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აალების ტემპერტატურა ტემპერა-

ԲՈՑԱՎԱՌՄԱՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ`

ტურა, რომელიც საჭიროა

ջերմաստիճան, որն անհրաժեշտ

აალების პროცესის დასაწყებად

է բոցավառվելու պրոցեսը
սկսվելու համար:

აბსორბცია შთანთქმა, შეწოვა, შეს-

ԱԲՍՈՐԲՑԻԱ`կլանում, ներծծում:

რუტვა.
აგლომერაცია ნაირგვარი ნაწილე-

ԱԳԼՈՄԵՐԱՑԻԱ` զանազան

ბის შეერთება.
ადსორბენტი სხეული, რომლის

մասերի միացում:
ԱԴՍՈՐԲԵՆՏ` մարմին, որի

ზედაპირზეც ხდება ადსორბცია.

մակերևույթին տեղի է ունենում
ադսորբցիան:

ადსორბცია, ადსორბირება (Adsor-

ԱԴՍՈՐԲՑԻԱ, ԱԴՍՈՐԲՈՒՄ`

ption) გაზის ან სითხის შთანთ-

(Adsorption)` գազի կամ հեղուկի

ქმა მყარი ნივთიერების ზედაპი-

կլանում պինդ նյութի

რის მიერ.

մակերևույթի կողմից:

ავოგადროს კანონი სხვადასხვა

ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՕՐԵՆՔ` տարբեր

აირის ტოლი მოცულობები

գազերի հավասար ծավալները

ერთნაირ პირობებში (ერთნა-

միևնույն ճնշման և ջերմաստիճ-

ირი წნევა და ტემპერატურა)

անի դեպքում պարունակում են

მოლეკულების ტოლ რიცხვს

հավասար թվով մոլեկուլներ:

შეიცავენ.
ავოგადროს რიცხვი ერთ მოლ

ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆԸ

ნივთიერებაში სტრუქტურუ-ლი

(թիվը)` նյութի միավոր
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ნაწილაკების რიცხვი -6,021023

քանակում (1 մոլ) մասնիկների

აღინიშნება NA.

թիվը` NA=6,022.1023 մոլ-1:

ავტოკატალიზი ქიმიური რეაქციის

ԻՆՔՆԱԿԱՏԱԼԻԶ` քիմիական

დაჩქარება რეაქციის

ռեակցիայի արագության

პროდუქტის გავლენით.

մեծացում ռեակցիայի մթերքի
ազդեցությամբ:

აზბესტი „უქრობი“, თეთრი ბოჭკო-

ԱԶԲԵՍՏ, ԿՏԱՎԱՔԱՐ,

ვანი მინერალი, რომელიც არ

«չհանգչող»` սպիտակ

ატარებს სითბოს და ელექტრ-

մանրաթելային կառուցվածքով

ობას. იყენებენ ტექნიკაში,

հանքատեսակ`

როგორც ცეცხლგამძლე

թթվադիմացկուն:

հրակայուն և

მასალას.
აზოტი (ბერძ., „ა“- უარყოფა,

ԱԶՈՏ (հուն. «ա» - ժխտում, «զոո» -

„ზოო“- სიცოცხლე) უსიცოც-

կյանք) անկյանք: Ազոտ (լատ.

ხლო. აზოტი (ლათ. Nitroge-

Nitrogenium - սելիտրա ծնող,

nium; ბერძნ. άζωτο „აზოტო“)

հուն. άζωτο «ազոտո»)`

ქიმიური ელემენტი, უფერო

քիմիական տարր, անգույն գազ,

გაზი, რომელსაც არა აქვს სუნი

որն անհամ է և անհոտ: Չի

და გემო. ხელს არ უწყობს წვას.

նպաստում այրմանը: Օդի

ჰაერის ერთ-ერთი ძირითადი

հիմնական բաղադրիչ մասն է

შემადგენელი ნაწილია (78%).

(78%): Քիմիական նշանը` ՝ N,

ქიმიური სიმბოლო - N, ატომუ-

ատոմային թիվը՝ 7: Մենդելեևի

რი რიცხვი - 7. მენდელეევის

պարբերական համակարգի 2-րդ

ელემენტების პერიოდული

պարբերության 5-րդ խմբի

სისტემის მე-2 პერიოდის მე-5

գլխավոր ենթախմբի քիմիական

ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის

տարր, ատոմային զանգվածը՝

ქიმიური ელემენტი.

14.0067։
4

აინშტაინიუმი რადიაქტიური

ԷՅՆՇՆՏԵՅՆԻՈՒՄ` ռադիոակտիվ

ელემენტი, რომელიც მიეკუთვ-

քիմիական տարր, որը

ნება აქტინოიდებს; ბუნებაში ნა-

պատկանում է ակտինիդներին:

პოვნი არაა. მიიღეს ხელოვნუ-

Բնության մեջ չի գտնվել:

რად.

Ստացվել է արհեստական
ճանապարհով:

აირიანი (გაზიანი) წყალი

ԳԱԶՈՎ ՋՈՒՐ` ԱԾԽԱԾԻՆ (IV)‐ի

ნახშირბად (IV)-ის ოქსიდის

օքսիդի ջրային լուծույթ

წყალხსნარი CO2+H2O.

CO2+H2O:

აირის ფარდობითი სიმკვრივე

ԳԱԶԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՏՈՒԹՅ-

გვიჩვენებს თუ რამდენჯერ

ՈՒՆԸ ցույց է տալիս, քանի

მძიმეა(მსუბუქია) ერთი აირი

անգամ ծանր է (թեթև է) մի գազը

მეორეზე ტოლი მოცულობისს

մյուսից` հավասար ծավալի և

და ერთნაირი ფიზიკური

միանման ֆիզիկական

პირობების შემთხვევაში.მას

պայմանների դեպքում: Այն

აღნიშნავენ D-ასოთი.

նշում են D տառով:

აკუმულაცია (ლათ.) დაგროვება

ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՑԻԱ (լատ.)` կուտակում:

ალდეჰიდები (ლათ. „ალკოჰოლი“

ԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ (լատ.՝ alcohol

- სპირტი, „დეჰიდროგენატუმ“ -

dehydrogenatus — սպիրտ

წყალბადგამოცლილი) წყალ-

առանց ջրածնի)` սպիրտ առանց

ბადგამოცლილი სპირტი. ორ-

ջրածնի: Օրգանական

განული ნივთიერებები, რომე-

միացություններ, որոնց

ლთა მოლეკულაში ნახშირწყა-

մոլեկուլում ածխածնի

ლბადის რადიკალთან დაკავ-

ռադիկալի հետ կապված է CHO

შირებულია CHO ფუნქციური

ֆունկցիոնալ խումբը:

ჯგუფი.
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ალდოლური ნაერთები კარბონი-

ԱԼԴՈԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ლური ნაერთების(ალდეჰიდები

` կարբոնիլային միացությու-

და კეტონები) ქვეკლასი.

նների (ալդեհիդներ և կետոններ)
ենթադաս:

ალკალოიდი (არაბ., ბერძნ. ტუტის

ԱԼԿԱԼՈԻԴ (արաբ., հուն.`ալկալ-

მსგავსი) აზოტშემცველი ორგა-

իանման )` ազոտ պարունակող

ნული ნივთიერებები, უმეტესად

օրգանական նյութեր, առավելա-

მცენარეული წარმოშობის.

պես բուսական ծագման:

ალკანები ღიაჯაჭვიანი ნახშირ-

ԱԼԿԱՆՆԵՐ` բաց կապով ածխա-

წყალბადები, რომლებიც შეი-

ջրածիններ, որոնք պարունա-

ცავენ მხოლოდ ნახშირბადისა

կում են միայն ածխածնի և

და წყალბადის ატომებს, ერთ-

ջրածնի ատոմներ, միմյանց հետ

მანეთთან დაკავშირებულებს

կապված միայն միակի կապե-

მხოლოდ ერთმაგი ბმებით.

րով : Դրանց հոմոլոգիական

მათი ჰომოლოგიური რიგის

շարքի բանաձևն է CnH2n+2.

ფორმულაა CnH2n+2.
ალკენები ეთილენური რიგის

ԱԼԿԵՆՆԵՐ` էթիլենային շարքի

ნახშირწყალბადები, რომელთა

ածխաջրածիններ, որոնց

ზოგადი ფორმულაა CnH2n.

ընդհանուր բանաձևն է CnH2n:

ალკინები აცეტილენური რიგის

ԱԼԿԻՆՆԵՐ` ացետիլենային շարքի

ნახშირწყალბადები, რომელთა

ածխաջրածիններ, որոնց ընդհ-

ზოგადი ფორმულაა CnH2n-2;

անուր բանաձևն է CnH2n-2: Դրանց

მათ მოლეკულაში C  C ბმა

մոլեկուլում C  C կապ է

არის განხორციელებული.

իրականացված:

ალკოჰოლატები სპირტების ჰიდ-

ԱԼԿՈՀՈԼԱՏՆԵՐ` օրգանական

როქსილის წყალბადის ატომის

աղանման միացություններ,

მეტალით ჩანაცვლების

որոնք առաջանում են սպիրտ6

პროდუქტები.

ների հիդրօքսիլ խմբի ջրածնի
ատոմը մետաղով
տեղակալելով:

ალმადანი მინერალი, რომელიც

ԱԼՄԱԴԱՆ` հանքանյութ, որը

ძირითადა შეიცავს ორგოგირ-

հիմնականում պարունակում է

დოვან რკინას FeS2.

FeS2.:

ალმასი (ბერძნ.) ელემენტ

ԱԼՄԱՍՏ` (հուն.) ածխածնի

ნახშირბადის ერთ-ერთი

բնական տարաձևություններից

ალოტროპიული სახესხვაობა.

է: Նշանակում է անհաղթ:

ნიშნავს უძლეველს.
ალოტროპია ელემენტის უნარი

ԱԼՈՏՐՈՊՈՒԹՅՈՒՆ` տարրի մի

წარმოქმნას რამდენიმე

քանի պարզ նյութերի ձևով

მარტივი ნივთიერება.

գոյություն ունենալու
հատկությունը:

ალუმინი მენდელეევის პერიოდუ-

ԱԼՅՈՒՄԻՆ` Մենդելեևի պարբեր-

ლი სისტემის მესამე პერიოდის

ական աղյուսակի երրորդ

მესამე ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუ-

պարբերության երրորդ խմբի

ფის ქიმიური ელემენტი, ატომუ-

գլխավոր ենթախմբի քիմիական

რი ნომერია - 13. აღინიშნება

տարր, ատոմային համարը` 13:

სიმბოლით Al (ლათ. Alumi-

Արտահայտվում է Al նշանով

nium). მიეკუთვნება მსუბუქი

(լատ. Aluminium): Պատկանում

ლითონების ჯგუფს. ყველაზე

է թեթև մետաղների խմբին:

გავრცელებული ლითონი და

Ամենատարածված մետաղն է և

მესამე ელემენტი (ჟანგბადისა

երրորդ տարրը (թթվածնից և

და სილიციუმის შემდეგ) გავრ-

սիլիցիումից հետո)` ըստ

ცელების მიხედვით დედამიწის

երկրակեղևում

ქერქში. მსუბუქი, მჩატე მოვერ-

տարածվածության: Թեթև,
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ცხლისფრო-მოთეთრო ფერის

փափուկ արծաթասպիտակ-

ლითონია, ადვილად იღებს

ավուն երանգով մետաղ է,

ფორმას, დაყალიბებას, ჩამოს-

հեշտու-թյամբ է գլանվում,

ხმას, მექანიკურ დამუშავებას.

մամլվում, դրոշմվում`

ალუმინს ახასიათებს მაღალი

ստանալով ցանկացած ձև:

თბო- და ელექტროგამტარობა,

Ենթարկվում է մեխանիկական

მდგრადობა კოროზიისადმი.

մշակման: Ալյումինին բնորոշ է
մեծ էլեկտրա- և ջերմահաղորդա-կանություն, կայունություն` կոռոզիայի հանդեպ:

ამალგამა ლითონების შენადნობი

ԱՄԱԼԳԱՄ, ՍՆԴԿԱԶՈԴ` որևէ

ვერცხლისწყალთან

մետաղի միահալույթ սնդիկի
հետ կամ մետաղի լուծույթ
սնդիկի հետ:

ამარტი კვარცის ნაირსახეობა.

ԱՄԱՐՏ` քվարցի տարատեսակ:

ამიაკიანი წყალი (ნიშადურის სპირ-

ԱՄՈՆԻԱԿԱ ՋՈՒՐ (անուշադրի

ტი) ამიაკის წყალხსნარი

սպիրտ)` ամոնյակի ջրային

NH3(20-25%);H2O(75-80%).

լուծույթ NH3(20-25%);H2O(7580%):

ამინები ორგანული ნივთიერე-ბები,

ԱՄԻՆՆԵՐ` օրգանական նյութեր,

რომელთა ზოგადი

որոնց ընդհանուր բանաձևերն

ფორმულებია ა)R-NH2-

են` ա) R-NH2 ` առաջնային

პირველადი ამინი; ბ)R2-NH -

ամին, բ) R2-NH` երկրորդային

მეორეული ამინი გ)R3-N

ամին, գ)R3-N` երրորդային

მესამეული ამინი.

ամին:

ამინომჟავები ორგანული

ԱՄԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐ` օրգանական

ნაერთები, რომლებიც

միացություններ, որոնք
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აერთიანებენ მჟავებისა და

միավորում են թթուների և

ამინების თვისებებს.

ամինների հատկությունները:

ამონალი ამონიუმის ნიტრატის,

ԱՄՈՆԱԼ` ամոնիումի նիտրատի,

ალუმინის და ნახშირის

ալյումինի և ածխի փոշու

ფხვნილის ნარევი.

խառնուրդ:

ამონიტი ფეთქებადი ნარევი,

ԱՄՈՆԻՏ` պայթուցիկ խառնուրդ,

რომელიც შეიცავს ამონიუმის

որ պարունակում է ալյումինի

ნიტრატს

նիտրատ:

ამორფული (ბერძნ.) უფორმო,

ԱՄՈՐՖ (հուն.)` անձև, ոչ

არაკრისტალური.
ამპერი ელექტრული დენის

բյուրեղային:
ԱՄՊԵՐ` էլեկտրական հոսանքի

ერთეული SI-სისტემაში.
ამფოტერული ოქსიდები

միավոր ՄՀ-ում:
ԱՄՖՈՏԵՐ ՕՔՍԻԴՆԵՐ` օքսիդներ,

ოქსიდები, რომლებიც

որոնք ցուցաբերում են և՛

რეაგირებენ როგორც

թթվային, և՛ հիմնային

მჟავეებთან, ისე ტუტეებთან.

հատկություններ:

ამფოტერული ჰიდროქსიდები

ԱՄՖՈՏԵՐ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴՆԵՐ`

ჰიდროქსიდები, რომლებიც

հիդրօքսիդներ, որոնք

რეაგირებენ როგორც

ցուցաբերում են և՛ թթվային, և՛

მჟავებთან, ისე ტუტეებთან.

հիմնային հատկություններ:

ანალიზი [ბერძ. analysis დაშლა]

ԱՆԱԼԻԶ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

რისამე შესწავლა მისი

[հուն. analysis տարրալուծում]`

ნაწილებად დაშლის გზით

որևէ բանի ուսումնասիրում`

(შდრ. სინთეზი).

նրա տարրալուծման միջոցով
(հմմտ. սինթեզ):

ანილინი (ძველინდური

ԱՆԻԼԻՆ`անգույն, յուղային,

„შავლურჯი“) უფერო,

թունավոր հեղուկ,
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ზეთოვანი, შხამიანი სითხე,

օգտագործվում է այսպես

იყენებენ ე.წ.ანილინის

կոչված անիլինի ներկերի և

საღებავების და წამლების

դեղերի պատրաստման համար:

დასამზადებლად.
ანიონი უარყოფითად დამუხტული

ԱՆԻՈՆՆԵՐ` բացասական

იონი.
ანოდი დადებითად დამუხტული

լիցքավորված իոններ:
ԱՆՈԴ` դրական լիցքավորված

ელექტროდი.
ანტიფრიზი (ბერძნ . „ანტი“

էլեկտրոդ:
ԱՆՏԻՖՐԻԶ (հուն. «անտի» հակա,

საწინააღმდეგო, ლათ. „ფრეზე“

լատ. «freze» սառչել)`

გაყინვა) ნაკლებადყინვადი

հակասառիչ, պակաս սառչող

სითხე.

հեղուկ:

ანტრაციტი (ბერძნ. anthrax „ნახში-

ԱՆՏՐԱՑԻՏ (հուն. anthrax

რი“) საუკეთესო ხარისხის ქვა-

«ածուխ»)` լավագույն որակի սև

ნახშირი შავი ფერისა; მკვრივია

գույնի, պինդ, փայլուն

და ლითონისებრ პრიალა.

քարածուխ:

ანჰიდრიდი (ბერძნ. an და hudōr

ԱՆՀԻԴՐԻԴ (հուն. an և hudōr

უარყ. ნაწილაკი და „წყალი“)

բացաս. մասնիկ և «ջուր»)`

ჟანგბადიანი ნაერთი,

թթվածնային միացություն, որը

რომელიც წყალთან

ջրի հետ միանալով տալիս է

შეერთებით იძლევა მჟავას.

թթու:

აპატიტი მინერალი, რომელიც

ԱՊԱՏԻՏ` միներալ, կալցիումի

შედგება ფოსფორმჟავა

ֆոսֆորաթթվային աղ,

კალციუმის, ფტორისა და

պարունակում է փոփոխական

ქლორისაგან. გამოიყენება

քանակությամբ ֆտոր և քլոր:

სასუქად.

Օգտագործվում է որպես
պարարտանյութ:
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არაელექტროლიტები ნივთიერე-

ՈՉ ԷԼԵԿՏՐՐՈԼԻՏՆԵՐ` նյութեր,

ბები, რომელთა წყალხსნარები

որոնց ջրային լուծույթները կամ

ან ნალღობები ელექტრულ

հալույթները էլեկտրական

დენს არ ატარებენ.

հոսանք չեն փոխանցում:

არაერთგვაროვანი ნარევი ნარე-

ՈՉ ՄԻԱՏԱՐՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴ`

ვი, რომელშიც თვალით ან მიკ-

խառնուրդ, որում աչքով կամ

როსკოპით შესაძლებელია

մանրադիտակով հնարավոր է

შემადგენელი ნივთიერებების

տարբերակել բաղադրիչ

გარჩევა გარჩევა

նյութերը:

არამეტალები ქიმიური ელემენტე-

ՈՉ ՄԵՏԱՂՆԵՐ` քիմիական

ბის ერთი ნაწილი (H, B, C, Si, N,

տարրերի մի մասը ` (H, B, C, Si,

P, As, O, S, Se, Te, F, CL, Br, I,

N, P, As, O, S, Se, Te, F, CL, Br, I,

At). არამეტალების ატომების

At): Ոչ մետաղները ատոմների

გარე ელექტრონულ შრეზე 4-7

արտաքին էլեկտրոնային

ელექტრონია (გამონაკლისია H

թաղանթներում ունեն 4-7

და B). დასრულებული ელექტ-

էլեկտրոն (բացառություն են H-

რონული გარსის წარმოსაქმნე-

ը և B -ը):

ლად არამეტალებს შეუძლია

կարող են միացնել էլեկտրոններ

როგორც ელექტრონების მიერ-

և առաջացնել անիոններ:

Նրանց ատոմները

თება, ისე გაცემა (გამონაკლისია F).
არაპოლარული კოვალენტური

ՈՉ ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ ԿՈՎԱԼԵՆՏ

ბმა კოვალენტური ბმა,

ԿԱՊ` կովալենտ կապ, որ

რომელიც აღიძვრება ერთი და

առաջանում է միևնույն տարրի

იმავე ელე-მენტის ან ერთნაირი

կամ միանման էլեկտրաբացա-

ელექტ-როუარყოფითობის

սականություն ունեցող

მქონე ელემენტების ატომებს

տարրերի ատոմների միջև:
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შორის.
არომატული ნახშირწყალბადები

ԱՐՈՄԱՏԻԿ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ`

ბენზოლის ბირთვის შემცველი

բենզոլի միջուկ պարունակող

ნახშირწყალბადები, სასიამოვ-

ածխաջրածիններ` հաճելի

ნო სუნის მქონე.

բույրով:

ასოციაცია (ლათ.) შერწყმა,

ԱՍՈՑԱՑՈՒՄ (լատ.)` միացում,

შეერთება.
ასტატი (ბერძნ. „უმდგრადი“). პე-

միավորում:
ԱՍՏԱՏ (հուն. «անկայուն»)`

რიოდული სისტემის მე-6 პერი-

պարբերական համակարգի 6-րդ

ოდის, მე-17 ჯგუფის ქიმიური

պարբերության, 17-րդ խմբի

ელემენტი (მოკლე ძველი

քիմիական տարր (ըստ հին

ფორმის მიხედვით VII ჯგუფის

համառոտ ձևի` VII խմբի

მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტი),

գլխավոր ենթախմբի տարր),

აღინიშნება სიმბოლოთი At

քիմիական նշանը` At (լատ.

(ლათ. Astatium). ის რადიო-

Astatium): Այն ռադիոակտիվ է:

აქტიურია. ასტატის მოლეკულა

Աստատի մոլեկուլը երկատոմ է

ორატომიანია (ფორმულა At2).

(բանաձևը`At2):

ატომბირთვი ატომის დადებითად

ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿ` ատոմի դրական

დამუხტული ნაწილი, კონცენტ-

լիցքավորված մաս, ատոմի

რირებულია ატომის ცენტრში.

կենտրոնական մասը, նրա

მის შედგენილობაში შედის

կազմի մեջ են մտնում

პროტონები და ნეიტრონები.

պրոտոններ և նեյտրոններ:

ატომთა ელექტრონული აღნაგობა ԱՏՈՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
(სქემა) რომელიც გამოსახავს

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ (ՍԽԵՄԱՆ )`

ელექტრონების განაწილებას

արտահայտում է էլեկտրոնների

ენერგეტიკულ დონეებზე.

բաշխումը ըստ էներգետիկ
մակարդակների:
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ატომი ქიმიურად განუყოფელი

ԱՏՈՄ` քիմիական տարրի

უმცირესი ნაწილაკი, რომელიც

անբաժանելի նվազագույն

შედის მარტივი და რთული

մասնիկ, որը մտնում է պարզ և

ნივთიერებების შემადგენლო-

բարդ նյութերի կազմի մեջ:

ბაში. შედგება დადებითად

Կազմված է դրական

დამუხტული ბირთვისა და

լիցքավորված միջուկից և

უარყოფითად დამუხტული

բացասական էլեկտրոնային

ელექტრული გარსისაგან.

ամպից:

ატომის ელექტრონულ-გრაფიკუ-

ԱՏՈՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱ-ԳՐԱՖԻԿԱ-

ლი ფორმულა გამოსახავს

ԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԸ` արտացոլում

ელექტრონების განაწილებას

է էլեկտրոնների բաշխումը

ორბიტალზე მათი სპინების

օրբիտալի վրա` ցույց տալով

მიმართულების ჩვენებით.

դրանց սպիների ուղղությունը:

ატომის ელექტრონული

ԱՏՈՄԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԱՆԱ-

ფორმულა ფორმულა, რომე-

ՁԵՎ` բանաձև, որն արտացո-

ლიც ასახავს ატომში ელექ-

լում է ատոմի մեջ էլեկտրոնների

ტრონების განაწილებას

բաշխումը էներգետիկական

ენერგეტიკულ ქვედონეებზე.

ենթամակարդակների վրա:

ატომური კრისტალური

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ

სტრუქტურა კრისტალური

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` բյուրեղային

სტრუქტურა, რომლის კვანძებში

կառուցվածք, որի հանգույցն-

მოთავსებულია ატომები.

երում տեղ են գտել ատոմներ:

ატომური მასური რიცხვი მოცე-

ԱՏՈՄԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԹԻՎ`

მული ქიმიური ელემენტის

տրված քիմիական տարրի

იზოტოპის ატომურ მასასთან

իզոտոպի ատոմային

ყველაზე ახლოს მდგომი

զանգվածին ամենից մոտ

მთელი რიცხვი, რომელიც

գտնվող ամբողջ թիվ`
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განისაზღვრება პროტონებისა

պրոտոնների և նեյտրոնների

და ნეიტრონების ჯამით.

ընդհանուր քանակը:

ატომური ნომერი რიცხვი, რომე-

ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱԹԻՎ` թիվ,

ლიც გვიჩვენებს პროტონების

որն արտահայտում է

რაოდენობას ელემენტის ატომ-

պրոտոնների թիվը տարրի

ში და ელემენტის ადგილს პე-

ատոմում և տարրի տեղը

რიოდულ სისტემაში.

պարբերական համակարգում:

აქატი მინერალი, ნახევრად ძვირ-

ԱԳԱՏ` միներալ, կիսաթանկարժեք

ფასი ქვა, კვარცის ნაირსახეობა.

քար, կվարցի տարատեսակ:

მისგან აკეთებენ ლაბორატო-

Նրանից պատրաստում են

რიულ, ზუსტ ქიმიურ სასწორებს.

լաբորատոր և ճշգրիտ
քիմիական կշեռքներ:

აქტივაციის ენერგია მინიმალური

ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ`

ენერგია, რომელიც სჭირდება

էներգիայի նվազագույն քանակ,

ნაწილაკებს, რათა მათი დაჯა-

որը պետք է ունենան

ხებისას დაიწყოს ქიმიური რეაქ-

մասնիկները քիմիական տվյալ

ცია. ამ ენერგიის მატარებელ

ռեակցիայի մեջ մտնելու համար:

ნაწილაკებს აქტიური ნაწილა-

Այս էներգիան կրող

კები ჰქვია.

մասնիկները ակտիվ մասնիկներ
են կոչվում:

აქტინოიდები ქიმიური ელემენ-

ԱԿՏԻՆՈԻԴՆԵՐ` քիմիական

ტებისაგან შემდგარი ოჯახი

տարրերից (մետաղներից)

მენდელეევის ელემენტთა

բաղկացած ընտանիք Մենդելեևի

პერიოდულ სისტემაში.

պարբերական համակարգում:

აღდგენა ა) ელექტრონის

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ` ա) էլեկտրոնի

მიერთების პროცესი ბ) მარტივი

միացման պրոցես, 2) պարզ
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ნივთიერებების მიღების რეაქ-

նյութեր ստանալու

ციები მათი შესაბამისი რთული

ռեակցիաներ` դրանց

ნივთიერებების (ძირითადად

համապատասխան բարդ

ოქსიდების) გარდაქმნის

նյութերի (հիմնականում

შედეგად.

օքսիդների) փոխակերպման
հետևանքով:

აღმდგენლები ა) ატომები (ატომთა

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԻՉՆԵՐ` ա) ատոմներ

ჯგუფები), რომლებიც გასცემენ

(ատոմների խմբեր), որոնք

ელექტრონებს ანუ იჟანგებიან;

էլեկտրոններ են տրամադրում,

ბ) ნივთიერებები, რომლებიც

այսինքն` օքսիդանում են, բ)

ოქსიდებთან ურთიერთქმედე-

նյութեր, որոնք օքսիդների հետ

ბისას წარმოქმნიან მარტივ ნივ-

փոխազդեցության ժամանակ

თიერებებს (H2, C, CO, Al და

առաջացնում են պարզ նյութեր

სხვ.).

(H2, C, CO, Al և այլ):

აცეტატი ძმარმჟავას მარილი.

ԱՑԵՏԱՏ` քացախաթթվի աղ:

ბარიტი „მძიმე“ მინერალი,

ԲԱՐԻՏ` «ծանր միներալ, բարիումի

ბარიუმის ბუნებრივი სულფატი.
ბარიუმი (ბერძ. barys „მძიმე“) ქიმი-

բնական սուլֆատ:
ԲԱՐԻՈՒՄ ( հուն. βαρύς - ծանր)`

ური ელემენტი, ვერცხლისფერი

քիմիական տարր, արծաթագույն

რბილი ლითონი; მის ნაერთებს

փափուկ մետաղ, նրա միացու-

იყენებენ რენტგენის დანადგა-

թյունները կիրառում են ռենտ-

რებში და ბირთვულ რეაქტორ-

գեն սարքավորումներում և

ებში, მის მარილებს - მრეწვე-

միջուկային ռեակտորներում,

ლობასა და მედიცინაში.

նրա աղերը` արդյունաբերության և բժշկության մեջ:

ჰაფნიუმი მენდელეევის პერიო-

ՀԱՖՆԻՈՒՄ` Մենդելեևի

დული სისტემის IV ჯგუფის მძი-

պարբերական համակարգի IV
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მე ძნელად დნობადი მოვერც-

խմբի ծանր դժվարահալ

ხლისფრო-თეთრი ფერის ლი-

սպիտակ-արծաթավուն մետաղ

თონია, ატომური ნომერია 72

է, ատոմային համարն է 72,

და აღინიშნება სიმბოლოთი Hf.

նշանն է` Hf:

ბენზოლი (ლათ. „სურნელოვანი

ԲԵՆԶՈԼ (լատ. «արոմատիկ խեժ» )`

ფისი“) უფერო, სპეციფიკური

անգույն, յուրահատուկ հոտով,

სუნის მქონე საწვავი სითხე,

վառելիքի որակի լավացման

რომელსაც იღებენ ქვანახშირის

հավելանյութ, որը ստանում են

ან ნავთობის გამოხდით.

քարածխի կամ նավթի թորման
հետևանքով:

ბერთოლეს მარილი ქლოროვან-

ԲԵՐՏՈԼԵՏՅԱՆ ԱՂ` քլորաթթու

მჟავე კალიუმის (თეთრი კრის-

կալիումի (սպիտակ բյուրեղային

ტალური ფხვნილის) ძველი

փոշու) հին անվանումը, փոշին

სახელწოდება; ფხვნილს იყე-

կիրառում են բժշկության մեջ և

ნებენ მედიცინასა და ტექნიკაში.

տեխնիկայում: Հոմանիշը`

Synonym: კალიუმქლორატი.

կալիումքլորատ:

ბერთოლიდები ცვალებადი შედ-

ԲԵՐԹՈԼԻԴՆԵՐ` փոփոխական

გენილობის ქიმიური ნაერთები,

կազմության քիմիական

ფრანგი ქიმიკოსის Berthollet-ს

միացություններ, ֆրանսիացի

(1748-1822 წწ.) გვარის მიხედ-

քիմիկոս Berthollet- ի (1748-1822

ვით.

