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« واکنشپذیری شیمیایی »
با مشاهده سرعت واكنش برخی فلزها با اكسيژن می توان به واكنش پذیری نسبی آن ها پی برد.
 نكته :هر چه یک ماده سریع تر وارد یک واكنش شيميایی معين شود ،می گویيم واكنش پذیری شيميایی آن ماده بيش تر است.
هنگامی كه یک تكه نوار منيزیم را در شعله چراغ گرم كنيم ،به سرعت می سوزد و نور خيره كننده ای توليد می كند.
واكنش بسيار سریع
آهن نيز با اكسيژن تركيب و به زنگ آهن تبدیل می شود .اما واكنش اكسایش آن بسيار كندتر از منيزیم است.
واكنش كند
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طال با اكسيژن تركيب نمی شود ،از این رو آن را برای كارهای تزیينی به كار می برند.
واكنش نمیدهد

1

گنبد و گل دسته شماری از اماكن مقدس را با ورقه های نازكی از طال تزیين می كنند.
با توجه به مطالب باال در واكنش های اكسایش ،منيزیم واكنش پذیرتر از آهن ،و آهن واكنش پذیرتر از طال است.
 : Au<Fe<Mgواكنش پذیری شيميایی
بسياری از خواص عنصرها به تعداد الكترون ها در اتم های آن ها و چگونگی آرایش این الكترون ها در اطراف هسته اتم بستگی دارد.
خواص فيزیكی و شيميایی مواد ،به وسيله ذره های سازنده (اتم ،مولكول یا یون) و نيروهای جاذبه بين آن ها ،توضيح داده می شود.
درک خواص اتم ها ،كليد پيش گویی ساختار و رابطه آن با رفتار مواد است.

« بهبود خواص مواد »
یكی از كارهای اساسی شيميدان ها تغيير در ساختار و خواص ماده به منظور بهبود بخشيدن به آن و تبدیل به ماده ای مرغوب تر و پرمصرف تر می باشد.
یكی از این روش های بهبود خواص مواد ،مخلوط كردن یا تركيب كردن یک ماده با مواد دیگر است.
مغز مداد به طور عمده از گرافيت است .با تركيب كردن گرافيت با خاک رس می توان مغز مداد با درجه های مختلف سختی تهيه كرد.
مداد سخت (نمره  )0خطوط بسيار كم رنگ ،ولی مداد نرم تر (نمره  )2خطوط پررنگی روی كاغذ ایجاد می كند.
 نكته :هر چه مقدار خاک رس بيش تر باشد ،مداد سخت تر است .زیرا در این صورت گرافيک كم تری روی كاغذ بر جای می ماند.
گرافيت ،الماس و دوده آلوتروپ یا دگر شكل های كربن هستند.
می ت وان خواص برخی پالستيک ها را حتی بدون تغييری در تركيب شيميایی آن ها ،مطابق سفارش مشتری تغيير داد.
برای مثال ،می توان پلی اتيلن را طوری ساخت كه نسبتاً نرم و تاشو باشد و برای ساختن ظرف های فشردنی ،همانند بطری های سس گوجه فرنگی به كار آید.
همين پلی اتيلن می تواند ،مانند شيشه سخت و شكننده باشد و برای توليد لوله های آب و بشكه های پالستيكی استفاده شود.
پنی سيلين در طبيعت به وسيله یک كپک (به نام پنی سيليوم) توليد می شود .مولكول پنی سيلين كه یک پادزی یا آنتی بيوتيک استت .توستش شتيميدان هتا
دستكاری و اصالح شده است و از آن خانواده ای از پنی سيلين ها با كيفيت بهتر و موثرتر به وجود آمده است.

« زباله و زباله سازی »
مواد مفيد یا اشيایی كه از منابع شيميایی ساخته می شوند ،سرانجام روزی به صورت زباله در می آیند .هم چنين ،بهره برداری از یک منبع ،اغلب به توليد مواد
تازه و ناخواسته ای می انجامد .برای مثال ،ب ا استخراج آهن از سنگ آهن ناخالصی های همراه آن پس از جداسازی به عنوان زباله دور ریخته می شوند.
مقدار زباله ای كه هر انسان در طول عمر خود توليد می كند ،حدود 600برابر جرم او در سن بلوغ است.
راههای دفع
انواع
زبالههای
شهری و
صنعتی

 زباله های شهری :پس از جمع آوری در محل هایی دور از مناطق مسكونی به طور بهداشتی در زیر خاک مدفون می كنند. فاضالب شهری و صنعتی :پيش از رها كردن در طبيعت تصفيه میكنند تا از ورود مواد زیانآور و خطرناک به محيشزیست جلوگيری شود. زباله های جامد قابل سوختن :در دستگاههای زباله سوز می سوزانند و فرآورده های سوختن را در فضا رها می كنند. زباله هایی مانند کاغذ ،شیشه ،پالستیک و آهن :بازگردانی می كنند. -مواد شیمیایی سمی و مواد پرتوزا (پسماند کوره های اتمی) :انبار می كنند( .چون فناوری الزم برای از بين بردن آن ها وجود ندارد).

