
فصل دوم: عملّیات در صنایع معدنی

29

فصل 2

عملّیات در صنایع معدنی
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مقدمه
در این پودمان هنرجویان با انواع اسیدها و بازها، نمك ها، سیمان و لعاب آشنا می شوند. 
آموزش این پودمان به صورت تدریس نظری و عملی پیش بینی شده است. در ابتدا 
نیتریك اسید،  سولفوریك اسید،  تولید  صنعتی  روش های  به  مربوط  نظری  مطالب 
سدیم هیدروكسید، پتاسیم هیدروكسید، كلسیم هیدروكسید، نمك ها، استخراج فلزات 
و  امکانات  فراخور  به  است. سپس  ارائه شده  آنها  كاربرد  و  لعاب  و  از سنگ معدن 
آورده شده  اجرا  قابل  و  فعالیت های عملی ساده  در هنرستان ها،  موجود  تجهیزات 
است. همچنین در این پودمان استفاده هم زمان از فیلم های آموزشی با مطالب درسی 
پیش بینی شده است. با توجه به اینکه بازدید از مراكز صنعتی مرتبط با هر دستگاه و 
فرایند، تأثیر بسزایی در امر یادگیری دارد، از هنرآموزان محترم درخواست می شود كه 

در این راستا نیز بازدیدهای خواسته شده را انجام دهند.
اغلب فعالیت های این پودمان به صورت گروهی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین الزم 
است كه هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان كالس به گروه های مختلف 3 تا 
4 نفره و با آموزش و راهنمایی دقیق گروه های دانش آموزی، به طور مستقیم در فرایند 
یاددهی و یادگیری مشاركت مؤثر داشته باشند. همچنین هنرآموزان گرامی توجه 
داشته باشند كه در فرصت های یادگیری پیش بینی شده، به شایستگی های غیرفّنی 
این واحد یادگیری مانند اخالق حرفه ای )وقت شناسی، حضور منظم و به موقع، انجام 
دادن وظایف و كارهای محّول، پیروی از قوانین كارگاهی، و غیره(، كار گروهی )حضور 
مستندسازی  و  محّول(  وظایف  و  كارها  دادن  انجام  گروهی،  فعالیت های  در  فّعال 

)گزارش نویسی فعالیت های كارگاهی( توجه ویژه داشته باشند.

مرحلة 1: تهیة اسیدها و بازهای معدنی

هدف توانمندسازی 1: بیان روش تهیة صنعتی سولفوریك اسید از پیریت 
با كمك تصویر، واكنش، پرسش، تحقیق و نمایش فیلم 

با توجه به مطالب آموخته شده در كتاب های تخصصی سال دهم خود، بگویید پرسش 1
صنایع شیمیایی و صنایع شیمیایی معدنی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: صنایع شیمیایی دسته ای از صنایع هستند كه در آنها تغییرات شیمیایی، 
ارزش  با  محصوالت  به  را  خام  مواد  )بیولوژیکی(،  زیست شناختی  یا  فیزیکی 
صنعتی تبدیل می كنند. صنایع شیمیایی معدنی یکی از زیر شاخه های صنایع 
شیمیایی است كه تولید فراورده هایی از مواد معدنی را شامل می شود. صنایع 
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به  ورود  هنگام  در  معدنی  اولیه  مادۀ  یك  كه  را  فرایندی  معدنی،  شیمیایی 
كارخانه تا زمان خارج شدن محصول طی می كند، مورد مطالعه قرار می دهد. 
هر كارخانه تولید مواد غیرآلی مثل سیمان، گچ، شیشه نسوز و دیرگداز دارای 
یك فرایند است؛ یعنی از زمانی كه مواد اولیه وارد كارخانه می شود تا زمانی كه 
محصول خارج می شود، فرایندی روی آن انجام می گیرد كه طّراحی این فرایند 

بر عهدۀ مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی است.

پرسش 2 به  به اطالعات گذشتۀ خود، در مورد پركاربردترین اسید صنعتی  1  با توجه 

سؤاالت زیر پاسخ دهید.
الف( مواد اولیۀ تولید سولفوریك اسید را بنویسید. 

پاسخ: در تهیۀ سولفوریك اسید از مواد اولیه كه به عنوان منبعی از گوگرد شناخته 
می شوند، استفاده می شود كه از جمله آنها می توان به گوگرد خام، سولفیدهای 
فلزی گوگرد نظیر مس سولفید، سرب سولفید، نیکل سولفید، آهن سولفید و روی 

سولفید و گازهای H2S و CS2 و كربونیل سولفید )COS( اشاره كرد.
ب( واكنش های تولید سولفوریك اسید را بنویسید.

پاسخ:
S)s( + O2)g( → SO2)g(
2SO2)g( + O2)g( →←  2SO3)g(

SO3)g( + H2SO4 )l( → H2S2O7)l(

H2S2O7)l( + H2O)l( → 2H2SO4)l(

2  برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن را نام ببرید.

با  با فرمول مولکولی H2SO4 مایعی بی رنگ و شفاف  پاسخ: سولفوریك اسید 
نقطۀ جوش و گران روی باال است كه حل شدن آن در آب با آزاد شدن گرما 
همراه است. این ماده با خاصیت اسیدی و خورندگی باال به عنوان یك اسید 
فّعال و پركاربرد در صنعت شناخته می شود. سولفوریك اسید به راحتی آب را از 

تركیبات دیگر حذف و به عنوان یك مادۀ خشك كننده عمل می كند.

3  چه زمانی ممکن است، باران اسیدی ایجاد شود؟ 

امکان  هوا  در  نیتروژن  اكسیدهای  و  دیوكسید  گوگرد  تركیبات  وجود  پاسخ: 
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تهیة سولفوریك اسید به روش های دیگربیشتر  بدانید
تهیۀ سولفوریك اسید به روش تماسی از اوایل قرن بیستم متداول شد. در این 
روش منابع گوگردی سوزانده شده و گاز SO2 تولید می شود. گاز SO2 و هوای 
خشك از روی بستری از كاتالیزگر وانادیم پنتا اكسید عبور داده شده و گاز SO3 با 
بازدۀ باالیی تولید می شود. در ادامه، جذب گاز SO3 با استفاده از سولفوریك اسید 
98% انجام می گیرد و پیرو سولفوریك اسید )اولئوم( به دست می آید. در انتها با 

افزودن آب به اولئوم، سولفوریك اسید با غلظت مورد نظر حاصل می شود. 
روش دیگری كه برای تولید سولفوریك اسید در صنعت استفاده می شود، روش 
در  موجود  گوگرد  بازیابی  برای  كارآمد  فرایند  یك  روش  این  است.  مرطوب1 

بارش باران اسیدی را افزایش می دهد. این تركیبات گاهی به طور طبیعی )بروز 
آتشفشان های بزرگ( تولید می شوند، اّما امروزه بیشتر در شهرهای صنعتی در 
اثر احتراق ناقص فراورده های نفتی در جو پراكنده می شوند. با افزایش رطوبت 
گوگرد  و  نیتروژن  اكسیدهای  با  آب  مولکول های  باران زا،  توده های  ورود  و 
دیوكسید تركیب می شوند و در نهایت سولفوریك اسید و نیتریك اسید تولید 

می كنند كه همراه با قطرات باران فرو می ریزند.

4  باران اسیدی چه ضررهایی می تواند داشته باشد؟ 

پاسخ: تهدید سالمتی انسان ها )از جمله تنگی نفس و التهاب ریه(، تأثیر منفی 
بر محیط زیست آبی )از بین بردن زندگی گیاهی و جانوری در دریاچه ها به 
ریشه  )تخریب  جنگل ها  و  گیاهان  بر  منفی  تأثیر  محیط(،   pH كاهش  علت 
گیاهان، كاهش روند رشد و میزان محصول دهی، كاهش میزان حاصل خیزی 
خاک و ورود مواد سّمی به خاک ها( از بین بردن بناها و آثار تاریخی )به خصوص 

بناهای ساخته شده از سنگ و آهك(.

5  كاربردهای سولفوریك اسید را نام ببرید. 

پاسخ: سولفوریك اسید در صنایع مختلف، كاربردهای فراوانی دارد كه از جملۀ 
آنها می توان به تولید كودهای شیمیایی، تولید مواد شیمیایی، پاالیشگاه های 
و  رنگ ها  تهیۀ  باتری سازی،  صنایع  فلزات،  استخراج  پساب ها،  تصفیه  و  نفت 

پالستیك ها اشاره كرد.
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یا  و  طبیعی  گاز  شیرین سازی  از  حاصل شده   H2S گاز  )مانند  مختلف  منابع 
سولفوریك اسید مصرف شده در واكنش های شیمیایی در پاالیشگاه ها( و تبدیل 

آن به سولفوریك اسید است. 
از مزایای این روش می توان به تصفیۀ گاز ورودی )حذف تركیبات گوگردی(، 
بی نیازی از حذف بخار آب و بهره وری انرژی باال )تولید بخار فشار باال با استفاده 
اولیه  انرژی آزاد شده در هر مرحله( اشاره كرد. درصد كم گوگرد در مواد  از 
و تولید اسید با غلظت كمتر )در مقایسه با روش تماسی( از معایب این روش 

است. در شکل زیر طرحی از فرایند مرطوب نشان داده شده است. 

به تازگی و برای افزایش بازده تبدیل SO2 به SO3 كاتالیزگر جدید سولفوریك 
اسید با نام Quattro 115ـO4 به بازار عرضه شده است. این كاتالیزگر مبتنی 

بر سزیم است كه منجر به افزایش 30  درصدی سطح كاتالیزگر می شود. 

1. Wet Sulfuric Acid process )WSA process(

 O4115ـ Quattroكاتالیزگر

فرایند مطلوب
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هدف توانمندسازی 2: تهیة سولفوریك اسید در آزمایشگاه به صورت عملی

فعالیت عملی1
تولید سولفوریك اسید به روش جابر

 ،pH رابط، چراغ گازی، كاغذ  لوله های  بالن، مبرد،  ارلن،  مواد و وسایل الزم: 
آهن، سولفات

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی با، انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، سولفوریك اسید تهیه شود و 
از هنرجویان واكنش های شیمیایی صورت گرفته خواسته شود. با بحث گروهی، 
بهترین گروه هنرجویی تولیدكنندۀ سولفوریك  اسید، انتخاب شود و دلیل آن را 
مشخص كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

واكنش تولید سولفوریك اسید به روش جابر
→2FeSO4)s( گرما  Fe2O3)s( + SO2)g( + SO3)g(

SO2)g( + H2O)l( →  H2SO3)l(
SO3)g( + H2O)l( →  H2SO4)l(

مزایا و معایب استفاده از پیریت برای تولید سولفوریك اسید در مقایسه با گوگرد تحقیق كنید 1
عنصری چیست؟

به  عنصری  گوگرد  سوختن  از  ناشی  شده  تولید  گوگرد  دیوكسید  گاز  پاسخ: 
خالص سازی و عبور از صافی های تصفیه كننده نیاز ندارد، اما هنگام استفاده از 
پیریت به عنوان ماده اولیه و به علت خلوص كمتر )برای افزایش كیفیت اسید 
تولیدی( خالص سازی نیاز است. از سوی دیگر از نظر اقتصادی پیریت ارزان تر 

از گوگرد عنصری است.