թթ.) ազգանվան հիման վրա:

ბერილი (bērillos) 1. სილიკატების

ԲԵՐԻԼՈՍ (bērillos) 1. Սիլիկատն-

ჯგუფის მინერალი, რომლის-

երի խմբի միներալ, որից

განაც იღებენ ბერილიუმს; 2.

ստանում են բերիլիում: 2.

სხვადასხვა ფერის გამჭვირ-

Տարբեր գույնի թափանցիկ

ვალე ძვირფასი თვალი (ბივრი-

թանկարժեք ակ (բիվրիլ,

ლი, აკვამარინი, ზურმუხტი და

ակվամարին, զմրուխտ և այլ):
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სხვ.).
ბერილიუმი ქიმიური ელემენტი,

ԲԵՐԻԼԻՈՒՄ ` քիմիական տարր,

მოვერცხლისფრო ლითონი,

արծաթամոխրագույն մետաղ,

მეტად მსუბუქი და მაგარი;

շատ թեթև և պինդ: Կիրառում են

იყენებენ ზოგი შენადნობის

որպես որոշ համաձուլվածքների

შემადგენელ ნაწილად და სხვ.

բաղադրիչ մաս:

ბერკელიუმი რადიოაქტიური ქიმი-

ԲԵՐԿԵԼԻՈՒՄ` ռադիոակտիվ

ური ელემენტი, რომელიც

քիմիական տարր, որը

მიეკუთვნება აქტინიდებს;

պատկանում է ակտինիդներին,

მიღებულია ხელოვნურად 1950

ստացվել է արհեստականորեն

წ. სახელი ეწოდა აღმოჩენის

1950 թ.: Անվանումը ստացել է

ადგილის - ქ. ბერკლის (Berke-

հայտնագործության վայրի`

ley, ამერიკის შეერთებულ შტა-

ք.Բերկլիի (Berkeley, Ամերիկայի

ტებში) - სახელის მიხედვით.

Միացյալ Նահանգներ) անունից:

ბორი (bor(ax)) ქიმიური ელემენტი,

ԲՈՐ (bor(ax))` քիմիական տարր,

რომელიც შედის ბევრი

որը մտնում է շատ միներալների

მინერალის შემადგენლობაში.

կազմության մեջ:

ბორის მჟავა თეთრი კრისტალური

ԲՈՐԱԹԹՈՒ` սպիտակ, ջրում

ნივთიერება, რომელიც წყალში

լուծվող բյուրեղային թթու,

იხსნება; ფართოდ იყენებენ

լայնորեն կիրառվում է

მედიცინაში როგორც ანტისეპ-

բժշկության մեջ, որպես

ტიკურ საშუალებას.

անտիսեպտիկ:

ბეტა ნაწილაკები, რომლებსაც

ԲԵՏԱ` մասնիկներ, որոնք ռադի-

რადიაქტიური ელემენტები

ոակտիվ մասնիկներ են ճառա-

გამოასხივებენ ატომგულიდან;

գայթում ատոմի միջուկից,

იგივეა, რაც ელექტრონი.

նույնն է, ինչ էլեկտրոն:

ბეტა ნაწილაკები, რომლებსაც

ԲԵՏԱ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ` մասնիկներ,
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რადიაქტიური ელემენტები

որոնք ռադիոակտիվ մասնիկներ

გამოასხივებენ ატომგულიდან;

են ճառագայթում ատոմի միջու-

იგივეა, რაც ელექტრონი.

կից, նույնն է, ինչ էլեկտրոն:

ბიპოლარული ორპოლუსიანი.

ԲԻՊՈԼՅԱՐ` երկբևեռ:

ბმები იხ. ქიმიური ბმები.

ԿԱՊԵՐ` տե՛ս քիմիական կապեր:

ბოქსიტი ნალექი ქანი, ალუმინის

ԲՈՔՍԻՏ` նստվածքային ապար,

საუკეთესო მადანი.

ալյումինի լավագույն հանքաքար:

ბრომი ქიმიური ელემენტი, არამე-

ԲՐՈՄ` քիմիական տարր, ոչ

ტალი, რუხ-მოწითალო სითხე.

մետաղ, մոխրա-կարմրավուն
հեղուկ:

ბრომიდები ბრომის ნაერთები

ԲՐՈՄԻԴՆԵՐ` բրոմի միացություն-

მეტალებთან.
ბუნებრივი აირი აირთა ნარევი,

ներ մետաղների հետ:
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶ` գազային

რომელსაც მოიპოვებენ

միացություն,

დედამიწის წიაღიდან.

են երկրագնդի ընդերքից:

ძირითადი ნაწილია მეთანი.

Հիմնական մասն է մեթանը:

ბუტანი ორგანული ნაერთი, შედის

որ հայթայթում

ԲՈՒԹԱՆ` օրգանական

ბუნებრივი გაზისა და ნავთობის

միացություն, մտնում է բնական

შემადგენლობაში. პროპანთან

գազի և նավթի կազմության մեջ:

ერთად იყენებენ, როგორც

Պրոպանի հետ կիրառում են

გაზისებრ სათბობს.

որպես գազանման վառելանյութ:

გაზოილი ნავთობის გამოხდის

ԳԱԶՈՅԼ` նավթի թորումից

თხევადი პროდუქტი.
გალიუმი ქიმიური ელემენტი,

ստացվող հեղուկ վառելիք:
ԳԱԼԻՈՒՄ` քիմիական տարր,

იშვიათი ლითონი თეთრი

սպիտակ գույնի հազվագյուտ

ფერისა.

մետաղ:
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გამოფიტვა სხვადასხვა ფიზიკური,

ՀՈՂՄԱՀԱՐՈՒՄ` տարբեր

ბიოლოგიური და ქიმიური

ֆիզիկական, կենսաբանական և

ფაქტორებით გამოწვეული

ֆիզիկական գործոններով

პროცესი, რომელიც იწვევს

հարուցված գործընթաց, որն

ქანების დაშლას.

առաջացնում է ապարների
քայքայոմ:

გამხსნელი ხსნარის შემადგენელი

ԼՈՒԾԻՉ` լուծույթը կազմող

კომპონენტი, რომლის

բաղադրիչ, որի համապա-

შესაბამის აგრეგატულ

տասխան ագրեգատային

მდგომარეობაშია ხსნარი.

վիճակում է լուծույթը:

გახსნილი ნივთიერების მასური

ԼՈՒԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԻ ԶԱՆԳՎԱԾԱ-

წილი (w) იხ.მასური წილი.

ՅԻՆ ԲԱԺԻՆ (w)` տե՛ս`զանգվածային բաժին:

გახსნის სითბო სითბოს (ენერგიის)

ԼՈՒԾՄԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ` ջեր-

რაოდენობა, რომელიც

մության (էներգիայի) քանակ, որ

გამოიყოფა ან შთაინთქმება

անջատվում է կամ կլանվում

ერთი მოლი ნივთიერების დიდ

մեկ մոլ նյութը մեծ

რაოდენობა წყალში გახსნისას.

քանակությամբ ջրի մեջ լուծելիս:

გენეტიკა (ბერძნ.) წარმოშობა.

ԳԵՆԵՏԻԿԱ (հուն.)` ծագում:

გერმანიუმი ქიმიური ელემენტი,

ԳԵՐՄԱՆԻՈՒՄ` քիմիական տարր,

ღია ნაცრისფერი მყიფე

բաց մոխրագույն, փխրուն

ლითონი; იყენებენ

մետաղ, կիրառվում է

რადიოტექნიკაში და სხვ.

ռադիոտեխնիկայում և այլ:

გლიცერინი (ძველბერძნ. „ტკბი-

ԳԼԻՑԵՐԻՆ (հին հուն. «քաղցր»)`

ლი“) გამჭვირვალე, უსუნო,

թափանցիկ, անհոտ, անգույն,

უფერო, სიროფისმაგვარი

մածուցիկ քաղցր հեղուկ, 1,2,3

ტკბილი სითხე, 1,2,3 პროპან-

պրոպանտրիոլ, եռատոմ
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ტრიოლი, სამატომიანი სპირტი,

սպիրտ, կիրառվում է

გამოიყენება კოსმეტიკაში,

կոսմետիկայում, բժշկության

მედიცინაში.

մեջ:

გლუკოზა (ლათ. „ტკბილი“, „ყურ-

ԳԼՅՈՒԼՈԶԱ (լատ. «քաղցր»,

ძნის შაქარი“) ერთ-ერთი ყვე-

«խաղողի շաքար»)` ամենա-

ლაზე გავრცელებული მონოსა-

տարածված մոնոսախարիդը

ქარიდი ჰექსოზების ჯგუფიდან.

հեքսոզների խմբից:

გრაფიტი (ლათ. „გრაფა“ ვწერ,

ԳՐԱՖԻՏ (լատ. «գրաֆա» գրում եմ,

დამწერი) მინერალი თვითნა-

գրող)` միներալ, բնածին

ბადი ელემენტების კლასიდან.

մետաղների դասից: Այն

ის ნახშირბადის ერთ-ერთი

ածխածնի ալոտրոպ ձևափո-

ალოტროპიული სახესხვაობაა,

խություններից մեկն է, ունի

სტრუქტურით ფენოვანი,

շերտավոր կառուցվածք:

შედგება ნახშირბადის ატომების

Կազմված է ածխածնի ատոմն-

ექვსკუთხა ფენებისაგან.

երի վեցանկյուն շերտերից:

გუდრონი (ფრანგ. „კუპრი“) 1. ფი-

ԿՈՒՊՐ (ֆրանս. «կուպր»)` 1. Ձյութ,

სი, რომელსაც იღებენ ბიტუმო-

որ ստացվում է բիտումային

ვანი ქანების გამოხარშვით,

ապարների ջերմային

იყენებენ უმთავრესად საგზაო

մշակմամբ, հիմնական

მშენებლობაში. 2. ნარჩენები,

կիրառում են ճանապարհային

მიღებული ნავთობსახდელ

շինարարության մեջ: 2.

ქარხნებში; წარმოადგენს სპე-

Թափոններ` ստացված նավթի

ციალური საცხები ზეთების

թորման գործարաններում,

ნედლეულს.

հանդիսանում է հատուկ
քսուկային յուղերի հումք:

დადებითი კატალიზატორი კატა-

ԴՐԱԿԱՆ ԿԱՏԱԼԻԶԱՏՈՐ`

ლიზატორი, რომელიც ზრდის

կատալիզատոր, որն
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ქიმიური რეაქციის სიჩქარეს.

ավելացնում է քիմիական
ռեակցիայի արագությունը:

დანალექი ქანი წარმოიქმნება უხს-

ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՊԱՐ`

ნადი ნაწილაკების დაწნეხვით.

առաջանում է չլուծվող
մասնիկների կարծրացմամբ:

დაჟანგულობის ხარისხი მუხტი,

ՕՔՍԻԴԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ` լիցք,

რომელიც ექნებოდათ ატომებს

որ կունենային ատոմները

ნივთიერებებში იმ პირობით,

նյութի մեջ այն պայմանով, եթե

რომ ატომებს შორის განხორ-

ատոմների մեջ յուրաքանչյուր

ციელებული ყოველი პოლარუ-

զուգահեռ կապը լիներ իոնային:

ლი ბმა იონური იყოს. სხვაგვა-

Այլ կերպ օքսիդացման

რად, დაჟანგულობის ხარისხი

աստիճանը ցույց է տալիս, թե

გვიჩვენებს, რამდენი ელექტ-

քանի էլեկտրոն է ընդունել կամ

რონი აქვს მიერთებული ან

տրամադրել ատոմը քիմիական

გაცემული ატომს ნაერთის წარ-

կապեր առաջացնելիս`

მოქმნისას ზემოთ მოტანილი

վերոբերյալ պայմանա-

პირობითობის გათვალისწინე-

կանության նախատեսմամբ:

ბით.
დარიშხანი მენდელეევის პერიო-

ԱՐՍԵՆ կամ ՄԿՆԴԵՂ` Մենդե-

დული სისტემის მეოთხე პერიო-

լեեւի պարբերական համակար-

დის მეხუთე ჯგუფის მთავარი

գի չորրորդ պարբերության

ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტია,

հինգերորդ խմբի, գլխավոր

ატომური ნომერია 33, აღინიშ-

ենթախմբերի քիմիական տարր,

ნება სიმბოლოთი As. მარტივი

ատոմային համարը 33,

ნივთიერება წარმოადგენს ფო-

արտահայտվում է As նշանով:

ლადისფერ მყიფე ნახევარ-

Պարզ պողպա-տանման փխրուն

ლითონ მეტალოიდს.

կիսամետ-աղային մետալոիդ:
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დაშლის რეაქციები რეაქციები,

ՔԱՅՔԱՅՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ`

რომლის დროს ერთი ნივთი-

ռեակցիաներ, որոնց ժամանակ

ერების მოლეკულებისგან

մի նյութի մոլեկուլներից

წარმოიქმნება ორი ან მეტი

առաջանում են երկու կամ

ნივთიერების მოლეკულა.

ավելի նյութի մոլեկուլներ:

დაწდომა წყალში უხსნადი მინა-

ՆՍՏՎԱԾՔ ՏԱԼԸ` ջրի մեջ չլուծվող

რევების ჭურჭლის ფსკერზე

միներալների ամանի հատակին

დალექვა.

նստելը:

დედამიწის ქერქი დედამიწის ზედა

ԵՐԿՐԱԿԵՂԵՎ` երկրագնդի

მყარი ნაწილი.
დეიტერიუმი (ბერძნ. „მეორე“) მძი-

արտաքին կարծր թաղանթ:
ԴԵՅՏԵՐԻՈՒՄ (հուն. «երկրորդ»)`

მე წყალბადი, წყალბადის სტა-

ծանր ջրածին, ջրածնի կայուն

ბილური იზოტოპი, რომელიც

իզոտոպ, որը պարունակում է 1

შეიცავს 1პროტონს და 1 ნეიტ-

պրոտոն և 1 նեյտրոն, նշանն է`

რონს, აღინიშნება D, ჟანგბად-

D, թթվածնի հետ միանալով

თან შეერთებისას გვაძლევს

տալիս է «ծանր ջուր»:

„მძიმე წყალს“.
დეკა (ბერძნ.) ათი.

ԴԵԿԱ (հուն.)` տասը:

დეკანტაცია „გამოწურვა“ სითხი-

ԴԵԿԱՆՏԱՑԻԱ «քամել» ` հեղուկից

დან ნალექის გამოყოფის ლა-

նստվածքի անջատման լաբո-

ბორატორიული და ტექნიკური

րատոր և տեխնիկական միջոց:

ხერხი.
დეტონაცია (ფრანგ.) ფეთქებადი

ԴԵՏՈՆԱՑԻԱ (ֆրանս.)

ნივთიერების მეყსეული

անդրպայթյուն` պայթուցիկ

აფეთქება, რაც გამოწვეულია

նյութի հանկարծակի պայթելը,

სხვა ნივთიერების აფეთქებით

ինչը հարուցվում է այլ նյութերի

ან დარტყმით.

պայթյունով կամ հարվածով:
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დეფორმაცია (ლათ. „დამახინ-

ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ (լատ. «այլա-

ჯება“) ფორმის შეცვლა.
დექსტრინი (ლათ.) სახამებლის

նդակում»)` ձևի փոփոխություն:
ԴԵՔՍՏՐԻՆ (լատ)` օսլայանաման,

პროდუქტი, ერთგვარი წებო,

սոսնձատիպ մթերք, որ

იყენებენ მრეწველობის

կիրառում են արդյունաբերությ-

სხვადასხვა დარგში.

ան տարբեր բնագավառներում:

დიელექტრიკული შეღწევადობა

ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿ ԹԱՓԱՆՑԵԼԻՈՒ-

() გვიჩვენებს თუ რამდენჯერ

ԹՅՈՒՆ ()` ցույց է տալիս, թե

მცირდება მიზიდულობა

քանի անգամ է նվազում

დამუხტულ ნაწილაკებს შორის

ձգողությունը լիցքավորված

ვაკუუმთან შედარებით.

մասնիկների միջև` վակուումի
համեմատ:

დიენური ნახშირწყალბადები ორი

ԴԻԵՆԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱ-ԾԻՆ-

ორმაგი ბმის შემცველი

ՆԵՐ`երկու կրկնակի կապով

ნახშირწყალბადები. მათი

ածխաջրածիններ: Դրանց

ზოგადი ფორმულაა CnH2n-2.

ընդհանուր բանաձևն է` CnH2n-2:

დინამიტი (ბერძნ. „ძალა“) ფეთქე-

ԴԻՆԱՄԻՏ (հուն. «ուժ»)`

ბადი ნივთიერება, შექმნილ იქნა

պայթուցիկ նյութ, ստեղծվել է

ნობელის მიერ 1859 წ ტრინი-

1859 թ. Ալֆրեդ Նոբելի կողմից`

ტროგლიცერინისა და კაჟმიწის

տրինիտրոգլիցերինի և

შერევისას. გამოიყენებოდა

կայծքարահողի միացությամբ:

სამხედრო და სამთომომპო-

Օգտագործվում էր ռազմական և

ვებელ საქმეში.

հանքարդյունաբերության
գործում:

დიპოლი (ორპოლუსიანი). ერთ-

ԴԻՊՈԼ (երկբևեռ)`

մեծությամբ

გვარი სიდიდის, მაგრამ ნიშნის

հավասար և նշանով տարբեր

მიხედვით საპირისპირო ორი

երկու լիցքեր են, որոնց միջև
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ელექტრული მუხტი ერთმანეთ-

հեռավորությունը շատ փոքր է՝

თან ახლო მანძილზე

համեմատած դիտման կետից

განლაგებული.

հեռավորության հետ։

დისაქარიდები ნახშირწყლები,

ԴԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ` ածխաջրեր,

რომლებიც ორი მოლეკულა

որոնց կապի առաջացմանը

მონოსაქარიდის გადაბმით

մասնակցում են երկու

მიიღება.

մոնոսախարիդային խմբեր:

დისოციაციის ხარისხი () ელექ-

ԴԻՍՈՑԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ()`

ტროლიტის ხსნარში დისოცი-

էլեկտրոլիտի լուծույթում

რებული მოლეკულების რაო-

դիսոցացված մոլեկուլների թվի

დენობის შეფარდება გახსნილი

հարաբերությունը լուծված

ელექტროლიტის მოლეკულე-

էլեկտրոլիտի մոլեկուլների

ბის რაოდენობასთან. გამოისა-

քանակի հետ: Արտահայտվում է

ხება ერთეულის ნაწილებით ან

միավորի մասերով կամ

პროცენტებით

տոկոսներով:

დისტილატი (ლათ. „ფრაქცია“,

ԴԻՍՏԻԼԱՏ, ԹՈՐԻՉ (լատ. «ֆրա-

„ნაწილი“) დისტილაციის

կցիա», «մաս») դիստիլյացիայի

(გამოხდის) თხევადი პროდუქ-

(թորելու) մթերք: Օրինակ`

ტი. მაგ., ნავთობის დისტილა-

նավթի

ტებია: ნავთი, ბენზინი და სხვ.

են`կերոսինը, բենզինը և այլն:

დისტილაცია (ლათ.) გამოხდა,

ԴԻՍՏԻԼՅԱՑԻԱ (լատ.)` թորում,

გადადენა, წვეთების გამოყოფა.
დიფუზია განბნევა, ერთი ნივთიე-

թորիչներ

կաթիլների անջատում:
ԴԻՖՈԻԶԻԱ` տարածում, շփվող

რების ატომების ან მოლეკულე-

նյութերի փոխադարձ

ბის თანდათანობითი შეღწევა

ներթափանցումը մասնիկների

მეორე ნივთიერების ატომების

ջերմային շարժման հետևանքով:

(მოლეკულების) შუალედებში.
24

ეგზოთერმული რეაქცია სითბოს

ԷԿԶՈԹԵՐՄԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱ` ջերմո-

(ენერგიის) გამოყოფით მიმდი-

ւթյան (էներգիայի) անջատումով

ნარე ქიმიური რეაქცია.

ընթացող ռեակցիա:

ეკვივალენტი (ლათ.) ერთნაირი

ԷԿՎԻՎԱԼԵՆՏ, ՀԱՄԱՐԺԵՔ

ძალის მქონე.
ელასტიკური (ბერძნ.) დრეკადი,

(լատ.)` միանման ուժ ունեցող:
ԷԼԱՍՏԻԿ, ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ (հուն.)`

მოქნილი.
ელექტროლიზი ჟანგვა-აღდგენის

դյուրաթեք, ճկուն:
ԷԼԵԿՏՐՈԼԻԶ` օքսիդավերակա-

რეაქციები, რომლებიც მიმდი-

նգնման ռեակցիաներ, նյութի

ნარეობენ ელექტროდებზე

քայքայում էլեկտրոլիտի

ელეტროლიტის წყალხსნარში

հոսանքով: Իոնները ստանում

მუდმივი ელექტრული დენის

են ուղղորդված շարժում, երբ

გატარებისას.

էլեկտրոլիտի լուծույթը կամ
հալույթը տեղավորում են
էլ.դաշտում:

ელექტროლიტები ნივთიერებები,

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐ` նյութեր, որոնց

რომელთა წყალხსნარები ან

ջրային լուծույթները կամ

ნალღობები ელექტრულ დენს

հալույթները էլեկտրական

ატარებენ.

հոսանք են փոխանցում:

ელექტროლიტური დისოციაცია

ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ԴԻՍՈՑԱ-

ელექტროლიტის წყალში გახს-

ՑՈՒՄ` էլեկտրոլիտները ջրի

ნისას იონებად დაშლის

մեջ լուծելիս իոնների տրոհման

პროცესი.

գործընթաց:

ელექტრონი ატომის შემადგენელი

ԷԼԵԿՏՐՈՆ` ատոմի բաղադրու-

უარყოფითი მუხტის მქონე

թյան մեջ մտնող բացասական

ნაწილაკი, რომლის მასა

լիցք ունեցող մասնիկ, որի

წყალბადის ატომის მასის

զանգվածը ջրածնի ատոմի
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1/1840 ნაწილია.
ელექტრონული შრე დაახლოებით

1/1840 մասն է:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏ` մոտավոր-

ერთნაირი ენერგიის ორბიტა-

ապես միանման էներգիա ունեց-

ლების ერთობლიობა.

ող օրբիտալների միասնություն:

ელექტროუარყოფითობა ახასი-

ԷԼԵԿՏՐԱԲԱՑԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ათებს ატომის მიერ ელექტრო-

`բնութագրում է մոլեկուլում

ნის მიზიდვის უნარს, ანუ სწრაფ-

ատոմի էլեկտրոն ձգելու

ვას ელექტრონისადმი.

հարաբերական ունակությունը:

ელექტროფილური (ბერძნ. „ელე-

ԷԼԵԿՏՐՈՖԻԼ (հուն. «էլեկտրո»

ქტრო“ დენი, „ფილეს“ სიყვარუ-

հոսանք, «ֆիլես» սիրել)`

ლი) ელექტრონების მოყვარუ-

էլեկտրոններ սիրող:

ლი.
ელექტროფობიური (ბერძნ.

ԷԼԵԿՏՐՈՖՈԲ (հուն. «էլեկտրո»

„ელექტრო“ დენი, „ფობეს“

հոսանք, «ֆոբես» ատել)`

სიძულვილი) ელექტრონების

էլեկտրոններ ատող:

მოძულე.
ელექტროფორეზი მუდმივი ელექ-

ԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ` մշտական էլեկ-

ტროდენის მოქმედების შედე-

տրական հոսանքի գործողութ-

გად კოლოიდური ან დისპერ-

յան արդյունքում կոլոիդային և

სიული მყარი ნაწილაკების გა-

դիսպերս պինդ մասնիկների

დაადგილება თხევად ან აირის-

տեղափոխություն հեղուկ կամ

მაგვარ გარემოში მუხტის

գազանման միջավայրում` ըստ

მიხედვით.

լիցքի:

ემულსია (ლათ. „გამოწველილი“)

ԷՄՈՒԼՍԻԱ (լատ. «կթած»)` երկու

ორი ერთმანეთში გაუხსნელი

դիսպերս համակարգեր, որոնց-

სითხის ნარევი, რომელშიც

ում և՛ դիսպերս միջավայրը, և՛

ერთი სითხე შეტივტივებულია

դիսպերս ֆազը հեղուկ են, երկու
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მეორეში წვრილ-წვრილი

ֆազն էլ իրար մեջ կամ

წვეთების სახით.

բոլորովին չլուծվող կամ քիչ
լուծվող հեղուկ:

ენდოთერმული რეაქცია სითბოს

ԷՆԴՈԹԵՐՄԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱ` ջերմո-

(ენერგიის) შთანთქმით მიმდი-

ւթյան (էներգիայի) կլանումով

ნარე ქიმიური რეაქცია.

ընթացող քիմիական ռեակցիա:

ენერგეტიკული ქვედონე ერთნა-

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱՄԱԿԱՐԴԱԿ`

ირი ენერგიის ორბიტალების

միանման էներգիայով

ერთობლიობა.

օրբիտալներ:

ერთგვაროვანი ნარევი ისეთი ნა-

ՄԻԱՏԱՐՐ ԽԱՌՆՈՒՐԴ` այնպիսի

რევი, რომელშიც მიკროსკო-

խառնուրդ, որում նույնիսկ

პითაც კი შეუძლებელია შემა-

մանրադիտակով անհնար է

დგენელი ნივთიერებების

տարբերակել բաղադրիչ

გარჩევა.

նյութերը:

ერთფუძიანი მჟავა მჟავა, რომლის

ՄԻԱՀԻՄՆ ԹԹՈՒ` թթու, որի

მოლეკულაში მეტალის ატო-

մոլեկուլում մետաղի ատոմով

მით ჩანაცვლების უნარის მქონე

տեղակալման ունակություն

ერთი ატომი წყალბადია.

ունեցող մեկ ատոմը ջրածին է:

ეროზია პროცესი, რომლის დრო-

ԷՐՈԶԻԱ` պրոցես, որի ժամանակ

საც მიმდინარეობს ქანების და

ընթանում են ապարների և

ნიადაგის დაშლა-ნგრევა.

ընդերքի քայքայում-փլուզում:

ესტერები რთული ეთერები.

ԷՍԹԵՐՆԵՐ` բարդ եթերներ:

ექსპერიმენტი (ლათ.) ცდა.

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏ (լատ.)` փորձ:

ვაკუუმი (ლათ.) სიცარიელე.

ՎԱԿՈՒՈՒՄ (լատ.)` դատարկություն:

ვალენტობა ელემენტის უნარი მიი-

ՎԱԼԵՆՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

ერთოს სხვა ელემენტის ატომე-

քիմիական տարրի` որոշակի
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ბის გარკვეული რაოდენობა.

թվով էլեկտրոնային զույգեր
առաջացնելու հատկությունն է:

ვანადატი ვანადიუმის მჟავას მარი-

ՎԱՆԱԴԱՏ` վանադիումաթթվի աղ:

ლი.
ვანადიუმი ქიმიური ელემენტი, ღია

ՎԱՆԱԴԻՈՒՄ` քիմիական տարր,

ნაცრისფერი ლითონი; იყენებენ

բաց մոխրագույն պողպատ-

მაღალხარისხოვანი ფოლადის

ափայլ մետաղ, կիրառվում է

მისაღებად (სკანდინავიური მი-

բարձրորակ պողպատ ստան-

თოლოგიის სილამაზის ქალ-

ալու համար (սկանդինավյան

ღმერთ Vanadis-ის სახელის

առասպելաբանության

მიხედვით].

գեղեցկության աստվածուհու
Vanadis-ի անունով):

ვერცხლი ქიმიური ელემენტი

ԱՐԾԱԹ` քիմիական տարր, նշանն

სიმბოლოთი Ag (ტრადიციული

է Ag (ավանդական լատիներեն

ლათინური სიტყვის argentum

բառի argentum-ի կրճատ

შემოკლება). რბილ თეთრ

տարբերակը): Փափուկ

მბზინვარე გარდამავალ

սպիտակափայլ մետաղը

ლითონს უმაღლესი ელექტრო

անդրադարձնում է լույս,

და თერმული გამტარობა

հաղորդում է ջերմություն և

ახასიათებს. იგი წარმოადგენს

էլեկտրականություն: Այն

მენდელეევის პერიოდული

Մենդելեևի պարբերական

სისტემის მეხუთე პერიოდის

համակարգի հինգերորդ

პირველი ჯგუფის ელემენტს.

պարբերության առաջին խմբի

ატომური ნომერია 47. ჭედადი,

տարր է: Ատոմային համարն է

პლასტიკური თეთრი-ვერცხ-

47: Դյուրակուռ, պլաստիկ

ლისფერი კეთილშობილი ლი-

սպիտակ-արծաթագույն ազնիվ

თონი. დნობის ტემპერატურა -

մետաղ: Հալման ջերմաստիճա28

960 °C, სიმკვრივე -10,5 г/см³.

նը` 960 ° C, իսկ խտությունը`

გვხვდება როგორც მინერა-

10,5գ / սմ³: Հանդիպում է ինչպես

ლებში, ისე თავისუფალი

միներալներում, այնպես էլ

ფორმითაც. ვერცხლს იყენებენ

ազատ: Արծաթն օգտագործում

მონეტებში, სამკაულებში,

են

ჭურჭელში, ფოტოგრაფიასა და

զարդերում, սպասքում, լուսան-

სარკეებში, ასევე თანამედროვე

կարչության մեջ և հայելինե-

ტექნოლოგიებში.

րում, ինչպես նաև ժաման-

մետաղադրամներում,

ակակից տեխնոլոգիաներում:
ვიტალისტური (ლათ. „ვიტა“

ՎԻՏԱԼԻՍՏԱԿԱՆ (լատ. «վիտա»

სიცოცხლე) სასიცოცხლო.
ვოლფრამი (გერმ. მგლის ქაფი)

կյանք) ` կենսական:
ՎՈԼՖՐԱՄ (գերմ. գայլի փրփուր)`

დ. მენდელეევის პერიოდული

Մենդելեևի պարբերական

სისტემის VI ჯგუფის ელემენტი,

համակարգի VI խմբի տարր,

რომლის ატომური ნომერია 74.

