
 

 

 تفاعلات بعض المواد العضوية مع ثنائي أوكسجين الهواء
 

I-: مصادر المواد العضوية 

 

 المواد العضوية نوعان : + 

نيا ) مثل ثل الخشب ، القطن.....( أو حيواا نباتيا )ميكون مصدره: طبيعية مواد عضوية  -

 الصوف ، الجلد ....(.

) مثل المواد البلاستيكية ،  ولا توجد في الطبيعة هي مواد مصنعة: اصطناعية مواد عضوية  -

 النيلون....(

-  

  + و يعتبر الورق والبلاستيك من أكثر المواد العضوية استعمالا في حياتنا اليومية حيث يدخلان في 

 التعليب . الصناعات خاصة في التلفيف و جل              

 

 II- تراق المواد العضوية في الهواءاح : 

 

 احتراق الورق :  -1    

 

 الورق مادة عضوية تحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين . -

 احتراق الورق في الهواء تفاعل كيميائي ناشر للحرارة. -

 وأجسام أخرى. 𝑪𝑶𝟐 و غاز ثنائي الكربون 𝑯𝟐𝑶 ينتج عن احتراق الورق في الهواء بخار الماء -

 نعبر عن حصيلة التفاعل بصفة عامة ب :

 

نواج أخرى + ماء + ثنائي أوكسيد الكربون ⟵ ثنائي الأوكسجين +   الورق
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 احتراق المواد البلاستيكية :  -2     

 

  .ي الهواءللاحتراق فيعتبر البلاستيك من المواد الأكثر استعمالا في التلفيف . وهو مادة قابلة  -

.𝑷)ج عن احتراق للنوع ين - 𝑺)  و(𝑷. 𝑬)  من البلاستيك في الهواء أساسا بخار الماء وثنائي

 أوكسيد الكربون .

و على ذرات أخرى مثل  𝑯 الهيدروجين و 𝑪تحتوي المواد البلاستيكية على ذرات الكربون  -

 .حسب نوع المادة البلاستيكية  (𝑪𝒍)الكلور  (𝑺)والكبريت  (𝑵)الأزوت 

 
 

III- : أخطار احتراق المواد العضوية في الهواء 

 

 الانحباس الحراري : أخطار  -1   

 

يؤدي الإفراط في احتراق المواد العضوية إلى تزايد نسبة أوكسيد الكربون في الهواء ، وبالتالي 

 وتعرف هذه الظاهرة بالإحتباس الحراري . أرضرة المتوسطة للارتفاع درجة الحرا

ظاهرة الاحتباس الحراري تؤدي إلى ظواهر خطيرة ، كالفيضنات والجفاف والحرائق وانصهار جليد 

 القطبين .

 

 الاحتراق غير الكامل :أخطار   -2   

 

 حالة قلة غاز ثنائي الأوكسجين .يكون الاحتراق غير كامل في + 

و أحادي  𝑪، إضافة إلى الكربون  𝑪𝑶غاز أحادي أوكسيد الكربون  غير الكامل : الإحتراق+ ينتج عن 

 . 𝑪𝑶أوكسيد الكربون 

,𝟎نسبة  فيه غاز سام يتجلى خطره عند استنشاقه في هواء + أحادي أوكسيد الكربون 𝟓 % . 

از هجالإضافة إلى ذلك فإن دقائق الكربون العالقة في الهواء يمكن أن تسبب مضاعفات في 

 .ي التنفس



 

 

 

 أخطار ناتجة عن مكونات بعض المواد العضوية :  -3   

 

تشكل  و، ينتج عن احتراق المواد العضوية غازات يمكن أن تكون سامة وقاتلة في بعض الأحيان 

 خطرا على الإنسان والبيئة.

 نذكر من بين هذه الغازات :

  غاز كلورور الهيدروجين𝑯𝑪𝒍    ينتج عن احتراق متعدد الفينيل ، غاز سام وخانق(𝑷𝑽𝑪) . 

  غاز سيانور الهيدروجين𝑯𝑪𝑵  ينتج عن البولي أميد ) النيلون( .، غاز سام وقاتل 

  غاز ثنائي أوكسيد الكبريت𝑺𝑶𝟐 . الذي ينتج عن متعدد الإستر 
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