
Glossary: Chemistry
English Svenska
% by mass mass %
1,1,1-trichloroethane 1,1,1-trikloretan
1,2-diaminohexane 1,2-diaminohexan
1,2-dibromoethane 1,2-dibrometan
17th century 1600-talet
3-aminobenzoic acid 3-aminobensoesyra
abandon överge
abbreviate förkorta
ability förmåga
abrasion nötning
abroad utomlands
absorb absorbera, ta upp
abstract sammanfattning
abundance riklig förekomst, överflöd
abundance riklighet, tillgång
abundant riklig, rikligt förekommande
accept ta emot
accidental tillfällig, oavsiktlig
accidentally händelsevis
accompany åtfölja
accomplish uppnå, lyckas med
according to enligt, i enlighet med
account redovisning
account for förklara, svara för
accumulation ansamling
accuracy noggrannhet
accurate noggrann, exakt
acetic acid ättiksyra, etansyra
achieve uppnå, prestera
achievement prestation, bedrift
acid syra
acid-base titration syra-bastitrering
acidify surgöra
acknowledge erkänna
actinium (Ac); Z=89 actinium
activation enthalpy aktiveringsentalpi
activity aktivitet
actual verklig
actually faktiskt
adapt anpassa
add sätta till
addition reaction additionsreaktion
additive tillsats
adenine adenin
adequate tillräcklig
adhesive lim, klister
adopt anta
adsorb adsorbera (binda på ytan)
advance framsteg
advantage fördel



English Svenska
adverse skadlig
aerate lufta
affect påverka, uppstå
agree komma överens
agreement överenskommelse
agriculture jordbruk
aim sikta, syfta
air fare flygbiljett
aldehyde aldehyd
align rada upp
alkali alkali (basiska ämnen)
alkali metals alkalimetaller
alkaline alkalisk, basisk
alkaline earth metals alkaliska jordartsmetaller
alkane alkan (ett kolväte)
alkene alken (kolväte med dubbelbindning)
alkyne alkyn (kolväte med trippelbindning)
allocate tilldela
allow tillåta, medge
alloy legera
alluvial avsatt i vatten
alone endast, ensam
alongside vid sidan av
alter förändra, ändra
alternate alternera, växla om
alternative alternativ
although fastän
altitude höjd (över marken el havet)
aluminum (Al); Z=13 aluminium (Al); Z=13
amalgamation sammanslagning, förening
amazing häpnadsväckande
amber gulbrun, (bärnsten)
ambient omgivnings
americium (Am); Z=95 americium (Am); Z=95
amine amin (har -NH2-grupp)
amino acid aminosyra
ammonia ammoniak
among bland
amorphous amorf
amount mängd
amount of substance substansmängd
anaemia blodbrist
anaerobic anaerob, syrefri
analogous analog, liknande
analogy jämförelse, analogi
analysis analys
analytical balance analysvåg
ancient forntida
angle vinkel
anhydrous vattenfri
anion anjon (negativ jon)



English Svenska
announce tillkännage
anoxic syrefri, anoxisk
anti-bumping granule koksten
anticoagulant ämne som hindrar koagulering
antimony (Sb); Z=51 antimon (Sb); Z=51
antioxidants antioxidanter
apart isär, för sig själv
apparently tydligen
appear dyka upp, synas, tyckas, visa sig
appearance utseende, sken
application användningsområde, användning, tillämpning
apply använda, tillämpa
apply to gälla för
appreciate inse, uppskatta
approach metod, grepp
approach närma sig, sätt att angripa problem
appropriate lämplig, passande, ändamålsenlig
approximate ungefärlig
approximately cirka, ungefär
apron förkläde, skyddskåpa, vindskydd
aqueous i vattenlösning, vatten-
aramid aramid
argon (Ar); Z=18 argon (Ar); Z=18
arise uppstå, uppkomma
aromatic aromatisk
arrange ordna, göra upp
arrangement ordning
arrow pil
arsenic (As); Z=33 arsenik (As); Z=33
artificial konstgjord
asbestos asbest
aspect aspekt, synpunkt
assemble sammanställa
assembly uppsättning
assign tilldela, bestämma, utse
associate förena, associera
assume antaga, förutsätta
assumption antagande
astatine (At); Z=85 astat (At); Z=85
astonish förvåna
atactic ataktisk
atomic number (Z) atomnummer, protontal (Z)
attach fästa, höra till, binda
attract attrahera, dra till sig
attractive lockande
auto-ignite självantända
Auto ignition Temperature antändningspunkt, antändningstemperatur, självantändningstemperatur
availability tillgång
available tillgänglig
average medel-, medeltal, genomsnitt, medelvärde
awful ryslig



English Svenska
axis axel (i diagram)
backbone ryggrad
balance våg, balansera
barium (Ba); Z=56 barium (Ba); Z=56
barrel tunna
barren ofruktsam
basin handfat, tvättställ, sänka, fördjupning
basis förutsättning, grundval
batch sats
beaker bägare
beat här: hamra
bed-pan bäcken
behave uppföra sig
behaviour uppförande, beteende
belch rapa
belong to tillhöra
below nedan, här nedanför
beneath under
benefit fördel, förmån
benzaldehyde bensaldehyd
benzene bensen
benzoic acid bensoesyra
bergamot bergamott (en citrusfrukt)
berkelium (Bk); Z=97 berkelium (Bk); Z=97
beryllium (Be); Z=4 beryllium (Be); Z=4
billion miljard
binary binär
biosphere biosfär
biotechnology bioteknik
bismuth (Bi); Z=83 vismut (Bi); Z=83
bitumen bitumen, asfalttjära
blanket filt
blast spränga
bleach blekmedel
blend blandning
blob droppe, klick
block blockera, spärra
blood cell blodkropp
blow moulding blåsgjutning av t.ex. flaskor
bode förebåda
body kropp
bohrium (Bh); Z=107 bohrium (Bh); Z=107
boiling point kokpunkt
boiling tube kokrör
bond bindning
bone ben
boom boom, högkonjunktur
boost höja, förstärka
boron (B); Z=5 bor (B); Z=5
bottle flaska
bounce studsa