որի ատոմային համարն է 74:

მაგარი რუხი გარდამავალი

Ծանր, պինդ դժվարահալ

ლითონია, ძირითადად

անցումային մետաղ է,

გამოიყენება მეტალურგიაში,

հիմնական կիրառվում է

როგორც ძნელადდნობადი

մետալուրգիայում, որպես

მასალების საფუძველი. ის

դժվարահալ նյութերի հիմք: Այն

ყველაზე ძნელადლღობადია,

ամենից դժվարահալն է,

ქიმიურად მდგრადია.

քիմիապես կայուն է:

თაბაშირი CaSO42H2O სულფატე-

ԳԻՊՍ` CaSO42H2O սուլֆատների

ბის კლასის მინერალი, რომე-

կարգի միներալ, որն առաջ-

ლიც წარმოიქმნება კალციუმის

անում է կալցիումի սուլֆատի

სულფატზე წყლის დამატებით.

վրա ջրի ավելացմամբ:

რეაქცია მიმდინარეობს 20-250C

Ռեակցիան ընթանում է 20-250C
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ტემპერატურაზე და იძენს დიდ

աստիճանում և ձեռք բերում մեծ

სიმყარეს. გამოიყენება ტრავმა-

պնդություն: Կիրառվում է

ტოლოგიაში.

տրավմատոլոգիայում:

თალიუმი (ბერძნ. მწვანე.) მეექვსე

ԹԱԼԻՈՒՄ (հուն. կանաչ)`

პერიოდის მესამე ჯგუფის მთა-

վեցերորդ պարբերության

ვარი ქვეჯგუფის ქიმიური ელე-

երրորդ խմբի գլխավոր

მენტი, ატომური ნომერია 81.

ենթախմբի քիմիական տարր,

აღინიშნება სიმბოლოთი

ատոմային համարն է 81: Նշանն

Tl (ლათ, Thalliu). მიეკუთვნე-

է Tl (լատ. Thallium): Պատկա-

ბა მძიმე ლითონების ჯგუფს.

նում է ծանր մետաղն-երի

რბილი და მძიმე ლითონია

խմբին: Փափուկ և ծանր մետաղ

თეთრი ფერის ცისფერი ელფე-

է, սպիտակ գույնի երկ-նագույն

რით. ცნობილია თალიუმის

երանգով: Հայտնի է թալիումի

მხოლოდ შვიდი მინერალი.

ընդամենը յոթ միներալ:

თეორია (ბერძნ.) ლოგიკური

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ (հուն.)` տրամաբ-

განზოგადება

անական ընդհանրացում:

თერმოქიმიის I კანონი (ლავუაზიე

ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ

და ლაპლასის) სითბო, რომე-

ՕՐԵՆՔԸ (Լավուազիե և Լապ-

ლიც შთაინთქმება ელემენტე-

լաս)` ջերմությունը, որը կլա-

ბის მიერ ნაერთის წარმოქმნი-

նվում է միացության առաջա-

სას, ტოლია სითბოსი, რომე-

ցման ժամանակ, հավասար է

ლიც გამოიყოფა ამ ნაერთის

այն ջերմությանը, որն անջա-

ელემენტებად დაშლისას.

տվում է այս միացությունը
տարրերի բաժանելիս:

თერმოქიმიის კანონი (ჰესის) რეაქ-

ՋԵՐՄԱՔԻՄԻԱՅԻ ՕՐԵՆՔԸ

ციის ენთალპია არაა დამოკი-

(ՀԵՍԻ)`ռեակցիայի էնթալպիան

დებული რეაქციის მსვლელო-

կախված չէ ռեակցիայի ընթա30

ბის გზაზე, არამედ საწყის და

ցքի ուղուց, այլ` նախնական և

საბოლოო მდგომარეობაზე.

վերջնական վիճակից:

თუთია პერიოდული სისტემის

ՑԻՆԿ` պարբերական համակարգի

მეოთხე პერიოდის, მეორე

չորրորդ պարբերության երկր-

ჯგუფის ქიმიური ელემენტი.

որդ խմբի քիմիական տարր:

ატომური ნომერია 30. აღინიშ-

Ատոմային համարն է 30: Նշա-

ნება სიმბოლოთი Zn (ლათ.

նը` Zn (լատ. Zincum): Փխրուն

Zincum). მყიფე გარდამავალი

անցումային սպիտակ-վարդա-

მოვარდისფრო-თეთრი ფერის

գույն երանգով մետաղ է,

ლითონია, ფერმკთალდება

խունանում է օդում, պատվում է

ჰაერზე, იფარება თუთიის

օքսիդի բարակ շերտով:

ოქსიდის თხელი ფენით.
იზობარები სხვადასხვა ქიმიური

ԻԶՈԲԱՐՆԵՐ` տարբեր քիմիական

ელემენტის ატომები,

տարրերի ատոմներ, որոնք

რომელთაც აქვთ ერთნაირი

ունեն նույն զանգվածային համ-

მასური რიცხვი, მაგრამ

արը: Իզոբարների միջուկները

პროტონებისა და ნეიტრონების

պարունակում են տարբեր

განსხვავებული რიცხვი.

քանակությամբ պրոտոններ,
բայց նրանց նուկլոնների
(պրոտոններ և նեյտրոններ)
ընդհանուր թիվը նույնն է:

იზომერები ერთნაირი შედგენი-

ԻԶՈՄԵՐՆԵՐ` միանման կազմով,

ლობისა და განსხვავებული

տարբեր կառուցվածք ունեցող

აღნაგობის მქონე ნაერთები.

միացություններ:

იზომერია მოვლენა ქიმიური ნაერ-

ԻԶՈՄԵՐԻԱ` քիմիական

თების (იზომერები) არსებობისა,

միացությունների (իզոմերների)

რომლებსაც აქვთ ერთნაირი

գոյության երևույթ, որոնք ունեն
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შედგენილობა და მოლეკულუ-

միանման կազմություն և

რი მასა, მაგრამ აღნაგობით ან

մոլեկուլային զանգված, սակայն

ატომების მდებარეობით სივრ-

տարբերվում են կառուցվածքով

ცეში განსხვავდებიან და ამის

և ատոմների տարածական

შედეგად განსხვავდებიან

դասավորությամբ և դրա

თვისებებითაც.

հետևանքով տարբերվում են
նաև հատկություններով:

იზომერიზაცია ქიმიური გარდაქმ-

ԻԶՈՄԵՐԱՑՈՒՄ`ներմոլեկուլային

ნები, რომელთა შედეგად

ռեակցիա, որի ընթացքում

სტრუქტურული იზომერები

փոխվում է մոլեկուլի կառուցվա-

გარდაიქმნებიან ერთმანეთად.

ծքը, անփոփոխ է մնում բաղադ-

ასეთი გარდაქმნები ძალიან

րությունը: Իզոմերացումը

მნიშვნელოვანია

դարձելի ռեակցիա է, հավաս-

მრეწველობაში.

արակշռու-թյունը կախված է
ջերմաստիճանից, ճնշումից,
լուծիչից և այլն։ Այսպիսի
փոխակերպումները կարևոր են
արդյունաբերության մեջ:

იზოტოპები ერთნაირი ატომგულის

ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ` որևէ քիմիական

მუხტის, მაგრამ განსხვავებული

տարրի ատոմի տարատես-

მასების მქონე ატომები. იზოტო-

ակներ, որոնք ունեն ատոմների

პებს ატომგულში ერთი და იმა-

նույն թիվը, միևնույն ժամանակ

ვე რაოდენობის პროტონები და

տարբեր զանգվածային թիվ:

განსხვავებული რაოდენობის

Պարունակում են միևնույն

ნეიტრონები აქვთ.

քանակությամբ պրոտոններ և
տարբեր քանակի նեյտրոններ և
զբաղեցնում են միևնույն տեղը
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տարրերի պարբերական
համակարգում:
ინდექსი იწერება ქიმიური სიმბო-

ԻՆԴԵՔՍ` գրվում է քիմիական

ლოს მარჯვნივ და ქვევით და

նշանի աջ կողմում և ներքևում,

გვიჩვენებს მოლეკულაში ატომ-

ցույց է տալիս մոլեկուլի մեջ

თა რიცხვს. ინდექსი „1“ არ

ատոմների թիվը: «1» ինդեքսը չի

იწერება.

գրվում:

ინდიკატორები ნივთიერებები,

ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐ` նյութեր, որոնք

რომლებიც სხვადასხვა რეაქ-

տարբեր ռեակցիայով

ციის მქონე ხსნარებში (მჟავა,

լուծույթներում (թթու, հիմք և

ტუტე და ნეიტრალური) იღებენ

չեզոք) ստանում են

სპეციფიკურ შეფერილობას.

յուրահատուկ գունավորում:

ინდიუმი ქიმიური ელემენტი,

ԻՆԴԻՈՒՄ` քիմիական տարր,

იშვიათი ლითონი; ტყვიაზე

հազվագյուտ մետաղ, կապարից

რბილია, ჭედადია.

փափուկ է, դյուրակուռ:

ინერტული უმოძრაო, უმოქმედო.

ԻՆԵՐՏ` անշարժ, չգործող: Գազեր,

გაზები, რომლებიც სხვა ნივთიე-

որոնք այլ նյութերի հետ չեն

რებებს არ უერთდება (ჰელი-

միանում (հելիում, նեոն, արգոն

უმი, ნეონი, არგონი და სხვ.).

և այլն):

ინტენსიური (ლათ.) მკვეთრი.

ԻՆՏԵՆՍԻՎ (լատ.)` բուռն, եռուն:

იოდი (ბერძნ. იისფერი)

ՅՈԴ (հուն. մանուշակագույն)`

მენდე-

ლეევის პერიოდული სის-ტემის

Մենդելեևի պարբերական

მეხუთე პერიოდის მე-7 ჯგუფის

համակարգի հինգերորդ

მთავარი ქვეჯგუფის ქიმიური

պարբերության 7-րդ խմբի

ელემენტი, ატომური ნომე-

գլխավոր ենթախմբի քիմիական

რია 53. აღინიშნება სიმბოლო-

տարր, ատոմային համարն է 53:

თი I (ლათ, Iodum). ქიმიურად

Նշանն է` I (լատ. Iodum): Քիմ33

აქტიური არალითონი, მიეკუთ-

իապես ակտիվ ոչ մետաղ, պատ-

ვნება ჰალოგენების ჯგუფს.

կանում է հալոգենների խմբին:

იონები დადებითად ან უარყოფი-

ԻՈՆՆԵՐ` դրական կամ բացա-

თად დამუხტული ატომები ან

սական լիցքավորված ատոմներ

ატომთა ჯგუფები.

կամ ատոմների խմբեր:

იონიზაცია ფიზიკური პროცესია,

ԻՈՆԱՑՈՒՄ`իոնների ու ազատ

როდესაც ატომებისა და მოლე-

էլեկտրոնների գոյացումը

კულებისაგან წარმოიქმნება

էլեկտրականապես չեզոք

იონები. იონიზაციის პროცესი

ատոմներից և մոլեկուլներից:

ძირითადად ასოცირდება ნივ-

Իոնացման պրոցեսը

თიერებიდან ელექტრონის

հիմնականում ասոցացվում է

ამოგლეჯით.

նյութից էլեկտրոն անջատելով:

იონური ბმა ქიმიური კავშირი, რო-

ԻՈՆԱԿԱՆ ԿԱՊ` քիմիական կապ,

მელიც აღიძვრება საწინააღმ-

առաջանում է այն ատոմների

დეგოდ დამუხტულ იონებს

միջև, որոնք իրենց էլեկտրաբա-

შორის ელექტროსტატიკური

ցասականությամբ խիստ տար-

ურთიერთმიზიდვის ხარჯზე.

բերվում են։ Այս կապի առաջացման ժամանակ էլեկտրոնները
մի ատոմից անցնում են մյուսին,
առաջանում են տարանուն լիցքով իոններ, որոնք փոխադարձաբար ձգում են միմյանց:

იონური კრისტალური სტრუქტურა

ԻՈՆԱԿԱՆ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ

კრისტალური სტრუქტურა,

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` բյուրեղային

რომლის კვანძებში

կառուցվածք, որի

მოთავსებულია იონები.

հանգույցներում տեղակայված
են իոններ:
34

იტრიუმი ქიმიური ელემენტი;

ԻՏՐԻՈՒՄ` քիմիական տարր,

იყენებენ რადიოელექტრო-

կիրառում են էլեկտրատե-

ნიკაში, ფოლადების

խնիկայում պողպատների

ლეგირებისათვის და სხვ.

համաձուլման համար և այլն:

შვეციის პატარა ქალაქ იტერბის

Ըստ Շվեդիայի փոքրիկ Իտերբի

(Itterby) სახელის მიხედვით.

(Itterby) քաղաքի անվան:

კადმიუმი (cadmium) 1. ქიმიური

ԿԱԴՄԻՈՒՄ (cadmium)` 1. Քիմիա-

ელემენტი, რბილი მოვერცხ-

կան տարր, փափուկ սպիտակ-

ლისფრო ლითონი, რომელიც

արծաթագույն մետաղ, որը կա

მოიპოვება თუთიის მადანში;

ցինկի հանքանյութում,

იყენებენ მედიცინაში, ტექნიკაში

կիրառում են բժշկության մեջ,

და სხვ. 2. ხელოვნური ყვითე-

տեխնիկայում և այլն: 2. Տարբեր

ლი საღებავი სხვადასხვა ელ-

երանգների արհեստական

ფერისა.

դեղին ներկ:

კათიონები დადებითად დამუხტუ-

ԿԱՏԻՈՆՆԵՐ` դրական

ლი იონები.
კათოდი უარყოფითი ელექტრო-

լիցքավորված իոններ:
ԿԱՏՈԴ` բացասական էլեկտրոդ:

დი.
კალა ქიმიური ელემენტი, რომე-

ԱՆԱԳ` քիմիական տարր,նշանը`

ლიც აღინიშნება სიმბოლოთი

Sn (լատ. Stannum ուժեղ, կայուն

Sn (ლათ. Stannum - მტკიცე,

[1]), և նրա ատոմային համարն

მდგრადი[1]) და მისი ატომური

է 50: Պարբերական

ნომერია 50. ლითონთა

համակարգում մետաղների

მთავარი ჯგუფის მეთოთხმეტე

գլխավոր խմբի տասնչորսերորդ

ჯგუფშია პერიოდულ სისტემაში.

խմբում է: Անագը քիմիական

კალა ამჟღავნებს ქიმიურ

նմանություն է դրսևորում իր

მსგავსებას მისი ჯგუფის ორივე

խմբի երկու սահմանակից
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მოსაზღვრე ელემენტთან:

տարրերի` գերմանիումի և

გერმანიუმთან და ტყვიასთან.

կապարի հետ: Անագը պատկ-

კალა მიეკუთვნება მსუბუქ

անում է թեթև մետաղ-ներին:

ლითონებს. ჰაერზე ადვილად

Օդում հեշտությամբ չի օքսիդա-

არ იჟანგება, რის გამოც

նում, ինչի պատճառով էլ

გამოიყენება სხვა ლითონების

օգտագործվում է այլ մետաղ-

დასაფარად, კოროზიისგან

ները պատելու համար: Լայնոր-

დასაცავად. ფართოდ

են կիրառվում են անագի համա-

გამოიყენება კალას

ձուլվածքները, հատկապես

შენადნობები, განსაკუთრებით

կապարի հետ: Անագի և

ტყვიასთან. კალასა და ტყვიის

կապարի համաձուլվածքը

შენადნობი ადვილად ლღვება

ցածր ջերմաստիճաններում

დაბალ ტემპერატურაზე და

հեշտությամբ հալչում է, և

გამოიყენება სადენების

կիրառվում է մալուխները

ერთმანეთზე მისარჩილავად.

միմյանց զոդակցելու համար:

კალცექსი (calcex) ქლოროვანი

ԿԱԼՑԵԿՍ (calcex)` կալցիում քլորի

კალციუმისა და უროტროპინის

և ուրոտրոպինի աղ, կիրառում

მარილი; იყენებენ სამკურნალო

են որպես բուժական և

და პროფილაქტიკურ საშუალე-

պրոֆիլակտիկ միջոց գրիպի

ბად გრიპის წინააღმდეგ.

դեմ:

კალცინა L. calx (calcis) „კირქვა“,

ԿԱԼՑԻՆԱ L. calx (calcis) «կրաքար»,

„კირი“ კალის შენადნობი

«կիր»` անագի համաձուլվածք

ტყვიასთან; გამოწვავენ ხოლმე

կապարի հետ, այնպես են

ისე, რომ ნაცრის სახე მიიღოს;

թրծում, որ մոխրի տեսք ստանա,

გამოიყენება ჭიქურის დასამზა-

օգտագործվում է ջնարակի

დებლად.

պատրաստման համար:

კალცინაცია (calcino „კირად ვაქ-

ԿԱԼՑԻՆԱՑԻԱ (calcino «կրի
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ცევ“) ნივთიერებათა გავარვა-

կվերածեմ»)` նյութերի շիկացում

რება ან გამოწვა მათი დაჟან-

կամ թրծում դրանց օքսիդացման

გვის ან დაშლის მიზნით.

կամ տրոհման նպատակով:

კალციტი ერთ-ერთი ყველაზე

ԿԱԼՑԻՏ` ամենատարածված

უფრო გავრცელებული მინერა-

միներալներից մեկն է,

ლი; მარმარილოს, კირქვისა

մարմարի, կրաքարի և այլն,

და სხვ. შემადგენელი ნაწილი.

բաղադրիչ մաս:

კალიუმი ( K)

(არაბ., ზღვის

ԿԱԼԻՈՒՄ ( K)

(արաբ. ծովային

მცენარეების ნაცარი) I ჯგუფის

ջրաբույսի մոխիր)` I խմբի

ტუტე მეტალი, ატომური ნომე-

հիմնային մետաղ, ատոմային

რი 19. მოვერცხლისფრო თეთ-

համարը 19: Արծաթավուն

რი მეტალია, ძალიან მსუბუქია,

սպիտակ մետաղ է, շատ թեթև է,

ადვილად იჭრება დანით.

հեշտ կտրվում է դանակով:

კალციუმი (L. calx (calcis) „კირი“

ԿԱԼՑԻՈՒՄ (L. calx (calcis) «կիր»`

ქიმიური ელემენტი, მოვერცხ-

քիմիական տարր, սպիտակ

ლისფრო ბზინვარე ლითონი,

արծաթափայլ մետաղ, որ

რომელიც შედის კირქვის, მარ-

մտնում է կրաքարի, մարմարի,

მარილოს, ცარცის, თაბაშირისა

կավճի, գիպսի և այլն,

და სხვ. შემადგენლობაში.

բաղադրության մեջ:

კარბონატები ნახშირმჟავას H2 CO3

ԿԱՐԲՈՆԱՏՆԵՐ` ածխաթթվի H2

მარილები.
კარბონილის ჯგუფი ფუნქციური

CO3 աղեր:
ԿԱՐԲՈՆԻԼԻ ԽՈՒՄԲ`

ჯგუფი C=O.
კარბონმჟავები ორგანული ნივთი-

ֆունկցիոնալ խումբ C=O:
ԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ`

ერებები, რომელთა მოლეკუ-

օրգանական նյութեր, որոնց

ლები შეიცავენ ერთ ან რამდე-

մոլեկուլները պարունակում են

ნიმე COOH ჯგუფს.

մեկ կամ մի քանի COOH խումբ:
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კარბოქსილის ჯგუფი ფუნქციური

ԿԱՐԲՈՔՍԻԼԻ ԽՈՒՄԲ`

ჯგუფი COOH.
კატალიზატორი ნივთიერება,

ֆունկցիոնալ խումբ COOH:
ԿԱՏԱԼԻԶԱՏՈՐ` նյութ, որն

რომელიც აჩქარებს ან ანელებს

արագացնում կամ դանդա-

ქიმიურ რეაქციას, მაგრამ

ղեցնում է քիմիական ռեակց-

თვითონ არ იცვლება.

իան, սակայն ինքը չի փոխվում:

კატალიზი (Gk. katalysis) „დაშლა“

ԿԱՏԱԼԻԶ (Gk. katalysis) «տրոհ-

ქიმიური რეაქციის გამოწვევა ან

ում»` քիմիական ռեակցիայի

მისი სიჩქარის შეცვლა

հարուցում կամ նրա

კატალიზატორის მეშვეობით.

արագության փոփոխում
կատալիզատորի միջոցով:

კელვინი თერმოდინამიკური

ԿԵԼՎԻՆ` ջերմադինամիկական

ტემპერატურის ერთეული SI-

ջերմաստիճանի միավոր SI-

სისტემაში.

համակարգում:

კერატინი (keratos „რქა“) ცილო-

ԿԵՐԱՏԻՆ (keratos «եղջյուր»)`

ვანი ნივთიერება, რომელიც

սպիտակուցային նյութ, որ կա

შედის რქის, თმის, ფრჩხილის

եղջյուրի, մազի, եղունգի և նմ.

და მისთ. შემადგენლობაში.

կազմի մեջ:

კეტონები ორგანული ნაერთები,

ԿԵՏՈՆՆԵՐ` օրգանական միացու-

რომელთა ზოგადი ფორმულაა

թյուններ, որոնց ընդհանուր

R-CO-R.

բանաձևն է` R-CO-R:

კვანტი (ლათ. გარკვეული რაოდე-

ՔՎԱՆՏ (լատ. որոշակի քանակ)`

ნობა) რაიმე ენერგიის უმცირესი

որևէ էներգիայի նվազագույն

რაოდენობა. სინათლის კვანტი

քանակ: Լույսի քվանտը նույնն է,

იგივეა, რაც ფოტონი.

ինչ ֆոտոնը:

კლასი (ლათ.) ერთგვარ საგანთა

ԴԱՍ (լատ) `միատարր առարկա-

ერთობლიობა, რომელთაც

ների միասնություն, որոնք ունեն
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აქვთ გარკვეული თვისებები.
კლასიფიკაცია საგნების, მოვ-

որոշակի հատկություններ:
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ` առարկաների,

ლენების დაჯგუფება საერთო

երևույթների խմբավորում` ըստ

ნიშან-თვისებების მიხედვით.

որոշ հատկանիշների:

კოაგულაცია (ლათ.) შესქელება,

ԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ (լատ.) `

შედედება კოლოიდურ ხსნარში

հաստացում, մակարդում`

ნივთიერების ნაწილაკების

կոլոիդային լուծույթում նյութի

ნალექად გამოყოფის,

մասնիկների նստվածքով

შედედების პროცესი.

անջատվելու, մակարդվելոը
գործընթաց:

კოაგულაცია კოლოიდურ ხსნარში

ԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑԻԱ` կոլոիդային

ნივთიერების ნაწილაკების

լուծույթում նյութի մասնիկների

ნალექად გამოყოფის,

նստվածքով անջատվելու,

შედედების პროცესი.

մակարդվելու գործընթաց:

კობალტი (Cobaltum) ქიმიური ელ-

ԿՈԲԱԼՏ (Cobaltum)` քիմիական

ემენტი, წითლად მოლაპლაპე

տարր, կարմիր փայլով

მოვერცხლისფრო ლითონი,

արծաթավուն մետաղ, երկաթից

რკინაზე მაგარი; იყენებენ მყარი

պինդ, կիրառում են կայուն

შენადნობების მისაღებად,

համաձուլվածքներ ստանալու,

ლურჯი საღებავებისა და

կապույտ ներկեր և կապույտ

ლურჯი მინის დასამზადებლად

ապակի պատրաստելու համար

და სხვ.

և այլ:

კოეფიციენტი იწერება ქიმიური

ԳՈՐԾԱԿԻՑ` գրվում է քիմիական

ფორმულის ან ქიმიური

բանաձևից կամ քիմիական

სიმბოლოს წინ და გვიჩვენებს

նշանից առաջ և ցույց է տալիս

შესაბამისად, მოლეკულათა ან

համապատասխանաբար,

ატომთა რიცხვს. კოეფიციენტი

մոլեկուլների կամ ատոմների
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„1“ არ იწერება.
კოვალენტური ბმა ქიმიური კავში-

թիվը: «1» գործակիցը չի գրվում:
ԿՈՎԱԼԵՆՏ ԿԱՊ` քիմիական

რი, რომელიც აღიძვრება საზი-

կապ, որն առաջանում է

არო ელექტრული წყვილების

չզույգված էլեկտրոնների

ხარჯზე.

ընդհանրացումով, որոնք մինչև
ընդհանրացումը պատկանում
են տարբեր ատոմների:

კონდენსაცია (ლათ.) 1. გამკვრი-

ԿՈՆԴԵՆՍԱՑՈՒՄ (լատ.)` 1. Պնդ-

ვება, შესქელება, დაგროვება

ացում, հաստացում, կուտակում

(მაგ., ენერგიისა) 2.ორთქლის

(օր., էներգիայի), 2. գոլորշու կամ

ან გაზის სითხედ გადაქცევა.

գազի վերածում հեղուկի:

კონვერსია (ლათ.) გარდაქმნა.

ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ (լատ.)` փոփոխում,
փոխարկում:

კონცენტრაცია (ლათ. მოგროვება),

ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱ (լատ. հավաքել,

ქიმიური ხსნარის გაჯერების

կուտակել)` քիմիական լուծու-

ხარისხი აღინიშნება C-თი და

յթի հագեցվածությունը նշվում է

C=n/V, სადაც n არის ნივთი-

C-ով և C=n/V, որտեղ n-ը նյութի

ერების რაოდენობა V

քանակն է V ծավալում:

მოცულობაში.განზომილება

Չափումը` մոլ/լ: Որոշակի

მოლი/ლ.

քանակությամբ լուծույթի մեջ
պարունակվող լուծված նյութի
քանակությունը:

კოროზია გარემო პირობების

ԿՈՌՈԶԻԱ` արտաքին պայմանն-

გავლენით მეტალების

երի ներգործությամբ

გარდაქმნის ფიზიკო-ქიმიური

մետաղների փոխակերպման

პროცესი.

ֆիզիկաքիմիական պրոցես:

კრეკინგი (ინგლ.) გახლეჩა,

ԿՐԵԿԻՆԳ (անգլ.)` ճեղքել,
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დაშლა. ნახშირწყალბადის

քայքայել, ածխաջրածինների

თერმული და თერმოქიმიური

ջերմային և ջերմաքիմիական

დაშლის პროცესი.

տրոհման պրոցես:

კრემნიუმი (krēmnos „კლდე“)

ԿՐԵՄՆԻՈՒՄ (krēmnos «ժայռ»)`

ქიმიური ელემენტი, რომელიც

քիմիական տարր, որը մտնում է

შედის მეტი წილი ქანების

ապարների մեծ մասի

შემადგენლობაში.

բաղադրության մեջ:

კრიპტონი (Gk. kryptos „ფარული“)

ԿՐԻՊՏԻՆ (Gk. kryptos «գաղտնի»)`

ქიმიური ელემენტი ინერტული

քիմիական տարր իներտ

აირების ჯგუფისა; დედამიწაზე

գազերի խմբից: Երկրի վրա

გვხვდება უპირატესად ატმოს-

հանդիպում է առավելապես

ფეროში; იყენებენ ვარვარის

մթնոլորտում: Օգտագործվում է

ნათურების, სარეკლამო მილე-

շիկացման լամպերը, գովազդ-

ბის გასავსებად; გამოსცემს

ային խողովակները լցնելու

თეთრ ნათებას (სახელი ეწოდა

համար, արձակում է սպիտակ

მისი მიღების სიძნელის გამო).

լուսավորում

(անվանումը

տրվել է` պայմանավորված այն
ստանալու դժվարությամբ):
კრისტალი (krystallos) მყარი სხე-

ԲՅՈՒՐԵՂ (krystallos)` պինդ

ული, რომელსაც ბუნებრივად

մարմին, որը բնականից ունի

აქვს მრავალწახნაგას ფორმა.

բազմանիստի ձև:

კრისტალიზაცია კრისტალების

ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄ` բյուրեղների

გაჩენისა და ზრდის პროცესი

առաջացման և աճի պրոցես`

ნივთიერების გაზისებრი ან

նյութերի գազային կամ հեղուկ

თხევადი მდგომარეობიდან

վիճակից բյուրեղային վիճակի

კრისტალურ მდგომარეობაში

անցնելու ժամանակ:

გადასვლის დროს.
41

კრისტალო-ლუმინესცენცია

ԲՅՈՒՐԵՂԱ-ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ

(„კრისტალი“ და „ლუმინეს-

(«բյուրեղ» և «լյումինեսցենցիա»)`

ცენცია“) ნათება, რომელიც

լուսավորում, որը նկատվում է

შეინიშნება ზოგი კრისტალის

որոշ բյուրեղների փշրվելու

მსხვრევის დროს.

ժամանակ:

კრისტალური მესერი დამხმარე

ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՎԱՆԴԱԿ`

გეომეტრიული გამოსახულება,

օժանդակ երկրաչափական

რომელიც შემოღებულია

պատկեր, որը ներմուծվել է

კრისტალის აღნაგობის ანალი-

բյուրեղի կառուցվածքի

ზისთვის. მესერს აქვს ბადესთან

վերլուծության նպատակով:

მსგავსება, რაც იძლევა

Վանդակն ունի ցանցի

საფუძველს მესრის წერტილებს

նմանություն, ինչը վանդակի

ვუწოდოთ კვანძები.

կետերը` հանգույցներ կոչելու
հիմք է տալիս:

ლაბორატორია 1. დაწესებულება

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ`1. Հաստատ-

ან მისი განყოფილება, სადაც

ություն կամ նրա բաժանմունք,

ეწევიან ექსპერიმენტულ

որտեղ փորձնական գիտա-

სამეცნიერო-კვლევით

հետազոտ-ական աշխատանք են

მუშაობას; სადგომი, რომელიც

ծավալ-ում: Կայան, որը

მოწყობილია სამეცნიერო,

նախատեսված է գիտական,

ტექნიკური, და სხვა ცდების

տեխնիկական և այլ փորձերի

ჩასატარებლად. 2. საწარმოს,

անցկացման համար: 2.

დაწესებულების განყოფილება,

Ձեռնարկության, հիմնարկի

სადაც აკეთებენ რისამე

բաժանմունք, որտեղ ինչ-որ բան

ანალიზებს, ცდიან რასმე.

են վերլուծում, փորձարկում:

ლანთანი (lanthanō „ვრჩები

ԼԱՆԹԱՆ (lanthanō «մնում եմ

შეუმჩნეველი“) ქიმიური

աննկատ»)` քիմիական տարր,
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ელემენტი, თეთრი ლითონი;

սպիտակ մետաղ, կիրառվում է

იყენებენ ოპტიკური მინის

օպտիկական ապակու

წარმოებაში და სხვ.

