO2), minereu de mangan. 
pirometrie Ansamblul procedeelor utilizate pentru măsurarea 

temperaturilor înalte. 
pirometru Instrument pentru măsurarea temperaturilor înalte, prin 

culoarea mediului comparativ cu cea a unui filament 
incandescent. 

pirotină Sulfură naturală de fier care alături de pirită, se utili-
zează la fabricarea acidului sulfuric. 

pisetă Vas de sticlă în formă de balon cu fund plat, prevăzut 
cu un dop de cauciuc străbătut de două tuburi din sti-
clă, cu lungimi diferite, în care se ține și din care se 
utilizează apa distilată necesară în laborator prin sufla-
re de aer (suprapresiuni create deasupra nivelului apei). 

pistil Piesă de porțelan cu care se sfărâmă prin frecare sau se 
amestecă în mojar substanțele chimice solide (omoge-
nizare). 
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platină Element chimic cu caracter metalic, (Pt); din grupa a 
VIII – a B, Z = 78, A = 195,09, structura stratului elec-
tronic exterior 5d96S

1, val. II, III, VI; metal alb-
argintiu, strălucitor, maleabil și ductil, d = 21,45, p.t. = 
1760C, p.f. = 38270C, duritate 4,3; descoperită de Ch. 
Wood (1741) și R Watson (1750). 
plata ,,micul argint”. Metal prețios, greu, moale. Este 
primul dintr-o grupă de șase elemente metalice (plati-
nă, osmiu, iridiu, rodiu, ruteniu și paladiu) cu însușiri 
similare cum ar fi: rezistența la pierderea luciului, la 
coroziune, la atacul unui acid, și se găsește adesea în 
stare nativă (metal liber). Se găsește în aliaje naturale 
cu alte elemente (osmiridiu). Se întrebuințează la fa-
bricarea unor vase de laborator (fiolă de platină), în 
stomatologie, la obținerea bijuteriilor. În stare pură a 
fost obținut de Wollaston în 1803. 

platinit Oțel cu conținut mare de nichel, având coeficientul de 
dilatație termică egal cu cel al platinei. 

plită Încălzitor electric de laborator. 
ploaie acidă Ploaie care are pH-ul mai mic decât 5, fiind cauzată de 

eliberarea în atmosferă a dioxidului de sulf (SO2) și a 
oxizilor de azot. Dioxidul de sulf rezultă din arderea 
combustibililor fosili precum cărbunele, care conține o 
cantitate mare de compuși cu sulf sau din gazele de 
eșapament ale mașinilor. Ploaia acidă cauzează distru-
gerea și dispariția pădurilor, a speciilor animale care 
populează lacurile. Duce de asemenea la distrugerea 
speciilor de plante și a clădirilor. 

plumb Element chimic cu caracter metalic, (Pb) din grupa a 
IV- a A, Z = 82, A = 207,19; structura stratului elec-
tronic exterior 6S

26p
2, val. II, IV; metal cenușiu, strălu-

citor, la aer își pierde repede luciul metalic, d = 11,34, 
este cel mai dens dintre metalele grele, duritate 1,5; p.t. 
= 327,40C; p.f. = 16200C; cunoscut din antichitate. 
• plumbat – Sare a plumbului tetravalent, folosită la 

fabricarea chibriturilor. 
plutoniu Pluton ,,zeul grec al infernului”.Element chimic cu 

caracter metalic, (Pu); din grupa actinidelor, Z = 94, A 
= 242 (cel mai stabil izotop), val. III, IV, V, VI; metal 
radioactiv, alb-argintiu, a fost obținut în 1940, de către 
Glenn. T. Seaborg și E. M. Milan la Universitatea Ber-
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kley din California. 
Este unul din cele trei elemente șistoase capabile să se 
descompună în alte elemente (celelalte două elemente 
sunt toriul și uraniul). Plutoniul este cea mai toxică 
substanță cunoscută. Izotopul său de masă atomică 239 
este ușor de sintetizat din uraniu și este folosit la obți-
nerea energiilor nucleare. Are timp de înjumătățire 
mare (24.000 ani), timp în care rămâne foarte toxic. 

Pm. Simbol chimic pentru promețiu. 
Po. Simbol chimic pentru poloniu. 

polar Moleculă ce prezintă o structură cu legături asimetrice în 
care centrul sarcinilor negative nu coincide cu cel al sar-
cinilor pozitive, respectiv pentru compuși organici care 
conțin o catenă hidrocarbonată și o grupă funcțională. 

poliatomic Radical sau moleculă care conține doi sau mai mulți 
atomi, identici sau diferiți. 

polimorfism Proprietate a unor substanțe de a se prezenta în două 
sau mai multe forme cristaline, cu proprietăți chimice 
și fizice diferite (ex. carbonatul de calciu care apare 
sub formă de argonit sau de calcit). 

polisulfură Compus obținut prin topirea sulfurilor cu sulf, de cu-
loare galben până la roșu. 

politrop Polis ,,mult” ,,schimbare”. Transformare a sistemelor 
fizico-chimice fluide (ex. transformări izobare, izoco-
re, adiabatice. 

poloniu Polonia. Element chimic radioactiv (Po), obținut în 
procesul de dezintegrare radioactivă a uraniului. A fost 
descoperit de Pierre și Marie Curie în 1898. Numele 
elementului provine de la țara de origine a savantei M. 
S. Curie. 

poluant Produs solid, lichid sau gazos provenit din activitățile 
antropice și dispersat în aer, apă sau sol, cu acțiune 
dăunătoare asupra organismelor vii, bunurilor materia-
le, operelor de artă, pisajului etc. 

poluarea Degradarea, infestarea mediului înconjurător (ape, aer, 
sol) prin deversarea apelor menajere și industriale sau 
degajarea de gaze, vapori cu conținut de impurități, 
care pot produce perturbații ale echilibrului ecologic 
sau distrugeri de materiale (coroziune etc.). 

ponit Carbonat natural de mangan cu un conținut redus de fier. 
A fost descoperit de V. Buțureanu și denumit în cinstea 
savantului român P. Poni. Este un minereu de mangan. 
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porfir Porphura ,,purpură” Rocă vulcanică alcătuită din cris-
tale de feldspați și cuarț. 

porozitate Proprietatea unui corp de a avea pori; se caracterizează 
prin dimensiunea porilor și coeficient (grad) de porozi-
tate. 

porțelan Produs ceramic ars, dur, translucid, glazurat, puțin 
poros, se obține prin arderea până la vitrificare a unei 
paste de caolin, cuarț și feldspat. 

potabil Calitatea unei ape de a îndeplini condițiile necesare 
pentru a fi bună de băut. 

potasă Carbonat de potasiu. 
• caustică – Hidroxid de potasiu. 

potasiu Kalium ,,kaliu”.Element chimic cu caracter metalic, (K); 
din grupa I A, Z = 19, A= 39,102; structura stratului elec-
tronic exterior 4S

1, val. I; a fost descoperit de H. Davy în 
1807; în tăietură proaspătă prezintă luciu alb-argintiu (cu 
oșoară nuanță violacee), care dispare repede la aer (în 
urma oxidării), duritate 0,5; d = 0,862; p.t. = 63,50C; 
p.f. = 7600C. 

ppm Părți pe milion. O altă unitate folosită (dar echivalentă 
din punct de vedere numeric) este miligram pe litru 
(mg/l). 

Pr. Simbol chimic pentru praseodim. 
praseodim Element chimic cu caracter metalic, Pr; din grupa lan-

tanidelor, Z = 59, A = 140,91, val. III, IV, V; a fost 
descoperit de C. Auer von Welshach. 

prăjire Operație de încălzire a unui minereu, uneori în amestec 
cu alte materiale, pentru a obține un produs mai ușor 
prelucrabil în operațiile ulterioare; uneori procesul 
poate avea loc nedorit: 
• clorurantă – prăjirea minereurilor în prezența 

clorurii de sodiu; 
• oxidantă – prăjirea minereurilor în prezența aeru-

lui; 
prăjirea reducă-

toare 
Prăjirea minereurilor oxidate în prezența unui reductor, 
de obicei cărbune, fără topirea produsului: 
• simplă – prăjirea minereurilor sau carbonaților 

pentru descompunere, uscare etc. 
• sulfatizantă – prăjirea minereurilor sulfuroase 

încât ele să treacă în sulfați. 
precipitant Substanță care, adăugată unei soluții, provoacă precipi-
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tarea substanțelor din soluție. 
precipitare Operație prin care o substanță aflată în soluție este 

trecută în fază solidă ca rezultat al unei reacții chimice. 
precipitat Produs insolubil, format într-o soluție în urma unei 

reacții chimice dirijate sau accidental. 
(abreviere: pp;ppt.). Substanță solidă insolubilă (crista-
lină, amorfă) care se separă dintr-o soluție și cade pe 
fundul recipientului în urma tratării soluției cu un reac-
tiv, prin evaporarea sau răcirea soluției. 

preconcentrare Concentrare prealabilă până la o valoare dorită. 
preparare Obținerea unei substanțe din diferite materiale; 

Obținerea preliminară în vederea realizării unei lucrări 
sau operații; 

presare Operație de prelucrare prin apăsare a unui material, 
prin care se realizează o deformare plastică; 
Aplicarea unei forțe asupra unui material sau corp. 

presă Mașină de prelucrarea materialelor prin presare: 
presiune Raportul dintre presiunea normală de apăsare pe o su-

prafață a unui mediu material și aria acestei suprafețe: 
• presiune atmosferică – Presiunea exercitată de o 

atmosferă pe suprafața crpurilor. Valoarea presiu-
nii atmosferice normale este de 760 torri. 

• presiune și temperatură standard (STP) – Set 
standard de condiții pentru măsurători experimen-
tale. Temperatura standard este de 00C, iar presiu-
nea standard este de 1 atm = 60 torri = 1033 
Kgf/m2. 

• presiune statică – Presiunea unui fluid în repaus 
sau presiunea exercitată de un fluid pe pereții con-
ductelor prin care curge. 

procedeu Mod de realizare a unei operații sau a unei serii de 
operații dintr-un proces tehnologic și care îl face să fie 
distinct. 

proces Ansamblu de operații prin care se realizează o lucrare, 
experiment, fabricație: 
• chimic – Proces de transformare a unor substanțe, 

datorită reacțiilor chimice care au loc. 
promețiu Element chimic cu caracter metalic din grupa lantani-

delor, (Pm); Z = 61; a fost izolat din produșii de fisiu-
ne ai uraniului, în 1945 de către I. A. Marinski și L. E. 
Glendenin; este radioactiv. 
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promotor 1Substanță termolabilă care, prin descompunere, for-
mează radicali liberi ce inițiază reacțiile chimice; 
Substanță care introdusă în cantitate mică în compozi-
ția unui catalizator, îi mărește acestuia activitatea. 

proprietate  
chimică 

Însusire chimică caracteristică fiecărei substanțe și prin 
care se diferențiază de alta (respectiv modul cum reac-
ționează cu alte substanțe la contractarea lor); datorită 
ei substanțele inițiale își modifică structura chimică 
rezultând noi substanțe. 

proprietate fizică Caracteristică ce se referă la starea de agregare, gust, 
miros, culoare, solubilitate, constante fizice pentru o 
compoziție chimică definită (densitate, duritate, punct 
de fierbere, punct de topire, punct de refracție etc.) 

protactiniu Element chimic (Pa), radioactiv din grupa actinidelor, 
produs de dezintegrare al uraniului. A fost descoperit 
în 1917. 

proton Particulă subatomică încărcată pozitiv. Constituie nu-
cleul atomului de hidrogen și alături de neutroni, intră 
în alcătuirea nucleelor atomice. Un proton are unitate 
de sarcină pozitivă egală cu sarcina negativă a unui 
electron. Masa este de 1836 de ori mai mare decât 
masa unui electron, sau 1,67 x 10-24 g. Numărul de 
protoni dintr-un atom pentru un element este egal cu 
numărul său atomic sau cu numărul său protonic. 

protoxid Oxidul cel mai puțin oxigenat al unui element. 
• protoxidul de azot – Gaz incolor (N2O2), cu gust 

dulceag, care inspirat odată cu aerul, produce o sta-
re de euforie; gaz ilariant. 

prusic Acid prusic. Acid cianhidric (HCN), acid slab cu mi-
ros de migdale amare. 

psamit Psammos ,,nisip”. Denumire generală dată nisipurilor 
și gresiilor. 

psefit Psephos ,,pietricică”. Denumire generală dată rocilor 
sedimentare (pietrișuri, bolovănișuri, etc.). 

pucioasă Denumirea populară pentru sulf. 
pulbere Material solid care se prezintă sub forma unor particule fine: 

• neagră (sin. pulbere de fum) – exploziv folosit la 
fabricarea fitilului Bickford și la lucrări miniere 
mărunte. 

• pulbere fără fum – Exploziv pe bază de nitrocelu-
loză. 
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pulverizare Operație de divizare a unui corp solid sau lichid în 
particule foarte fine obținându-se suspensii, aerosoli. 

pulverizator Aparat pentru împrăștierea în particule foarte fine a 
lichidelor sau a prafurilor. 

pulverulent Calitatea unui material de a se prezenta în stare de 
pulbere. 

pur, -ă Substanță care nu conține elemente străine (impurități), 
care se folosește în analizele de laborator. 

purificare Operație de îndepărtarea impurităților dintr-o substan-
ță, prin metode fizice sau/și chimice. 

purjare Evacuare a unei cantități de apă cu conținut mare de 
săruri. Dintr-un cazan în vederea epurării acesteia sau 
pentru a împiedica formarea pietrei de cazan. 

puritate Conținutul de substanță principală dintr-o substanță 
reală. 
• avansată – substanțele cu această puritate au un 

conținut de impurități care începe la 10-4 – 10-5 % 
în cazul impurităților electrolit sau 10-2 – 10-1 % 
pentru impurități neelectrolit și se termină la un 
conținut de circa 10-15%; 

• c. p. – clasa de puritate ʺchimic purʺ face parte din 
sortimentele de calitate tip rectiv, substanțele de 
puritate c.p., conțin peste 10-4 - 10-5 % impuritate 
electrolit și/ sau peste 10-2 – 10-1 % impuritate nee-
lectrolit și se caracterizează prin faptul că prin di-
luare cu substanță principală, are loc o variație a 
coeficientului de activitate al impurităților, în timp 
ce coeficientul de activitate al substanței principale 
își păstrează valoarea; 

• p. – clasa de puritate ,,pur” reprezintă conținuturile 
de impurități cele mai mari dintre sortimentele de 
calitate tip reactiv; substanțele din această clasă 
sunt caracterizate de variația coeficientului de acti-
vitate al substanței principale și al impurităților la 
diluarea cu substanță principală. 

puritate p. a. Clasa de puritate ,,pur pentru analiză” face parte din 
sortimentele de calitate tip reactiv; substanțele de cali-
tate p.a. au un conținut intermediar de impurități cu-
prins între clasele c.p. și p., existența lor nu se justifică 
teoretic, ele datorânu-și existenta unor necesități prac-
tice – analitice. 
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• reactiv – sortimentele de substanțe de calitate tip 
reactiv sunt tratate ca soluții reale ale impurităților 
în substanța principală; în ordinea creșterii purită-
ții, calitățile reactiv sunt ,,purʺ\” (p), ,,pentru anali-
ză” (p.a.) și ,,chimic pur” (c.p.). 

putere Raportul dintre o energie și o mărime caracteristică 
unui material (ex. puterea calorică). 

R 

Ra. Simbol chimic pentru radiu. 
radiație Emisie de energie electromagnetică sub formă de unde; 

Emisie de particule elementare. 
radical Atom sau grup de atomi care rămâne neschimbat într-o 

reacție chimică, ce conține un electron nepereche: 
• liber – atom sau moleculă având la unul din atomii 

componenți cel puțin un electron neîmperecheat 
într-un orbital ocupat parțial și care au ,,o viață” 
caracteristică structurii, scurtă sau lungă. 

radioactivitate Emisie continuă de radiații alfa, beta sau gama caracte-
ristică substanțelor care au în componența lor și izotopi 
radioactivi. Radioactivitatea stabilește un echilibru 
între părțile unui nucleu al unei substanțe radioactive 
instabile, rezultând un element care nu este radioactiv 
(stabil). Acest lucru se realizează în emisia de particule 
alfa (nuclee de heliu), de particule beta (electroni) sau 
de radiații gama (unde electromagnetice cu frecvență 
foarte înaltă). Radioactivitatea fiind de natură nucleară, 
nu poate fi influențată de factori externi: temperatură, 
presiune, stare de agregare, legături chimice. A fost 
descoperită de H. Becquerel în 1896 la minereurile de 
uraniu. 
• radioactivitate naturală – Radioactivitate genera-

tă de elementele existente în scoarța Pământului. 
Toate elementele, de poloniu (număr atomic 84) 
până la uraniu (număr atomic 92) sunt radioactive. 

radiochimie Ramura chimiei în care transformările chimice se rea-
lizează în prezența radiațiilor ionizante. 
Studiul izotopilor radioactivi și ai compușilor săi (dacă 
sunt obținuți din materiale radioactive sau iradiate). 

radioelement Element radioactiv. 
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radiu Element chimic radioactiv cu caracter metalic, (Ra); 
din grupa a II - a A, Z = 88, A = 226, structura stratului 
electronic exterior 7S

2, val. II; a fost descoperit în 1898 
de soții Curie. Metal alb argintiu, p.t. = 9600C; p.f. = 
11400C. 

radon Element chimic radioactiv cu caracter de nemetal, 
(Rn); din grupa a VIII - a A, Z = 86, A = 222, structura 
stratului electronic exterior 6S

26P
6, gaz monoatomic, 

incolor, p.t. = -710C; p.f. = -650C; a fost descoperit în 
1990 de F. E. Dorn. 

rafinare Operație de purificare sau îmbunătățire a calității unui 
produs tehnic. 

randament Raport dintre valoarea unei mărimi (putere, energie, 
masă) restituită de un sistem chimic sau fizic și valoa-
rea aceleeași mărimi absorbită de sistemul respectiv; 
Raportul procentual între cantitatea de produs obținut 
practic față de teoretic. 

raport Câtul dintre două mărimi diferite: 
• molar – mod de exprimare a raportului dintre nu-

mărul de moli ai fiecărui component în amestec. 
rază Traiectoria după care se propagă o radiație; 

Dreaptă care unește centrul unei curbe cu orice punct al ei; 
• atomică – mărime convențională pentru dimensiu-

nea atomilor, admițând că ei au formă sferică; 
• covalență – mărime ce caracterizează distanțele 

dintre atomii moleculelor, admițând că atomii au 
forme sferice; 

• ionică – mărime caracterizând dimensiunile relati-
ve ale ionilor în cristale; 

rază ultravioletă Rază cu lungimea de undă mai mică decât lungimea de 
undă minimă a radiațiilor vizibile. 

răcire Scăderea temperaturii unui corp; 
Operație de mnținere a temperaturii unui sistem tehnic 
în care se dezvoltă căldură, prin preluarea acesteia în 
exteriorul sistemului. 

reactant Substanță care participă la o reacție chimică. 
reactiv Substanță chimică folosită pentru a reacționa cu o altă 

substanță, de obicei în scopuri analitice; 
Substanță sau amestec de substanțe care dă o reacție 
specifică (de precipitare, de culoare etc.) cu o anumită 
substanță sau cu un grup de substanțe; 
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• Bayer – reactiv folosit pentru identificarea duble-
lor legături din combinațiile organice, se constituie 
dintr-o soluție de KMnO4 0,5% și Na2CO3 5%. 