یکی از مراحل پاالیش گاز طبیعی جداسازی كربن دیوكسید و هیدروژن سولفید تحقیق كنید   2
است )شیرین سازی گاز(. با تحقیق در مراجع علمی، اهمّیت استفاده از گوگرد 

حاصل از شیرین سازی گاز طبیعی برای تولید سولفوریك اسید را بیان كنید.
پاسخ: گازهای طبیعی به صورت مستقیم از مخازن زیرزمینی گازی یا به همراه 
نام گاز ترش شناخته  با  این گازها كه  از مخازن نفتی استخراج می شوند.  نفت 
می شوند، اغلب شامل تركیباتی مانند كربن دیوكسید، هیدروژن سولفید، مقادیر 
 )RSH( 1و مركاپتان ها )CS2( كربن دی سولفید ،)COS( اندكی از كربونیل  سولفید

1.  مركاپتان ها نوعی از سولفیدهای آلی هستند كه به طور گسترده در محصوالت نفتی وجود دارند و اغلب 
موجب كاهش كیفیت محصول نهایی می شوند.
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هستند. در برخی از میدان های گازی گوگرد عنصری نیز وجود دارد و با تغییراتی 
كه در طی استخراج گاز از مخزن انجام می شود، به صورت جامد در مسیر تولید گاز 
آزاد می شود. عملیاتی كه باعث خارج ساختن تركیبات گوگردی و كربن دی اكسید 
از گاز می شوند، شیرین سازی گاز نام دارد. حذف این تركیبات برای افزایش ارزش 
گرمایی گاز طبیعی و جلوگیری از خوردگی در تجهیزات عملیاتی ضروری است. 
در كشورهایی با ذخایر غنی گاز طبیعی، از جمله ایران، استفاده از این تركیبات به 
عنوان مواد قابل استفاده برای تهیۀ سولفوریك اسید كه خود یك صنعت سودآور 
است، از اهمّیت باالیی برخوردار است. روش های مختلفی برای شیرین سازی گاز 
از یك حاّلل  آنها می توان به جذب شیمیایی )استفاده  از جملۀ  وجود دارد كه 
جذب  اسیدی(،  تركیبات  با  شیمیایی  واكنش  شدن  انجام  قابلیت  با  شیمیایی 
فیزیکی )استفاده از حاّلل های آلی برای جذب گازهای اسیدی بدون انجام شدن 
واكنش شیمیایی(، جذب سطحی )جذب گازهای اسیدی با استفاده از جاذب های 
جامد( و استفاده از غشا اشاره كرد. عالوه بر روش های باال، روش هایی طّراحی 
شده اند كه بیشتر به منظور تولید گوگرد از H2S به كار می روند. از معروف ترین آنها 
می توان به روش كالوس1 اشاره كرد. فرایند كالوس كه از متداول ترین واحدهای 
بازیافت گوگرد در پاالیشگاه ها است، عمدتاً بر اساس اكسیدشدن گاز اسیدی است. 
واكنش انجام شده در فرایند كالوس برای تولید گوگرد در دو مرحله انجام می گیرد: 
در مرحلۀ اول، حدود یك سوم از گاز H2S در محفظه احتراق اكسید می شود و 
به گاز SO2 تبدیل می شود. در مرحلۀ دوم، گاز SO2 و باقی ماندۀ گاز H2S در 
واكنش گاه های كاتالیزگری )كه معموالً حاوی كاتالیزگر آلومینای فّعال شده است( 

به گوگرد تبدیل می شوند:
2H2S + 3O2→ 2SO2 + 2H2O
2H2S + SO2→3S + 2H2O

1. Claus

فرایند كالوس
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امروزه روش های نوینی در بازیافت گوگرد طّراحی شده اند كه در مقایسه با روش های 
متداول از بازدۀ باالتری برخوردار هستند و آلودگی های زیست محیطی كمتری 
دارند. فرایندهای مبتنی بر تجزیۀ زیستی )استفاده از باكتری های هوازی و بی هوازی 
به عنوان عامل اكسیدكنندۀ گاز H2S كه تحت عنوان سولفورزدایی زیستی شناخته 
می شود( و فرایند تجزیۀ گرمایی هیدروژن سولفید دو نمونه از این روش ها هستند. 

هدف توانمندسازی 3: بیان تهیة صنعتی نیتریك اسید با كمك واكنش، 
تصویر، تحقیق و نمایش فیلم

تولید سولفوریك اسید در آزمایشگاه و صنعتفیلم آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تولید سولفوریك    اسید 

در آزمایشگاه و صنعت را برای هنرجویان نمایش دهند.

واكنش انجام شده در ظرف حاوی نیتریك اسید را كه باعث تغییر رنگ از بی رنگ تحقیق كنید   3
به زرد می شود بنویسید؟

پاسخ: واكنش انجام شده تولید نیتروژن اكسید در ظرف حاوی نیتریك اسید كه 
باعث تغییر رنگ از بی رنگ به زرد می شود:

2HNO3 → 2NO2 + H2 + O2

نیتریك  اسید از جمله اسیدهای بسیار پرمصرف دنیا است كه ساالنه تولید انبوهی بیشتر بدانید
دارد؛ به طوری  كه كارخانه ها و پتروشیمی های متعددی اقدام به تولید آن كرده اند. 
یکی از واحدهای تولید نیتریك اسید در ایران مجتمع پتروشیمی شیراز است كه 
روزانه بیش از 1000 تن نیتریك اسید 57% تولید می كند. بخش عمدۀ اسید 

تولیدی در این واحد به عنوان مادۀ اولیه 
برای تهیۀ آمونیم نیترات استفاده می شود. 
روش  از  اسید نیتریك  صنعتی  تولید  در 
روش  این  در  می شود.  استفاده  استوالد 
آمونیاک به   عنوان مادۀ اولیه به كار می رود. 

پتروشیمی شیراز 
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هدف توانمندسازی4: تهیة نیتریك اسید در آزمایشگاه به صورت عملی

فعالیت عملی2 تولید نیتریك اسید در آزمایشگاه
مواد و وسایل الزم: بالن، مبرد، شیلنگ آب، ترازو، گرمکن برقی، پتاسیم نیترات، 

pH سولفوریك اسید، كاغذ
آزمایش  دادن  انجام  با  درسی،  كتاب  در  گفته شده  روش كار  مطابق  راهنمایی: 
در زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، نیتریك اسید تهیه شود و 
بحث  با  پرسیده شود.  واكنش های شیمیایی صورت گرفته  دربارۀ  هنرجویان  از 
گروهی، بهترین گروه هنرجویی تولیدكنندۀ نیتریك اسید انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص كنید. در پایان گروه هنرجوی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم آموزشی انجام دادن آزمایش تهیة نیتریك اسید
دادن  انجام  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

آزمایش تهیۀ نیتریك اسید را برای هنرجویان نمایش دهند.

پرسش 3 نقش سولفوریك اسید در فرایند تولید نیتریك اسید غلیظ چیست؟
پاسخ: سولفوریك    اسید غلیظ در استوانه های خشك كننده به عنوان جاذب رطوبت 

عمل می كند.

فیلم آموزشی تولید آزمایشگاهی و صنعتی نیتریك اسید
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تولید آزمایشگاهی 

و صنعتی نیتریك اسید را برای هنرجویان نمایش دهند.
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هدف توانمندسازی 5: بیان تهیة صنعتی هیدروكلریك اسید با كمك واكنش، 
تصویر و نمایش فیلم

واكنش گاه مانهایم1 چه واكنش گاهی است؟تحقیق كنید   4
پاسخ: این فرایند برای تهیۀ صنعتی سدیم سولفات و هیدروكلریك اسید به كار 
می رود و متشّکل از یك دیگ بزرگ چدنی است كه دیوارهای داخلی با آجرهای 
مقاوم در برابر اسید و گرما پوشیده شده است و در آن صفحات بشقاب مانند 
)محل انجام شدن واكنش بین مواد اولیه( در فواصل منظم قرار گرفته اند. حركت 
چرخشی این واكنشگاه باعث مخلوط شدن مواد واكنش دهنده می شود. محصوالت 

نهایی و گازهای تولید شده )مثل HCl( به بخش ذخیره سازی منتقل می شوند.

تولید آزمایشگاهی و صنعتی هیدروكلریك اسیدفیلم آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تولید آزمایشگاهی 

و صنعتی هیدروكلریك اسید را برای هنرجویان نمایش دهند.

هیدروكلریك اسید بیشتر بدانید
هیدروكلریك اسید كه از حل شدن گاز هیدروژن كلرید در آب به دست می آید، 
جمله  از  است.  صنعت  دنیای  در  پرمصرف  و  قوی  معدنی  اسیدهای  از  یکی 
مهم ترین مصارف این اسید می توان به ساخت تركیبات آلی مانند وینیل كلرید 
اشاره كرد. وینیل كلرید یك تركیب مهم صنعتی و مادۀ اولیه برای تهیۀ بسپار2 
هیدروكلریك  تولید  سنتی  روش های  از  یکی  است.   )PVC( پلی وینیل كلرید 
اسید استفاده از واكنش گاه مانهایم است. در این روش كه هیدروكلریك اسید 
اولیه  مواد  سولفوریك اسید  و  نمك  می آید،  حساب  به  جانبی  محصول  یك 

هستند. 

1. Mannheim
2. Polymer
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به صورت  آزمایشگاه  در  هیدروكلریك اسید  تهیة   :6 توانمندسازی  هدف 
عملی و بررسی اثر جوهر نمك بر روی جرم ها

فعالیت عملی3 تولید هیدروكلریك   اسید در آزمایشگاه
كاغذ  رابط،  درپوش سوراخدار، شیلنگ  بشر،  ارلن،  ترازو،  مواد و وسایل الزم: 

pH ، سدیم كلرید، سولفوریك  اسید، آب مقّطر.
راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی، با انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، هیدروكلریك اسید در آزمایشگاه 
تولید شود و از هنرجویان دربارۀ واكنش های صورت گرفته پرسیده شود. با بحث 
را  آن  دلیل  و  انتخاب شود  اسید  تولیدكنندۀ  هنرجویی  گروه  بهترین  گروهی، 

مشخص كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

تحقیق كنید   5 چرا هیدروكلریك  اسید تا غلظت 38% تهیه می شود؟
پاسخ: هیدروكلریك  اسید تا غلظت 38% تهیه می شود. غلظت های بیشتر فقط تا 
40% از نظر شیمیایی قابل تولید هستند. در درصدهای باالتر هیدروكلریك   اسید، 
میزان تبخیر بسیار باال است؛ به گونه ای كه نگهداری و استفاده از آن نیازمند 

شرایط خاص دمایی و فشار پایین است. 

فعالیت عملی4 بررسی اثر جوهر نمك بر روی جرم ها
مواد و وسایل الزم: جوهر نمك، سرامیك جرم دار

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی، با انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، اثر جوهر نمك تجاری بر روی 
با  كاشی های آلوده بررسی شود و از هنرجویان سؤاالت مرتبط پرسیده شود. 
بحث گروهی، بهترین گروه هنرجویی، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص كنید. 

در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف توانمندسازی 7: بیان روش تهیة صنعتی سدیم هیدروكسید با كمك 
تصویر، واكنش، تحقیق و نمایش فیلم

هدف توانمندسازی 8: بیان مفهوم پتاسیم  هیدروكسید با كمك جدول 
معرفی پتاسیم هیدروكسید با كمك جدول انجام شود.

حل  شدن  اثر  در  دما  تغییر  عملی  اندازه گیری   :9 توانمندسازی  هدف 
سدیم هیدروكسید و پتاسیم هیدروكسید در آب

تولید سدیم هیدروكسید با روش های مختلففیلم آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تولید سدیم هیدروكسید 

با روش های مختلف را برای هنرجویان نمایش دهند.

با بررسی مراجع علمی، سه روش تهیۀ سدیم هیدروكسید را از نظر خلوص سود تحقیق كنید     5
تولیدی، محصوالت جانبی، معایب و مزایا مقایسه كنید؟

پاسخ: استفاده از جیوه در روش سل جیوه ای منجر به بروز مشکالت زیست محیطی 
این روش حاوی مقدار  از  تولید شده  به  عالوه گاز كلر و سود  فراوانی می شود. 
ناچیزی جیوه هستند كه ممکن است موجب بروز مسمومّیت های زیست محیطی 
شوند. از آنجایی كه در روش غشایی تنها یون های سدیم امکان عبور از غشا را 
دارند، سود حاصل به طور قابل توجهی دارای سدیم كلرید كمتر و خلوص و كیفیت 

باالتری نسبت به روش دیافراگمی است. 

فعالیت عملی  5
تغییر دمای حاصل از حل شدن سود و پتاس در آب

مواد و وسایل الزم: بشر، استوانۀ مدّرج، دماسنج، هم زن شیشه ای، سدیم هیدروكسید، 
پتاسیم هیدروكسید و آب مقّطر.

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی، با انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، اختالف دمای ناشی از حل شدن 
سود و پتاس در آب اندازه گیری شود و از هنرجویان واكنش های صورت گرفته 
پرسیده شود. همچنین مقایسه ای كیفی بین تغییرات دمایی حاصل از حل شدن 
سود و پتاس در آب انجام گیرد. با بحث گروهی، بهترین گروه هنرجویی انتخاب 
شود و دلیل آن را مشخص كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق 

بیشتر قرار گیرد.
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هدف توانمندسازی 10: تهیة پتاسیم هیدروكسید در آزمایشگاه به   صورت عملی

فیلم آموزشی تجزیة بال مرغ 
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تجزیۀ بال مرغ 

را برای هنرجویان نمایش دهند.

هدف توانمندسازی 11: معرفی كلسیم  هیدروكسید با كمك تصویر
معرفی كلسیم  هیدروكسید با كمك تصویر و فرمول انجام شود.

