
 

 

 
  فٙ ظشٔف يؼُٛح ذغًٗ –ذخرفٙ كهٛا أٔ ظضئٛا –ْٙ ذحٕالخ ذغشأ تٍٛ إَٔاع كًٛٛائٛح   انرحٕالخ انكًٛٛائٛح  

. تانًرفاػالخ ٔذؤد٘ إنٗ ذكٌٕ إَٔاع كًٛٛائٛح ظذٚذج ذغًٗ تانُٕاذط 
 ًٙانًرٕاظذج فٙ ٔعظ انرفاػم جيعًٕع األَٕاع انكًٛٛائٙ : انًعًٕػح انكًٛٛائٛحَغ  .

. كًٛٛائٛح غٛش َشٛغح  خالل انرحٕل انكًٛٛائٙ لذ َعذ أحٛاَا تؼض األَٕاع انكًٛائٛح ال ٚغشأ ػهٛٓا أ٘ ذحٕل ، ذغًٗ تإَٔاع :   يهحٕظح 

                                                       
. اَغالق انرحـٕللثم ْـٙ حانـح انًعًٕػح انكًٛٛائٛح :  انحانـح انثـذئٛح -
. ْـٙ حانـح انًعًٕػح انكًٛٛائٛح فٙ نحظح يؼُٛح خالل انرحـٕل:  انحانـح انرحٕل  -

 .ْـٙ حانـح انًعًٕػح انكًٛٛائٛح ػُذ اَرٓـاء انرحـٕل:  انحانـح انُٓائٛـح -

           
. انرفاػم انكًٛٛـائٙ ْٕ ًَٕرض ٔصفٙ نهرحٕل انكًٛٛـائٙ ػهٗ انًغرٕٖ انًاكشٔعكـٕتٙ

. انًؼادنح انكًٛٛائٛح ْٙ كراتح سيضٚح نرفاػم كًٛٛائـٙ

. ٚـًُصم كم َٕع كًٛٛائٙ تصٛغرّ انكًٛٛائٛح :    -    فٙ انًؼادنح انكًٛٛائٛح
. َغرؼًم عًٓا يٕظٓا يٍ انًٍٛٛ إنٗ انٛغاس  نرًصٛم يُحٗ انرفاػم انكًٛٛائٙ -
 .  ذٕضغ صٛغ انًرفاػالخ ػهٗ انٛغاس ٔصٛغ انُٕاذط ًٍٚٛ انغٓى  -

 :ٔتصفح ػايح ذكرة يؼادنح انرفاػم كًا ٚهٙ.  ٔٚعة أٌ ذكٌٕ انًؼادنح انكًٛٛائٛح يرٕاصَح  -
A + B  C + D

                                                                                     A   ٔ Bخ  انًرفاػال     .ٔC ٔ D  َٕاذط انرفاػم.  

 ٗانغرٕكٕٛيٛرشٚح انًؼايالخأػـذاد صحٛحح ذغًـ . 

 

                      
ُٚشيض ذمذو انرفاػمكًٛاخ يادج األَٕاع انكًٛٛائٛح انًشاسكح فٙ انرفاػم انكًٛٛائٙ َغرؼًم نررثغ ذغٕس   انز٘ 

ًُكَٕح حغة .    ُٔٚؼثش ػُّ تانًٕل x: إنّٛ ب  ًُٚصم كًٛح يادج انًرفاػالخ انًخرفٛح ٔ كًٛح يادج انُٕاذط ان  ْٕٔ

. انًؼايالخ انغرٕكٕٛيٛرشٚح

                     

 .   ظذٔل ذمذو انرفاػم: انرفاػم  ٚغًٗ تاعرؼًـال ذمـذو اَشئ ظـذٔل ٔصفـٙانرفاػم   ٌذـغـٕس  نررثـغ
شى سعى انعذٔل تانغشٚمح .   جٔاصٌخٚعة كراتح يؼادنح انرٕاصٌ و نشعى ظذٔل ذمذو ذفاػم يؼٍٛ تصفح ػايحٔ 

   :انرانٛح 
                          

A    +               B           C      +          Dيؼادنح انرفاػم 

كًٛاخ انًادج تانًٕل انرمذو انحاالخ 
 Ani)( Bni)( 0 0 0انحانت انبدئٍت 

x x.حانت انتحىل 
 

x. xBni .)(  xAni .)(  

انحانت 

انُهائٍت 
fx fx.

