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تفاعالت بعض المواد العضوٌة مع ثنائً أوكسجٌن الهواء

َ- 1ضعٕخ رمٍٕذٔخ
عبرت األة أحمذ حٕه َخذي ٔحشق االصثبل (قُاسٔش ثالعٕزٕكٕخ  ،أَساق ).....فٓ حذٔقخ انجٕذ
نمبرا عبرت األة أحمذ عهّ رصشفً ؟

 3-2احزشاق مزعذد اإلٔثهٕه :

- 2مصبدس انمُاد انعضُٔخ :
انمُاد انعضُٔخ وُعبن  :طجٕعٕخ َ اصطىبعٕخ
انمُاد انعضُٔخ انطجٕعٕخ ٔ :كُن مصذسٌب وجبرٕب ( مثم انخشت ،انقطه )...أَ حُٕاوٕب (مثم
اندهذ ،انصُف.)...


ة-رفغٕش َ اعزىزبج
ظٍُس انفُاس ٔذل عهّ ركُن انمبء َ رعكش مبء اندٕش ٔذل عهّ ركُن غبص ثىبئٓ أَكغٕذ انكشثُن.
فىغزىزح ان احزشاق انُسق فٓ انٍُاء ٔىزح عىً انمبء َ ثىبئٓ أَكغٕذ انكبسثُن.
رزكُن حثبنخ عُداء مه انكشثُن َ رىزح عه احزشاق انغٕش كبمم نهُسق.
ج –خالصخ :
احتراق الورق فً ثنائً أوكسجٌن الهواء تفاعل كٌمٌائً ٌنتج عنه أساسا الماء و ثنائً أوكسٌد الكاربون.
ظهور هاته النواتج ٌدل على تكون الورق أساسا من ذرات الهٌدروجٌن و ذرات الكربون.و لهذا الورق مادة
عضوٌة.

.فٓ حٕه قبل أحمذ  :أسدد فقظ انزخهص مه ٌزي األصثبل انمزشاكمخ فٓ انقجُ.
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أ-ردشثخ َ مالحظبد
وحشق قطعخ ثالعزٕك  PEفٓ انٍُاء حغت وفظ انعذح انغبثقخ فىالحع ظٍُس فُاس عهّ اندُاوت
انذاخهٕخ نهقمع َ رعكش مبء اندٕش.
ة-رفغٕش َ اعزىزبج
ظٍُس انفُاس دنٕم عهّ ركُن انمبء.

انمُاد انعضُٔخ االصطىبعٕخ  ٌٓ :مُاد مصىعخ ( مثم انمُاد انجالعزٕكٕخ ،انىٕهُن)...

رعكش مبء اندٕش دنٕم عهّ ركُن غبص ثىبئٓ أَكغٕذ انكشثُن.

َ مه ثٕه انمُاد انعضُٔخ انمغزعمهخ فٓ حٕبرىب انُٕمٕخ  :انُسق َ انجالعزٕك...

ج-خالصخ

- 3احزشاق انمُاد انعضُٔخ فٓ انٍُاء :
 3-1احزشاق انُسق
أ-ردشثخ َ مالحظبد

احزشاق مزعذد اإلٔثهٕه فٓ ثىبئٓ أَكغدٕه انٍُاء رفبعم كٕمٕبئٓ ٔىزح عىً أعبعب انمبء َ ثىبئٓ
أَكغٕذ انكشثُن.
مزعذد اإلٔثهٕه مبدح عضُٔخ رزشكت خضٔئبرٍب مه رساد انكشثُن َ رساد انٍٕذسَخٕه.
مهحُظخ
رحزُْ انمُاد انجالعزٕكٕخ عهّ رساد انكشثُن َ رساد انٍٕذسَخٕه َ عهّ رساد أخشِ مثم األصَد َ
انكجشٔذ َ انكهُس نكه ثىغت مخزهفخ.

 – 4أخطبس احزشاق انمُاد انعضُٔخ فٓ انٍُاء
 4-1أخطبس وبرح عه االوحجبط انحشاسْ
ٌؤدي اإلفراط فً احتراق المواد العضوٌة إلى تزاٌد نسبة أوكسٌد الكربون فً الهواء و بالتالً
ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة لكوكب األرض ،مما ٌترسب عنه تغٌر المناخ ( فٌضانات –جفاف
.)...
والحع ظٍُس فُاس عهّ اندُاوت انذاخهٕخ نهقمع َ رعكش مبء اندٕش.
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 4-2أخطبس وبردخ عه االحزشاق غٕش انكبمهخ
ٌكون االحتراق غٌر كامل فً حالة للة غاز ثنائً األوكسجٌن و من بٌن نواتج هذا االحتراق غاز
أحادي الكربون  ، COو هو غاز سام ٌتجلى خطره عند استنشاله فً هواء ٌمثل نسبة .0.5%
إضافة إلى ذلن فإن دلائك الكربون العالمة فً الهواء ٌمكن أن تتسبب مضاعفات فً جهاز التنفس.

 4-3أخطبس وبردخ عه مكُوبد ثعض انمُاد انعضُٔخ
ٌنتج عن احتراق المواد العضوٌة غازات ٌمكن أن تكون سامة و لاتلة فً بعض األحٌان و تشكل خطرا على
اإلنسان و البٌئة.
 غاز كلورور الهٌدروجٌن  HCLالذي ٌنتج عن احتراق متعدد كلورور الفنٌل ) (PVCوهو غاز
سام و خانك .
 غاز ثنائً أوكسٌد الكبرٌت  SO2الذي ٌنتج عن احتراق متعدد اإلٌستر  Polyesterو هو غاز
ٌهاجم الجهاز التنفسً لإلنسان مسببا االختناق.
 غاز سٌانور الهٌدروجٌن  (Cyanure d’hydrogène ) HCNناتج عن احتراق مادة النٌلون و
هو غاز لاتل لإلنسان.
 تكون أكاسٌد األزوت  NO2 ،NOالتً تسبب تملصات عضلٌة ال إرادٌة و عارضة و لد تكون
مموضعة أو شاملة.
نستخلص أن علٌنا تجنب حرق المواد العضوٌة فً الطبٌعة نظرا لخطورتها على الصحة و البٌئة.
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خطاطة للتعرف على كل مادة بالستٌكٌة بعد ان نخضعها للروائز التالٌة

.

الرائز األول  :هل تطفو العينة على
سطح الماء العذب؟

نعم

ال

الرائز الثانً  :هل تتمدد العينة كثيرا

الرائز الثالث  :هل تطفو العٌنة على
سطح الماء المالح
ال

نعم

نعم

الرائز السادس  :هل تنطوي العٌٌنة
على نفسها فً الماء المغلى

ال

الرائز الخامس  :هل تذوب العٌنة
فً األسٌتون؟

نعم

الرائز السابع :عند
احتراق اللهب أخضر

نعم

العٌنة من مادة PET

نعم

العٌنة من مادة PS

ال
العٌنة من مادة PP

الرائز الرابع :
نفسها فً الماء المالح

هل تلتصك العٌنة على

ال

العٌنة من مادة PEHD

نعم

العٌنة من مادة PEBD

