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 نيابة القنيطرة
خالد  المكاوي  : األستاذ   

 

 تفاعالت بعض المواد مع الهواء 3

 Réactions de quelques matériaux avec l’air 

I- واء الرطبأكسدة الحديد في اله : 

 :العوامل المؤثرة في تكون الصدأ  -1

 :تجربة  -أ

 : نضع مسمارا حديديا مصقوال في كل أنبوب اختبار و نخضعه لظروف تجريبية مختلفة 

 

 ما ذا نالحظ بعد أسبوعين ؟ -

  ( .األنبوب أ ) ال يصدأ المسمار الحديدي في الهواء الجاف 

  ( .ج)و ( ب)تكون الصدأ على المسمار في األنبوبين 

  ( .د)بالزيت  المغطى المغلى يصدأ المسمار في الماءال 

 : استنتاج -ب

 .ال يؤثران على الحديد ( خال من الهواء ) الهواء الجاف و الماء المغلى  -

 .الماء و الهواء الرطب يِؤثران على الحديد  -

 :دور ثنائي األوكسجين في تكون الصدأ  -2

 :تجربة  -أ

 : ثم نتركه لعدة أيام به هواء ثم ننكسه في ماء ملون ف الحديد في مخبار مدرجنضع قطعة من صو
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 ماذا نالحظ بعد عدة أيام من إنجاز التجربة ؟ - 1

 ما هو الغاز الذي يلعب دورا أساسيا في تكون صدأ الحديد ؟ - 2

 بعض الطرق المستعملة لحماية الحديد من الصدأ ؟ أعط - 3

 .مما يدل على اختفاء أحد مكونات الهواء الذي تفاعل مع الحديد و صعود الماء الملون في المخبار الحديدى علنالحظ تكون صدأ   - 1

 . O2 هو غاز ثنائي األوكسجين الغاز عن تكون الصدأ  - 2

ذ المستعمل في طالء طالئه بطبقة رقيقة من مادة فلزية مثل القصدير أو الفواللحديد يجب عزله عن الهواء الرطب أو لكي ال يصدأ ا - 3

 .العلب الحديدية و في تعليب المواد الغذائية أو باستعمال صباغة خاصة ضد الصدأ 

 : استنتاج -ب

 .أكسدة  تفاعل و يسمى هذا التفاعلO2 مع ثنائي األوكسجين  Fe ينتج الصدأ عن تفاعل الحديد -

 . Fe2O3 صيغته الكيميائية IIIلحديد تتكون أساسا من من أوكسيد ا, الصدأ مادة مسامية منفذة للهواء  -

  تقويم: 

ونقيس كتلتها من جديد , الحظ تكون الصدأ رور عدة  أيام نو بعد م, في مكان معرض للهواء  g 58نضع قطعة من صوف الحديد كتلتها 

 : g 69فنجد 

 ؟ د كتلة الحديدفسر سبب تزاي 

 دت هي الكتلة التي ازدا أن يعني, جين الموجود في الهواء تفاعل الحديد مع ثنائي األوكس سبب تزايد كتلة الحديد ناتج

322              :كتلة ثنائي األوكسجين  234 OFeOFe   

  لدينا حسب قانون انحفاظ الكتلة:   m(Fe2O3) = m(O2) +   m(Fe) 

                                           = 69 – 58 = 11 g m(O2) = m(Fe2O3) – m(Fe)   

II-  أكسدة األلومنيوم في الهواء: 

 :تجربة  -أ

  121: الصفحة   : لعدة أيام نضع قطة مصقولة من األلومنيوم في مكان مغرض للهواء

 ماذا نالحظ على القطعة بعد أيام من صقلها ؟ -

  نالحظ فقدان برقها. 

