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T E M A T A  A P R A K S T S

O G Ļ Ū D E Ņ R a Ž U  R E a k C I J a S

Dabā ogļūdeņraži ir sastopami naftā un dabasgāzē, kā arī akmeņogļu pārstrādes 
produktos. Ogļūdeņraži ir nozīmīgs enerģijas ieguves avots un izejviela citu organis-
ko vielu sintēzē, kuras pamatā ir daudzveidīgas ogļūdeņražu reakcijas. 

Skolēni pamatskolā ir apguvuši vispārīgas zināšanas par ogļūdeņražu sastāvu un 
degšanas procesiem, zina naftas un dabasgāzes un to pārstrādes produktu izmanto-
šanas iespējas.

Tematā skolēni apgūst praktiski nozīmīgākās ogļūdeņražu reakcijas – aizvietoša-
nās, pievienošanas un atšķelšanas reakcijas, apraksta tās ar ķīmisko reakciju vienā-
dojumiem un vizualizē ar modeļiem. Skolēniem veidojas izpratne par sakarību starp 
dažādiem ogļūdeņražiem un ogļūdeņražu pārvērtību praktisko nozīmi. 

Tematā skolēni risina aprēķinu uzdevumus – nosaka organiskās vielas ķīmisko 
formulu pēc ziņām par tās sadegšanas produktiem; veic aprēķinus pēc termoķī-
miskajiem reakciju vienādojumiem vai pēc aprēķiniem uzraksta degšanas reakciju 
vienādojumus. 

Skolēni analizē akmeņogļu, dabasgāzes un naftas kā kurināmā avotu priekš ro-
cības un trūkumus un argumentē savu viedokli.

Latvijā kļūst arvien aktuālākas vides problēmas, kas ir saistītas ar naftas produktu 
patēriņa palielināšanos. Skolēniem tiek piedāvāta eseja sava viedokļa izteikšanai par 
aktuālām problēmām – naftas produktu patēriņu un vides piesārņojuma samazinā-
šanas iespējām. 

Temata apguvē veiksmīgi var izmantot diskusijas metodi, lai analizētu cilvēka rī-
cību naftas, dabasgāzes un akmeņogļu izmantošanā saistībā ar to krājumu izsīkšanu, 
kā arī ar vides piesārņojuma palielināšanos.

OGĻŪDEŅRAŽU REAKCIJAS
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ĶĪMIJA 11. klase

C E Ļ V E D I S

Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti

St
a

N
D

a
Rt

Ā

Nosaka ķīmiskās reakcijas veidu pēc 
reaģējošo vielu sastāva pārmaiņām, 
pēc virzības, pēc reakcijas 
siltumefekta, pēc oksidēšanas 
pakāpes izmaiņām.

Izprot vielu ķīmiskās pārvērtības 
un apraksta tas ar molekulārajiem, 
jonu un elektronu bilances 
vienādojumiem.

veic aprēķinus un parāda 
aprēķinu gaitu, izmantojot 
fizikālo lielumu apzīmējumus, 
atbilstošas mērvienības, 
vispārīgās formulas, ķīmiskās 
analīzes datus, ķīmisko 
un termoķīmisko reakciju 
vienādojumus, ķīmisko 
pārvērtību stehiometriskās 
shēmas un ķīmijas pamatlikumus.

Formulē secinājumus, 
pamatojoties uz problēmas 
risinājumā vai eksperimentā 
iegūtajiem datiem 
(pierādījumiem), atbilstīgi 
izvirzītajai hipotēzei.

analizē aktuālas vides 
problēmas latvijā un 
pasaulē, kas saistītas 
ar vielu un materiālu 
izmantošanu un apzinās 
dabas resursu (ūdens, 
naftas, rūdu, koksnes) 
saprātīgas lietošanas 
nepieciešamību.

PR
O

G
Ra

M
M

Ā

klasificē ogļūdeņražu reakcijas•	  
(aizvieto šanās reakcijas, pievieno
šanas reakcijas, atšķelša nas 
reakcijas).