English Svenska
bowl skål
branch gren
brass mässing
brass mässing
breath andas
bridge brygga
brief kortvarig, kort, uppgift
briefing sammandrag
brine salt vatten, saltlake
brittle skör, spröd
bromides bromider 
bromine (Br); Z=35 brom (Br); Z=35
bromine-containing brominnehållande
bromomethane brommetan
bubble tray klockbotten
bucket spann
buffer buffert
bulb glödlampa
bung gummikork
bunsen burner bunsenbrännare
buret byrett
buret holder byretthållare
burette byrett
burner brännare
butane butan
büchner funnel büchnertratt
by-product biprodukt
cabin hytt
cadmium (Cd); Z=48 kadmium (Cd); Z=48
caesium (Cs); Z=55 cesium (Cs); Z=55
cage bur
calcium (Ca); Z=20 kalcium (Ca); Z=20
calculate beräkna
californium (Cf); Z=98 californium (Cf); Z=98
cancel upphäva, eliminera
canvass bearbeta, agitera
cap lock
capture infånga
carbocation karbokatjon
carbon (C); Z=6 kol (C); Z=6
carbon monoxide kolmonoxid
carboxylic acid karboxylsyra
carburettor förgasare
careful noggrann
carpet matta
carrier bag bärkasse
carry bära, transportera
carry out utföra
cast gjuta
catalysis katalys
catalyst katalysator



English Svenska
catalytic converter bilkatalysator
cataract grå starr
category grupp, kategori
cation katjon (positiv jon)
cause orsak, orsaka
caution varning, försiktighet
cease upphöra
cellular cell-
centenary hundraårig
centre centrum, mitt
centrifuge centrifugera, centrifug
century århundrade
ceramic keramisk
cerium (Ce); Z=58 cerium (Ce); Z=58
certain vissa, viss
chain reaction kedjereaktion
chalcopyrite kopparkis
challenge utmaning
chance tillfälle
change förändring, ändra
char förkolna
character egenskap
characteristic karaktäristisk
charge laddning, ladda
check kontrollera, granska
chemical kemisk förening
chemical engeneering kemiteknik
chemical formula kemisk formel
chew tugga
chimney skorsten
chip flisa
chlorate klorat
chloride klorid
chlorine (Cl); Z=17 klor (Cl); Z=17
chlorine water klorvatten
chlorofluorocarbons freoner
choke kväva
chromium (Cr); Z=24 krom (Cr); Z=24
chromosphere kromosfär
chunk stor bit
circuit krets
circulation cirkulation, omlopp
cis- cis-
claim hävda
clamp klämma, klämmare
clamp holder (dubbel-)muff
clay lera
clear befria, klargöra
clingfilm parafilm (en plastfolie)
clog up täppa till
cloning kloning



English Svenska
clot levra sig
cloth tyg
cluster ansamling
clutter virrvarr, röra
coagulate koagulera, stela
coat belägga, täcka; rock
coating ytbeläggning
cobalt (Co); Z=27 kobolt (Co); Z=27
coil rulla ihop, rulle, spiral, spole
coinage metals myntmetaller
coincidence sammanträffande
coke koks
cold-drawing kalldragning
colleague kollega
collect ansamlas, samla in, samla
colloidal kolloid
colorimeter kolorimeter
colour färg
column kolonn, kolumn, spalt
combine förena sig, förena sig med, kombinera
combustion förbränning
combustion analysis förbränningsanalys
commodity handelsvara
common vanlig
community samhälle
compare jämföra
compatible förenlig
competition konkurrens
competitor medtävlare, konkurrent
complete fullborda, fullständig, färdig
complicated komplicerad
compose bilda
composed sammansatt
composition sammansättning
compound kemisk förening, förening, blanda tillsammans
compress komprimera
compression kompression
concede medge
concentrate anrika
concentration koncentration
concern omsorg, oro, företag
concerning beträffande
concise koncis, kortfattad
conclude avsluta, dra slutsats
conclusion slutsats
condemn döma ut, fördöma
condensation kondensation
condense kondensera
condenser kylare, kondensor
condition betingelse, tillstånd, villkor
conditions betingelser



English Svenska
conduct leda, uppförande, utföra
conducting ledande
confidence självförtroende
confident säker, självsäker
confirm bekräfta
conformation konformation
conical flask E-kolv
conjugate korresponderande
connect förbinda, sammanbinda
connection förbindelse, förening
connective tissue bindväv
consecutive på varandra följande
consequence konsekvens
consider anse, överväga, betänka, tänka på, betrakta
considerable betydande
considerable avsevärd
considerably avsevärt
consideration övervägande, beaktande
consist bestå
consist of bestå av
consolidate stärka, befästa
constituent beståndsdel
constitute utgöra, bilda
contain innehålla
container behållare
contaminate förorena
contamination kontaminering
context sammanhang
continue fortsätta
continuous kontinuerlig
contract dra ihop sig
contribute bidra 
contribution bidrag
convenient lämplig, bekväm
converge konvergera, sammanlöpa
converse omvänt, motsatt
convert omräkna, omvandla, överföra
convince övertyga
cope with gå i land med, klara av
coping klara av, handskas
copper (Cu); Z=29 koppar (Cu); Z=29
cord kord (i bildäck), rep, snöre, sladd
core det innersta, kärna
cork kork
cornflower blåklint
correspond motsvara
correspond to motsvara
corrosive frätande, korrosiv
cotton wool bomull
cottonwool bomull
couple koppla



English Svenska
course här: behandling
covalent kovalent, elektronpar-
cover täcka
cover glass täckglas
crack spricka
cracking krackning
cream gräddgul
create skapa
credible trovärdig, trolig
crop skörd
cross-link tvärbindning
cross-section tvärsnitt
crucial avgörande, kritisk
crucible degel
crucible tongs degeltång
crude grov, rå
crude oil råolja
cruise kryssning
crust skorpa, jordskorpa
Crustacea kräftdjur
crystal kristall
crystalline kristallin
crystallize kristallisera
crystallizing dish kristallisationsskål
cumbersome besvärlig, besvärliga
curiosity (s) raritet (sällsynthet)
curium (Cm); Z=96 curium (Cm); Z=96
curly böjd
current ström, nuvarande
curvature böjning
cyanobacteria cyanobakterier
cycle cykel
cycloalkane cykloalkan (ringformigt kolväte)
damage skada
damp fuktig
dangerous farlig
deal with ha att göra med
debris spillror, rester, skräp
decant dekantera, hälla av 
decay sönderfalla, avta, sönderfall
decide avgöra, bestämma
decline gå utför, avböja
decolorise avfärga
decolourise avfärga
decompose sönderdela, sönderfalla
decrease minska
deep djup (allm)
deficiency brist
deficient bristande, otillräcklig
define definiera
definite bestämd



