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ુ ી ફનાલટ-ઓક્વીજન લાય ુ બાગ-1
લાયન
નભસ્કાય મભત્રો
ુ ી ફનાલટ " ભાાં આલતી
અશી અભે આના ભાટે મલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ધોયણ -8 ના વેભ -2 ના પ્રથભ પ્રકયણ "લાયન
પ્રવ ૃમતઓ રાવ્મા છીએ.જે મળક્ષક મભત્રો અને મલદ્યાથીઓને ઉમોગી થળે.

ુ ી ફનાલટ "
"લાયન
ુ ી ફનાલટ
1-ઓક્ક્વજન લાયન
ુ શોલ્ડય,ભીણફતી,અગયફતી,દીલાવીની ેટી
વાધનો -કવની ,ટેસ્ટ ટયફ
દાથથ -ોટેમળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4)

યીત 1-એક કવની રો.
2-તેભાાં ોટેમળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) નો થોડો ભ ૂકો નાખો
ુ શોલ્ડયલડે કડી ભીણફતી લડે તળમેથી ગયભ કયો
3-તે કવનીને ટેસ્ટ ટયફ
4-કવનીભાાંનો ોટેમળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) ગયભ થતા તડ તડ અલાજ આલે છે .ોટેમળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4)
ન ાંુ ગયભીથી મલઘટન થઇ ઓક્ક્વજન લાય ુ ઉત્પ્ન થામ છે .

ુ ાાંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધ
ુ ી યાખી અલરોકન કયો
5-કવનીભાાં ધભ
ુ ાાંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધ
ુ ી યાખતા તે જ્મોત વાથે વગે છે .
અલરોકન -કવનીભાાં ધભ
મનણથમ -ોટેમળમભ ભેંગેનેટ (KMnO4) ને ગયભ કયતા તેન ાંુ મલઘટન થઇ ઓક્ક્વજન લાય ુ ઉત્પ્ન થામ
છે .ઓક્વીજન લાય ુ દશન ોક છે .
ુ ાાંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધ
ુ ી યાખતા તે જ્મોત વાથે વગે છે કાયણ કે
નોંધ -કવનીભાાં ધભ
ુ ા દશનભાાં ભદદરૂ થામ છે .ઓક્વીજન ની શાજયીભાાં અગયફતી ઝડથી અને
ઓક્વીજન લાય ુ વગતી લસ્તન

ુ ાાંમભાન અગયફતી થોડા વભમ સધ
ુ ી યાખતા તે જ્મોત વાથે
વયતાથી વગે છે .રયણાભે કવનીભાાં ધભ
વગે છે .
ુ ા બૌમતક ગણ
ુ ધભો
* ઓક્વીજન લાયન
1-તે યાં ગશીન,ગાંધશીન અને સ્લાદશીન લાય ુ છે .
2-તે ાણીભાાં અલ્ દ્રાવ્મ છે .
3-તે દશન ોક લાય ુ છે .
4-તે ભ ૂયા કે રાર રીટભવ ત્ર ય અવય કયતો નથી.તેથી તે રીટભવ ત્ર પ્રત્પમે તટસ્થ છે .
ુ ા ઉમોગો
* ઓક્વીજન લાયન
1-લથતાયોશણ કયનાયા લથતાયોશકો અને ઊંડા ાણીભાાં ડૂફકી ભાયનાયા ભયજીલા શ્વાવભાાં રેલા ઓક્ક્વજનના
મવરીન્ડય વાથે યાખે છે .
ુ ોમનમા અને પેપવાના યોગના દયદીઓને શ્વાવની તકરીપ દૂ ય કયલા ઓક્ક્વજન લાલાભાાં આલે છે .
2-ન્યભ
3-ઊચ ાંુ તાભાન ભેલી ળકામ તેલી ઓક્ક્વ - શાઇડ્રોજન અને ઓક્ક્વ - એમવરટળરન જ્મોત ઉત્પન્ન કયલા ભાટે
ઓક્ક્વજનનો ઉમોગ થામ છે .(આ જ્મોતની ભદદથી કાી તેભજ વાંધી ળકામ છે )
4-શલાભાાં યશેરો ઓક્ક્વજન વજીલોના શ્વવનભાાં અને દાથોના દશાનભાાં ઉમોગી થામ છે .(ાણીભાાં
ઓગે રો ઓક્ક્વજન જચય પ્રાણીઓના શ્વવનભાાં ઉમોગી છે .)
5-નાઈટ્રીક એવીડ અને વલ્પયરુ યક એવીડ જેલા યવામણો ના ઉત્પાદન ભાાં ઓક્વીજન જરૂયી છે .
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