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يشم اهلل السمحان السحيم

انثبنثــخ ثبَــٕ٘ إػــذاد٘

من إعـــــــــداد األستـــــــاذ  :ع .الــــــــــززازي
 :أكســــذح انفهـــــضاد
فـــ ٙانٓـــــٕاء .

انًـــــــــــــٕاد

 6 :ســبػــــبد

:
 األخسبو ٔ انًٕاد ٔ انتًٛٛض ثُٓٛب . انًٕاد انطجٛؼٛخ ٔ انًٕاد انظُبػٛخ . يكَٕبد انزسح ٔ األَٕٚبد. انتفبػم انكًٛٛبئٔ ٙلٕاَ. ُّٛ يؼبدنخ انتفبػم انكًٛٛبئ. ٙ ثؼغ خظبئض انٕٓاء . -احتشاق انحذٚذ ٔاحتشاق انجٕتبٌ .

 سثط ظٕاْش انحٛبح انٕٛيٛخ ثًفبْٛــــــــىٔ َظشٚبد انفٛضٚبء ٔ انكًٛٛبء .
 حم ٔػؼٛخ يسأنخ يستمبح يٍ انًحٛـــط ،تتؼهــك ثبنًــبدح .
 -اتخبد يٕالف اٚدبثٛخ نهًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ

 تؼــــشف أكسذح انحذٚذ ف ٙانٕٓاء انشطت. تؼـــــــــــشف احتشاق ثؼغ انفـهـــــضاد . تؼشف ثؼغ األكبسٛذ انفهضٚخ ٔطٛغــــٓبانكًٛٛبئٛخ .
 -كتبثـــخ يؼبدالد أكسذح ثؼغ انفهـضاد .

تتؼشع ْٛبكم انسٛبساد انًظُٕػخ يٍ انفٕالر ( أشبثخ تتكٌٕ أسبسب يٍ انحذٚذ ) نهظذأ،
ثًُٛب ال تظذأ إطبساد انؼدالد انًظُٕػخ يٍ األنٕيُٕٛو .
 كٛف ٚتكٌٕ انظذأ ؟ كٛف ٚتى حًبٚخ فهض انحذٚذ يٍ انظذأ ؟ نًبرا ٚفؼم استؼًبل األنٕيُٕٛو ف ٙانتؼهٛت ؟-

 -أكســـذح انحذٚــذ ف ٙانٕٓاء انــشطــت .

انًشخـــــغ انؼهـــــــــٕو انفٛضٚبئٛــــــخ
انًُٛـــــش فـــــ ٙانؼهــــٕو انفٛضٚبئٛــــخ
انًحٛـــط فــــ ٙانؼهــــٕو انفٛضٚبئٛــــخ
دنٛم انجشايح ٔانتٕخٓٛبد انتشثٕٚخ انخبطخ ثًبدح انفٛضٚبء ٔ انكًٛٛبء سهك انتؼهٛى انثبَٕ٘ اإلػذاد٘

 أكســـذح األنٕيُٕٛو ف ٙانٕٓاء انشطـت . -احتــــــشاق انفهـــضاد فــ ٙانٓـــــٕاء .

 -) 1أكســـــذح انحذٚـــــــــذ فــٙ
انٓــٕاء انشطــــت.
 -) 1- 1انؼٕايـــم انت ٙتــــــؤد٘
إنٗ تكٌٕ انظذأ .
أ) -تدشثــــــخ
ة) -يالحظـخ
ج) -استُتـــبج
 -) 2- 1دٔس ثُبئ ٙاألٔكسدٛـــٍ
ف ٙتكٌٕ انظذأ .
أ) -تدشثــــــخ
ة) -يالحظـخ
ج) -استُتـــبج
 -) 3- 1حًبٚخ انحذٚذ يٍ انظــذأ

 يؼشفخ ثؼغ خبطٛـــــبد  -انسـجـــــــــــــــٕسحانظذأ ٔكٛفٛخ انحذ يُّ .
 انكتــبة انًذسسٙ ٔطف أكسذح انحذٚذ فـــٙانٕٓاء انشطت ٔ ،أكســــذح  -يخجـــــبس يـــذسج
األنٕيُٕٛو ف ٙانٕٓاء .
 لطٛهـــــخ حذٚـــــذ يؼشفخ انؼٕايم انًسبػــذح حـــــــــــــــٕعػهٗ تأكسذ انحذٚذ .
 يمبسَخ تأثٛــــش انٓــــــٕاء  -حبيــم  ،يبســـكانشطت ػهٗ انفهضاد يــــغ  -فهـــضاد يختهفـــخ
احتشاق انفهضاد .
( ) Fe-Zn-Cu-Al
 تفسٛش اختالف أكســــــذحاألنٕيُٕٛو ػٍ أكســـــــذح
انحذٚذ ف ٙانٕٓاء.