فعالیت عملی 6
تولید پتاسیم هیدروكسید در آزمایشگاه

مواد و وسایل الزم: استوانۀ مدّرج، بشر، هم زن شیشه ای، قیف، كاغذ صافی، 
ترازو، كلسیم هیدروكسید، پتاسیم كربنات و آب مقّطر.

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی، با انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، پتاسیم هیدروكسید تولید شود 
و از هنرجویان واكنش های صورت گرفته پرسیده شود. با بحث گروهی، بهترین 
گروه هنرجویی تولیدكنندۀ پتاسیم هیدركسید، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم آموزشی تولید پتاسیم هیدروكسید در آزمایشگاه و صنعت
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تولید پتاسیم هیدروكسید 

در آزمایشگاه و صنعت را برای هنرجویان نمایش دهند.

هدف توانمندسازی 12: تهیة شیرآهك و آب آهك و كاربرد كلسیم هیدروكسید 
در تهیة قند به طور عملی 

فعالیت عملی 7
تهیة شیرآهك و آب آهك

نی،  صافی،  كاغذ  شیشه ای،  قیف  شیشه ای،  هم زن  بشر،  و وسایل الزم:  مواد 
كاغذ pH، كلسیم هیدروكسید، آب مقّطر

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و با رعایت نکات ایمنی 
و زیست محیطی، شیر آهك و آب آهك تهیه شود و از هنرجویان واكنش های 
گروه  بهترین  گروهی،  بحث  با  شود.  پرسیده  مرتبط  سؤاالت  و  صورت گرفته 
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تهیة قند از چغندر قندفیلم آموزشی
از  قند  تهیۀ  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ 

چغندر قند را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت عملی 8
كاربرد كلسیم هیدروكسید در تهیة قند

مواد و وسایل الزم: چغندر قند، ترازو، قیف شیشه ای، كاغذ صافی، كلسیم هیدروكسید 
و آب مقّطر.

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و با رعایت نکات ایمنی و 
زیست محیطی، قند تولید شود و از هنرجویان علت تغییر رنگ و نقش شیرآهك 
در رنگ بری محلول شربت پرسیده شود. با بحث گروهی، بهترین گروه هنرجویی 
تولیدكنندۀ قند سفیدرنگ، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص كنید. در پایان 

گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

آهك چگونه می تواند باعث تصفیۀ هوا شود؟تحقیق كنید   6
پاسخ: یکی از گازهای آالینده ای كه امروزه بیش  از پیش مورد توجه قرار گرفته، 
گاز گوگرددیوكسید است. سوخت های فسیلی مورد استفاده در تأسیسات صنعتی، 
راه های  از  یکی  هستند.  هوا  در  گاز  این  انتشار  منابع  از  یکی  نیروگاه ها  مانند 
كاهش انتشار گاز SO2، سولفورزدایی پس از سوختن با استفاده از مواد جاذب 
است. با توجه با اینکه SO2 یك گاز اسیدی است، بهترین سامانه های جاذب در 
سولفورزدایی، جاذب های بازی مانند آهك یا سنگ آهك هستند. از آنجایی كه 
آهك و سنگ آهك در آب محلول نیستند، از آنها به صورت دوغاب یا به شکل 

پودر استفاده می شود. 
CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2 
Ca)OH(2 + SO2 → CaSO3 + H2O
CaO + SO2 → CaSO3 

هنرجویی تولیدكنندۀ شیر آهك و آب آهك، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 
كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف توانمندسازی 13: تهیة كلسیم  هیدروكسید به  صورت عملی 

تحقیق كنید   7 با استفاده از منابع علمی فرایند شکفته شدن آهك را بررسی كنید. 
پاسخ: هرگاه بر روی كلسیم اكسید )آهك زنده( آب ریخته شود، بر اثر واكنش با 
آب، گرما ایجاد می كند كه موجب بخار شدن قسمتی از آب می شود. در این عمل، 
آهك بر اثر جذب آب، متورم می شود، سپس به صورت گرد سفیدی در می آید كه 
اصطالحاً آهك مرده نامیده می شود )زیرا در تماس با آب، دیگر واكنشی از خود 
نشان نمی دهد(. این عمل را شکفته شدن آهك نیز می گویند. هر گاه مقداری آب 
به آهك مرده اضافه شود، به شیرآهك تبدیل می شود كه اگر آن را صاف كنند، 
محلول زاللی كه در حقیقت محلول سیر  شدۀ كلسیم  هیدروكسید در آب است، 

حاصل می شود كه به آب آهك موسوم است.

فعالیت عملی 9
تولید كلسیم هیدروكسید در آزمایشگاه

مواد و وسایل الزم: ترازو، بشر، هم زن شیشه ای، قیف شیشه ای، كاغذ صافی، 
كلسیم كلرید، سدیم هیدروكسید و آب مقّطر.

راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و با انجام دادن آزمایش در 
زیر هود و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، كلسیم هیدروكسید تولید شود 
و از هنرجویان واكنش های صورت گرفته پرسیده شود. با بحث گروهی، بهترین 
گروه هنرجویی تولیدكنندۀ كلسیم هیدركسید، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فعالیت عملی 10
بازدید از كارخانه های تولید باز 

راهنمایی: با توجه به اینکه بازدید از كارخانه های تولید باز، تأثیر بسزایی در 
كه  می شود  درخواست  محترم  هنرآموزان  از  دارد،  مبحث  این  یادگیری  امر 
بازدید خواسته شده را انجام دهند. سپس مطابق شیوه نامۀ اجرایی بازدیدها، از 

هنرجویان گزارش بازدید خواسته شود.
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هدف توانمندسازی 14: بیان روش های تهیه صنعتی سدیم كلرید با كمك 
تصویر، جدول و فیلم آموزشی

مرحلة 3: تهیة نمک ها و بلورش آنها

تهیة نمك دریافیلم آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تهیۀ نمك دریا 

را برای هنرجویان نمایش دهند.

نمك هابیشتر  بدانید
اگر به جای هیدروژن های یك اسید، یون فلزی قرار گیرد، به تركیب حاصل نمك 
گفته می شود. نمك ها، تركیب های یونی هستند كه در واكنش های شیمیایی، 

اغلب به عنوان یك فراوردۀ فرعی تولید می شوند. 
سدیم كلرید )نمك  طعام( به عنوان شناخته  شده ترین نمك، جزو مهم و جدایی ناپذیر 
تاریخ زندگی بشر است. از زمان های بسیار قدیم دربارۀ نمك به سخن میان آمده 
است و داستان ها و افسانه های زیادی دربارۀ آن وجود دارد. نگهداری طوالنی مدت 
مواد غذایی با استفاده از نمك )نمك سود كردن1(، نیاز انسان ها به تغییر محل 
سکونت برای جست وجوی غذا را برطرف كرد؛ از این رو عامل مهمی در ایجاد 
تجمعات بشری بوده است. در بسیاری از فرهنگ ها ارائه نان و نمك به مهمانان 
نشانۀ احترام است. نمك در گذشته كاالی با   ارزشی به حساب می آمد و از آن به 
عنوان پول در تجارت، داد و ستدها و حتی پرداخت حقوق افراد استفاده می شد. 
در بعضی از تمدن ها معادن نمك جزئی از امالک پادشاهان به حساب می آمدند. 
از این  رو نمك  از مالیات نمك كسب درآمد می كردند؛  از دولت ها  برخی دیگر 
نقش مهمی در سیاست كشورها داشته و گاهی باعث بروز اعتصاب  ها، شورش ها 

و جنگ های فراوان شده است.
از نمك وجود  توجهی  قابل  انباشته های  دنیا   مناطق  بیشتر  در حال حاضر در 
دارد كه در دوره های مختلف زمین شناسی تشکیل شده است و بدیهی است كه 
عظمت ، گستردگی و حجم انباشته ها در زمان ها و مکان های مختلف بسیار متغّیر 
است. امروزه نیز تقاضای جهانی برای نمك، كه یك مادۀ اولیۀ مهم در تولید مواد 

1.  منظور از نمك سود كردن افزودن نمك زیاد به مادۀ غذایی است كه از فرایندهای نگهداری طوالنی مدت 
غذاها به شمار می رود. 
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هدف توانمندسازی 15: تعیین درصد خلوص نمك سدیم كلرید به صورت عملی

شیمیایی صنعتی است، بسیار زیاد است. تولید نمك طعام در سراسر جهان از سال 
1975 تا 2016 از 162 میلیون تن به حدود 255 میلیون تن رسید.

فعالیت عملی 11
تعیین درصد خلوص نمك سدیم كلرید

مواد و وسایل الزم: بورت، ارلن مایر، پیپت، پوآر، محلول سدیم كلرید، پتاسیم كرومات 
5  درصد، محلول نقره نیترات

واكنش های انجام شده:
Ag+)aq( + Cl  -)aq( →  AgCl)s(
2Ag+)aq( + Cro4

2-)aq( →  Ag2Cro4)s(

محاسبات مورد نیاز برای تعیین درصد یون كلر در محلول سدیم كلرید:
NAgNo3 VAgNo3 = NNaCl VNaCl

N = M
MAgNo3 VAgNo3 = MNaCl VNaCl

با داشتن حجم مصرفی نقره نیترات غلظت سدیم كلرید و به دنبال آن مقدار 
یون كلرید در 25 میلی لیتر مجهول به دست می آید.

MNaCl = MCl
-

MCl
-

Cl

g
mol MwM
lit lit

− = =

با رعایت نکات ایمنی  راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و 
از هنرجویان  و زیست محیطی، درصد خلوص نمك سدیم كلرید تعیین شود و 
واكنش های صورت گرفته پرسیده شود. با بحث گروهی، بهترین گروه هنرجویی، 
انتخاب شود و علت آن را مشخص كنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم آموزشی تشخیص ید در نمك طعام
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم تشخیص ید در 

نمك طعام را برای هنرجویان نمایش دهند.
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آماری از مصرف نمك سدیم كلرید در ایران تهیه كنید.تحقیق كنید   8
پاسخ: نمك طعام یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت وساز مواد غذایی در بدن، 
انتقال پیام های عصبی و كاركرد صحیح عضالت است. این ماده به مقدار محدود 
نمك  و  غذایی  مواد  در  موجود  نمك  نمکدان،  نمك  از طریق  و  است  نیاز  مورد 
اضافه شده به غذا در زمان پخت تأمین می شود. سازمان بهداشت جهانی میزان 
نمك مورد نیاز برای بزرگساالن را بین 3 تا 5 گرم در روز اعالم كرده است. ایران 
یکی از پر مصرف ترین كشورهاست كه میانگین روزانۀ مصرف نمك مردم 3ـ2 برابر 
استاندارد جهانی است. مصرف زیاد نمك منجر به اختالل در كاركرد كلیه ها و به 
دنبال آن تجمع آب و ایجاد ورم در تمام و یا قسمت هایی از بدن، افزایش فشار خون 

و بروز بیماری های قلبی و عروقی، پوكی استخوان و حتی سرطان معده می شود.

میزان مصرف نمك سدیم كلرید خود و خانواده را در یك روز اندازه گیری كنید.فعالیت عملی 12
راهنمایی: هنرآموزان محترم از هنرجویان بخواهند كه با دّقت میزان دقیق نمك 
مصرفی روزانۀ خانوادۀ خود را برای 7 روز متوالی اندازه گیری كنند و سپس با استفاده 
از محاسبات و متوسط گیری، مصرف سرانۀ خانوادۀ هنرجویان در یك روز تعیین شود. 

بر حسب سرانۀ نمك مصرفی هنرجویان، تذكرات و راهنمایی های الزم ارائه شود.

مستند نمك طعام، آزمایش تشکیل سدیم كلرید، توضیح تشکیل سدیم كلریدفیلم آموزشی
مستند  فیلم های  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 
نمك طعام، آزمایش تشکیل سدیم كلرید و توضیح تشکیل سدیم كلرید را برای 

هنرجویان نمایش دهند.

در رابطه با انواع نمك های موجود در دریاچۀ ارومیه تحقیق كنید و نتیجه را تحقیق كنید   9
در كالس ارائه نمایید.

