
 

 

 

Oxydation des métaux dans l’air 
 

𝑰 –  في الهواء الرطب الحديدأكسدة : 

 بسبي تؤدي إلى تكون الصدأ ؟ وما هو يؤدي إلى تآكلها ، فما هي العوامل التتصدأ الأجسام المكونة من الحديد مما 

 تآكل الحديد ؟ 

 العوامل الضرورية لتكون الصدأ :-1

 : نشاط تجريبي-1.1

 نضع مسامير من الحديد في أربعة أنابيب اختبار ، بعد مرور بضعة ايام نلاحظ :

 

 

 تجارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 في عدم تكون الصدأ ملاحظات

 جافالهواء ال

 ماءالتكون الصدأ في 

 الهواء الرطب و

تكون الصدأ بكثرة في 

 الماء المالح

الصدأ في ماء عدم تكون 

 مغلى المغطى بالزيت

الهواء وحده لا يؤدي  استنتاجات

 إلى تكون الصدأ

 إلىتكون الصدأ يحتاج 

 وسط به ماء وهواء

الملح يزيد من تكون 

 الصدأ

الماء وحده لا يؤدي إلى 

 تكون الصدأ

 خلاصة :-1.1

  يؤثر الهواء الرطب على الحديد مكونا طبقة حمراء داكنة تسمى الصدأ(Rouille)  الذي يتكون أساسا من مادة .

 تآكلهلا تحمي الحديد . مما يؤدي إلى  (Poreuse) مسامية. وهي مادة  𝐹𝑒2𝑂3ذي الصيغة  IIIأوكسيد الحديد 

(Corrosion) . مع مرور الزمن 

 .يتكون الصدأ الحديد وفق تفاعل كيميائي بطيء يستلزم وجود الماء وثنائي أوكسيجين الهواء 

 يسمى هذا التفاعل تفاعل أكسدة . ويعبر عنه بالمعادلة التالية :           

𝟒𝑭𝒆 + 𝟑𝑶𝟐  ⟶ 𝟐 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑  ∶  (صدأ الحديد)

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة



 

 

 حماية الحديد من الصدأ-1

 نستعمل كتقنيات لحماية الحديد :

 .الصباغة او الدهان 

 . الطلاء بفلزات أخرى لا تتآكل كالزنك و القصدير و النيكل 

  مزج الحديد بمواد أخرى كالكربون للحصول على أشابة غير قابلة للتأكسد ، كما هو الشأن بالنسبة للفولاذ الغير

 من الكربون . % 3الحديد و  % 79الذي يتكون من   𝐼𝑛𝑜𝑥𝑦𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒قابل للتأكسد 

 

𝑰𝑰 – : أكسدة الألومنيوم في الهواء الرطب 

 الفلزي.يتميز فلز الألومنيوم ببريقه 

   ذي الصيغة  (Alumine)  الألومينطبقة داكنة تسمى أوكسيد الألومنيوم أو  لهواء الرطب على الألومنيوم مكونايؤثر ا

𝐴ℓ2𝑂3 . 

لكيميائية اأكسدة الألومنيوم في الهواء تفاعل كيميائي بطيء بين الألومنيوم و ثنائي الأوكسيجين نعبر عنه بالمعادلة 

 التالية :

𝟒𝑨𝓵 + 𝑶𝟐 ⟶ 𝑨𝓵𝟐𝑶𝟑 

 

 مية تحمي فلز الألومنيوم من التآكل لأنه يمنع تسرب ثنائي الأوكسيجين إلى الداخل  الألومين هو عبارة عن مادة غير مسا

 الصدأ الذي يساعد زيادة تآكل الحديد . على عكس

 ملحوظة :

 في التلفيف . بما ان أكسدة الألومنيوم لا تتم إلا على السطح وتعتبر وقائية فهو يستعمل بكثرة

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة


