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 מילכה ברקו גרש  © ליקוט ועריכה:   מהיסודות אל התרכובות

                                                                                                 18H8C   אוקטן

 קרי של הדלקינוזל המתקבל ממקטע "נמוך" של נפט גולמי, מרכיב ע 

                                                                                                        S4O2N18H16C    פניצילין בנזיל דוגמה:  -  אנטיביוטיקה

חומרים כימיים המיוצרים ע"י מיקרואורגניזמים )כגון פטריות, חיידקים(,                  

תרכובות אלו מסוגלות למנוע גידול  ידה מסחרי. או מיצרים במעבדה או בקנה מ

 של חיידקים או להרוס מערכות של חיידקים.  

                                                                                                             C₉H₈O₄   אספירין

 , נוגד קרישה ודלקותורדת חום להו וצק המשמש כתרופה לשיכוך כאבים חומר מ 

                                                                                                   O6H3C  אצטון

מתמוסס בקלות בין השאר במים, אתר וכוהל  יני. ינוזל חסר צבע, בעל ריח אופ

  במסיר לק ציפורניים,  בחיי היום יום הוא כרכיב  ומשמש בעצמו כממס חשוב.

 אך משתמשים בו גם בייצור פלסטיק, סיבים, תרופות, חומרי נפץ, מחיקת כתב  

                                                                                                 KCl  אשלגן כלורי

מעשיר אותה בחומרים  הקרקע   מלח לבן מוצק. מצוי בשפע בים המלח. דישון 

 הדרושים לצמחים. 

                                                                   C₄H₁₀O   י אתילידאתר 

 יני ימשמש לעיתים כמרדים, נוזל חסר צבע, דליק ובעל ריח אופ

                                                                                       C₄H₁₀    בוטאן

המתקבל ממקטעים גזיים של נפט גולמי או מפיצוח מקטעים כבדים יותר,   גז

 כלים( ניתן לנזלו בקלות. משמש בעיקר כדלק ביתי ) גז המ

                                                                                                4CaSO  גבס

 משמש בתעשיית המלט, צבעים, נייר, ויבוש של גזים ונוזלים בתעשייה

                                                                                                   3CaCO  ירג

 י, הנוצר מקונכיות של בעלי חיים ימיים. סידן פחמתצורה טבעית של 

                                                                                    C₃H₅N₃O₉   ניטרוגליצרין 

זלגור  וזל שמנוני צהוב ופעיל. חומר נפץ בעל עוצמה רבה. תערובת שלו עם קינ

   או עם נסורת מכונה דינמיט

                                                                                              C₁₀H₁₄N₂     יןניקוט

נוזל שמנוני, מצוי בעלי צמח הטבק. רעיל לבני אדם ) במיוחד למרבים  

 עורות ובהדברת חרקים. בעישון(ולבעלי חיים. משמש בעיבוד 
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                                                                                                       ₈H₁₀C   נפתלן 

מופיע בטמפרטורת החדר בצורת גבישים לבנים בעלי ריח חריף, החומר עובר  

החומר משמש כחומר   הוא מיוצר בעיקר על ידי זיקוק של זפת פחם.המראה, 

חיטוי וכן כחומר משמר לצורך שימורם של בדים, פרוות וכדומה מפגיעת עש.  

 סווג הנפתלן כחומר מסרטן והשימוש הביתי בו דועך.  21-במאה ה

                                                                                            NaCl נתרן כלורי  

מלחות טבעיות  מוצק לבן, שכיח במי ים, בת מלח שולחני( מלח בישול )

 מוצקים של סלעי מלח. מסיס במים. משמש כתבלין ולשימור מזון.  ובמשקעים

                                                                                  NaF  נתרן פלואורי

מוצק לבן, משמש כמרכיב בחרסינת אמייל, כגורם המונע תסיסה, כחומר  

 הדברה, ובכמויות זעירות כאמצעי חיטוי במי שתייה וכמוסף למשחת שיניים. 

                                                                                  2SrCl   סטרונציום כלורי

נמצא במשחות שיניים  . מוצק לבן, שימושי בזיקוקי דינור לקבלת להבה אדומה

 לשיניים רגישות. 