آذربایجان غربی و  استان  و میان دو  ایران  ارومیه در شمال غربی  دریاچۀ  پاسخ: 
شرقی قرار گرفته است و بزرگ ترین دریاچۀ داخلی ایران و ششمین دریاچۀ بزرگ 
  ، Mg2+ ،   K+ آب شور دنیا است. یون های موجود در آب دریاچه شامل كاتیون های
هوازدگی  است.   SO −2

4 CO و  −2
3  ، HCO −

3  ،Clآنیون های ـ و   Na+ و   Ca 2+

(، هالیت  CO −2
3 HCO و  −

3 كانی های سیلیکاتی  )+K و +Na(، سنگ آهك )+Ca 2 و 
)+Na و ـCl( و دولومیت  )+Mg2( در تأمین این یون ها نقش دارند. 
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بیشتر  بدانید فرایند استخراج نمك از آب دریا یك فناوری باستانی است كه با نام های نمك 
دریایی یا نمك خورشیدی شناخته می شود. بخش عظیمی از نمك جهان به صورت 
محلول در آب اقیانوس ها بین 1 تا 5 درصد و مقدار متوسط آن در حدود 3/5  درصد 
است. تغییرات ایجاد   شده در میزان نمك دریاها و اقیانوس ها به میزان تبخیر و مواد 
معدنی موجود در آب بستگی دارد. برای استخراج نمك از آب دریاها و دریاچه ها، 
ابتدا آب به درون حوضچه های عریض و كم عمقی كه با استفاده از خاكریزها از 
یکدیگر جدا شده اند، هدایت می شود. آب مدتی درون این حوضچه ها می ماند تا 
ناخالصی های جامد آن از قبیل ماسه، گل و موجودات ریز زنده ته نشین شوند. 
در ادامه، آب به حوضچه های دیگری منتقل می گردد و به كمك نور خورشید 
و وزش باد تبخیر می شود. پس از تبخیر آب و افزایش غلظت نمك، الیه ای از 
بلورهای نمکی تشکیل می شود كه امکان برداشت و جمع آوری آن وجود دارد. 
نمك به دست آمده را خشك، تصفیه و پاالیش می كنند. این روش استخراج بیشتر 
در مناطقی صاف و هموار برای ساخت حوضچه ها، با دمای باال و بارش كم )مانند 
مناطق مدیترانه ای( و سواحلی كه مقدار تبخیر آب دریا زیاد باشد، استفاده می شود. 
در سواحل دریاچه های بستۀ درون قارهای كه میزان تبخیر آنها زیاد باشد نیز نمك 

تشکیل می شود و این دریاچه ها برای استخراج نمك مناسب هستند. 

نمك در معادن زمینی به صورت سنگ نمك كه با نام كانی هالیت1 معروف است، 
وجود دارد. سنگ نمك خالص شفاف است ولی با ورود ناخالصی به بلور هالیت، 
این كانی به رنگ های گوناگون در می آید. معادن ذخایر نمك طی هزاران سال از 
تغییرات زمین شناسی در زیر الیه های قدیمی كف دریا به همراه سایر سنگ ها 
و به صورت رشته های متوالی ایجاد شده اند و به صورت گنبدهای نمکی، معادن 
نمك كوهی رو باز و تونلی وجود دارند. روش های گوناگونی برای استخراج نمك از 
معادن وجود دارد، انتخاب روش استخراج به نوع ذخایر نمکی، آب و هوا، زمین، 
امکانات و مهارت هایی كه در دسترس تولیدكنندگان قرار دارد، بستگی دارد و 
ممکن است توسط پمپ كردن یك حاّلل مانند آب یا حّفاری معدن انجام شود. 

حوضچة تبخیر روستای رباط نمکی استان لرستان

1. Halite
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هدف توانمندسازی 16: بیان روش های تهیة صنعتی استخراج فلزات با كمك 
تصویر، نقشه، واكنش و نمایش فیلم

چرا نقطۀ ذوب نمك ها باال است؟تحقیق كنید10
پاسخ: نقطۀ ذوب دمایی است كه در آن مادۀ جامد ذوب می شود. دمای ذوب 
یك ماده به نیروهای بین مولکولی در آن ماده بستگی دارد. نمك ها به این علت 
كه نیروهای بین یون های آنها بسیار قوی و از نوع جاذبۀ الکتروستاتیك است، 

نقطه ذوب باالیی دارند.

عملیات معدن روبازفیلم آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم عملیات معدن 

روباز را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت عملی 13
بازدید از یکی از موزه های زمین شناسی و آشنایی با انواع سنگ ها و كانی ها

راهنمایی: با توجه به اینکه بازدید از موزه های زمین شناسی، تأثیر بسزایی در امر 
یادگیری این مبحث و آشنایی با انواع سنگ ها و كانی ها دارد، از هنرآموزان محترم 
درخواست می شود كه بازدید خواسته شده را انجام دهند. سپس مطابق شیوه نامۀ 

اجرایی بازدیدها، از هنرجویان گزارش بازدید خواسته شود.

استخراج فلزاتبیشتر  بدانید
كانی ها تركیبات جامد و متبلوری هستند كه پوستۀ زمین را تشکیل می دهند. 
مجموعه ای از یك یا چند نوع كانی )كه حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم 
باشند( در طبیعت به عنوان سنگ معدن یا كانسنگ شناخته می شوند. در ساختار 
سنگ معدن عالوه بر وجود كانی ها و عناصر ارزشمند، كانی های بی ارزش و باطله 
وجود دارد. نسبت كانی به باطله در بررسی های اقتصادی برای استخراج سنگ 
قابل  اغلب كانسارهایی كه در سطح زمین تشکیل می شود،  معدن مهم است. 
دیدن نیستند و از دسترس مستقیم زمین شناسان دور هستند. به همین دلیل 
برای پی جویی و اكتشاف كانسار و بررسی ارزش اقتصادی مواد معدنی ذخیره 
شده در آن، از روش های مستقیم )آزمایش های فیزیکی و مشاهده ای، مطالعات 
زمین شناسی و نقشه برداری( و غیر مستقیم )روش های ژئوفیزیکی1، ژئوشیمی2 و 
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بیشتر  بدانید

1. Geophysics
2. Geochemistry

گیاه شناسی زمین( استفاده می شود و سپس فرایند استخراج انجام می شود. در 
واقع مرحلۀ استخراج معادن زمانی آغاز می شود كه در بررسی های اكتشاف معادن 
مشخص شود مواد معدنی به اندازۀ كافی غنی، حجم ذخیره آن قابل مالحظه 
و استخراج مواد آن به لحاظ اقتصادی سودآور باشد. در انتها چنانچه بررسی ها 
نشان دهندۀ اقتصادی بودن عملیات استخراج باشد، طراحی معدن و تأسیسات 
مربوط و احداث معدن انجام می گیرد. فرایند استخراج بسته به فاصلۀ تودۀ معدنی 
از سطح زمین و جنس و ضخامت خاک به دو صورت روباز و زیرزمینی انجام 
می شود. با توجه به اینکه كانی ها درصد كمی از ساختار سنگ های استخراج شده 
از معادن را تشکیل می دهند، الزم است طی فرایندهای تغلیظ كه در كارخانجات 

مجهز انجام می شود، درجۀ خلوص مواد معدنی باال رود. 

تحقیق كنید   11 با استفاده از منابع معتبر جدول 8 را كامل كنید.

Feنماد شیمیایی

)g.mol55/845جرم اتمی استاندارد )1ـ

جامدحالت فیزیکی

)°C( 1538دمای ذوب

)°C( 2862دمای جوش

)g/cm3( 7/874چگالی

آهن
آهن چهارمین عنصر مهم در پوستۀ زمین با فراوانی حدود 5% است و یکی از 
عناصر سازندۀ هستۀ بیرونی و درونی زمین به حساب می آید. آهن خالص به ندرت 
روی سطح زمین یافت می شود زیرا در حضور اكسیژن و رطوبت به آسانی اكسیده 
می شود. این عنصر یکی از پركاربردترین و رایج ترین فلزات است اما در صنایع 
عنصر آهن به علت نرم و آسیب پذیر بودن به صورت خالص استفاده نمی شود، 
بلکه با عناصر دیگر تركیب می شود و به صورت آلیاژ، كه استحکام بیشتری از آهن 

خالص دارد، مصرف می شود.
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هدف توانمندسازی 17: بیان استخراج آهن به كمك تصویر و نمایش فیلم 
آموزشی

در مورد تولید آهن در كوره های بلند تحقیق كنید و نتیجه را در كالس ارائه دهید.تحقیق كنید12
پاسخ: كورۀ بلند برای احیای سنگ آهن و حذف اكسیژن موجود در آن استفاده 
می شود. باالترین قسمت كورۀ بلند دهانه نام دارد كه در هنگام ریختن مواد به 
داخل كوره باز می شود و در مواقع دیگر بسته است. پس از آن بزرگ ترین قسمت 
كورۀ بلند قرار دارد كه به شکل مخروط ناقص است و بدنه نامیده می شود. پهن ترین 
قسمت كوره كه به شکل استوانه ای است، شکم نامیده می شود و به منطقۀ ذوب 
معروف است. پایین ترین قسمت كوره را بوته می نامند كه شکل آن استوانه ای و 
محل تجمع مواد ذوب شدۀ آهن و سرباره است. بوته دو مجرای خروجی دارد كه 
سرباره از مجرای باالیی و آهن مذاب از مجرای پایین از كوره خارج می شوند. در 
ابتدا از زغال چوب به عنوان سوخت كوره های بلند استفاده می شد كه مستلزم 
استفاده از چوب درختان بود. در ادامه با تولید كك از زغال سنگ، این ماده به 

عنوان سوخت كوره های بلند مورد استفاده قرار گرفت.

مراحل تولید آهن در كورة بلند
سنگ آهن غنی  شده به همراه نسبت های معینی از كك و سنگ آهك )كه به  عنوان 
گداز آور شناخته می شود( از باالی كوره )دهانه( به داخل آن ریخته می شود. در 
كورۀ بلند، به تدریج كه مواد اولیه از باالی كوره به سمت پایین حركت می كنند، 
گرم و احیا می شوند و هنگامی كه به شکم كوره می رسد، سنگ های آهن كاهش 
می یابند و یك قسمت از سربارۀ تشکیل شده، به حالت مذاب در می آید. به طور 

كلی عملیات كاهش سنگ آهن در كوره بلند در چهار منطقه انجام می شود.
منطقة خشك كن: این منطقه در باالی كوره قرار دارد. دمای 250ـ300 درجۀ 
سلسیوس منطقۀ خشك كن، باعث افزایش دمای مواد ریخته شده در كوره و از 

بین رفتن رطوبت آنها می شود. 
منطقة كاهش غیر مستقیم: در این منطقه با افزایش دما، كك و مواد گدازآور با 
هم واكنش می دهند و گاز كربن مونوكسید حاصل از سوختن ناقص كك باعث 

كاهش سنگ معدن آهن می شود:
2C +O2 →2CO
3Fe2O3+CO →2Fe3O4+CO2

Fe3O4+CO →3FeO+CO2

FeO+CO →Fe+CO2 
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انواع  و  است  اكسیژن  و  آهن  از  متشکل  شیمیایی  تركیبی  اكسیدآهن  نکته: 
مختلفی دارد. این اكسیدها نقش مهمی در فرایندهای طبیعی دارند و به صورت 
گسترده به عنوان سنگ آهن، رنگ دانه و كاتالیزگر مورد استفاده قرار می گیرد. 
اكسید آهن دو ظرفیتی1 تركیبی با فرمول شیمیایی FeO و بلورهای سیاه رنگ 
فرمول  با  قرمز،  قهوه ای  رنگ  به  جامدی  ظرفیتی2،  سه  آهن  اكسید  است، 
شیمیایی  فرمول  با  ظرفیتی3  سه  ـ  دو  اكسید آهن  و  است   Fe2O3 شیمیایی 
Fe3O4 و سیاه رنگ است. هماتیت )Fe2O3( و مگنتیت )Fe3O4( با درصد باالی 

آهن، كانی های معدنی رایج سنگ آهن به شمار می آیند. 
درجۀ   1000 حدود  در  دمایی  با  منطقه  این  در  شدن:  كربونیزه  منطقة 

سلسیوس، آهن خالص با كربن حاصل از كك گداخته تركیب می شود:
3Fe+C →Fe3C

در این مرحله سنگ آهك تجزیه و كلسیم اكسید تولیدشده با ناخالصی های موجود 
در سنگ آهن، مانند سیلیسیم، گوگرد، منگنز و فسفر به سرباره تبدیل می شود و 

همراه با Fe3C به سمت پایین حركت می كنند. 
منطقة ذوب: در این منطقه كه دمایی بین 1200 تا 1400 درجۀ سلسیوس دارد، 

اكسیدهای آهن كاهش نیافته در حضور كربن جامد كاهش می یابند. 
FeO+C →Fe+CO 

محصوالت به دست آمده از كورۀ بلند به سه دستۀ گازها، آهن خام و سرباره تقسیم بندی 
می شوند. گازهای خروجی از كورۀ بلند شامل كربن مونوكسید، كربن دیوكسید، متان 
و نیتروژن است. این گازها بسته به میزان گرمایی كه دارند، پس از عبور از غبارگیرها 
و حذف ذّرات معلق، برای گرم كردن هوای گرمکن كورۀ بلند، سوخت موتورها و 
توربین های گازی و دیگ بخار استفاده می شوند. آهن خام محصول اصلی كورۀ بلند 
است. اگر كارخانۀ ذوب آهن مجهز به قالب زنی مکانیکی باشد، آهن مذاب خارج 
شده از كوره به سمت قالب ها هدایت می شود. در غیر این صورت، آهن گداخته به 
فضاهایی پوشیده شده از شن و ماسه گسیل داده می شود تا منجمد شود. محصول 
سوم سرباره است كه از ذوب ناخالصی ها به همراه سنگ آهك و خاكستر كك حاصل 
می شود. سرباره در قسمت بوتۀ كوره بر روی آهن مذاب شناور است و مانع از اكسید 
شدن فلز به وسیلۀ هوای ورودی می شود. از سربارۀ كوره های گداز فلزات استفاده های 
گوناگونی می شود؛ برای مثال، در گذشته برای پر كردن گودال ها و مرداب ها به كار 
زیرسازی  و  گرمایی  عایق  نسوز، سیمان،  آجرهای  تهیۀ  برای  امروزه  اّما  می رفت، 

خیابان ها و جاده ها از سرباره استفاده می شود. 