English Svenska
deflect avböja
degradation nedbrytning, degradation
deliberate avsiktlig
delicate ömtålig, känslig
deliver leverera, lämna av, lämna ut, dela ut
delocalisation delokalisering
demand efterfrågan, kräva, begära
demineralised urkalkade
demist ta bort imma
demonstrate visa, påvisa
dense tät, tung
density täthet, densitet
deoxyribose deoxyribos
depend bero
depend on bero på
deplete uttömma, kraftigt reducera
deposit avlagring
depression tillbakagång, fördjupning
derivative derivat
derive härstamma, härleda
descendant ättling
describe beskriva
desiccator exsickator
design ämna, avse, utforma
desirable önskvärd
despite trots
destroy förstöra
destruction förstörelse
detect upptäcka, påvisa
detergent tvättmedel
determinate errors systematiska fel
determination avgörande
determine bestämma, avgöra, bedöma
devastating förödande
develop framkalla, utveckla, uppstå
developer framkallare
development framkallning, framsteg
device anordning
diagram diagram, figur
diamine diamin
diaphragm membran, diafragma
diatomic tvåatomig
dicarboxylic acid dikarboxylsyra
dice tärning
diene dien (två dubbelbindningar)
different olik, olika
difficult svår
difficulty svårighet
diffuse diffundera; obestämd
digester reaktor
digestive tract matsmältningskanal



English Svenska
digit siffra
dilute späda ut, utspädd
dilute blanda (ut), späda (ut)
dilution utspädning, spädning
diol diol (har två -OH)
dipole dipol
direction riktning
disappear försvinna
disappoint göra besviken, svika
disaster katastrof
discard förkasta, kasta bort
discharge urladdning
discourage avskräcka
discover upptäcka
discrepancy avvikelse
disease sjukdom
disinfectant desinfektionsmedel
disintegrate sönderdela
disorder oordning, sjukdom
disorganised oorganiserad
dispense leverera, skingra, utdela, utsprida 
displace undantränga, ersätta
disposal tillgång, användning
dispose of göra sig av med, avlägsna
disrupt bryta, slita sönder
dissociation dissociation
dissolution upplösning
dissolve lösa, lösa upp, lösas
dissolved löst, upplöst
distance avstånd
distil destillera
distilling flask fraktionskolv
distinguish utmärka, urskilja, skilja
distribute fördela
distribution fördelning
distributor fördelare
disturb störa
DNA (deoxyribonucleic acid) DNA (arvsmassan) (deoxyribonucleic acid)
domestic hushålls-, hus-, hem- (inrikes-)
donate donera, ge, ge ifrån sig
donor givare, donator
dot prick, punkt
double salt dubbelsalt
draught drag
drawback nackdel
dredge muddra upp, gräva, beströ, pudra över
dropping funnel dropptratt
dropping pipette dropp-pipett
drum trumma
dubnium (Db); Z=105 dubnium (Db); Z=105
ductile tänjbar



English Svenska
duke hertig
dump soptipp, tipp
duplicate dublett,kopia; kopiera
durability hållbarhet
durable hållbar, varaktig
duty plikt
dwarf dvärg
dye färgämne; färga
dynamic dynamisk
dysprosium (Dy); Z=66 dysprosiumdysprosium
ease enkelhet
eclipse förmörkelse
economise hushålla, spara
effectiveness effektivitet
efficient effektiv
effluent avlopp
effort ansträngning
einsteinium (Es); Z=99 einsteinium (Es); Z=99
eject skjuta ut, kasta ut
elaborate invecklad
elastomer elastomer
electrode elektrod
electrolysis elektrolys
electrophile elektrofil
electrostatic elektrostatisk
element grundämne
eliminate avlägsna, eliminera
embed bädda in,  mura in, omge, omsluta, innesluta
emerge framkomma, framträda, komma fram, dyka upp, uppstå
emery cloth smärgelduk
emission emission, utsläpp
emit utsända
emphasis betoning
empirical empirisk
empirical formula empirisk formel
emulsion emulsion
enable möjliggöra för
encapsulated inkapslad
encounter möta, stöta på
encourage uppmuntra, stödja
end point slutpunkt
endothermic endoterm
engine motor
engineer ingenjör
enough tillräckligt, nog
ensure garantera, försäkra, försäkra sig om
enthalpy, H entalpi (värmeinnehåll), H
entity enhet
entropy, S entropi, S
environment miljö
environmental miljö-



English Svenska
enzyme enzym
equal lika
equal to lika med
equilibrium jämvikt
equipment utrustning
equivalence point ekvivalenspunkt, slutpunkt
equivalent motsvarighet
equivocal tvetydig
erbium (Er); Z=68 erbium (Er); Z=68
escape fly, undkomma
especially i synnerhet
essential väsentlig, nödvändig
essentially i grund och botten
establish upprätta, etablera, inrätta
estimate beräkna, uppskatta, uppskattning
ethanal etanal, acetaldehyd
ethane etan
ethanoate ion acetatjon
ethanoic acid ättiksyra, etansyra
ethene eten
ether eter
ethyne etyn, acetylen
europium (Eu); Z=63 europium (Eu); Z=63
evaporate avdunsta
evaporating dish avdunstningsskål
event händelse
eventual slutlig
eventually slutligen, till sist
evidence bevis
evolution utveckling
evolve utveckla
exceed överstiga
exceedingly ytterst
exception undantag
excess överskott
exchange utbyta, växla
excite excitera, uppröra
excited state exciterat tillstånd
exclude utesluta
exclusively uteslutande
exhaust avgas
exhaust valve avgasventil
exhibit uppvisa
existence tillvaro, existens
exothermic exoterm (avger energi)
expect fövänta sig
expense kostnad, utgift
expensive dyr
experience erfarenhet, uppleva
explain förklara
explanation förklaring



English Svenska
exploit exploatera
explore utforska, undersöka
expose exponera, utsätta för
exposure exponering
express uttrycka
extend sträcka sig, utsträcka, utvidga
extension utvidgning, utökning
extensive i stor utsträckning, omfattande
external yttre
extract utdrag, utvinna
extricate frigöra
extrude pressa ut
extrusions extrudat (t.ex. plaströr)
face shield ansiktsskärm
fade blekna, vissna
fail misslyckas
fairly ganska
familiar välbekant
far här: mycket
fascia instrumentbräda
fashion mode
fashionable modern, elegant
fat fett
fatty fet
favour gynna
favourable vänlig, gynnsam
feature egenskap, kännetecken
feedstock råvara
fermium (Fm); Z=100 fermium (Fm); Z=100
ferret out spåra upp
fertiliser handelsgödsel
fibre fiber
fierce häftig, intensiv
filter paper filtrerpapper
filter pump vattensug
finish avsluta
finite finit, ändlig
fission fission, klyvning
fit utrusta, passa
fitting armatur, elektrisk utrustning
fixed fast, fastställd, bestämda
fixing fixerings-
fixing process fixeringsprocess
fizz fräsa, moussera
flail vifta, fäkta (med armarna), slå
flamboyant mycket elegant
flammability brandfarlighet
flammable brandfarlig
flash point flampunkt
flask kolv, flaska
fluctuate variera



