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ថ្នា កទ់ី9

មេម�ៀនទី1 កាបូន

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោលបន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖

 ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូបនិងលក្ខណៈគីម�ីប�់កាបូន

 ឱ្យស ម្ ះ�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប�ប�់កាបូន(ក្កាភតីសពក្្រ)

 ពណ៌ន្ពីក្បតិកមមទសងវើកំសោ���់ពីថមកំសោ�

 អនុវត្តបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាបក់នាុង្ីរវភាព។

ផែនកា�បម្ងៀន

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

សមស�ៀនសនះក្តរូវបសក្ងៀន5សរាោ ង�ិកសាដូចបងាហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសក្កាមសៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។សោះជា
យោ ងណ្កស៏ដាយក្គរូបសក្ងៀនអាចសក្បើក្ោ�់សទពសកា�ល្យភាពទនភ់្លន់និងបតប់បន�ប�់ខ្លលួននចនាក្បឌិតកា�បសក្ងៀនសៅតាមកក្មតិ


យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សនិងស្ថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់�ដែងសដើម្�ីក្មប�ក្មរួលសៅនឹង�កមមភាពបសក្ងៀននិងស�ៀនបដលោនស�នាើសៅកនាុង

កា�បណន្សំនះ។

ចំនលួនសរាោ ង�ិកសា ចំណងស្រើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1.កាបូនកនាុងធមមជាតិ

2.លក្ខណៈ�ូប

114-115

1 3.លក្ខណៈគីមី 115-116

1 4.អុក�ីុត�ប�់កាបូន 116-117

1 5.កាបូណ្ត

6.កាល់�្ូយមកាបូណ្ត

117-118

1 7.ទសងវើកំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

សមស�ៀន�សង្ខប

�ំណលួ �

118-119

តារាងខាងសក្កាមបងាហា ញពីវតថាុបំណង�កមមភាពបសក្ងៀន-ស�ៀននិង�ងាវ យតនម្លតាមបំបណងបចកសរាោ ងបសក្ងៀននីមលួយៗ។ក្គរូ


បសក្ងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តតាម�កមមភាពបសក្ងៀននិងស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះនិងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម

លក្ខណៈវនិិច្យ័�មក្�ប។�ិ�្សនឹងរានឱកា�អនុវត្ត�កមមភាពសផ្សងៗសដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីកាបូន។

តារាងទី1ចំណងស្រើង�ងនិងបំបណងបចកសរាោ ងបសក្ងៀន
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តារាងទី2បផនកា�បសក្ងៀននិង�ងាវ យតនម្ល

ចំនលួនសរាោ ង�ិកសា វតថាុបំណង �កមមភាព លទ្ធផល�ងាវ យតនម្ល

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប

�ប�់កាបូន

-បំផុ�គំនិត�ិ�្សឱ្យស្វងយល់ពីកាបូន
កនាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ។

-�ិ�្សសធវើកា�ងា�ជាក្ករុម�សងកេតពីលក្ខណៈ
�ូប�ប�់កាបូនសពក្្រនិងក្កាភតី។

-�ិ�្សបងាហា ញពីកាបូនកនាុង
្រីវភាព��់សៅោនក្តឹមក្តរូវ។

-�ិ�្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប

�ប�់សពក្្រនិងក្កាភតីោន

ក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីមី
�ប�់កាបូន

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យ

សមើលក្បតិកមមចំសេះកាបូនជាមលួយ

អុក�ីុប�ននិងក្បតិកមម�វាងកាបូនជាមលួយ

អុក�ីុតសោេៈ។

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ
លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីក្បតិកមម�ប�់
កាបូនឌីអុក�ីុត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យ


សមើលពីក្បតិកមម�ប�់ឧ�ម័ន

កាបូនឌីអុក�ីុត។

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ
លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់

�រា�ធាតុកាបូណ្ត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យសមើល

លក្ខណៈ�ប�់�រា�ធាតុកាបូណ្ត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ

លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1

-ពន្យល់ពីលក្ខណៈនិង

ទសងវើកំសោ���់និង

កំសោ�ងាប់

-�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �
សមស�ៀន

-�ិ�្សពិភាកសាក្ករុមសដើម្�ិីកសាស្វងយល់


ពីលក្ខណៈនិងដំសណើ �កា�ផលិតកំសោ���់

និងកំសោ�ងាប។់

-�ិ�្ស�សង្ខបពីអវីបដលសគោនស�ៀននិងស្្លើយ

�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោលជាក្ករុម

ឬជាបុគ្គល។

-�ិ�្សពន្យល់ពីលក្ខណៈ

និងដំសណើ �កា�ផលិតកំសោ���់
និងកំសោ�ងាបោ់នក្តឹមក្តរូវ។

-�ិ�្ស�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �

សៅកនាុងសមស�ៀនសនះោនក្តឹមក្តរូវ។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