1. Iron(II) oxide 
2. Iron(III) oxide
3. Iron(II,III) oxide
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در رابطه با روش های جدید تولید مستقیم آهن تحقیق انجام دهید و نتیجه را 
در كالس ارائه دهید.

پاسخ: در استخراج آهن به روش مستقیم، كاهش سنگ معدن آهن بدون فرایند 
استفاده  متعددی  روش های  از  مستقیم  كاهش  فرایند  در  می شود.  انجام  ذوب 
می شود كه از مهم ترین آنها می توان به میدركس و پرد اشاره كرد. كاهش مستقیم 
به روش میدركس توسط شركت آمریکایی میدلندروس1 اختراع شد و اولین واحد 
صنعتی آن در سال 1969 مورد بهره برداری قرار گرفت. در این روش كوره ای شبیه 

به كوره بلند وجود دارد كه از 
قسمت باالی كوره گندله و از 
پایین گاز هیدروژن و  قسمت 
در  دمایی  با  كربن مونوكسید 
سلسیوس  درجۀ   750 حدود 
به درون كوره دمیده می شود. 
پس  تولیدشده  اسفنجی  آهن 
كوره  پایین  از  از خنك شدن 

تخلیه می شود. 

روش PERED از جدیدترین روش های كاهش مستقیم به حساب می آید كه 
توسط متخصصان ایرانی در یك شركت آلمانی ابداع شد و نام آن برگرفته از عنوان 
Persian Reduction است. ایده ساختار این فرایند نزدیك به روش میدركس 
است. كورۀ كاهش استوانه ای است كه از یك جریان پیوسته با بازدهی باال است. 
اكسیدآهن از مخزن تغذیه با استفاده از نیروی جاذبه و از طریق یك لولۀ عایق 
شده به كورۀ كاهش منتقل می شود. در كورۀ كاهش، گندله ها در اثر نیروی وزن و 
با كمك دستگاه ارتعاشی به سمت پایین حركت می كنند و در اثر تماس مستقیم 
با جریان مخالف گازهای كاهنده در منطقۀ كاهش به آهن اسفنجی تبدیل می شود.

تحقیق كنید13

1. Midland Ross

كوره میدركس در احیای مستقیم

نمایی از واحد پرد مجتمع فوالد بافت
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دلیل استفاده از مواد گدازآور در كورۀ بلند چیست؟
پاسخ: اگر مواد معدنی اولیه به تنهایی در كورۀ بلند ریخته شوند و به وسیلۀ كك و 
دمیدن هوا، گرما داده شوند پس از چندی مواد معدنی، عناصر خاكی و ناخالصی ها 
و خاكستر حاصل از سوخت كك گداخته می شوند و با آهن فلزی به خمیر تبدیل 
می شوند. در این حالت عمل جدا كردن قسمت فلزی از ناخالصی ها به سختی 
انجام می شود. استفاده از مواد گداز آور باعث ایجاد سرباره با چگالی متفاوت از 

آهن مذاب می شود.

بیشتر  بدانید آلیاژها
آلیاژها به منظور تغییر و بهبود خواص كاربردی فلزات، از تركیب فلزات با عناصر 
نافلزی پدید آمده اند. آلیاژها با توجه به فلز پایۀ به كار رفته انواع مختلفی دارند؛ 
برای مثال، آلیاژهای آهنی، آلیاژهایی هستند كه فلز پایه در آنها آهن است و از 

مهم ترین آنها می توان به چدن و فوالد اشاره كرد. 
عملیات تصفیۀ آهن و تولید فوالد توسط یکی از روش های زیر انجام می شود:

1  روش توماسـ  بسمر: دستگاه مبّدل در این روش به كنورتور1 معروف است؛ ظرفی 

به شکل گالبی است كه حول محور افقی قابل حركت است و در قسمت پایینی 
چندین لوله برای دمیدن هوا به داخل دستگاه منشعب شده است. پس از پر كردن 
كنورتور از مواد اولیه و آهك، دستگاه در حالت عمودی قرار دارد و عمل دمیدن 
هوا صورت می گیرد. اكسایش ناخالصی هایی نظیر كربن، سیلیسیم و منیزیم به 
كمك اكسیژن موجود در هوا انجام می شود و به صورت گازهای خروجی یا سرباره 
روی مواد مذاب قرار می گیرد. پس از بررسی عناصر موجود در مواد مذاب، عمل 

تخلیۀ فوالد مذاب امکان پذیر است و در پاتیل های مخصوص ریخته می شود. 

1. Convertor

كورة توماس ـ بسمر

دریچة ورودی

جدارة نسوز

آهن مذاب

مخزنهوا
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یا  خام  آهن  جمله  از  اولیه  مواد  روش  این  در  مارتین:  ـ  زیمنس  2  روش 

اسفنجی قراضه و سنگ آهن به همراه آهك به داخل كوره ریخته می شوند. 
گرمای الزم برای ذوب مواد اولیه توسط گاز، سوخت های جامد یا مایع تأمین 
می شود كه در دو محفظه احتراق در دو سمت كوره زیمنس ـ مارتین قرار 
گرفته است و به تناوب كار می كنند. كف كوره به شکل مکعب مستطیل و به 
حالت شیب دار ساخته شده است كه امکان تخلیۀ آسان مواد مذاب را فراهم 
می كند. با افزودن عناصری مانند كروم، نیکل و وانادیم به كورۀ ذوب، امکان 

تولید فوالدهای آلیاژی با استحکام باال وجود دارد. 
3  روش كورة دمش اكسیژن ). L. D(: در این روش به جای هوا از اكسیژن خالص 

استفاده می شود و اثر نامطلوب نیتروژن موجود در هوا بر روی فوالد تولید شده 
را از بین می برد. در این روش پس از بارگیری مواد اولیه، كنورتور در حالت 
عمودی قرار می گیرد و اكسیژن به سطح مواد مذاب دمیده می شود و منجر به 
سوختن سریع مواد اضافی و كربن می شود. پس از آماده سازی مادۀ مذاب و 
بررسی درصد عناصر موجود در آن، تخلیۀ مواد مذاب با استفاده از دریچه هایی 

كه در باالی دستگاه وجود دارند، انجام می گیرد. 

كورة دمش اكسیژن

4  روش كورة قوس الکتریکی: این نوع كوره ها با برق سه فاز كار می كنند و شامل 

یك حمام بزرگ پوشیده شده با آجرها و الکترودهای كربنی است كه در باالی 
منطقۀ ذوب قرار گرفته اند و در اثر عبور جریان برق، قوس الکتریکی تشکیل 
می دهند كه دمای باالیی )بیش از 3000 درجۀ سلسیوس( ایجاد می كند. به 
سبب دمای باال در این كوره ها امکان استفاده از فلزات دیرگداز مانند تنگستن 

و مولیبدن در ساختار آلیاژ فوالد وجود دارد.

خنك كننده

لوله انتقال اكسیژن

ورودی
آجر نسوز

تغییر وضعیت 
كنورتور

فلز مذاب
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كورة قوس الکتریکی

خروج مواد مذاب

دریچة ورود مواد اولیه

جریان برقالکترود كربنی

خروج سرباره

مواد مذاب

فیلم آموزشی استخراج آهن
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم استخراج آهن 

را برای هنرجویان نمایش دهند.

هدف توانمندسازی 18: بیان استخراج آلومینیم به كمك تصویر، تحقیق، 
فعالیت عملی، بحث گروهی و نمایش فیلم آموزشی

تحقیق كنید   14 با استفاده از منابع معتبر جدول 10 را كامل كنید.

جدول 10ـ برخی از خواص آلومینیم

Alنماد شیمیایی

)g.mol26/981جرم اتمی استاندارد )1ـ

جامدحالت فیزیکی

)  °C( 660دمای ذوب

)  °C( 2470دمای جوش
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در مورد كاربردهای فلز آلومینیم در زمینه های مختلف چه می دانید؟بحث گروهی
پاسخ: آلومینیم به عنوان یك فلز پر مصرف تقریباً در تمامی بخش های صنعت 

استفاده می شود. در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
صنایع خانگی: استفاده از آلومینیم در تهیۀ وسایل خانه به دلیل مقاومت این 

فلز در برابر خوردگی و اكسید شدن، رسانایی گرمایی و وزن سبك آن است. 
صنایع ساختمانی: وزن كم، قابلیت شکل پذیری باال، مقاومت در برابر اكسایش، 
ثبات رنگ و عمر طوالنی از دالیل استفاده از آلومینیم در مصارف ساختمانی 

)در، پنجره، چارچوب و دستگیره( است. 
صنایع بسته بندی: جلوگیری از جذب رطوبت، امکان بازیابی در محیط زیست و 
دفع نور از ویژگی هایی است كه آلومینیم را برای استفاده در این زمینه را مناسب 

می سازد. 
صنایع حمل و نقل: صنایع حمل و نقل شامل خودرو سازی، كشتی سازی، ریلی و 
هواپیمایی می شود. در تمامی این صنایع استفاده از آلومینیم باعث كاهش وزن 
وسیلۀ نقلیه و به دنبال آن كاهش مصرف سوخت و آلودگی های محیط زیستی 
می شود. از سوی دیگر استحکام باال و قابلیت شکل پذیری این فلز و آلیاژهای آن 
باعث تولید قطعات با مشخصات مکانیکی خاص، اساس استفادۀ گسترده این فلز 
در صنایع حمل و نقل است. مقاومت باالی آلومینیم و آلیاژهای آن در برابر آب 

دریا عامل اصلی كاربرد آن در ساخت قطعات مختلف كشتی است. 

استخراج فلز آلومینیم از سنگ معدن بوكسیت1 انجام می گیرد. تركیب شیمیایی بیشتر  بدانید
سنگ های بوكسیت كه برای استخراج آلومینیم مناسب هستند، در جدول زیر 

نشان داده شده است. 