English Svenska
fluid flytande, vätska
fluidised fluidiserad
fluidised bed fluidiserad bädd
fluorescent fluorescerande
fluorescent light tube lysrör
fluorine (F); Z=9 fluor (F); Z=9
flux flöde
foil folie
force tvinga
form bilda, bildas
formation bildning
formic acid, methanoic acid myrsyra, metansyra
formula formel
formula unit formelenhet
fortunately som tur är, lyckligtvis
fraction fraktion, bråkdel
fractional distillation fraktionerad destillation
fracture brott
fragile ömtålig, bräcklig, känslig
fragment fragment, brottstycke
fragrance doft
frame ram
framework grundstomme
francium (Fr); Z=87 francium (Fr); Z=87
frantic frenetisk
frequency frekvens
frequent ofta förekommande
frequently ofta
fridge kylskåp
froth skum, fradga
fuel bränsle
fume cupboard dragskåp
fumigant bekämpningsmedel
function funktion
fund pengar, fond
fundamental grundläggande
funnel tratt
funnel rack filtrerställ
furnace ugn
furthest längst bort
fuse sammansmälta; propp
fusion fusion, sammanslagning
fuss bråk, väsen
future framtid
gadolinium (Gd); Z=64 gadolinium (Gd); Z=64
gain vinna, uppnå, uppta, få
gallium (Ga); Z=31 gallium (Ga); Z=31
gap mellanrum, lucka, öppning, hål
gas washing bottle gastvättflaska
gaseous gasformig
gas-liquid chromatography gaskromatografi



English Svenska
gasoline bensin
gather samla
gauze trådnät
gear utrusta; växel, kugghjul
gelatin gelatin
gene gen, arvsanlag
general generell, allmän
general, in i allmänhet
generate bilda
geometric isomerism geometrisk isomeri
geranium pelargonia, geranium
germanium (Ge); Z=32 germanium (Ge); Z=32
giant jätte, jättestor
glassy glasartad
glaze glasyr
glazing glasning, glasering
global global, världsomfattande
go on äga rum, ske
gold (Au); Z=80 guld (Au); Z=80
government funding statliga pengar
grade betyg
gradual gradvis
gradually gradvis, så småningom
graduated pipette mätpipett
grain korn
granule korn, litet korn
grating gitter
gravitational force gravitationskraft
grease fett, smörjmedel
greenhouse växthus
grind mala
groove räffla
ground state grundnivå, grundtillstånd
grouping gruppering
grow odla, växa
gut tarmkanal
habit vana
haemocyanin hemocyanin
haemoglobin hemoglobin
hafnium (Hf); Z=72 hafnium (Hf); Z=72
half-life halveringstid
halide halogenid (salt av halogen)
halide ion halidjon
halogenoalkane halogenalkan
halogens halogener
handle handskas med
happen ske
harden härda
hardened här: härdad
hassium (Hs); Z=108 hassium (Hs); Z=108
haze dis



English Svenska
healiing läkande
heap hög
heart hjärta
heat exchanger värmeväxlare
heating mantle värmemantel
helium (He); Z=2 helium (He); Z=2
hence därav, således
heparin heparin
hetero- olika
heterogeneous heterogen
hexagon sexhörning
hexane hexan (ett kolväte)
hexanedioic acid hexandisyra
highlight framhäva
hindsight återblick
hint vink, antydan
hollow ihålig
holmium (Ho); Z=67 holmium (Ho); Z=67
homo- lika
homogenous homogen
homologous homolog, motsvarande
hood dragskåp
hormone hormon
household hushåll
household items hushållsartiklar
huge enorm, jättelik
human mänsklig, människo-
hydrated hydratiserade (= med vatten)
hydrated hydratiserad
hydrocarbon kolväte
hydrogen (H); Z=1 väte (H); Z=1
hydrogenation hydrogenering
hydrogencarbonate vätekarbonat
hydrolyse hydrolysera
hydroxide hydroxid
hygroscopic hygroskopisk (vattenupptagande)
ignite antända
ignorant okunnig
illuminate belysa
image bild
imagine föreställa sig, tänka sig
immiscible ej blandbara
impact inflytande, effekt, verkan, stöt, kollision
implant implantera
implication innebörd, slutsats
imply antyda, innebära
importance betydelse
important viktig, betydelsefull
impregnate impregnera
impress imponera
improve förbättra



English Svenska
improvement förbättring
impurity förorening
in vain förgäves
inaccuracy felkälla, felaktighet
inaccurate felaktig
inadequate otillräcklig
inadvisable ej tillrådlig
incentive motiv
include innefatta, omfatta, medräkna
increase öka
incredible otroligt
indeed faktiskt, minsann
independent oberoende
indeterminate errors tillfälliga fel, slumpmässiga fel
indicate antyda, visa på
indication angivande
indium (In); Z=49 indium (In); Z=49
indoors inomhus
induce inducera
inert inert, icke-reaktiv
inevitable oundviklig
infectious smittsam
infinite oändlig
influence inflytande, påverkan
inhale inandas
initial första
initiate starta
injection moulding formsprutning
ink bläck
inlet valve insugningsventil
inquire fråga
insert sätta in, infoga
insight into insikt i
insolubility olöslighet
insoluble olöslig
instant ögonblick
instantaneous ögonblicklig, tillfällig
insufficient otillräcklig
insulate isolera
inter- mellan-
interact samverka, påverka varandra
interaction växelverkan
interconvert omvandla
interface gränsyta
interfere hindra, störa, interferera
intermediate mellan-, mellansteg, intermediär, mellanprodukt
intermolecular forces intermolekylära krafter
interpret tolka
interrelated sammanbundna
interrupt avbryta
intestine tarm



English Svenska
intractable motspänstig
intrusion intrusion, inträngning
invariable oföränderlig
invent uppfinna
investigate undersöka
investigation undersökning
involve förbinda, inveckla, föra med sig
involved inblandad
involved in inblandad i
iodine (I); Z=53 jod (I); Z=53
ion jon
ionic jon-
ionic bond jonbindning
ionise jonisera
ionosphere jonosfär
iridium (Ir); Z=77 iridium (Ir); Z=77
iron (Fe); Z=26 järn (Fe); Z=26
irreproducible ej reproducerbar
isomerism isomeri
isotactic isotaktisk
isotope isotop
issue problem, tvistefråga
item punkt, post, moment, sak, ingrediens, detalj
jar burk
jet munstycke, stråle
join delta, förena sig med, förena sig
joint led, skarv
judge döma, bedöma
just bara, precis
kerosene fotogen
ketone keton (har C=O-grupp)
key nyckel-, viktig
kinetics kinetik
krypton (Kr); Z=36 krypton (Kr); Z=36
lab coat labb-rock
lab stand stativ
laboratory laboratorium
laboratory jack stativbord
lace spetsad
lack avsaknad, brist
lacrymator tårbildare (tex tårgas)
lantanum (La); Z=57 lantan (La); Z=57
largely i hög grad
latex tubing latexslang
latitude breddgrad, latitud
latter, the det senare
lattice gitter,  kristallgitter
laundry bag tvättsäck
lawrencium (Lr); Z=103 lawrencium (Lr); Z=103
leach laka ur
lead (Pb); Z=82 bly (Pb); Z=82