Izprot ogļūdeņražu reakcijas •	
(deg šanu, piesātināto ogļūdeņ
ražu halogenēšanu, dehi
drogenēšanu, nepiesā tinā
to simetrisko ogļūdeņražu 
hidrogenēšanu, hidratē ša nu, 
halogenēšanu, halo gēn ūdeņražu 
pievienošanu) un apraksta tās ar 
ķīmisko reakciju vienādojumiem. 

•	
Izprot ogļūdeņražu sav star•	
pējo saikni un tās nozīmi vielu 
iegūšanā, pārvērtības apraksta ar 
ķīmisko reakciju vienādojumiem. 

atrod vielas ķīmisko for mulu •	
pēc informācijas par sadeg
šanas produktiem.
veic aprēķinus pēc termoķī•	
mis kajiem vienādojumiem 
un pēc aprēķiniem uzraksta 
vielu degšanas termoķī miskos 
vienādojumus.

Formulē secinājumus •	
par etilēna iegūšanu un 
īpašībām, pamatojoties uz 
eksperimenta novērojumu.

analizē informāciju •	
par naftas resursu 
samazināšanās 
problēmu, naftas pro
duktu patēriņa pieau
gumu un vides piesār
ņojuma palielinā ša nos 
un argumentē savu 
viedokli.
analizē akmeņogļu, •	
dabasgāzes un naftas 
produktu kā kurināmā 
avotu priekš ro cības un 
trūkumus un argumentē 
savu viedokli.

St
U

N
D

Ā

VM. Ogļūdeņražu ķīmisko reakciju 
klasifikācija.

Vizualizēšana.
SP. Ogļūdeņražu pievienošanas un 
aizvietošanās reakcijas.

VM. Ogļūdeņražu pievienošanas un 
aizvietošanās reakcijas.

KD. Ogļūdeņražu ķīmiskās reakcijas.

KD. Aprēķini pēc termoķīmiskajiem 
vienādojumiem.

Demonstrēšana.
D. Etilēna iegūšana un īpašības.

kD. Naftas produktu 
patēriņa pieaugums 
un vides piesārņojuma 
palielināšanās.

O G Ļ Ū D E Ņ R a Ž U  R E a k C I J a S
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Sasniedzamais rezultāts I II III

Klasificē ogļūdeņražu 
reakcijas (aizvietošanas 
reakcijas, pievienošanās 
reakcijas, atšķelšanas 
reakcijas).

Nosaki ķīmiskās reakcijas veidu (aizvietošanas 
reakcijas, pievienošanās reakcijas, atšķelšanas 
reakcijas) pēc ķīmiskās reakcijas apraksta!

Metāns reaģē ar hloru, rodas hlormetāns un a. 
hlorūdeņradis.

Etēns reaģē ar bromu, rodas dibrometāns.B. 

No etāna iegūst etīnu un ūdeņradi.C. 

Etēns reaģē ar ūdens tvaiku, rodas etanols.D. 

Pēc dotā reakcijas vienādojuma nosaki ķīmiskās 
reakcijas veidu!

Ca) 2H4 + HBr → C2H5Br 

Cb) 6H14 t°  C6H6 + 4H2

Cc) 3H8 + Cl2 → C3H7Cl + HCl 

Cd) 3H6 + H2O → C3H7OH 

Izveido ogļūdeņražu reakciju klasifikācijas 
shēmu ar piemēriem! Uzraksti ķīmisko reakciju 
vienādojumus katram ogļūdeņražu reakcijas 
veidam!

Izprot ogļūdeņražu 
reakcijas un apraksta 
tās ar ķīmisko reakciju 
vienādojumiem.

Nosaki procesu, ko attēlo ķīmiskās reakcijas 
vienādojums: halogenēšanu, hidratēšanu, 
degšanu vai hidrogenēšanu!
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q 
C2H4 + H2 → C2H6 
C3H6 + Cl2 → C3H6Cl2 
C3H6 + H2O → C3H7OH 
Izvieto koeficientus dotajā ķīmiskās reakcijas 
shēmā! 
C6H14 + O2 → CO2 + H2O + Q

Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumus 
ogļūdeņražu reakcijām:

etēns reaģē ar ūdeni;a) 

propāns reaģē ar bromu;b) 

no etīna iegūst etēnu;c) 

no metāna iegūst etīnu;d) 

no propēna iegūst 1,2dihlorpropānu;e) 

sadedzinot etēnu, rodas oglekļa(Iv) oksīds f ) 
un ūdens.