درصدساختار شیمیایی

Al2O365  45ـ

Fe2O3305  ـ

SiO225  2ـ

TiO242ـ

H2O3012ـ

1. Bauxite
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تحقیق كنید   15 1 با مراجعه به منابع علمی واكنش های شیمیایی فرایند بایر را بنویسید؟

پاسخ: 
Al2O3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + H2O
NaAlO2 +2H2O → Al)OH(3 + NaOH
2Al)OH(3 → Al2O3 + 3H2O + )گرما(

2  در مورد روش های دیگر استخراج آلومینیم تحقیق كنید و نتیجه را در كالس 

ارائه دهید.
پاسخ: در روش دوییلـ  پشینی پس از خرد و آسیاب كردن سنگ معدن، آلومین 
باالی 1000 درجۀ  دمای  در  كربنات  از سدیم  استفاده  با  بوكسیت  در  موجود 
سلسیوس به سدیم آلومینات تبدیل می شود. پس از صاف و رقیق كردن محلول، با 
استفاده از گاز كربن دی اكسید آلومینیم هیدرات به دست می آید. تبدیل آلومینیم 

هیدرات به آلومین مانند روش بایر است.
Al2O3 + Na2CO3 → 2NaAlO2 + CO2

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → 2Al)OH(3 + Na2CO3

با توجه به آسان تر و ارزان تر بودن روش بایر بیشتر آلومین تولیدی از این روش است. 
 )Hall ـ  Herout( برای استخراج آلومینیم از آلومین از روشی به نام هالـ  هروت 
استفاده می شود. در این روش از دیگ های الکترولیز آلومینیم، كه شامل آند و 
كاتد است، استفاده می شود. در این فرایند مواد كربنی به عنوان الکترود عمل 
از آنجا كه به قطب  از گرافیت است و  می كنند. جنس دیواره و كف دستگاه 
منفی باتری وصل است، كاتد است. همچنین تیغه های كربنی )برای مثال زغال( 
كه معموالً تعدادشان بیشتر از یکی است، در باالی دستگاه نقش آند را دارند 
به  آلومین و محلول مذاب كریولیت1  باتری متصل هستند.  به قطب مثبت  و 
همراه افزودنی هایی مانند كلسیم فلوئورید و آلومینیم فلوئورید محلول الکترولیت 
انجام  دمای 1000 درجۀ سلسیوس  در  الکترولیز  فرایند  تشکیل می دهند.  را 
می گیرد و آلومینیم مذاب در سطح كاتد و در كف دیگ الکترولیز جمع می گردد 

و از طریق لوله های تعبیه شده در قسمت پایینی دستگاه خارج می شود.

1. Cryolite
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كاتد گرافیتی

منبع 
جریان 
مستقیم

آلومینیم مذاب

آند گرافیتی

الکترولیت
)Al2O3 در Na3AlF6 مذاب(

طرحی از دیگ الکترولیز تهیة آلومینیم

3 در مورد آلیاژهای آلومینیم تحقیق كنید و نتیجه را در كالس ارائه دهید.

پاسخ: آلومینیم خالص خواص ریخته گری نامطلوب و كاربردهای محدودی دارد. 
با افزودن مقدار كمی از فلزاتی مانند منیزیم، مس و سیلیسیم و تشکیل آلیاژهای 
آلومینیم، خواص این فلز )استحکام، ریخته گری، مقاومت در برابر خوردگی( برای 

مصارف صنعتی بهبود می یابد.
1  آلیاژ آلومینیمـ  سیلیسیم: آلیاژهای آلومینیم سیلیسیم از مهم ترین آلیاژهای 

آلومینیم به حساب می آید. این آلیاژها كه حدوداً 5 تا 12 درصد سیلیسم دارند، 
از خاصیت ریخته گری بسیار مطلوبی برخوردار هستند و در تهیۀ قطعات نازک 
به كار می روند. از مزایای دیگر این آلیاژها می توان به مقاومت در برابر خوردگی 

و قابلیت جوشکاری اشاره كرد. 
2   آلیاژ آلومینیمـ  مس: در آلیاژهای آلومینیم اگر عنصر اصلی آلیاژی مس  باشد، 

با وجود این، به دلیل مشکالت ریخته گری،  استحکام آلومینیم باال می رود. 
استفاده از درصدهای باالی مس )8 تا 12 درصد( منسوخ و از مقادیر كمتر 
مس )4/5 درصد( استفاده می شود. این آلیاژها به دلیل سختی و استحکام باال 

در ساخت قطعات كشتی، هواپیما و قطعات موتور به كار می روند. 
3   آلیاژ آلومینیمـ  سیلیسیمـ  مس: این آلیاژها با توجه به مقادیر مس و سیلیسیم 

انواع مختلف دارند. وجود عنصر سوم باعث بهبود خواص آلیاژ می شود. عنصر 
سیلیسیم خواص ریخته گری آلیاژ آلومینیم ـ مس را افزایش می دهد و وجود 

مس افزایش استحکام در آلیاژهای آلومینیمـ  سیلیسیم را به دنبال دارد.
4  آلیاژ آلومینیم ـ منیزیم: این دسته از آلیاژها نسبتاً سبك هستند و مقاومت 

باالیی در برابر خوردگی دارند. موارد مصرف این آلیاژها صنایع كشتی سازی، 
هواپیماسازی، مخازن بزرگ حمل بنزین و مصارف ساختمانی است. 
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به صورت  برقکافت در كارگاه  به روش  تهیة مس  توانمندسازی 19:  هدف 
عملی

فیلم آموزشی استخراج آلومینیم
استخراج  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

آلومینیم را برای هنرجویان نمایش دهند.

بیشتر  بدانید با توجه به اینکه فلز مس در برخی نقاط زمین به حالت آزاد یافت می شود، از جمله 
فلزاتی است كه مورد استفادۀ انسان های اولیه بوده است. شواهد تاریخی و قدمت زیاد 
مصنوعات مسی كشف شده نشان دهندۀ توانایی بشر در استفاده از فلز مس به عنوان 
وسیلۀ حفاری و ادوات جنگی است. از مهم ترین حوادث تاریخی در زمینۀ استفاده از 
مس، كشف چگونگی تولید آلیاژ برنز است. سهولت شکل پذیری و چکش خواری مس 
با ابزار ابتدایی كه امکان ساخت وسایل صنعتی، زیور آالت، سکه، شمشیر، مجسمه و 
مانند آن را در دوران باستان فراهم می نمود، این فلز را به عنوان یکی از مهم ترین 
مواد در توسعۀ تمدن بشر تبدیل كرده است. اكتشافات و اختراعات مرتبط با برق و 
مغناطیس در قرن های هجدهم و نوزدهم و آغاز انقالب صنعتی، مس را به عصری 
جدید از كاربردها سوق داد. برخی از خواص مس در جدول زیر نشان داده شده است.

Cuنماد شیمیایی

)g.mol64/546جرم اتمی استاندارد )1ـ

جامدحالت فیزیکی

)°C( 1085دمای ذوب

)°C( 2562دمای جوش

مس یکی از عناصر ضروری مورد نیاز بدن انسان است. به طور میانگین حدود 100 
میلی گرم مس در بدن افراد سالم وجود دارد. فواید مس برای سالمتی، شامل رشد 
مناسب بدن، استفاده كارآمد و مؤثر از آهن، واكنش های مناسب آنزیمی و نیز بهبود 
سالمت بافت های همبند، مو و چشم است. این ماده داخل بدن تولید نمی شود؛ 
بنابراین باید از طریق منابع خارجی وارد بدن شود. مس در كبد ذخیره می شود و به 
عنوان یك كاتالیزگر در فعل و انفعاالت شیمیایی مربوط به ساخت هموگلوبین كه 

به خون در رساندن اكسیژن به بافت های بدن كمك می كند، دخالت دارد. 
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در استخراج مس به روش ذوب مستقیم كه یك روش پیرومتالورژی است و برای 
استخراج مس از سنگ های اكسیدی پرعیار به كار می رود، پس از تغلیظ و تشویه1، 
سنگ معدن مس به همراه مواد گدازآور در كورۀ بلند مخلوط می شوند. از احتراق 
كك، گرمای الزم برای انجام واكنش های شیمیایی حاصل می شود. در روش تهیۀ 
كوره  وارد  و كك  گدازآور  مواد  به همراه  نیز  معدن سولفوردار  مات2، سنگ های 
می شوند. محصول نهایی این فرایند مس حفره دار یا جوش دار است. این محصول 
كه به دلیل وجود عناصری مانند اكسیژن، گوگرد و آهن ناخالص است، پس از 
انتقال به كورۀ تصفیۀ گرمایی و انجام عملیات سرباره گیری، اكسایش و كاهش، 
توسط چرخ ریخته گری به صفحات آندی تبدیل می شوند. در انتهای فرایند پاالیش، 
مس به روش الکتروشیمیایی از آند جدا می شود و به شکل خالص بر روی صفحۀ 

نازک كاتد رسوب می كند. فرایند تولید مس در شکل زیر آمده است.

1.  تشویه عبارت است از گرما دادن سنگ معدن برای خروج برخی ناخالصی ها به صورت گاز، به شکلی كه 
سنگ معدن ذوب نشود و فقط تغییراتی در تركیب شیمیایی آن ایجاد می شود.

2. Matte

       

   

      

   

    

مس سولفید تلغیظ شده

سرباره

سرباره

كوره شعله ای

كنورتور مس

كوره تصفیه

تصفیۀ الکتریکی

ذوب، تصفیه و ریخته گری

)CU % 40ـ30( مات

)CU % 98( مس جوش دار

)CU % 99/5( مس صنعتی

)Ag % 99/9( مس كاتدی

)CU % 99/9( مس صنعتی الکترولیتی

)CU و Au گل )برای تصفیه
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تحقیق كنید   16 با تحقیق در مراجع علمی روش هیدرومتالورژی را بررسی كنید.
و  كربنات ها  اكسیدی،  كم عیار  سنگ های  از  اغلب  كه  روش  این  در  پاسخ: 
سنگ های گوگردی تشویه شده استفاده می شود، مواد اولیه در یکی از حاّلل های 
آمونیاک حل می شوند.  یا  نیتریك اسید  آب و سولفوریك اسید، هیدروكلریك، 
در ادامه مواد نامحلول با استفاده از صافی های مکانیکی جدا می گردد و محلول 
مس با استفاده از تجزیۀ الکتریکی یا شیمیایی به مس خالص تبدیل می شود. 

فیلم آموزشی استخراج مس
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم استخراج مس 

را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت عملی16 خالص سازی مس از نمونة ناخالص مس به روش برقکافت
مواد و وسایل الزم: تیغۀ مسی، بشر، یکسوكننده، ولت متر و آمپرمتر، محلول 

مس سولفات اسیدی، استن
راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و با رعایت نکات ایمنی 
و زیست محیطی، برقکافت مس انجام شود و از هنرجویان واكنش های صورت 
گرفته پرسیده شود. سپس هنرجویان تیغه های آندی و كاتدی را پس از خشك 
بهترین  گروهی،  بحث  با  شوند.  مقایسه  آنها  اولیه  وزن  با  و  كنند  وزن  كردن 
فرایند الکترولیز و گروه هنرجویی، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص كنید. در 

پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

بیشتر  بدانید نکات زیست محیطی
در مناطقی كه معادن جدیدی تأسیس می شود، در كنار ترقی و شکوفایی اقتصادی، 
تأثیرات مختلف زیست محیطی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین بررسی و مطالعات 
برای  استانداردهایی  باید  و  الزم  معدن كاری  مراحل  تمام  در  زیست محیطی 
فعالیت های معدنی و تعیین حدود آلودگی در نظر گرفته شود. از جمله آثار مخّرب 
زیست محیطی معدن كاری می توان به تخریب زمین )تخریب زیست گاه گیاهان و 
جانوران به واسطۀ استخراج كانی ها(، پراكنده شدن گرد و غبار )به ویژه غبار حاوی 
سیلیس كه منجر به بیماری ریوی می شود(، آلودگی آب )انتشار فلزات سنگین ، 
افزایش خاصیت اسیدی یا بازی، انتشار روغن و گریس(، آزاد شدن مواد سّمی در 
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خاک )عناصری مثل كادمیم، جیوه و آرسنیك(، باطله و پسماندهای تولیدشده 
در اثر معدن كاری و ایجاد سر و صدا و آلودگی های صوتی برای معدن كاران و مردم 
ساكن منطقه اشاره كرد. كارخانه های ذوب فلزات نیز منجر به آلودگی محیط زیست 
می شوند. انتشار گازهای CO2 ،SO2 و NOx عالوه بر آلودگی هوا، باران اسیدی 
را نیز به وجود می آورند. همچنین رهاسازی عناصر سّمی حاصل از فرایند ذوب، 
باعث از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی زمین های كشاورزی، آب های زیر زمینی 

و سطحی می شود.

ایمنی
كار در معدن یکی از قدیمی ترین مشاغل است كه همواره طاقت فرسا بوده است 
از  دارند؛  قرار  معادن  در  كار  از  ناشی  معرض خطرات  در  همواره  معدن كاران  و 
این رو ایمنی برای معدن كاران از الزامات مهم معدن كاری است. از جمله عوامل 
زیان آور در معدن كاری خطرات ناشی از انفجار، انتشار گازهای سّمی، گرد و غبار، 
بیماری های چشمی ناشی از تاریکی معدن، بیماری های ناشی از گزش حشرات 
و ناتوانی جسمی معدن كاران با گذر زمان است. برای كنترل مخاطرات و كاهش 
حوادث در معادن باید نسبت به حذف و كنترل خطر در مبدأ، كاهش و به حداقل 
رساندن خطرات و تجهیز معدن كاران به وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام شود. 
طراحی سامانه های روشنایی، عالمت گذاری محیط های خطرناک، استفاده از وسایل 
حفاظت فردی برای معدن كاران، تعبیه سامانه های تهویه، افزایش استحکام معادن 
برای جلوگیری از ریزش، تهیۀ وسایل و تأسیسات ضد آتش و ایمنی ماشین آالت و 

تجهیزات مورد استفاده، از جمله اقدامات الزم برای ایمنی معدن كاران است.