English Svenska
lean mager
leap språng
leather läder
leave lämna
legislation lagstiftning
leotard trikå
level nivå
liberate frigöra
lid lock
lightning flash åskblixt
likely trolig, sannolik
lime släckt kalk
limestone kalksten
limewater kalkvatten
limit gräns, begränsning
limiting reactant begränsande reaktant
link förena
liquefy göra till vätska, smälta, kondensera
liquid flytande; vätska
litium (Li); Z=3 litium (Li); Z=3
litmus lackmus (en indikator)
lode malmåder
lone pair fritt (elektron)par
loss förlust
low-grade av låg halt
lubricate smörja
luminous lysande
lump klump
lutetium (Lu); Z=71 lutetium (Lu); Z=71
magma magma
magnesium (Mg); Z=12 magnesium (Mg); Z=12
magnet stirrer magnetomrörare
magnetic spinbar omrörarmagnet
maintain upprätthålla
major mest förekommande, större
make sense vara rimligt
make up utgöra, bilda, sätta ihop, göra iordning, arrangera
make use of använda
malleable smidbar
mammal däggdjur
manage lyckas
management skötsel
manganate(VII) permanganat
manganese (Mn); Z=25 mangan (Mn); Z=25
mangled tilltygad
manner slag
mantle mantel, hölje
manufacture framställa; framställning, tillverka
marble sten-, glas-, lerkula
marked markant, märkt, påtaglig
marsh kärr, sumpmark



English Svenska
mass massa
mass number (A) masstal (A)
mass spectrometer masspektrometer
master behärska
matter materia
mean medel-
measure måttenhet, mått, mäta
measurement mätning
measuring cylinder mätcylinder, mätglas
mechanical mekanisk
medical medicinsk
medieval medeltida
meitnerium (Mt); Z=109 meitnerium (Mt); Z=109
melanoma melanom (hudcancer)
melting point smältpunkt
mendelevium (Md); Z=101 mendelevium (Md); Z=101
menopause klimakterium
mercury (Hg); Z=79 kvicksilver (Hg); Z=79
merge gå samman
mess oreda
metabolise metabolisera, ≈bryta ned
metalloid halvmetall
methanal metanal, formaldehyd
methane metan (ett kolväte)
methanogenesis metanbildning
methanogenic bacteria metanbakterier
methanoic acid myrsyra, metansyra
methanol metanol (en alkohol) (träsprit)
micro slide objektglas
microbe mikroorganism
microscope mikroskop
migrate vandra
mill kvarn
miner gruvarbetare
mineral mineral
minute mycket små
mirror image spegelbild
miscellaneous diverse, blandat
miscible blandbar
misfire misstända
miss sakna
mission uppdrag
mix blandning; blanda sig, blanda
mixture blandning
model kit modellsats
moderate måttlig
modify förändra, modifiera, ändra
molar mass molmassa
molarity molaritet
mole mol
molecular formula molekylformel



English Svenska
molecule molekyl
mollusc mollusk (snäckor, o dyl)
molten smält
molybdenum (Mo); Z=42 molybden (Mo); Z=42
momentous betydelsefull
monastery kloster
monitor mäta, kontrollera, följa, övervaka
monomer monomer
mortar mortel
motion, in igång
mould gjuta, mögel
movement rörelse
mud gyttja
mustard senap
mutual gemensam
naphta nafta
naphtalene naftalen
native ursprunglig, ren
neatly ordentligt, snyggt
necessary nödvändig
neck hals
negligible försumbar
neither ingendera
neodymium (Nd); Z=60 neodym (Nd); Z=60
neon (Ne); Z=10 neon (Ne); Z=10
neoprene neopren
neptunium (Np); Z=93 neptunium (Np); Z=93
neutralise neutralisera
nevertheless icke desto mindre
nickel (Ni); Z=28 nickel (Ni); Z=28
niobium (Nb); Z=41 niob (Nb); Z=41
nitrogen (N); Z=7 kväve (N); Z=7
nitrogen dioxide kvävedioxid
nobel gas ädelgas
nobelium (No);Z=102 nobelium (No);Z=102
noble gas ädelgas
noble gases ädelgaser
non-metal icke-metall
non-stick klibbfri
non-toxic ogiftig
notably i synnerhet
note anteckning
notice observera
notorious ökänd
notwithstanding trots
nourishment näring, föda
nowadays nu för tiden
novelty nyhet
noxious skadlig, ohälsosam
nuclear kärn-
nucleons nukleoner, elementatpartiklar



English Svenska
nucleophile nukleofil ("kärnälskande")
nuisance obehag, besvär
number antal
numerical siffer-
nylon-6,6 nylon 6,6
objection invändning
objective mål
obnoxious avskyvärd
observation iakttagelse
obstacle hinder
obtain erhålla
obvious tydlig
obviously tydligen, uppenbarligen
occasional tillfällig, enstaka
occur förekomma, finnas, ske, äga rum
occurrence förekomst
octave oktav (8)
odd udda, egendomlig
odds, be at odds vara oense
odour doft, lukt, odör
omit utelämna, här: hoppa över
on-site på platsen
onus börda, skyldighet
opaque ogenomskinlig
operate arbeta, fungera
operation verksamhet
opportunity tillfälle
opposite motsatt
ore malm
organ organ
organometallic organometallisk
orifice mynning, öppning
origin ursprung
originally ursprungligen
originate härstamma
ornament prydnadsföremål
osmium (Os); Z=76 osmium (Os); Z=76
osteoporosis benskörhet
outflow utflöde
outline utkast, översikt
oven värmeskåp, ugn
overexploit överutnyttja
overleaf på nästa sida
overload överlasta
overtake köra om
oxidation oxidation
oxidation agents oxidationsmedel
oxidation number oxidationstal
oxidise oxidera
oxidising agent oxidationsmedel
oxonium oxonium
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oxygen (O); Z=8 syre (O); Z=8
oxygenate syrsätta
oxygenated syreinnehållande
ozone ozon
paddy field vattendränkt fält
painful smärtsam
painstaking flitig, noggrann
paint målarfärg, färg
pale blek
palladium (Pa); Z=46 palladium (Pa); Z=46
pamphlet broschyr
pan grund bassäng, skål (vågskål)
parent upphov, rot, här: grund-
partial partiell
particular särskild, viss, speciell
particularly i synnerhet
partition skiljevägg; delning
Pasteur pipette pasteurpipett
pastry bakverk
pathway väg, gångstig
pattern mönster
peak topp
peculiar egendomlig
peculiarity egenhet
peel skala; skal
penetrate genomtränga
pentane pentan (ett kolväte)
peptide linkage peptidbindning
percentage procent(tal)
percolate sippra ner
perform utföra
performance egenskaper, prestanda
periodic table periodiskt system
permanent permanent, ständig
permissible tillåten
peroxide peroxid
perspex (firmanamn) plexiglas
pestle pistill (till mortel)
petri dish petriskål
petrol bensin
pharmaceuticals mediciner
phase out gradvis avskaffa, inskränkning
phenol fenol
phenolphtalein fenolftalein (indikator)
phenylamine fenylamin, anilin
Phoenicians fenicier
phosphate unit fosfatgrupp
phosphoric acid fosforsyra
phosphorous (P); Z=15 fosfor (P); Z=15
photochemical smog fotokemisk smog
photoconductivity fotokonduktivitet



