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  របៀបធ្វើសូលុយស្យុងទឹកកំបោរថា្លាCa(OH)2
- រំលាយថ្មស្អុយ(CaC2)ក្នុងទឹកបិទហើយកូរឱ្យសព្វល្អ។ ទុកសូលុយស្យុងឱ្យរងជាកករដោយ
 យកត្សូលុយស្យុងថា្លា Ca(OH)2 ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ន្រកទី4: ដំណកដង្ហើម

4.1. ប្រៀបធៀបដង្ហើមច្រញ និងដង្ហើមចូល

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

 - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
 - ប្ៀបធៀបបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្ន និងឧស្ម័នកាបូនិចក្នុង
    ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
 - ភា្ជាប់សន្និដ្ឋានក្នុងពិសោធន៍ជាមួយ នឹងទ្ឹស្តីន្ម្រៀន។

 - ក្វទឹកមនទំហំប៉ុនគ្នាពីរ
 - ទ្ម៉ូម៉្ត្
 - ទៀនតូចៗ2
 - ឈើគូស
 - ទឹកកំបោរថា្លា
 - បំពង់សាក
 - បំពង់បឺត

សម្ភារ

  ផ្នក្ទី1
- ដកដង្ហើមចូលក្នុងក្វ។
 - វាស់សីតុណ្ហាភាពក្នុងបន្ទប់រៀន(សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់)។
- ដកដង្ហើមច្ញច្ើនដងឱ្យប៉ះនឹងផ្នក្ខាងក្មន្ទ្មូ៉ម្៉ត្ (សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាងមុន)។

   ការសង្ក្តផ្ន្កទី1
- សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល។

    សម្គាល់ៈ ដោយសារសីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាខ្ពស់ដូច្ន្ះគម្លាតខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហាភាព
ដង្ហើមចូល និងច្ញមិនសូវច្ើនទ្។

ដំណើរការពិសោធន៍

    ផ្ន្កទី2
- ដុតទៀន2ដើម។
- ដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងក្វ1។
- ផ្កាប់ក្វនោះភា្លាមៗគ្បលើទៀនមួយ និងក្វទទ្មួយទៀតពីលើទៀនមួយទៀតក្នុងព្ល
 ដំណាលគ្នា។
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    ការសង្ក្តផ្ន្កទី2
  1. ទៀនដ្លគ្បដោយក្វមនដង្ហើមច្ញ(ដង្ហើមក្)នឹងរលត់មុន។

    សម្គាល់ៈទៀនទំាងពីរដើមតូ្វមនទំហំនិងកម្លាងំឆ្ះដូចគ្នា។ ដកដង្ហើមច្ញនិងចូលក្នងុក្វតូ្វល្យា៉ាង
ណាកុំរំកិលក្វច្ញឆ្ងាយពីមត់។ ចូរព្យាយាមធ្វើយា៉ាងណាឱ្យមនខ្យល់តិចបំផុតចូលក្នុងក្វព្លយើង
ផ្កាប់វាពីលើទៀន។

    សន្និដ្ឋានផ្ន្កទី2
     ទៀនតូ្វការអុកសីុស្នដើម្បីឆ្ះ។ទៀនប៉ះនឹងខ្យល់ដង្ហើមច្ញរលត់មុនដូច្នះ្មនន័យថាវាមន
  អុកសុីស្នតិច។

    ផ្ន្កទី3
  ឧស្ម័នក្នុងទឹកសូដគឺជាឧស្ម័នកាបូនិច។
   A. តើយើងធ្វើត្ស្តវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចយា៉ាងដូចម្ត្ច?
           - ចាក់ទឹកកំបោរថា្លាចូលក្នុងបំពង់សាកចំនួនពីរ (ត្ឹមពាក់កណា្តាលបំពង់សាក)។
           - បន្តក់ទឹកសូដ2ឬ3ដំណក់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី1។
           - បន្តក់ទឹកធម្មតា2 ឬ3ដំណក់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី2។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី1 នឹងកា្លាយជា
    ពណ៌ស ហើយល្អក់។
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី2នៅដដ្ល។