1. 1,2dihloretāns ir labs organisko vielu 
šķīdinātājs. Uzraksti ķīmisko reakciju 
vienādojumus diviem atšķirīgiem tā iegūšanas 
veidiem! 
Novērtē, kas kopīgs un kas atšķirīgs šajās 
reakcijās!

2. Bromējot metānu, rodas produktu maisījums, 
kura sastāvā ir brommetāns, dibrommetāns, 
tribrommetāns un tetrabrommetāns. Izskaidro 
to, savu atbildi pamatojot ar ķīmisko reakciju 
vienādojumiem!

Izprot ogļūdeņražu 
savstarpējo saikni un tās 
nozīmi vielu iegūšanā, 
pārvērtības apraksta 
ar ķīmisko reakciju 
vienādojumiem.

Nosaki, kurš reakcijas vienādojums atbilst šajā 
pārvērtību virknē dotajām pārvērtībām! Uz 
bultiņas pārvērtību virknē uzraksti atbilstošās 
ķīmiskās reakcijas burtu!
CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH

2CHa) 4 t°  C2H2 + 3H2 

CH═CH + Hb) 2 → C2H4

Cc) 2H2 + 2H2 → C2H6

CHd) 2═CH2 + HOH → C2H5OH

Papildini pārvērtību virkni, ierakstot tajā 
nepieciešamo ogļūdeņražu molekulformulas 
jautājuma zīmes vietā! Uzraksti ķīmisko reakciju 
vienādojumus pārvērtībām! 
C4H6 → ? → ? → C4H9Cl?

Izvēlies alkānu un izveido pārvērtību virkni 
pentanola (C5H11OH) iegūšanai! Uzraksti 
pārvērtību ķīmisko reakciju vienādojumus!

Atrod vielas ķīmisko 
formulu pēc informācijas 
par sadegšanas 
produktiem.

Sadedzinot 1 mol ogļūdeņraža, ieguva 
5 mol oglekļa(Iv) oksīda un 4 mol ūdens. 
Ogļūdeņraža molmasa ir 68 g/mol. aprēķini 
gāzes molekulformulu!

Sadedzinot 61,2 g ogļūdeņraža, ieguva 
187 g oglekļa(Iv) oksīda un 91,8 g ūdens. 
Ogļūdeņraža molmasa ir 72 g/mol. kāda ir vielas 
molekulformula?

Sastādi aprēķina uzdevumu ogļūdeņraža 
(piemēram, propāna) formulas noteikšanai, ja 
dota sadedzinātā ogļūdeņraža masa, iegūtais 
oglekļa (Iv) oksīda tilpums, ūdens masa un 
ogļūdeņraža relatīvais blīvums pret ūdeņradi! 
atrisini uzdevumu!

U Z D E V U M U  P I E M Ē R I
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Sasniedzamais rezultāts I II III

Veic aprēķinus pēc 
termoķīmiskajiem 
vienādojumiem 
un pēc aprēķiniem 
uzraksta vielu degšanas 
termoķīmiskos 
vienādojumus.

Propāna degšanas termoķīmiskais vienādojums 
ir C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + 2220 kJ 
aprēķini, cik molu propāna sadedzināts, ja iegūti 
1110 kJ siltuma!

1. Metāna sadegšanas siltums ir 880 kJ/mol. 
aprēķini, cik litru metāna jāsadedzina, lai 
iegūtu 440 kJ siltuma!

2. Uzraksti propāna degšanas termoķīmisko 
vienādojumu, ja zināms, ka, sadedzinot 11 g 
propāna, ieguva 555 kJ siltuma!

lai paaugstinātu 1 l ūdens temperatūru par 
10 °C patērēja 1,5 l metāna sadegšanas 
siltumu. Pēc teorētiskiem aprēķiniem 1 l ūdens 
temperatūras paaugstināšanai par 10 °C 
nepieciešams 42 kJ enerģijas. ar aprēķiniem 
pamato, vai praktiskais metāna patēriņš sakrīt ar 
teorētiski aprēķināto! 
Metāna sadegšanas reakcijas siltumefekts 
ir 880 kJ. Ja aprēķinos konstatē nesakritību, 
izskaidro tās iespējamos iemeslus!

