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 -Iحفبعالث بعط انمىاد مع انهىاء :أكسذة انفهساث ـ احخراق انفهساث

أكسذة انفهساث
أكسذة انحذٌذ
ٌ فقذ انحذٌذ برٌقه انفهسي عىذمب ٌخعرض نههىاء انرطب حٍث ٌكخسى
بطبقت مه صذأ انحذٌذ (ٌحخىي صذأ انحذٌذ أسبسب عهى أوكسٍذ
انحذٌذ ) Fe2O3 III
صذأ انحذٌذ
انحذٌذ  +انهىاء  +انمبء

أكسذة األنىمىٍىو
ٌ فقذ األنىمىٍىو برٌقه انفهسي عىذمب ٌخعرض نههىاء انرطب حٍث ٌكخسى
بطبقت بٍعبء مه األنىمٍه (أوكسٍذ األنىمىٍىو )

4Al + 3O2

2Al2O3

إحخراق انفهساث
إحخراق انحذٌذ
انحذٌذ  +ثىبئً األوكسجٍه

أوكسٍذ انحذٌذ انمغىبطٍسً

3Fe + 2O2

Fe3O4
إحخراق األنىمىٍىو
األنىمىٍىو  +ثىبئً األوكسجٍه

2Al2O3

أوكسٍذ األنىمىٍىو
4Al + 3O2

(األنىمٍه)

إحخراق انسوك
انسوك  +ثىبئً األوكسجٍه

2ZnO

أوكسٍذ انسوك

2Zn + O2
إحخراق انىحبش

الوحبش  +ثىبئً األوكسجٍه

أوكسٍذ انهح اش II

2Cu + O2
2CuO
 مهحىظت  :ال ححخرق انفهساث إال إرا كبوج فً انحبنت انمجسأة

 -IIحفبعالث بعط انمىاد انععىٌت مع ثىبئً أوكسٍجٍه انهىاء

اإلحخراق انكبمم
ثىبئً أوكسٍذ انكربىن  +بخبر انمبء

انمبدة انععىٌت +ثىبئً األوكسجٍه

 + O2انمبدة انععىٌت

CO2 + H2O

اإلحخراق غٍر انكبمم
انمبدة انععىٌت  +ثىبئً األوكسجٍه

C + H2O

انكربىن  +بخبر انمبء

 + O2انمبدة انععىٌت

 مهحىظت :
 وفخرض هىب أن انمبدة انععىٌت مبدة هذروكربىرٌت.
 االحخراق غٍر انكبمم معقذ وقذ ٌىخج انكربىن أو أحبدي أوكسٍذ انكربىن أو
همب معب.
 إظبفت إنى انكربىن و انهٍذروجٍه ،حخكىن جسٌئبث بعط انمىاد انععىٌت
) (Nواألكسجٍه ) (Oوانكبرٌج ) (Sوانكهىر ).(Cl

ارا كبوج انمبدةححخىي عهى رراث

انكـــهىر:
انـأزوث :
انكبرٌج:

Cl
N
S

فبن احخراقهب ٌىخج غبز

كهــىرور انهٍــذروجٍــه:
ســٍبوىر انهٍذروجٍــه :
ثىبئً أوكسٍذ انكبرٌج :

HCl
HCN
SO2

مه رراث األزوث

 -IIIحفبعالث بعط انمىاد مع انمحبنٍم انحمعٍت وانمحبنٍم انقبعذٌت

حفبعالث انفهساث مع انمحبنٍم انحمعٍت

حفبعم انحذٌذ مع محهىل حمط انكهىرٌذرٌك
محهىل كهىرور انحٍذ  + IIثىبئً انهٍذروجٍه

انحذٌذ  +محهىل حمط انكهىرٌذرٌك

)Fe + 2(H++Cl-

( Fe2+ + 2Cl-) + H2

حفبعم األنىمىٍىو مع محهىل حمط انكهىرٌذرٌك

محهىل كهىرور األنىمىٍىو  +ثىبئً انهٍذروجٍه

األنىمىٍىو  +محهىل حمط انكهىرٌذرٌك

)2 Al + 6(H++Cl-

2(Al3++ 3Cl-) + 3H2

حفبعم انسوك مع محهىل حمط انكهىرٌذرٌك
محهىل كهىرور انسوك +ثىبئً انهٍذروجٍه

انسوك  +محهىل حمط انكهىرٌذرٌك

(Zn 2+ + 2Cl-) + H2

)Zn + 2(H++Cl-

حفبعالث انفهساث مع انمحبنٍم انقبعذٌت

حفبعم األنىمىٍىو مع محهىل انصىدا
األنىمىٍىو  +محهىل انصىدا

محهىل أنىمٍىبث انصىدٌىو  +غبز ثىبئً انهٍذروجٍه

ٌ خحىل فهس األنىمىٍىو إنى أٌىن أنىمٍىبث Al(OH)4- :
ٌ خصبعذ غبز ثىبئً انهٍذروجٍه H2 :
حفبعم انسوك مع محهىل انصىدا
انسوك  +محهىل انصىدا

محهىل زوكبث انصىدٌىو  +غبز ثىبئً انهٍذروجٍه

ٌ خحىل فهس انسوك إنى أٌىن زوكبث Zn(OH)42- :
ٌ خصبعذ غبز ثىبئً انهٍذروجٍه H2 :

 -IVحفبعالث روائس انكشف عه بعط األٌىوبث
رائس انكشف عه األٌىن

Fe2+

Fe2+ + 2OH-

Fe(OH)2

رائس انكشف عه األٌىن

Fe3+

Fe3+ + 3OH-

Fe(OH)3

رائس انكشف عه األٌىن

Al3+

Al3+ + 3OH-

Al(OH)3

رائس انكشف عه األٌىن

Zn2+

Zn2++ 2OH-

Zn(OH)2

رائس انكشف عه األٌىن

Cu2+

Cu2++ 2OH-

Cu(OH)2
رائس انكشف عه األٌىن
Cl-

AgCl
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+ Cl-

Ag+

