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Soluții apoase. Solubilitatea substanțelor L10 35

Băuturi răcoritoare

Lapte degresat

Băuturi alcoolice

Soluții oftalmice

Soluții perfuzabile

Să experimentăm (2)

Lucrează împreună cu colegul/colega de bancă următorul experiment:
1 În cinci pahare Berzelius, P1, P2, P3, P4, P5, se găsesc, în ordine, câte 5 g din următoarele 

substanțe: sare de bucătărie, alcool, sare de lămâie, pulbere de sulf, piatră-vânătă. 

P1 P2 P3 P4 P5

2 Adăugați câte 50 mL de apă și agitați ușor.

• Studiați cu atenție caracteristicile fiecărui amestec obținut.
• Notați observațiile pe caiet.

Interpretarea rezultatelor
• În paharele P1, P2, P3, P5 se formează amestecuri omogene.
• În paharul P4 se formează un amestec neomogen. 
• Pulberea de sulf (paharul P4) este insolubilă în apă.

În toate cele patru amestecuri omogene, solventul a fost apa. Aceste patru substanțe sunt 
solubile în apă.

Concluzie
Apa este un foarte bun dizolvant.

În funcție de solubilitatea în apă, substanțele se pot clasifica astfel:
• substanțe solubile – sare de bucătărie, zahăr, alcool, sodă caustică;
• substanțe puțin/parțial solubile – var stins, ghips;
• substanțe insolubile – mercur, calcar, cupru.

Băuturile 
răcoritoare

Băuturile 
alcoolice

Laptele 
degresat

Soluțiile 
perfuzabile

Serul  
fiziologic

Soluțiile 
oftalmice

Exemple de soluții apoase

Știi deja

Înveți lucruri noi

Aplică

Reține

• Soluțiile în care dizolvantul este apa se numesc soluții apoase. Acestea au un rol foarte 
important în viața noastră cotidiană, precum și în existența plantelor și a animalelor.

• Solubilitatea reprezintă proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-un anumit 
solvent.

Să experimentăm (3)

Lucrează împreună cu colegul/colega de bancă următorul 
experiment: într-un pahar Berzelius, B1, turnați 100 mL apă 
minerală carbogazoasă, apoi puneți vasul la încălzit pe un 
trepied cu sită metalică cu inserție ceramică.

• Urmăriți transformările care au loc. 
• Notați observațiile.


































































































































