 : استنتاج -ب
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 (كتيمة) و هو مادة غير مسامية Al2O3صيغته ( األلومين ) كسيد األلومنيوم يؤدي تفاعل األلومنيوم مع ثنائي األوكسجين إلى تكون أو

 .تحمي األلومنيوم من األكسدة المعمقة و هذا ما يفسر اختالف أكسدة الحديد عن أكسدة األلومنيوم في الهواء الرطب 

III- السابقة  األكسدة للتفاعالتالمعادالت الكيميائية: 

Fe2O3:             322 صيغته IIIئي األوكسجين ينتج عنه أوكسيد الحديد معادلة صدأ الحديد في ثنا - 234 OFeOFe                 

Al2O3.    :322 األلومنيوم صيغته  في ثنائي األوكسجين ينتج عنه أوكسيد معادلة احتراق األلومنيوم - 234 OAlOAl    

IV-  احتراق الورق:papier  la combustion de  

 :تجربة  -أ

 :نحرق قطعة من الورق المقوى ثم ندخلها في قارورة و نصب عند نهاية االحتراق ماء الجير في القارورة 

 

 ماذا نالحظ على الجوانب الداخلية للقارورة ؟ - 1

 ماذا نالحظ عند إضافة ماء الجير لألنبوب ؟ - 2

 ماذا نالحظ عندما نعرض الصحب للهب ؟ - 3

 الحتراق كامل أم غير كامل ؟هل ا - 4

 من خالل هذه النواتج ما هي الذرات التي تدخل في تركيب الورق ؟ - 5

 .نالحظ تكون قطرات الماء على الجدار الداخلي للقارورة  - 1 

 . CO2نالحظ تعكر ماء الجير مما يدل على تكون غاز ثنائي أوكسيد الكربون   - 2

 . Cوجود الكربون نالحظ تكون دخان أسود يدل على  - 3

 .و تكون لهب أصفر فإن االحتراق غير كامل  CO و أحادي أوكسيد الكربون Cبما أن احتراق الورق يبعث الكربون - 4

 :استنتاج  -ب

و في حالة االحتراق غير الكامل ينتج كذلك , CO2و ثنائي أوكسيد الكربون  H2Oأساسا الماء ( مادة عضوية ) ينتج عن احتراق الورق  -

 .غاز سام و عديم اللون و الرائحة وهو  COو غاز أحادي أوكسيد الكربون ( دخان أسود )  Cالكربون 

 :و نعبر عن حصيلة التفاعل بصفة عامة ب 

 نواتج أخرى+  بخار الماء  +   ثنائي أوكسيد الكربون    ثنائي االوكسجين    +  الورق   

 الورق    +   O2                                      CO2   +      H2O   +نواتج أخرى 

 . Hو ذرات الهيدروجين  Cأساسا من ذرات الكربون ( يتكون ) تدل نواتج احتراق الورق على أنه يحتوي  -

  ملحوظة: 

 .تفاعالت االحتراق هي تفاعالت ناشرة للحرارة -

 .لة لالحتراقتدل بقايا االحتراق على أن الورق تحتوي على مواد معدنية غير قاب -
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V-  احتراق البالستيك:la combustion du plastique  ( متعدد االتيلين)   

 :تجربة  -أ

و نصب عند نهاية االحتراق  مملوءة بغاز ثنائي األوكسجين بواسطة موقد  ثم ندخلها في قارورة(  PE) نحرق قطعة من متعدد االتيلين 

 :ماء الجير في القارورة 

 

 لى الجدار الداخلي للقارورة ؟ماذا نالحظ ع - 1

 ماذا نالحظ عند إضافة ماء الجير للقارورة ؟ - 2

 هل االحتراق كامل أم غير كامل ؟ - 3

  نالحظ تكون قطرات الماء على الجدار الداخلي للقارورة. 

   نالحظ تعكر ماء الجير مما يدل على تكون غاز ثنائي أوكسيد الكربونCO2 . 

 عنه  االحتراق كامل ألنه ينتجH2O  وCO2 فقط . 

