(ر .اثشاْٛى انطبْش٘ )

 )Iأكسذح انحذٚذ ف ٙانٕٓاء انشغت :
 )1انؼٕايم انت ٙتئد٘ انٗ تكٌٕ صذأ انحذٚذ :
تزشثخ :

يالحظخ ٔاستُتبد  :ثؼذ ثعؼخ أٚبوَ ،الحع تؼشض انحذٚذ نهصذأ ف ٙاالَجٕث( ٍٛة) ٔ (د)،
ثًُٛب ال ٚحذث أ٘ شٙء ف ٙاالَجٕث( ٍٛأ) ٔ (د) ،ارٌ فبنؼٕايم انًئدٚخ انٗ تكٌٕ انصذأ
ْ ٙانًبء ٔانٕٓاء.
 )2دٔس غبص حُبئ ٙاالٔكسز ٍٛف ٙتآكم انحذٚذ :
َشبغ تزشٚجَ : ٙعغ صٕف انحذٚذ ف ٙاَجٕة ثّ ْٕاء حى َمٕو ثُكسّ ف ٙيبء يهٌٕ.

ثؼذ أٚبو

استُتبد :
» تكٌٕ انصذأ َبتذ ػٍ تفبػم انحذٚذ يغ انٕٓاء انشغت.
» صؼٕد انًبء انًهٌٕ دنٛم ػهٗ اخُفبء أحذ يكَٕبد انٕٓاء انًتفبػم يغ انحذٚذْ ،زا انًكٌٕ
ْٕ غبص حُبئ ٙاالٔكسز.ٍٛ
َستُتذ أٌ انغبص انز٘ ٚهؼت دٔسا ف ٙتآكم انحذٚذ ْٕ غبص حُبئ ٙاالٔكسز.ٍٛ
خالصخ :
» ٚتكٌٕ صذأ انحذٚذ (غجمخ حًشاء داكُخ) ٔفك تفبػم كًٛٛبئ ٙثطٙءٚ ،حذث ف ٙدسرخ
انحشاسح انؼبدٚخٚٔ ،ستهضو ٔرٕد انحذٚذ ٔانًبء ٔغبص حُبئ ٙاالٔكسز ٍٛانًٕرٕد ف ٙانٕٓاء،
ٔٚكٌٕ ْزا انتفبػم أسشع ثٕرٕد انًبء انًبنح.
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» انصذأ يبدح يسبيٛخ يُفزح نهٕٓاء تتكٌٕ أسبسب يٍ أٔكسٛذ انحذٚذ  ْٙٔ، IIIيبدح ال
تحً ٙانحذٚذ انز٘ ٚتآكم شٛئب فشٛئب حتٗ ٚتهف َٓبئٛب.
» ٔنٕلبٚخ انحذٚذ يٍ انتآكمٚ ،تى غالإِ ثًبدح كتًٛــخ غٛش يُفزح نهٓــٕاء ،يخم انذْبٌ أٔ
ثؼط انفهضاد انت ٙال ٚئحش فٓٛب انٕٓاء كبنضَك ٔانمصذٚش.
» ًٔٚكٍ نهحذٚذ أٌ ٚكتست يمبٔيخ ػبنٛــخ ظذ انتآكم ػُذيب ٚخهػ ثفهــضاد أخشٖ ثُست
يؼُٛخ نهحصٕل ػهٗ االشبثبد.
 )IIأكسذح االنٕيُٕٛو ف ٙانٕٓاء :
» ٚتًٛض االنٕيُٕٛو ثجشٚمّ انفهض٘  ،حٛج اٌ يظٓشِ ٚكٌٕ اليؼب ثؼذ حكّ.
» ٚتؤحش االنٕيُٕٛو ثبنٕٓاء ،حٛج تتكٌٕ ػه ّٛغجمخ سلٛمخ داكُخ يٍ أٔكسٛذ األنٕيُٕٛو
(األنٕئ ، )ٍٛرنك ٔفك انًؼبدنخ انكًٛٛبئٛخ انتبنٛخ :
4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
ٔاألنٕي ٍٛػجبسح ػٍ غجمخ غٛش يُفزح نهٕٓاء ٔٔالٛخ نهسطح انخبسر ٙنفهض األنٕيُٛـٕو،
نزنك ًٚكٍ استؼًـبنّ ف ٙانجُبٚبد ٔانصُبػــخ نتٕفشِ ػهٗ ٔلبٚـخ راتٛـخ ظـذ انؼٕايــم
انطجٛؼٛخ .
يهحٕظخ ٚ :ستخذو االنٕيُٕٛو ػهٗ َطبق ٔاسغ ف ٙيُتزبد ػذٚذح ف ٙحٛبتُب انٕٛيٛخ
( أدٔاد انًطجخ ،األحبث ،نؼت األغفــبل ،يضٚالد انؼشق ،أدٔٚــخ ػسش انٓعى ،أرــضاء فٙ
انطبئشاد ٔانصٕاسٚخ ،سلبئك األنٕيُٕٛو انت ٙتستخذو ف ٙانًطجخ نتهفٛف األغؼًخ.)....
 )IIIاحتشاق انفهضاد :
َشبغ تزشٚج: ٙ
َمٕو ثذس يسبحٛك ثؼط انفهضاد (حذٚذَ -حبط – صَك – انٕيُٕٛو ) ػهٗ نٓت يٕلذ
ثُسٍ.

احتشاق يسحٕق انحذٚذ

احتشاق يسحٕق انُحبط

احتشاق يسحٕق انضَك

احتشاق يسحٕق االنٕيُٕٛو

استُتبد :
» أغهت انفهضاد تحتشق ف ٙحبنتٓب انًزضأح ٔ ،ال تحتشق ف ٙحبنتٓب انًتشاصخ.
» تحتشق يسبحٛك انفهضاد ثهٓت شذٚذ االتمبدٔ،ر٘ نٌٕ يؼْ ، ٍٛزِ االحتشالبد ػجبسح
ػٍ تفبػالد كًٛٛبئٛخ ث ٍٛانفهــضاد ٔأكسز ٍٛانٕٓاء ،تسًــٗ ْزِ انتفبػالد أكســذح،
ٔانُبتذ ٚسًٗ أٔكسٛذ انفهض .
أيخهخ :
4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3
3Fe + 2O2 ----> Fe3O4
2 Zn + O2 ----> 2 ZnO
2 Cu + O2 ----> 2CuO
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