សដាយស្�កាបូនជាស្�ធាតុដ�ំ៏ខាន់និងក្តរូវោនសក្បើក្ោ�់ជាក្បចាសំៅកនាុង្ីរវភាព��់សៅក្បចានំថងៃក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវពយាយម


�សំលចឱ្យ�ិ�្សស�ើញអំពីស្�ៈ�ំខានោ់ងំសនះសដើម្ផីសា�ភាជា បពី់ខ្លឹមស្�បដលពលួកសគោនស�ៀនសៅកនាុងសមស�ៀនសនះសៅនឹងអវីបដលពលួកសគ
ោន្រលួបក្បទះកនាុង្ីរវភាព��់សៅក្បចានំថងៃ�ប�់ពលួកសគ។ជាមលួយោនា សនះក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវផដែល់ឱកា�ឱ្យ�ិ�្សោន�សងកេតពិសស្ធន៍

ជាកប់�ដែង�ដែីពីលក្ខណៈសផ្សងៗននកាបូននិង�រា�ធាតុ�ប�់វាដូចជាក្បតិកមមចំសេះកាបូនអត្ត�ញ្ញា ណកមមឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត


ក្បតិកមមបំបបកសដាយកស ដ្ែ នន�រា�ធាតុកាបូណ្តដូចបដលរានស�ៀបរាបស់ៅកនាុងស�ៀវសៅបណន្សំនះ។
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ថ្នា កទ់ី9

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅចំណុចសផដែើមកនាុងសរាោ ង�ិកសានីមលួយៗក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា នឬបទពិសស្ធនក៍្បចានំថងៃ�ប�់
�ិ�្សពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមស្�សមស�ៀនថមីបដលក្តរូវបសក្ងៀន។ក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវ�ឭំក�ិ�្សស�ើងវញិនូវសមស�ៀនថ្នា កទី់8�ដែីពីក្ទឹ�ដែីអាតូមនិង

មោូសលគុលសដើម្ជីាក្គឹះកនាុងកា���ស���ូបមន្តគីមីនិង�មកីា�គីមកីនាុងសមស�ៀនសនះ។ចំសពាះសមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់បដលពលួកសគោនស�ៀនកាល

សៅថ្នា កទី់៧ពាកព់ន័្ធនឹងឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកក៏្តរូវបត�ឭំកកនាុងសពលជាមលួយោនា សនះបដ�។
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-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប�ប�់កាបូន

-សតើកាបូនរានលក្ខណៈ�ូបយោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

-សតើកាបូនរានតលួន្ទី�ំខានអ់វីខ្លះកនាុង
្រីវភាពក្បចានំថងៃ?

-ក្គរូបំផុ�គំនិត�ិ�្សឱ្យគិតពីកាបូន
និងបសក្មើបក្រា�់�ប�់វាសៅកនាុង្ីរវភាព


ក្បចានំថងៃ។

កាបូនកនាុងធមមជាតិ៖ជាធាតុបងកេ�រា�

ធាតុ��រីាង្គ�ំខានក់នាុងរាងកាយមនុ�្ស

�តវ�ុក្ខជាតិអាហា��សម្លៀកបំពាកោ់្ល �ទាិច

ក្កដា�ធ្ូយងក្កាភតីសពក្្រកាបូនឌីអុក�ីុត

ថមកំសោ�។ល។

-ក្គរូឱ្យ�ិ�្សសក្បៀបសធៀបពីលក្ខណៈខុ�ោនា 
�វាងសពក្្រនិងក្កាភតីសដាយសក្បើក្ោ�់�ូប
គំ�ូអាតូមកាបូនសពក្្រនិងកាបូនក្កាភតី�លួម
ជាមលួយនឹងកា��សងកេតធ្ូយងនិងសពក្្រ។

កាបូន

វត្ថុបំណង៖

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

លក្ខណៈ�ូបខុ�ោនា �វាងសពក្្រនិងក្កាភតី

សពក្្រ ក្កាភតី

ពណ៌ ោម នពណ៌ ក្បសផះក្កស ោ្

�បឹង �ងឹ ផុយ

ចម្លងច�ន្ត មនិចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នីោនល្អ

កា�តសក្មៀបអាតូម កាបូនចតុមុខតជាបោ់នា 

(សក្បើ�ម្ន័្ធ៤)