արտադրության մեջ և այլ:

ლანთანოიდები (Gk. eidos „ლანთ-

ԼԱՆԹԱՆՈԻԴՆԵՐ (Gk. eidos

ანი“ და „სახე“) 14 ქიმიური

«լանթան» և «դեմք»)` 14 քիմիա-

ელემენტის ოჯახი, რომლებიც

կան տարրերից բաղկացած

არის მენდელეევის პერიოდუ-

ընտանիք, որը Մենդելեևի պա-

ლი სისტემის მე-6 პერიოდში,

րբերական համակարգի 6-րդ

ლანთანის შემდეგ; ლ. და მისი

պարբերությունում հետևում է

მსგავსი ელემენტები - სკანდი-

լանթանին, Լ. և նրա նման տա-

უმი, იტრიუმი და ლანთანი -

րրերը` սկանդիումը, իտրիում և

ქმნიან იშვიათ მიწათა ელემენ-

լանթանը պատկանում են

ტების ჯგუფს.

հազվագյուտ հողային տարրերի
խմբին:

ლეგირება (გერმ. legieren „შედუ-

ՀԱՄԱՁՈՒԼՈՒՄ (գերմաներեն:

ღება“) რაიმე ლითონში სხვა

Legieren «եռակցում»)` որևէ

ლითონის შეყვანა, შერევა

մետաղ այլ մետաղի խառնել`

გარკვეული ქიმიური შემადგენ-

որոշակի քիմիական կազմո-

ლობისა და თვისებების მქონე

ւթյամբ և հատկություններով

შენადნობის მისაღებად.

համաձուլվածք ստանալու
նպատակով:

ლე-შატელიეს პრინციპი თუ

ԼԵ-ՇԱՏԵԼՅԵԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ` եթե

წონასწორულ სისტემაზე

հավասարակշռված

მოქმედებს წონასწორობის

համակարգի վրա ներգործում է

დამრღვევი რაიმე გარეშე

հավասարակշռությունը

ძალა, მაშინ სისტემაში

խախտող որևէ արտաքին ուժ,

აღიძვრება ამ ძალის

այդ դեպքում համակարգում
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საწინააღმდეგოდ მიმართული

հարուցվում են այս ուժին

პროცესები.

հակառակ ուղղված պրոցեսներ:

ლითიუმი („ქვა“, „მინერალი“)

ԼԻԹԻՈՒՄ («քար», «միներալ»)`

ქიმიური ელემენტი; ვერცხლის-

քիմիական տարր, սպիտակ-

ფერი ტუტოვანი ლითონი,

արծաթափայլ ալկալիական

რბილი და ძალიან მსუბუქი.

մետաղ, փափուկ և շատ թեթև:

ლითონები იხ. მეტალები.

ՄԵՏԱՂՆԵՐ` տե՛ս մետաղներ:

ლუმინესცენცია ნივთიერების ნა-

ԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ` նյութի

თება, რომელიც წარმოიქმნება

լուսավորում, որն առաջանում է

ნივთიერების მიერ აღმგზნები

նյութի կողմից գրգռիչ էներգիա

ენერგიის შთანთქმის შემდეგ.

կլանելուց հետո:

ლუმინოფორები ნივთიერებები,

ԼՅՈՒՄԻՆՈՖՈՐՆԵՐ` նյութեր,

რომელთაც აქვთ ნათების უნა-

որոնք ունեն լուսավորման

რი სხვადასხვა სახის აღმგზნები

ունակություն` տարբեր տեսակի

ენერგიის შთანთქმის შემდეგ.

գրգռիչ էներգիայի կլանումից
հետո:

მაგმა გამდნარი, ბლანტი სილიკა-

ՄԱԳՄԱ` հալված, մածուցիկ սիլի-

ტური მასა დედამიწის ზედაპირ-

կատային զանգված, որը Երկրի

ზე გამოდის ლავის სახით ვულ-

մակերևույթ է դուրս գալիս

კანური ამოფრქვევების დროს.

լավայի տեսքով` հրաբխային
ժայթքումների ժամանակ:

მაგმური მთის ქანი წარმოიქმნება

ՄԱԳՄԱՅԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ

მაგმის გამყარების შედეგად

ԱՊԱՐ` առաջանում է Երկրի

(დედამიწის ქერქის ქვეშ) ან

խոր հորիզոններում` մագմա-

ლავის გამყარების შედეგად

յական պնդացման հետևանքով

(დედამიწის ზედაპირზე).

կամ լավայի սառչելու և
պնդանալու հետևանքով (երկրի
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մակերևույթի վրա):
მაგნიტური კვანტური რიცხვი m

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԹԻՎ

ახასიათებს ორბიტალის

m` բնորոշ է օրբիտալի`

ორიენტაციას სივრცეში (ატომის

տարածության մեջ

მაგნიტურ ველში).

կողմնորոշմանը (ատոմի
մագնիսական դաշտում):

მაგნიუმი (ლათ. მაგნეზია) ქიმი-

ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄ (լատ. մագնեզիա)`

ური ელემენტი, მოვერცხლის-

քիմիական տարր, արծաթավուն

ფრო მსუბუქი ჭედადი ლითონი.

սպիտակ թեթև դյուրակուռ

წვის დროს გამოსცემს თეთრ

մետաղ: Այրման ժամանակ

კაშკაშა ალს. იყენებენ ფოტო-

արձակում է սպիտակ վառ բոց:

გრაფიაში, პიროტექნიკაში და

Կիրառում են լուսանկարչու-

სხვ.

թյան մեջ, պիրոտեխնիկայում և
այլ:

მაკროელემენტები ქიმიური ელე-

ՄԱԿՐՈՏԱՐՐԵՐ` քիմիական

მენტები, რომელთა გარეშე

տարրեր, առանց որոնց անհնար

შეუძლებელია ორგანიზმის

է օրգանիզմի նորմալ

ნორმალური ფუნქციონირება.

գործունեությունը:

მანგანიტი (manganum „მანგანუმი“)

ՄԱՆԳԱՆԻՏ (manganum

მინერალი, მანგანუმის

«մանգանում»)` միներալ

წყალჟანგი; წარმოადგენს

մանգանի հիդրօքսիդ, մանգան

მადანს მანგანუმის მისაღებად.

ստանալու կարևոր
հանքանյութ:

მანგანუმი (manganum) ქიმიური

ՄԱՆԳԱՆ (manganum)` քիմիական

ელემენტი, ძნელდნობადი

տարր, դժվարահալ սպիտակ

მოვერცხლისფრო ლითონი;

արծաթափայլ, փխրուն մետաղ,

იყენებენ მეტალურგიაში (სხვა

կիրառում են մետալուրգիայում
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ლითონებში შესადნობად),

(այլ մետաղների խառնելու

სოფლის მეურნეობაში

համար), գյուղատնտեսության

(სასუქად), მედიცინაში და სხვ.

մեջ (որպես պարարտանյութ),
բժշկության մեջ և այլն:

მარილი რთული ნივთიერება,

ԱՂ` բարդ նյութ, որը բաղկացած է

რომელიც შედგება ლითონის

մետաղի կատիոններից և որևէ

ატომისა და მჟავური

թթվային մնացորդի

ნაშთისაგან.

անիոններից:

მარტივი ნივთიერება შედგება

ՊԱՐԶ ՆՅՈՒԹ` այն նյութերը,

ერთი სახის (ერთი და იმავე

որոնք կազմված են միատեսակ

ელემენტის) ატომებისაგან.

տարրի ատոմներից։

მასის ატომური ერთეული (მ.ა.ე)

ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՏՈՄԱԿԱՆ

ატომების მასის გასაზომად

ՄԻԱՎՈՐ (զ.ա.մ)` ատոմների

შემოღებული სპეციალური

զանգվածի չափման համար

ერთეული, რომლის სიდიდეა

ներմուծված հատուկ միավոր,

C იზოტოპის მასის 1/12.

որի մեծությունն է 12C իզոտոպի

12

զանգվածի 1/12:
მასის მუდმივობის კანონი რეაქ-

ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵ-

ციაში შესულ ნივთიერებათა

ՆՔ` ռեակցիայի մեջ մտնող

მასა უდრის რეაქციის შედეგად

նյութերի զանգվածը հավասար է

მიღებულ ნივთიერებათა მასას.

ռեակցիայի հետևանքով
ստացվող նյութերի զանգվածին:

მასური რიცხვი განისაზღვრება

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԹԻՎ կամ միջու-

ატომბირთვის შემადგენელი

կային թիվ` հավասար է ատոմի

ნაწილაკების პროტონებისა და

միջուկի բաղադրիչ մասնիկների

ნეიტრონების რიცხვთა ჯამით

` պրոտոններ և նեյտրոնների,

A=p+n.

ընդհանուր քանակին:
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მასური წილი სიდიდე, რომელიც

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ`

გვიჩვენებს ა)ნივთიერების მასის

մեծություն, որը ցույց է տալիս`

რა ნაწილი მოდის ამა თუ იმ

ա) նյութի զանգվածի ինչ մաս է

ელემენტზე; ბ)ნარევის მასის რა

բաժին ընկնում այս կամ այն

ნაწილი მოდის ნარევის

տարրին, բ) խառնուրդի

შემადგენელ თითოეულ

զանգվածի ինչ բաժին է ընկնում

კომპონენტზე; გ)ხსნარის მასის

խառնուրդի բաղադրիչ

რა ნაწილი მოდის გახსნილ

յուրաքանչյուր բաղադրիչին, գ)

ნივთიერებაზე. მასური წილის

լուծույթի ինչ բաժին է ընկնում

აღსანიშნავად გამოიყენება

լուծված նյութին: Զանգվածային

სიმბოლო w. მისი მნიშვნელობა

բաժնի արտահայտման համար

იცვლება 0-დან 1-მდე.

կիրառվում է w խորհրդանշանը:

შეიძლება გამოსახოს

Նրա արժեքը փոփոխվում է 0-ից

პროცენტებში.

մինչև 1-ը: Կարելի է
արտահայտել տոկոսներով:

მეთილის სპირტი (CH3OH) ხის

ՄԵԹԻԼԻ ՍՊԻՐՏ (CH3OH)` փայտի

სპირტი, ხის მშრალი გამოხდის

սպիրտ, փայտի չոր թորման

ერთ-ერთი შხამიანი პროდუქტი.

թունավոր մթերքներից մեկը:

ფართოდ გამოიყენება ლაბო-

Լայնորեն կիրառվում է դեղա-

რატორიაში ფარმაცევტული

գործական պատրաստուկների

პრეპარატების სინთეზისთვის,

սինթեզի համար, ներկեր

საღებავების დასამზადებლად

պատրաստելու համար և այլն:

და სხვ.
მეთოდი Gk. methodes 1. ბუნებისა

ՄԵԹՈԴ Gk. methodes` 1. Բնության

და საზოგადოებრივი ცხოვრე-

և հասարակական կյանքի

ბის მოვლენათა კვლევის, შეც-

երևույթների հետազոտման,

ნობის ხერხი. მაგ., ექსპერიმენ-

ճանաչման եղանակ: Օրինակ`
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ტული მეთოდი.

փորձարարական մեթոդ: 2.

2. ხერხი, წესი, წესების სისტემა

Եղանակ, կանոն, կանոնների

რაიმე მოღვაწეობაში. მაგ.,

համակարգ որևէ գործունեու-

სწავლების მეთოდი.

թյան մեջ, օրինակ` ուսուցման
մեթոդ:

მელიორაცია (ლათ. L. melioratio

ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ (լատ. L. melioratio

„გაუმჯობესება“ ) ღონისძიებათა

«բարելավում» )` հողերի

სისტემა (ჭაობების ამოშრობა,

անբարենպաստ պայմանները

მშრალი მიწების ხელოვნური

բարելավելու և նրա

მორწყვა), რომელიც მიზნად

արգասաբերությունն

ისახავს მიწის არახელსაყრელი

ավելացնելու միջոցառումների

ბუნებრივი პირობების

ամբողջություն (ճահիճների

გაუმჯობესებას მისი

չորացում, չոր հողերի

ნაყოფიერების გაზრდის

արհեստական ոռոգում):

მიზნით.

Հողաբարելավում:

მეორე ელექტრონული შრე სადაც

ԵՐԿՐՈՐԴ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ოთხ ორბიტალზე მოძრაობს

ԹԱՂԱՆԹ` որտեղ օրբիտալի

მაქსიმუმ რვა ელექტრონი.

վրա շարժվում է առավելագույնը
ութ էլեկտրոն:

მესამე ელექტრონული შრე სადაც

ԵՐՐՈՐԴ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԱՂ-

ცხრა ორბიტალზე მოძრაობს

ԱՆԹ` որտեղ օրբիտալի վրա

მაქსიმუმ 18 ელექტრონი.

շարժվում է առավելագույնը 18
էլեկտրոն:

მეტა Gk. (რისამე) „შორის“, „შემ-

ՄԵՏԱ Gk. (որևէ բանի) «միջև»,

დეგ“, (რისამე) „გავლით“;

«հետո» , (որևէ բանի)

„გადა-“ რთული სიტყვის პირვე-

«անցմամբ»` բարդ բառի

ლი შემადგენელი ნაწილი; აღ-

առաջին բաղադրիչ մաս,
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ნიშნავს შუალედურ მდგომარე-

արտահայտում է միջանկյալ

ობას, მიდევნებას, მიყოლას,

վիճակ, հետևել, հետևից գնալ,

რაიმეზე გადასვლას, მდგომა-

ինչ-որ բանի վրայով անցնել,

რეობის გამოცვლას, გარდაქ-

վիճակը փոխել, փոխարկել,

მნას. მაგ., მეტაგენეზი.

օրինակ` մետագենեզ,

მეტამორფოზა.

մետամորֆոզ:

მეტალები ქიმიური ელემენტების

ՄԵՏԱՂՆԵՐ` քիմիական տարրերի

დიდი ნაწილი (80%) მეტა-

մեծ մասը (80%) մետաղներ են:

ლებია. იშვიათი გამონაკლისის

Հազվագյուտ բացառությու-

გარდა მეტალის ატომების გარე

ններով , մետաղի ատոմների

ელექტრონულ შრეზე ერთი ან

արտաքին էլեկտրոնային

ორი ელექტრონია მოთავსე-

շերտում մեկ կամ երկու

ბული. რაც უფრო ადვილად

էլեկտրոններ է տեղակայված:

გასცემს ატომი ელექტრონს,

Որքան ավելի հեշտ է էլեկտրոնը

მით უფრო ძლიერია ელემენ-

ատոմ տրամադրում, այնքան

ტის მეტალური ბუნება.

ավելի ուժեղ է տարրի

მეტალებს უწოდებენ ამ ელე-

մետաղական բնույթը:

მენტების შესაბამის მარტივ

Մետաղներ են կոչում նաև այս

ნივთიერებებსაც. მეტალები

տարրերի համապատասխան

მყარი ნივთიერებებია

պարզ նյութերը: Մետաղները

(გამონაკლისია თხევადი

պինդ նյութեր են (բացառու-

ვერცხლისწყალი). მათ

թյամբ հեղուկ սնդիկի): Դրանց

ახასიათებს სითბო და

բնորոշ է ջերմությունը և

ელექტროგამტარობა.

էլեկտրահաղորդականությունը,

ჭედადობა. მეტალებია: Li,Na,

դյուրակուռ են: Մետաղներ են`

K, Ca,Cu, Zn, Al,Fe და ა.შ.

Li, Na, K, Ca, Cu, Zn, AL, Fe և
այլն:
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მეტალთა ჰიდროქსიდები რთული

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՀԻԴՕՔՍԻԴՆԵՐ`

ნივთიერებები, რომლებიც

բարդ նյութեր, որոնք բաղկացած

მეტალის ატომისა და მასთან

են մետաղի ատոմից և նրա հետ

დაკავშირებული ერთი ან

կապված մեկ կամ մի քանի

რამდენიმე ჰიდროქსილის

հիդրօքսիլային խմբից:

ჯგუფებისგან შედგება.
მეტალური ბმა ქიმიური ბმა,

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՊ` քիմիական

რომელიც აღიძვრება

կապ, որն առաջանում է

მეტალების კრისტალებში

մետաղների բյուրեղներում

მეტალის კათიონებსა და

մետաղի կատիոնների և

„ელექტრულ აირს“ შორის

«էլեկտրական գազի» միջև

ურთიერთმიზიდვის შედეგად.

փոխձգողության հետևանքով:

მეტამორფული ქანი წარმოიქმნება

ՄԵՏԱՄՈՐՖԱՅԻՆ` փոխակերպվ-

დედამიწის სიღრმეში წნევისა

ած ապարները առաջանում են

და ტემპერატურის გავლენით

լեռնաշղթաների խորքերում

ქანების გარდაქმნისას

ճնշման և ջերմաստիճանի

გალღობის გარეშე.

ներգործությամբ` ապարների
փոխակերպման ժամանակ`
առանց հալվելու:

მთავარი კვანტური რიცხვი n

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԹԻՎ n`

ახასიათებს ორბიტალის ზომას

բնորոշ է օրբիտալի չափին և

და ენერგიას.

էներգիային:

მთავარი ქვეჯგუფი „ა“ ქვეჯგუფი

ԳԼԽԱՎՈՐ ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ` Ա

მსგავსი ქიმიური ელემენტების

ԵՆԹԱԽՈՒՄԲ` նման

ვერტიკალური მწკრივი, რომე-

քիմիական տարրերի ուղղա-

ლიც შეიცავს, როგორც დიდი

հայաց շարք, որը պարունակում

ისე მცირე პერიოდის ელემენ-

է ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր
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ტებს.
მიკროელემენტები (Chem. Gk.

պարբերության տարրեր:
ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐ (Chem. Gk. mikros

mikros L. elementum „პატარა“,

L. elementum «փոքրիկ» և

„მცირე“ და „ელემენტი“)

«տարր»)` քիմիական տարրեր,

ქიმიური ელემენტები, რომლე-

որոնք կան բուսական և

ბიც მოიპოვება მცენარეულ და

կենդանական օրգանիզմներում

ცხოველურ ორგანიზმებში

(տոկոսի հազարերոդ մասերի

(პროცენტის მეათასედი

քանակով):

ნაწილების რაოდენობით).
მიკროსკოპი ხელსაწყო, რომელ-

ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿ` սարք, որն ունի

საც აქვს შესაძლებლობა,

հնարավորություն ստանալ

მიიღოს ობიექტის ძლიერ

օբյեկտի անչափ մեծացված

გადიდებული გამოსახულება.

պատկեր:

მიკროსკოპია 1. პრაქტიკული

ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԱ` 1. Գործնական

დისციპლინა, რომელიც სწავ-

դիսցիպլին, որն

ლობს მიკროსკოპის მოწყობი-

ուսումնասիրում է

ლობასა და გამოყენებას,

մանրադիտակի կառուցվածքն

აგრეთვე მიკროსკოპული

ու կիրառությունը, նաև

პრეპარატების მომზადებას. 2.

միկրոսկոպիկ պատրա-

რისამე შესწავლა მიკროსკოპის

ստուկների պատրաստումը: 2.

საშუალებით.

Որևէ բանի ուսումնասիրություն
մանրադիտակի միջոցով:

მიკროსტრუქტურა ნივთიერებათა

ՄԻԿՐՈԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ` նյութերի

აგებულება, რის დანახვაც

կազմությունը, ինչն առանց

უმიკროსკოპოდ არ შეიძლება.

մանրադիտակի հնարավոր չէ
տեսնել:

მიკროქიმია (Gk. mikros „მცირე და

ՄԻԿՐՈՔԻՄԻԱ` (Gk. mikros «փոքր»
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ქიმია“) მეცნიერება ქიმიური

և «քիմիա»)` գիտություն

ანალიზისა და სინთეზის

քիմիական վերլուծության և

ხერხების შესახებ, რომლებსაც

սինթեզի միջոցների մասին,

მიმართავენ უმცირესი

որոնց դիմում են նվազագույն

რაოდენობის ნივთიერებებზე

քանակության նյութերի վրա

ცდების დროს.

փորձեր կատարելիս:

მიმოცვლის რეაქცია რეაქცია

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ`

რთულ ნივთიერებებს შორის,

ռեակցիա երկու բարդ նյութերի

რომლის დროსაც მორეაგირე

միջև, որի ժամանակ դրանք

ნივთიერებები მიმოიცვლება

փոխանակվում են իրենց

შემადგენელი ნაწილებით.

բաղադրիչներով:

მინერალი ბუნებრივი მყარი კრის-

ՄԻՆԵՐԱԼ` բնական կարծր

ტალური ნივთიერება, რომე-

բյուրեղային նյութ, որն

ლიც წარმოიქმნება დედამიწის

առաջանում է երկրակեղևում

წიაღში სხვადასხვა ფიზიკური

տարբեր ֆիզիկաքիմիական

და ქიმიური პროცესების დროს.

պրոցեսների ժամանակ:

მინერალიზატორები მაგმაში

ՄԻՆԵՐԱԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐ`

გახსნილი აირები (ფთორი,

մագմայում լուծված գազեր

ქლორი და სხვ.) და წყლის

(ֆտոր, քլոր և այլ) և ջրի գոլորշի,

ორთქლი, რომლებიც ხელს

որոնք նպաստում են ժայթքած

უწყობენ ამოფრქვეული ქანების

ապարների բյուրեղացմանը:

კრისტალიზაციას.
მინერალიზაცია, მინერალიზება 1.

ՄԻՆԵՐԱԼԻԶԱՑԻԱ, ՀԱՆՔԱՅՆԱՑ-

ორგანულ ნივთიერებათა

ՈՒՄ` 1. Օրգանական նյութերի

გარდაქმნა მინერალებად,

փոխակերպում միներալների,

მინერალურ ნაერთებად. 2.

հանքանյութերի: 2. Որևէ բանի

რისამე გაჯერება მინერალური

հագեցում հանքային աղերով:
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მარილებით.
მინერალოგი მინერალოგიის

ՄԻՆԵՐԱԼՈԳ` միներալոգիայի

სპეციალისტი.
მინერალოგია [ფრანგ. minéral

մասնագետ:
ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱ, ՀԱՆՔԱԲԱՆՈՒ-

მინერალი და ბერძ. logos

ԹՅՈՒՆ` [ֆրանս. minéral

მოძღვრება] მეცნიერება

միներալ և հուն. logos ուսմունք]`

მინერალების შესახებ.

գիտություն բնական քիմիական
միացությունների` միներալների
մասին:

მოდიფიკაცია (ფრანგ. modifica-

ՄՈԴԻՖԻԿԱՑԻԱ (ֆրանս. modifica-

tion) 1. საგნის ან მოვლენის

tion) 1. Առարկայի կամ երևույթի

ისეთი სახეცვლილება,

այնպիսի ձևափոխություն, որը

რომელიც არ ეხება მის არსს (ამ

չի վերաբերում նրա էությանը

მნიშვნელობით იხმარება

(այս իմաստով կիրառվում է նաև

აგრეთვე მოდიფიცირება). 2.

մոդիֆիկացում): 2. Այսպիսի

ასეთი სახეცვლილების

ձևափոխման հետևանքով

შედეგად მიღებული საგანი ან

ստացված առարկա կամ երևույթ

მოვლენა (მაგ., ნახშირბადის

(օրինակ, ածխածնի

მოდიფიკაციებია: ნახშირი,

մոդիֆիկացումներ են` ածուխը,

გრაფიტი, ალმასი).

գրաֆիտը, ալմաստը):

მოლეკულა ნივთიერების უმცი-

ՄՈԼԵԿՈՒԼ` նյութի փոքրագույն

რესი ნაწილაკი, რომელსაც ამ

կայուն մասնիկ, որը պահպան-

ნივთიერების შედგენილობა და

ում է նրա հիմնական քիմիական

ქიმიური თვისებები აქვს

հատկությունները և բաղկացած

შენარჩუნებული.

է միանման (պարզ նյութեր) կամ
տարբեր (բարդ նյութեր)
ատոմներից, որոնք միացած են
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քիմիական կապերով:
მოლეკულური კრისტალური

ՄՈԼԵԿՈՒԼԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ

სტრუქტურა ისეთი

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ` այնպիսի

კრისტალური სტრუქტურა,

բյուրեղային կառուցվածք, որի

რომლის კვანძებში

հանգույցներում տեղակայված

მოთავსებულია მოლეკულები.

են մոլեկուլներ:

მოლეკულური მასა (ფარდობითი

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ

მოლეკულური მასა) სიდიდე,

(ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՄՈԼԵԿՈ-

რომელიც გვიჩვენებს, თუ

ՒԼԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ )`

რამდენჯერ მეტია მოცემული

մեծություն, որը ցույց է տալիս,

ნივთიერების ერთი

թե քանի անգամ է մեծ տվյալ

მოლეკულის მასა 1მ.ა.ე-ზე, ანუ

նյութի մեկ մոլեկուլի զանգվածը

ნახშირბადის

Cიზოტოპის

1 մ.ա.զ-ից, կամ ածխածնի 12C

12

1/12-ზე. აღინიშნება Mr-ით..

իզոտոպի 1/12-ից:
Արտահայտվում է Mr –ով:

მოლი ნივთიერების რაოდენობის

ՄՈԼ` նյութի քանակի չափման

საზომი ერთეული. ნებისმიერი

միավոր: Ցանկացած նյութի մեկ

ნივთიერების ერთი მოლი

մոլը պարունակում է 6,021023

შეიცავს 6,021023 სტრუქტურულ

կառուցվածքային միավոր

ერთეულს (ატომს,

(ատոմ, մոլեկուլ, իոն):

მოლეკულას, იონს).
მოლიბდენი (molybdos „ტყვია“)

ՄՈԼԻԲԴԵՆ (molybdos )`

ქიმიური ელემენტი, მაგარი,

քիմիական տարր, կարծր,

ვერცხლისფრად მბზინავი

արծաթափայլ մետաղ, լայնորեն

ლითონი; ფართოდ იყენებენ

կիրառվում է տեխնիկայում:

ტექნიკაში.
მოლური მასა ნივთიერების ერთი

ՄՈԼԻ ԶԱՆԳՎԱԾ` մեկ մոլ նյութի
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მოლის მასა გრამებში, აღინიშ-

զանգված գրամներով, նշվում է`

ნება M, განზომილება გ/მოლი.

M-ով, չափումը` գ/մոլ,

გამოითვლება ფორმულით

հաշվարկվում է բանաձևով`

M=m/n, სადაც m-ნივთიერების

M=m/n, որտեղ m-ը նյութի

მასაა, n-ნივთიერების

զանգվածն է, n-ը` նյութի

რაოდენობა.

քանակը:

მოლური მოცულობა მუდმივი

ՄՈԼԻ ԾԱՎԱԼ` հաստատուն

სიდიდეა და განისაზღვრება

մեծություն է և որոշվում է

ფორმულით Vm=V/n, სადაც V-

բանաձևով` Vm=V/n, որտեղ V-ն

არის აირადი ნივთიერების

գազային նյութի ծավալն է, n-ը`

მოცულობა, n-მისი რაოდენო-

նրա քանակը, կամ մոլերի թիվը:

ბა, ანუ მოლთა რიცხვი.
მონო (ბერძნ.) ერთი.

ՄՈՆՈ (հուն.)` մեկ:

მონოსაქარიდი საქარიდი, რომე-

ՄՈՆՈՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ ԿԱՄ ՄՈՆ-

ლიც ჰიდროლიზს არ განიცდის.

ՈԶՆԵՐ` սախարիդներ, որոնք
հիդրոլիզի չեն ենթարկվում:

მოქმედ მასათა კანონი ქიმიური

ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹ-

რეაქციის სიჩქარე პროპორ-

ՅԱՆ ՕՐԵՆՔ`

օրենքը կապ է

ციულია მორეაგირე ნივთიე-

հաստատում քիմիական

რებების კონცენტრაციების

ռեակցիայի արագության և

ნამრავლისა.

փոխազդող նյութերի խտությունների միջև։ Համաձայն
Զանգվածի ներգործության
օրենքի, արագությունը, որով А
նյութը փոխազդում է В նյութի
հետ, կախված է դրանց խտությունից կամ ակտիվությունից։
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მოცულობითი წილი ნარევის შემა-

ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ` խառնու-

დგენელი ერთ-ერთი ნივთიე-

րդի բաղադրիչ նյութերից մեկի

რების მოცულობის ფარდობა

ծավալի հարաբերությունը

ნარევის მოცულობასთან.

խառնուրդի ծավալին:

მჟავა ოქსიდი ოქსიდი, რომელსაც

ԹԹՎԱՅԻՆ ՕՔՍԻԴ` օքսիդ, որին

შეესაბამება მჟავა.
მჟავები რთული ნივთიერებები,

համապատասխանում է թթու:
ԹԹՈՒՆԵՐ`բարդ նյութեր, որոնք

რომლებიც მეტალით ჩანაცვ-

բաղկացած են մետաղի ատոմով

ლების უნარის მქონე ერთი ან

տեղակալվելու ընդունակ մեկ

რამდენიმე ატომი წყალბადისა

կամ մի քանի ատոմ ջրածնից և

და მჟავას ნაშთისგან შედგება.

թթվի մնացորդից:

მჟავური (მჟავა) მარილები მარი-

ԹԹՎԱՅԻՆ (ԹԹՈՒ) ԱՂԵՐ` աղեր,

ლები, რომელთა შემადგენ-

որոնց բաղադրության մեջ

ლობაში მეტალისა და მჟავას

մետաղից և թթվային մնացորդից

ნაშთის გარდა წყალბადის

բացի կան նաև ջրածնի

ატომებიც შედიან.

ատոմներ:

მჟანგავები ატომები, რომლებიც

ՕՔՍԻԴԻՉՆԵՐ` ատոմներ, որոնք

განიცდიან აღდგენას.
ნავთობი მუქი ფერის ბლანტი

վերականգնվում են:
ՆԱՎԹ` մուգ գույնի մածուցիկ

თხევადი მასა, რომელსაც

հեղուկ զանգված, որը

მოიპოვებენ დედამიწის

տարածված է Երկրի

წიაღიდან. შედგება ნაჯერი,

նստվածքային թաղանթում:

ციკლური და არომატული

Բաղկացած է հագեցած, ցիկլիկ և

ნახშირწყალბადებისგან.

արոմատիկ ածխաջրածիններից:

შეიცავს ასევე ჟანგბად-,

Պարունակում է նաև թթվածին‐,

გოგირდ- და აზოტშემცველ

ծծումբ - և ազոտ պարունակող

ორგანულ ნივთიერებებს.