Zina dabīgos 
ogļūdeņražu ieguves 
avotus un analizē 
informāciju par 
akmeņogļu, dabasgāzes, 
naftas un tās pārstrādes 
produktu izmantošanas 
iespējām. 

1. Papildini teikumus ar dabīgo ogļūdeņražu 
avotu nosaukumiem – akmeņogles, dabasgāze, 
nafta !

………………… un …………………… a. 
izmanto par kurināmo. 

Benzīns ir galvenais ………………… B. 
pārstrādes produkts. 

krekinga procesā no ………………… C. 
iegūtās gāzes izmanto ķīmiskajā 
rūpniecībā.

2. Izmantojot tabulā “Naftas pārstrādes produkti” 
doto informāciju (k_11_UP_07_P1), nosauc 
rūpniecības nozares, kurās nepieciešami 
naftas pārstrādes produkti! 

1. Izmantojot tabulā “Dažādu kurināmā 
veidu īpatnējais sadegšanas siltums” doto 
informāciju, izvēlies kurināmo privātmājas 
apkurei! Pamato, kāpēc!

kurināmā veids Siltuma daudzums, kJ/kg

akmeņogles 33000

Dabasgāze 50000

koksne 15000

kūdra 17000

Dīzeļdegviela 42000

(D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ķīmija ar ievirzi 
bioķīmijā. R: ”Zvaigzne ABC”, 1996., 99. lpp.)

2. Izmantojot tabulā “Naftas pārstrādes produkti” 
doto informāciju (k_11_UP_07_P1), paskaidro, 
kāpēc nepieciešama naftas pārstrāde?

Izveido domu karti “Dabīgo ogļūdeņražu 
pārstrādes produkti un to izmantošanas 
iespējas”!

Analizē informāciju 
par naftas resursu 
samazināšanās 
problēmu, naftas 
produktu patēriņa 
pieaugumu un 
vides piesārņojuma 
palielināšanos un 
argumentē savu 
viedokli.

1. Izlasi tekstu “vai izsīkst naftas resursi?”  
(k_11_UP_07_P2), atbildi uz jautājumu – vai 
naftas resursi patiešām izsīkst!  

2. Izlasi tekstu “ Naftas produktu piesārņojums 
Inčukalnā” (k_11_UP_07_P3) un atbildi uz 
jautājumiem! 

kādi fakti liecina par naftas produktu radīto a. 
piesārņojumu?

kas varēja radīt piesārņojumu? B. 

1. Izlasi tekstu “vai izsīkst naftas resursi?”  
(k_11_UP_07_P2) un atbildi uz jautājumiem! 

kādi fakti liecina, ka naftas resursu vēl a. 
pietiks vairākiem gadu desmitiem? 

kādas jaunas tendences parādās naftas B. 
resursu apgūšanā? 

2. Izlasi tekstu “kuģa “Golden Sky” avārija”  
(k_11_UP_07_P3) un atbildi uz jautājumiem! 

kāpēc ūdens piesārņojums ar naftas a. 
produktiem ir bīstams?

kā novērst radīto piesārņojumu?B. 

1. Izlasi tekstus “vai izsīkst naftas resursi?” un 
“Naftas patēriņš” (k_11_UP_07_P2)!
Iesaki savu risinājumu naftas resursu 
apsaimniekošanas problēmai pasaulē! 

2. Izlasi tekstus “ Naftas produktu piesārņojums 
Inčukalnā”, “kuģa “Golden Sky” avārija”  
(k_11_UP_07_P3) un prognozē naftas 
produktu piesārņojuma radītās iespējamās 
sekas!
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Sasniedzamais rezultāts I II III

Izprot ogļūdeņražu un 
to halogēnatvasinājumu 
pareizas lietošanas 
nosacījumus sadzīvē, 
lauksaimniecībā, 
rūpniecībā un medicīnā.

atzīmē apgalvojuma patiesumu, apvelkot atbildi 
jā vai nē!

Insekticīdi – kukaiņu apkarošanas līdzekļi nav a. 
kaitīgi cilvēkam – jā/nē.

Strādājot ar ogļūdeņražu B. 
halogēnatvasinājumiem, jālieto 
aizsargmaska – jā/nē.