សក្បើ�ម្ន័្ធ៣ជា�ងវង៦់ក្្ររុង

និងតសក្មៀបជាក្�ោប់ៗ

�រា្គ ល់៖កា�សត�្តលទ្ធភាពចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នីក្តរូវរានថមពិលបខ្សចម្លងនិងអំពូលបដលក្គរូក្តរូវស�ៀបចំជាសក្�ច។

-ក�ណីោម នសពក្្រឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតក្គរូឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតក្តឹមបតក្កាភតី(ធ្ូយងឬបណដែូ លថមពិល)ោនសេើយ។ចំបណក

សពក្្រវញិក្គរូក្ោនប់តក្ោបឱ់្យ�ិ�្សក្�នមគិតតាម�ូោ�មមណ៍ពីលក្ខណៈបដលសគធា្ល បស់�ើញកោ៏នបដ�។
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-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម�ីប�់កាបូន

-សតើកាបូនរានលក្ខណៈគីមយីោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

-�ិ�្សពិសស្ធតាមក្ករុមសដើម្ី
�សងកេតសមើលក្បតិកមមចំសេះកាបូនកនាុង

អុក�ីុប�ន។(�ូមសមើលដំសណើ �កា�ពិសស្ធ
ខាងសក្កាម)

-�ិ�្សបងាហា ញលទ្ធផល�ប�់ពលួកសគ

សដាយរាន��ស���មកីា�តាងក្បតិកមម
បញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

�រា្គ ល់៖សបើរានសមសៅទងប់ដង(II)អុក�ីុត

(CuO)ក្គរូអាចឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតពិសស្ធន៍
ស�ដុកមម�ប�់កាបូនសលើអុក�ីុតសោេៈ

ផងបដ�សដាយោយCuO4.0gជាមលួយ

សមសៅC0.3gនិងដុតកស ដ្ែ ដូចរានបងាហា ញ

កនាុង�ូបទី4ននស�ៀវសៅ�ិកសាសោល។

 វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

អុក�ីុតកមមកាបូន៖ឧ�ម័នអុក�ីុប�នក្តរូវផលិតពីទឹកអុក�ីុប�ននិងសថ្លើមក្្ររូកនិងសផទា�បញូ្លសៅកនាុងបកវចំសេះ

មលួយក្គប្ិរត។សក្បើដសងកេៀបចាបធ់្ូយង១ដំុតូចដុតឱ្យស្ះនឹងអណ្ដែ តសភ្លើង�លួចទរា្ល កចូ់លសៅកនាុងបកវចំសេះបដលរាន


ផទាុកឧ�ម័នអុក�ីុប�នខាងសលើ។�សងកេត!កាបូនស្ះបសញ្ញពន្លលឺកានប់តក្ចាលស�ើង។

សពលក្បតិកមមចប់ចាកទ់ឹកកំសោ�ថ្្ល ចូលក្គលុកឱ្យ�ពវ។�សងកេត!ទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក់បញ្ជា កពី់វត្តរាន

ឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតសកើតស�ើងកនាុងក្បតិកមមចំសេះកាបូន។

-�មកីា�ក្បតិកមមតាងឱ្យទឹកកំសោ�បក្បល្អក៖់CO2(g)+Ca(OH)2(aq)CaCO3(s)+H2O(l)

ពិសស្ធន៖៍
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-ពណ៌ន្ពីក្បតិកមម�ប�់កាបូនឌីអុក�ីុត

-សតើអុក�ីុតននកាបូនរានបោុន្ម ន?អវីខ្លះ?

-សតើកាបូនឌីអុក�ីុតរានលក្ខណៈយោ ង
ដូចសមដែច?រានគុណ�ម្ត្តិនិងគុណវបិត្តិ
អវីខ្លះកនាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ?

�ិ�្សសធវើកា�ជាក្ករុមសដើម្ពីិភាកសា

និងស្្លើយ�ំណលួ �ខាងសលើ។�ិ�្សអាចសក្បើ
ក្ោ�់ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដើម្�ីកចសម្លើយ
នន�ំណលួ �ោងំសនះ។

-�ិ�្សបងាហា ញចសម្លើយ�ប�់សគសដាយរាន
��ស���មកីា�តាងក្បតិកមមបញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

-ក្គរូអាចឱ្យ�ិ�្សសធវើអត្ត�ញ្ញា ណកមមCO2

សដាយសក្បើទុសយផ្លុ ំខ្យល់�ប�់សគចូលកនាុង
ទឹកកំសោ�ថ្្ល និង�សងកេតកា�ស�ើងល្អក�់ប�់
វាឬក្គរូអាចបងាហា ញពិសស្ធនដូ៍ចកនាុង

ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដាយសក្បើ�ំបកសលៀ�
(CaCO3)ក្បតិកមមជាមលួយអា�ីុត(ទឹកោង
បង្គន់HCl)។

វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-ចំសេះមនិ�ពវគលឺជាចំសេះបដលរានអុក�ីុប�នមនិក្គបក់្ោន់និងផដែល់COភាគសក្ចើន។

-ចំសេះ�ពវគលឺជាចំសេះបដលរានអុក�ីុប�នក្គបក់្ោន់និងផ្តល់CO2ស�ទាើ�100%។

ជាទូសៅរាល់ចំសេះកាបូនបតងបតបសងកេើតោនជាឧ�ម័នCOនិងCO2ោងំពី�។សោះជាយោ ងណ្កស៏ដាយសគពិោកកនាុងកា�កំណត់
អត្ត�ញ្ញា ណនិងកំណតប់�រិាណជាកោ់ក�់ប�់វានីមលួយៗោនណ្�់សក្ពាះឧ�ម័នោងំពី�រានលក្ខណៈោម នពណ៌ោម នក្លនិដូចោនា ។

អវបីដលខុ�ោនា សន្ះគលឺCOរានលក្ខណៈពុលខា្ល ងំចំបណកឯCO2មនិពុលសទបតកម៏និោន្រលួយ�អវដីល់�ុខភាពមនុ�្ស�តវបដ�។បោុបន្ត

CO2�ំខានណ់្�់�ក្រាប�់ុក្ខជាតិសធវើ��មី�ំសយគ។

កំណត់េរាគា លេ់្រាប់្្រូបម្ងៀន៖
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កាបូនឌីអុក�ីុតក្តរូវោនសគសក្បើក្ោ�់ជាភានា កង់ា�ពន្លតអ់គ្គីភយ័(បំពងព់ន្លតអ់គ្គីភយ័)សដាយស្�លក្ខណៈ


មនិក្ទក្ទងច់ំសេះវាោន្រលួយ�កា�ពា��ុញក្ចានឧ�ម័នអុក�ីុប�នសចញពីធាតុស្ះ។ទឹកកក�ងៃលួត(DryIce)

គលឺជាកាបូនឌីអុក�ីុត�ងឹក្តរូវោនសគសក្បើយោ ងសពញនិយមជាភានា កង់ា�ក្តជាកក់នាុងឧ�សាេកមមសផ្សងៗ

ពិស��ឧ�សាេកមមអាហា�។បច្ុប្ននាកនាុងបសច្កវទិយាថមីសគសក្បើកាបូនឌីអុក�ីុតរាវជាភានា កង់ា�ក្តជាកក់នាុងទូ�ទឹកកក

និងរាោ �ីុនក្តជាក។់

 សលើ�ពីសនះកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�រានស្��ំខាន�់ក្រាប�់ុក្ខជាតិកនាុងដំសណើ �កា�ផលិតអាហា�តាម

�យៈ��មី�ំសយគ។ជាមលួយោនា សនះបដ�វាោន្រលួយ��កសាកស ដ្ែ ប�យិកា�តាមផលផទាះកញ្ក់សធវើឱ្យរាន�ីតុណហា ភាព

�មក្�បមលួយ�ក្រាប�់តវនិង�ុក្ខជាតិលូតោ�់។

ជាមលួយោនា នឹងគុណ�ម្ត្តិវត្តរាន�ប�់ឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�កផ៏ដែល់គុណវបិត្តិជាសក្ចើន
ផងបដ�ដល់ប�សិ្ថា ននិង្ីរវតិសៅសលើបផនដី។កំសណើ នឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�ពីលទ្ផលចំសេះ

ឥន្ធនៈសផ្សងៗសដាយស្��កមមភាពមនុ�្សដូចជាដំសណើ �កា�សរាងចក្កឧ�សាេកមមយនយន្តជាសដើមោនសធវើឱ្យ
រានកា�សកើនស�ើងនូវផលផទាះកញ្ក់ជាលទ្ធផលកស ដ្ែ សៅសលើបផនដីកោ៏នសកើនស�ើងជាលំដាបពី់មលួយឆ្នា សំៅមលួយឆ្នា ។ំ


កា�សកើនកស ដ្ែ បផនដីបដលោនន្មំកនូវបញ្ហា ជាសក្ចើនដូចជា�ោយទឹកកកសៅតំបនប់ោូលកំសណើ នទឹក�មុក្ទទឹក