                                                                                  CO₂   פחמן דו חמצני

  גז בלתי דליק, חסר צבע וריח. נוצר ע"י בעירת פחמן בעודף חמצן. הוא נוצר  

חים לפחמימות בתהליך  גם בתהליך הנשימה. פחמן דו חמצני מוטמע בצמ

כגון   מסוימיםהפוטוסינתזה. בתעשייה הוא מתקבל כתוצר לוואי בתהליכים 

  מכונה קרח יבש(,  ) בהיותו מוצק    -תסיסה, או ביצור סיד. בין שימושיו: צינון 

 ע"י מטפים המכילים אותו( והפיכת משקאות לתוססים. כיבוי אש ) 

                                                                                         2SiO  צורן דו חמצני 

, קוורץ  חול בסיליקה. מוצק לבן קשה, בלתי מסיס. שכיח מאוד בטבע 

וסיליקטים. צורן דו חמצני מותך הוא חומר זגוגי המשמש במכשור מעבדתי  

 ובייצור זכוכית. 

                                                                                                              C₈H₁₀N₄O₂  קפאין 

מצוי בעלי תה, פולי קפה ומקורות צמחיים אחרים. משמש כחומר מעורר  

 ובתכשירים רפואיים שונים. 

                                                                                                           CH₄N₂O   שתנן 

 . מוצק לבן גבישי. שתנן הוא תוצר חילוף חומרים סופי בבעלי חיים ומצוי בשתן 

                                                                      C₆H₁₂O₆  בים" "סוכר ענ -גלוקוז

  ףוליחב  ה בר ת ובישח בעל ה, חד סוכר נפוץ בטבע. נוצר בתהליך הפוטוסינתז

התרכובת המרכזית המשמשת בתהליך הפקת האנרגיה ביצורים     ,ם ירמוחה

 ם. חיי

 מילכה ברקו גרש  © ליקוט ועריכה: 
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                                                                               3CaMg(CO) 2   דולומיט

מינרל לבן, צהוב או ורוד. שכיח באבני שיש וגיר. משמש כאבן בניין וכמקור  

 להפקת מגנזיום. 

                                                                                              O2H * 3O2Fe  חלודה

ההחלדה מתרחש בנוכחות  תוצאה של בליית ברזל והפיכתו לתחמוצת. תהליך 

 חמצן ולחות. 

                                                                                             3O2Fe  המטיט

מינרל בצבע אפור עד שחור. מרכיב של סלעי משקע ימיים, אגמיים ויבשתיים.  

 מקור חשוב להפקת ברזל. 

                                                                                           C    C₆H₈O₆ן ויטמי

הם חומרים אורגניים המצויים במיני מזון וחיוניים לתזונת האדם ובעלי   ויטמינים 

  Cויטמין  קוד מערכות שונות בגוף.  החיים. חוסר בוויטמינים גורם לליקוי בתפ

רקמות ועצמות יציבות, ושומר על  נחוץ ליצירת החלבון קולגן, המאפשר יצירת  

ידה הרבה ביותר בפלפל אדום, בפרי הדר ובפירות  מצוי במנימי הדם והשיניים. 

, אך הוא  Cשונים אחרים, בעגבניות, בירקות ירוקים ובכבד. גם חלב מכיל ויטמין  

   נהרס בתהליך הפסטור.

                                                                                              3O8H8C   ונילין

.  ני מזונותיבשמנים אתריים ובמ מוצק גבישי, בעל טעם ונילי אופייני שכיח

המקורות הטבעיים העיקריים הם פולי ונילה, שבהם נוצר במשך תהליך  

וצרי מזון כגון: גלידה, שוקולד, דברי  ההבשלה. משמש כמעניק טעם וריח במ

 מאפה וממתקים, וכן בתעשיית תמרוקים ותרופות. בתעשייה מופק מתאית. 