English Svenska
photocopier kopieringsmaskin
photocopy fotokopia
photodissociation fotodissociation
photon foton
photoreceptor ljuskänslig yta
photosensitive ljuskänslig
photosensitivity ljuskänslighet
physical property fysikalisk(a) egenskap(er)
physically fysikaliskt
phytoplancton fytoplankton, (växtplankton)
pie chart cirkeldiagram
piezoelectric piezoelektrisk
pilot plant försöksanläggning
pink hacka (om motor)
pinkness rosa (färgen rosa)
pipe rör, ledning; leda i rör
pipette pipett
pipette filler pipettfyllare, peleusboll
piston kolv
planar plan
plastic plast, plastisk
plasticiser mjukgörare
platelets blodplättar, trombocyter
platinum (Pt); Z=78 platina (Pt); Z=78
pledge förbinda, förpliktiga
plentiful riklig
plutonium (Pu); Z=94 plutonium (Pu); Z=94
poison gift
poisonous giftig
polar polär
polar bond polär bindning
polarise polarisera
pollution förorening
polonium (Po); Z=84 polonium (Po); Z=84
poly(ethene) polyeten, pe
poly(ethyne) polyetyn
poly(propene) polypropen
poly(vinyl carbazol) polyvinylkarbazol
polyamide polyamid
polyester polyester
polymer polymer
polymerisation polymerisation
polystyrene polystyren
polythene polyeten
polyunsaturated fleromättad
pond damm
poppy vallmo
populated bebodd
position of equilibrium jämviktsläge
possess äga, ha
possible möjlig
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pot kruka, gryta
potassium (K); Z=19 kalium (K); Z=19
potter krukmakare
power förmåga, styrka
power station kraftverk
powerful kraftig, stark
practise öva
praseodymium (Pr); Z=59 praseodym (Pr); Z=59
precarious prekär, osäker
precaution försiktighetsmått, försiktighetsåtgärd
precipitate utfalla, utfälla, fälla ut, fällning, utfällning
precipitation reaction utfällningsreaktion
precise precis, exakt
predict förutsäga
prediction förutsägelse
predominant övevägande
prefer föredra
pregnant gravid
prejudice förutfattad mening
preparation förberedelse
present närvarande, som finns i, presentera
preservative konserveringsmedel
pressure tryck
prevailing förhärskande
prevent hindra, förhindra
previous tidigare
prime ursprunglig, primär; främsta
principal huvudsaklig
principal quantum number huvudkvanttal
probably troligen
probe sond
proceed fortgå
process behandla, reaktion, process
prodigy underverk, vidunder
produce bilda, tillverka, ge
product produkt
profitable lönsam
profound djup, grundlig
progress fortskridande
project projicera; projekt
prometium (Pm); Z=61 prometium (Pm); Z=61
prone benägen
propagate fortplanta, fortsätta, utbreda
propellant drivgas
propene propen
properly som sig bör, riktigt
property egenskap
proportion andel
proportionate proportionell
propose framlägga, föreslå, fria
prospect framtidsutsikt
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protactinium (Pr); Z=91 protaktinium (Pr); Z=91
protein protein, äggviteämne
provide förse
provided förutsatt att, under förutsättning att
provision bestämmelse
proximity närhet
prune beskära, korta ner
ptfe teflon
pungent skarp (om lukt, smak)
purchase inköp
pure ren
pure scientific research grundforskning
purify rena
purple lila, violett
purpose ändamål
putrefaction förruttnelse
pvc (poly(vinylchloride)) pvc (polyvinylklorid)
pyrolysis pyrolys (sönderdeln g värme)
qualitative kvalitativ
quantised kvantiserad
quantitative kvantitativ
quantity kvantitet, mängd
quicklime bränd kalk
quote citera, hänvisa till
rack ställ, provrörsställ
radiate stråla, utstråla
radiation strålning
radical radikal
radioactive radioaktiv
radium (Ra); Z=88 radium (Ra); Z=88
radon (Rn); Z=86 radon (Rn); Z=86
raise lyfta upp
rancid härsken
random slumpmässig, på måfå, slumpvis
random errors slumpmässiga fel, tillfälliga fel
range omfång, område
rarely sällan
rate hastighet
ratify ratificera, bekräfta
ratio förhållande, proportion, ratio
ray stråle
react reagera
reactant reaktant
reactant reaktant
readily gärna
reading mätning, avläsning
realize inse, förstå
reason skäl, orsak
receive ta emot, få
recently nyligen
recharge ladda om



