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  :چكيده

ومي مانند شيمي محدود به امروزه نظام آموزشي بيشتر كشورهاي توسعه يافته تغيير پيدا كرده است و بخصوص در آموزش عل

بدين منظور .بلكه بيشتر سعي مي شود كاربرد علوم و روشهاي تحقيق به دانش آموزان آموخته شود.ياددهي انبوهي فرمول و رابطه نيست

پيشنهاد مي شود در كتب درسي شيمي بعضي از مطالب غير ضروري حذف  و كتابهاي ضميمه كتب درسي شيمي ويژه هر استان تاليف  

در اين كتاب در مورد معادن و صنايع .در اختيار دانش آموزان قرار گرفته و همچنين توسط دبيران محترم در كالس درس تدريس شود و

بدين ترتيب دانش آموزان كاربرد مطالب آموخته شده در كتابهاي درسي را به طور كامل .استان مطالبي آورده شود شيميايي موجود در

روش روحيه تحقيق و پژوهش در دانش آموزان بوجود خواهد آمدو در نهايت آينده اي روشن را براي نسل جوان  با اين.درك خواهند كرد

  .در پيش رو خواهيم داشت و كشور عزيزمان

ويافته هاي جديد تعليم و تربيت مفهوم آموزش بطور كلي دگرگون شده و دامنه آن نيز  امروزه بر اثر پيشرفت سريع تكنولوژي و علوم

ايجاد انگيزه الزم براي يادگيري در نقش تعليم و تربيت جديد شكوفا كردن استعداد و توانايي هاي دانش آموزان  و.ترش يافته است گس

محدود  ،كه اين نوع دروس سازنده و سرشار از فعاليت ،متاسفانه روشهاي آموزش علوم به اندازه اي مورد غفلت قرار گرفته . آنها است 

  .و رابطه به صورت حافظه اي شده است به انبوهي فرمول

پس ما  .دانش آموزان آن چه را مي خواهند ياد بگيرند خود انتخاب مي كنند.انتخابي است ،بايد به اين اصل توجه داشت كه يادگيري

رار گيردو آنها را به به عنوان دست اندركاران امر آموزش وظيفه داريم كتابهاي درسي را طوري طراحي كنيم كه مورد توجه دانش آموزان ق

اگر دانش آموز اهميت و كاربرد مطالب نوشته شده در كتابهاي درسي را نداند انگيزه و عالقه الزم براي يادگيري .امر يادگيري ترغيب كند 

و پايدار  طبيعي است كه اين گونه مطالعه عمقي.بسياري از مطالب را حفظ كرده و فقط براي كسب نمره تالش مي كند.را نخواهد داشت 

  .نخواهد بود

ام من به عنوان يك دبير شيمي كه چندين سال است در امور آموزش شيمي در دبيرستان هاي شهر زنجان مشغول خدمت بوده

مي باشد را براي دانش آموزان  )1869-1964(مطلب زير را كه از هربرت نيوتون كاسن  ،هميشه در اولين جلسه  شروع سال تحصيلي

  : به سادگي اهميت و لزوم يادگيري شيمي  را بيان مي كند او .بازگو مي كنم

 كردمياو در حالي اين پرسش را مطرح  شخصي كه شيمي نخوانده بود از خود مي پرسيد شيمي چيست و به من چه ارتباطي دارد؟((

بند كفش  .شيميايي است  كه نگاهش به يك صفحه از كتاب بود و نمي دانست كه اين صفحه با مركبي چاپ شده كه محصول يك فرايند

به جعبه پر از نان و به  ،او به شيشه ي پنجره  .خود را مي بست و نمي دانست كه چرم كفش او با يك عمل شيميايي دباغي شده است

هاي همه محصوالت فرايند ،ور آمدن نان و توليد ابريشم،يك محموله ي ابريشم نگاه مي كرد و نمي دانست كه ساخته شدن شيشه 

  .))نه شيمي هيچ ارتباطي با من ندارد :سر انجام با خود گفت  .ايي اندشيمي

براي دانش آموزان نمايان سازد  مي تواند اهميت و كاربرد مطالب كتب درسي شيمي دبيرستاني را منيكي از روش هايي كه به نظر

  .بومي سازي كتب شيمي است

  .قه خود را بشناسد و كاربرد مطالب آموخته ي خود را درك كندبدين مفهوم كه دانش آموز بايد صنايع شيميايي موجود در منط

كه دانستن آن چندان دردوره دبيرستان الزامي به نظر  ،بدين منظور در گام اول بايد بعضي مطالب كتابهاي درسي شيمي دبيرستاني

وانتومي در كتاب شيمي دوم مثال بحث اعداد ك( .نمي رسد با صالحديد نويسندگان و دست اندركاران تهيه كتب درسي حذف شود

  )...متوسطه و
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با همكاري اساتيد و معلمان با تجربه ) به عنوان مكمل كتابهاي درسي (كتابهاي ضميمه شيمي ويژه هر استان   ،در گام بعدي 