្រំនន់សភ្លៀងធា្ល កខ់ា្ល ងំរាងំ�ងៃលួត�លកកស ដ្ែ មនិសទៀងោត់អគ្គីភយ័។ល។សដាយស្�មូលសេតុសនះសេើយសទើប


ក្បសទ�ជាសក្ចើនោនដាកប់ផនកា�កាតប់នថាយឧ�ម័នផទាះកញ្ក់សដាយកាតប់នថាយកា�បសញ្ញឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត

សៅកនាុងប�យិកា�។ខាងសក្កាមសនះជាបខ្សសកាងបងាហា ញពីកំសណើ នប�រិាណឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�

ពីឆ្នា ១ំ៩៦០ដល់ឆ្នា ២ំ០១០។

ចំសណះដឹងបបនថាម�ដែីពីកាបូនឌីអុក�ីុត(CO2)

គុណ�ម្ត្តិ

គុណវបិត្តិ
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--ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់�រា�ធាតុ

កាបូណ្ត

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តជាអវី?

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តរានលក្ខណៈ

យោ ងដូចសមដែច?

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តរានសៅកបន្លង

ណ្ខ្លះកនាុងធមមជាតិ?

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនត៍ាមក្ករុម៖

(១).ក្បតិកមមបំបបកCaCO3សដាយកស ដ្ែ

(២).ក្បតិកមម�វាងCaCO3និងអា�ីុត

-�ិ�្សបងាហា ញលទ្ធផល�ប�់សគនិង��ស��

�មកីា�តាងក្បតិកមមគីម។ី

-�ិ�្សអានស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសៅ
ចំណុចទី6ទំព�័117�លួចពិភាកសានិងក្ោប់
ពីក្បភព�រា�ធាតុកាបូណ្តសៅកនាុងធមមជាតិ។

-ក្គរូបូក��ុបនិងពន្យល់បបនថាមនូវចំណុច

ខវះខាត។

 វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

(១).ក្បតិកមមបំបបកCaCO3សដាយកស ដ្ែ ៖ដាកក់សមទាច�ំបកសលៀ�ក្បបេលមលួយកូនស្្ល បក្ពាចូលកនាុងបំពងស់្ក
បិទ្នាុកបដលរានភាជា បទុ់សយបងហាុយឧ�ម័នចូលកនាុងបំពងស់្កមលួយសទៀតបដលរានផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល ។ដុតកស ដ្ែ បំពង់

ស្កបដលរានផទាុក�ំបកសលៀ�និង�សងកេតសមើលបំពងស់្កបដលផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល ។ទឹកកំសោ�ថ្្ល នឹងបក្បជាល្អក។់

-�មកីា�តាងក្បតិកមមបំបបកCaCO3(s)៖CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)

-�មកីា�តាងក្បតិកមមទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក៖់Ca(OH)2(aq)+CO2(g)CaCO3(s)+H2O(l)

(២).ក្បតិកមម�វាងCaCO3(s)ជាមលួយអា�ីុត៖ដាកក់សមទាច�ំបកសលៀ�ក្បបេលមលួយកូនស្្ល បក្ពាចូលកនាុងបំពង់
ស្កចាក�ូ់លុយ�្ុយងអា�ីុតក្ល�កី្ឌិច(ទឹកស្ប៊ូោងបង្គន)់បិទ្នាុកបដលរានភាជា បទុ់សយបងហាុយឧ�ម័នចូលកនាុងបំពង់

ស្កមលួយសទៀតបដលរានផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល �លួច�សងកេត។ក្បតិកមមបសងកេើតពពុះឧ�ម័ននិងទឹកកំសោ�ថ្្ល នឹងបក្បជាល្អក។់

-�មកីា�តាងក្បតិកមម៖CaCO3(s)+2HCl(aq)CaCl2(aq)+CO2(g)+H2O(l)

ពិសស្ធន៍









ថ្នា កទី់9កាបូន - 60

ថ្នា កទ់ី9

�ិ�្សសធវើកា�ជាក្ករុមសដើម្ពីិភាកសា

និងស្្លើយ�ំណលួ �ខាងសលើ។�ិ�្សអាចសក្បើ
ក្ោ�់ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដើម្�ីក
ចសម្លើយនន�ំណលួ �ោងំសនះ។

-�ិ�្សបងាហា ញចសម្លើយ�ប�់សគសដាយរាន

��ស���មកីា�តាងក្បតិកមមបញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

-សតើអវីជាកំសោ���់?អវីជាកំសោ�ងាប?់

-សតើសគផលិតកំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

យោ ងដូចសមដែច?សគសក្បើ�ក្រាបស់ធវើអវីខ្លះ?

