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: ةعرزملا يف ةبكرملا ةدمس األ ضعب ريضحت

عم كيرتينلا ضماح لعافتب مويساتوبلا تارتن دامس ريضحت -1

: مويساتوبلا ديسكورديه

ديسكورديه يولقو HNO3 كيرتينلا ضماح نيب لعافت ثدحي

مهنيب لعافتلا متيو . ءامو مويساتوبلا تارتن حلم يطعيل KOH مويساتوبلا

ةدعاق ئفاكم دحاو عم لعافتي كيرتين ضماح ئفاكم دحاو نأ ساسأ ىلع

يفو . مويساتوبلا تارتن حلم ئفاكم دحاو يطعيل مويساتوبلا ديسكورديه

كيرتينلا ضماح نم ئزج دحاو نإف دحاو ؤفاكتلا ألن ًارظن لعافتلا اذه

يطعيل (56) مويساتوبلا ديسكورديه ةدعاق نم ئزج دحاو عم لعافتي (63)

تارتن حلم نم ئزج حضتيدحاو امك (101) مويساتوبلا

: ةيلا تلا ةلداعملا نم

KOH + HNO3 KNO3 + H2O

لا: ـــــــ ثم

مج/مس3و 1.2 هتفاثكو ٪60 هزيكرت كيرتينلا ضماح نم مزلي مك

تارتن دامس نم نط ريضحتل ٪94 هواقن وذ مويساتوبلا ديسكورديه

؟ مويساتوبلا

ل: ـــــــ حلا

نزو عم ( مجك 63) كيرتينلا ضماح نم ئزج دحاو نزو لعافت دنع

نم ئزج دحاو نزو جتني ( مجك 56) مويساتوبلا ديسكورديه نم ئزج دحاو

دامس نم مجك 1000 ريضحتل يلا )بوتلا مجك 101) مويساتوبلا تارتن دامس

وه: كيرتينلا ضماح نم بولطملا نإف مويساتوبلا تارتن

63 KgHNO3 101 Kg KNO3

X KgHNO3 1000Kg KNO3



II

X = =623.76KgHNO3

بولقم رادقمب ةنزولا دادزت ًاذإ ٪60 كيرتينلا ضماح ةواقن نأ امبو

. ةواقنلا ةبسن

1039.6= x623.76= بولطملا كيرتينلا ضماح نزو ًاذإ

. مجك

ةفاثك ىلع نزولا هذه ةمسق متي مجح ىلإ ةنزولا هذه ليوحتل

1.2 نأ ثيح . تادحولا نع ريبعتلا ماظن قباطت ةاعارم عم ضماحلا

/رتل. مجك مج/مس3=1.2

= = ريضحتلل بولطملا كيرتينلا ضماح مجح ًاذإ

866.34رتل

وه: مويساتوبلا ديسكورديه نم بولطملا و

56 KgKOH 101 Kg KNO3

X KgKOH 1000Kg KNO3

X = =554.46KgKOH

بولقم رادقمب ةنزولا دادزت ًاذإ ٪94 مويساتوبلا ديسكورديه ةواقن نأ امبو

. ةواقنلا ةبسن
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III

= x554.46= بولطملا مويساتوبلا ديسكورديه نزو ًاذإ

. مجك 589.85

تانوبرك عم كيرتينلا ضماح لعافتب مويسلا كلا تارتن دامس ريضحت -2

: مويسلا كلا

يلا: تلا لعافتلا نم حضتي امك

CaCO3 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O+CO2

نزو عم (126) كيرتينلا ضماح نم يئيزج نزو نينثأ لعافت متيو

دامس نم ئزج دحاو نزو يطعيل (100) مويسلا كلا تانوبرك نم ئزج دحاو

.(164) مويسلا كلا تارتن

لا: ـــــــ ثم

1.23و يعون نزوو ٪60 ةواقن وذ كيرتينلا ضماح نم مزلي مك

؟ مويسلا كلا تارتن دامس نم نط ريضحتل ٪75 ةواقن تاذ مويسلا كلا تانوبرك

ل: ــــــــ حلا