օրգանական նյութեր: Նավթի
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ნავთობის გადამუშავების

վերամշակման հետևանքով

შედეგად იღებენ საწვავს

ստանում են վառելիք ներքին

შიდაწვისა და რეაქტიული

այրման շարժիչների և ռեակտիվ

ძრავებისთვის, ტექნიკურ და

շարժիչների համար,

საყოფაცხოვრებო საწვავს,

տեխնիկական և կենցաղային

საცხის და საპოხ ზეთებს,

վառելիք, քսուկներ և քսայուղեր,

გუდრონს. ნავთობი ქიმიური

կուպր: Նավթը քիմիական

წარმოების ძირითადი

արտադրության հիմնական

ნედლეულია.

հումքն է:

ნავთობის თანამდევი აირები აირე-

ՆԱՎԹԱԳԱԶԵՐ` բնության մեջ

ბი, რომლებიც გამოიყოფა

նավթին ուղեկցող և նավթի

ნავთობის ჭაბურღილებიდან

վերամշակման ընթացքում

ნავთობის მოპოვებისას. ძირი-

ստացվող գազեր։ Նավթին

თადად შედგება მეთანის,

ուղեկցող գազերը պարունակում

ეთანის, პროპანისა და

են մեթան, էթան, պրոպան,

ბუთანებისაგან.

բութան և այլ :

ნანომეტრი იგივე მილიმიკრონი

ՆԱՆՈՄԵՏՐ, ՄԻԼԻՄԻԿՐՈՆ`

ულტრასტრუქტურების საზომი

ուլտրակառուցվածքների

ერთეულია. 1ნმ = 109 მ. ამავე

չափման միավոր: 1նանոմ. = 109

დროს იგი მილიმეტრის

մ: Միևնոյն ժամանակ այն

მემილიონედი ნაწილია.

հավասար է միլիմետրի մեկ
միլիարդերորդ մասին:

ნარევი ორი ან მეტი ნივთიერების

ԽԱՌՆՈՒՐԴ` երկու կամ ավելի

შერევით მიღებული ერთობ-

նյութերի խառնումով ստացված

ლიობა.

ամբողջություն:

ნატრიუმი (natrium) ქიმიური ელე-

ՆԱՏՐԻՈՒՄ (natrium)` քիմիական

მენტი, თეთრი ფერის რბილი

տարր, արծաթա-սպիտակավուն
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ტუტოვანი ლითონი. ნატრიუმის

փափուկ ալկալիական մետաղ է:

სულფიტი - გოგირდოვანი

Նատրիումի սուլֆատը`

მინერალი; იყენებენ ფოტო-

ծծմբային միներալը, կիրառում

გრაფიაში (შედის გამამჟღავ-

են լուսանկարչության մեջ

ნებელი ხსნარის შემადგენ-

(մտնում է լուսակայող լուծույթի

ლობაში).

կազմի մեջ):

ნახევრადდაშლის პერიოდი დრო-

ԿԻՍԱՏՐՈՀՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈ-

ის მონაკვეთი, რომლის განმავ-

ՒԹՅՈՒՆ` ժամանակահատված,

ლობაშიც იშლება არსებული

որի ընթացքում տրոհվում է

რადიაქტიური ელემენტების

գոյություն ունեցած

ატომების ნახევარი.

ռադիոակտիվ տարրերի կեսը:

ნახშირწყალბადები ორგანული

ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ` օրգանական

ნივთიერებები, რომელთა

միացություններ, որոնց

მოლეკულები ნახშირბადისა და

մոլեկուլները կազմված են

წყალბადის ატომებისგან შედ-

ածխածնի և ջրածնի

გება. არსებობს ნაჯერი, ციკლუ-

ատոմներից: Գոյություն ունեն

რი, უჯერი და არომატული

հագեցած, չհագեցած և

ნახშირწყალბადები.

անուշաբույր ածխաջրածիններ:

ნახშირწყლები ორგანული

ԱԾԽԱՋՐԵՐ` օրգանական

ნივთიერებები, რომელთა

միացություններ, որոնց

მოლეკულების შედგენილობა

մոլեկուլների կազմը կարելի է

შეიძლება ასე გამოისახოს:

այսպես արտացոլել` Cn(H2O)m:

Cn(H2O)m. ნახშირწყლები

Ածխաջրերը բազմատոմ

მრავალატომიანი ალდეჰიდო-

ալդեհիդային -կետինո

კეტინო სპირტები ან მათი

սպիրտեր են կամ դրանց

კონდენსაციის შედეგად

կոնդենսացման հետևանքով

მიღებული ნივთიერებებია.

ստացած նյութեր:
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ნაჯერი ხსნარი ხსნარი, რომელშიც

ՀԱԳԵՑԱԾ ԼՈՒԾՈՒՅԹ` լուծույթ,

მოცემულ პირობებში

որի մեջ տվյալ պայմաններում

ნივთიერების მაქსიმალური

նյութերի առավելագույն քանակ

რაოდენობაა გახსნილი.

է լուծված:

ნეიტრალიზაცია მჟავისა და ტუტის

ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ` թթվի և

ურთიერთქმედების რეაქცია.

հիմքի փոխազդեցության

მიღებული ნივთიერებას არც

ռեակցիա: Ստացված նյութը

ტუტის და არც მჟავის თვისებები

չունի ո՛չ հիմքի, ո՛չ թթվի

არა აქვს.

հատկություններ:

ნახშირბადი (ქიმიური სიმბოლო -

ԱԾԽԱԾԻՆ (քիմիական նշանը` C

C) მენდელეევის პერიოდული

)` Մենդելեևի պարբերական

სისტემის მე-2 პერიოდის მე-4

համակարգի 2-րդ պարբերու-

ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის

թյան 4-րդ խմբի գլխավոր

ქიმიური ელემენტი, მისი რიგი-

ենթախմբի քիմիական տարր,

თი ნომერია - 6, იზოტოპების

նրա ատոմային թիվն է 6,

ბუნებრივი ნარევის ატომური

իզոտոպների բնական

მასა - 12,0107 გ/მოლი.

խառնուրդի ատոմական
զանգվածը` 12,0107գ/մոլ:

ნეიტრონი დაუმუხტავი ნაწილაკი,

ՆԵՅՏՐՈՆ` չլիցքավորված մասնիկ,

რომლის მასა დაახლოებით

որի զանգվածը մոտավորապես

პროტონის მასის ტოლია; მისი

պրոտոնի զանգվածին է

სიმბოლოა n.

հավասար, նրա նշանն է n:

ნეონი (neos „ახალი“) ქიმიური

ՆԵՈՆ (neos «նոր»)` քիմիական

ელემენტი, უფერო და უსუნო

տարր, անգույն և անհոտ գազ,

გაზი; იყენებენ სასიგნალო და

կիրառում են ազդանշանային և

სარეკლამო გასანათებელი

գովազդային լուսավորիչ

ხელსაწყოების გასავსებად.

սարքերը լցնելու համար:
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ნივთიერება ის, რისგანაც შედგება

ՆՅՈՒԹ` այն, ինչից կազմված է

სხეული. ყოველ ნივთიერებას

մարմինը: Յուրաքանչյուր նյութ

თავისი თვისებები აქვს, რითაც

ունի իր հատկությունը, ինչով

ის ჰგავს სხვა ნივთიერებას ან

նա նման է ուրիշ նյութերի կամ

განსხვავდება მისგან.

տարբերվում է նրանցից:

ნიკელი (Nickel) ქიმიური ელემენ-

ՆԻԿԵԼ (Nickel)` քիմիական տարր:

ტი, ვერცხლისფერი ძნელდ-

Արծաթագույն դժվարահալ

ნობადი ლითონი.

մետաղ:

ნიტრატები აზოტმჟავას მარილები,

ՆԻՏՐԱՏՆԵՐ` ազոտաթթվի աղեր,

გვხვდება ყველა მცენარეში, რა-

հանդիպում է բոլոր բույսերում,

დგან მათ დიდი როლი ენიჭე-

քանի որ դրանք մեծ դեր ունեն

ბათ მცენარის ზრდის საქმეში.

բույսի աճման գործում:

ნიტრირება აზოტმჟავასთან

ՆԻՏՐՈՒՄ, ԱԶՈՏՈՒՄ` ազոտա-

ურთიერთქმედება, შედეგად

թթվի հետ փոխներգործություն,

მიიღება ნიტრონაერთები.

արդյունքում ստացվում են
նիտրոմիացություններ:

ნიტრიფიკაცია (ბერძნ. „ნიტრონ“ -

ՆԻՏՐԻՖԻԿԱՑՈՒՄ (հուն. «նիտրոն»

გვარჯილა, „ფოსერ“ კეთება)

- սելիտրա, «ֆոսեր» պատրա-

გვარჯილის კეთება.

ստել)` սելիտրա պատրաստել:

ნონა (ლათ.) ცხრა.

ՆՈՆԱ (լատ.)` ինը:

ნუკლიდი ატომის ბირთვი, რომე-

ՆՈՒԿԼԻԴ` ատոմի միջուկ, որը

ლიც შედგება ელემენტარული

կազմված է տարրական

ნაწილაკებისაგან, რომელთა-

մասնիկներից, որոնցից կարևոր

გან მნიშვნელოვანია პროტო-

են պրոտոնները և նեյտրոնները:

ნები და ნეიტრონები.
ნუკლონები ბირთვის ნაწილაკები

ՆՈՒԿԼՈՆՆԵՐ` միջուկի

პროტონები და ნეიტრონები.

մասնիկներ` պրոտոններ և
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նեյտրոններ:
ოზონი O3 აირი, რომელიც შედგება

ՕԶՈՆ O3` գազ, որը կազմված է

ჟანგბადის სამი ატომისაგან. იგი

թթվածնի երեք ատոմից: Այն

ბუნებრივად გროვდება

բնական եղանակով

სტრატოსფეროში და გარს

կուտակվում է ստրատո-

აკრავს ჩვენს პლანეტას, რითაც

սֆերայում` վերնոլորտում, և

უზრუნველყოფს ადამიანების

պատում է մեր մոլորակը, ինչով

დაცვას მზის მავნე ულტრაიის-

ապահովում է մարդկանց

ფერი გამოსხივებისაგან.

պաշտպանություն արևի
վնասակար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից:

ოლეუმი გოგირდის ოქსიდის

ՕԼԵՈՒՄ` ծծմբական անհիդրիդի

ხსნარი გოგირდმჟავაში.

լուծույթը անջուր ծծմբական
թթվում:

ოლეფინი (ლათ.: „ოლეუმ“ ზეთი,

ՕԼԵՖԻՆ (լատ.` «օլեում» յուղ,

ზეთისმაგვარი) ალკენები,

յուղանման)`ալկեններ,

უჯერი რიგის

չհագեցած ածխաջրածինների

ნახშირწყალბადები, რომლებიც

դաս, որոնք մոլեկուլի մեջ

მოლეკულაში შეიცავენ ერთ

պարունակում են մեկ կրկնակի

ორმაგ ბმას და მათი ზოგადი

կապ և դրանց ընդհանուր

ფორმულაა CnH2n.

բանաձևն է CnH2n:

ორბიტალი ატომბირთვის

ՕՐԲԻՏԱԼ` ատոմի միջուկի հարող

მიმდებარე სივრცე, სადაც

տարածություն, որտեղ

ელექტრონის ყოფნის

էլեկտրոն լինելու հավանա-

ალბათობა მაქსიმალურია.

կանությունն առավելագույնն է:

ორგანული ნივთიერება ყველა

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ` օրգանակ-

ნახშირბადშემცველი
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ნივთიერება, გარდა შესაბამისი

ւնները, որոնց բաղադրության

მარტივი ნივთიერებებისა,

մեջ մտնում է ածխածին տարրը:

ნახშირბადის ოქსიდებისა (CO

Ածխածնի պարզագույն

და CO2), ნახშირმჟავისა და მისი

միացությունները՝ օքսիդները,

მარილების (H2CO3, NaCO3 და ა.

ածխաթթուն ու իր աղերը և որոշ

შ.). სხვაგვარად: ნახშირწყალ-

այլ միացություններ ընդունված

ბადები და მათი ნაწარმოები.

է դասել անօրգանական
միացություններին (CO և CO2,
H2CO3, NaCO3 և այլն):

ორმაგი მარილები მარილები,

ԿՐԿՆԱԿԻ ԱՂԵՐ` աղեր, որոնք

რომლებიც ორი მეტალის

կազմված են երկու մետաղի

ატომისა და ერთი მჟავას

ատոմից և մեկ թթվի մնացորդից:

ნაშთისგან შედგებიან.
ორფუძიანი მჟავა მჟავა, რომლის

ԵՐԿՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ` թթու, որի

მოლეკულაში მეტალის ატო-

մոլեկուլում կա մետաղի

მით ჩანაცვლების უნარის მქონე

ատոմով տեղակալվելու

ორი ატომი წყალბადია.

ընդունակ երկու ատոմ ջրածին:

ორგანული ორფუძიანი მჟა-

Օրգանական երկհիմն թթուները

ვეები შეიცავენ ორ COOH

պարունակում են երկու COOH

ჯგუფს.

խումբ:

ოსმიუმი (osmē) „სუნი“ ქიმიური

ՕՍՄԻՈՒՄ (osmē) «հոտ»` քիմիա-

ელემენტი, მაგარი მყიფე

կան տարր, կարծր, փխրուն

ლითონი მოლურჯო ფერისა;

մետաղ կապտավուն երանգով,

იღებენ პლატინის მადნიდან.

ստանում են պլատինի
հանքանյութից:

ოსმოსი (ōsmos „ბიძგი“, „დაწოლა“)

ՕՍՄՈՍ (ōsmos «ցնցում», «սեղմել»)`

გამხსნელის თანდათნობით

լուծիչի աստիճանական
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შეღწევა ხსნარში მათი გამყოფი

ներթափանցում լուծույթի մեջ`

თხელი ტიხრის გავლით.

դրանց բաժանարար բարակ
միջնորմն անցնելով:

პლატინა (Sp. platina) ქიმიური ელ-

ՊԼԱՏԻՆ (Sp. platina)` քիմիական

ემენტი, ფოლადისფერი კეთ-

տարր, պողպատագույն ազնիվ

ილშობილი ლითონი; დიდი

մետաղ, մեծ կիրառություն ունի

გამოყენება აქვს ტექნიკაში.

տեխնիկայում:

ცეზიუმი (ლათ. caesius ცისფერი)

ՑԵԶԻՈՒՄ (լատ. caesius

ქიმიური ელემენტი, მოვერცხ-

երկնագույն)` քիմիական տարր,

ლისფრო რბილი ტუტე

արծաթավուն փափուկ

ლითონი.

ալկալիական մետաղ:

ირიდიუმი (iris (iridos „ცისარ-

ԻՐԻԴԻՈՒՄ (iris (iridos «ծիածան»)`

ტყელა“) ქიმიური ელემენტი,

քիմիական տարր, ծանր,

მძიმე, ძნელდნობადი

դժվարահալ

მონაცრისფრო-თეთრი

մոխրասպիտակավուն մետաղ,

ლითონი, პლატინასთან ახლოს

պլատինին մոտ կանգնած և

მდგომი და მასზე მაგარი.

նրանից ամուր:

ოქსიდი რთული ნივთიერება, რო-

ՕՔՍԻԴ` բարդ նյութ, որը կազմված

მელიც ორი ელემენტის ატომე-

է երկու տարրի ատոմներից`

ბისგან შედგება, - ამათგან ერთი

դրանցից մեկն անպայման

აუცილებლად ჟანგბადია.

թթվածին է:

ოქტა (ლათ.) რვა.

ՕՔՏԱ (լատ.)` ութ:

პალადიუმი (Palladium) ქიმიური

ՊԱԼԱԴԻՈՒՄ (Palladium)`

ელემენტი, მოვერცხლისფრო

քիմիական տարր, արծաթագույն

ლითონი პლატინის ჯგუფისა;

մետաղ պլատինի խմբից,

იყენებენ ტექნიკაში, მედიცინაში

կիրառում են տեխնիկայում,

და სხვ.

բժշկության մեջ և այլն:
63

პარა- (Gk. Para „- თან“, „ახლოს“;

Պարա- (Gk. Para « -հետ», «մոտիկ»,

„გარეთ“, „გარეშე“ რთული

«դուրս», «առանց» )` բարդ բառի

სიტყვის პირველი

առաջին բաղադրիչ մաս, ցույց է

შემადგენელი ნაწილი; აღნიშ-

տալիս ինչ-որ բանի մոտ լինելը

ნავს რამესთან ახლოს არსებო-

կամ ինչ-որ բան թեքելը,

ბას ან რისამე გადახრას, დარ-

խախտելը, օրինակ` պարաբիոզ,

ღვევას. მაგ., პარაბიოზი. პარა-

պարամագնետիզմ,

მაგნეტიზმი, პარაქრონიზმი.

պարաքրոնիզմ:

პარაფინები ნაჯერი ნახშირწყალ-

ՊԱՐԱՖԻՆՆԵՐ` հագեցած ածխա-

ბადებია (ალკანები) ისინი

ջրածիններ են (ալկաններ),

შედგებიან მხოლოდ ნახშირ-

դրանք կազմված են միայն

ბადისა და წყალბადის ატომე-

ածխածնի և ջրածնի

ბისაგან. დაბალი რეაქციის

ատոմներից, ցածր ռեակցիայի

უნარი გამო უწოდებენ

ունակության պատճառով

პარაფინებს.

պարաֆիններ են կոչում:

პაულის პრინციპი ატომში არ შეიძ-

ՊԱՈՒԼԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ` ատոմում

ლება იყოს ორი ელექტრონი,

չեն կարղ գտնվել միևնույն չորս

რომელთა ოთხივე კვანტური

քվանտային թվերն ունեցող

რიცხვი ერთნაირია, აქედან

երկու էլեկտրոններ: Այստեղից

გამომდინარე, ერთ

ելնելով` մեկ օրբիտալի վրա

ორბიტალზე შეიძლება იმყო-

կարող են գտնվել միայն երկու

ფებოდეს მხოლოდ ორი

էլեկտրոն` հակադիր

ელექტრონი ურთიერთსაწი-

սպիններով:

ნააღმდეგო სპინით.
პენტა (pente) „ხუთი“ რთული

ՊԵՆՏԱ (pente) «հինգ»` բարդ բառի

სიტყვის პირველი შემადგენე-

առաջին բաղադրիչ, նշանակում

ლი ნაწილი; ნიშნავს ხუთს. მაგ.,

է հինգ, օրինակ` պենտաէդր,
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პენტაედრი. პენტამეტრი.
პენტოზები მონოსაქარიდები,

պենտամետր:
ՊԵՆՏՈԶՆԵՐ` մոնոսախարիդներ,

რომელთა მოლეკულა ხუთ

որոնց մոլեկուլը պարունակում է

ატომ ნახშირბადს შეიცავს.

հինգ ատոմ ածխածին:

პეპტა (ბერძნ.) შვიდი.

ՊԵՊՏԱ (հուն.)` յոթ:

პერიოდი ელემენტთა ჰორიზონ-

ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ` տարրերի

ტალური მწკრივი, რომელიც

հորիզոնական շարք, որը սկսվո-

იწყება ტუტე მეტალით და

ւմ է ալկալիական մետաղով և

მთავრდება ინერტული აირით.

ավարտվում իներտ գազով:

პერიოდული სისტემა (ტაბულა)

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ქიმიური ელემენტების

(ԱՂՅՈՒՍԱԿ)` քիմիական

სისტემატიზებული

տարրերի համակարգված

ერთობლიობა, სადაც

ամբողջություն, որտեղ

ვლინდება გარკვეული

դրսևորվում են որոշակի

კანონზომიერებები.

օրինաչափություններ:

პერიოდულობის კანონი მარტივ

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ`

ნივთიერებათა თვისებები,

պարզ նյութերի հատկությ-

შესაბამისი რთული

ունները, համապատասխան

ნივთიერებების თვისებები და

բարդ նյութերի հատկությու-

ფორმები პერიოდულ დამოკი-

նները և ձևերը պարբերական

დებულებაში ელემენტის ატომ-

կախման մեջ են տարրի ատոմի

გულის მუხტის სიდიდესთან.

միջուկի լիցքի մեծությունից:

პი (π) ბმა კოვალენტური ბმის

ՊԻ (π) ԿԱՊ` կովալենտ կապի

ნაირსახეობა, რომელიც

տարատեսակ, որը հարուցվում է

აღიძვრება p და p, d და d, p და

p և p, d և d, p և d էլեկտրոնների

d ელექტრონების ელექტრო-

էլեկտրական ամպերի

ნული ღრუბლების გადაფარ-

վերածածկումով` ատոմների
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ვით ატომთა ელექტრონული

էլեկտրոնային ամպերի

ღრუბლების სიმეტრიის ღერძის

սիմետրիայի առանցքին

პერპენდიკულარულად.

ուղղահայաց:

პიგმენტი (ლათ.) საღებავი. საღე-

ՊԻԳՄԵՆՏ (լատ.)` ներկ:

ბავი ნივთიერება, რომელიც

Ներկանյութ, որը գույն է տալիս

ფერს აძლევს ცოცხალი

կենդանի օրգանիզմների

ორგანიზმის ქსოვილებს.

հյուսվածքներին:

პირ-, პირო- (Gk. pyr ცეცხლი,

ՊԻՐ-, ՊԻՐՈ- (Gk. pyr կրակ, շոգ,

სიცხე, სიმხურვალე) რთული

տաքություն)` բարդ բառի

სიტყვის პირველი შემადგენე-

բաղադրիչ, նշանակում է ուժեղ

ლი ნაწილი; ნიშნავს სიმხურ-

շոգի, շիկացման հետ կապված,

ვალესთან, მაღალ ტემპერატუ-

օրինակ` պիրհելիոմետր,

რასთან დაკავშირებულს. მაგ.,

պիրոտեխնիկա:

პირჰელიომეტრი, პიროტექნიკა.
პიროლიზი (ბერძნ. „პირო“ ცეცხ-

ՊԻՐՈԼԻԶ (հուն. «պիրո» կրակ,

ლი, „ლიზი“ დაშლა) ნივთიე-

«լիզի» տրոհում)` նյութի

რების დაშლა გახურებით

տրոհում այն շիկացնելով:

პირომეტალურგია მეტალების

ՊԻՐՈՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ`

აღდგენა მაღალ ტემპერა-

մետաղների վերականգնում

ტურაზე.

բարձր ջերմաստիճանում:

პლასტიკური (ბერძნ.) მოქნილი,

ՊԼԱՍՏԻԿ (հուն.)` ճկուն, փափուկ:

რბილი
ՊՆԻԿՏՈԳԵՆՆԵՐ` տարրերի

პნიკტოგენები ელემენტების
ბუნებრივი ოჯახი. ელემენტთა

բնական ընտանիք:

პერიოდული სისტემის V

Պարբերական համակարգի Vա

(მთავარი ქვეჯგუფის) ჯგუფის

(գլխավոր ենթախմբի) խմբի

ა
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ელემენტები. ესენია: აზოტი,

տարրեր: Դրանք են` ազոտ,

ფოსფორი, დარიშხანი,

ֆոսֆոր, արսեն, ստիբիում և

სტიბიუმი და ბისმუტი.

բիսմուտ:

პოზიტრონი ელემენტარული

ՊՈԶԻՏՐՈՆ` տարրական մասնիկ,

ნაწილაკი, რომლის მასა ელექ-

որի զանգվածը հավասար է

ტრონის მასის ტოლია, ხოლო

էլեկտրոնի զանգվածին, իսկ

მუხტი 1+; აღინიშნება e+.

լիցքը` 1+, նշվում ` e+ :

პოლარიზაცია (ბერძნ.) ელექტრუ-

ՊՈԼՅԱՐԻԶԱՑԻԱ (հուն.)`

ლი დენის მოქმედებით

էլեկտրական հոսանքի

მოლეკულებისა და იონების

գործողությամբ մոլեկուլների և

გადანაცვლება, გამიჯვნა

իոնների տեղափոխություն,

ერთმანეთისაგან.

սահմանազատում միմյանցից:

პოლარული კოვალენტური ბმა

ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ ԿՈՎԱԼԵՆՏ ԿԱՊ`

კოვალენტური ბმა, რომელიც

կովալենտ կապ, որ առաջանում

აღიძვრება განსხვავებული ელ-

է տարբեր էլեկտրաբաս-

ექტროუარყოფითობის მქონე

ականությամբ տարրերի

ელემენტის ატომებს შორის.

ատոմների միջև:

პოლიკონდენსაცია დაბალი

ՊՈԼԻԿՈՆԴԵՆՍԱՑԻԱ` ցածր

მოლეკულური მასის მქონე

մոլեկուլային զանգվածով

ნივთიერებებისგან პოლიმერის

նյութերից պոլիմերի

წარმოქმნის პროცესი, რომელ-

առաջացման պրոցես, որն

საც თან ახლავს წყლის (ზოგ-

ուղեկցվում է ջրի (երբեմն այլ

ჯერ სხვა დაბალმოლეკულური

ցածր մոլեկուլային զանգվածով

მასის მქონე ნივთიერების)

նյութի) առաջացմամբ:

წარმოქმნა.
პოლიმერი მაღალი მოლეკულუ-

ՊՈԼԻՄԵՐ` բարձր մոլեկուլային

რი მასის მქონე ნივთიერება,

զանգվածով նյութ, որը
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რომელიც ერთნაირ,

պարունակում է միանման,

მრავალგზის განმეორებად

բազմակի կրկնվող ատոմների

ატომთა დაჯგუფებებს შეიცავს.

խմբավորումներ: Այս կրկնվող

ამ განმეორებად ჯგუფებს

խմբերը կոչվում են տարրական

ელემენტარული რგოლი ჰქვია.

օղակներ:

პოლიმერიზაცია დიდი რაოდენო-

ՊՈԼԻՄԵՐԻԶԱՑԻԱ` մեծ քանակո-

ბით ერთნაირი მოლეკულები-

ւթյամբ միանման մոլեկուլներից

საგან ერთი მაკრომოლეკულის

մեկ մակրոմոլեկուլի առաջաց-

წარმოქმნის ქიმიური რეაქცია.

ման քիմիական ռեակցիա:

პოლიმერიზაციის რეაქცია რეაქ-

ՊՈԼԻՄԵՐԻԶԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ`

ცია, რომლის დროსაც დაბალ-

ռեակցիա, որի ժամանակ ցածր

მოლეკულური ნაერთიდან მიი-

մոլեկուլային միացությունից

ღება მაღალმოლეკულური

ստացվում է բարձր

ნაერთი.

մոլեկուլային միացություն:

პოლიმერიზაციის ხარისხი რიცხვი,

ՊՈԼԻՄԵՐԻԶԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ`

რომელიც გვიჩვენებს

թիվ, որը ցույց է տալիս

პოლიმერში ელემენტარული

պոլիմերի մեջ տարրական

რგოლების რაოდენობას.

օղակների թիվը:

პოლიმეტალური (ბერძნ. „პოლი“

ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂ (հուն. «պոլի»

მრავალი, „მეტალი“ ლითონი)

բազմաթիվ, «մետալ» մետաղ)`

რამდენიმე ლითონის შემცველი

մի քանի մետաղ պարունակող:

პოლისაქარიდები მონოსაქარი-

ՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴՆԵՐ`

დების პოლიკონდენსაციის

մոնոսախարիդներից

შედეგად მიღებული ნივთიე-

պոլիկոնդենսացման

რებები.

հետևանքով ստացված նյութեր:

პოლონიუმი VI ჯგუფის მთავარი

ՊՈԼՈՆԻՈՒՄ` VI խմբի գլխավոր

ქვეჯგუფის, ქალკოგენები,

ենթախմբի, քալկոգեններ,
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ელემენტის ატომური ნომერი

տարրի ատոմական

84 და აღინიშნება სიმბოლოთი

կարգաթիվը` 84, նշանը Po (լատ.

Po (ლათ. Polonium), რადიოაქ-

Polonium), ռադիոակտիվ

ტიური ნახევრად ლითონი,

կիսամետաղ, սպիտակ-

მოვერცხლისფრო-თეთრი

արծաթավուն: Չունի կայուն

ფერისაა. არ გააჩნია სტაბილი-

իզոտոպներ: Տարրը

ური იზოტოპები. ელემენტს

Լեհաստանի պատվին կոչվել է

პოლონეთის საპატივცემლოდ

լատ. Polonia:

(ლათ. Polonia) ეწოდა.
პრეციფიტატი

ნალექი

პროთიუმი H წყალბადის იზოტოპი,

ՊՐԵՑԻՖԻՏԱՏ

նստվածք:

ՊՐՈՏԻՈՒՄ` H ջրածնի իզոտոպ,

რომლის ბირთვი შეიცავს ერთ

որի միջուկն ունի մեկ պրոտոն,

პროტონს, ხოლო ნეიტრონების

իսկ նեյտրոնների թիվը

რიცხვი ტოლია ნულის.

հավասար է զրոյի:

პრომეთეუმი რადიოაქტიური

ՊՐՈՄԵԹԵՈՒՄ` ռադիոակտիվ

ქიმიური ელემენტი

քիմիական տարր

ლანთანოიდების ჯგუფისა;

լաթինոիդների խմբից,

აღმოაჩინეს ამერიკელმა

հայտնագործել են ամերիկացի

მეცნიერებმა 1945 წ.

գիտնականները 1945թ.:

პრომოტორი (promoveo წინ ვწევ)

ՊՐՈՄՈՏՈՐ (promoveo առաջ եմ

ისეთი ნივთიერება, რომელიც

քաշում)` այնպիսի նյութ, որը

აძლიერებს კატალიზატორის

հզորացնում է կատալիզատորի

მოქმედებას.

գործողությունը:

პროპანი ორგანული ნაერთი;

ՊՐՈՊԱՆ` օրգանական միացու-

მიიღება ნავთობიდან; ბუტანთან

թյուն, ստացվում է նավթից,

ერთად იყენებენ სათბობად და

բութանի հետ մեկտեղ կիրառում

შიგაწვის ძრავების საწვავად.
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ին այրման շարժիչի վառելիք:
პროპორცია (L. proportio) თანა-

ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ (L. Propo-

ფარდობა ნაწილებს შორის.

rtio)` հարաբերակցություն
մասերի միջև:

პროტაქტინიუმი რადიოაქტიური

ՊՐՈՏԱԿՏԻՆԻՈՒՄ` ռադիոակտիվ

ქიმიური ელემენტი, რომელიც

քիմիական տարր, որը

მიეკუთვნება აქტინიდებს;

պատկանում է ակտիններին,

წარმოადგენს მონაცრისფრო

մոխրա-սպիտակավուն

თეთრ უჟანგავ ლითონს

չօքսիդացող մետաղ է

(აღმოაჩინეს 1918 წ.).