-ពន្យល់ពីលក្ខណៈនិងទសងវើកំសោ���់

និងកំសោ�ងាប់�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �

សមស�ៀន។

វត្ថុបំណង

េណួំ�

ចំសណះដឹងបបនថាម៖

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

កាល់�្ូយមអុក�ីុត(CaO),ឬសៅថ្កំសោ���់សកើតពីក្បតិកមមបំបបកថមកំសោ�,(CaCO3)សៅ�ីតុណហា ភាពសលើ�ពី

825oC។លំន្សំនះសគសៅថ្កា�ដុតកំសោ�។កំសោ���់ជាស្�ធាតុ�ំខាន�់ក្រាបផ់លិត�ីុមោងត។៍កំសោ�ងាប(់Ca(OH)2)

បដលសកើតពីកំសោ���់ក្បតិកមមជាមលួយទឹកក្តរូវោនសគសក្បើជាភានា កង់ា��រា្អ តទឹកកខវក់ឬកនាុងលំន្ផំលិតទឹកស្្អ ត
និងសក្បើ�ក្រាបប់នសាបដីក�ិកមមបដលរានជាតិអា�ីុត។
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ក្គរូឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអវីបដល
ពលួកសគោនស�ៀននិងឱ្យ�ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �
សមស�ៀន។

ពក្ងឹងចំសណះដឹង�ិ�្សសលើខ្លឹមស្�បដល

�ិ�្សោនស�ៀនតាម�យៈកា��សង្ខប

សមស�ៀននិងស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ

�ិកសាោល។

វត្ថុបំណង

ចសម្លើយ

�ំណលួ �និងលំហាត៖់

1.កាបូន�ថាិតសៅកនាុងទក្មងពី់�យោ ងគលឺសពក្្រ

និងក្កាភតី។

2.អុក�ីុត�ប�់កាបូនរានពី�ក្បសភទគលឺ

កាបូនមោូណូអុក�ីុតនិងកាបូនឌីអុក�ីុត។

3.ខ.�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប

4.ក.សដាយដុតកស ដ្ែ យោ ងខា្ល ងំ

5.�មកីា�ទសងវើកំសោ���់ពីថមកំសោ�

CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)

6.កាបូនមោូណូអុក�ីុតសកើតពីចំសេះមនិ
�ពវននកាបូន(ខវះអុក�ីុប�ន)។

7.សគអាចសធវើអត្ត�ញ្ញា ណកមមកាបូនឌីអុក�ីុតសដាយឱ្យវា្្លងកាតទឹ់កកំសោ�ថ្្ល ។វាសធវើឱ្យទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក។់

8.សគសក្បើក្កាភតីសធវើជាបណដែូ លស ម្ នដសក្ពាះវាផុយសេើយសៅសពលសគ��ស��សលើក្កដា�វាអាចដាចប់សងកេើតជាស្នា មគំនូ�សៅសលើ


ក្កដា�ោន។
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ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប(Allotrope)រាននយ័ថ្ធាតុគីមបីតមលួយក្បសភទអាចបសងកេើតោនជាទក្មង�់ូបរាងខុ�ៗោនា ។សៅកនាុង
សមស�ៀនសនះសគសលើកយក�ណ្ឋា នវ�ិម�ូបបតពី��ប�់កាបូនមក�ិកសាសក្ពាះវាងាយនិង្រលួបក្បទះញឹកញាបក់នាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ។

តាមពិតកាបូនរាន�ណ្ឋា នវ�ិម�ូបសផ្សងៗសទៀតដូចជាពុល័�ប�ន(Fullerenes)បំពងណ់្ណូ។ល។ខាងសក្កាមជាទក្មងវ់�ិម�ូប

សផ្សងៗោងំសន្ះ៖

កាបូនរានតលួន្ទីយោ ង�ំខានស់ៅកនាុងធមមជាតិ។កាបូនសៅកនាុងឥន្ធនៈផូ�ីុលក្តរូវោន�ងអុក�ីុតកមមសៅជាឧ�ម័ន
កាបូនឌីអុក�ីុតសេើយបដលក្តរូវោនសក្បើក្ោ�់បន្តកនាុងដំសណើ ���មី�ំសយគ�ប�់�ុក្ខជាតិនបតងបងកេជា�រា�ធាតុ��រីាង្គវញិ។
តាម�យៈលំន្ដំំណកដសងហាើម�រា�ធាតុ��រីាង្គ�ងអុក�ីុតកមមបសងកេើតោនជាឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតវញិបដ�។កនាុង្ីរវភាព