يع شيميايي موجود در آن معادن و صنا ،كالس هاي درس گرد آوري شود كه در اين كتاب به معرفي ذخاير براي تدريس در  ،استان

  .استان پرداخته و همچنين در مورد فعاليت هاي انجام شده در اين واحدهاي صنعتي توضيحاتي آورده شود

 ،بزرگترين معدن سرب و روي خاورميانه :بداند كه بطور خالصه به طور نمونه دانش آموزي كه در استان زنجان درس مي خواند بايد

 .شده است كيلومتري جنوب غربي شهر زنجان در استان زنجان واقع 135قع در شهرستان ماهنشان و در وا معدن سرب و روي انگوران 

 )معدن،دندي،زنجان(راه اصلي دسترسي  .باشدروستاي قلعه جوق و نزديكترين شهر به آن شهر دندي مي ،نزديكترين روستا به معدن

عمليات استخراج در  .از معادن نادر در جهان است، ظر عيار باالي فلز محتويمعدن انگوران از ن .كيلومتر است120درحدود  داراي مسافتي

  .اين معدن به روش روباز صورت مي گيرد

آلياژ ،استحكام:فلز روي پس از مس و آلومينيوم از مهمترين و پرمصرفترين فلزات غير آهني است و به خاطر خواص مطلوب آن مانند

گالوانيزاسيون .سياليت  و حفاظت خيلي خوب پوشش هاي آن در مقابل خوردگي است ،مقاومت كششي  زياد،شكل پذيري  ،پذيري

  .درصد مصرف روي جهان مربوط به اين بخش مي باشد 45مهمترين بخش مصرف نهايي روي است كه بطور متوسط 

روي ايران است در سالهاي اخير استان زنجان كه بزرگترين توليد كننده سرب و عالوه بر كارخانه توليد سرب وروي انگوران در دندي 

اداره شهرك هاي ،و تبديل استان زنجان به قطب توليد فلز روي كشور ،با راه اندازي چندين واحد بزرگ توليد شمش روي در استان

بيجار نموده –در كنار جاده زنجان  ،كيلومتري جنوب شهر زنجان 12در اقدام به ايجاد  شهرك صنعتي روي واقع ،صنعتي استان زنجان

در اين شهرك صنعتي عالوه بر .در اين شهرك متمركز هستند)بخش خصوصي(كه هم اكنون بيشتر كارخانجات توليد روي.است

نيز بوجود آمده اند كه مواد مورد نياز واحدهاي توليد روي را تا ....... وروي اكسيد ،اسيد واحدهاي توليد سولفوريك،كارخانجات توليد روي

اقتصاد منطقه متحول شده و اشتغال زايي ،به بركت ايجاد اين شهرك صنعتي وفعاليت واحدهاي موجود در آن .كنند حدي تامين مي

  .بسيار خوبي را  در شهر زنجان موجب شده است

 تصفيه سرد ،تصفيه گرم، خنثي سازي ،شامل ليچينگ ،محصول اصلي اين واحدها ورق و شمش روي بوده كه طي پنج مرحله اصلي

 .ليز حاصل مي شودو الكترو

  

  :ليچينگ)الف

  . به معناي فرايند استخراج يك جز محلول در جامد با استفاده از يك حالل مي باشد ليچينگ

به اين ترتيب با اضافه كردن سولفوريك .سنگ معدن حاوي روي اكسيد و بسياري از ناخالصي ها در فرايند ليچينگ وارد مي شود

  .ودمحلول روي سولفات حاصل مي ش،اسيد

  

ZnO(s)+H2SO4(aq)→ZnSO4(aq)+H2O(l) 

  

البته در خاك معدن فلزات ديگري نيز وجود دارند كه آنها نيز در اثر افزودن سولفوريك اسيد دچار انحالل شده و به سولفات فلزات 

كننده نيز وارد تانكهاي و يك عامل اكسيد  سولفات)Ⅱ(آلومينيوم سولفات و آهن،در اين مرحله به همراه سولفوريك اسيد .تبديل مي شوند

  .انحالل مي شود

سولفات آن است كه اين ماده به انحالل روي اكسيد كمك مي كند و مقداري از آن را كه قبال حل نشده و ) Ⅱ(  هدف از افزايش آهن

  .تبديل به روي سولفات نشده است رابه روي سولفات تبديل مي كند

  

10FeSO4(aq)+2KMnO4(aq)_+8H2SO4(aq)→K2SO4(aq)+2MnSO4(aq) +5Fe2 (SO4)3(aq)+8H2O(l) 

5Fe2 (SO4)3(aq) +3ZnO(s)+3H2O(l)→2Fe(OH)3(s)+3ZnSO4(aq) 

 

.آلومينيوم سولفات جهت حذف يونهاي فلوئور مي گردد  و سبب رسوب كردن خوب سيليس مي شود  

 