 

fx. fi xBn .)(  fi xAn .)(  

                                 
ُٚشيض إنّٛ ب انرمذو األلصٗ    َغًٙ  m:انز٘  axx :   انكهٙ نهًرفاػم انًحذ االخرفاءذمذو انرفاػم انز٘ ٕٚافك . 

                                                                                                

 ُٔٚرط ػٍ ْزا انرفاػم أكغٛذ انحذٚذ انًغُاعٛغٙ 2Oانصهة فٙ  غاص شُائٙ األٔكغعٍٛ Fe  ٚحرشق انحذٚذ 

43OFeانصهة   .

. اكرة يؼادنح انرفاػم ٔٔاصَٓا (1   

. 2Oيٍ mol4 يٍ انحذٚذ  mol3ٔاسعى ظذٔل ذمذو انرفاػم تانُغثح نخهٛظ  تذئٙ يكٌٕ يٍ  (2   

. حذد انرمذو األلصٗ ٔانًرفاػم انًحذ  (3  
 ------------------------------                                                                        

:              يؼادنح انرفاػم  (1
)(

43
)(
2

)(
23

sgs
OFeOFe  

: ظذٔل ذمذو انرفاػم   (2



 

033:  ْٕ انًحذ Feإرا افرشضُا أٌ   (3 max  x          33 max x ٘أ                 :molx 1max  

024 : ْٕ انًحذ 2O   إرا افرشضُا أٌ  max  x     42 max x ٘أ             :molx 2max          

molx:   فئٌ انرمذو األلصٗ نٓزا انرفاػم mol2 أصغش يٍ mol1: تًا أٌ  1max    انًحذ  ْٕ ٔتانرانٙ انًرفاػم  :Fe .

 . خالل انرحٕل تذالنح  ذمذو انرفاػم انًرفاػالخ انًرثمٛحَحصم ػهّٛ ترًصٛم كًٛح يادج :  انرفغٛش انًثٛاَٙ 
.  خالل انرحٕل تذالنح ذمذو انرفاػمانُٕاذط انًركَٕح                               ٔكًٛح يادج 

                                      

mٚعة ػذو ذًذٚذ انخغٕط تؼذ  axx ألٌ انرفاػم ٚرٕلف ػُذ ْزِ انمًٛح ٔٚصثح ذشكٛة انخهٛظ  فٙ َٓاٚح انرفاػم 

  :كًا ٚهٙ 

 0)( Fen fالمتبقية   ٔ                  :molOn f 2)( 2  المتبقية  ٔ                         :molOFen f 1)( 43  المتكىن

molx  َعذ  َفظ 2O يٍ Fe ٔ  mol4يٍ mol6 إرا اَغهمُا فٙ انثذاٚح يٍ خهٛظ يكٌٕ يٍ  2max   

 . عرٕكٕٛيٛرش٘انثذئٙ  انخهٛظَمٕل أٌ .فٙ ْزِ انحانح انًرفاػهٍٛ كالًْا يحذ     

                                                      

ٚؤد٘ نركٌٕ   شاَٙ أكغٛذ انكشتٌٕ  2Oفٙ غاص  شُائٙ األٔكغعٍٛ 125HCػهًا االحرشاق انكايم نغاص  انثُراٌ 

2CO ٔانًاء .

. اكرة يؼادنح ْزا انرفاػم ٔٔاصَٓا  (1

 .شى حذد انرمذو األلصٗ .  2O  يٍ 125HC ٔ mol40  يٍ mol10اسعى ظذٔل ذمذو ػُذ اعرؼًال  (2

. اسعى انًُحُٗ انًؼثش ػٍ انرفغٛش انًثٛاَٙ نٓزا انرحٕل  (3

 ----------------

:                        يؼادنح انرفاػم    (1
)(

2
)(
2

)(
2

)(
125 658

gggg

OHCOOHC  

 : ظذٔل ذمذو انرفاػم  (2

 

010:  ْٕ انًحذ 125HCإرا افرشضُا أٌ   (3 max  x                             10max x 

0840 : ْٕ انًحذ 2O   إرا افرشضُا أٌ  max  x     408 max x ٘أ           :molx 5max          

molx:   فئٌ انرمذو األلصٗ نٓزا انرفاػم mol10 أصغش يٍ mol5: تًا أٌ  5max    2 : انًحذ  ْٕ ٔتانرانٙ انًرفاػمO .