English Svenska
reclaim återvinna
recognise känna igen, kännas vid
record notera, anteckna, registrera
recorder skrivare
recover återvinna, återhämta sig
redistribute omfördela
redox reaction redoxreaktion
redraft skriva om
reduce minska, reducera
reducing agent reduktionsmedel
reduction reduktion
reduction agents reduktionsmedel
refer hänvisa
refer to referera till
reference hänvisning
reference book uppslagsverk
refinement förfining
refinery raffinaderi
refining raffinering
reflux återloppskoka
reforming reformering
refrigerant svalkande, avkylande
regenerate återbilda
regular regelbunden
reinforce förstärka
related besläktad
relationship samband
relative släkting
release frigöra, frisätta, befria, frisläppa,  frisläppande
reliable pålitlig, tillförlitlig
rely förlita sig på
remain bli kvar, bestå, förbli, återstå
remarkable anmärkningsvärd
remedy avhjälpa, råda bot på
reminder påminnelse
remove ta bort, avlägsna
repel repellera, stöta bort
replace ersätta, byta ut
replacement ersättning
represent framställa, skildra
reproduction fortplantning
repulsion repulsion, frånstötande
require kräva, behöva, fordra
rescue rädda
researcher forskare
resemble likna
residue rest, återstod, avfall
residue bottle slaskflaska
resistance motstånd, motståndskraft
respiration respiration, andning
respiratory andnings-
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respond svara, reagera på
response svar
responsible ansvarig
responsible for ansvarig för 
restrict begränsa
retain behålla, hålla kvar
retard fördröja
retrieval återvinnande
return avkastning, återlämna, återvända
reward belöna; belöning
reveal avslöja, uppenbara
reverse omvänt mot, omvänd, vänd på, kasta om
reversible reversibel, omvändningsbar
review se över, granska, revidera
revision återblick, granskning
revive återuppliva
rhenium (Re); Z=75 rhenium (Re); Z=75
rhodium (Rh); Z=45 rhodium (Rh); Z=45
ribbon band
rich fet, rik
rift valley sprickdal
rigid stel, styv
rigorous rigorös, noggrann
rim kant
ring support stativring
rinse skölja
rise stiga, öka
RNA (ribonucleic acid) RNA (ribonucleic acid)
roaring rytande, här≈kraftig
roast rosta (värma i luft)
rock gråsten
rodent gnagare
roller rulle
roman numeral romersk siffra
round bottom flask rundkolv
route väg
rubber gummi
rubber policeman gummiskrapa
rubber stopper gummikork
rubidium (Rb); Z=37 rubidium (Rb); Z=37
rugged skrovlig, här: bergig
ruin förstöra
run out ta slut
rutenium (Ru); Z=44 rutenium (Ru); Z=44
rutherfordium (Rf); Z=104 rutherfordium (Rf); Z=104
safety säkerhet
safety goggles skyddsglasögon
saffron saffran
salmon lax
samarium (Sm); Z=62 samarium
sample prov, smakprov, exempel
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sap växtsaft, sav
satisfy tillfredsställa
saturate mätta
saturated mättad
scan avsöka, avkänna
scandium (Sc); Z=21 skandium (Sc); Z=21
scarce sällsynt, knapp
scarlet klarröd
scatter sprida ut
scattered spridda
scatterplot punktdiagram
scavenger renhållare, (asätare)
scent doft
scheme schema, system
scientific vetenskaplig
scientific notation vetenskapligt beteckningssätt
scientist vetenskapsman
scissors sax
scorching brännande
scores skaror
scrap skrota, kassera
scrap iron järnskrot
screen avskärma, skärm
Seaborgium (Sg); Z=106 Seaborgium (Sg); Z=106
seal försegla, täta
search söka, sökande
secondary sekundär
section del, sektion
sediment bottensats
see-saw gungbräda
seethe sjuda
selective selektiv
selenium (Se); Z=34 selen (Se); Z=34
self-contained komplett
semiconductor halvledare
sense känna
separate skilja, avskilja, separera; olik, avskild, separat, skild
separatory funnel separertratt
sequence sekvens, ordning
serious allvarlig
serum (blod-)serum
set stabilisera sig
settle fastställa, sjunka till botten
severe allvarlig, sträng
shale skiffer
shallow grund
shape forma
share dela (med sig), dela på
shatter splittra
sheet skiva, platta, ark
shell skal
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shortfall brist
shorthand stenografi; -förkortad
sieve sikt, såll
sign skylt
significance betydelse
significant betydande, betydelsefull, signifikant
silica kvarts, kiseldioxid
silicate silikat
silicon (Si); Z=14 kisel (Si); Z=14
silk silke
silver (Ag); Z=47 silver (Ag); Z=47
similar liknande
similarity likhet
simple enkel
simplify förenkla
simultaneous samtidig
sink sjunka; vask
site tomt, plats, placering
size storlek
skeletal equation schematisk (obalanserad) reaktionsformel 
skill skicklighet
skimmer skummgrävningsaggregat, slaggavskiljare, skumslev, slaggraka
slide objektglas
slide bearing glidlager
slightly en liten aning
slime slem, gyttja
slimmmer bantare
sludge slam
slump tillbakagång
slur förklena
slurry uppslamning
smear smeta ut
smelter smältverk
smooth slät, blank
snap brista, brytas, knäckas, knäcka
soak lägga i blöt
soak up suga upp
society sällskap
soda lime natronkalk
sodium (Na); Z=11 natrium (Na); Z=11
soft mjuk
solid fast, fast ämne
solidify stelna
solubility löslighet
solute löst ämne
solution lösning
solvent lösningsmedel
soot sot
sophisticated förfinad
sore sår - brännblåsa
source källa
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sparing måttlig, knapp
sparsely glest
spatula spatel
species art, slag, molekylslag
specimen tube provrör
speck (liten) fläck, prick, stänk
spectator ions åskådarjoner
spectrograph spektrograf
spectrophotometer spektrofotometer
spectrophotometer cell kyvett
spectroscopy spektroskopi
spine ryggrad
spirit lamp spritlampa
split dela upp
split up dela sig
spoil förstöra, fördärva
sponge (tvätt-)svamp
spontaneous av sig själv, spontant
spot upptäcka
spreadsheet kalkylblad (på dator)
spring fjäder
springy elastisk, fjädrande
square bracket rak parentes, klammer
squeeze trycka på, klämma på
squirt spruta
stack stapel, hög; stapla
stage stadium, steg
stale unken, gammal
standard deviation standard avvikelse
standard notation vetenskapligt beteckningssätt
starch stärkelse
start from scratch börja från början
state framlägga, förklara; tillstånd, aggregationstillstånd
state symbol tillståndsbeteckning
steady ihållande, jämn
steady state konstant nivå
steam vattenånga
stench stank
sterilise sterilisera
stick fastna
sticky klibbig
stiff styv, stel
stir röra, röra om
stocking strumpa
stockpile lagerhög
stoichiometric coefficients stökiometriska koefficienter
stoichiometric point ekvivalenspunkt, slutpunkt
stoichiometry stökiometri (-kemiräkning)
stopcock kran (till t.ex. byrett)
stopper propp, kork, sätta i kork
storage lagring
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store sammanställning
storyline händelseförlopp
straightforward rättfram, enkel
stratosphere stratosfär
straw halm
stream bäck
strength styrka
stress belastning
strict noggrann, sträng
striking slående, markant
stringent sträng, bindande
strip remsa
strontium (Sr); Z=38 strontium (Sr); Z=38
structural struktur-
stuff material, grejor
stunt hämma, förkrympa
subclause underklausul
subdue dämpa, undertrycka
subject to utsatt för
subjoin bifoga
subscript index
subsequent efterföljande
subsidiary hjälp-, understöds-, stöd-
subsist existera, livnära sig
substance ämne
substantial betydande
substantially väsentligt
substituent substituent
substitute ersättning, ersättare
substitution substitution
succeed lyckas
success framgång
successful framgångsrik
succession följd, serie
successive på varandra följande
suffer lida
sufficient tillräcklig
suffix suffix, ändelse
suggest föreslå; tyda på
suggestion förslag
suitable lämplig, passande, ändamålsenlig
sulphate sulfat
sulphide sulfid
sulphide sulfid
sulphur (S); Z=16 svavel (S); Z=16
sulphuric acid svavelsyra
sunscreen solskärm, solskydd
suntan solbränna
superheated överhettad
superimpose lägga ovanpå
superior överlägsen
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superoxide dismutase superoxiddismutas
supersonic överljuds-
supervene tillstöta
supply tillgång, förråd, tillförsel, förse (med)
support försörja, understödja, stödja, stöd, "med hjälp av"
suppose anta, förmoda
supposition antagande, förmodan
surface yta
surprise förvåna
surround omge, omringa
surroundings omgivning
survey mätning, mäta, besiktiga, granska
suspension suspension, uppslamning
swap utbyta
sweetcorn sockermajs
swirl svänga runt, virvla
syllabus kursplan
symbol beteckning
synthesis tillverkning
synthetic syntetisk, konstgjord
syringe spruta (injektions-)
syrupy sirapslik
systematic systematisk
systematic errors systematiska fel
tablet tablett
tail svans
tailing anrikningssand (avfall)
tailormake skräddarsy
take into account ta hänsyn till
tan göra brun, garva, solbränna
tangible påtaglig
tangled trasslig
tantalum (Ta); Z=73 tantal (Ta); Z=73
tar tjära
tarnished matt, glanslös
task uppgift
tear dra, slita
teat pipette napp-pipett
technetium (Tc); Z=43 teknetium (Tc); Z=43
tellurium (Te); Z=52 tellur (Te); Z=52
temporary tillfällig
tend tendera
tendency benägenhet
tenfold tio gånger
tensile sträck-, drag-
tensile strength draghållfasthet
terbium (Tb); Z=65 terbium (Tb); Z=65
terminate avsluta
terpene terpen
test testa, undersöka
test tube provrör
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test tube holder provrörshållare
test tube rack provrörsställ
tetrahedron tetraeder
thallium (Tl); Z=81 tallium (Tl); Z=81
theme tema, ämne
thermal expansion värmeutvidgning
thermal stability värmestabilitet
thermometer termometer
thermoplastic termoplast
thermoset härdplast
thiocyanate tiocyanat
thiosulphate tiosulfat
thorium (Th); Z=90 thorium (Th); Z=90
though dock, trots att, fastän, ändå
thrive trivas, frodas
throughout genom hela
thulium (Tm); Z=69 tulium (Tm); Z=69
thumb tumme
thwart hindra, omintetgöra
thyroid sköldkörtel
tight hård; tät
tin (Sn); Z=50 tenn (Sn); Z=50
tin-plate tenn-plåt
tiny mycket liten, mycket små
tissue vävnad
titanium (Ti); Z=22 titan (Ti); Z=22
titrate titrera
titration titrering
to scale skalenlig
toner toner
tool verktyg
topic ämnesområde, ämne
tough stark, hård
towel handduk
toxic giftig, toxisk
toxicity toxicitet, giftighet
trace spår
tracer spårämnes-
track spåra; spår
trans- trans-
transfer överföring, överföra
transfer överföra, överföring
transition metal övergångsmetall t ex Fe, Cr
transmission genomsläppning, överföring
transparent genomskinlig
trap fånga, infånga
tray tråg, låda, skål, vanna, värmeplatta
treatment behandling
tremendous enorm
trend trend, inriktning
triangle triangel