• Benedict – reactiv utilizat la identificarea zahari-
delor reducătoare, conține cantități determinate de 
citrat de sodiu, carbonat de sodiu, carbonat de so-
diu, sulfat de cupru și apă; 

• Fehling – reactiv folosit la identificarea grupei 
carbonil aldehidic, format din două soluții, respec-
tiv CuSO4 în apă și tartrat dublu de sodiu și potasiu 
(sare Seignette) în soluție apoasă de KOH, în con-
centrații date 

reactivitate Capacitatea ce caracterizeză un atom, o moleculă, un 
radical de a participa în reacții. 

reacție Efect produs de o acțiune: 
• chimică – proces în care una sau mai multe sub-

stanțe chimice, în anumite condiții (presiune, tem-
peratură și concentrație) se transformă în alte sub-
stanțe, diferite de cele inițiale; 

• de combinare – procesul chimic prin care substan-
țe diferite se unesc pentru a forma o alta cu propri-
etăți noi; 

• de descompunere – procesul chimic prin care o 
substanță se transformă în două sau mai multe sub-
stanțe noi, cu proprietăți deosebite de cele ale sub-
stanței inițiale; 

• de dublă înlocuire, de schimb – procesul chimic 
prin care două substanțe compuse își schimbă între 
ele unele elemente chimice, formând substanțe noi; 

• de înlocuire sau substituție – procesul chimic în 
care un element chimic în care un element chimic 
dintr-o substanță este schimbat cu altul; 

• de neutralizare – reacție chimică între un acid și o 
bază, până la pH = 7, în urma căreia rezultă o sare 
și apă; este întotdeauna exotermă; 

• endotermă – reacție ce are loc cu absorbție de 
căldură; 

• exotermă – reacție ce are loc cu degajare de căldură; 
• fotochimică – reacție chimică accelerată de radia-

ții cu anumite lungimi de undă; 
• heterolitică – v. heteroliză 
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• hemolitică – v. hemoliză 
• ireversibilă – reacție chimică ce se produce în 

sistem deschis, cantitativ, într-un singur sens și ale 
cărei produse nu reacționează între ele pentru a 
forma din nou substanțele inițiale. 

recipient Vas utilizat pentru depozitarea anumitor materiale sau 
în care se efectuează operațiile și procesele unitare. 

recristalizare Cristalizare repetată a unui produs, în scopul purificării lui; 
Schimbarea structurii cristaline a unui produs, prin 
tratamente termice; 

reducere Proces prin care un atom sau ion își mărește valența 
negativă ori și-o micșorează pe cea pozitivă, prin ac-
ceptarea unui anumit număr de electroni; 
Reacție a unui compus cu hidrogenul atomic respectiv 
acceptore de n e- + n0 protoni; 

reducător Substanță cu afinitate mare pentru oxigen. 
refrigerent Termen comun pentru agent frigorigen și agent frigorifer; 

reniu Element chimic cu caracter metalic, (Rn); din grupa a 
VII- a B, Z = 75, A = 186,2; structura stratului electro-
nic exterior 5d56S

2, val. III, IV, V, VI, VII; a fost izolat 
în 1925 de către Ida și Walter Noddack, metal alb-
argintiu, maleabil și ductil, d = 20,9; p.t. = 31800C; p.f. 
= 58700C. 

retenție Reținerea temporară a unei părți dintr-un fluid în trece-
rea sa. 

retortă Vas de diferite forme, construit din metal, din materiale 
refractare sau anticorozive, în care se realizează distilări. 

rețea Ansamblu de puncte care constituie vârfurile unei fi-
guri geometrice; 
Geometria cristalelor 
• atomică – rețea cristalină în ale cărei noduri reti-

culare se găsesc atomi legați între ei prin covalen-
țe; 

• cristalină – sistem ordonat după care sunt dispuse 
în spațiu particulele componente (molecule, ioni 
sau atomi) ale unui cristal; 

• - moleculară – rețea cristalină în ale cărei noduri 
reticulare se găsesc molecule, ai căror atomi sunt 
legați între ei prin covalențe; 

reversibil Calitatea unui fenomen fizic sau a unei reacții chimice 
de a decurge într-un sens sau/ și în celălalt. 
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rezonanță Proces de delocalizare a electronilor π; 
rigiditate Proprietatea unui corp de a se deforma puțin sub acțiu-

nea unor forțe exterioare relativ mari. 
rocă Agregat mineral ce alcătuiește scoarța pământului. 

rodiu Element chimic cu caracter metalic din familia metale-
lor platinice (VIIIB) (Rh); Z = 45, A = 102,9; structura 
stratului electronic exterior 4d85S

1, val. III, IV; a fost 
izolat în 1803 de W. H. Wollaston; metal dur, ductil, 
maleabil și rezistent din punct de vedere chimic, p.t. = 
19660C. 

ronjare Corodare. 
rubin Varietate cristalină roșie a corindorului (alumina 

Al2O3). 
rugină Oxid de fier hidratat, ( 2Fe2O3 • 3H2O), format pe obi-

ectele de fier în contact cu aerul și umezeală. 
ruginire Acoperire cu un strat de oxizi a unui obiect din fier. 

rugozitate Stare a suprafeței unui corp solid, caracterizată prin as-
prime, adică prin denivelări dese, fine, de mici înălțimi; 

rubidiu Element chimic cu caracter metalic;(Rb); din grupa I – 
a A, Z = 37, A = 85,40; structura stratului electronic 
exterior 5S

1, val. I; a fost descoperit în 1861 de către R. 
Bunsen și E. R. Kirchhoff, pe cale sintetică; în tăietură 
proaspătă prezintă un luciu alb-argintiu, care dispare 
repede la aer; are d = 1,53; duritate 0,3; p.t. = 38,70C; 
p.f. = 713C. 

ruteniu Element chimic cu caracter metalic, (Rn); din grupa a 
VIII – a B, Z = 44, A = 101,97; structura stratului elec-
tronic exterior 4d75S

1, val. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; 
metal alb argintu, dur și casant, d = 12,30; p.t. = 
24500C; p.f. = 37270C; duritate = 6,4; a fost descoperit 
în 1844 de către G. Claus. 

S 

safir Varietate transparentă de coridon, de culoare albastră 
salifiere Separarea unor substanțe din soluție, prin schimbarea 

raportului de densități după adăugare de NaCl. 
salin Calitatea unei soluții de a conține o sare oarecare, în 

particular, clorura de sodiu. 
salinitate Concentrația unei soluții de săruri alcaline în apă. 
salpetru (min) azotat de potasiu, natural. 
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• de Chile – azotat de sodiu, natural. 
samariu Element chimic cu caracter metalic din grupa lantani-

delor, (Sm); Z = 62, A = 150,33, val. II, III; structura 
stratului electronic exterior 5d06S

2; a fost descoperit în 
1879 de L. Boishandran. 

saramură Soluție a unei sări oarecare, în general, de clorură de 
sodiu, în apă. 
• amoniacală – soluție concentrat de clorură de 

sodiu și de amoniac, folosită în tehnologia sodei 
amoniacale. 

sare (sin. sare de 
bucătărie) 

Compus rezultat dintr-un acid și o bază, clorură de 
sodiu: 
• amară – Na2SO4 . 7H2O, praf alb, cristalin, solubil 

în apă, folosit ca purgativ; 
• de bucătărie – v. clorura de sodiu 
• bazică – sare formată prin neutralizarea parțială a 

unei baze (conține și grupe OH). 
• de lămâie – acid citric; 
• de măcriș – oxalat acid monopotasic, dihidrat; 
• dublă – sare a două metale; 
• gemă – clorură de sodiu, naturală, cristalizată; 
• Glauber – Na2SO4. 10 H2O 
• Mohr – (NH4)2SO4.6H2O 
• Segnette – tartrat de sodiu și de potasiu, 

