తృాజెక్ుట
మీ దైనందిన జీవితంలో వివిధ యసమన చయయలను గుర్తంచి, వటి సభాచాయం సేకర్ంచి నివేదిక తమాయుచేమండి.
ప్ాజెకటు శీర్ిక

: దైనందిన జీవితంలో వివిధ సందమబలలో జమిగే రసయన చరయలనఽ గుమితంచడం.

ప్ాజెక్టు యొకక ఉదేేశ్యం : దైనందిన జీవితంలో జమిగే వివిధ రసయన చరయల గూమిి సమాచారం సేక్మించఽట.
ర్కలపన

:
భన చుటటు వందల కొదదే యసమన చయయలట జయుగుత ంటాయి. కొనిి భనకట కనిసత ్ంటాయి.

భర్కొనిి భనకట కనఫడకటండా జయుగుతాయి. వటిలో అతివేగ చయయలట, మితవేగ చయయలట భర్ము భందకొడి
చయయలట కూడా ఉనాియి. సధాయణంగ జర్గే యసమన చయయలలో భుఖ్యమైనవి వంటలలో ఉయోగ్ంచే వేుళ్ళు,
కిణవ ాకమ
ి
భర్ము ప్లట ుయౌముట. భనలో జర్గే యసమన చయయ శ్వసకిమ
ి . వివిధ ఇంధనాలను
భండించుట కూడా యసమన చయయ అవుత ంది.
ప్ాజెకటుకట కవలసన

వసఽతవులట: ఇంటమెనట్ లోతు చిత్ాాలట,

అనుసర్ంచిన విధాన ధానాలట

: తుతయజీవితంలో మనక్ట ఉయోగడే వివిధ రసయన చరయలనఽ గుమితంచి
సమాచారం సేక్మించితిమి. ఆ చరయలట ఏ రకతుకి చందినవో గుమితంచితిమి.

సేకర్ంచిన సభాచాయం

:

1) మొక్కలట కిరణజనయ సంయోగ కియ
ి
:
కిరణజనయ సంయోగ కియ
ి అనగ మొక్కలట సారయకంతి సమక్షంలో వత్ావరణం లోతు కరఫన్ డై ఆకెసైడ్
తు వితుయొగించఽకొతు ండిధామదలనఽ తయారుచేసే జీవరసయనచరయ నఽ కిరణజనయసంయోగకియ
ి
అంటారు.
మొక్కలట ఈ జీవరసయనాకయ
ి
లో కంతిశకిత తు వితుయొగించఽకొతు కరఫన్ డై ఆకెసైడ్ మమియు తూటితు ఆకిైజన్
మమియు ండి దామధలట గ మారుినఽ. మొక్కల తాముల క్ణము లలో గల క్ణాంగము హమితమేణువు నందఽ
జరుగునఽ. హమితమేణువులో ఉండే తాహమితం అనే వరణ దవ
ా యం కంతితు గిహంచడాతుకి ఉయోగడుత ంది.
సధారణంగ చమయవిధానము కింి ది విధంగ ఉండునఽ.

6 CO2 + 6 H2O + కంతి → C6H12O6 + 6 O2
కరఫన్ డై ఆకెసైడ్ +

తూరు

+ కంతిశకిత

→

ండిధామదలట + ఆకిైజన్

ఈ చరయనఽ కంతి రసయన చరయ అందఽరు.

2) శ్ాసకియ
ి :
శ్ాసకియ
ి అతున జీవక్ణాలలో జమిగే ాధానబైన జీవకియ
ి . ఇది జీవక్ణంలోతు బైట ోకండియ
ా ాలో జరుగుత ంది.
ఇది వయుసహత మమియు వయురహత శ్ాసకియ
ి అతు మెండు రకలట.
ఒక్ గూ
ూ కోజ్ అణువు శ్ాసకియ
ి లో తృలగొనడం వలన మొతత ం 36 ATPలట ఏరడత్ాభ. ఒక్ ATP నఽండి 7.6 కిలో
కేలమీల శకిత చొున 36 అణువుల నఽండి (36 x 7.6) 273.6 కిలో కేలమీల శకిత విడుదలవుత ంది. మిగియౌన శకిత
ఉషణ శకితగ వెలటవడుత ంది.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energy (36 ATPs)

3) దహనం:
ఇంధనాలనఽ దహనం చేయుట మన తుతయజీవితంలో జరుగుత నన ాకయ
ి . ఇది ఉషణ మోచక్ చరయ. ఈ చరయలో
ఇంధనం ఆకసైక్రణం చంది ఉషణ ం మమియు ఇతర రసయనాలనఽ వెలటవరుసఽతంది.

విడుదల ైన ఉషణ ం మంట

రూంలో కంతితు క్ూడా విడుదల చేసత ఽంది.

ఇంధనం + ఆకిైజన్ + నతాజతు

తూరు + కరఫన్డైఆకెసైడ్ + నతాజతు

4) త ుటటుట:
ఇనఽము త ు ట్ుందఽక్ట ముఖ్యకరణం ఆకిైజన్. తూటిలో తడిసనుడు కతూ, గయౌలోతు తూటిఆవిమి చఽటట
ు
ేరుక్టననుడు గతూ ఇనఽము తూటిత్ో చరయ జరుుత ంది.
అంట్ ఇనఽము (పెరస్ - Fe) తూటి (H2O) లోతు ఆకిైజన్ (O2) నఽ తీసేసఽక్టతు హైడరా జన్ (H2) నఽ గలోూకి వదిలేసత ఽంది.
ఇనఽము, ఆకిైజన్ మెండా క్యౌస పెరస్
ి ఆకెసైడ్ (త ు) తయామెస ఇనఽముెై ేరుక్టంటటంది. త ు తృొ డితృొ డిగ
ఉండి మిగియౌన ఇనఽముత్ో సంబంధంక్యౌగి ఉండదఽ. దాంత్ో మయౌ కిందడితృో త ంది. అంట్ త ుడిత్ే ఆ దారథం
బరువు క్ిబే఼ తగుొతూ కొతున మోజులక్ట దారథం మొతత ం విడితృో త ంది.