(հայտնագործել են 1918թ.):

პროტონი (Gk. prōtos პირველი)

ՊՐՈՏՈՆ (Gk. prōtos առաջին)`

ნივთიერების დადებითად

նյութի դրական լիցքավորված

დამუხტული ელემენტარული

տարրական մասնիկ, որը

ნაწილაკი, რომელიც წარმო-

մտնում է ատոմի միջուկի

ადგენს ატომგულის შემად-

բաղադրության մեջ:

გენელ ნაწილს.
პროცესი პროცესი (L. processus)

ՊՐՈՑԵՍ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ (L.

რაიმე მოვლენათა თანამიმ-

processus)` որևէ երևույթների

დევრული მონაცვლეობა,

հաջորդական հերթագայություն,

რისამე განვითარების გზა.

որևէ բանի զարգացման ուղի:

ჟაველი (ფრანგ.) ადგილი პარიზის

ԺԱՎԵԼ (ֆրանս.)` բնակավայր

მახლობლად, სადაც

Փարիզի մոտակայքում, որտեղ

პირველად დაიწყეს ჟაველის

առաջին անգամ սկսել են

წყლის მომზადება

ժավելաջուր պատրաստել:

ჟაველის წყალი კალიუმის

ԺԱՎԵԼԱՋՈՒՐ` կալիումի քլորիդի

ქლორიდისა და ჰიპოქლორი-

և հիպոքլորիդի լուծույթը կոչվ-

ტის ხსნარს „ჟაველის წყალი“

ում է «ժավելի ջուր»: Օգտագո70

ეწოდება. იხმარება ბამბის

րծվում է բամբակյա գործվա-

ქსოვილების გასათეთრებლად.

ծքների սպիտակեցման համար:

ჟანგბადი (ლათ. Oxygenium)

ԹԹՎԱԾԻՆ (լատ. Oxygenium)`

ქიმიური ელემენტი, პერიოდულ

քիմիական տարր,

ცხრილში აქვს სიმბოლო O,

պարբերական աղյուսակում

ატომური ნომერი 8;ფორმულა -

նրա նշանն է O,

O2; მეორე ყველაზე გავრცელე-

կարգահամարը` 8, բանաձևը`

ბული ელემენტია დედამიწაზე,

O2; երկրորդ ամենատարածված

შეადგენს დედამიწის ქერქის

տարրն է Երկրի վրա, կազմում է

მასის დაახლ. 49%-ს და სრული

երկրակեղևի զանգվածի մոտ.

მასის 28%-ს; მესამე ყველაზე

49%-ը և լրիվ զանգվածի

გავრცელებული ელემენტია

ը, երրորդ ամենատարածված

სამყაროში. დედამიწაზე

տարրն է տիեզերքում: Երկրի

ჟანგბადი კოველანტურად ან

վրա թթվածինը կովալենտ և

იონურად ებმის სხვა ელემენ-

իոնային կապերով միանում է

ტებს. ცალკე ჟანგბადი

ուրիշ տարրերի: Առանձին

(მოლეკულური ორჟანგი O2,

թթվածին (մոլեկուլային

დიატომური მოლეკულა)

երկօքսիդ O2, երկատոմ

პირველად დიდი რაოდენობით

մոլեկուլ է) առաջին անգամ մեծ

დედამიწაზე გაჩნდა პელოპრო-

քանակությամբ Երկրի վրա

ტეროზოულ ერაში (დაახლ.

առաջացել է պրոտերոզոյան

2,5-1,6 მილიარდი წლის წინა

դարաշրջանում (մոտ. 2,5-1,6

პერიოდში). თავისუფალი ჟანგ-

միլիարդ տարի առաջ): Ազատ

ბადის დიდი რაოდენობით გა-

թթվածնի մեծ քանակությամբ

ჩენამ იმდროინდელი ორგანიზ-

առաջացումը հարուցել է այն

მების უმრავლესობის გადაშენე-

ժամանակվա օրգանիզմների

ბა გამოიწვია. ჩვეულებრივ

մեծ մասի ոչնչացում:
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28%-

პირობებში ჟანგბადის მოლეკუ-

Սովորական պայմաններում

ლა ორატომიანია.

թթվածնի մոլեկուլը երկատոմ է:

ჟანგვა ნივთიერების ქიმიური

ՕՔՍԻԴԱՑՈՒՄ` նյութի

ურთიერთქმედება ჟანგბადთან.

փոխազդեցությունը թթվածնի

ამ დროს სინათლე არ

հետ: Այս ժամանակ լույս չի

გამოიყოფა.

անջատվում:

ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციები

ՕՔՍԻԴԱ-ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

რეაქციები, რომლებიც

ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ` ռեակցիաներ,

მიმდინარეობენ მორეაგირე

որոնք ընթանում են փոխազդող

ნივთიერებათა შემადგენელი

նյութերի բաղադրիչ ատոմների

ატომების დაჟანგულობის

օքսիդացման աստիճանների

ხარისხების ცვლილებით.

փոփոխությամբ:

რადიაცია (radiatio) რაიმე სხეულის

ՌԱԴԻԱՑԻԱ, ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ

მიერ ელექტრომაგნიტური

(radiatio)` որևէ մարմնի կողմից

ენერგიის გამოსხივება. მაგ.,

էլեկտրամագնիսական

მზის რადიაცია.

էներգիայի ճառագայթում,
օրինակ` արևի ճառագայթում:

რადიკალები (L. radicalis „ძირისა“,

ՌԱԴԻԿԱԼՆԵՐ (L. radicalis

„ძირითადი“) ატომთა ჯგუფი,

«արմատի», «հիմնական»)`

რომელიც ერთი ნაერთიდან

ատոմների խումբ, որը մի

მეორეში უცვლელად გადადის.

միացությունից մյուսն է անցնում
անփոփոխ:

რადიოაქტიურობა ქიმიური ელე-

ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ (ճառ-

მენტის ატომგულის თვითნებუ-

ագայթաակտիվություն,

რი ან ხელოვნურად გამოწვეუ-

ռադիոակտիվ տրոհում)`

ლი დაშლა, რასაც თან სდევს

քիմիական տարրի ատոմի

ელემენტარული ნაწილაკების

միջուկի ինքնաբերաբար կամ
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(ელექტრონების, პოზიტრონე-

արհեստականորեն հարուցված

ბის და სხვ.) გამოსხივება.

տրոհում, ինչն ուղեկցվում է
տարրական մասնիկների
(էլեկտրոններ, պոզիտրոններ և
այլ) ճառագայթմամբ:

რადიოლუმინესცენცია რადიოაქ-

ՌԱԴԻՈԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ`

ტიური გამოსხივებით აღგზნება

գրգռում ռադիոակտիվ
ճառագայթմամբ:

რადიუმი მეშვიდე პერიოდის

ՌԱԴԻՈՒՄ` յոթերորդ պարբերութ-

მეორე ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუ-

յան երկրորդ խմբի գլխավոր

ფის ელემენტი, ატომური ნომე-

ենթախմբի տարր, ատոմային

რი 88. აღინიშნება სიმბოლო-

կարգահամարը` 88, նշանը`

თი Ra (ლათ. Radium). მარტივი

Ra (լատ. Radium): Պարզ նյութ

ნივთიერება რადიუმი

ռադիումը պսպղուն

ბრჭყვიალა მოვერცხლისფრო-

արծաթասպիտակագույն

თეთრი ფერის ტუტემიწა

հողալկալիական մետաղ է, որը

ლითონია, რომელიც ჰაერზე

օդի ներգործությամբ խունանում

სწრაფად ფერმკრთალდება.

է: Բնութագրվում է բարձր

ხასიათდება მაღალი ქიმიური

քիմիական ակտիվությամբ:

აქტივობით. რადიოაქტიურია.

Ռադիոակտիվ է:

რეაგენტი (ლათ.) საწინააღმდე-

ՀԱԿԱԶԴԱԿ, ՌԵԱԳԵՆՏ (լատ.)`

გოდ მოქმედი.
რეაქტივი ქიმიური ნივთიერება,

հակառակ ազդող:
ՌԵԱԿՏԻՎ` քիմիական նյութ, որը

რომელსაც იყენებენ

կիրառում են լաբորատոր-

ლაბორატორიაში სხვადასხვა

իաներում` տարբեր աշխատ-

სამუშაოების შესასრულებლად.

անքներ կատարելու համար:

რეაქცია (ლათ.) სხვა მოქმედების

ՌԵԱԿՑԻԱ, ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ
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საპასუხო მოქმედება.

(լատ.)` այլ գործողության
պատասխան գործողություն:

რეაქციის სითბური ეფექტი სითბოს

ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏ`

(ენერგიის) რაოდენობა,

ջերմության (էներգիայի) քանակ,

რომელიც გამოიყოფა (ან

որ անջատվում է (կամ

შთაინთქმება) ერთი მოლი

կլանվում) մեկ մոլ նյութի

ნივთიერების გარდაქმნისას.

փոխարկման ժամանակ:

აქტინიუმი მენდელეევის პერიო-

ԱԿՏԻՆԻՈՒՄ` Մենդելեևի

დული სისტემის მეშვიდე პე-

պարբերական համակարգի

რიოდის მესამე ჯგუფის მთა-

յոթերորդ պարբերության երրո-

ვარი ქვეჯგუფის ელემენტი,

րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի

ატომური ნომერია 89. აღინიშ-

տարր, ատոմային համարը` 89,

ნება სიმბოლით Ac (ლათ. Acti-

նշանը` Ac (լատ. Actinium):

nium). მარტივი ნივთიერება

Պարզ նյութ ակտինիումը ծանր

აქტინიუმი მძიმე რადიოაქ-

ռադիոակտիվ արծաթասպ-

ტიური მოვერცხლისფრო-

իտակավուն մետաղ է:

თეთრი ფერის ლითონია.
რეგენერაცია (ლათ.) აღდგენა.

ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ (լատ.)` վերականգնում:

რექტიფიკაცია (ლათ.) გაწმენდა

ՌԵԿՏԻՖԻԿԱՑԻԱ (լատ.)` մաքրում

მეორადი გამოხდის გზით.

երկրորդային թորման ճանապարհով:

რკინა მენდელეევის პერიოდული

ԵՐԿԱԹ` Մենդելեևի պարբերական

სისტემის მეოთხე პერიოდის,

համակարգի չորրորդ

მერვე ჯგუფის თანაური

պարբերության ութերորդ խմբի

ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი,

երկրորդական ենթախմբի

რომლის ატომური ნომერია -

քիմիական տարր, որի
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26. აღინიშნება სიმბოლოთი Fe

ատոմային համարն է` 26,

(ლათ. Ferrum). ერთ-ერთი

նշանը` Fe (լատ. Ferrum):

ყველაზე გავრცელებული

Երկրակեղևում

ლითონია დედამიწის ქერქში

ամենատարածված մետաղն է

(მეორე ადგილზეა ალუმინის

(երկրորդ տեղում է ալյումինից

შემდეგ). რკინა სწრაფად

հետո): Երկաթը արագ

განიცდის კოროზიას

կոռոզիայի է ենթարկվում,

განსაკუთრებულად ჰაერის

հատկապես օդի բարձր

მაღალი ტემპერატურისა და

ջերմաստիճանի և խոնավության

ტენიანობის პირობებში. სუფთა

պայմաններում: Մաքուր

ჟანგბადში რკინა იწვის, ხოლო

թթվածնի մեջ երկաթն այրվում է,

მცირე დისპერსიულ

իսկ փոքր դիսպերսիոն

მდგომარეობაში ჰაერზეც

վիճակում` օդում նույնիսկ

თვითაალდება. ჩვეულებრივ,

ինքնաբոցավառվում:

რკინას უწოდებენ მის

Սովորաբար երկաթ են կոչում

შენადნობებს რომლებშიც,

նրա համաձուլվածքները,

მინარევების შემცველობა

որոնցում ձուլվածքների

ძლიერ მცირეა (0,8 %-მდე) და

պարունակությունը շատ ցածր է

ინარჩუნებენ წმინდა ლითონის

(մինչև 0,8%), և պահպանում են

პლასტიკურობას და სირბი-

մաքուր մետաղի պլաստ-

ლეს. პრაქტიკაში უფრო ხში-

իկությունը և փափկությունը:

რად გამოიყენება რკინისა და

Գործնականում, ավելի հաճախ

ნახშირბადის შენადნობები:

օգտագործվում են երկաթի և

ფოლადი (წონის 2,14%-დე

ածխածնի համաձուլվածքները`

ნახშირბადი) და თუჯი (წონის

պողպատի (մինչև կշռի 2.14% -ը

2,14-4.1 % ნახშირბადით).

ածխածնով) և չուգունի (մինչև

ბუნებაში რკინა ძალიან იშვი-

կշռի 2,14-4.1% ածխածնով):
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ათად გვხვდება სუფთა სახით,

Բնության մեջ երկաթը շատ

ყველაზე ხშირად ის გვხვდება

հազվադեպ է հանդիպում

რკინა-ნიკელის მეტეორიტების

մաքուր ձևով, ամենից հաճախ

შემადგენლობაში. ითვლება,

այն հանդիպում է երկաթ-

რომ უმეტესწილად რკინისაგან

նիկելի երկնաքարերի կազմի

შედგება დედამიწის ბირთვი.

մեջ: Համարվում է, որ
առավելապես երկաթից է
բաղկացած

რთული ეთერები ორგანული

Երկրի միջուկը:

ԲԱՐԴ ԵԹԵՐՆԵՐ` օրգանական

ნივთიერებები, რომელთა

նյութեր, որոնց ընդհանուր

ზოგადი ფორმულაა R – COOR’.

բանաձևն է R – COOR’:

რთული ნივთიერება შედგება

ԲԱՐԴ ՆՅՈՒԹ` կազմված է

სხვადასხვა სახის (სხვადასხვა

տարբեր տեսակի (տարբեր

ელემენტის) ატომებისაგან.

տարրերի) ատոմներից:

როდიუმი (rhodon ვარდი) ქიმიური

ՌՈԴԻՈՒՄ (rhodon վարդ)`

ელემენტი, მოვერცხლისფერო

քիմիական տարր, արծաթագույն

ლითონი, პლატინის

մետաղ, պատկանում է

თანამგზავრი.

պլատինային մետաղների
շարքին:

რუბიდიუმი (L. rubidus წითელი)

ՌՈՒԲԻԴԻՈՒՄ (L. rubidus կարմ-

ქიმიური ელემენტი, მოვერცხ-

իր)` քիմիական տարր, արծա-

ლისფრო-თეთრი ტუტე ლი-

թասպիտակագույն ալկալիա-

თონი; იყენებენ ფოტოელემენ-

կան մետաղ, կիրա-ռում են

ტების კათოდების, დღის

լուսանկարչական էլեմենտների

სინათლის ლამპების და სხვ.

կատոդների, ցերեկային

წარმოებაში; უმცირესი

լուսավորման լամպերի և այլն

რაოდენობით მოიპოვება

արտադրու-թյան մեջ: Նվազա76

მცენარისა და ცხოველის

գույն քանակությամբ գտնվում է

ქსოვილებში.

բույսի և կենդանիների
հյուսվածքներում:

რუთენიუმი პლატინის ჯგუფის

ՌՈՒԹԵՆԻՈՒՄ` պլատինային

ლითონი მორუხო-თეთრი

մետաղների խմբի մետաղ,

ფერისა; მისგან ამზადებენ

սպիտակ արծաթափայլ, նրանից

საიუველირიო ნაწარმს,

պատրաստում են ոսկերչական

სალაბორატორიო ჭურჭელს.

իրեր, լաբորատոր սպասք:

სავალენტო ელექტრონები ელექ-

ՎԱԼԵՆՏԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐ`

ტრონები, რომლებიც

էլեկտրոններ, որոնք

მონაწილეობენ ქიმიური ბმის

մասնակցում են քիմիական

წარმოქმნაში.

կապի առաջացմանը:

სელენი (Gk. selēnē მთვარე) ქიმი-

ՍԵԼԵՆ (Gk. selēnē Լուսին)`

ური ელემენტი; ნაცრისფერი

քիմիական տարր, մուգ

მეტალოიდი; იყენებენ ფოტო-

մոխրագույն մետաղակերպ,

ელემენტის დასამზადებლად,

կիրառում են լուսանկարչական

ფერადი მინის წარმოებაში და

էլեմենտներ պատրաստելու

სხვ.

համար, գունավոր ապակու
արտադրության մեջ և այլ:

სილვინი მინერალი, ქლოროვანი

ՍԻԼՎԻՆ` միներալ, քլորային

კალიუმი; მის გამჭვირვალე

կալիում, նրա թափանցիկ

კრისტალებს იყენებენ

բյուրեղներն օգտագործում են

სპექტოგრაფების ოპტიკურ

սպոկտրոգրաֆների

სისტემებში და სხვა

օպտիակական համակարգերում

ხელსაწყოებში.

և այլ սարքերում:

სილიკატები საერთო სახელწო-

ՍԻԼԻԿԱՏՆԵՐ` միներալների

დებაა მინერალებისა, რომელ-

ընդհանուր անվանումն է, որոնց
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თა შედგენილობაში შედის

բաղադրության մեջ մտնում է

სილიციუმის ჟანგი, კაჟმიწა;

սիլիցիումի օքսիդ, կայծքարա-

ასეთებია მინდვრის შპატი,

հող, այսպիսիք են` դաշտային

ქარსი და სხვ.

սպաթները, ամֆիբոչիտները,
պիրոքսենները, փայլարները և
այլն:

სილიკატიზაცია სუსტი გრუნტების

ՍԻԼԻԿԱՏԱՑՈՒՄ` թույլ գրունտն-

გამაგრება ქიმიური საშუალე-

երի ամրացում քիմիական

ბით.

միջոցով:

სილიკოთერმია (silex (silicis) კაჟი;

ՍԻԼԻԿՈԹԵՐՄԻԱ (silex (silicis)

thermē სითბო, სიმხურვალე)

կայծքար, thermē ջերմություն,

ლითონებისა და შენადნობების

շիկացում)` մետաղների և

მიღება ლითონთა ჟანგეულე-

համաձուլվածքների ստացում

ბის აღდგენის გზით.

մետաղների օքսիդների
վերականգնման միջոցով:

სილიკოლი (silex (silicis) კაჟი და

ՍԻԼԻԿՈՆ (silex (silicis) կայծքար և

ol(eum) ზეთი) კაჟის შენადნობი

ol(eum) յուղ)` կայծքարի

რკინის, ალუმინის და ზოგი სხვა

համաձուլվածք երկաթի,

ლითონის მცირე რაოდენობის

ալյումինի և որոշ այլ

მინარევებთან.

մետաղների փոքր քանակով
խառնուրդների հետ:

სილიმანიტი მინერალი, ალუმინის

ՍԻԼԻՄԱՆԻՏ` միներալ, ալյումինի

სილიკატი; იყენებენ დიდ

սիլիկատ, կիրառում են մեծ

ცეცხლგამძლე კერამიკულ

հրակայուն խեցե իրերի

ნაკეთობათა დასამზადებლად.

պատրաստման համար:

სილიციუმი L. silex (silicis) კაჟი;

ՍԻԼԻՑԻՈՒՄ L. silex (silicis)`

Synonym: კრემნიუმი

կայծքար, Synonym: կրեմնիում:
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სილოქსიდი (L. sil(ex) კაჟი და oxys

ՍԻԼՕՔՍԻԴ (L. sil(ex) կայծքար և

მჟავე) კვარცის მინა ერთგვარი;

oxys թթու)` ապակի, որն

იყენებენ უპირატესად ქიმიური

օգտագործում են առավելապես

ჭურჭლის დასამზადებლად.

քիմիական սպասքի
պատրաստման համար:

სინთეზი (Gk. synthesis შეერთება) 1.

ՍԻՆԹԵԶ (Gk. synthesis միացում)`

მეცნიერული კვლევის მეთოდი

1. գիտական հետազոտման

- საგნის ან მოვლენის შესწავლა

մեթոդ` առարկայի կամ

მის მთლიანობაში, მისი

երևույթի ուսումնասիրում նրա

ნაწილების ურთიერთკავშირში.

ամբողջության մեջ, նրա մասերի

2. შეერთება, განზოგადება. 3.

փոխկապակցվածության մեջ, 2.

ქიმიური ნივთიერების მიღება

միացում, ընդհանրացում, 3.

მარტივ ნივთიერებათა ან

քիմիական նյութի ստացում

ელემენტთა შეერთების გზით.

պարզ նյութերի կամ տարրերի
միացման ճանապարհով:

სკანდიუმი (L. Scandium <გეოგრ.

ՍԿԱՆԴԻՈՒՄ (L. Scandium <աշխ.

სახ.) ქიმიური ელემენტი,

անվ.)` քիմիական տարր,

რბილი იშვიათი ლითონი;

փափուկ, հազվագյուտ մետաղ,

ადვილად ხერხდება მისი

այն հեշտ մշակվում է,

დამუშავება (ჭედვა, გლინვა,

օգտագործվում է դարբնա-

შტამპვა); იყენებენ უახლეს

գործության մեջ, գլանվածքների

ტექნიკაში (მისგან ამზადებენ

արտադրությունում, դրոշմագ-

ელექტრონული გამომთვლე-

ործության մեջ: Օգտագործում

ლი მანქანის მეხსიერების

են նորագույն տեխնիկայում

ელემენტებს).

(նրանից պատրաստում են
էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների հիշողության տարրեր):
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სპილენძი ქიმიური ელემენტი,

ՊՂԻՆՁ` քիմիական տարր, որի

რომელიც აღინიშნება

նշանն է` Cu (լատ. Cuprum,

სიმბოლოთი Cu (ლათ. Cuprum,

Կիպրոս կղզու անվանումից է

კუნძულ კვიპროსის

գալիս), ատոմային համարն է 29:

სახელწოდებიდან მოდის) და

Քիմիական տարրերի

მისი ატომური ნომერია 29.

պարբերական համակարգի

ქიმიურ ელემენტთა პერიო-

տասնմեկերորդ խմբում է:

დული სისტემის მეთერთმეტე

Մաքուր պղինձը արտաքինից

ჯგუფშია. სუფთა სპილენძი

կարմրա-վարդագույն է, աննշան

გარეგნულად მოწითალო-

ոսկեգույն փայլով, փափուկ և

მოვარდისფროა მცირე

դյուրակուռ մետաղ է: Այն լավ

ოქროსფერი ელვარებით,

էլեկտրահաղորդիչ և

რბილი და კარგად ჭედადი

ջերմահաղորդիչ է, ինչի շնորհիվ

ლითონია. იგი კარგი

օգտագործվում է

ელექტრო- და თბოგამტა-

էլեկտրահաղորդիչների

რიცაა, რის გამოც გამოიყენება

(մալուխների) և

ელექტროგამტარებისა

ջերմահաղորդիչների

(სადენების) და თბოგამტარების

արտադրության մեջ:

დასამზადებლად.
სპინი (E. spin ბრუნვა)

ՍՊԻՆ (E. spin պտույտ)`

ელემენტარული ნაწილაკის

տարրական մասնիկների

(ელექტრონის, პროტონის,

(էլեկտրոնի, պրոտոնի,

ნეიტრონის) ან ატომგულის

նեյտրոնի) կամ ատոմի միջուկի

მოძრაობის რაოდენობის

շարժման քանակի սեփական

საკუთარი მექანიკური მომენტი,

մեխանիկական մոմենտ, ինչը

რაც განპირობებულია მათი

պայմանավորված է դրանց

კვანტური ბუნებით; ს.-ის

քվանտային բնույթով: Դրա
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სიდიდეზეა არსებითად დამო-

մեծությունից են էապես

კიდებული ელემენტარული

կախված տարրական

ნაწილაკების თვისებები.

մասնիկների հատկությունները:

სპინური კვანტური რიცხვი s ახასია-

ՍՊԻՆԱՅԻՆ ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ԹԻՎ s`

თებს ელექტრონის ბრუნვას

բնորոշ է էլեկտրոնի պտույտին

საკუთარი ღერძის გარშემო.

սեփական առանցքի շուրջ:

ბრუნვა შესაძლებელია ორი

Պտտվելը հնարավոր է երկու

მიმართულებით: საათის ისრის

ուղղությամբ` ժամացույցի

მიმართულებით და მის საწინა-

սլաքի ուղղությամբ և նրա

აღმდეგოდ ().ღებულობს

հակառակ ուղղությամբ ():

მხოლოდ ორ მნიშვნელობას

Ստանում է միայն երկու արժեք

1/2.

1/2:

სპირტები ორგანული ნივთიერებე-

ՍՊԻՐՏԵՐ` օրգանական միացո-

ბი, რომლებიც ერთ ან რამდე-

ւթյուններ, որոնք պարունակում

ნიმე ჰიდროქსილის ჯგუფს

են մեկ կամ մի քանի

შეიცავენ.

հիդրօքսիլային խումբ:

სტერეოქიმია (ბერძ.) სივრცითი

ՍՏԵՐԵՈՔԻՄԻԱ (հուն.)`

ქიმია.
სტიბიუმი (ანტიმონიუმი) (ლათ.

տարածական քիմիա:
ՍՏԻԲԻՈՒՄ (ԱՆՏԻՄՈՆԻՈՒՄ)

Stibium; აღინიშნება სიმბოლო-

(լատ . Stibium, նշանը` Sb)`

თი Sb) მენდელეევის პერიოდუ-

Մենդելեևի պարբերական

ლი სისტემის მეხუთე პერიოდის

համակարգի հինգերորդ

მე-15 ჯგუფის (ძველი კლასიფი-

պարբերության 15-րդ խմբի (հին

კაციით მეხუთე ჯგუფის მთავარი

դասակարգմամբ հինգերորդ

ქვეჯგუფის) ქიმიური ელემენ-

խմբի գլխավոր ենթախմբի)

ტია; ატომური ნომერია 51.

քիմիական տարր: Ատոմային

მარტივი ნივთიერება სტიბიუმი

համարը` 51: Պարզ նյութ
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მოვერცხლისფრო-თეთრი

ստիբիումն

արծաթափայլ-

ფერის მოლურჯო ელფერის

սպիտակ գույնի կապույտ

მეტალოიდია.

երանգով մետաղակերպ է:

სტრონციუმი (ლათ.) პერიოდული

ՍՏՐՈՆՑԻՈՒՄ (լատ.)` Մենդելեևի

სისტემის მეხუთე პერიოდის,

պարբերական համակարգի

მეორე ჯგუფის მთავარი ქვე-

հինգերորդ պարբերության

ჯგუფის ელემენტი, ატომური

երկրորդ խմբի

ნომრით 38. აღინიშნება სიმბო-

ենթախմբի քիմիական տարր,

ლოთი Sr ( Strontium). მარტივი

ատոմային համարը` 38, նշանը`

ნივთიერება სტრონციუმი

Sr ( Strontium): Պարզ նյութ

მოვერცხლიფრო-თეთრი

ստրոնցիումը սպիտակ,

ფერის, რბილი, ჭედადი და

արծաթափայլ, փափուկ,

პლასტიკური ტუტემიწა ლითო-

դյուրակուռ և առաձգական

ნია. მაღალი ქიმიური აქტიუ-

հողալկալիական մետաղ է,

რობით, ჰაერზე სწრაფად

բարձր քիմիական

რეაგირებს ტენთან და ჟანგბად-

ակտիվությամբ, օդում արագ

თან და იფარება მოყვითალო

փոխազդում է խոնավության և

ოქსიდის ფენით.

թթվածնի հետ և պատվում

գլխավոր

դեղնավուն օքսիդի շերտով:
სტრუქტურა (L. structura) რისამე

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ (L. structura)` որևէ

შემადგენელი ნაწილების

բանի բաղադրիչ մասերի

ურთიერთმიმართება;

փոխահարաբերություն,

აგებულება, აღნაგობა, წყობა.

կազմություն, դասավորություն:

სტრუქტურული ფორმულა სავა-

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՆԱՁԵՎ`

ლენტო ხაზების გამოყენებით

վալենտային գծերի

შედგენილი ქიმიური

օգտագործմամբ կազմված
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ფორმულა.

քիմիական բանաձև:

სუბლიმაცია (ლათ. „სუბლიმი“

ՍՈՒԲԼԻՄԱՑԻԱ (լատ. «սուբլիմ»

ამყავს) მყარიდან აირად

բարձրացնում եմ)` նյութի

მდგომარეობაში გადასვლა

անցումը պինդ վիճակից

გათხევადების გარეშე.

անմիջապես գազային վիճակի,
հեղուկ վիճակի շրջանցումով:

სულფატები გოგირდმჟავას H2SO4

ՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ` ծծմբաթթվի H2SO4

მარილები.
სუსტი ელექტროლიტი ელექტრო-

աղեր:
ԹՈՒՅԼ ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏ` էլեկտր-

ლიტი, რომლის დისოციაციის

ոլիտ, որի դիսոցացման

ხარისხი 3%.

ասիճանը 3%:

სუფთა ნივთიერება სისტემა,

ՄԱՔՈՒՐ ՆՅՈՒԹ` համակարգ, որը

რომელიც ერთი სახის

բաղկացած է միատեսակ կառու-

მოლეკულებისგან შედგება;

ցվածքներից, մոլեկուլներից, այլ

სხვაგვარად: ნივთიერება,

կերպ` նյութ, որը չի

რომელიც არ შეიცავს მინარევს.

պարունակում խառնուրդներ:

ტანტალი ქიმიური ელემენტი,

ՏԱՆՏԱԼ` քիմիական տարր,

ნაცრისფერი ძნელდნობადი

մոխրագույն, դժվարահալ

ლითონი.

մետաղ:

ტელური დიმიტრი მენდელეევის

ՏԵԼՈՒՐ` Դիմիտրի Մենդելեևի

პერიოდული სისტემის მეხუთე

պարբերական համակարգի

პერიოდის მე-16 ჯგუფის

հինգերորդ պարբերության 16-

ქიმიური ელემენტი, ატომური

րդ խմբի քիմիական տարր,

ნომერია 52; აღინიშნება

ատոմային համարը` 52, նշանը`

სიმბოლოთი Te (ლათ. Tellur-

Te (լատ. Tellurium),

ium), მიეკუთვნება ნახევარლი-

պատկանում է կիսամետ-

თონებს, მეტალოიდებს.