KNa(C4H4O6).4H2O 
Termen impropriu folosit pentru acidul tartric de uz 
alimentar; 

sarcină electrică 
negativă 

Mărime scalară ce caracterizează proprietatea unui corp 
de a crea în jurul său un câmp electric sau de a fi acțio-
nat atunci când se află în câmpul electric al altui corp. 

sarcină nucleară Este dată de numărul protonilor (+) din nucleu; propri-
etățile fizice și chimice ale elementelor sunt funcții 
periodice ale sarcinii nucleare Z. 

saturație Starea unei soluții în care, în condiții date, nu se mai 
poate dizolva o cantitate suplimentară de substanță; 
Starea unui compus care nu conține valențe libere sau 
nu mai poate acționa elemente; 
Starea unui sistem fizic la care anumite mărimi (con-
centrație, intensitatea de magnetizare, intensitatea cu-
rentului electric care-l străbate etc.) au atins valoarea 
maximă, în condiții date. 
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scară de tempera-
tură absolută 

v. scară absolută 
• Fahrenheit – scară termometrică cu 180 diviziuni 

egale cuprinse între 32 și 2120C. 
• Kelvin – v. scară absolută 

săruri Substanțe compuse care cuprind în compoziția lor un 
metal și un rest de acid; de ex.: NaCl, CaCl2, CaSO4, 
Na2CO3 etc. 

scandiu Element chimic, (Sc); grupa a - III – a B, Z = 21, A = 
44,96; structura stratului electronic exterior 3d14S

2, val. 
III; a fost descoperit în 1879 de către L. F. Nilson, deși 
fusese prevăzut de D. I. Mendeleev încă din 1869; 
metal alb-argintiu, refractar și casant, d = 3,02; p.t. = 
15500C; p.f. = 24000C. 

schimb de căldură Transfer de căldură între un sistem sau un corp și me-
diul înconjurător respectiv un agent termic sau între 
două materiale sau sisteme termodinamice diferite. 

sedimentare Fenomen fizic de depunere, separare a fazelor nemis-
cibile, de obicei solid-lichid. 

seleniu Element chimic cu caracter de semimetal, (Se); din 
grupa a VI – a A, Z = 34, A = 78,96; structura stratului 
electronic exterior 4S

24p4, val. II, IV, VI; a fost desco-
perit în 1817 de J. J. Berzelius; apare în mai multe 
modificații alotropice; p.t. = 220,20C; p. f. = 6880C. 

semimetal Element chimic cu proprietăți și comportare intermedi-
ară între metal și nemetal. 

semipermeabil Calitate a unei membrane de a permite trecerea prin el 
numai a unora dintre componenții unui amestec. 

separare Operație de izolare a unei substanțe sau a unui grup de 
substanțe dintr-un amestec. 

serpentin Silicat de magneziu hidratat, natural, galben-verzui 
până la negru. 

silicat de sodiu 
(sin. sticlă solubilă) 

Sarea albă, cristalină, solubilă în apă. 

siliciu Element chimic cu caracter de semimetal, (Si); din 
grupa a – IV – a A, Z = 14, 
A = 28,07, structura stratului electronic exterior 3S

23p2, 
val. IV; duritate 7; d = 2,33, p.t. = 14200C, p.f. = 
26300C; conductibilitate electrică foarte mică, care 
crește cu temperatura (prop. semiconductor); a fost 
descoperit în 1823 de J. J. Berzelius. 

silită Carbură de siliciu, folosită ca rezistență electrică. 
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silitră Azotat de sodiu. 
silvină Clorură de potasiu, naturală. 
silvinit (min) Amestec natural de silvină și sare gemă. 
simbol Semn reprezentat printr-o literă, grup de litere sau de-

sen simplu care indică în mod convențional un element 
chimic, un obiect, un utilaj, un concept etc. 
• chimic – reprezentare prescurtată a elementelor 

chimice, stabilită internațional, folosită la scrierea 
formulelor substanțelor și respectiv reacțiilor. 

similitudine Asemănare. 
sinereză Separarea lichidului dintr-un gel prin depozitare înde-

lungată. 
sinteză Operație de obținere a unui compus chimic din ele-

mentele sale componente sau din compuși mai simpli. 
sistem dispers Amestec heterogen de două sau mai multe substanțe în 

care cel puțin una se găsește sub formă de particule, 
picături sau bule de gaz, foarte fine. 
• fizic – ansamblu de instrumente, aparate, mașini și 

corpuri, câmpuri de forță, luate separat sau în dife-
rite formații, cu ajutorul cărora se studiază un fe-
nomen fizic. 

smarald Varietate naturală pură de silicat dublu de beriliu și 
aluminiu. 

smoală Reziduu obținut la distilarea țițeiuui, fie din asfalturi 
naturale, fie prin oxidarea păcurii asfaltoase, fie prin 
distilarea oxidativă a gudroanelor de lemn ori de căr-
bune natural. 

smog Ceață persistentă conținând poluanți (inclusiv solzi) în 
concentrații peste limitele admise sau aer poluat cu 
transparență redusă, care stagnează într-o zonă un timp 
îndelungat. 
• acid – smog cu poluanți acizi; 

sodiu Element chimic cu caracter metalic,(Na) grupa I A, Z 
= 11, A = 22,989, structura stratului electronic exterior 
3S, val. I; a fost descoperit în 1807 de H. Davy; metal 
alb-argintiu în tăietură proaspătă, la aer luciul dispare 
repede în urma oxidării; duritatea 0,4, d = 0,97; p.t. = 
97,70C; p.f. = 8830C; este maleabil și foarte ductil, ușor 
fuzibil; conducător de electricitate. 

solid Corp cu structură compactă, cu formă, volum și deci 
dimensiuni proprii ce se opune formelor deformatoare. 
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solidificare Fenomen de trecere a unei substanțe din stare lichidă în 
stare solidă prin scăderea temperaturii sau trecerea 
unui gaz comprimat, în stare solidă prin detentă (ex. 
CO2), respectiv a vaporilor. 

solubil Calitatea unei substanțe de a se putea dizolva. 
solubilitate Proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-un sol-

vent; 
Cantitatea maximă de substanță dizolvată într-un anu-
mit volum sau masă de solvent, la o anumită tempera-
tură și presiune. 

solut Substanță care se află în stare dizolvată. 
soluție Sistem omogen la scară moleculară, a două sau mai 

multor substanțe, obținut prin dizolvare. 
soluție bisulfitică Soluție apoasă de bisulfit de calciu (de sodiu, de mag-

neziu sau de amoniu) cu dioxid de sulf în exces, folosi-
tă în fabricația celulozei. 

solvatare Proces desfășurat la dizolvarea multor substanțe polare, 
constând în formarea unor legături slabe între molecule-
le substanței dizolvate și moleculele solventului polar. 

solvat Dizolvant, substanță care se dizolvă. 
solvent Dizolvant (de obicei lichid) – substanță chimică care 

are proprietatea de a dizolva în masa ei alte substanțe. 
solvit v. solut 

spin Moment cinetic propriu electronului sau oricărei alte 
particule elementare. 

