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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و 
اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. 
نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به  آموزش دهنده صرف،  از  معلم  نقش  به  از جمله 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب 
بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  تنها رسانه  به عنوان  درسی 
یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، 
کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد 
که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و  تسهیل گري، 
تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح  نمونه  همچنین  شود. 
کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های 
اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي 

زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش





1

کتاب راهنمای هنرآموز شامل مواردی مانند مطرح کردن پرسش، بحث گروهی، 
نمایش فیلم آموزشی، تحقیق کنید، چگونگی انجام دادن کار عملی و غیره است. 
در این قسمت سعی شده است برای تدریس این موارد، شیوه نامۀ کّمی تهیه شود و 
در هر قسمت از متن کتاب که به آنها اشاره شد، روش تدریس به شیوه نامۀ مربوط 

ارجاع داده شود و از تکرار موارد جلوگیری به عمل آید.
شیوه نامه های مربوط عبارت اند از:

��شیوه نامۀ فیلم آموزشی
��شیوه نامۀ چگونگي کار عملی در کارگاه یا آزمایشگاه

��شیوه نامۀ پرسش و پاسخ 
��شیوه نامۀ نکات ایمنی

شیوه�نامۀ�نمایش�فیلم�آموزشی�موجود�در�متن�کتاب
ابتدا هنرآموز فیلم آموزشی را طبق متن کتاب در کالس نمایش می دهد. پس از 
تمام شدن فیلم، از هنرجویان می خواهد نظرات و برداشت های خود از فیلم نمایش 

داده شده را ارائه کنند. 
هنرآموز پس از شنیدن نظرات هنرجویان، در صورت وجود اشکال، با نمایش دوبارۀ 
قسمت هایی از فیلم، بحث گروهی به کمک هنرجویان و ارائۀ توضیحات، اشکاالت 

را بر طرف می کند.
در ادامه هنرآموز دوباره فیلم را نمایش مي دهد و پس از هر قسمت مشخص از فیلم 
بسته به تشخیص خود، فیلم را متوقف مي کند و توضیحات کامل و جامع را در 
ارتباط با آن قسمت ارائه می دهد. سپس نمایش فیلم را از نقطۀ توقف دوباره شروع 
مي کند و در صورت نیاز، بنابر تشخیص خود، فیلم را متوقف می کند و توضیحات 
الزم را ارائه می دهد. این کار آنقدر ادامه مي یابد تا فیلم به پایان برسد. سپس از 
هنرجویان می خواهد نتیجه گیری خود از فیلم نمایش داده شده را در قالب گزارش 

یا چند سطر ارائه دهند. 
به  اشکال،  وجود  صورت  در  ارائه شده،  نتیجه گیری های  بررسی  از  پس  هنرآموز 
کمک بحث گروهی با تعامل هنرجویان و ارائه توضیحات تکمیلی، اشکال را رفع 

می کند. 

شیوه نامۀ اجرايی تدريس
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شیوه�نامۀ�اجرایی�کار�عملی
ابتدا هنرآموز ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مربوط به کار عملی را به صورت چشمي 
به هنرجویان معرفی کند. سپس به صورت عملی مراحل انجام دادن کار را مطابق 
با موارد ذکر شده در کتاب، به همراه روش صحیح انجام دادن کار عملی با ابزار و 
تجهیزات در حضور هنرجویان با ذکر توضیحات و نکات ایمنی مربوط به هر مرحله 
انجام دهد. در ادامه هنرجویان را به چند گروه تقسیم بندی کند و از هر گروه بخواهد 
به طور مجزا کار مشابه با نمایش عملی را انجام دهند و نتیجه را به هنرآموز ارائه کنند. 
بنابراین در پایان، تمام گروه هاي هنرجویي باید همۀ کارها را حداقل یکبار به صورت 
عملی انجام داده باشند و نتیجۀ فعالیت خود را به هنرآموز ارائه دهند. هنرآموز پس از 
بررسی کارهای هر گروه، در صورت وجود اشکال، با ارائه توضیحات و ذکر علت و روش 

جلوگیری از بروز اشکال، هنرجویان را در مسیر صحیح راهنمایي کند.

شیوه�نامۀ�اجرایی�پرسش�و�پاسخ
در قسمت هایی از کتاب درسی که شامل پرسش، تمرین و سؤال است، هنرآموز 
آنها را در کالس مطرح کند و از هنرجویان بخواهد نظرات و پاسخ های خود را در 
کالس ارائه دهند. سپس به صورت بحث گروهی و با تعامل هنرجویان، پاسخ های 
ارائه شده را نقد و بررسی نمایند و موارد اشتباه را مشخص کنند و با ارائه توضیحات 

تکمیلی، اشکال را رفع کنند. 

شیوه�نامۀ�نکات�ایمنی�و�بهداشتی
در هر جلسۀ کار عملی، هنرآموز نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به آن فعالیت را 
بیان می کند. سپس از هنرجویان می خواهد به صورت گروهی دالیل رعایت کردن 
نکات ایمنی و بهداشتی را مشخص کنند. در صورت وجود اشکال، هنرآموز با ارائه 

توضیحات به رفع اشکال می پردازد.

