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opslagsbog, som giver et hurtigt overblik over alle kendte – naturlige såvel som menneskeskabte grundstoffer.

Den rummer oplysninger om:
- Opdagelseshistorien
- Historien bag navnet

- De kemiske og fysiske egenskaber
- Forekomsten og udvindingsmetoder

- Anvendelse og miljø-/sundhedsaspekter

De første 103 grundstoffer er beskrevet i alfabetisk rækkefølge for at gøre det hurtigere at finde frem til et
givet navn. De sidste 14 er kort omtalt under samleoverskriften ´Grundstofferne 104-118´.

Foruden grundstofomtalerne indeholder bogen en kortfattet fremstilling af kemiens historie og en omfattende
ordliste. Hertil kommer en række supplerende oplysninger, hvor udvalgte forhold som geokemisk hyppighed,

elektronkonfigurationer og meget andet er vist i oversigter.

Grundstofhåndbogen henvender sig primært til kemi- og fysikstuderende, undervisere og forskere i kemi og
fysik samt ikke mindst læsere med en almen interesse for naturvidenskab. Man behøver ikke at have en særlig

kemisk eller fysisk viden for at få glæde af bogen.. Målgruppe: Henvender sig primært til kemi- og
fysikstuderende samt forskere i fysik og kemi
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