هدف توانمندسازی 20: بیان ویژگی های لعاب با كمك تصویر و تحقیق

1 با بررسی مراجع علمی تفاوت شیشه و لعاب را بیان كنید؟

پاسخ: با وجود اینکه شیشه و لعاب هر دو بی شکل هستند، تفاوت هایی بین آنها 
مذاب،  حالت های  در  شیشه  ویژۀ  خواص  شیشه ای  اشیای  تهیۀ  در  دارد.  وجود 
خمیری و جامد به تنهایی بررسی می شود. در حالی كه در لعاب ها عالوه بر بررسی 
خواص لعاب، بدنۀ سطحی كه با لعاب پوشش داده می شود نیز مهم است. در واقع 
تركیب شیمیایی  این رو الزم است  از  واكنش می دهند.  بدنه  با  لعاب ها كم و بیش 
به  نسبت  لعاب  در  مذاب  مادۀ  بررسی شود.  لعاب كاری  هنگام  در  بدنه  و خواص 
شیشه گرانروی بیشتری دارد و به این منظور از موادی مانند Al2O3 بیشتر استفاده 

می شود. همچنین ضخامت و یکنواختی لعاب در برابر شیشه كمتر است.

تحقیق كنید  17



فصل دوم: عملّیات در صنایع معدنی

63

كارگاه  در  مناسب  وسایل  روی  لعاب كاری  انجام   :21 توانمندسازی  هدف 
به   صورت عملی

2 نقش مواد قلیایی مانند سدیم اكسید در ساختار لعاب را بررسی كنید.

عمل  لعاب  در  شبکه  دگرگون ساز  به عنوان  تركیبات  این  مطابق شکل،  پاسخ: 
می كنند و با تضعیف ساختار شبکه باعث كاهش دمای ذوب می شوند. اكسیژن های 
موجود در این اكسیدها با اتصال به اتم های سیلیسیم باعث گسستن پیوند اتم های 
سیلیسیم موجود در ساختار شیشه می شود. از ضررهای استفاده از این اكسیدها 
می توان به ضریب انبساط گرمایی به نسبت زیاد كه موجب ایجاد ترک در لعاب 

می شود، تمایل به بلورش و حل پذیری در آب اشاره كرد. 

+Na2O

هدف توانمندسازی 22: بازدید از یك كارگاه تولید لعاب و سرامیك
راهنمایی: با توجه به اینکه بازدید از كارگاه تولید لعاب و سرامیك، تأثیر بسزایی 
در امر یادگیری این مبحث دارد، از هنرآموزان محترم درخواست می شود كه بازدید 
خواسته شده را انجام دهند. سپس مطابق شیوه نامۀ اجرایی بازدیدها، از هنرجویان 

گزارش بازدید خواسته شود.

فعالیت عملی17 اعمال لعاب به كمك قلم مو
مواد و وسایل الزم: فست میل، قندان سرامیکی، ترازو، قلم مو، اسفنج و پارچه، 
ظرف آب، بشر كوچك، بشر بزرگ، آهن ربا و الك مش 120، پودر لعاب خشك، 

رنگ لعاب، چسب CMC، ظرف سفالی.
راهنمایی: مطابق روش كار گفته شده در كتاب درسی و با رعایت نکات ایمنی 
و زیست محیطی، اعمال لعاب بر روی ظرف سفالی توسط گروه های هنرجویی 
انجام شود. با بحث گروهی و مقایسه طرح ها و ظروف لعاب كاری شده، بهترین 
گروه  پایان  در  كنید.  مشخص  را  آن  دلیل  و  شود  انتخاب  هنرجویی،  گروه 

هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

ساختار شیشه
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1  كاربردهای نیتریك  اسید را نام ببرید.

پاسخ: 
  در تولید آمونیم نیترات )مادۀ اولیه در تهیۀ كود(

  تهیۀ مواد منفجره مثل تی ان تی و نیتروگلیسیرین
  استفاده در سوخت مایع موشك ها )در صنعت هوا فضا(

  تولید مواد شیمیایی
  خالص سازی فلزات با  ارزش 

  مواد اولیه در تولید نایلون، پارچه، الستیك و رنگ ها
  تهیۀ تیزاب سلطانی

2  هیدروكلریك اسید با گاز هیدروژن كلرید چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: گاز هیدروژن كلرید و هیدروكلریك اسید فرمول شیمیایی یکسانی دارند؛ 
 HCl )g( ،به همین دلیل در هنگام نوشتن باید وضعیت ماده در پرانتز قرار گیرد
و )HCl )aq. تفاوت اصلی این دو تركیب در این است كه هیدروژن كلرید گاز و 

هیدروكلریك اسید یك محلول آبی است.

3  روش تولید هیدروكلریك اسید با استفاده از واكنشگاه های مانهایم را توضیح دهید.

پاسخ: واكنشگاه مانهایم از روش های سنتی تولید هیدروكلریك اسید است كه 
و  تولید می شود. سولفوریك اسید  عنوان یك محصول جانبی  به  اسید  آن  در 
نمك به عنوان مواد اولیه در واكنشگاه مانهایم، در دمای ºC 150 و واكنش طی 

دو مرحله تركیب می شود.
H2SO4+NaCl → NaHSO4+HCl     
NaHSO4+NaCl → Na2SO4+HCl    

و  می شود  هدایت  آب  جذب  برج های  به  تولید شده  هیدروژن كلرید  گاز 
هیدروكلریك اسید تولید می شود. 

4  تفاوت عملکرد الیۀ غشایی به كار رفته در سل برقکافت، در روش غشایی و دیافراگمی 

در تولید سدیم هیدروكسید چیست؟
پاسخ: در سل برقکافت غشایی، غشای نفوذپذیر یونی فقط به یون های مثبت 
سدیم اجازه عبور می دهد؛ در حالی كه یون های كلرید در بخش آند باقی می مانند. 
در سل برقکافت دیافراگمی، غشای به  كار رفته نسبت به عبور یو ن ها انتخاب پذیری 

ندارد و فقط موجب جدا كردن گازهای تولیدشده در آند و كاتد می شود.

پرسش های پایانی
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5  كاربردهای پتاسیم هیدروكسید را بیان كنید.

پاسخ: 
  خنثی كردن قدرت اسیدی، تنظیم pH محلول ها و تعیین غلظت اسید در 

روش سنجش حجمی
  تولید شامپو، صابون های مایع و شوینده هایی با كیفیت باال

  تولید باتری ها و سلول های سوختی
  تهیۀ كودهای شیمیایی

  كمك به تجزیۀ بافت های نرم موجودات و موزدایی از پوست حیوانات
  تولید مواد شیمیایی )سایر تركیبات پتاسیم(، رنگدانه ها و شیشه

  مصارف پزشکی و دارویی
  مادۀ اولیه برای تهیۀ برخی مواد نگهدارنده در صنایع غذایی

6  آهك زنده و مرده چه تركیباتی هستند؟ تفاوت آنها چیست؟

كلسیم هیدروكسید  مرده،  آهك  و   )CaO( كلسیم اكسید  زنده،  آهك  پاسخ: 
به  زیادی  تمایل  كه  است  فّعال  بسیار  ماده ای  زنده  آهك  است.   )Ca)OH(2(
جذب رطوبت دارد و تركیب آن با آب یك فرایند شیمیایی گرماده است. آهك 
زنده بر اثر جذب ناچیز آب و تولید گرما و انجام شدن فرایند تبخیر، به پودر 
سفید رنگ كلسیم هیدروكسید تبدیل می شود كه اصطالحاً آهك مرده نامیده 
می شود )آهك مرده در تماس با آب واكنش شیمیایی از خود نشان نمی دهد(.

7 چرخۀ آهك را توضیح دهید.

اصلی  مادۀ  سه  است،  آهك  شیمیایی  واكنش های  اساس  بر  آهك  چرخۀ  پاسخ: 
و  اندازۀ سنگ آهك )كلسیم كربنات(، آهك زنده )كلسیم  اكسید(  این چرخه،  در 
آهك هیدراته )كلسیم هیدروكسید( است. سنگ آهك در كوره و در دمای باالی 
آزاد  كربن دیوكسید  گاز  و  می شود  تبدیل  زنده  آهك  به  سلسیوس  1000درجۀ 
آهك  اگر  می آید.  به دست  هیدراته  آهك  زنده،  آهك  به  آب  افزودن  با  می شود. 
هیدراته در معرض گاز كربن دیوكسید باشد، دوباره تبدیل به كلسیم كربنات می شود.

8  شیوۀ قرارگیری اتم های سدیم و كلر در بلور سدیم كلرید چگونه است؟ پیوند 

بین آنها از چه نوعی است؟
پاسخ: سدیم كلرید، یك تركیب یونی است كه از واكنش بین سدیم مذاب و گاز 
كلر به   دست می آید. در طی این واكنش، انتقال یك الکترون از اتم سدیم به اتم 
كلر باعث تشکیل پیوند یونی بین آنها می شود. آرایش یون ها در تركیبات یونی 
به صورت یك الگوی تکراری است و هر یون در جای خود با چند یون با بارهای 
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ناهم نام پیوند برقرار می كند. ساختار بلوری سدیم  كلرید به شکل یك شبکه از 
یون های منفی كلر است كه در ساختار مکعبی شکل قرار گرفته اند و یون های 
مثبت سدیم فاصلۀ بین آنها را پر می كنند. در این ساختار هر یون با شش یون با 

بارهای ناهم نام احاطه شده است.

9  استخراج معادن به چند طریق انجام می شود؟ توضیح دهید. 

پاسخ: استخراج معدن به دو روش روباز و زیرزمینی انجام می شود. هرگاه تودۀ 
مادۀ معدنی در سطح و یا نزدیك سطح زمین قرار گرفته باشد، از روش روباز برای 
استخراج استفاده می شود. در شرایطی كه مادۀ معدنی در اعماق زمین قرار گرفته 

باشد، استخراج به روش زیر زمینی و از راه حفر تونل یا چاه انجام می شود.

10  تولید سدیم هیدروكسید به روش سل جیوه ای را توضیح دهید. 

پاسخ: در سل جیوه ای، كاتد از جیوه )مایع( ساخته شده است كه در ته ظرف 
برقکافت جریان دارد و آند از جنس تیتانیم است كه در محلول آب نمك شناور 
كاتد سدیم  در محفظۀ  و  تولید می شود  كلر  گاز  آندی  الکترودهای  در  است. 
تولیدشده جذب جیوه می شود و به صورت ملغمۀ Na/Hg درمی آید. ملغمه پس 
از خروج از سل برقکافت در حضور كاتالیزگر گرافیت با آب واكنش می دهد و 

سدیم هیدروكسید، گاز هیدروژن و جیوه تولید می كند. 
2Na/Hg + 2H2O→ 2NaOH + H2 + 2Hg

11  واكنش های احیای مستقیم در تولید آهن اسفنجی را بنویسید.

پاسخ: در روش احیای مستقیم، گاز طبیعی با كربن دیوكسید در حضور كاتالیزگر 
واكنش می دهد و گازهای كربن  مونوكسید و هیدروژن تولید می كند. 

CH4+CO2 →2CO+2H2

H2 عامل كاهنده: گازCO عامل كاهنده: گاز

3Fe2O3 + H2 →2Fe3O4 + H2O3Fe2O3 + CO →2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + H2 →3FeO + H2OFe3O4 + CO →3FeO + CO2

FeO + H2 →Fe + H2OFeO+CO →Fe + CO2

12  منظور از فراوری كانی چیست؟

پاسخ: سنگ های استخراج شده از معادن عالوه بر مادۀ معدنی با  ارزش، حاوی مقادیر 
زیادی مواد باطله هستند. برای افزایش درجۀ خلوص مواد معدنی الزم است كه مواد 
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باطله حذف شوند. به همین منظور ابتدا سنگ های معدن خرد می شوند و دانه های 
و شیمیایی جدا  مکانیکی  فیزیکی،  اساس مشخصات  بر  مفید  كانی های  از  عاری 
می شوند. با جدا كردن مواد باطله درصد كانی مفید در سنگ معدن افزایش پیدا 
می كند و سنگ معدن پرعیار برای استخراج به كارخانجات مربوط ارسال می شود. 

