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I .ضرورة تصنيع األنواع الكيميائية 

 أمثلة -1

يُٓا خٕٛط انُغٛح انرٙ ذصُع 
 أغهثٓاانًالتظ تعضٓا طثٛعٙ ٔ 

 يصُع.
 

 

ذعرثش صُاعح األدٔٚح يٍ أْى انًٛادٍٚ 
 رى تٓا انكًٛٛاء انصُاعٛح.انرٙ ذٓ

ذرشكة األدٔٚح يٍ إَٔاع كًٛٛائٛح 
 يصُعح.

 

 

 

 َكٓح انفاَٛهٛا نٓزا انٕٛغٕسخ 
  .يصُعح

 

 

 

 

 ذركٌٕ يٕاد انثالعرٛك يٍ إَٔاع 
 .كًٛٛائٛح يصُعح

 

 

 

 كيمياء التصنيع و أهمية ضرورة -2

 تفضم كًٛٛاء انرصُٛع أيكٍ:

 كًٛٛائٛح يًاثهح ألَٕاع كًٛٛائٛح طثٛعٛح تركهفح ألم ٔ تكًٛاخ كثٛشج، يًا ٚهثٙ حاخٛاخ  ذصُٛع إَٔاع

 اإلَغاٌ 

 ٔ ٚحغٍ ًَظ انعٛش.

 يداالخ كثٛشج كانصٛذنح ٔ انطة ٔ انفالحح ٔ  يًا ٚغاْى فٙ ذطٕٚش ،ذصُٛع إَٔاع كًٛٛائٛح خذٚذج

 انرغزٚح 

 ٔ انردًٛم ٔ انعطٕس...     

 ختصصات كيمياء التصنيع -3

 :كًٛٛاء انرصُٛع لطاعٍٛ سئٛغٍٛٛذضى 

 ًٛٛيثم يٕاد  ائٛح تكًٛاخ ضخًح ٔ تركهفح لهٛهح،انكًٛٛاء انثمٛهح:  ٔ ْٙ ذٓرى ترصُٛع إَٔاع ك

 انثالعرٛك.

 يثم األَٕاع  كًٛٛائٛح راخ ذشكٛة يعمذ ٔ يكهف، انكًٛٛاء انذلٛمح: ٔ ْٙ ذٓرى ترصُٛع إَٔاع

  .انكًٛٛائٛح انرٙ ذذخم فٙ ذشكٛة األدٔٚح

II .يكيميائع نو تصنيع 

 تعريف -1

ذصُٛع َٕع كًٛٛائٙ ْٕ ذحٕل كًٛٛائٙ خالنّ ذؤد٘ انًرفاعالخ إنٗ ذكٌٕ َاذح ٚحرٕ٘ عهٗ انُٕع 

 انكًٛٛائٙ انًطهٕب.
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 تصنيع نوع كيميائي يف املخترب -2  

 انثشٔذٕكٕل انردشٚثٙ -أ
 ٚرطهة إَداص انرصُٛع تشٔذٕكٕال ذدشٚثٛا ٚحذد فّٛ: 

 طثٛعح األَٕاع انكًٛٛائٛح انًغرعًهح ٔ كًٛرٓا،    -          
 انرشكٛة انردشٚة انًغرعًم،    -          
 ذشذٛة يشاحم انفصم نعضل انُٕع انكًٛٛائٙ انًصُع،    -          
 .انُٕع انكًٛٛائٙ انًصُع طثٛعح يشحهح نهرحمك يٍ    -          

 

 يثال: ذصُٛع أعٛراخ انهُٛانٛم -ب
 

   :ْٙ انًعادنح انكًٛٛائٛح نٓزا انرصُٛع      

 
 

  ٍنرغشٚع ْزا انرصُٛع، ٚغرعًم ذشكٛة انرغخٍٛ تاالسذذاد. ٔ نرحغٍٛ يشدٔدِ ٚغرعًم حدى ي

 يٍ أَذسٚذ اإلٚثإَٚك. انهُٛانٕل يع حدًٍٛ 

 
 

هٙ دٌٔ ضٛاع نهًادج، حٛث ذركاثف ًٚكٍ ذشكٛة انرغخٍٛ تاالسذذاد يٍ ذغخٍٛ انٕعظ انرفاع

 األتخشج انًرصاعذج فٙ عًٕد انرثشٚذ ٔ ذشد إنٗ انحٕخهح.

 

 ذدشٖ ذحد انًٕٓاج(: انًُأنح( 

4يٍ أَذسٚذ اإلٚثإَٚك  mL 10فٙ حٕخهح خافح ًٚضج   -    6 3C H O  ٔ5 mL ُٛ10انٕل يٍ انه 18C H O ٔ ،

 ذضاف تضع  
 .نرٕحٛذ غهٛاٌ انخهٛظ  حصٛاخ يٍ حدش خفاٌ      

 ًٚشس انًاء فٙ عًٕد انرثشٚذ يٍ األعفم إنٗ األعهٗ.  -   
 .min 20ٚغخٍ انخهٛظ نًذج   -   

 ٕٚلف انرغخٍٛ يع يٕاصهح انرثشٚذ.   -   
 

 أعٛراخ انهُٛانٛم اعرخشاج ٔ فصم: 

يٍ  mL 25تعذ ذثشٚذ انحٕخهح ٚغكة يحرٕاْا فٙ كأط ٚحرٕ٘ عهٗ  -   

   انًاء انًمطش
نرحٕٚم انفائض يٍ أَذسٚذ اإلٚثإَٚك إنٗ حًض اإلٚثإَٚك انماتم نهزٔتاٌ      

 فٙ انًاء.
ٔ َرشكّ  تعذ عضل حصٗ خفاٌ ٚصة يحرٕٖ انكأط فٙ أَثٕب انرصفٛك -   

 ٚرصفك.
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 يٍ يحهٕل ْٛذسٔخُٕٛ كشتَٕاخ  mL 30ٚفصم انطٕس انعضٕ٘ فٙ دٔسق ثى ٚضاف إنّٛ  - 

     
 انصٕدٕٚو نغغم انطٕس انعضٕ٘ يٍ تماٚا حًض اإلٚثإَٚك. ثى ذعاد عًهٛح انرصفٛك يٍ  

 خذٚذ.     
 ٕسٔس انكانغٕٛو اناليائٙ نردفٛفّ يٍ تماٚا ٚفشغ انطٕس انعضٕ٘ فٙ كأط ٔ ٚضاف إنّٛ كه -   

 انًاء. ثى ٚحفظ انطٕس انعضٕ٘ تعذ عًهٛح انرششٛح.        
 

 ّانرحمك يٍ طثٛعح انُٕع انًصُع ٔ َمأذ: 

 :ذغرعًم ذمُٛح انرحهٛم انكشٔياذٕغشافٙ    
    A،انهُٛانٕل : 
    B: ،)أعٛراخ انهُٛانٛم انرداس٘ )خانص 
    C،أعٛراخ انهُٛانٛم انًصُع : 

    D.ٗانضٚد األعاعٙ نهخضاي : 
 ٚثٍٛ انشعى انكشٔياذٕغشافٙ أٌ انُٕع انًصُع خانص ٔ نّ َفظ خاصٛاخ انُٕع انطثٛعٙ.   
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