Hloroformu kā anestēzijas līdzekli lieto C. 
medicīnā – jā/nē.

Freoni kaitīgi ietekmē ozona slāni – D. jā/nē.

Benzīna tvaiku ieelpošana ir bīstama cilvēka E. 
dzīvībai – jā/nē.

Izvēlies vienu halogēnatvasinājumu, raksturo tā 
lietošanu un nepareizas lietošanas ietekmi uz 
vidi!

Izvēlies halogēnatvasinājumu, kuru izmanto 
sadzīvē, lauksaimniecībā, rūpniecībā vai 
medicīnā! Uzraksti instrukciju, kā pareizi lietot 
līdzekli, kura galvenā sastāvdaļa ir tavs izvēlētais 
halogēnatvasinājums, ņemot vērā drošības 
noteikumus!

Analizē akmeņogļu, 
dabasgāzes un naftas 
produktu kā kurināmā 
avotu priekšrocības un 
trūkumus un argumentē 
savu viedokli. 

1. Izmantojot 1. tabulā (k_11_UP_07_P4) doto 
informāciju, nosaki, kuru kurināmā veidu 
sadedzinot, radīsies:

lielāks atmosfēras piesārņojums ar sēra a) 
oksīdiem,

lielāks atmosfēras piesārņojums ar slāpekļa b) 
oksīdiem,

mazāks piesārņojums ar sēra un slāpekļa c) 
oksīdiem!

2. Izmantojot 2. tabulā (k_11_UP_07_P4) 
doto informāciju, nosaki kurināmā veidu ar 
vismazāko sadegšanas siltumu un kurināmā 
veidu ar vislielāko sadegšanas siltumu!

1. Izmantojot 1. tabulā (k_11_UP_07_P4) 
doto informāciju, nosaki, kuru kurināmā 
veidu sadedzinot, radīsies vairāk atmosfēras 
piesārņojuma? Paskaidro, kāpēc!

2. Izmantojot 2. tabulā (k_11_UP_07_P4) doto 
informāciju, nosaki, sadedzinot kura kurināmā 
veida 1 tonnu, var iegūt lielāku siltuma 
daudzumu? Pamato atbildi!

Izmantojot 3. tabulā (k_11_UP_07_P4) doto 
informāciju, prognozē dažādu kurināmā veidu 
izmantošanas priekšrocības un trūkumus!88
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Vārds uzvārds klase datums

K_11_SP_07_P1

OGļūDEņRAžU pIEVIENOŠANĀS UN AIZVIETOŠANAS 
REAKCIJAS
1. uzdevums

Aizpildi tabulu!

Reaģējošās 
vielas

Ķīmiskās reakcijas vienādojums (vielu 
pieraksts struktūrformulu veidā)

Ķīmiskās reakcijas vienādojums (vielu 
pieraksts molekulformulu veidā)

Ķīmiskās reakcijas 
veids

Etēns + hlors

Etīns + hlors

Etāns+ hlors
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K_11_SP_07_P1 

2. uzdevums
Pabeidz ķīmisko reakciju shēmas! Nosaki ķīmiskās reakcijas veidu!

Ķīmiskās reakcijas vienādojums (reakcijas produktus raksti saīsināto 
struktūrformulu veidā)

Ķīmiskās reakcijas veids

CH3−CH═CH2 + H2 →

CH3−CH═CH−CH3 + Br2 →

CH3−CH2−CH3 + Br2 →

CH2═CH2 + HCl →

CH2═CH2 + HOH →
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NAFTAS pARSTRĀDES pRODUKTI
1. uzdevums

Izmantojot tabulā “Naftas pārstrādes produkti” doto informāciju, nosauc rūpniecības nozares, kurās nepiecieša-
mi naftas pārstrādes produkti!

2. uzdevums
Izmantojot tabulā “Naftas pārstrādes produkti” doto informāciju, paskaidro, kāpēc nepieciešama naftas 

pārstrāde!