Al3+
(aq)+3F-

(aq)→AlF3(S) 
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و كاني هاي موجود در سنگ معدن باعث بروز پاره اي از مشكالت مي  يون كلر در محلول ليچينگ به دليل استفاده از آبهاي كلردار

طي اين عمليات واكنش .بدين منظور يكي از روش ها استفاده از  پودر مس و كات كبوداست.گرددكه بنابراين بايد تاحد امكان حذف گردد

  .هاي زير انجام مي پذيرد

Cu(s)+Cu
2+ 

(aq)→2Cu
1+

(aq) 

Cu1+
(aq)+2Cl1-

(aq)→2CuCl(s) 

  :مرحله خنثي سازي )ب

 ين مرحله  را به وسيله سنگ آهك يا آهك هيدراته افزايش مي دهندكه در ا محلول حاصل از ليچ اسيدي PH در اين مرحله

PH بسياري از ناخالصي ها از جمله آرسنيك و ،در اين مرحله براثر پديده هم رسوبي .تنظيم و كنترل مي شود 5/4-2/5معموال بين

  .سلنيم و غيره به صورت هيدروكسيد و يا سولفات قليايي به همراه آهن رسوب داده مي شوند- رمانيومژ–آنتيموان 

  

Fe(OH)3+2H3AsO4+3CaCO3+4H2O→2FeAsO4↓+3CaSO4.2H2O↓+3CO2↑+H2O 

 

بستگي به در اين مرحله همواره مقادير ناچيزي از روي به صورت روي  سولفات قليايي در هنگام عمليات خنثي سازي كه ميزان آن 

  .تنظيم و كنترل پارامترهاي موثر در اين عمليات دارد رسوب مي دهد

 

ZnSO4+3CaCO3+13H2O→ ZnSO4.3Zn(OH)2.4H2O↓+3CaCO3. 2H2O↓+3CO2↑ 
 

  :مرحله تصفيه گرم)ج

اكسيد كننده  در اين مرحله از پرمنگنات پتاسيم به عنوان ماده. در اين مرحله يونهاي كبالت موجود در محلول ليچ حذف مي گردند

  .درجه سانتيگراد دارند70استفاده مي شودو براي اينكه واكنشها بهتر و سريعتر انجام شوند نياز به حرارتي تا حدود 

  

3Co
2+

+MnO4
-
+4H

+
→MnO2+3Co

3+
+2H2O 

  

  .و بعد از اكسيداسيون كبالت با افزودن آهك هيدراته كبالت را رسوب مي دهند

  

2Co
3+

+3Ca(OH)2→2Co(OH)3↓+3Ca
2+ 

2Co(OH)3↔Co2O3.3H2O  

  

Co2O3.3H2O در اين عمليات آهن باقيمانده در محلول ليچ نيز به صورت هيدروكسيد .فقط در محيط كامال اسيدي محلول است

  .رسوب مي دهد

  

  :مرحله تصفيه سرد)د

فرايند .ي شوددر اين مرحله از روش سمانتاسيون استفاده م.اين مرحله به منظور كاهش غلظت نيكل و كادميوم صورت مي گيرد 

رسوب يك فلز توسط فلز ديگر را با توجه به سري . احياي يونهاي فلزي موجود در محلول را به وسيله فلزي ديگر سمانتاسيون مي نامند

  .الكتروشيميايي عناصر مي توان پيش بيني كرد

  

Zn(powder)+CdSO4→Cd↓+ZnSO4 

Zn(powder)+ NiSO4→Ni↓+ZnSO4 

  :مرحله الكتروليز )ه

آند از جنس سرب و كاتد از جنس آلومينيوم انتخاب مي  معموال در نهايت وارد سلولهاي الكتروليز مي شوددر اين سلولهامحلول 

  .در اين مرحله با اعمال ولتاژ مناسب فلز روي در كاتد احيا شده و بدين ترتيب ورق روي حاصل مي شود.شود

  

  

www.chemyazd.com



4 

 

  :نتيجه گيري

انحالل ،الكتروليز ،واكنشهاي جانشيني ،واكنش هاي اكسايش كاهش:مانندمباحثي  ازدر اين واحدها همانطور كه مالحظه شد 

و در نتيجه با مطالعه كتابهاي  استفاده مي شود كه دانش آموز اصول آنها را  در كتاب درسي خود مطالعه كرده است........و   PH،پذيري

 اربردي درك مي كندو هدفمندتر مطالعه خواهد كردمطالب موجود در كتب درسي را كامال ك ،ضميمه ي كتب شيمي دبيرستان

از طرفي با آشنايي و آگاهي از قابليت . ) خصوصا آنكه امكان بازديد از اين واحدهاي صنعتي شيميايي بدليل در دسترس بودن وجود دارد.(

 . د ترسيم خواهد نمود مطمئنا راهي براي كسب آينده اي  درخشان در پيش روي خو ،هاو توانمندي هاي موجود در استان خود
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