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Kalzium adalah aplikasi tabel periodik unsur untuk pendidikan kimia. Ia berisi informasi mengenai 
103 unsur kimia, termasuk massa, nomor atom, gambar unsurnya, informasi penemuan, data energi 
dan kimiawi, dan model atomnya. Tabelnya sendiri dapat dikonfigurasi untuk menampilkan 
penomoran, keadaan zat (gas/cair/padat), dan kode warna. Indeks tanggal juga tersedia. Membuat 
unsur-unsur dapat dikelompokkan berdasarkan tanggal/era penemuannya. 

Tampilan utama Kalzium

Kita bisa menyusun sendiri Tabel Periodik Unsur berdasar grup, blok, dan keluarga. Anda dapat 
pula mem-plot data untuk jangkauan dari unsur untuk properti seperti titik didih atau massa atom. 
Bagi saya pribadi, fitur paling menonjol adalah Molecular Editor. Dengan alat ini, kita bisa 
meletakkan unsur apa pun, lalu meletakkan unsur lain kemudian Kalzium akan menghubungkannya 
dan unsur-unsur itu akan menjadi senyawa, lalu kemudian molekul. Tentu saja dalam 3D! Misalnya 
kita ingin melihat bentuk molekul C6H12O6 itu seperti apa, ya cukup masukkan saja C, H, O sesuai 
takaran :D Tekan tombol “optimize” dan Kalzium akan merapikannya. Jadilah molekul C6H12O6 

dalam 3D (berwarna pula!) dan kita bisa menyimpannya dengan nama apa pun. 

Berikut fitur-fitur Kalzium versi saya sendiri, ini ditulis apa adanya:

• Informasi 103 unsur
• Informasi nomor atom tiap unsur
• Informasi nomor massa tiap unsur
• Informasi titik didih tiap unsur
• Tampilan tabel berdasarkan icon-icon



• Tampilan tabel berdasarkan waktu/era penemuan
• Tampilan tabel berdasarkan titik didih dan titik lebur
• Tampilan tabel berdasar electronegativity 
• Alat penyelesai persamaan (equation solver)
• Tabel daftar huruf Greek, Romawi, dan prefix nomor (cara lafalnya)
• Tabel Isotop
• Glossary, sebuah katalog digital berisi berbagai definisi seputar kimia tersusun atas alfabet 

A-Z dilengkapi gambarnya. Anda bisa menemukan penjelasan dan gambar dari beaker glass 
di sini. 

• Molecular Editor, sebuah jendela berisi editor di mana kita bisa menciptakan senyawa-
senyawa sendiri dari model 3D unsur, menghubungkannya, dan membentuk molekul 
sehingga dapat dilihat citranya dalam 3D. Ini dapat Anda lihat pada screenshot. 

• Konverter untuk beberapa puluh macam file kimia
• dan sangat banyak fitur lainnya...

Saya sarankan pemakaian Kalzium untuk pendidikan formal di sekolah maupun jenjang kuliah. 
Saya yakin aplikasi ini akan sangat membantu untuk belajar hingga riset. Tidak lupa bagi para 
otodidak, bisa pula memanfaatkan aplikasi ini. Saya kira aplikasi ini cukup baik untuk disandingkan 
bersama Tabel Periodik Unsur di sekolah berstandar internasional :)

Glossary-nya Kalzium



Inilah tab State of Matter-nya

 



Inilah tabel alfabet Greek-nya Kalzium



Inilah diagram isotop-nya Kalzium.



Ini tabel Timeline-nya Kalzium.



Ini Molecular Editor-nya Kalzium. Bagus, ya?



Ini gambar lebih intuitif dari Molecular Editor-nya Kalzium. 

Semoga artikel ini bermanfaat. 
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