8. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Пштећеое пзпнскпг пмптача(пбрада)
- Пзпн (П3) је гас бледпплаве бпје, трпатпмни пблик кисепника (Оᵌ), шији мплекул уместп
упбишајена два, има три атпма пвпг хемијскпг елемента. Настаје у гпроим слпјевима атмпсфере
ппд снажним дејствп ултраљубишастпг зрашеоа кпје дплази са Сунца. Једнпставнп пбјащоенп,
суншевп зрашеое разбија “нпрмалне” (двпатпмске) мплекуле кисепника, птпущтајући слпбпдне
атпме, пд кпјих се неки везују са другим мплекулима кисепника кпји нису разлпжени, стварајући
мплекуле пзпна. На пвај нашин се ствара пкп 90% пзпна у атмпсфере. Тп се дещава на висини
између 15-55 км изнад ппврщине Земље у слпју атмпсфере кпји се назива стратпсфера.
Ппстпји и пзпн у нижим слпјевима атмпсфере, ташније у трпппсфери. Овај приземни пзпн је за
разлику пд пнпг у вищем слпју атмпсфере, врлп щтетан. Ппследица је емисија издувних гаспва
впзила и других антрпппгених извпра. Саставни је деп градскпг смпга (лпсанђелескпг типа) и
изазива дисајне прпблеме кпд људи, дпк кпг биљака изазива низ пщтећеоа.
- Пзпнски пмптач је слпј у дпоем слпју стратпсфере, кпји садржи релативнп виспке кпнцентрације
пзпна, дебљине је некпликп милиметара, али тп варира у зависнпсти пд лпкације и гпдищоег
дпба. Овај слпј апспрбује 93-99% Суншеве светлпсти виспких фреквенција, кпја је щтетна за живи
свет на Земљи ( УВ зрашеое). Без пзпнскпг пмпташа не би ппстпјап живпт на Земљи.
- Пзпнске рупе су места на кпјима је пзпнски пмпташ пщтећен и прплази вище УВ зрашеоа, пвај
назив није пптпунп адекватан, јер се ради п истаоеоу слпја, а не п оегпвпм пптпунпм изпстанку.
- Супстанце кпје пштећују пзпн (а кпје су прпизвпд људских активнпсти) назване заједнишким
именпм ПДС (ozone depleting substances ). У оих спадају фрепни (збринп име за вище врста гаспва
кпји у разлишитим пблицима садрже хлпр, флупр и угљеник – скраћенице за најважније типпве
фрепна су CFC и HCFC), халпни (најшещће се кпристе у апаратима за гащеое ппжара), метилбрпмид (кпристи се у ппљппривреди кап пестицид), разлишите врсте раствараша.

- Фрепн , гас кпји се налази у бпшицама са распрщивашима, расхладним уређајима, средствима за
шищћеое, стирпппру, када се пслпбпди и дпспе у атмпсферу, на пдређенпј висини, пслпбађа хлпр
кпји разграђује пзпн и настају пзпнске рупе.
- Дан 16. септембар прпглащен је међунарпдним данпм защтите пзпнскпг пмпташа, а пбележава се
пд 1994. гпдине. Овај датум је изабран јер је бащ на тај дан 1987. гпдине пптписан Мпнтреалски
сппразум.
- Ппследице ппјачанпг УВ зрачеоа:
1. Разлишити пблици рака кпже

2. Убрзп стареое кпже
3. Обпљеое пшију- катаркта
4. Слабљеое имунпг система шпвека и живптиоа
5. Мпже дпвести дп мутације генетскпг материјала
-Мере заштите пд ппјачанпг УВ зрачеоа:
1. Кприщћеое крема са виспким фактпрпм защтите
2. Нпщеое щещира и светле лагане пдеће
3. Нпщеое напшара са УВ фактпрпм
4. Не излагати се Сунцу тпкпм лета у перипду пд 12 -13.30 шаспва
5. За пдржаваое дпмаћинстава треба пдабрати прпизвпде са натписима toxic free или
прирпдни прпизвпди
6.

При избпру дезпдпранаса, лакпва за кпсу и слишних спрејева нащ избпр би требалп да
буду пни са пзнакама ozone friendly, кпји пзнашавају да пни немају щтетне CFC-e.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (104-106)
Видеп материјал:
https://www.youtube.com/watch?v=JmBydUxhExc&list=PLxl6mqrIwO9KlMoIiXMkoCknm8UiZyOzy&ind
ex=16
Презентација : https://www.slideshare.net/kolemajstor123/ozonski-omotac-45672331
https://www.slideshare.net/plavaplaneta/ozonski-omotac
ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа:
1. Шта је пзпн?
2. Шта је пзпнски пмпташ?
3. Кпје су ппследице ппјаве пзпнских рупа?
4. Кпје супстанце пщтећују пзпнски пмпташ?

5. Кпје су мере защтите пд ппјашанпг УВ зрашеоа?
Одгпвпре написати у Wordu или у свесци (сликати и прпследити). Овај материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 25.03.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

НАППМЕНА:
Задати прпјекат се ппмера за крај прве недеље априла и уместп рада у групи, свакп пд вас ће
сампсталнп урадити задатак и прпследити га на мпј мејл vesnabiologijaosvd@gmail.com. Прпјекат
мпже бити урађен кап PowerPoint презентација или у Wordu са фптпграфијама.
Прпјекат ће бити пцеоен.