Frakcija Viršanas 
temperatūru 
intervāls, °C

Oglekļa atomu 
skaits molekulā

Lietošana

Pārstrādes 
gāzes

Zemāk par 40 1 - 4 Kurināmais, sašķidrinātās gāzes iegūšanai

Vieglais 
benzīns

40 - 140 5 - 10
Transportlīdzekļu degviela, izejviela ķīmiskajām 
sintēzēm

Smagais 
benzīns

140 - 180 8 - 12 Izejviela ķīmisko vielu un plastmasu ieguvei

Petroleja 180 – 250 10 - 16
Lidmašīnu degviela, izejmateriāls ķīmisko vielu 
sintēzēm

Vieglā 
dīzeļdegviela

250 - 300 14 - 20
Degviela dīzeļvilcieniem un smagajiem 
automobiļiem, izejviela ķīmisko vielu un plastmasu 
sintēzēm

Smagā 
dīzeļdegviela

300 – 340 20 - 30 Degviela kuģiem un rūpnīcām, centrālapkurei

Bitums Augstāk par 340 Vairāk par 25 Materiāls ceļu un jumtu segumiem

(B. Makdjuels. Dabaszinību kurss vidusskolai. Ķīmija, 37. lpp.)
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NAFTAS RESURSU SAMAZINĀŠANAS pROBLĒMA UN NAFTAS 
pRODUKTU pATĒRIņA pIEAUGUMS
1. uzdevums

Izlasi tekstu “Vai izsīkst naftas resursi?” un atbildi uz jautājumiem! 
Kādi fakti liecina, ka naftas resursu vēl pietiks vairākiem gadu desmitiem? A. 
Kādas ir jaunas tendences naftas resursu apgūšanā?B. 

2. uzdevums
Izlasi tekstu “Vai izsīkst naftas resursi?”! Vai patiešām izsīkst naftas resursi? 

3. uzdevums
Izlasi tekstus “Vai izsīkst naftas resursi?” un “Naftas patēriņš”! Iesaki savu risinājumu naftas resursu apsaimnieko-

šanas problēmai pasaulē!

VAI IZSĪKST NAFTAS RESURSI?
Izplatīts ir viedoklis, ka naftas resursiem draud strauja izsīkšana, savukārt pasaules ekonomikai – krīze. Paši 

naftas nozares uzņēmumi gan uzskata gluži pretēji – cilvēce patlaban ir apguvusi tikai daļu no vieglāk pieejama-
jiem resursiem, bet tehnoloģiju attīstība padara pieejamus arvien jaunus resursus, tāpēc vēl vairākus gadu desmitus 
pasaulei naftas izsīkšana nedraud. Naftas uzņēmumi uzsver, ka ļoti lielas perspektīvās teritorijas vēl ir neizpētītas. 
Pārliecinošs piemērs tam ir bijusī PSRS, kas, neraugoties uz gigantisko ieguves apjomu, veicot intensīvu ģeoloģisko 
izpēti, ik gadu savu resursu bāzi pat palielināja. Vienlaikus ļoti apjomīgas teritorijas, piemēram, Krievijas šelfs un 
Austrumsibīrija, ir palikušas gandrīz neizpētītas, tāpēc Krievija joprojām tiek uzskatīta par vienu no perspektīvāka-
jām naftas ražotājām. Līdzīgā situācijā ir arī Irāka – 90% tās teritorijas var uzskatīt par neizpētītu. Visā pilnībā nav 
izpētīta arī Saūda Arābija. Ļoti plašas iespējas paver arī tā sauktie netradicionālie resursi, piemēram, gigantiskās liela 
blīvuma naftas iegulas Kanādā un Venecuēlā. Tehnoloģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ tās līdz šim tika apgūtas 
ļoti gausi, tomēr pēdējo gadu laikā, kāpjot naftas cenai, interese par tām ir būtiski augusi.

http://www.republika.lv

NAFTAS pATĒRIņŠ
Kopumā ASV, kuru apdzīvo 295,7 miljoni iedzīvotāju, 2005. gadā patērēja vidēji 20,8 miljonus barelu naftas 

diennaktī jeb gandrīz ceturto daļu no globālā naftas patēriņa. Eiropas Savienība, kuru kopumā apdzīvo 457,5 miljoni 
iedzīvotāju, 2005. gadā ir patērējusi vidēji 14,72 miljonus barelu naftas diennaktī. Latvijā naftas patēriņš 2005. gadā 
sasniedza 25 tūkstošus barelu diennaktī jeb aptuveni 0,03% globālā naftas patēriņa.