ក្បចានំថងៃសយើងសក្បើក្ោ�់កាបូនជាញឹកញាបដូ់ចជាធ្ូយងបណដែូ លស ម្ នដបណដែូ លថមពិល។ល។ធ្ូយងថមជាឥន្ធនៈផូ�ីុ�បដលស�ទាើ�បត

បងកេស�ើងសដាយកាបូន�ុទ្ធសេើយបដលសគសក្បើក្ោ�់វាសៅកនាុងឧ�សាេកមម�្លបដក។សពក្្រធមមជាតិក្តរូវោនសគសក្បើជាសក្គឿង


អលងាកេ �ចំបណកឯសពក្្រ�ំសយគក្តរូវោនសគសក្បើវាជា�រាភា ��ក្រាបខ់ាត�់រា្អ ត�លីំងឬកាត់(ឧ.កញ្ក)់។

កាបូនឌីអុក�ីុតករ៏ានស្�ៈ�ំខានផ់ងបដ��ក្រាបប់�សិ្ថា នសយើងតាម�យៈផលផទាះកញ្ក់បដល�កសាឱ្យរានកស ដ្ែ លមម
សៅសលើបផនដី�មក្�ប�ក្រាប�់តវនិង�ុក្ខជាតិ។សលើ�ពីសនះវាគលឺជាស្�ធាតុចម្ងបដលសគសក្បើ�ក្រាបព់ន្លតអ់គ្គីភយ័។

សៅកនាុងវ�័ិយក�ិកមមោងំកំសោ���់និងកំសោ�ងាបក់្តរូវោនសគសក្បើសដើម្បីនសាបជាតិអា�ីុតកនាុងដី។

ចំបណកឯថមកំសោ�(កាល់�្ូយមកាបូណ្ត)គលឺជាស្�ធាតុបងកេយោ ង�ំខានន់ន�ីុមោងត៍(សបតុង)។

 ថមរាោ បនិងថមកំសោ�បដលសគសក្បើ�ក្រាបក់ា�ស្ង�ងប់ងកេពីកាល់�្ូយមកាបូណ្ត។វាគលឺជាវតថាុធាតុសដើម�ក្រាបស់ធវើ
�ីុមោងតស៍ដាយសគយកវាសៅដុតជាមលួយនឹងដីឥដឋាសៅកនាុង�បសងកេើតជាលបាយកាល់�្ូយម�ីុលីកាត(CaSiO2)និងកាល់�្ូយម

អាលុយមណី្ត(Ca(AlO2)2។ផលិតផលបដលទទលួលោនក្តរូវោនសគយកសៅកិនជាសមសៅមោតោ់នជា�ីុមោងត។៍

a.សពក្្រ(Diamond)

b.ក្កាភតី(Graphite)

c.�ុងស្ដែ ស�អុីត(Lonsdaleite)

d-f.ពុល័�ប�ន(Fullerenes)

g.អាមោូផ�(Amorphous)

h.បំពងណ់្ណូ(Nanotube)
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ថ្នា កទ់ី9

កា�សក្បើក្ោ�់�រាភា �ឧបសទ��ប�់SEAL/VVOB

ោម ន�រាភា �ឧបសទ�SEAL/VVOBកនាុងសមស�ៀនសនះសទ។
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ថ្នា កទ់ី9

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កាបូន

ក្គរូអាចសក្បើក្ោ�់�ំណលួ �និងលំហាតខ់ាងសក្កាមសនះោងំអ�់ឬមលួយចំនលួនសៅកនាុងវញិ្ញា ស្ក្ប�ងក្បចាបំខឬក្ប�ង្រា�


សដើម្សីធវើកា�វាយតនម្លកា�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀនកាបូន។

១.សតើសពក្្រនិងក្កាភតីរានលក្ខណៈ�ូបខុ�ោនា យោ ងដូចសមដែចខ្លះ?ចូ�សក្បៀបសធៀបសដាយបំសពញតារាងខាងសក្កាម៖

២.ចូ�ពណ៌ន្លំន្ផំលិតនិងបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាប។់

៣.ចូ���ស���មកីា�តាងក្បតិកមមគីមខីាងសក្កាម៖    

ក.ដុតកស ដ្ែ សមសៅពណ៌នបតងននទងប់ដងកាបូណ្ត(CuCO3)បសងកេើតោនជាអង្គធាតុ�ងឹពណ៌ស ម្ និងឧ�ម័នភាយ