spirt Denumirea comercială dată alcolului etilic de diferite 
concentrații (96%, 70%). 

spirtieră Mică lampă de laborator cu fitil care funcționează cu 
spirt ca sursă de încălzire. 

staniol Folie, adesea de aluminiu, folosită la ambalarea ali-
mentelor. 

staniu Element chimic cu caracter metalic,(Sn); grupa a IV a A, 
Z = 50, A = 118,73; structura stratului electronic exterior 
5S

25P
2, val. II, IV; metal alb-argintiu, duritate 1,8; d = 

7,29, foarte maleabil, are rezistență mecanică mică, p.t. = 
231,90C; cunoscut din cele mai vechi timpuri. 

stativ Dispozitiv de laborator care permite susținerea aparate-
lor, instalațiilor etc. 

stereochimie Ramură a chimiei care se ocupă cu studiul aranjării în 
spațiu a atomilor unei molecule. 

stibiu Element chimic cu caracter semimetalic,(Sb); grupa a 
V – a A, Z = 51, A = 121,75; structura stratului elec-
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tronic exterior 5S
25p

3, val. III, IV, V; a fost descoperit 
în 1450 de W. Thode și B. Valentinus; element alb-
argintiu, cu luciu metalic, casant, conductibilitate elec-
trică redusă, p.t. = 6300C; p.f. = 16350C; d = 6,68; 

sticlă Amestec topit solidificat, de dioxid de siliciu și oxizi ai 
diferitelor metale; se obține curent prin topirea silicei, 
carbonatului de calciu și carbonatului de sodiu. 

stingerea varului Operație de hidratare a varului (oxidului de calciu teh-
nic), prin care el trece în var stins (hidroxid de calciu). 

strat Material cu grosime aproximativ uniformă, relativ 
mică în raport cu celelalte dimensiuni, care acoperă o 
suprafață sau este cuprins între două suprafețe. 
• electronic – nivel mediu de energie, definit, ocu-

pat de electroni cu același număr cuantic principal 
și situați la aceeași distanță medie de nucleu. 

stripare Operație de distilare suplimentară sau de barbotare a 
aburului printr-un lichid, care astfel antrenează com-
ponentele mai volatile pe care le scoate din sistem și le 
recirculă, stabilizează compoziția. 

structură Dispunerea relativă a moleculelor în masa unei sub-
stanțe, a atomilor în molecule și a particulelor elemen-
tare în atomi; 
Modul de asociere a componenților unui corp, caracte-
rizat prin modul de aranjare a lor, formă și dimensiuni; 
• electronică a elementelor – modul de repartiție a 

electronilor din învelișul electronic al atomilor, în 
straturi și substraturi. 

stronțiu Element chimic cu caracter metalic,(Sr); grupa a II – a 
A, Z = 38, A = 87,62, structura stratului electronic 
exterior 5S

2, val. II; a fost izolat în stare metalică în 
1808 de H. Davy; metal alb-cenușiu, în aer își pierde 
rapid luciul, oxidându-se, duritate 1,8; p.t. = 7710C; 
p.f. = 13840C. 

structuri tautome-
re 

Structuri izomere ce diferă prin pozițiile relative ale 
atomilor de hidrogen și a legăturilor multiple. 

subatomic Termen folosit pentru particule mai mici decât atomul. 
sublimare Fenomen de trecere a unei substanțe din stare solidă 

direct în stare gazoasă, fără a trece prin stare lichidă. 
sublimat Produs obținut în urma procesului de sublimare; 

• corosiv – clorură mercurică HgCl2 
substanță Material compus din molecule identice: 
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• activă – componentă esențială a unui amestec, ce 
conferă proprietatea de utilizare a acestuia în sco-
pul dorit; 

• chimică – combinație de elemente chimice; 
• compusă – substanță care conține în compoziția ei 

două sau mai multe elemente, de ex. oxizi, baze, 
săruri, acizi; 

• impură – substanță care conține și elemente străi-
ne și care îi schimbă proprietățile; 

• organică – substanță ce conține obligatoriu carbon și 
elemente organogene: H, O, N, S, Halogeni, P, etc. 

substanță pură Substanță perfect curată, cu compoziție și proprietăți 
constante caracteristice: 
• simplă – substanță care este alcătuită dintr-un sin-

gur element. 
substituire Înlocuirea unui atom sau a unui radical dintr-o molecu-

lă cu un alt atom sau alt radical. 
substrat Moleculă organică ce participă la o reacție chimică, în 

decursul căreia este atacată de un reactant oarecare; 
Electroni dintr-un strat; 

suflare Operație de fabricare a obiectelor din sticlă prin suflare 
de aer, într-o cantitate mică de sticlă topită, care i se dă 
forma dorită; 
Introducerea unui gaz într-un recipient în scopul dislo-
cuirii fazei gazoase existente; 

sulf Element chimic cu caracter nemetalic, (S); grupa a VI 
– a A, Z = 16, A = 32,064; structura stratului electronic 
exterior 3S

23p
4; val. II, IV, VI; este cunoscut din cele 

mai vechi timpuri; prezintă fenomenul de alotropie. 
sulfat Radical, sare sau ester al acidului sulfuric; 

• de calciu (gips) CaSO4,2H2O – incolor sau divers 
colorat, sidefos sau mătăsos, cu duritate mică; 

• de cupru (piatră vânătă) CuSO4 5H2O – substan-
ță cristalizată de culoare albastră, solubilă în apă; 
în stare anhidră este o substanță albă; se utilizează 
la prepararea unor insecticide; 

• de magneziu (sare amară) MgSO4 – substanță 
cristalizată, incoloră, solubilă în apă; se utilizează ca 
purgativ și la prepararea îngrășămintelor chimice; 

sulfatare Formarea de cristale de sulfat de plumb, greu solubile, 
pe suprafața plăcilor de plumb ale acumulatoarelor; 
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Reacție de obținere a sulfaților organici, de obicei al-
chilsulfaților de sodiu, folosiți ca detergenți; 

sulfitare Tratarea cu dioxid de sulf a unor produse alimentare, 
ca merele sau pulpele de fructe, sau a unor recipiente 
pentru astfel de produse, în scopul dezinfectării; 
Tratarea cu SO2 a zemurilor de la fabricarea zahărului 
pentru decolorare; 

sulfonare Operație de introducere în molecula unei substanțe or-
ganice a radicalului – SO3H, obținând un acid sulfonic. 

sulfură de carbon (CS2), lichid incolor, cu miros neplăcut, insolubil în 
apă, solubil în alcool sau benzen, foarte ușor inflama-
bil; utilizat ca solvent, insecticid și la fabricarea unor 
fibre artificiale tip vâscoză. 

superfosfat Îngrășământ agricol, cu componente majoritare fosfat 
diacid de calciu și sulfat de calciu. 