աղներին, մետաղակերպերին:
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ტეტრა (ბერძნ.) ოთხი.

ՏԵՏՐԱ (հուն.)` չորս:

რენიუმი ვერცხლისფერი ძნელ-

ՌԵՆԻՈՒՄ` արծաթագույն,

დნობადი ლითონი; იყენებენ

դժվարահալ մետաղ, կիրառում

შესადნობებში (ანტიკორო-

են համաձուլվածքներում

ზიული დაფარვისათვის) და

(հակակոռոզիոն պատման

სხვ.; აღმოაჩინეს გერმანელმა

համար) և այլ, հայտնագործել են

მეცნიერებმა 1925 წ. სახელი

գերմանացի գիտնականները

ჰქვია მდ. რაინის ლათინური

1925 թ.: Անվանումը ստացել է

სახელწოდების – Rhenus-ის

Ռեյն գետի լատինական

მიხედვით.

անվանումից` Rhenus-ից:

ოქრო ქიმიური ელემენტი, რომე-

ՈՍԿԻ` քիմիական տարր, նշանը`

ლიც აღინიშნება სიმბოლოთი

Au (լատ. Aurum, «աուրորա»

Au (ლათ. Aurum, „აურორა“ -

արևածագ): Ատոմական թիվը`

აისი.). მისი ატომური ნომერია

79: Այն փափուկ է և շատ

79. იგი რბილი და ძლიერ-

առաձգական, փայլուն

პლასტიკური, მბზინვარე

մետաղական դեղին գույնի

ლითონური ყვითელი ფერის

մետաղ է, քիմիական տարր է,

ლითონია; ქიმიურ ელემენტთა

պարբերական համակարգի

პერიოდული სისტემის

տասնմեկերորդ խմբում է:

მეთერთმეტე ჯგუფშია. ოქრო

Ոսկին թանկարժեք մետաղ է և

ძვირფასი ლითონია და

օգտագործվում է մետաղադ-

გამოიყენება მონეტების,

րամների, ոսկերչական արտա-

საიუვილერო ნაწარმის და

դրանքի և արվեստի տարբեր

ხელოვნების სხვადასხვა

նմուշների պատրաստման

ნიმუშების დასამზადებლად

համար` ձեռագիր պատմությունը սկսվելու պահից: Ոսկին
հանդիպում է բնածին տեսքով
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քարերում և բերուկներում:
ვერცხლისწყალი (ლათ: Hydrar-

ՍՆԴԻԿ (լատ. Hydrargyrum)`

II

gyrum) - II რიგისა და მე-6

կարգի և

პერიოდის ქიმიური ელემენტი.

քիմիական տարր: Քիմիական

ქიმიურ ელემენტთა

տարրերի պարբերական

პერიოდულ სისტემაში მისი

համակարգում նրա

აღმნიშვნელი სიმბოლოა Hg,

խորհրդանշանն է Hg,

ატომური ნომერი - 80, ხოლო

ատոմային համարը` 80, իսկ

ატომური მასა - 200,59.

ատոմային զանգվածը` 200,59:

ვერცხლისწყალი ერთადერთი

Սնդիկը միակ մետաղն է, որը

ლითონია, რომელიც

սովորական պայմաններում

ჩვეულებრივ პირობებში

հանդիպում է հեղուկ տեսքով:

თხევადი სახით გვხვდება.

Անցումային մետաղ է,

გარდამავალი ლითონია,

արծաթասպիտակավուն

წარმოადგენს მძიმე

հեղուկ (սենյակային

მოვერცხლისფრო-თეთრი

ջերմաստիճանում) մետաղ է,

ფერის თხევად (ოთახის

որի գոլորշին ուժեղ թույն է:

ტემპერატურაზე) ლითონს,

Բնության մեջ գոյություն ունի

რომლის ორთქლი ძლიერი

նաև բնածին տեսքով, ամենից

საწამლავია. ბუნებაში არსებ-

հաճախ սնդիկը ստանում են

ობს თვითნაბადი ვერცხლის-

նրա միներալից:

წყალიც ყველაზე ხშირად ვერც-

Օգտագործվում է չափիչ

ხლისწყალს იღებენ მისი მინე-

սարքերի պատրաստման

რალიდან. გამოიყენება საზომი

համար, վակուումային

ხელსაწყოების დასამზადებ-

պոմպերի, լույսի աղբյուրների և

ლად, ვაკუუმის ტუმბოების, შუ-

գիտության ու տեխնիկայի

ქის წყაროების და მეცნიერებისა

բնագավառում:
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6-րդ պարբերության

ծանր

და ტექნიკის დარგში.
თალიუმი მენდელეევის პერიო-

ԹԱԼԻՈՒՄ` Մենդելեևի

დული სისტემის მეექვსე

պարբերական համակարգի

პერიოდის მესამე ჯგუფის

վեցերորդ պարբերության

მთავარი ქვეჯგუფის ქიმიური

երրորդ խմբի գլխավոր

ელემენტი, ატომური ნომერია

ենթախմբի քիմիական տարր,

81. აღინიშნება სიმბოლოთი Tl

ատոմային համարը `81, նշանը`

(ლათ. Thallium). მიეკუთვნება

Tl (լատ. Thallium): Պատկանում

მძიმე ლითონების ჯგუფს.

է ծանր մետաղների խմբին:

მარტივი ნივთიერება თალიუმი

Պարզ նյութ թալիումը սպիտակ

რბილი ლითონია თეთრი

գույնի երկնագույն երանգով

ფერის ცისფერი ელფერით.

փափուկ մետաղ է:

ტყვია ქიმიური ელემენტი,

ԿԱՊԱՐ` քիմիական տարր է, որի

რომელიც აღინიშნება

նշանն է

სიმბოლოთი Pb (ლათ.

անվանման ծագումն անհայտ),

Plumbum - სახელწოდების

նրա ատոմային համարն է 82:

წარმოშობა უცნობია) და მისი

Պարբերական համակարգում

ატომური ნომერია 82.

մետաղների գլխավոր խմբի

ლითონთა მთავარი ჯგუფის

տասնչորսերորդ խմբում է:

მეთოთხმეტე ჯგუფშია

Կապարը փափուկ շատ

პერიოდულ სისტემაში. ტყვია

առաձգական ծանր մետաղ է:

რბილი და ძლიერ

Պինդ վիճակում մոխրա-

პლასტიკური მძიმე ლითონია.

երկնագույն է, հալված կապարը

მყარ მდგომარეობაში

պսպղում է մոխրա-երկնագույն

მონაცრისფრო-მოცისფრო

քրոմի գույնով, իսկ գազային

ფერი აქვს, გამდნარი ტყვია

վիճակի անցնելիս` այն
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Pb (լատ. Plumbum

ელვარებს მოვერცხლისფრო-

վերածվում է խավար

ქრომის ფერად, ხოლო აირად

մոխրագույն մառախուղի: Հաշվի

მდგომარეობაში გადასვლისას

առնելով այն փաստը, որ

იგი ბუნდოვან ნაცრისფერ

կապարը ճառագայթում չի

ნისლად იქცევა. გამომდინარე

հաղորդում, նրանից

იქიდან, რომ ტყვია რადიაციას

պատրաստվում են

არ ატარებს, მისგან მზადდება

հակաճառագայթային շերտեր:

რადიაციის საწინააღმდეგო

Օրգանիզմում հայտնվելիս`

ფენები. ორგანიზმში

կապարը թունավոր է

მოხვედრისას ტყვია

կենդանիների համար: Այն

მომწამვლელია

ազդում է նյարդային

ცხოველებისთვის. იგი აზიანებს

համակարգի վրա և ուղեղում

ნერვულ სისტემას და იწვევს

առաջացնում խանգարումներ:

უწესრიგობას ტვინში.

Չափից ավելի բարձր

მეტისმეტად მაღალი

կոնցենտրացիան

კონცენტრაცია იწვევს ასევე

է արյան շրջանառության

სისხლის მიმოქცევის

խախտումների կաթնասունների

დარღვევას ძუძუმწოვრებში.

մոտ: Կապարը հզոր

ტყვია ძლიერი ნეიროტოქსინია

նեյրոտոքսին է և վնասում է

და აზიანებს როგორც კან-

ինչպես մաշկա-մկանային,

კუნთოვან, ასევე ძვლოვან

այնպես էլ ոսկրային

ქსოვილებს.

հյուսվածքները:

პოლონიუმი პერიოდული სისტემის

հանգեցնում

ՊՈԼՈՆԻՈՒՄ` պարբերական

მე-6 პერიოდის მე-16 ჯგუფის

համակարգի 6-րդ

ქიმიური ელემენტია ატომური

պարբերության 16-րդ խմբի

რიცხვით 84 და აღინიშნება

քիմիական տարր է, 84

სიმბოლოთი Po (ლათ.

ատոմային համարով, նշանը`
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Polonium), რადიოაქტიური

Po (լատ. Պոլոնիում),

ნახევრადლითონი

ռադիոակտիվ կիսամետաղ,

მოვერცხლისფრო-თეთრი

արծաթագույն-սպիտակ: Չունի

ფერისაა. არ გააჩნია

կայուն

իզոտոպներ:

სტაბილიური იზოტოპები.
ფრანციუმი მას ყველა ცნობილ

ՖՐԱՆՍԻՈՒՄ` նրան բոլոր

ელემენტს შორის ყველაზე

հայտնի տարրերի միջև

დაბალი ელექტრონეგატი-

ամենացածր էլեկտրանեգ-

ურობა ახასიათებს და მეორე

ատիվությունն է բնորոշ և

ყველაზე იშვიათი ელემენტია

բնության մեջ երկրորդ

ბუნებაში (ასტატის შემდეგ).

ամենահազվագյուտ տարրն է

ფრანციუმი მაღალი რადიოაქ-

(աստատից հետո): Ֆրանսիումը

ტიურობის ლითონია და ასტა-

բարձր ռադիոակտիվությամբ

ტად, რადიუმად და რადონად

մետաղ է և տրոհվում է

იშლება. როგორც ტუტე ლი-

աստատի, ռադիումի և

თონს, მას ერთვალენტიანი

ռոդոնադի: Ինչպես

ელექტრონი აქვს.

ալկալիական մետաղ, այն
միավալենտ

რადონი მენდელეევის პერიოდუ-

էլեկտրոն ունի:

ՌԱԴՈՆ` Մենդելեևի պարբեր-

ლი სისტემის მეექვსე პერიოდის

ական համակարգի վեցերորդ

მერვე ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუ-

պարբերության ութերորդ

ფის ქიმიური ელემენტი, ატომუ-

խմբի գլխավոր ենթախմբի

რი ნომერია 86. აღინიშნება

քիմիական տարր, ատոմային

სიმბოლოთი Rn (Radon).

համարը 86, նշանը` Rn (Radon):

მარტივი ნივთიერება რადონი

Ռադոն պարզ նյութը նորմալ

ნორმალურ პირობებში

պայմաններում անգույն իներտ

უფერული ინერტული აირია;

գազ է, ռադիոակտիվ է, կարող է
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რადიოაქტიურია, შეიძლება

առողջության և կյանքի համար

იყოს საშიში ჯანმრთელობისა-

վտանգավոր լինել: Սենյակային

თვის და სიცოცხლისათვის.

ջերմաստիճանում ամենածանր

ოთახის ტემპერატურაზე

գազն է:

ყველაზე მძიმე აირია.
ასტატი (ძვ. ბერძნ. ἄστατος

ԱՍՏԱՏ (հին հուն. ἄστατος

„არამდგრადი“) პერიოდული

«անկայուն»)` պարբերական

სისტემის მე-6 პერიოდის, მე-17

համակարգի 6-րդ

ჯგუფის ქიმიური ელემენტია.

պարբերության, 17-րդ խմբի

აღინიშნება სიმბოლოთი At

քիմիական տարր է, նշանը` At

(ლათ. Astatium). ის რადიოაქ-

(լատ. Astatium): Այն

ტიურია. მარტივი ნივთიერება

ռադիոակտիվ է: Պարզ նյութ

ასტატი ნორმალურ პირობებში

աստատը նորմալ

არასტაბილური მუქი-ლურჯი

պայմաններում անկայուն մուգ

ფერის კრისტალებია. ასტატის

կապույտ բյուրեղներ է:

მოლეკულა ორატომიანია

Աստատի մոլեկուլը երկատոմ է

(ფორმულა At2).

(բանաձևը` At2):

ბისმუტი მენდელეევის პერიოდუ-

ԲԻՍՄՈՒԹ` Մենդելեևի

ლი სისტემის მეექვსე პერიოდის

պարբերական համակարգի

მეხუთე ჯგუფის, მთავარი ქვე-

վեցերորդ պարբերության

ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

հինգերորդ խմբի գլխավոր

ახალი კლასიფიკაციით მე-15

ենթախմբերի քիմիական տարր

ჯგუფის ელემენტია, რომლის

է, նոր դասակարգմամբ

ატომური ნომერია 83 და აღი-

խմբի տարր է, որի ատոմային

ნიშნება სიმბოლოთი Bi (ლათ.

համարն է

Bismuthum). მარტივი ნივთიე-

Bismuthum): Պարզ նյութ

რება ბისმუტი ნორმალურ პი-

բիսմութը պսպղուն
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15-րդ

83, նշանը` Bi (լատ.

რობებში წარმოადგენს ბრჭყვი-

արծաթագույն մետաղ է:

ალა ვერცხლისფერ ლითონს.
ტექნეციუმი მენდელეევის

ՏԵԽՆԵՑԻՈՒՄ` Մենդելեևի

პერიოდული სისტემის მეხუთე

պարբերական համակարգի

პერიოდის მეშვიდე ჯგუფის

հինգերորդ պարբերության

ქიმიური ელემენტია, ატომური

յոթերորդ խմբի քիմիական

ნომერია 43. აღინიშნება

տարր, ատոմային համարը 43,

სიმბოლოთი Tc (ლათ. Techne-

նշանը` Tc (լատ. Technetium):

tium). მარტივი ნივთიერება

Պարզ նյութ տեխնեցիումը

ტექნეციუმი რადიოაქტიური

ռադիոակտիվ անցումային

გარდამავალი მოვერცხლის-

արծաթա -մոխրագույն մետաղ է:

ფრო-რუხი ფერის ლითონია.

Սա ամենաթեթև տարրն է, որը

ეს არის ყველაზე მჩატე

չունի կայուն իզոտոպ: Նրա

ელემენტი, რომელსაც არა აქვს

յուրաքանչյուր ձևը

სტაბილური იზოტოპი. მისი

ռադիոակտիվ է: Տեխնեցիումը

ყოველი ფორმა რადიოაქტი-

սինթեզված է և բնության մեջ

ურია. ტექნეციუმი სინთეზურად

հանդիպում է շատ աննշան

და ბუნებაში გვხვდება ძალიან

քանակով:

უმნიშვნელო რაოდენობით.
ტიტანი (Gk. Titan) ქიმიური

ՏԻՏԱՆ (Gk. Titan)` քիմիական

ელემენტი, ფოლადისფერი

տարր, պողպատագույն կարծր

მაგარი ლითონი.

մետաղ:

ტრითიუმი (სიმბოლო T) წყალბა-

ՏՐԻԹԻՈՒՄ (նշանը` T)` ջրածնի

დის იზოტოპი, რომლის ბირთვი

իզոտոպ, որի միջուկը

შეიცავს ერთ პროტონს და ორ

պարունակում է մեկ պրոտոն և

ნეიტრონს (1p+2n).

երկու նեյտրոն (1p+2n):

ტუტე მეტალები ელემენტთა

ԱԼԿԱԼԻԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐ`
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ბუნებრივი ოჯახი. ელემენტთა

տարրերի բնական ընտանիք:

პერიოდული სისტემის

Տարրերի պարբերական

პირველი ჯგუფის მთავარი

համակարգի առաջին խմբի

ქვეჯგუფის მეტალები (Li, Na, K,

գլխավոր ենթախմբի մետաղներ

Rb, Cs, Fr).

(Li, Na, K, Rb, Cs, Fr):

ტუტეები წყალში ხსნადი ჰიდრო-

ԱԼԿԱԼԻՆԵՐ` ջրում հեշտ լուծվող

ქსიდები (ფუძეები). მაგ.: NaOH,

հիդրօքսիդներ (հիմքեր): Օր.`

KOH, Ba(OH)2 და სხვ.

NaOH, KOH, Ba(OH)2:

ტუტემიწა მეტალები ელემენტთა

ՀՈՂԱԼԿԱԼԻԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂՆԵՐ`

ბუნებრივი ოჯახი. ელემენტთა

տարրերի բնական ընտանիք:

პერიოდული სისტემის მეორე

Տարրերի պարբերական

ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის მე-

համակարգի երկրորդ խմբի

ტალები (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra).

գլխավոր ենթախմբի մետաղներ
(Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra):

უარყოფითი კატალიზატორი ანუ

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԿԱՏԱԼԻԶԱՏՈՐ

ინჰიბიტორი კატალიზატორი,

ԿԱՄ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐ`

რომელიც ამცირებს ქიმიური

կատալիզատոր, որը

რეაქციის სიჩქარეს.

նվազեցնում է քիմիական
ռեակցիայի արագությունը:

უჟანგბადო მჟავა მჟავა, რომლის

ԱՆԹԹՎԱԾԻՆ ԹԹՈՒ` թթու, որի

მჟავური ნაშთი არ შეიცავს

թթվային մնացորդը թթվածին չի

ჟანგბადს. მაგ., HCl. HI.

պարունակում, օրինակ` HCl.
HI:

უჯერი ნახშირწყალბადები ნახშირ-

ՉՀԱԳԵՑԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐ`

წყალბადები, რომელთა

ածխաջրածիններ, որոնց

მოლეკულები შეიცავს ორმაგ ან

մոլեկուլները պարունակում են

სამმაგ ბმას.

կրկնակի կամ եռակի կապ:
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უჯერი ხსნარი ხსნარი, რომელშიც

ՉՀԱԳԵՑԱԾ ԼՈՒԾՈՒՅԹ`

լուծո-

მოცემულ პირობებში ნაჯერ

ւյթ, որը պարունակում է ավելի

ხსნართანშედარებით ნაკლები

քիչ լուծված նյութ, քան

ნივთიერებაა გახსნილი.

համապատասխանում է
հագեցած վիճակին, այսինքն՝
կարելի է լուծել նոր քանակներ։

ფარადეის კანონი გამოსახავს

ՖԱՐԱԴԵՅԻ ՕՐԵՆՔԸ` արտաց-

ელექტროლიზის პროცესების

ոլում է էլեկտրոլիզի գործընթ-

კანონზომიერებებს.

ացների օրինաչափությունները:

ფარადეის რიცხვი ე.ი. ელექტ-

ՖԱՐԱԴԵՅԻ ԹԻՎ ԿԱՄ

რობის ის რაოდენობა, რო-

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ` այն թիվը, որը

მელსაც შეუძლია ანოდზე და-

կարող է անոդի վրա

ჟანგოს ან კათოდზე აღადგი-

օքսիդացնել կամ կատոդի վրա

ნოს ნებისმიერი ნივთიერების

վերականգնել ցանկացած նյութի

ეკვივალენტი. იგი ფარადეის

համարժեք: Այն հանդիսանում է

მუდმივას წარმოადგენს.

Ֆարադեյի հաստատունը:

ფარდობითი ატომური მასა

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ

სიდიდე, რომელიც

ԶԱՆԳՎԱԾ` մեծություն, որը

განისაზღვრება ელემენტის

որոշվում է տարրի ատոմի

ატომის მასის ფარდობით

զանգվածի հարաբերությամբ

ნახშირბადის ატომის მასის 1/12

ածխածնի ատոմի զանգվածի

ნაწილთან. აღინიშნება Ar-ით.

1/12 մասին: Նշանակվում է Ar-

უგანზომილებო სიდიდეა.

ով: Այն չունի
չափողականություն:

ფარდობითი მოლეკულური მასა

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ Ն ՄՈԼԵԿՈՒԼԱ-

რიცხვი, რომელიც გვიჩვენებს,

ՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾ` ցույց է տալիս,

თუ რამდენჯერ აღემატება

թե տվյալ նյութի մոլեկուլի
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ნივთიერების მოლეკულის მასა

զանգվածը քանի անգամ է մեծ

ნახშირბადის ატომის მასის

ածխածնի ատոմի զանգվածի

1/12-ს. აღინიშნება Mr-ით.

1/12-ից: Նշանակվում է Mr-ով:

უგანზომილებო სიდიდეა.

Այն չունի չափողականություն:

ფენოლატები ფენოლების ჰიდრო-

ՖԵՆՈԼԱՏՆԵՐ` ֆենոլների

ქსილის წყალბადის მეტალით

հիդրօքսիլը ջրածնի մետաղով

ჩანაცვლების პროდუქტი.

տեղակալելու արդյունք:

ფენოლები ნივთიერებები, რომ-

ՖԵՆՈԼՆԵՐ` նյութեր, որոնց

ელთა მოლეკულებში ჰიდრო-

մոլեկուլներում հիդրօքսիլային

ქსილის ჯგუფი უშუალოდ

խումբն անմիջականորեն

ბენზოლის ბირთვთან არის

բենզոլի միջուկի հետ է կապված:

დაკავშირებული.
ფერმენტი [ლათ. fermentum]

ՖԵՐՄԵՆՏ [լատ. fermentum]`

ორგანული ნივთიერება,

օրգանական նյութ, որն

რომელიც წარმოიქმნება

առաջանում է կենդանի բջջի մեջ

ცოცხალ უჯრედში და ხელს

և նպաստում օրգանիզմում

უწყობს ორგანიზმში მიმდინარე

ընթացող քիմիական

ქიმიური რეაქციების აჩქარებას.

ռեակցիաների արագացմանը:

ფერმიუმი რადიოაქტიური ქიმიური

ՖԵՐՄԻՈՒՄ` ռադիոակտիվ

ელემენტი, რომელიც მიეკუთვ-

քիմիական տարր, որը

ნება აქტინიდებს; ბუნებაში

պատկանում է ակտիդներին:

ნაპოვნი არ არის; ხელოვნურად

Բնության մեջ չի գտնվել,

მიიღეს პირველად 1953 წ.

արհեստականորեն առաջին

[იტალიელი ფიზიკოსის ენრიკო

անգամ ստացել են 1953թ.

ფერმის (Fermi, 1901-1954)

[իտալացի ֆիզիկոս Էնրիկո

სახელის მიხედვით].

Ֆերմի (Fermi, 1901-1954)
անունով]:
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ფერო- [&lt; ლათ. ferrum რკინა]

ՖԵՌՈ - [&lt; լատ. ferrum երկաթ]`

რთული სიტყვის პირველი

բարդ բառի առաջին

შემადგენელი ნაწილი; ნიშნავს

բաղադրամաս, նշանակում է

რკინისას. მაგ., ფერომანგა-

երկաթի, օրինակ` ֆեռոմանգան,

ნუმი, ფეროშენადნობი.

ֆեռոհամաձուլվածք:

ფეროვანადიუმი [ლათ. ferrum

ՖԵՌՈՎԱՆԱԴԻՈՒՄ [լատ. ferrum

რკინა და (იხ. ვანადიუმი)]

երկաթ և

(տե՛ս` վանադիում)]`

რკინის შენადნობი

երկաթի համաձուլվածք

ვანადიუმთან; იყენებენ

վանադիումի հետ, կիրառում են

ფოლადის ლეგირებისათვის.

պողպատի համաձուլման
համար:

ფეროვოლფრამი [ლათ. ferrum

ՖԵՌՈՎՈԼՖՐԱՄ [լատ. ferrum

რკინა და (იხ. ვოლფრამი)]

երկաթ և

(տե՛ս` վոլֆրամ)]`

რკინის შენადნობი

երկաթի համաձուլվածք

ვოლფრამთან; იყენებენ

վոլֆրամի հետ, կիրառում են

სპეციალური ფოლადის

պողպատի ձուլման ժամանակ:

გამოდნობის დროს.
ფერომანგანუმი [ლათ. ferrum

ՖԵՌՈՄԱՆԳԱՆ [լատ. ferrum

რკინა და (იხ. მანგანუმი)]

երկաթ և

რკინის შენადნობი მანგანუმთან;

երկաթի համաձուլվածք

გამოყენება აქვს ფოლადის

մանգանի հետ, կիրառում են

წარმოებაში.

պողպատի արտադրության մեջ:

ფეროქრომი [ლათ. ferrum რკინა

(տե՛ս` մանգան)]`

ՖԵՌՈՔՐՈՄ [լատ. ferrum երկաթ և

და (იხ. ქრომი)] რკინის

(տե՛ս` քրոմ)]` երկաթի

შენადნობი ქრომთან; იყენებენ

համաձուլվածք քրոմի հետ,

ქრომოვანი ფოლადის

կիրառում են քրոմային

მისაღებად.

պողպատ ստանալու համար:
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ფთორი [ბერძ. phthoros დაღუპვა,

ՖՏՈՐ [հուն. phthoros ոչնչացնել,

მოსპობა] ქიმიური ელემენტი,

վնասել, վնասվածք] `

მწვავე სუნის მქონე უფერო

քիմիական տարր, սուր հոտով,

აირი.

անգույն գազ:

ფიზიკური მოვლენა მოვლენა,

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ`

რომლის დროს შეიძლება შეიც-

երևույթ, որի ժամանակ կարող է

ვალოს ნივთიერების ფორმა,

փոխվել նյութի ձևը,

ტემპერატურა, აგრეგატული

ջերմաստիճանը, ագրեգատային

მდგომარეობა და სხვა მახასია-

վիճակը և այլ բնորոշ նշան,

თებელი ნიშანი, მაგრამ არ

սակայն չի փոխվում նյութի

იცვლება ნივთიერების

մոլեկուլը:

მოლეკულა.
ფლოტაცია (ფრანგ. ამოტივ-

ՖԼՈՏԱՑԻԱ (ֆրանս. ակներև

ტივება) ლითონის მადნის

դառնալը, ջրի երես դուրս գալը)`

გამდიდრების ერთ-ერთი წესი.

մետաղի հանքանյութի
հարստացման եղանակներից
մեկը:

ფორმალდეჰიდი (ლათ. „ფორ-

ՖՈՐՄԱԼԴԵՀԻԴ (լատ. «ֆորմիկա»

მიკა“ ჭიანჭველა) ჭიანჭველის

մրջյուն)` մրջնաթթվի ալդեհիդ:

ალდეჰიდი.
ფოსფატი [გერმ. Phosphat]

ՖՈՍՖԱՏ [գերմ. Phosphat]` ֆոսֆոր-

ფოსფორმჟავას მარილი;

աթթվի աղ, օգտագործում են

იყენებენ სასუქად (აგრეთვე

որպես պարարտանյութ, նաև

მედიცინასა და ტექნიკაში).

բժկության մեջ և տեխնիկայում:

ფოსფორესცენცია ლუმინესცე-

ՖՈՍՖՈՐԵՍՑԵՆՑԻԱ` լյումինե-

ნცია, რომელიც შედარებით

սցենցիա, որը համեմատաբար

დიდხანს გრძელდება

երկար է շարունակվում գրգռիչի
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გაღიზიანების (განათების)

(լուսավորման) դադարեցումից

შეწყვეტის შემდეგ.

հետո:

ფოსფორი [ბერძ. phōs შუქი და

ՖՈՍՖՈՐ [հուն. phōs լույս և կրող]`

phoros მზიდი] - ქიმიური ელე-

քիմիական տարր, որը մթության

მენტი, რომელიც სიბნელეში

մեջ լույս է տալիս, դյուրավառ է,

ანათებს; ადვილად აალებადია;

կա որոշ միներալներում,

მოიპოვება ზოგიერთ მინერალ-

կենդանիների ոսկորներում,

ში, ცხოველის ძვლებში, ცხოვე-

կենդանու և բույսի

ლისა და მცენარის ქსოვი-

հյուսվածքներում:

ლებში.
ფოტოლიზი [ბერძ. phōs (phōtos)

ՖՈՏՈԼԻԶ [հուն. phōs (phōtos) լույս

სინათლე და lysis დაშლა] ნივ-

և lysis տրոհում]` նյութերի

თიერებათა დაშლა სინათლის

տարրալուծում լույսի

ზემოქმედების შედეგად.

ներգործությամբ:

ფოტოლუმინესცენცია ნივთიერე-

ՖՈՏՈԼՅՈՒՄԻՆԵՍՑԵՆՑԻԱ`

ბის ნათება მისი წინასწარ

նյութի լուսավորումը նրա

განათების შემდეგ.

նախապես լուսավորելուց
հետո:

ფუნქციური ჯგუფი ატომები ან

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԽՈՒՄԲ`

ატომთა ჯგუფები, რომლებიც

ատոմներ կամ ատոմների

არიან დაკავშირებული

խմբեր, որոնք կապված են

ორგანულ რადიკალებთან და

օրգանական ռադիկալների հետ

მიღებულ ნივთიერებებს

և ընդունած նյութերին

გარკვეულ თავისებურებებს

հաղորդում են որոշակի

ანიჭებენ.

յուրահատկություններ:

ფუძე მარილები მარილები, რო-

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԱՂԵՐ` աղեր, որոնց

მელთა შემადგენლობაში,

կազմի մեջ, բացի մետաղից և
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გარდა მეტალისა და მჟავას

թթվային մնացորդից, մտնում է

ნაშთისა, შედის ერთი ან რამდე-

մեկ կամ մի քանի

ნიმე ჰიდროქსილის ჯგუფი.

հիդրօքսիլային խումբ:

ფუძე ოქსიდი ოქსიდი, რომელსაც

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՕՔՍԻԴ` օքսիդ, որին

შეესაბამება ფუძე.
ფუძეები მეტალთა ჰიდროქსი-

համապատասխանում է հիմք:
ՀԻՄՔԵՐ` մետաղների հիդրօքս-

დები, რომლებიც რეაგირებენ

իդներ, որոնք փոխազդում են

მჟავებთან და არ რეაგირებენ

թթուների հետ և չեն փոխազդում

ტუტეებთან.

ալկալիների հետ:

ქალკოგენი (ბერძნ.) სპილენძის

ՔԱԼԿՈԳԵՆ (հուն.)` պղինձ

მბადი.
ქანის ციკლი ქანების მუდმივ

առաջացնող:
ԱՊԱՐԻ ՑԻԿԼ` ապարների

გარდაქმნას ერთი

մշտական փոխակերպումը մի

მდგომარეობიდან მეორეში

վիճակից մյուսը միլիոնավոր

მილიონი წლების

տարիների ընթացքում, կոչվում

განმავლობაში, ქანის ციკლი

է ապարի ցիկլ:

ეწოდება.
ქვანახშირი სასარგებლო

ՔԱՐԱԾՈՒԽ` օգտակար հանածո,

წიაღისეული. მოიპოვებენ

հայթայթում են քարածքի

ქვანახშირის შახტებში, აგრეთვე

հանքարաններից, նաև բաց

ღია წესით. ძირითადი

եղանակով: Հիմնական

შემადგენელია ნახშირბადი.