 :استنتاج  -ب

 .الماء و ثنائي أوكسيد الكربون ( مادة عضوية ) ينتج عن احتراق متعدد االتيلين  -

 . Hو ذرات الهيدروجين  Cأساسا من ذرات الكربون ( يتكون ) تدل نواتج احتراق متعدد االتيلين على أنه يحتوي  -

  خالصة: 

باإلضافة إلى أن هناك مواد عضوية تحتوي على ذرات أخرى  Cو ذرات الكربون  Hذرات الهيدروجين تتكون المادة العضوية أساسا من  -

 ..., Clو الكلور  Oو األوكسجين  Nمثل األزوت 

  ملحوظة: 

 ..(المطاط  كالبالستيك و) أو اصطناعي ... ( كالصوف والجلد ) أو حيواني ... ( كالبترول ) يمكن أن تنحدر المواد العضوية من أصل نباتي 

  تقويم: 

 . HClثنائي أوكسيد الكربون و ماء و غاز كلورور الهيدروجين , في الهواء  PVCينتج عن احتراق البالستيك 

 ؟ PVCما أنواع الذرات التي تدخل في تركيب  -1

 مادة عضوية ؟ علل جوابك ؟ PVCهل  -2

 . Clو الكلور  Hروجين و الهيد Cهي الكربون  PVCأنواع الذرات التي تدخل في تركيب  -1

2- PVC  مادة عضوية النها تتكون أساسا من الكربونC  و الهيدروجينH . 

VI-  أخطار احتراق بعض المواد العضوية: 

كاالحتباس الحراري ) تتسبب في تلوث البيئة , و ينتج عن احتراقها انبعاث غازات سامة , المواد العضوية مواد سهلة االحتراق في الهواء 

 :و تأثيرها على صحة اإلنسان و نذكر منها ( ألمطار الحمضية وا, 
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 المواد العضوية   نواتج االحتراق خطورتها على الصحة و البيئة

الذي يساعد على امتصاص بعض  -

.المواد السامة  

   - CO2   ثنائي أوكسيد الكربون                        

 

 جميع  المواد العضوية

 

 

 

تصق بالكريات هو غاز سام يل -

الحمراء لخضاب الدم و يمنعها من 

 .إلى الدماغ و القلب O2نقل  

وعندما يكون االحتراق غير كامل ينتج أحادي  -

 . COأكسيد الكربون  

إلتهاب , أمراض الحساسية, الربو -

.إلتهاب الحلقوم, القصبات الهوائية  

...و بعض مشتقاته, بترول - NO .NO2 أكاسيد األزوت   

.از قاتل لالنسانغ -   cyanure d’hydrogène سيانور الهيدروجين  

HCN  

النيلون أو : مادة بالستيكية

polyuréthane  

. غاز سام يهاجم رئة االنسان -   chlorure d’hydrogène كلورور الهيدروجين  

HCl 

متعدد كلورور الفينيل: مادة بالستيكية  

polychlorure de vinyle 

تنفسي و يتسبب في يصيب الجهاز ال -

.صعوبة التنفس و السعال  

يعطي حمض الكبريتيك عند تفاعله  -

. الماء الجوي بخارمع االوكسجين و  

SO2 ثنائي أوكسيد الكبريت    متعدد السيتيرين: مادة بالستيكية  -  

polystyrène    
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 المعجم العلمي

 Chlorure de calcium كلورور الكالسيوم rouille الصدأ

  Métal فلز  Poreux مسامي

  Oxydation أكسدة  Combustion احتراق

  éclat بريق Alumine ألومين

  Oxyde métallique أكسيد الفلز  Fusion انصهار

  Corrosion حت  Vernis برنيق

  Perméable منفذة   Poli مصقول  

  Air humide هواء رطب Air sec هواء جاف 

 Oxyde d’aluminium أوكسيد األلومنيوم   Tournure خراطة

  Poudre مسحوق Oxyde de fer أوكسيد الحديد

 Combustion complète احتراق كامل Matériau organique مادة عضوية 

 Eau de chaux ماء الجير  Dioxyde de carbone ثنائي أوكسيد الكربون

  Combustion incomplète املاحتراق غير ك  Polyéthylène متعدد االثيلين

  Fumée دخان  polustyrène متعدد الستيرين 

  Bec bunsen موقد بنسن  Trouble عكر

  Pince ملقط   Toxique سام
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