نزو )عم مجك 126) كيرتينلا ضماح نم ئزج نينثأ نزو لعافت دنع

نم ئزج دحاو نزو جتني ( مجك 100) مويسلا كلا تانوبرك نم ئزج دحاو

دامس نم مجك 1000 ريضحتل يلا )بوتلا مجك 164) مويسلا كلا تارتن دامس

وه: كيرتينلا ضماح نم بولطملا نإف مويسلا كلا تارتن

126 Kg HNO3 164 Kg Ca(NO3)2

94



IV

X KgHNO3 1000Kg Ca(NO3)2

X = =768.29KgHNO3

ةبسن بولقم رادقمب ةنزولا دادزت ًاذإ ٪60 كيرتينلا ضماح ةواقن نأ امبو

. ةواقنلا

1280.49= x768.29= بولطملا كيرتينلا ضماح نزو ًاذإ

. مجك

يعونلا نزولا ىلع نزولا هذه ةمسق متي مجح ىلإ ةنزولا هذه ليوحتل

. ضماحل

= = ريضحتلل بولطملا كيرتينلا ضماح مجح ًاذإ

1041.05رتل

وه: مويسلا كلا تانوبرك نم بولطملا و

100 Kg CaCO3 164

Kg Ca(NO3)2

X KgCaCO3 1000Kg Ca(NO3)2

X = =609.76KgCaCO3

ةبسن بولقم رادقمب ةنزولا دادزت 75٪ًاذإ مويسلا كلا تانوبرك ةواقن نأ امبو

. ةواقنلا
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V

813.01= x609.76 = بولطملا مويسلا كلا تانوبرك نزو ًاذإ

. مجك

: ىرخأ ةدمسأ طلخب بكرم دامس ريضحت -3

لا: ـــــــ ثم

نم (19–19 –19) بكرم دامس مجك 100 ريضحت بولطم

، توزأ ٪13 K2O٪44و مويساتوبلا تارتنو ، توزأ ٪46 ايرويلا ةدمسأ

. توزأ P2O5٪47و٪17 موينوم األ يئانث تافسوفو

ل: ــــــ حلا

: مويساتوبلا تارتن نم بولطملا أ)-

100 Kg KNO3 44 Kg K2O

X Kg KNO3 19 Kg K2O

X = =43.18KgKNO3

: يواسي نيجورتين ىلع يوتحت مويساتوبلا تارتن دامس نم ةيمكلا هذه

100 KgKNO3 13 Kg N

43.18 KgKNO3 X Kg N

X = =5.61KgN

: موينوم األ يئانث تافسوف نم بولطملا ب)-
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VI

100 Kg (NH4)2HPO4 47 Kg P2O5

X Kg (NH4)2HPO4 19 Kg P2O5

X = =40.43Kg(NH4)2HPO4

نيجورتين ىلع يوتحت موينوم األ يئانث تافسوف دامس نم ةيمكلا هذه

: يواسي

100 Kg (NH4)2HPO4 17 Kg N

40.43 Kg (NH4)2HPO4

X Kg N

X = =6.87KgN

: ايرويلا نم بولطملا ج)-

األ يئانث تافسوفو مويساتوبلا تارتن دامس نم ةلمعتسملا ةيمكلا

مجك 12.48=6.87+5.61) يواسي نيجورتين ىلع يوتحت موينوم

.( توزأ

( توزأ مجك 6.52=12.48–19): ايرويلا نم هتفاضإ بولطملا

100 Kg Urea 46 Kg N

X Kg Urea 6.52 Kg N
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VII

X = =14.17KgUrea

97.78 = 14.17 + 40.43 + 43.18 = ةدمس األ هذه عومجم

مجك

لقأ نوكي نأ الدب مهعومجمو ًايكيناكيم ًاعم تايمكلا هذه طلخ متي و

ةدامب نزولا لمكي مجك 100 نع نزولا لقي امدنعو ، مجك 100 يواسي وأ نم

ةئلا. م
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