5) ఆమూ వరషం:
వత్ావరణంలోతు అలోహ ఆకెసైడుూ (కరఫన్ డై ఆకెసైడ్,సలపర్ డై ఆకెసైడ్, సలపర్ ట్ై ఆకెసైడ్ మొక్దలగునవి) తూటిలో
క్మిగి ఆమూ వరషం కింి ద భూమితు చేరుత్ాభ. వయు కలటషయం లోతు నెైటా ోజన్ ఆకెసైడ్ లట ఆకిైజనఽ, ఓజోన్ లత్ో
సంయోగం చంది ఉననత ఆకెసైడ్ లనఽ ఏరరుసతభ. ఈ ఆకెసైడ్ లట, తూటిలో క్మిగిత్ే నెైటక్
ిా ఆమూం ఏరడుత ంది.
అలాగే గయౌలోతు సలపర్ డై ఆకెసైడ్, తూరు, ఆకిైజన్ త్ో క్యౌస సలూపూమిక్ ఆమూం ఏరడుత ంది. ఆమూ వరషం మొక్కలట,
జంత వులట మమియు భవనాలట ాఫావితం చేసత ఽంది. దీతు ాఫావలట నగమలట మమియు తృమిశ్ిమిక్ తృాంత్ాలలో
ఎక్టకవగ ఉంటటంది.

మిశీలనలట:
 తుజ జీవితం లో ఇనఽము త్ేమ, ఆకిైజన్ సమక్షంలో త ు డుత ంది. ఇది ఆకసైక్రణ చరయ.
 కిరణజనయ సంయోగకియ
ి
కంతి రసయన చరయ.
 శ్ాసకియ
ి
ఉషణ మోచక్ చరయ.
 ఇండూ లో జమిగే వివిధ వంటలతూన రసయన చరయలే.
 తృలట ుయౌయుట క్ూడా ఒక్ రసయన చరయ.

ముగింు:
బేము మా బిందంత్ో క్లస తుజ జీవితంలో జమిగే వివిధ రసయన చరయల గూమిి సమాచారం సేక్మించితిమి. మా
తృఠశ్ల మిధిలో గల వివిధ ఇనఽ వసఽతవులట త ుటటుట గమతుంచితిమి. ఇనఽము ఆకసైక్రణం చందడం వలూ
త ు టిునదతు గమతుంచితిమి. మొక్కలట కిరణజనయ సంయోగకియ
ి లో జమిగే చరయల గూమిి వివమలట
సేక్మించితిమి. అదే విధంగ మొక్కలట శ్ాసకియ
ి లో ఆకిైజన్ తీసఽక్టంటాయనే విషయాతున అంతమాలం నఽండి
సేక్మించితిమి. వత్ావరణంలగ జమిగే రసయన చరయల మూలంగ భేరడిన ఆమూ వమషల గుమించి అంతమాలం నఽండి
సమాచారం సేక్మించితిమి.
తృాజెక్ుట మితృో రుు
ప్ాజెకటు ేయు

: దైనందిన జీవితంలో వివిధ సందమబలలో జమిగే రసయన చరయలనఽ గుమితంచడం.

తయగతి

: 10వ

విషమం

: ఫౌతిక్ శ్సత మ
ై ు

ప్ఠశ్ల

: జిలాూమిషత్ ఉననత తృఠశ్ల, లోలటగు,తృొ ందారు మండలం

నియవహణా సభమం

: 7 మోజులట

ర్కరలట/భూలాలట

: అంతమాలం, వమత తిాక్లట, విజఞాన శ్సత ై ుసత క్ములట

ప్ాజెకటు వివరలట

: తుతయజీవితంలో మనక్ట ఉయోగడే వివిధ రసయన చరయలనఽ గుమితంచి
సమాచారం సేక్మించితిమి. ఆ చరయలట ఏ రకతుకి చందినవో గుమితంచితిమి.

ర్శీలనలట

:

 తుజ జీవితం లో ఇనఽము త్ేమ, ఆకిైజన్ సమక్షంలో త ు డుత ంది. ఇది ఆకసైక్రణ చరయ.
 కిరణజనయ సంయోగకియ
ి
కంతి రసయన చరయ.
 శ్ాసకియ
ి
ఉషణ మోచక్ చరయ.
 ఇండూ లో జమిగే వివిధ వంటలతూన రసయన చరయలే.
 తృలట ుయౌయుట క్ూడా ఒక్ రసయన చరయ.
ప్ాజెకటు పయౌతాలట : ఈ తృాజెక్ుట మూలంగ దైనందిన జీవితంలో జమిగే వివిధ రసయన చరయల గూమిి, వటి రకల
గూమిి అవగహన చేసఽక్టనానము. మొక్కలట కిరణ జనయసంయోగ కియ
ి లో ఆమూజతుతు విడుదల చేసత యతు,
శ్ాసకియ
ి లో కరఫన్డై ఆకెసైడ్ విడుదల చేసత యతు త్లటసఽక్టనానము. తుజ జీవితంలో మన చఽటట
ు అనేక్
రసయన అరయలట జరుగుత ంటాయనే విషయాతున త్లటసఽక్టనానము.
గూ
ి ులోని సబుయల వివరలట భర్ము ని విబజన:
వరుస సంఖ్య

ignitephysics.weebly.com

సభుయతు ేరు

అగించిన తు

1
2
3
4

సమమించిన త్ేదీ :

సంతకలట

