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I. انكشثٌٕ احزشاقC                                                          

 رجشثخ ٔيالحظخ - 1 

عُذيب َعشع قطعخ يٍ فحى انخشت انًكٌٕ يٍ  

انكشثٌٕ  إنٗ نٓت انًٕقذ َالحع أَٓب رزْٕج ٔ 

ٚظجح انزْٕج  شذٚذا عُذ إدخبنٓب فٙ قبسٔسح 

رحزٕ٘ عهٗ األٔكسجٍٛ انخبنض كًب َالحع أٌ يبء 

عهٗ ركٌٕ صُبئٙ أٔكسٛذ  انجٛش ٚزعكشيًب ٚذل

 .  CO2انكشثٌٕ

                       إسزُزبج -2 

ٚحزشق انكشثٌٕ انًٕجٕد فٙ انفحى فٛزحٕل إنٗ صُبئٙ   

أٔكسٛذ انكشثٌٕ انز٘ ٚعكش يبء انجٛش ٔٚحزبج 

 ْزااإلحزشاق إنٗ صُبئٙ األٔكسجٍٛ.

َعجش عٍ ْزا اإلحزشاق ثبنكزبثخ انزبنٛخ : كشثٌٕ +   

 صُبئٙ أٔكسٛذانكشثٌٕ >-----------صُبئٙ األٔكسجٍٛ

 صُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ ٚسًٗ انجسى انُبرج. -بئٙ األٔكسجٍٛ ٚسًٗ انجسى انًحشقصُ -انكشثٌٕ ٚسًٗ انجسى انًحشٔق  -

 يهحٕظخ 
 ٚزكٌٕ انفحى يٍ َسجخ كجٛشح يٍ انكشثٌٕ, ْٕٔ انز٘ ٚحزشق, ٔيٍ شٕائت أخشٖ ْٔٙ انزٙ رجقٗ عهٗ شكم سيبد.

II. انحذٚذ  احزشاقFe 

 يالحظخ رجشثخ ٔ .1

َالحع أَٓب رزْٕج ٔرزطبٚش يُٓب ششاساد فُحظم عهٗ حجٛجبد عُذيب َعشع قطعخ يٍ طٕف انحذٚذ إنٗ انهٓت 

 رسًٗ أٔكسٛذ انحذٚذ انًغُطٛسٙ . سٕداء

 اسزُزبج .2

عُذيب ٚحزشق انحذٚذ ٚعطٙ جسًب جذٚذا ٚسًٗ أٔكسٛذ انحذٚذ انًغُطٛسٙ َٔعجش عُٓزا اإلحزشاق ثبنكزبثخ انزبنٛخ 

 انحذٚذ انًغُطٛسٙ . أٔكسٛذ >--------: حذٚذ + صُبئٙ األٔكسجٍٛ 

 يهحٕظخ 

 أٔ كهًٛٓب. ٚسزهضو اإلحزشاق جسًٍٛ ًْٔب انجسى انًحشٔق ٔانجسى انًحشق ٔٚزٕقف عُذ َفبد أحذًْب

III. 10غبص انجٕربٌ احزشاق  H4C. 

 

  اإلحزشاق غٛش انكبيم .2

 إرا كبَذ كًٛخ األٔكسجٍٛ غٛش كبفٛخ ٔٚكٌٕ انهٓت ٚكٌٕ اإلحزشاق غٛشكبيم

 فٙ ْزِ انحبنخ ثشرقبنٛب ْٕٔ نٓت ضعٛف انحشاسح ٔشذٚذ اإلضبءح ُٔٚزج عٍ 

 كًب ُٚزج أٚضبCْزا اإلحزشاق دخبٌ أسٕد ْٕٔ عجبسح عٍ حجٛجبد يٍ انكشثٌٕ  

 إنٗإضبفخ  COغبص سبو ٚسجت اإلخزُبق إَّ أحبد٘ أٔكسٛذ انكشثٌٕ 

 . CO2ٔصُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ  H2Oثخبسانًبء 

                                            

IV. انسجبئش احزشاق 

يٍ انًٕاد انسبيخ ٔانخطٛشح كبنُٛكٕاٍٚ ٔأحبد٘ أٔكسٛذ انكشثٌٕ  ُٚزج عٍ إحزشاق انسجبئش ركٌٕ عذد كجٛش

 ٔسٛبَٕس انٓٛذسٔجٍٛ ...

ٍ يضش ثظحخ انًذخٍ ٔثظحخ األشخبص انًحٛطٍٛ ثّ ٔيهٕس نهجٛئخ ٔنٓزا انسجت طذسد عذح قٕاٍَٛ انزذخٛ

 .رًُع انزذخٍٛ فٙ األيبكٍ انعًٕيٛخ 

 اإلحزشاق انكبيم .1

 ٚكٌٕ اإلحزشاق كبيال إرا كبَذ كًٛخ األٔكسجٍٛ كبفٛخ               

ٔٚكٌٕ انهٓت فٙ ْزِ انحبنخ أصسقب ْٕٔ نٓت شذٚذ انحشاسح ٔضعٛف اإلضبءح , َٔحظم فٙ انُٕارج عهٗ غبصٍٚ 

 ًْٔب :

:ْٕٔ غبص عذٚى انهٌٕ َزعشف عهّٛ عُذيب ٚزكبصف عهٗ جٕاَت إَبء ثبسد حٛش ٚزحٕل إنٗ H2Oثخبس انًبء  - 

 ضجبة ٔقطشاد يبئٛخ.

 : ْٕٔ غبص عذٚى انهٌٕ َزعشف عهّٛ ثزعكش يبء انجٛش. CO2صُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ - 

 َعجش عٍ اإلحزشاق انكبيم نهجٕربٌ ثبنكزبثخ انزبنٛخ :  

 يبء + صُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ. >------------ثٕربٌ  +  صُبئٙ األٔكسجٍٛ    
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