    សន្និដ្ឋានផ្ន្កទី3(A) 
  យើងអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិច(CO2) ដោយសារ
  ប្ើទឹកក្ូចឆ្មារ។
     B. តើបរិមណ CO2ក្នុងដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញខុសគ្នាឮ
       ដូចម្ត្ច?
              - ចាក់ទឹកកំបោរថា្លាចូលក្នុងបំពង់សាក2ត្ឹមពាក់
     កណា្តាលបំពង់។
               - បញ្ចូលខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី1ហើយ
      ក្ឡុក។
   - ផ្លុំខ្យល់តាមបំពង់បឺតចូលក្នុងបំពង់សាកទី2។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3(B)
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី1ប្ជាសស្អាប់
     បន្តិចបន្តួច។
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី2ប្ជាពណ៌សនិងមន
     កករ។

      ដង្ហើមច្ញមនបរិមណឧស្ម័នកាបូនិច(CO2)ច្ើនជាងដង្ហើម
ចូល។ ប៉ុន្ត្ផ្ទុយទៅវិញក្នុងដង្ហើមច្ញមនបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្ន
តិចជាងដង្ហើមចូល(ត្បរិមណមិនសូវខុសគ្នាច្ើនព្កទ្)។
សារពាង្គកាយក៏អាចស្ូបយកអុកសុីស្នបន្តិចបន្តួចពីសួតផងដ្រ
ដូចន្ះអុកសុីស្នភាគច្ើនក្នុងដង្ហើមចូលត្ូវបញ្ច្ញមកក្សាជា
ថ្មី។ បរិមណអុកសុីស្នក្នុងដង្ហើមចូលមន21% ហើយ15.5%ទៅ
17%សម្ប់ដង្ហើមច្ញ។ បរិមណឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងដង្ហើមចូលមន
0.04% បើធៀបជាមួយដង្ហើមច្ញដ្លមនរហូតដល់ 4% (ច្ើន
ជាង100ដង)។

ការបកស្យ
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      សំណើមន្ដង្ហើមចូលអាស័្យលើទីតំាងភូមិសាស្្ត។ វាមន
ប្ហ្ល0%ក្នងុអាកាសធាតុស្ងតួ។សំណើមន្ដង្ហើមច្ញ(ចំហាយទឹក)
មន6%។ ដោយសារព្លឆ្លងកាត់ភា្នាសស្ល្ស្មទឹកត្ូវប្ល្ងជាខ្យល់។

សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញក្តាខា្លាងំជាងដង្ហើមចូលបុ៉ន្តព្្លសីតុណ្ហាភាព
ខ្យល់ក្នងុបន្ទប់លើសពី250Cវាមនភាពខុសគ្នាបន្តចិបុ៉ណ្ណោះ។

 - ដង្ហើមច្ញមនសំណើមទឹកច្ើនជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញក្តាជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញមនអុកសុីស្នតិចជាងដង្ហើមចូល។ 
    - ដង្ហើមច្ញមនឧស្ម័នកាបូនិចច្ើនជាងដង្ហើមចូល។ 

 - ចូរភា្ជាប់ការសន្នដិ្ឋានក្នងុពិសោធន៍ន្ះទៅនឹងដំណើរការបំព្ញនាទី
 របស់ប្ដប់ដង្ហើម។ ព្យាយាមពន្យល់ភាពខុសគ្នាក្នងុករណីនីមួយៗ។