                                                                                 2O4H2C   חומצת לימון 

אות ובתהליכי  מוצק לבן, מצוי בפירות, בעיקר בפרי הדר. משמשת במשק

 צביעה. בעלת חשיבות בתהליך חילוף חומרים של פחמימות ושומנים. 

                                                                                                                                                                             2F),(OH4SiO2lA    טופז

    צהוב, משמש כאבן יקרה בתכשיטים גבישי, חסר צבע, לבן, כחול או   מינרל

                                                                              10O4Si3Mg(OH)2  טלק

בסולם מוס(.   10מתוך  1טלק הוא המינרל עם הקשיות הנמוכה ביותר )דרגה 

, מצוי בסלעים העשירים  עמום, פנינתי או שמנוני, ירוק, אפור, לבן עד כסוף

וסמטיקה, כנושא קוטלי חרקים,  ידוד גגות, קבמגנזיום. משמש בקרמיקה, ב

 כחומר מילוי בצבעים, נייר וגומי. 

 מילכה ברקו גרש  © ליקוט ועריכה: 
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                                                                                            O6H2C     אתנול  -ל אתיליכה

ע"י    ממס אורגני שימושי, מצוי במשקאות חריפים וביינות. אפשר להפיקו

    בעזרת שמרים. ת סוכר או מולסותהתסס

                                                           A    5O4MgN72H55Cכלורופיל 

הכלורופיל הוא קבוצה של צבענים ירוקים בעלי מבנה כימי דומה שנפוצים  

, בים וביבשה. הצבענים האלה ממלאים  בצמחים, אצות וחיידקים כחוליים 

אנרגיית האור להפקת סוכר   תפקיד חיוני בתהליך הפוטוסינתזה, שמנצל את

 חמצני, ופולט תוך כדי כך חמצן, שחיוני לחיים בכדור הארץ. -ממים ומפחמן דו

                                                                                                        AgNO₃    כסף חנקתי 

מש בתעשיית הצילום, ברפואה, לציפוי תרמוסים בשכבה  שמוצק גבישי לבן. מ

 . בציפוי מראות ו , דקה של כסף מתכתי

                                                                                               3MgCO  מגנזיט

 צורת מחצבים של מגנזיום פחמתי. משמש בהכנת מבודדי חום וחומרי דישון 

                                                                                                        O2H     מים 

מעלות בלחץ   100צלזיוס, ורותח ב מעלות  0ב נוזל חסר צבע הקופא  

, עובדה זאת  קטנה וצפיפותם מעט בנקודת הקיפאון,  טיםש אטמוספרי. הם מתפ

      גבי המים הנוזליים.מאפשרת לקרח לצוף על 

                                                                                                        HCl   מימן כלורי 

גז חסר צבע, בעל ריח מגרה, במים יוצר חומצת מלח מרוכזת שהינה חומצה  

חומצה מלחית נמצאת בתאיהם של רוב היצורים החיים. בגוף האדם . קהחז

   . מופרשת חומצה מלחית בריכוז גבוה בקיבה

                                                                                                      2O2H  מי חמצן 

כדלק לטילים. תמיסות  ימושי כתמיסה מימית. משמש , ש נוזל סמיך חסר צבע

 חיטוי. כחומרי של שערות לדוגמה( ומימיות משמשות כמלבינות )

                                                                                                 H₂S   מימן גופרי

גז בטמפרטורת החדר, חסר צבע, בעל ריח של ביצים סרוחות, דליק ורעיל  

.  ם של חללים לא מאוורריםנוטה להצטבר בתחתיתו  , כבד מן האווירמאוד. 

 . גופרית חמים  תובמעיינו כיח באזורי ביצות וביוב,ש

                                                                                                                4CH   מתן 

 מכונה גם גז הביצות גז דליק, מצוי במכרות הפחם ובמאגרי נפט 

                                                                                         4CuSO   נחושת גופרתית

, ההופך לכחול ע"י ספיחת מים. משמש כמשמר  (היגרוסקופיסופח מים )חומר 

 קורות עץ, כתכשיר קוטל פטריות, בתעשיית צבעים ובציפויים חשמליים. 

 מילכה ברקו גרש  © ליקוט ועריכה: 

 