English Svenska
trickle sippra, rinna sakta
triethylaluminium trietylaluminium
trigger utlösa
tripod trefot
trolley rullvagn
troposphere troposfär
troublesome besvärlig, störande
trough tråg, dal, sänka
truck lastbil
tub bytta, fat
tube rör, provrör
tubing slang
tubing connector skarvrör
tungsten (W); Z=74 wolfram (W); Z=74
turn förvandla
turn into förvandla(s) till
turn over omsätta
turnip rova
tweezer pincett
tweezers pincett
unaffected opåverkat
unaltered oförändrat
unbiased objektiv
underneath under, nedanför
understand förstå
undeserved oförtjänt
unemployment arbetslöshet
unequal olika mycket
unfamiliar obekant
unfortunately olyckligtvis
unimaginable ofattbar
unit enhet, apparat
unlike till skillnad från
unpolluted ej förorenad
unreacted oreagerad
unrestricted oinskränkt
unsaturated omättad
unstable instabil
unveil avtäcka, avslöja
upheaval omvälvning, jordhöjning
uptake upptag
uranium (U); Z=92 uran (U); Z=92
U-shaped tube U-rör
utensil hushållsredskap
valve ventil
vanadium (V); Z=23 vanadin (V); Z=23
vaporise förångas
vapour ånga
vapourise förånga(s)
variety mångfald, variation
various olika



English Svenska
vast stor, väldig, vidsträckt
waste avfall
waste pipe avloppsrör
watch-glass urglas
water bath vattenbad
water of crystallisation kristallvatten
wealthy rik
weapon vapen
weave väv; väva
vehicle fordon
weighing paper vågpapper
vein ven, åder
venture-capital risk-kapital
versatile allsidig, allsidigt användbar, mångsidig
vessel kärl; fartyg
whereas medan
whether om
viability livsduglighet
vial (liten) burk
vigorous kraftig
window frame fönsterkarm
vinegar vinäger
wire gauze trådnät
wirewool stålull
viscosity viskositet
visible synlig
vital vital, livsviktig
volatile flyktig
volumetric flask mätkolv
volumetric pipette vollpipett
wonder undra
wool ull
work of art konstverk
work out utarbeta, räkna ut
wrap slå in, linda in
wrapping omslag, emballage
wreak havoc ödelägga
wrinkle rynka
xenon (Xe); Z=54 xenon (Xe); Z=54
X-ray röntgen
X-ray diffraction röntgendiffraktion
yield utbyte
ytterbium (Yb); Z= 70 ytterbium (Yb); Z= 70
yttrium (Y); Z=39 yttrium (Y); Z=39
zeolite zeolit
zinc (Zn); Z=30 zink (Zn); Z=30
zirconium (Zr); Z=40 zirkonium (Zr); Z=40