Ja Ķīnai izdotos sasniegt savu izvirzīto mērķi un panākt, lai ikvienai ķīniešu ģimenei ir pa automašīnai, Ķīnas 
patēriņš kļūtu līdzvērtīgs visas pasaules pašreizējam patēriņam – aptuveni 85 miljoniem barelu naftas diennaktī.

http://www.republika.lv
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NAFTAS pRODUKTU RADĪTĀ VIDES pIESĀRņOJUMA 
pALIELINĀŠANĀS
1. uzdevums

Izlasi tekstu “ Naftas produktu piesārņojums Inčukalnā” un atbildi uz jautājumiem! 
Kādi fakti liecina par naftas produktu radīto piesārņojumu?A. 
Kas varēja radīt piesārņojumu?B. 

2. uzdevums
Izlasi tekstu “Kuģa “Golden Sky” avārija” un atbildi uz jautājumiem! 

Kāpēc ūdens piesārņojums ar naftas produktiem ir bīstams?A. 
Kā novērst radīto piesārņojumu?B. 

3. uzdevums
Izlasi tekstus “ Naftas produktu piesārņojums Inčukalnā” un “Kuģa “Golden Sky” avārija” un prognozē naftas 

produktu piesārņojuma radītās iespējamās sekas!

NAFTAS pRODUKTU pIESĀRņOJUMS INčUKALNĀ
Lai gan pēc Inčukalna iedzīvotāju sūdzību saņemšanas tika konstatēta tikai viena piesārņota teritorija, pašlaik 

Inčukalna apkārtnē ar naftas produktiem piesārņoto vietu skaits mērāms simtos.
VVD eksperti turpina veikt pārbaudes. Līdzšinējās analīzes liecina, ka naftas piesārņojums, iespējams, ir sešus 

līdz 15 gadus vecs. Konstatētais piesārņojums ir veidojies vēsturiski un to, visticamāk, radījuši vairāki objekti. Iespē-
jams, ka naftas piesārņojums nācis no gudrona dīķiem, jo tie atrodas tālu no piesārņotajām vietām. 
Piesārņoto vietu attīrīšana tuvākajā laikā nav paredzēta. Inčukalna apkārtnes iedzīvotājiem joprojām nāksies sadzī-
vot ar piesārņoto ūdeni. Par dzeramo ūdeni sūdzas Plānupes, Medņu, Pļavas un Sakas ielā mītošie, jo uzskata, ka no 
piemājas dziļurbumiem varot dabūt tikai naftu. Iedzīvotāju versijas par piesārņojuma avotu esot dažādas: vieni visā 
vaino trīs kilometru attālumā esošos gudrona dīķus, citi – ārvalstu uzņēmumu, kas ierīkojis rūpnīcu bijušajā Inču-
kalna MRS teritorijā. Kāds mājas saimnieks no savas akas burkā nedaudz ietecinājis šķidrumu, un, iemetot tur dego-
šu papīru, šķidrums aizdedzies zeltainām liesmām – smaka atgādinājusi sen aizmirsto petrolejas lampiņas smārdu.  

(Pēc LETA ziņojuma 12. 10. 2007)

KUģA “GOLDEN SKy” AVĀRIJA
2007. gada 15. janvārī Kipras sauskravas kuģis “Golden Sky”, kas ar 25 000 tonnām minerālmēslu atradās ceļā no 

Ventspils uz Indiju, netālu no Staldzenes bākas uzsēdās uz sēkļa. NBS Jūras spēku un Gaisa spēku pārstāvji aktīvi 
iesaistījās kuģa apkalpes glābšanas darbos un kuģa atbrīvošanā no kravas un naftas produktiem.

Pēc Kipras kuģa “Golden Sky” avārijas Mazirbes apkārtnē atrasti izskaloti naftas produkti, piekrastē tika manīti 
arī ar naftas produktiem nosmērējušies putni. Iespējamais naftas produktu piesārņojums konstatēts ik pēc diviem 
trim metriem. Laika apstākļiem uzlabojoties, naftas produkti tika no tilpnēm izsūknēti. 