Ș 

șoricioaică Nume popular al trioxidului de arsen. 

T 

talc Silicat de magneziu hidratat, natural, (3MgO.4SiO2H2O). 
taliu Element chimic cu caracter metalic, (Tl); grupa III A, 

Z = 8, A = 209,39, structura stratului electronic exteri-
or 6S

26P
1, val. I, III; a fost descoperit în 1861 de W. 

Crookes; metal alb-argintiu greu, d = 11,85 (mai moale 
decât Pb), duritate 1,5;p.t. = 304,50C; p.f. = 14570C. 

tantal Element chimic cu caracter metalic; (Ta); grupa a V – 
a B, Z = 73, A = 180,948; structura stratului exterior 
5d36s 

2, val. II, III, IV, V; a fost descoperit în 1802 de 
A.G. Ekeberg; metal alb-argintiu, duritate 6; d = 16,69, 
p.t. = 30100C; p.f. = cca 60000C; greu fuzibil. 

tasare Depunere a solidelor prin presare. 
technețiu Element chimic cu caracter metalic, (Tc); grupa a VIII 

– a B, Z = 43, A = 99; val. II, III, IV, V, VI; a fost 
descoperit în 1937 de E. Segre și G. Perrier; metal 
greu, d = 11,49, greu fuzibil, p.t. = 21270C; este unul 
din produșii de dezintegrare nucleară ai uraniului. 

telur Element chimic cu caracter semimetal, (Te); din grupa 
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a VI – a A, Z = 52, A = 127,60; structura stratului elec-
tronic exterior 5S

25p
4; val. II, IV, VI; a fost descoperit 

în 1782 de F. J. Müler von Reichenstein; are p.t. = 
4520C; p.f. = 13900C. 

temperatură Mărime fizică ce caracterizează starea unui corp: 
• ambiantă – temperatura mediului din jurul unui 

sistem tehnic; 
• critică – temperatura minimă deasupra căreia un 

gaz nu mai poate fi lichefiat prin comprimare. 
tensioactivitate Proprietate de a modifica tensiunea superficială sau 

interfacială a lichidelor. 
terbiu Element chimic cu caracter metalic, (Tb); grupa lanta-

nidelor, Z = 65, A = 158,92; structura stratului electro-
nic exterior 5d06s2, val. III, IV, V; a fost descoperit în 
1843 de C. G. Mosander. 

termolabil Calitatea unui fenomen, a unui sistem sau a unui mate-
rial, de a fi relativ sensibil la acțiunea căldurii. 

termostat Aparat care și cu care se menține o temperatură con-
stantă, printr-un sistem de automatizare. 

tiosulfat de sodiu sin. hiposulfit de sodiu (Na2S2O3). 
titan Element chimic cu caracter metalic, (Ti); grupa a VI – 

a B, Z = 22, A = 47,90; structura stratului electronic 
exterior 3d24s2, val. II, III, IV; prezența lui a fost sem-
nalată în 1791 de W. Gregor, în 1795 de M.H. 
Klaproth, iar în 1825 de J. J. Berzelius; metal alb-
argintiu, d = 4,49; p.t. = 16700C; p.f. = 32600C. 

titrare Operație de determinare prin analiză volumetrică a 
cantității sau caracteristicilor substanțelor, astfel cu o 
biuretă se adaugă un volum dintr-un reactiv cu concen-
trație cunoscută peste proba de analizat, de masă sau 
volum cunoscut, până la terminarea reacției, moment 
marcat de virajul indicatorului folosit. 

titru Cantitatea de substanță (exprimată în grame) conținută 
într-un ml de soluție. 

topaz Piatră naturală, galbenă, ce conține fluorosilicat de 
aluminiu, (Al2F2SiO4). 

topire Fenomen de trecere a unei substanțe din stare solidă în 
stare lichidă, prin încălzire; 
Proces metalurgic în care produsul se obține în stare 
lichidă: 
• alcalină – Reacție a unui material cu un hidroxid 
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alcalin, la temperaturi mai mari decât cele de topire; 
• zonară – Procedeu de purificare avansată a sub-

stanțelor, bazat pe distribuția diferită a impurități-
lor în fază solidă și în faza lichidă a lor prin depla-
sarea frontului de încălzire. 

topitură Lichidul obținut prin topirea unei substanțe care este 
solidă la temperatură obișnuită. 

toriu Element chimic cu caracter metalic, (Th); grupa acti-
nidelor, Z = 90, A = 232,05; structura stratului electro-
nic exterior 6d17s2, val. III, IV; a fost descoperit în 
1828 de J. J. Berzelius; metal ductil, d = 11,71, p.t. = 
1800C; p.f. = 42000C. 

toxicitate Proprietatea unei substanțe de a produce o intoxicație, 
adică de a tulbura funcționarea normală a unui organism. 

toxină Substanță toxică produsă de microbi în organismele 
infectate sau în mediile de cultură artificială. 
Substanță care scade capacitatea de flotare a menereu-
rilor, perturbând concentrarea. 

transfer Transmitere de energie sau de substanță: 
• de căldură – transmitere de căldură dintr-un me-

diu în altul; 
• de masă – trecerea moleculelor, atomilor sau a 

ionilor unei substanțe dintr-un material în altul. 
transformare Ansamblul stărilor succesive prin care trece un sistem 

fizico-chimic, la variația uneia sau mai multor mărimi 
care-l caracterizează. 

transpoziție mole-
culară 

Reacție însoțită de schimbarea poziției unor atomi, 
grupări funcționale sau radicali în molecula inițială; 
poate fi intra sau intermoleculară. 

tuliu Element chimic cu caracter metalic, (Tu); grupa lanta-
nidelor, Z = 69, A = 168,93, structura stratului electro-
nic exterior 5d06s2; val. III, IV; a fost descoperit în 
1879 de P. T. Cleve. 

turbă Varietate de cărbune foarte tânăr, cu conținut redus de 
carbon (45-50%) și cu putere calorică redusă (3000-
4500 kcal/kg). 

turcoază Piatră semiprețioasă, constituită din fosfat bazic de 
aluminiu, naturală, colorată în albastru sau verde dato-
rită urmelor de cupru. 

turmalină Piatră semiprețioasă, constituită din silicații unor meta-
le ce conțin bor. 
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turnesol Hârtie colorată folosită ca indicator, având culoarea 
roșie în mediu acid și culoarea albastră în mediu bazic. 

Ț 

țipirig Clorură de amoniu de calitate tehnică. 
țiței (sin. petrol) Amestec natural de hidrocarburi gazoase și solide sol-

vite în hidrocarburi lichide, conținând mici cantități de 
compuși organici cu sulf, oxigen și azot; este materie 
primă de bază pentru petrochimie și pentru obținerea 
benzinelor, petrolului lampant, motorinelor, păcurii 
prin distilare. 

țunder Stratul de oxizi de fier cu care se acoperă piesele de 
oțel laminate sau forjate la cald. 