բաղադրիչն է ածխածինը:

იყენებენ საყოფაცხოვრებო და

Կիրառում են որպես

ტექნიკურ საწვავად. მისი

կենցաղային և տեխնիկական

გადამუშავებით იღებენ კოქსს,

վառելանյութ: Նրա վերամշա-

ქვანახშირის ზეთს და კოქსის

կմամբ ստանում են կոքս,

აირს.

քարածխի յուղ և կոքսագազ:
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ქიმია [ბერძ. chēmeia] მეცნიერება,

ՔԻՄԻԱ [հուն. chēmeia]`

რომელიც სწავლობს ნივთიე-

գիտություն, որն

რებათა ატომურ აგებულებას

ուսումնասիրում է նյութերի

და ერთი ნივთიერების

ատոմական կառուցվածքը և մի

გარდაქმნას სხვა ნივთიერებად.

նյութի փոխակերպումը մեկ այլ
նյութի:

ქიმიზაცია ქიმიის მიღწევათა

ՔԻՄԻԱՑՈՒՄ` քիմիայի նվաճ-

ყოველმხრივი გამოყენება,

ումների բազմակողմանի

ქიმიური პროცესებისა და

կիրառում, քիմիական

უახლესი ქიმიური მასალების

պրոցեսների և նորագույն

დანერგვა სახალხო

քիմիական նյութերի ներդրում

მეურნეობის ყველა დარგში.

ժողովրդական տնտեսության
բոլոր բնագավառներում:

ქიმიკალიები [გერმ. Chemikalien]

ՔԻՄԻԿԱԼԻՆԵՐ [գերմ.

ქიმიური წარმოების

Chemikalien]` քիմիական

პროდუქტები, ქიმიური

արտադրության ապրանքներ,

პრეპარატები.

քիմիական պատրաստուկներ:

ქიმიკატები იგივეა, რაც ქიმიკა-

ՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐ` նույնն է, ինչ

ლიები.
ქიმიური ბმები კავშირები, რომელ-

քիմիկալիներ:
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ` կապեր,

თა საშუალებით ატომები

որոնց միջոցով ատոմները

ერთმანეთს უკავშირდებიან.

կապվում են իրար հետ:

ქიმიური ელემენტი ერთნაირი

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ` ատոմի

ატომგულის მუხტის მქონე

միջուկի միանման լիցք ունեցող

ატომების ერთობლიობა.

ատոմների ամբողջություն:

ქიმიური მოვლენა მოვლენა,

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ` երևույթ,

რომლის დროს ერთი სახის

որի ժամանակ մի տեսակի
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მოლეკულებისგან ახალი

մոլեկուլներից առաջանում են

მოლეკულები წარმოიქმნება.

նոր մոլեկուլներ:

ქიმიური რეაქცია პროცესი, რომ-

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ` պրոցես,

ლის დროსაც ერთი ნივთი-

որի ժամանակ մի նյութը

ერება გარდაიქმნება სხვა

փոխակերպվում է այլ նյութի:

ნივთიერებად.
ქიმიური რეაქციის სიჩქარე

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԱՐԱ-

მორეაგირე ნივთიერებათა

ԳՈՒԹՅՈՒՆ` փոխազդող

მოლური კონცენტრაციის

նյութերի մոլային կոնցենտրա-

ცვლილება დროში.

ցիայի փոփոխությունը
ժամանակի մեջ:

ქიმიური რეაქციის ტოლობა

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ

ქიმიური რეაქციის პირობითი

ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ` քիմիական

ჩანაწერი ქიმიური ფორმუ-

ռեակցիայի պայմանական

ლების, მათემატიკური

գրառում բանաձևերի,

ნიშნებისა და კოეფიციენტების

մաթեմատիկական նշանների և

საშუალებით.

գործակիցների միջոցով:

ქიმიური სიმბოლო ქიმიური

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆ` քիմիական

ელემენტის აღნიშვნა მისი

տարրի նշումը նրա լատինական

ლათინური სახელწოდების

անվանման առաջին, կամ

პირველი, ან პირველი და

առաջին և որևէ հաջորդ տառով:

რომელიმე მომდევნო ასოთი.
ქიმიური ფორმულები ინდივიდუა-

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ `առ-

ლურ ნივთიერებათა შედგენი-

անձին նյութերի բաղադրության

ლობის გამოსახვა ქიმიური

արտահա-յտումը քիմիական

სიმბოლოებისა და რიცხვების

խորհրդա-նշանների և թվերի

საშუალებით.

միջոցով:
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ქლორი [ბერძნ. chlōros მწვანე]

ՔԼՈՐ [հուն. chlōros կանաչ]`

ქიმიური ელემენტი, მომწვანო-

քիմիական տարր, դեղնա-

მოყვითალო ფერის მახრჩო-

կանաչավուն հեղձուձիչ գազ,

ბელა გაზი; იყენებენ ტექნიკაში,

կիրառում են տեխնիկայում,

სანიტარიაში და სხვ.

սանիտարիայում և այլն:

ქლორიდები ქლოროვანი მარილ-

ՔԼՈՐԻԴՆԵՐ` քլորաջրային

მჟავას მარილები (მაგ., ნატრი-

թթուների աղերի ընդհանուր

უმის ქლორიდი სუფრის

անվանումը (օրինակ` նատրի-

მარილია).

ումի քլորիդը կերակրի աղ է):

ქლორირება ქლორის საშუალე-

ՔԼՈՐԱՑՈՒՄ` քլորի միջոցով

ბით გაწმენდა; ქლორით

մաքրում, քլորով մշակում,

დამუშავება; დაქლორვა.

քլորում:

ქლორიტები ქლოროვანი მჟავას

ՔԼՈՐԻՏՆԵՐ` քլորաթթվի աղեր:

მარილები.
ქლოროფილი [ბერძ. chlōros

ՔԼՈՐՈՖԻԼ [հուն. chlōros կանաչ և

მწვანე და phyllon ფოთოლი]

phyllon տերև]` գունավոր նյութ

საღებავი ნივთიერება

(պիգմենտ), որը բույսի

(პიგმენტი), რომელიც მწვანე

տերևներին և մյուս մասերին

ფერს აძლევს მცენარის

կանաչ գույն է տալիս:

ფოთლებსა და სხვა ნაწილებს.
ქლოროფორმი [ქლორი და ლათ.

ՔԼՈՐՈՖՈՐՄ [քլոր և լատ. (acidum)

(acidum) form (icum)

form (icum) մրջնաթթու]` քլոր

ჭიანჭველმჟავა] ქლორის

պարունակող յուրահատուկ

შემცველი თავისებური სუნის

հոտով ցնդական հեղուկ, որն

მქონე ამქროლადი სითხე;

օգտագործվում է բժշկության

მედიცინაში იყენებენ

մեջ, որպես անզգայացնող`

დასაძინებელ საშუალებად.

թմրեցնող միջոց:
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ქრომი [ბერძ. chrōma ფერი]

ՔՐՈՄ [հուն. chrōma գույն]

ქიმიური ელემენტი, მყარი

`քիմիական տարր, կարծր

მოვერცხლისფრო ლითონი:

երկնագույն երանգով արծա-

იყენებენ მყარ შენადნობთა

թագույն մետաղ, կիրառում են

მისაღებად და ლითონის

կարծր համաձուլվածքներ

ნაკეთობათა ზედაპირის

ստանալու և մետաղյա իրերի

დასაფარავად.

մակերևույթը պատելու համար:

ქრომიტი ქრომისა და რკინის

ՔՐՈՄԻՏ` քրոմ և երկաթ

შემცველი მინერალი;

պարունակող միներալ,

ქრომოვანი რკინაქვა.

քրոմական երկաթաքար:

ქსენონი [ბერძ. xenos უცხო]

ՔՍԵՆՈՆ [հուն. xenos օտար]`

ქიმიური ელემენტი, ჰელიუმის

քիմիական տարր, հելիումի

ჯგუფის გაზი; იყენებენ

խմբի գազ, կիրառում են

ელექტროტექნიკაში.

էլեկտրատեխնիկայում:

შედგენილობის მუდმივობის

ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

კანონი ყოველ სუფთა

ՀԱՍՏԱՏՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ`

ნივთიერებას, მიუხედავად მისი

մաքուր նյութը, անկախ նրա

მიღების ხერხებისა, მუდმივი

ստացման եղանակներից,

შედგენილობა აქვს.

հաստատուն բաղադրություն
ունի:

შეერთების რეაქცია რეაქციები,

ՄԻԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ` ռեակցիա-

რომლის დროსაც ორი ან მეტი

ներ, որոնց ժամանակ երկու կամ

ნივთიერების მოლეკულისგან

ավելի նյութերի մոլեկուլներից

წარმოიქმნება ერთი ახალი

գոյանում է մեկ նոր նյութի

ნივთიერების მოლეკულა.

մոլեկուլ:

შერეული მარილები მარილები,

ԽԱՌԸ ԱՂԵՐ` աղեր, որոնց կազմի

რომლის შემადგენლობაში

մեջ մտնում է մեկ մետաղի
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ერთი მეტალის ატომი და ორი

ատոմ և երկու թթվայի մնացորդ:

მჟავას ნაშთია. შერეული

Դրանք կարող են առաջացնել

მარილები შეიძლება

երկվալենտ և ավել

წარმოქმნან ორ- და

վալենտականությամբ

მეტვალენტიანმა მეტალებმა.

մետաղները:

შეუქცევადი რეაქციები რეაქციები,

ԱՆԴԱՐՁԵԼԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ`

რომლებიც მიმდინარეობენ

ռեակցիաներ, որոնք ընթանում

ბოლომდე და რეაქციის

են մինչև վերջ և ռեակցիայի

შედეგად მიღებულ ნივთიე-

հետևանքով գոյացած նյութերը

რებებს საწყისი ნივთიერებების

չեն կարող առաջացնել

წარმოქმნის უნარი არ აქვთ.

սկզբնական նյութեր:

ჩანაცვლების რეაქციები რეაქცი-

ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ`

ები, რომლის დროსაც მარტივი

ռեակցիաներ, որոնց ժամանակ

ნივთიერებების ატომები

պարզ նյութերի ատոմները

იკავებენ შესაბამისი რთული

զբաղեցնում են համապա-

ნივთიერებების შემადგენ-

տասխան բարդ նյութերի կազմի

ლობაში მყოფი ატომის ან

մեջ եղած ատոմի կամ

ატომთა ჯგუფის ადგილს.

ատոմների խմբի տեղը:

ცდა საგნის ან მოვლენის გამოკ-

ՓՈՐՁ` առարկայի կամ երևույթի

ვლევა ხელოვნურ პირობებში.

հետազոտում արհեստական
պայմաններում:

ცეზიუმი [ლათ. caesius ცისფერი]

ՑԵԶԻՈՒՄ [լատ. caesius

ქიმიური ელემენტი,

երկնագույն]` քիմիական տարր,

მოვერცხლისფრო რბილი

արծաթավուն փափուկ

ტუტე ლითონი.

հիմնային մետաղ:

ცელესტინი (ლათ. caelestis „ციური, ՑԵԼԵՍՏԻՆ (լատ. caelestis
ზეციური“) - გოგირდმჟავა

«երկնային», «վերերկրային»)`
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სტრონციუმი - ნახევრად

ծծմբաթթու ստրոնցիում`

გამჭვირვალე ცისფერი

կիսաթափանցիկ երկնագույն

მინერალი; მისგან დამზადებულ

միներալ, նրանից պատրաստած

პრეპარატებს იყენებენ შაქრისა

պրեպարատները կիրառում են

და მინის წარმოებაში,

շաքարի և ապակու

პიროტექნიკაში და სხვ.

արտադրության մեջ,
պիրոտեխնիկայում և այլ:

ცელულოზა (ლათ. cellula

ՑԵԼՅՈՒԼՈԶ, ԲՋՋԱՆՅՈՒԹ (լատ.

„უჯრედი“) 1. ნივთიერება,

cellula «բջիջ»)`1. Նյութ, որից

რომლისაგანაც შედგება

կազմված է բույսի

მცენარის უჯრედების გარსი;

բջջաթաղանթը, կիրառում են

იყენებენ ნედლეულად

որպես հումք` տարբեր

სხვადასხვა სამრეწველო

արդյունաբերական իրեր

ნაკეთობათა დამზადებისას;

պատրաստելիս:

უჯრედისი. 2. ნივთიერება,

Թաղանթանյութ: 2. Նյութ, որը

რომელიც მიიღება ზოგი

ստացվում է փայտի և որոշ

მცენარის ქიმიურად დამუშა-

բույսերի ցողունների քիմիական

ვებული მერქნისა და ღერო-

մշակումով, օգտագործվում է

ებისაგან; იყენებენ ქაღალდის,

թղթի, արհեստական մետաքսի,

ხელოვნური აბრეშუმის,

պայթուցիկ նյութերի և այլն

ასაფეთქებელ ნივთიერებათა

արտադրության մեջ:

და სხვ. დასამზადებლად.
ცემენტიტი რკინის ქიმიური ნაერ-

ՑԵՄԵՆՏԻՏ` երկաթի քիմիական

თი ნახშირბადთან, რკინის

միացություն ածխածնի հետ,

კარბიდი; მაგარი და მყიფე

երկաթի կարբիդ, պինդ և

კრისტალური ნივთიერება;

փխրուն բյուրեղային նյութ,

ფოლადის სტრუქტურული

պողպատի կառուցվածքային
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შემადგენელი ნაწილი.
ციანი (ბერძ. kyanos მუქი ლურჯი,

բաղադրամաս:
ՑԻԱՆԱ (հուն. kyanos մուգ

ლაჟვარდოვანი) მწვავე სუნის

կապույտ, լազուր)` սուր հոտով

მქონე უფერო შხამიანი გაზი,

անգույն թունավոր գազ, որը

რომელიც შედგება აზოტისა და

բաղկացած է ազոտից և ածխա-

ნახშირბადისაგან; იყენებენ

ծնից, օգտագործում են որոշ

ზოგი მჟავას მისაღებად.

թթուներ ստանալու համար:

ციანიდები (ბერძ. kyanos „მუქი

ՑԻԱՆԻԴՆԵՐ (հուն. kyanos մուգ

ლურჯი“, „ლაჟვარდოვანი“) -

կապույտ, լազուր)`սինիլաթթվի

სინილმჟავას მარილები.

աղեր:

ციანინები (ბერძ. kyanos „მუქი

ՑԻԱՆԻՆՆԵՐ (հուն. kyanos մուգ

ლურჯი“, „ლაჟვარდოვანი“) -

կապույտ, լազուր)` բնական

ბუნებრივი საღებავი

ներկանյութեր, որոնցից

ნივთიერებანი, რომლებზედაც

կախված է ծաղիկների,

დამოკიდებულია ყვავილების,

թիթեռների և այլն

პეპლების და სხვ.

գունավորումը, ստանում են նաև

შეფერილობა; იღებენ

սինթեզային եղանակով,

სინთეზურადაც; გამოყენება

կիրառվում է գունավոր

აქვს ფერად ფოტოგრაფიაში.

լուսանկարչության մեջ:

ცილები (პროტეინები) ბუნებრივი

ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ (պրոտեիններ)`

ნაერთები, რომლებიც α-

բնական միացություններ, որոնք

ამინომჟავების პოლიკონდენ-

ալֆա-ամինաթթուների

საციის შედეგად მიღებული

պոլիկոնդենսացման

პოლიპეპდიდური ჯაჭვის მქონე

հետևանքով ստացված

ნაერთებია.

պոլիպեպտիդային շղթայով
միացություններ են:

ცირკონიუმი (ლათ. Zirconium)

ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄ (լատ. Zirconium)`
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ქიმიური ელემენტი, ძნელდ-

քիմիական տարր, դժվարահալ

ნობადი მოვერცხლისფრო

արծաթասպիտակավուն

თეთრი ლითონი; იყენებენ

մետաղ, կիրառում են ատոմային

ატომურ ენერგეტიკაში.

էներգետիկայում:

ცირკულაცია (ლათ.) მიმოქცევა,

ՑԻՐԿՈՒԼՅԱՑԻԱ (լատ.)`

წრიული მოძრაობა.
ცხიმები საკვები ნივთიერებები,

շրջապտույտ, շրջանառություն:
ՃԱՐՊԵՐ` սննդանյութեր, որոնք

რომლებიც გლიცერინისა და

կազմված են հիմնականում

უმაღლესი კარბონმჟავების

գլիցերինից և տարբեր ճարպա-

რთული ეთერებია.

թթուների միացություններից`
գլիցերիդներից:

წვა ნივთიერების ჟანგბადთან

ԱՅՐՈՒՄ` նյութի թթվածնի հետ

ურთიერთქმედების რეაქცია,

փոխազդեցության ռեակցիա,

რომლის დროსაც გამოიყოფა

որի ժամանակ անջատվում է

სითბო და სინათლე.

ջերմություն և լույս:

წონასწორობის მუდმივა K არის

ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏ-

მიღებულ და აღებულ ნივთიე-

ԱՏՈՒՆ K` ընդունած և հատկա-

რებების კონცენტრაციების

ցված նյութերի կոնցենտր-

ნამრავლთა ფარდობა

ացիաների արտադրյալների

(ნივთიერებათა შესაბამისი

հարա-բերությունը (նյութերի

კოეფიციენტების გათვალის-

համապատասխան գործա-

წინებით).

կիցների նախատեսմամբ):

წყალბადური ბმა ბმა, რომელიც

ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ԿԱՊ` կապ, որն

აღიძვრება პოლარულად

առաջանում է ջրածին

დაკავშირებულ წყალბადა-

պարունակող այնպիսի

ტომსა და მაღალი ელექტრო-

միացություններում, որոցում

უარყოფითობის მქონე

ջրածինը միացած է խիստ
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ელემენტების (ფთორი, ჟანგ-

էլեկտրաբացասական տարրերի

ბადი, აზოტი) ატომებს შორის.

հետ (ֆտոր, թթվածին, ազոտ):

წყლის სიხისტე ბუნებრივ წყლებში

ՋՐԻ ԿՈՇՏՈՒԹՅՈՒՆ` բնական

კალციუმისა და მაგნიუმის

ջրերում կալցիումի և մագնիումի

ხსნადი მარილების შემცვე-

լուծվող աղերի պարունա-

ლობით გამოწვეული მოვლენა.

կությամբ պայմանավորված
երևույթ:

ხსნადობა ხსნარის წარმოქმნის

ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ` ջրում

უნარი.
ხსნადობის კოეფიციენტი სიდიდე,

լուծվելու հատկություն:
ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ`

რომელიც გვიჩვენებს, მაქსიმუმ,

մեծություն, որը ցույց է տալիս

რამდენი გრამი ნივთიერება

առավելագույնը քանի գրամ

შეიძლება გაიხსნას მოცემულ

նյութ կարող է լուծվել տվյալ

ტემპერატურაზე 100

ջերմաստիճանում 100 գրամ

გრამწყალში (ან 1ლ ანუ 1000გ

ջրում (կամ 1 լ, կամ 1000գ

წყალში).

ջրում):

ხსნარი ცვლადი შედგენილობის

ԼՈՒԾՈՒՅԹ` փոփոխական

ერთგვაროვანი (ჰომოგენური)

կազմությամբ համասեռ

სისტემა, რომელიც ორი და

(հոմոգեն) համակարգ, որը

მეტი კომპონენტისგან შედგება.

բաղկացած է երկու և ավելի
բաղադրիչից:

ხსნარის მოლური კონცენტრაცია

ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ ՄՈԼԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆ-

სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს,

ՏՐԱՑԻԱ` մեծություն, որը ցույց

რამდენ მოლ გახსნილ ნივთი-

է տալիս, թե քանի մոլ լուծված

ერებას შეიცავს 1 ლიტრი

նյութ է պարունակում 1 լիտր

ხსნარი.

լուծույթը:

ჰალკოგენები ელემენტების

ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ` տարրերի բնական
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ბუნებრივი ოჯახი ელემენტთა

ընտանիք,

პერიოდული სისტემის VI

համակարգի VI խմբի գլխավոր

ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის

ենթախմբի տարրեր (O, S, Se,

ელემენტები (O, S, Se, Te, Po).

Te, Po):

ჰალოგენები (ლათ. მარილმბადი)

պարբերական

ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐ (լատ. աղ ծնող,

ელემენტების ბუნებრივი ოჯახი

առաջացնող)` տարրերի

ელემენტთა პერიოდული

բնական ընտանիք, տարրերի

სისტემის VII ჯგუფის მთავარი

պարբերական համակարգի VII

ქვეჯგუფის ელემენტები (F, Cl,

խմբի գլխավոր ենթախմբի

Br, I, At).

տարրեր (F, Cl, Br, I, At):

ჰელიუმი (ბერძ. hēlios „მზე“) –

ՀԵԼԻՈՒՄ (հուն. hēlios «արև»)`

ქიმიური ელემენტი, წყალბადის

քիմիական տարր, ջրածնից

შემდეგ ყველაზე მსუბუქი,

հետո ամենաթեթևը, անգույն և

უფერო და უსუნო გაზი

անհոտ գազ:

ჰერბიციდი (ლათ. „ჰერბა“

ՀԵՐԲԻՑԻԴ (լատ. «հերբա» բույս,

მცენარე, „ციდი“ ვკლავ)

«ցիդ» սպանում եմ)`

სარეველასთან საბრძოლ-

մոլախոտների դեմ պայքարող:

ველი.
ჰეტეროგენული (ბერძნ.) შემადგენ-

ՀԵՏԵՐՈԳԵՆ (հուն.)` կազմությ-

ლობით, წარმოშობით,

ամբ, ծագումով, հատկությո-

თვისებებით სხვადასხვაგვარი.

ւններով տարասեռ:

ჰეტეროგენური რეაქციები სხვადა-

ՀԵՏԵՐՈԳԵՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ`

სხვა ფაზაში მიმდინარე რეაქ-

տարբեր ֆազերում ընթացող

ციები.

ռեակցիաներ:

ჰექსა (ბერძნ.) ექვსი.

ՀԵՔՍԱ (հուն.)` վեց:

ჰექსოზები ექვსი ატომი ნახშირ-

ՀԵՔՍՈԶՆԵՐ` վեց ատոմ ածխածին

ბადის შემცველი მონოსაქარი-

պարունակող
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დები.
ჰიბრიდიზაცია ატომური ორბიტა-

մոնոսախարիդներ:
ՀԻԲՐԻԴԻԶԱՑՈՒՄ` ատոմական

ლების შერწყმა და ახალი,

օրբիտալների միավորում և նոր,

თანაბარი ორბიტალების

հավասար օրբիտալների

წარმოქმნა (ერთი ატომის ორი

առաջացում (մեկ ատոմի երկու

ან რამდენიმე ელექტრული

կամ մի քանի էլեկտրոնային

ღრუბლის გარდაქმნა -

ամպերի փոխակերպում-

გათანაბრება).

հավասարվելը):

ჰიბრიდული (ლათ.) შერეული,

ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ (լատ.)` խառնված,

შეჯვარებული.
ჰიგროსკოპული (ბერძნ.) რაც

խաչասերված:
ՀԻԴՐՈՍԿՈՊԻԿ (հուն.)` ինչը

ადვილად შთანთქავს ტენს,

հեշտությամբ կլանում է

სინოტივეს.

խոնավությունը:

ჰიდრატაცია (ბერძნ.) წყლის

ՀԻԴՐԱՏԱՑՈՒՄ (հուն.)` ջրի

შეერთება სხვადასხვა

միացումը տարբեր նյութերի

ნივთიერებასთან.

հետ:

ჰიდრატი (ბერძნ. ) წყალნაერთი.

ՀԻԴՐԱՏ (հուն.)` ջրային միացություն:

ჰიდრირება (ჰიდროგენიზაცია)

ՀԻԴՐՈԳԵՆԱՑՈՒՄ` չհագեցած

უჯერ ბმასთან წყალბადის

կապի հետ ջրածնի միացման

მიერთების რეაქცია.

ռեակցիա:

ჰიდროლიზი (ბერძ. „ჰიდრო“

ՀԻԴՐՈԼԻԶ (հուն. «հիդրո» ջուր,

წყალი, „ლიზის“ დაშლა)

«լիզիս» տրոհում)` ջրատարր-

წყლით დაშლა.

ալուծում, ջրով տրոհում,
քայքայում:

ჰიდროლიზი ნივთიერების წყალ-

ՀԻԴՐՈԼԻԶ` նյութի ջրի հետ

თან ურთიერთქმედების

փոխներգործության ռեակցիա:
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რეაქცია.
ჰიდროქსილი (OH) (ლათ.

ՀԻԴՐՕՔՍԻԼ (OH) (լատ.

„ჰიდროგენიუმ“ წყალბადი,

«հիդրոգենիում» ջրածին,

„ოქსოგენიუმ“ ჟანგბადი)

«օքսոգենիում» թթվածին )`

ატომთა დაჯგუფება.

ատոմների խմբավորում:

ჰილოსციამინი ალკალოიდი,
რომელიც

ՀԻՈՍՑԻԱՄԻՆ` ալկալոիդ, որը

შედის ბელადონის,

մտնում է բելադոնի, բանգիի և

ლენცოფას და ზოგი სხვა

որոշ այլ բույսերի կազմության

მცენარის შედგენილობაში.

մեջ:

ჰისტოქიმია ჰისტოლოგიის

ՀԻՍՏՈՔԻՄԻԱ` հիստոլոգիայի

ნაწილია, რომელიც შეისწავ-

բաժին, որն ուսումնասիրում է

ლის ცხოველთა და მცენარეთა

կենդանիների և բույսերի

ქსოვილების ქიმიურ თვისებებს.

հյուսվածքների քիմիական
հատկությունները:

ჰომოგენური (ბერძნ.) შემადგენ-

ՀՈՄՈԳԵՆ (հուն.)` կազմությամբ,

ლობით, თვისებებით ერთ-

հատկություններով համասեռ

გვარი.
ჰომოგენური რეაქციები ერთ

ՀՈՄՈԳԵՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ` մեկ

ფაზაში მიმდინარე რეაქციები.
ჰომოგენური სისტემა სისტემა,

ֆազում ընթացող ռեակցիաներ:
ՀՈՄՈԳԵՆ, ՀԱՄԱՍԵՌ ՀԱՄԱ-

რომელიც არ შეიცავს შედგე-

ԿԱՐԳ` համակարգ, որը չի

ნილობის ან თვისებების მი-

պարունակում ըստ կազմու-

ხედვით განსხვავებულ და

թյան կամ հատկությունների

ერთმანეთისაგან გაყოფის

տարբեր և միմյանցից

ზედაპირებით განცალკევებულ

բաժանման մակերևույթներով

ნაწილებს.

առանձնացված մասնիկներ:

ჰომოლოგი (ბერძნ. „ჰომოლო-

ՀՈՄՈԼՈԳ (հուն. «հոմոլոգոս»
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გოს“ შესაბამისი, მსგავსი)

համապատասխան, նման)

ერთნაირი ქიმიური თვისებების

միանման քիմիական

მქონე მონათესავე ორგანული

հատկություններով

ნივთიერებები.

սահմանային նյութեր:

ჰომოლოგიური რიგი ორგანულ

ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՇԱՐՔ`

ნივთიერებათა ჯგუფი,

օրգանական միացությունների

რომელიც მსგავსი ბუნების

խումբ, որը բաղկացած է

ნაერთებისაგან შედგება და

միանման հատկություններ

აქვთ ერთი ზოგადი ფორმულა.

ունեցող միացություններից:
Ունեն մեկ ընդհանուր բանաձև:

ჰომოლოგიური სხვაობა CH2

ՀՈՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒ-

ჯგუფი. ჰომოლოგების

ԹՅՈՒՆ` CH2 խումբ:

მოლეკულების შედგენილობა

Հոմոլոգների մոլեկուլների

ერთმანეთისაგან ერთი ან

կազմությունը միմյանցից

რამდენიმე CH2 ჯგუფით

տարբերվում է մեկ կամ մի քանի

განსხვავდება.

CH2 խմբով:

„დი“ (ბერძ)-ორი

«ԴԻ» (հուն.)` երկու:

„სიგმა“ () ბმა, ქიმიური ბმა,

«ՍԻԳՄԱ» () կապ` քիմիական

რომელიც წარმოიქმნება ბმის

կապ, որ առաջանում է կապը

წარმომქმნელი ატომების

առաջացնող ատոմները

შემაერთებელი ღეძის გასწვრივ

միացնող առանցքի երկայնքով

ელექტრონული ღრუბლების

էլեկտրոնային ամպերի

გადაფარვისას.

վերածածկման ժամանակ:

d-ელემენტები „ბ“ ქვეჯგუფის

d ՏԱՐՐԵՐ` «Բ» ենթախմբի

ელემენტები, რომელთაც

տարրեր, լրացվում է դրանց

ევსებათ გარეს წინა ენერგეტი-

արտաքինին նախորդող

კული დონის d-ქვედონე.

էներգետիկական մակարդակի
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d-ենթամակարդակը:
p-ელემენტები პერიოდული

p- ՏԱՐՐԵՐ` պարբերական

სისტემის მთავარი „ა“ ქვეჯგუ-

համակարգի գլխավոր «ա»

ფის ელემენტები, რომელთაც

ենթախմբի տարրեր, լրացվում է

ევსებათ გარე ენერგეტიკული

դրանց արտաքին

დონის p-ქვედონე.

էներգետիկական մակարդակի
p-ենթամակարդակը:

p-ელექტრონები სამი სივრცითი

p-ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐ` երեք տարած-

რვიანის (ჰანტელის) ფორმის

ական ութանման (հանտելաձև)

ელექტრონულ ღრუბლებს

էլեկտրոնային ամպեր են

წარმოქმნის და ურთიერთპერ-

առաջացնում և փոխադար-

პენდიკულარულად არიან

ձաբար ուղղահայաց են տեղա-

განლაგებული სივრცეში.

կայված տարածության մեջ:

s-ელექტრონები წარმოქმნის

s-ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԵՐ` առաջացնում են

სფერული ფორმის ღრუბლებს.

գնդաձև ամպեր:
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