ខ.សគបបនថាមសមសៅកាបូនចូលសៅកនាុងលទ្ធផលអង្គធាតុ�ងឹស ម្ ខាងសលើ(�ំណលួ �ក.)�លួចបន្តដុតកស ដ្ែ សគទទលួលោនសោេៈ
ពណ៌ក្កេមនិងរានបំភាយឧ�ម័ន។

គ.សគឱ្យឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត្្លងកាតទឹ់កកំសោ�ថ្្ល សគ�សងកេតស�ើញទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក់

�.សបើសគបន្តឱ្យឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតបំភាយ្្លងកាតទឹ់កកំសោ�បដលល្អកខ់ាងសលើ(កនាុង�ំណលួ �គ.)សគ�សងកេតស�ើញទឹក
កំសោ�បដលល្អកស់ន្ះបក្បជាថ្្ល វញិ។

(12ពិនទាុ)

(18ពិនទាុ)

(20ពិនទាុ)

ពណ៌

�បឹង
កា�ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី

លក្ខណៈ�ូប សពក្្រ ក្កាភតី

�យៈសពល៖1សរាោ ង  ពិនទាុ��ុប៖5០ពិនទាុ
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ថ្នា កទ់ី9

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១.សក្បៀបសធៀបលក្ខណៈ�ូប�ប�់សពក្្រនិងក្កាភតី៖

២.លំន្ផំលិតនិងបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

-កំសោ���់៖ក្តរូវោនសគផលិតសដាយដុតបំបបកថមកំសោ�។កំសោ���់ក្តរូវោនសគសក្បើជាស្�ធាតុបងកេ�ំខានក់នាុង�ីុមោងត៍និង


ជាស្�ធាតុសដើម�ក្រាបផ់លិតកំសោ�ងាប។់

-កំសោ�ងាប៖់ក្តរូវោនសគផលិតសដាយបបនថាមទឹកសៅសលើកំសោ���់។កំសោ�ងាបក់្តរូវោនសគសក្បើកនាុងមុខងា�ជាសក្ចើនដូចជាជា


ភានា កង់ា�អត្ត�ញ្ញា ណកមមឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតភានា កង់ា�បសងកេើតកក�សៅកនាុងលំន្ផំលិតទឹកស្្អ តនិងជាភានា កង់ា�បនសាបជាតិ
អា�ីុតកនាុងដី�ក្រាបក់�ិកមម។

៣.�មកីា�តាងក្បតិកមមគីម៖ី

ក. CuCO3(s)     CuO(s) + CO2(g)
ខ. 2CuO(s) + C(s)     2Cu(s) + CO2(g)
គ.Ca(OH)2(aq) + CO2(g)     CaCO3 (s) + H2O(l)
�.CO2(g) + CaCO3(s) + H2O(l)     Ca(HCO3)2(aq)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖2ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវមលួយ

 12ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោងំ៦ចំណុច

០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិោនក្តឹមក្តរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖ 9ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោន១ចំណុច

 18ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោនោងំ២ចំណុច

 ០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិោនក្តឹមក្តរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោន១�មកីា�គីមី

 2០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោនោងំ៤�មកីា�គីមី

 ០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិក្តឹមក្តរូវោងំអ�់

(12ពិនទាុ)

(18ពិនទាុ)

(2០ពិនទាុ)

(2ពិនទាុx6=12ពិនទាុ)

(9ពិនទាុx2=18ពិនទាុ)

(5ពិនទាុx4=2០ពិនទាុ)

ពណ៌ ោម នពណ៌ ក្បសផះក្កស ោ្

�បឹង �ងឹ ផុយ

កា�ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី មនិចម្លង ចម្លងោនល្អ

លក្ខណៈ�ូប សពក្្រ ក្កាភតី
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ថ្នា កទ់ី9

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

�ិ�្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោនស់ៅស�ើយដូសចនាះក្គរូក្តរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នក្គឹះននសមស�ៀន

សនះស�ើងវញិ។

�ិ�្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោន់បោុបន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។ក្គរូក្តរូវ្រលួយ�បំផុ�

ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វងយល់បបនថាមសទៀតអំពីកាបូននិងលក្ខណៈ�ប�់វា។

�ិ�្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោន់និងោនយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនកក្មតិមធ្យមដូសចនាះពលួកសគក្តរូវកា�ចាោំច�ិ់កសា

ស្វងយល់ឱ្យោនសក្ចើនជាងសនះសទៀត។

�ិ�្សោនយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។