U 

ulei Lichid vâscos, insolubil în apă și mai ușor decât apa, 
de origine minerală sau organică, naturală. 

umectare Umezirea suprafeței unui corp (de obicei cu apă). 
umed (sin. ud) Calitatea unui material solid de a reține numai lichid co-

respunzător celui ce se poate reține prin adeziune; 
Calitatea unui gaz de a conține vaporii unui lichid, la o 
tensiune de vapori mai mică decât tensiunea de saturație. 

umezire Reținerea unui lichid în masa unui material, numai prin 
adeziune pe suprafața solidă; 
Introducerea de vapori într-un gaz, într-o cantitate în-
cât să nu se atingă tensiunea lui de saturație; 
Creșterea umidității unui material. 

uraniu Element chimic cu caracter metalic,(U), grupa actini-
delor, Z = 92, A = 238,67; val. II, III, IV, V, VI; struc-
tura stratului electronic exterior 6d17S

2; a fost descope-
rit de M. H. Klaproth în 1879; în stare pură, este metal 
alb-argintiu, d = 19,05; p.t. 10900C. 

uscare Operație de eliminare parțială sau totală a umidității 
dintr-un material. 
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V 

valență Capacitatea de combinare a elementelor, radicalilor, 
ionilor. 

vanadiu Element chimic cu caracter metalic, (V); din grupa a V 
– a B, Z = 23, A = 50,942; structura stratului electronic 
exterior 3 d34s2, val. II, III, V; a fost descoperit în 1830 
de N. G. Sefstioru; în stare compactă este un metal 
cenușiu, duritatea 6, d = 5,96; p.t. = 17150C; p.f. = 
34500C. 

vapori Stare gazoasă a unei substanțe, la temperatura inferioa-
ră celei critice a substanței respective. 
• saturați – vapori care coexistă în echilibru cu li-

chidul din care provin; 
vaporizare Fenomen și operație de trecere a unui lichid în stare de 

vapori. 
vaporizator Aparat folosit pentru a realiza vaporizarea unui lichid. 

Termen impropriu pentru pulverizator. 
var Material cu compoziție variabilă, însă având compo-

nent principal oxidul de calciu, se obține prin calcina-
rea calcarului (pietrei de var) la 1000-12000C. 

var dolomit Var obținut prin calcinarea unor calcare cu 10-50% 
carbonat de magneziu, se prezintă sub formă de bulgări 
de culoare cenușiu închis, se folosește, în special, la 
prepararea de mortare aeriene. 
• gras – var aerian obținut din calcare cu până la 3% 

argilă. 
• hidraulic – material obținut prin calcinarea marne-

lor calcaroase cu 7-22% argilă, se folosește la pre-
pararea mortarelor hidraulice, a betoanelor de fun-
dație și de umplutură sau de pardoseală. 

• nestins – material obținut prin calcinarea pietrei de 
var între 1000 – 12000C, conținând în special oxid 
de calciu. 

verde de Paris Insecticid constituit din acetat de cupru și arsenit de cupru. 
• de malachit – colorant sintetic trifenilmetanic. 

vid Spațiu în care materia este foarte rarefiată. 
vidare Operație de evacuare a gazelor dintr-un recipient pen-

tru a obține un vid mai mare sau mai puțin înaintat. 
vidia Aliaj dur, constituit din carbura de wolfram cu 6-12% 

cobalt; se folosește la tăierea metalelor. 
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vitrifiere Modificarea structurii unui material sau unei substanțe, 
prin încălzire la temperatură ridicată, încât structura 
trece din cristalină în vitroasă și cu luciul sticlos. 

vitriol Acid sulfuric concentrat. 
vitros Cu aspect sticlos. 
volatil Calitatea unor substanțe de a avea tensiune de vapori 

ridicată și a se transforma ușor în stare de vapori, la o 
anumită temperatură și presiune. 

volatilizare Transformarea rapidă a unui lichid în vapori, la tempe-
ratura și presiunea obișnuită. 

volum Spațiul ocupat de un corp: 
• atomic – volumul ocupat de un atom; exprimă 

raportul între masa atomică și densitatea unui ele-
ment. 

• molar – volumul ocupat de o moleculă-gram dintr-
o substanță, în stare gazoasă sau de vapori. 

• molecular – volumul ocupat de o moleculă dintr-o 
substanță. 

• specific – volumul unității de masă al unui corp. 
vopsea Suspensie omogenă în diverse materiale peliculogene 

de pigmenți, rășini, coloranți, oxizi metalici (de Zn, de 
Ti) umplutură, uneori și sicativi. 

vopsire Acoperirea suprafeței unui corp solid cu vopsea, sub 
forma unei pelicule fine, pentru protecție contra unor 
agenți fizico-chimici, a unor microorganisme, pentru 
ignifugare, pentru decorare etc; 
Colorarea unui material textil, hârtie sau a unei piei. 

X 

Xe Simbol chimic pentru xenon. 
Xenon Element chimic cu caracter nemetalic, (Xe); din grupa 

a VIII – a A, Z = 54, A = 131,30; structura stratului 
electronic exterior 5s2 5p6; a fost descoperit în 1898 de 
W. Ramsay si M. W. Travers; gaz incolor, monoato-
mic, p.t. = -111,50C; p.f. = -107,10C. 
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Y 

yterbiu Element chimic cu caracter metalic, (Yb); grupa lanta-
nidelor; Z = 70, A = 173,64; val. II, III; a fost descope-
rit de J. Ch. De Marignac în 1878 și separat de G. Ur-
hain în 1907; p.t. = 8240C; p.f. = 14270C. 

ytriu Element chimic, (Y); din grupa a III – a B, Z = 39, A = 
88,92; structura stratului electronic exterior 4d15s2, val. 
III; descoperit de J. Gadolin (1794) și separat de C. G. 
Mosander (1843); metal alb-cenușiu, d = 4,48; p.t. = 
14900C; p.f. = 25000C. 

Z 

zinc Element chimic cu caracter metalic, (Zn); din grupa a 
II – a B, Z = 30, A = 65,38, structura stratului electro-
nic exterior 3d104s2; val. II; este cunoscut din antichita-
te; metal alb-argintiu, d = 7,13; duritate 2,5; p.t. = 
419,40C; 
p.f. = 9060C; între 100 și 1500C este maleabil și ductil, 
la temperatura de peste 2000C devine casant. 

zincare Operația de acoperire a suprafețelor metalice cu un 
strat de zinc, prin galvanizare sau cufundare într-o baie 
de zinc topit. 

zirconiu Element chimic cu caracter metalic,(Zr); din grupa a 
VI – a B; Z = 40, A = 91,22; structura stratului electro-
nic exterior 4d25s2, val. II, III, IV; a fost descoperit de 
M. H. Klaproth în 1789 și izolat de H. Davy (1808) și 
J.J. Berzelius (1824); metal alb-cenușiu, strălucitor, 
greu fuzibil, p.t. = 18550C; p.f. = 36000C; d = 6,22; 
duritate 4,5. 
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