ماده و خواص آن – تغيير شيميايي در خدمت
زندگي

ساختار

تغيير

تنوع



برخي تغييرهاي شيميايي مفيد و برخي مضر هستند.



تغيير دما ,تغيير رنگ ,خروج گاز ,تشكيل رسوب و ايجاد شعله از نشانه هاي
تغيير شيميايي هستند.



تغيير حالت ماده كه با توليد گاز همراه است يك تغيير شيميايي نيست.



در تغيير شيميايي انرژي شيميايي مواد تغيير مي كند.



روش هاي آزاد كردن انرژي ذخيره شده در مواد متفاوت است.



سوختن روشي براي استفاده از انرژي ذخيره شده در مواد سوختني است.



انرژي آزاد شده در يك تغيير شيميايي را بايد كنترل كرد تا بتوان از آن
استفاده كرد.



براي سوختن وجود ماده سوختني ,گرما و اكسيژن الزم است (مثلث آتش).



هواي پاك شامل  21درصد گاز اكسيژن و  78درصد گاز نيتروژن و 0/03

درصد گاز كربن دي اكسيد است.


هر تغيير شيميايي را با يك معادله نوشتاري بيان مي كنند.



هر تغيير شيميايي داراي يك سري واكنش دهنده ها و فراورده ها است.



فراورده هاي سوختن گاز شهري ,چوب ,شمع  ,نفت و زغال با توجه به
ميزان اكسيژن در دسترس تغيير مي كند (سوختن ناقص و كامل).



با حذف يكي از موارد مثلث مي توان آتش را خاموش كرد.



انرژي الزم براي شروع سوختن مي تواند با جرقه الكتريكي يا اختالف

پتانسيل بين دو قطب يك باتري تامين شود.


فلز ها هم در شرايط مناسب مي سوزند.



همه مواد انرژي شيميايي دارند.



انرژي شيميايي ذخيره شده در مواد غذايي منبع تامين انرژي بدن
جانداران است.



گلوكز در بدن جانداران با اكسيژن دچار تغيير شيميايي مي شود و انرژي
آزاد مي كند .انرژي آزاد شده دقيقا" با انرژي حاصل از سوختن گلوكز
برابر است.



در بدن جانداران تغيير شيميايي مواد غذايي با اكسيژن در حضور آنزيم ها
انجام مي شود .اين تغيير يك تغيير شيميايي كنترل شده است.



سوختن تنها راه استفاده از انرژي ذخيره شده در مواد نيست.



توليد جريان الكتريكي يكي از روش هاي استفاده از انرژي ذخيره شده در
فلز ها است.



در باتري ها تغيير شيميايي بين دو ماده رخ مي دهد و انرژي شيميايي به
الكتريكي تبديل مي شود.



انجام كار يكي ديگر از روش هاي استفاده از انرژي آزاد شده در تغييرهاي
شيميايي است.