      ជាការល្អដ្លអ្នកចាប់ផ្តើមពិសោធន៍មុននឹងបង្ៀនទឹ្ស្តពីីដំណក
ដង្ហើមបុ៉ន្តប្្សិនបើគូ្មិនអាចធ្វើបានដូចន្ះទ្គូ្អាចផ្តល់ឱកាសឱ្យ
សិស្សពន្យល់តើផ្នក្ណាខ្លះក្នងុទឹ្ស្តដ្ីលគ្បានរៀនច្ះពីពិសោធន៍
ន្ះ។

សន្និដ្ឋានរួម

សំណួរ

4.2. ឧស្ម័នដង្ហើម

    - ប្ប់ពីសាៈសំខាន់ន្ដំណកដង្ហើម
    - ប្ៀបធៀបការដកដង្ហើមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ស្ងគ្នា 
    - ប្មូលទិន្នន័យពីការពិសោធន៍និងអាចសង់ក្ហ្វពីលទ្ធផលទាំងន្ះ។ 

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី1,2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - នាឡិកាកំណត់ព្លវ្លា
    - ថង់បា្លាស្ទិច
    - ប៊ិច ឬខ្មាដ្ 
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ឈ្មាះសមជិកក្ុម
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុង

បរិយាកាសធម្មតា
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុងថង់

បា្លាស្ទិច

សិស្សទីមួយ

សិស្សទីពីរ

សិស្សទីបី

      បំព្ញទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីសមជិកទាំងអស់ក្នុងក្ុមចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ប្ងច្កសិស្សជាក្ុមដ្លមនសមជិកពី4-5នាក់។
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាតើគ្អាចអត់ដង្ហើមបានរយៈព្លប៉ុនា្មាន?
    - សមជិកក្នុងក្ុមម្នាក់ដកដង្ហើមបានវ្ងៗ បនា្ទាប់មក ព្យាយាមអត់ដង្ហើមរបស់គត់បានយូរតាមដ្ល
      អាចធ្វើទៅបាន ខណៈព្លដ្លសមជិកម្នាក់ទៀតជាអ្នកជួយកំណត់ម៉ាងដោយប្ើនាឡិកា
      កំណត់ព្លវ្លា។ សិស្សត្ូវបិទច្មុះរបស់គត់ព្លអត់ដង្ហើម។ 
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាក្យព្លពួកគ្ដកដង្ហើមក្នុងស្បាងបា្លាស្ទិចមួយរយៈតើរយៈព្លន្ការ
      អត់ដង្ហើមមនការប្ប្ួលយា៉ាងដូចម្ត្ច?
    - ឥឡូវសិស្សដកដង្ហើមតាមធម្មតារយៈព្ល2-3នាទី។ បនា្ទាប់មកបើកថង់បា្លាស្ទិច ហើយចំហរមត់វា
      ធំដើម្បីសូ្បយក ខ្យល់បានច្ើន។ កោ្ដោបថង់បា្លាស្ទចិជំុវិញមត់ និងច្មុះរបស់អ្នកជិត ហើយព្យាយាម
      ដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ ន្ះរយៈព្លប្ហ្ល1នាទី។
    - នៅព្លជិតគ្ប់រយៈព្ល1នាទី ន្ការដកដង្ហើមរបស់សិស្សក្នុងថង់បា្លាស្ទិច គ្ត្ូវដកដង្ហើមបាន
      វ្ងពី ក្នុងថង់ បនា្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមបានយូរតាមដ្លអាចធ្វើបាន ខណៈព្លដ្លសមជិក
      ផ្ស្ងទៀតត្ូវ កំណត់រយៈព្ល ដោយប្ើនាឡិកាកំណត់ព្ល។ កត់ត្លទ្ធផលទាំងអស់ដ្ល
      សមជិកក្ុមបានធ្វើដក់ក្នុង តារាងខាងក្ម។  

ការសង្ក្ត

      ជាទូទៅយើងដកដង្ហើមដោយស្វ័យប្វត្ដិ ដោយមិនមនអារម្មណ៍
គិតពីវាឡើយ។ ប៉ុន្ដ្យើងអាចគ្ប់គ្ងលើវាបាន តាមការចង់បាន
របស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចឈប់ ឬអត់ដង្ហើមរបស់យើងមួយ
រយៈព្លបាន។ 

