
األستاذ : محمد عماري                          الثالثة ثانوي إعدادي                                                      
 

 
I- تمهيد 

  انًٕاد انعضٕٚخ ْٙ يٕاد يٍ أصم َجبرٙ كبنخشت ٔانمطٍ ...أٔ يٍ أصم حٕٛاَٙ كبندهذ ٔانصٕف أٔيًُٓب يعب     

 .انًصُع يٍ انجزشٔل ٔ انجالسزٛك انًصُع يٍ انخشت كبنجزشٔل ٔلذ ركٌٕ يصُعخ كبنٕسق

  يبْٙ انزساد ؟ ٔ  احزشالٓبفًبْٙ َٕارح  .لٓبإال عُذ حش انعضٕٚخ الٚؤثش ثُبئٙ أٔكسدٍٛ انٕٓاء عهٗ ْزِ انًٕاد    

 حال نهزخهص يُٓب ؟ االحزشاق؟ ْٔم ٚعزجش ٓبانشئٛسٛخ انزٙ رذخم فٙ رشكٛج

II - إحتراق الىرق 

 تجربة ومالحظة -1

    َحشق لطعخ يٍ انٕسق فٙ انٕٓاء َٔضع فٕق انهٓت لبسٔسح صخبخٛخ ثى َفشغ كًٛخ يٍ يبء اندٛش فٙ ْزِ انمبسٔسح. 

                                                                            H2Oانًبء ثخبسحع ركٌٕ ضجبة ٔفٕاس عهٗ خٕاَت انمبسٔسح يًب ٚذل عهٗ ركٌٕ َال

 .    CO2كًب َالحع رعكش يبء اندٛش يًب ٚذل عهٗ ركٌٕ ثُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ                  

ْٕٔ عجبسح عٍ ركٌٕ كًٛخ األٔكسدٍٛ غٛش كبفٛخ َحصم عهٗ دخبٌ أسٕد  أ٘ عُذيبٛش كبيم اإلحزشاق غ ٚكٌٕ عُذيب  

 H2O  إضبفخ إنٗ ثخبس انًبء   COٔغبص سبو عذٚى انهٌٕ ٚسًٗ أحبد٘ أٔكسٛذ انكشثٌٕ Cانكشثٌٕ  دلبئك صغٛشح يٍ 

 .CO2  ٔثُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ 

 إستنتاج  - 2

 ٍٛ انٕٓاء ثًب ٚهٙ :َعجش عٍ إحزشاق انٕسق فٙ أٔكسد    

 . َٕارح أخشٖ   +  ثُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ   يبء +                              ٔسق + ثُبئٙ األٔكسدٍٛ    

       رساد انكشثٌٕ ٔرساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرنك حست لبٌَٕ  يٍ ٚزكٌٕ أسبسبٔ رذل َٕارح ْزا انزفبعم عهٗ أٌ انٕسق 

 د انكًٛٛبئٛخ.انزساد خالل انزفبعال  إَحفبظ 

III   - إحتراق البالستيك 

 . P.Eإحتراق متعدد اإليثيلين أي البىلي إيثيلين  -1

  غٛش انكبيم  انكشثٌٕ ٔانًبء ُٔٚزح عٍ إحزشالُّٚزح عٙ اإلحزشاق انكبيم نٓزا انُٕع يٍ انجالسزٛك ثُبئٙ أٔكسٛذ   

 .C سٕد ٔانذخبٌ األ  COإضبفخ إنٗ انُٕارح انسبثمخ أحبد٘ أٔكسٛذ انكشثٌٕ

 إحتراق أنىاع أخري من البالستيك -2
  ثبإلضبفخ إنٗ   HClيٍ انجالسزٛك غبص سبو آخش ٚسًٗ كهٕسٔس انٓٛذسٔخٍٛ  PVCانُٕع  احزشاقُٚزح عٍ  -  

ثعض األَٕاع األخشٖ يٍ انجالسزٛك إنٗ ركٌٕ غبصاد أخشٖ سبيخ ٔلبرهخ يثم  احزشاقٚؤد٘  -   انسبثمخ.  انُٕارح 

 .SO2ٔثُبئٙ أٔكسٛذ انكجشٚذ   HCNسٛبَٕس انٓٛذسٔخٍٛ 

 َعجش عٍ إحزشاق انًٕاد انجالسزٛكٛخ  فٙ أٔكسدٍٛ انٕٓاء ثًب ٚهٙ :    اسزُزبج -ج   

ٔ رذل يبء +   ثُبئٙ أٔكسٛذ انكشثٌٕ  +   َٕارح أخشٖ .                            ثالسزٛك   + ثُبئٙ األٔكسدٍٛ            

ْزِ عهٗ    رزكٌٕ أسبسب إَٔاع انجالسزٛك عهٗ أٌ  ذسٔخٍٛٛزٙ رزضًٍ رساد انكشثٌٕ ٔرساد انٓان  َٕارح ْزا انزفبعم

 انزساد خالل انزفبعالد انكًٛٛبئٛخ. إَحفبظ لبٌَٕ زساد ٔرنك حست ان

 خالصة

ٔ ٚحزٕ٘  H ٔرساد انٓٛذسٔخٍٛ C نزساد األسبسٛخ انزٙ رذخم فٙ رشكٛت انًٕاد انعضٕٚخ ْٙ  رساد انكشثٌٕا - 

 .Nٔاٜصٔد Sٔانكجشٚذ Clٔ انكهٕس Oعهٗ رساد أخشٖ يثم األٔكسدٍٛ ثعضٓب 

 ٚشكم إحزشاق انًٕاد انعضٕٚخ أخطبسا عهٗ صحخ اإلَسبٌ ٔثٛئزّ َزكش يُٓب :  - 

  فٙ انٕٓاء يًب ٚؤد٘ إنٗ إسرفبع دسخخ انحشاسح انًزٕسطخ  CO2س٘ انُبرح عٍ اصدٚبد َسجخ *خطش اإلحزجبس انحشا  

 نهغالف اندٕ٘ .

  * خطش اإلحزشاق غٛش انكبيم ٔانز٘ ٚزدهٗ فٙ إَزبج انذخبٌ ْٕٔ عجبسح عٍ دلبئك يٍ انكشثٌٕ رجمٗ عبنمخ فٙ   

 ًُٔٚعٓب ْٕٔ غبص ٚهزصك ثبنكشٚبد انحًشاء نهذو انسبو  CO انٕٓاء ٔرسجت إضطشاثبد فٙ انزُفس . كًب أَّ ُٚزح انغبص

 إٚصبل األٔكسدٍٛ إنٗ خالٚب اندسى . يٍ 

 انسبيٍٛٛ      HCl   ٔSO2انمبرم ٔ  HCN* خطش انغبصاد انسبيخ انُبردخ عٍ إحزشاق ثعض انًٕاد انعضٕٚخ يثم :   

 ٕنٓب إنٗ أيطبس حًضٛخ .ْٔزِ انغبصاد  رٓبخى اندٓبص انزُفسٙ نإلَسبٌ ٔرزٔة فٙ األيطبس نزح

 انًٕاد انعضٕٚخ  ثذال يٍ حشلٓب فٙ انطجٛعخ. ٚدت إعبدح رذٔٚش               
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