(Pēc: www.mod.gov.lv, 19.11.07.)
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AKMEņOGļU, DABASGĀZES UN NAFTAS pRODUKTU KĀ 
KURINĀMĀ AVOTU pRIEKŠROCĪBAS UN TRūKUMI
1. uzdevums 

Izmantojot 1. tabulā doto informāciju, nosaki, kuru kurināmā veidu sadedzinot, radīsies:
lielāks atmosfēras piesārņojums ar sēra oksīdiem,a) 
lielāks atmosfēras piesārņojums ar slāpekļa oksīdiem,b) 
mazāks piesārņojums ar sēra un slāpekļa oksīdiem! c) 

2. uzdevums 
Izmantojot 1. tabulā doto informāciju, nosaki, kuru kurināmā veidu sadedzinot, radīsies vairāk atmosfēras pie-

sārņojuma! Paskaidro, kāpēc!
1. tabula

Nr. Kurināmā veids Ķīmiskie elementi (w, %)

C H O N S

1. Brūnogles 68 5,3 25,2 1,0 0,5

2. Akmeņogles 83 5,0 9,4 1,6 1,0

3. Antracīts 92 3,8 1,3 2,0 0,9

(D.Cēdere.  J. Logins.  Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. R: ”Zvaigzne ABC”,1996., 100. lpp.)

3. uzdevums 
Izmantojot 2. tabulā doto informāciju, nosaki kurināmā veidu ar vismazāko sadegšanas siltumu un kurināmā 

veidu ar vislielāko sadegšanas siltumu!

4. uzdevums 
Izmantojot 2. tabulā doto informāciju, nosaki, sadedzinot kura kurināmā veida 1 tonnu, var iegūt lielāku siltuma 

daudzumu! Pamato atbildi!
 2. tabula

Nr. Kurināmā veids Siltuma daudzums, kJ/kg

1. Akmeņogles 33000

2. Dabasgāze 50000

3. Koksne 15000

4. Dīzeļdegviela 42000

5. Kūdra 17000

6. Benzīns 46000

(D.Cēdere.  J. Logins.  Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. R: ”Zvaigzne ABC”,1996., 99. lpp.)
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5. uzdevums 
Izmantojot 3. tabulā doto informāciju, prognozē dažādu kurināmā veidu izmantošanas priekšrocības un 

trūkumus!
3. tabula

Nr. Kurināmā veids Ķīmiskie elementi (w, %) Siltuma daudzums, kJ/kg

C H O N S

1. Brūnogles 68 5,3 25,2 1,0 0,5 20000

2. Akmeņogles 83 5,0 9,4 1,6 1,0 33000

3. Antracīts 92 3,8 1,3 2,0 0,9 35000

(D.Cēdere.  J. Logins.  Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. R: ”Zvaigzne ABC”,1996., 99.—100. lpp.)
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etILēnA IeGŪŠAnA un ĪPAŠĪbAs

uzdevums
Vēro demonstrējumu un izpildi uzdevumus!

1. uzdevums
Papildini secinājumus par etilēna iegūšanu un īpašībām, izmantojot dotos nosaukumus!
Ūdens; etanols; sērskābe; jodūdens; gaiss.

Etilēnu laboratorijā parasti iegūst no ........................, to karsējot ........................ klātbūtnē, kas nepieciešama 

..................... saistīšanai. Etilēna, tāpat kā metāna sadegšana ................... ir pilnīga, bet no metāna to var atšķirt, iz-

mantojot ............................... .

2. uzdevums
Etilēna iegūšana no etanola, to karsējot sērskābes klātbūtnē, notiek atbilstoši ķīmiskās reakcijas vienādojumam:

C 2H5OH → C2H4 + H2O
Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!

Etilēna reakcija ar jodūdenia) 

 .............................................................................................................................................................................................

Etilēna degšanaib) 

 .............................................................................................................................................................................................

3. uzdevums
Atbildi uz jautājumiem par etilēna iegūšanu un īpašībām!

Kāpēc etilēna iegūšanā no etanola nepieciešama sērskābe?a) 

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

Kāpēc tīrāku etilēnu var uzkrāt, izspiežot no mēģenes ūdeni?b) 

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

Kāpēc etilēnu no etāna var atšķirt, izmantojot jodūdeni?c) 

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................
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