      សរីរាង្គគ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់របស់យើង មនសាច់ដុំ និងខួរក្បាលសុទ្ធ
ត្តូ្វការដំណកដង្ហើម។ សាច់ដំុ និងរបត់ ឈាមបំព្ញនាទីរួមគ្នាដើម្បី
ដឹកនាំអុកសុីស្នទៅកាន់កោសិកាន្សារពាង្គកាយ និងដឹកនាំឧស្ម័ន
កាបូនិចដ្លផលិតច្ញពី កោសិកាទាំងន្ះមកវិញ។

      ខួរក្បាលជាសរីរាង្គមួយដ្លត្ូវការអុកសុីស្នចាំបាច់ និងសំខាន់
ជាងគ្។ ប្សិនបើខួរក្បាលខ្វះអុកសីុស្នត្ 2-3នាទី ផ្នក្ខ្លះន្ខួរក្បាល
នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបណ្តាះអាសន្ន។ ប្សិនបើកង្វះអុកសុីស្ន
នៅត្បន្ដ ខួរក្បាលមនុស្ស ម្នាក់ន្ះនឹងត្ូវសា្លាប់។

      ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អុកសីុស្នមនសារៈសំខាន់ ដូច្ន្ះផ្ន្កន្
ខួរក្បាល របស់យើងដ្លមននាទីគ្ប់គ្ងដំណកដង្ហើម នឹងមិនធ្វើឱ្យ
យើងអត់ដង្ហើមរហូតបានទ្។ នៅព្លយើងព្យាយាមអត់ដង្ហើមក្នុង
រយៈព្លយូរ មួយស្បក់ក្យមកផ្ន្កមួយន្ខួរក្បាលរបស់យើង
នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាដល់ការដកដង្ហើមសារជាថ្មីដោយស្វ័យប្វត្ដិ ថ្វីបើ
យើងបង្ខំអត់ដង្ហើមបន្ដទៀតក៏ដោយ។

ការបកស្យ

      មនុស្សតូ្វការអុកសីុស្នដើម្បីរស់។ យើងអាចអត់ដង្ហើមបានតឹ្ម
ពីរឬបីនាទីប៉ុណ្ណោះមុនព្លដ្លខួរក្បាល(ដ្លមននាទីត្ួតពិនិត្យ
ការដកដង្ហើម)តូ្វឈប់ដំណើរការ។ បើមនកំហាប់ឧស្មន័កាបូនិចច្ើន
ក្នុងខ្យល់(មនន័យថាមនកំហាប់អុកសីុស្នតិច) យើងអាចមិនអត់
ដង្ហើមបានយូរដូចធម្មតាបានទ្។ 

សន្និដ្ឋាន
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1. នៅព្លដ្លអ្នកដកដង្ហើមចូលក្នុងស្បាងបា្លាស្ទិចតើមនអ្វីកើត
ឡើងចំពោះកំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងស្បាង?

a. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងសួត?
b. តើមនអ្វកីើតឡើងចំពោះកមិ្តឧស្មន័កាបូនិចក្នងុឈាម?
c. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុង

ខួរក្បាល?
d. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នអុកសុីស្នក្នុង

ស្បាង?
e. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតអុកសុីស្នក្នុងសួតឈាម

និងខួរក្បាល?
2. ហ្តុអ្វីបានជាការអត់ដង្ហើមយូរធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់

អ្នក?
3. តើលទ្ធផលពិសោធន៍ដូចគ្នាទ្រវាងសមជិកម្នាក់ៗក្នុងក្ុម?
4. តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានយា៉ាងដូចម្ត្ចចំពោះលទ្ធផលដ្លអ្នកទទួល

បាន?

សំណួរ