                                  

mٚعة ػذو ذًذٚذ انخغٕط تؼذ  axx ٙألٌ انرفاػم ٚرٕلف ػُذ ْزِ انمًٛح ٔٚصثح ذشكٛة انخهٛظ  فٙ َٓاٚح انرفاػم كًا ٚه  : 

 molOHn f 30)( 2   ٔ   :molCOn f 25)( 2  ٔ  :molHCn f 5)( 125    و  molCOn f 25)( 2 . 

                                                     

يؼادنح انرفاػم ذكرة كًا .  3AlCl فُٛرط ػُّ كهٕسٔس األنٕيُٕٛٛو 2Clيغ غاص شُائٙ انكهٕس Alٚرفاػم األنٕيُٕٛٛو 

32: ٚهٙ  AlClClAl  

.  َؼغٙ انًُحُٗ انًثٛاَٙ انز٘ ًٚصم ذغٛشاخ كًٛاخ يادج انًرفاػالخ ٔانُٕاذط تذالنح ذمذو انرفاػم 

 

.    ٔاصٌ انًؼادنح  شى  أَشئ ظذٔل ذمذو انرفاػم  (1
 .حذد انرمذو األلصٗ ٔانًرفاػم انًحذ (2

.    ٔ أػظ ذشكٛة انخهٛظ ػُذ َٓاٚح انرفاػم ويصم ػهٗ انًثٛاٌ ذغٛشاخ كهٕسٔس األنٕيُٕٛٛ (3
    

 

 
                                     

hPaPatm  ٔ ذحد انضغظ  انعٕ٘ Co20دسظح انحشاسج :  انرانٛح جػُذ انظشٔف انرعشٚثٙ 1013 َذخم  كرهح 

mgm 7,32   يٍ يغحٕق انضَك فٙ حٕظهح حعًٓا  mL500 شى َضٛف إنٛٓا حعًا mLV 10 يٍ يحهٕل 

Lmolcتركيزه  حًض انكهٕسٚذسٚك  /5,0    .  

                 :  فٛحذز داخم انحٕظهح انرفاػم انرانٙ 
)(
2

)(

2

)()(
2

aqaqaqq
HZnHZn  

 

                                    

: ػٍ ْزا انرفاػم تاعرؼًال عشٚمرٍٛ  ًٚكٍ ذٕلغ  انضغظ انُٓائٙ نغاص شُائٙ انٓٛذسٔظٍٛ انُاذط 
. إيا ذعشٚثٛا تاعرؼًال ظٓاص لٛاط انضغظ                                                        - 
. أٔ َظشٚا تاعرؼًال ظذٔل ذمذو انرفاػم                                                       - 



  
 :  انغشٚمح األٔنٗ   

hPaPf ػُذ اَرٓاء اَغالق ضغظ غاص شُائٙ انٓٛذسٔظٍٛ  تحٛس ٚشٛش انعٓاص إنٗ انمًٛح fPَغعم انضغظ انُٓائٙ  1038 .

 : انغشٚمح انصاَٛح

molm: كًثح يادج انضَك انثذئٛح 
M

m
Znno .5,0

4,65

10.7,32
)(

3




 

كًٛح يادج 
H انثذئٛح    :molmVcHno .510.105,0.)( 3  

 

: َُشئ ظذٔل ذمذو انرفاػم 

 

05,0:  ْٕ انًحذ Znإرا افرشضُا أٌ  max  x            molmx .5,0max  .      

   إرا افرشضُا أٌ 
H 0.25 : ْٕ انًحذ max  x                 molmx .5,2max        .    

molx:   فئٌ انرمذو األلصٗ نٓزا انرفاػم   molm.5,2 أصغش يٍ molm.5,0 :تًا أٌ  5,0max  انًحذ  ٔتانرانٙ انًرفاػم  ْٕ: Zn .

molxHn:              انُاتج عُد َهاٌت انتفاعم        2Hكًٍت يادة غاس : يٍ خالل جدول تقدو انتفاعم   5,0)( max2  

:  انذي ٌشغم انحجى انًتبقى فً انحىجهت 2Hبتطبٍق عالقت انغاساث انكايهت عهى غاس 
36

2 10.46049010500)( mmLHV  .

TRnVP HHH ... )()()( 222
 ويُه                       :hPaPa
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hPaPPP:وانضغط انُهائً داخم انحىجهت  atmHf 1038101325)( 2
وهً تىافق انُتٍجت انًحصم عهٍها تجزٌبٍا   .

 ---------------------------                                                                             

:  انتىجٍهاث انًتعهقت باندرس 
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