13  واكنش های كورۀ بلند را بنویسید.

پاسخ: سنگ آهن به همراه مقادیر معینی از كك و سنگ آهك )كه به عنوان 
گدازآور شناخته می شود( از دهانۀ كوره به داخل آن ریخته می شود. در كورۀ 

بلند واكنش های احیای سنگ آهن در چند بخش انجام می شود.
با  این قسمت  در  از سنگ معدن،  از حذف رطوبت  احیای غیر مستقیم: پس 
افزایش دما، كك و مواد گدازآور با هم واكنش می دهند و گاز كربن مونوكسید 

حاصل از سوختن ناقص كك باعث احیای سنگ معدن آهن می شود:
2C +O2 →2CO
3Fe2O3+CO →2Fe3O4+CO2
Fe3O4+CO →3FeO+CO2
FeO+CO →Fe+CO2 
از كك  كربن حاصل  با  خالص  آهن  باال،  دمای  با  بخش  این  در  كربونیزه شدن: 

گداخته تركیب می شود.
3Fe+C →Fe3C 

منطقة ذوب: اكسیدهای آهن احیا نشده در حضور كربن جامد احیا می شوند. 
FeO+C →Fe+CO

واكنش تشکیل سرباره:
CaCO3 → CaO + CO2
CaO + SiO2 → CaSiO3

14  تولید آهن به روش مستقیم و غیر مستقیم را با هم مقایسه كنید.

پاسخ: برای تهیۀ آهن خام به روش غیر مستقیم، از كورۀ بلند استفاده می شود. 
ابتدا كانی استخراج شده از معدن، خرد و آسیاب می شود و سپس ناخالصی های 
غیر فلزی آن جدا می شوند. پودر سنگ معدن به دست آمده كه غنی از آهن است، 
برای استخراج آهن به همراه كك و سنگ آهك از قسمت باالیی كورۀ بلند به صورت 
یکنواخت به درون آن منتقل می شود و ذوب می شوند. مراحل احیای آهن در كورۀ 
بلند در چند بخش )منطقۀ خشك كن، منطقۀ احیای غیر مستقیم، منطقۀ كربونیزه 
شدن و منطقۀ ذوب( انجام می شود. محصوالت نهایی كورۀ بلند آهن خام، سرباره و 
گاز است. در تولید آهن به روش مستقیم عملیات احیا بدون ذوب شدن سنگ آهن 
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انجام می شود. در این روش ابتدا نرمۀ سنگ آهن به همراه آب و آهك و مواد 
افزودنی به گندله تبدیل می شود و از گاز طبیعی برای تولید گازهای احیاكنندۀ 
كربن مونوكسید و هیدروژن استفاده می شود. در ادامه سنگ معدن آهن در حضور 
گازهای احیاكننده به آهن خام اكسید می شود و آهن اسفنجی با درصد خلوصی 

بین 92 تا 96 درصد تولید می شود.

15  مهم ترین آلیاژهای آهن كدام اند؟ چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: چدن و فوالد مهم ترین آلیاژهای آهن هستند. چدن آلیاژی از آهن است 
كه حدود 2 تا 4 درصد كربن و 1 تا 3 درصد سیلیسیم داشته باشد و به عنوان 
آلیاژی سه گانه شناخته می شود. عناصر آلیاژی برای بهبود كیفیت چدن برای 
آلیاژهای فلزی مورد  از فراوان ترین  افزوده می شود. فوالد  مصارف ویژه به آن 
استفاده در دنیای صنعت و یکی دیگر از آلیاژهای آهن و كربن است كه عناصر 
دیگری مانند سیلیسیم، گوگرد و فسفر نیز به همراه دارند. تفاوت اصلی چدن و 
فوالد در مقدار كربن است، اگر درصد كربن كمتر از حدود 2 درصد باشد، آلیاژ 
در  )اغلب  دارد  بیشتری  فوالد خاصیت شکل پذیری  بود.  فوالد خواهد  حاصل 
ساخت بدنۀ خودرو استفاده می شود( و آلیاژ چدن در برابر سایش مقاوم است 

)در ساخت قطعات داخلی خودرو استفاده می شود(. 

16  روش بایر و دوویل ـ پیشنی را در تولید آلومین با هم مقایسه كنید.

در روش بایر، سنگ معدن بوكسیت پس از آسیاب و نرم شدن، در محلول غلیظ 
سدیم هیدروكسید در دمای 150ـ200 درجۀ سلسیوس حل می شود. بخش اعظم 
آلومین موجود در سنگ معدن به شکل سدیم آلومینات در سود حل می شود و بیشتر 
ناخالصی های موجود در بوكسیت به   صورت رسوب ته نشین می شوند. سدیم آلومینات 
از صافی های مکانیکی عبور داده می شود. با افزودن مقداری آب و همزمان با سرد 
برای  آلومینات جدا می كنند و  از محلول  را  آلومینیم  هیدرات رسوب داده  كردن، 
با دمای 1000ـ1100 درجۀ  از كوره های گرد گردان  به آلومین خالص  تبدیل 
سلسیوس استفاده می كنند. در روش دوییل ـ پشینی پس از خرد و آسیاب كردن 
سنگ معدن، آلومین موجود در بوكسیت با استفاده از سدیم كربنات در دمای باالی 
1000 درجۀ سلسیوس به سدیم آلومینات تبدیل می شود. پس از صاف و رقیق 
كردن محلول، با استفاده از گاز كربن دیوكسید، آلومینیم هیدرات به دست می آید. 

تبدیل آلومینیم هیدرات به آلومین مانند روش بایر است. 

17  دلیل تشکیل رسوب سبز روی میله های مسی چیست؟

هوا  در  موجود  كربن دیوكسید  با  مرطوب  هوای  مجاورت  در  مس  فلز  پاسخ: 
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تركیب می شود و در روی آن الیۀ نازک سبز رنگ مس كربنات تشکیل می شود.
Cu + H2O + CO2 → CuCO3 + H2

18  آلیاژهای مس كدام اند؟ 

پاسخ: آلیاژ مسـ  روی )برنج(، آلیاژ مسـ  قلع )مفرغ یا برنز( و آلیاژ آلومینیمـ  برنز.

19   لجن آندی چیست؟

پاسخ: در تصفیۀ الکترولیتی در فرایند تولید مس، اتم های مس در تیغۀ آندی 
)كه متشکل از صفحات مس ناخالص است( به صورت یون وارد محلول الکترولیت 
شده است و در نهایت روی صفحات كاتدی رسوب می كنند. در این میان برخی 
ناخالصی های همراه مس به صورت نامحلول در ته ظرف برقکافت ته نشین می شوند. 
به این رسوب ها لجن آندی گفته می شود و اغلب شامل فلزات ارزشمندی مانند 

طال، پالتین و نقره هستند. 

20  برنج و برنز چه تركیباتی هستند؟ چه خصوصیات و كاربردهایی دارند؟

پاسخ: برنج ها آلیاژهایی از مس و روی هستند كه در صنعت استفاده می شوند. 
آلیاژ برنجی كه در صنعت ریخته گری بیشتر استفاده می شود، حاوی 30 درصد 
روی و 70 درصد مس است. برنج ها در برابر كدر شدن مقاوم هستند و معموالً 
قابلیت چکش خواری بیشتری نسبت به مس و روی دارند. استفاده در ساخت 

قطعات ریخته گری و ظروف آشپزخانه از جمله كاربردهای این آلیاژ است.
آلیاژهایی از مس و قلع به مفرغ )برنز( معروف هستند. البته در بعضی تقسیم بندی ها 
به آلیاژهای مس به غیر از مسـ  روی، برنز گفته می شود )تركیب مس با عناصری 
همچون آلومینیم، منگنز، سیلیسیم و یا فسفر(. آلیاژ برنز بین 9 تا 12 درصد قلع 
دارد كه باعث افزایش سختی و مقاومت در برابر خوردگی آلیاژ می شود. از این آلیاژ 

در ساخت وسایل تزئینی، انواع میله و یاتاقان استفاده می شود. 

21  مهم ترین مواد در تهیۀ لعاب چه موادی هستند؟ نقش هر كدام چیست؟

پاسخ: مهم ترین مواد در تهیۀ لعاب به سه دستۀ مواد شبکه ساز، دگرگون ساز و 
واسطه تقسیم بندی می شوند:

  مواد شبکه ساز: این دسته از مواد كه به اكسیدهای اسیدی معروف هستند، 
نهایی لعاب و شیشه به شمار می روند.  پایه و تعیین كنندۀ ساختار  اساس و 
 )SiO2( مهم ترین مادۀ شبکه ساز كه به وفور در طبیعت یافت می شود، سیلیس
اكسید  فسفرپنتا  و   )GeO2( ژرمانیم دیوكسید   ،)B2O3( اكسید  بور  است. 

)P2O5( از دیگر مواد شبکه ساز هستند.
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شناخته  نیز  بازی  اكسیدهای  نام  با  كه  مواد  این  شبکه:  دگرگون ساز    مواد 
می شوند، با قرار گرفتن در داخل فضاهای شبکه، آن را كم و بیش پر می كنند و 
باعث تغییر و گسستگی در ساختار لعاب و شیشه می شوند. مواد دگرگون ساز 
به تنهایی حالت شیشه ای ایجاد نمی كنند و در حالت مطلوب با اكسیدهای 
مواد  مهم ترین  جمله  از  می شوند.  تركیب  شدن  ذوب  هنگام  در  اسیدی 
 ،)K2O( پتاسیم اكسید ،)Na2O( دگرگون ساز شبکه می توان به سدیم اكسید
كلسیم اكسید  )CaO(، سرب اكسید )PbO( و منیزیم اكسید )MgO( اشاره 

كرد. 
  مواد واسطه: این دسته از مواد اولیه میان دو گروه باال قرار گرفته اند و نسبت 
به شرایط موجود تغییر حالت می دهند و می توانند هم به عنوان شبکه ساز 
باشند.  داشته  شركت  شیشه  و  لعاب  ساختار  ایجاد  در  دگرگون ساز  هم  و 

مهم ترین مادۀ واسطه آلومینیم اكسید )Al2O3( است.

22  تفاوت لعاب فریتی با لعاب خام در چیست؟ كدام مناسب تر هستند؟

پاسخ: لعاب خام از مواد اولیۀ غیر محلول در آب، كه به صورت دوغاب تهیه می شوند، 
تشکیل شده است؛ در حالی كه در لعاب های فریتی مواد محلول در آب یا مواد 
سّمی ابتدا ذوب می شوند و به سیلیکات های نامحلول و غیر سّمی تبدیل می شوند. 
به كار  لعاب  از سایش در تهیۀ  نامیده می شوند، پس  این سیلیکات ها كه فریت 
می روند. با توجه به حذف مواد سّمی استفاده از لعاب های فریتی مناسب تر است. 
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شرح كار: 
چگونگی استفاده از وسایل آزمایشگاهی را بداند و كار داده شده را با دقت انجام دهد.

پس از انجام دادن كار وسایل را تمیز و سالم در حالت اولیه قرار دهد.

استاندارد عملکرد:
انجام عملیات در صنایع معدنی طبق دستور كار واحد

شاخص ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام انجام دادن كار

 انجام دادن كار طبق دستور كار

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان: آزمایشگاه

شرایط دستگاه: آماده به كار
زمان: یك جلسۀ آموزشی

ابزار و تجهیزات: وسایل ایمنی شخصی، مواد و وسایل آزمایشگاه مربوط به تهیۀ انواع اسید، باز، نمك و لعاب

معیار شایستگی: 

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3 مرحلة كارردیف

2تهیۀ اسیدها و بازهای معدنی1

1تهیۀ نمك ها2

1استخراج فلزات3

1لعاب كاری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات 
زیست محیطی و نگرش:

1  ایمنی: انجام دادن كار كارگاهي با رعایت موارد ایمنی 

و استفاده از وسایل ایمنی شخصی 
2  نگرش: صرفه جویی در مواد مصرفي

3  توجهات زیست محیطی: جلوگیری از صدمه زدن به 

محیط زیست از طریق انجام دادن كار بدون ریخت و 
پاش

4  شایستگی های غیر فنی: 

1ـ اخالق حرفه اي 
2ـ مدیریت منابع 

3ـ محاسبه و كاربست ریاضي 
4ـ مستندسازي: گزارش نویسي 

2

*میانگین نمرات

* كمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی انجام عملیات در صنایع معدنی


