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 رـفـبػـالد ثـؼـط انـًـٕاد انؼـعٕٚـخ يغ أٔكـسـدـٛـٍ انـٓـٕاء

Reaction des matériaux organiques avec le dioxygène de l'air 
 )ر.اثشاْٛى انطبْش٘(

 
I: انًكَٕبد انزسٚخ األسبسٛخ نهًٕاد انٕسلٛخ )  

َمٕو ثحشق لطؼخ يٍ انٕسق. ردشثخ :     
 

                   
 

د ٔ اسزُزبج :يالحظب     
َالحع ركٌٕ لطشاد يبئٛخ ػٍ غشٚك ركبثف ثخبس انًبء ػهٗ اندٕاَت انذاخهٛخ الَجٕة  «  

 االخزجبس.
ٙ ــش ثؼذ اظبفزّ انٗ االَجٕة، يًب ٚذل ػهٗ ٔخٕد غبص ثُبئـَالحع أٚعب رؼكش يبء اندٛ «  

 أٔكسٛذ انكشثٌٕ.
بٌ اسٕد )كشثٌٕ(، ـٕظغ دخشق، َالحع رـت انٕسق انًحزـػُذ رؼشٚط صحٍ أثٛط نهٓ «  

 ٔثبنزبنٙ فبالحزشاق غٛش كبيم.
رزكٌٕ انًٕاد انٕسلٛخ أسبسب يٍ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد انكشثٌٕ.          

II: انًكَٕبد انزسٚخ األسبسٛخ نهًٕاد انجالسزٛكٛخ )  
، ثى َمٕو ثُفس انًُبٔالد انسبثمخ. P.Eَمٕو ثحشق لطؼخ ثالسزٛكٛخ يٍ َٕع ردشثخ :      
اسزُزبج :     
ُٚزح ػٍ احزشاق انمطؼخ انجالسزٛكٛخ ثخبس انًبء ٔثُبئٙ أكسٛذ انكشثٌٕ انز٘ ٚؼكش يبء  « 

 اندٛش، ٔدخبٌ اسٕد ٚذل ػهٗ اٌ االحزشاق غٛش كبيم.
رحزٕ٘ أسبسب ػهٗ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد  رؼزجش انًٕاد انجالسزٛكٛخ يٕاد ػعٕٚخ        

 انكشثٌٕ. 
ـخ :خــالصــخ ػــبيـ      

    م َجبرٙ )خشت، لطٍ، ثزشٔل،..( أٔـٌٕ يٍ أصـخ ْٙ يٕاد ًٚكٍ اٌ ركــانًٕاد انؼعٕٚ     
 أظم حٕٛاَٙ )صٕف، خهذ، ػبج...(، أٔ يٕاد يصُؼخ يثم انًٕاد انجالسزٛكٛخ.

بء ٔغبص ـٔرزًٛض انًٕاد انؼعٕٚخ ثمبثهٛزٓب نالحزشاق فٙ انٕٓاء، ُٔٚزح ػٍ احزشالٓب ثخبس انً  
كسٛذ انكشثٌٕ ٔأخسبو أخشٖ.ثُبئٙ أ  

م انكًٛٛبئٙ، ٚزجٍٛ أٌ انًٕاد انؼعٕٚخ ــبظ انزساد أثُبء انزفبػــٔاػزًبدا ػهٗ لبٌَٕ اَحف   
ثبالظبفخ انٗ احزٕاء ثؼط يُٓب رحزٕ٘ ػهٗ االلم ػهٗ رساد انٓٛذسٔخٍٛ ٔرساد انكشثٌٕ، 

،ٔنكٍ ثُست ظؼٛفخ. ػهٗ إَٔاع اخشٖ يٍ انزساد،) انكهٕس،اٜصٔد،...(  
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III: خطٕسح احزشاق ثؼط انًٕاد انؼعٕٚخ )  
ط االحٛبٌ، ـانًٕاد انؼعٕٚخ غبصاد ًٚكٍ أٌ ركٌٕ سبيخ ٔلبرهخ فٙ ثؼ ُٚزح ػٍ احزشاق  

 ٔرشكم خطٕسح ػهٗ االَسبٌ حانجٛئخ.
 

َزكش يٍ ثٍٛ ْزِ انغبصاد :    

 احزشاق انُٛهٌٕ. : غبص لبرم نالَسبٌ، ُٚزح ػٍ HCNسٛبَٕس انٓٛذسٔخٍٛ   «  

نهكشثٌٕ ٔانًشكجبد ٍ االحزشاق غٛش انزبو ػُٚزح غبص سبو :  COأحبد٘ أكسٛذ انكشثٌٕ  «  
ذ يغ ــٚزح ٔرزدهٗ خطٕسرّ فٙ كَّٕ .ٔأٚعب ثؼط انضٕٚد ٔانشحٕو  ،انؼعٕٚخ يثم انفحى

م ـيبَؼب َم،كبسثٕكسٙ ًْٕٛخهٕثٍٛبلّ يكَٕب ـػُذ اسزُش انشئزٍٛ فًْٕٙٛخهٕثٍٛ انذو 
شاض ــذ انزؼشض نّ رظٓش ػهٗ اندسى ثؼط األػـالٚب. ٔػُــاألٔكسدٍٛ إنٗ األَسدخ ٔانخ

ًٚكٍ ػالج ٔشاض االخشٖ. ــط األػـًش ٔثؼــكزغٛش نٌٕ اندهذ ٔاألغشٛخ انًخبغٛخ إنٗ االح
   بػٙ أٔ َمم انذو أٔ َمم كشٚبدــكسٛذ انكشثٌٕ ػٍ غشٚك انزُفس انصُٔأ أحبد٘انزسًى ث
  .بظ ػهٗ انجٛئخ ٚدت انزخهص يٍ ْزا انغبص ػٍ غشٚك رٕٓٚخ أيبكٍ رٕاخذِٔنهحفدو حًشاء.

 . PVCغبص سبو ٚٓبخى سئخ االَسبٌ،ُٚزح ػٍ احزشاق :  lHCكهٕسٔس انٓٛذسٔخٍٛ  «  

 ُٚزح ػٍ احزشاق يزؼذد االسزش .:   SO2ثُبئٙ أكسٛذ انكجشٚذ   «  
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