 -) 2أكسذح األنٕيُٕٛو ف ٙانٕٓاء  -يؼشفخ أسًبء ٔطٛــــــغ
األكبسٛذ انتبنٛخ ( Al2O3
أ) -تدشثــــــخ
; CuO ; ZnO ; Fe2O3
ة) -يالحظـخ
.) Fe3O4
ج) -استُتـــبج
 تؼشف َٕع انفهض يٍ نٌٕ -) 3احتشاق انفهضاد ف ٙانٕٓاء انهٓت انُبتح ػٍ احتـــشاق
يسحٕلّ ف ٙانٕٓاء .
أ) -تدشثــــــخ
ة) -يالحظـخ
ج) -استُتـــبج

 كتبثخ انًؼبدالد انكًٛٛبئٛخألكسذح انفهضاد انتبنٛـــــــخ:
(  ) Fe-Zn-Cu-Alيــــغ
أٔكسد ٍٛانٕٓاء .

 -يٕلـــــذ ثُســـــــٍ

♣ تتؼشع ْٛبكم انسٛبساد ٔ األخسبو انت ٙتتكٌٕ يـــٍ
فهض انحذٚذ إنٗ انظذأ.
 كٛف ٚتكٌٕ انظذأ ؟ ٔكٛف ٚتى حًبٚخ فهض انحذٚذ يٍ انظذأ؟ ُٚدض األستبر انتدشثخ يسجمب حتٗ ٚتأتٗ نــّ ػـــــشعَتبئدٓب ػهٗ انتاليٛز .
يٍ خالل يالحظخ انًتؼهى نُتبئح انتدشثخ ٚتٕطم إنٗ أٌ
انًسًبس انًٕخٕد ف ٙانٕٓاء اندبف نى ٚظذأ ٔ ،ثبنتبن ٙال
ٚؤثش انٕٓاء اندبف ػهٗ انحذٚذ  .ثًُٛب ٚؼضٖ تكٌٕ انظذأ
إنٗ تأثٛش انٕٓاء انشطت ػهٗ فهض انحذٚذ ٚٔ ،ضٚذ انًبء
انًبنح ف ٙسشػخ تكٌٕ انظذأ .
♣ ثى ٚتسبءل :
 يب انغبص انز٘ ٚتفبػم يغ انحذٚذ نٛكٌٕ انظذأ ؟ نًبرا تستؼًم ػهت انتؼجئخ يٍ األنٕيُٕٛو دٌٔ طالء؟♠ ُٚ -دض األستبر انتدشثخ يسجمب حتٗ ٚتأتٗ نّ ػشع
َتبئدٓب ػهٗ انتاليٛزَ .ؼغ لطؼخ يٍ طٕف انحذٚذ ،فٙ
لؼش يخجبس يذسج ،ثى َُكسّ ف ٙحٕع ثّ يبء يهٌٕ .
أيؼهى يستٕٖ انًبء ف ٙانًخجبس انًذسج  .ثؼذ يشٔس
ثؼؼخ أٚبو َحست حدى انٕٓاء انز٘ ػٕػّ انًبء فٙ
انًخجبس انًذسج.
 ٚتٕطم انًتؼهى إنٗ أٌ حدى انًبء ًٚثم انخًس ثبنُسجخنهًخجبس انًذسج ٚ .ستُتح أٌ انغبص انًسؤٔل ػٍ تكٌٕ
انظذأ ْٕ ثُبئ ٙاألٔكسد. ٍٛ
♣ ٚتسبءلْ - :ــــــــم ٚظــــــذأ األنٕيُٛـــــــــــٕو ؟
 نًبرا تستؼًم ػهت انتؼجئخ يٍ األنٕيُٕٛو دٌٔ طالء؟َُدض َفس انتدشثخ انسبثمخ َؼغ لطؼخ يٍ ػهجخ تؼجئخ يٍ
األنًُٕٛو ػٕع طٕف انحذٚذ .
ٚالحظ انًتؼهى طؼٕد انًبء ف ٙانًخجبس دٌٔ أٌ ًٚالءِ .
ٔتكٌٕ لششح ػهٗ األنٕيُٕٛو تسًٗ أٔكسٛذ األنٕيُٕٛو .
♣ اَدبص تدبسة تجشص تكٌٕ األكبسٛذ انفهضٚخ انُبتدخ ػٍ
احتالاق انفهضاد انتبنٛــخ . Al ٔ Cu ٔ Zn ٔ Fe :

 يب ْــ ٙانؼٕايـــــــــمانًسؤٔنـــخ ػٍ تكــــٌٕ
انظذأ ؟
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