« زباله های شهری و راه های دفع آن »
مواد زیست تخریب پذیر :به موادی مانند پسماند مواد غذایی و كاغذ كه پس از مدفون شدن در خاک ،در غياب هوا ،به وسيله موجودات ذره بينتی بته متواد
ساده تری تجزیه می شوند .مواد زیست تخریب پذیر گفته می شود.
راههای دفع و استفاده از زبالههای شهری:

 -دفن کردن :توليد زیست گاز

سوزاندن زیست گاز

 -سوزاندن :در دستگاه زباله سوز

← توليد برق و انرژی

از انرژی توليد شده در آن

← توليد برق

زیست گاز (بیوگاز) :مخلوطی از گازهای متان و كربن دی اكسيد كه در اثر انجام فرایندهای زیست شيميایی به كمک موجودات ذره بينی روی زباله ها ایجتاد
می شود.
زیست گاز به طور عمده شامل متان (  ) 0و كربن دی اكسيد (  ) 1است .اما مقادیر ناچيزی از تركيب های بدبوی گوگرددار نيز دارد.
در زبالهدان های روباز ،زیست گاز در فضا رها می شود كه بوی بد این مناطق به خاطر زیست گاز است( .این بخارها سمی هستند).
متان هم ،مانند كربن دی اكسيد یک گاز گلخانه ای است ،با این تفاوت كه اثر آن حدوده  15برابر اثر كربن دی اكسيد است .از این رو ،بهتر است به جای متان
موجود در زیست گاز ،فراورده های سوختن آن ،یعنی كربن دی اكسيد وارد هوا شود.
واکنش سوختن متان:

1

1

1

1

1

0

استفاده از دستگاه زباله سوز مزایا و معایبی دارد كه در ذیل بيان شده است.
توليد برق از انرژی به دست آمده از آن
مزایای دستگاه زباله سوز:

خاكستر باقی مانده از زباله اوليه ،حجم كم تری را ا شغال می كند.
دفن خاكستر آسان تر ،كم خطرتر و كم هزینه تر است.
دستگاه زباله سوز گران است.

معایب دستگاه زباله سوز:
وارد شدن گازهای آالینده از سوختن زباله ها به هواكره
 -2بازنگری کردن (اصالح پيوسته عادتهای فردی و اجتماعی در استفاده از مواد یا وسایل)
 -9کاهش دادن (كم كردن ميزان مصرف و جلوگيری از ایجاد زباله)
راههای محافظت از
منابع شیمیایی

 -3باز به کار بردن (استفاده دوباره یا چند باره از مواد یا وسایل)
 -4بازگردانی (جمع آوری و نگاه داری مواد یا وسایل برای بازفرآوری آن ها)
 -5جایگزینی (یافتن مواد تازه و جایگزین كردن آن ها با مواد پرمصرف)

 توجه :طبيعت به طور خودكار از اتم های سازنده ماده حفاظت می كند (قانون پایستگی ماده) ولی تعهدی به حراست از مولكول ها ندارد.

« زباله های جامد »
عمده زباله های جامد در یک كشور پيشرفته صنعتی را كاغذ و مقوا ( %46جرمی) تشكيل می دهد و پسماند مواد غذایی در این كشورها حدود  %4می باشد.
در شهر تهران پسماند مواد غذایی كمی بيش از  %70و كاغذ و مقوا در حدود  %4گزارش شده است.
ميزان زباله های جامد توليدی یک كشور به طور عمده نتيجه تحول صنعت بسته بندی در آن كشور است.
خواص آن ها برای بازگردانی مناسب باشد.

ویژگی های زباله های
قابل بازگردانی

فناوری الزم برای بازگردانی آن ها در اختيار باشد.
بازگردانی آن ها از نظر اقتصادی به صرفه باشد.
از راه بازگردانی این مواد ،طول عمر منابع اوليه آنها
افزایش یابد.