شیوه�نامۀ�گزارش�کارگاه�و�آزمایشگاه
از هنرجویان مي خواهد، گزارش کار  انجام دادن هر فعالیت عملي، هنرآموز  از  پس 
انجام شده را تهیه کنند و تا هفته بعدي آن را به هنرآموز ارائه دهند. در ادامه یک نمونه 

جدول گزارش کار آمده است.
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یک�نمونه�جدول�گزارش�کار

شمارۀ�فعالیت�عملینام�سرگروهشمارۀ�گروهتاریخ�انجام�دادن�فعالیت�عملی

نام�کامل�فعالیت�عملیاعضای�گروهکالسنام�کتاب

بخش�های�اصلی�گزارش�کارردیف

عنوان فعالیت کارگاهی1

هدف فعالیت کارگاهی2

تئوری فعالیت کارگاهی3

تجهیزات، وسایل و مواد استفاده شده4

چگونگی انجام دادن فعالیت کارگاهی5

فرمول ها و محاسبات مربوط6

نتیجه گیری7

منابع و مراجع8

شیوه�نامۀ�بازدید�از�مراکز�علمی�و�صنعتی
بازدید از مراکز علمی و صنعتی مرتبط با هر دستگاه و فرایند، تأثیر بسزایی در امر 
خواسته شده  بازدیدهای  می شود  درخواست  محترم  هنرآموزان  از  دارد.  یادگیری 
در متن کتاب درسی را انجام دهند و پس از پایان دورۀ بازدید، مطابق جدول، از 

هنرجویان بخواهند گزارش بازدید بنویسند.

یک�نمونه�جدول�گزارش�بازدید

نام�مرکز�بازدیدشمارۀ�گروهعنوان�بازدید

نام�مرکز�آموزشیاعضای�گروهتاریخ�بازدید

کالسنام�سرگروهسال�تحصیلی

هدف از بازدید به طور خالصه نوشته شود.هدف�از�بازدید

مطالب علمی مربوط به موضوع بازدید ذکر شود.تئوری�بازدید

اسامی تجهیزات بازدید شده ذکر شود.تجهیزات�بازدید�شده

مشاهدات اصلی و جالب ذکر شود.مشاهدات

مطالب و موضوعاتی که هنرجو در این بازدید برای اولین بار می شنود و یا می بیند، ذکر شود.نوآوری

نتیجه گیری کلی از بازدید انجام شود )مثبت یا منفی بودن(.نتیجه

شایستگی�های�
غیرفّنی�بازدید

محّول،  کارهای  و  وظایف  دادن  انجام  به موقع،  و  منظم  )وقت شناسی، حضور  حرفه ای  اخالق  فرایند 
پیروی از قوانین کارگاهی و غیره( و کار گروهی هنرجو )حضور فّعال در فعالیت های گروهی، انجام دادن 

کارها و وظایف محّول( را ارزیابی کند.
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شاخص هاي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي در برنامه هاي درسي جدید به شرح زیر 
است:

1  در نظر گرفتن عملکرد هنرجو 

2  در نظر گرفتن پرسش شفاهي، کتبي و عملکردي
3  ارزشیابي تکویني 
4  ارزشیابي پایاني 

5  در نظر گرفتن مسائل اخالقي و انساني در ارزشیابي
6  توجه به اصل انصاف و عدالت در ارزشیابي

7  مقایسۀ هر هنرجو با خود
8  تناسب ارزشیابي با تجارب یادگیري تعیین شده

9  مشارکت دادن هنرجویان در ارزشیابي
10  استفاده از روش هاي متنوع ارزشیابي، متناسب با اهداف و تجارب یادگیري

شیوۀ�ارزشیابي
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي کتاب عملّیات در کارخانه هاي صنایع 
شیمیایي است. در پایان هر پودمان شیوۀ ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي 
باید براي هر پودمان یک نمره در سامانۀ ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمرۀ 
قبولي در هر پودمان حداقل 12 است و نمرۀ هر پودمان از دو بخش تشکیل مي شود که 
شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هر یک از پودمان ها است.

شیوۀ ارزشیابي هنرجويان

در�ارزشیابي�پایاني�هر�پودمان
شایستگي هاي فّني مراحل انجام دادن کار در نظر گرفته شود.

و  تجهیزات  و  مواد  مدیریت  زمان،  مدیریت  به  غیر  فّني  شایستگي هاي    در 
مسئولیت پذیري توجه شود.

 الزم است که هنرجویان نکات ایمني را در هر قسمت از کار رعایت کنند.
  در تمامي مراحل کار، حفظ محیط زیست و کاهش آالینده هاي زیست محیطي، 

سرلوحۀ کار قرار گیرد.
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ارزشیابی شايستگی

شرح�کار:

استاندارد�عملکرد:

شاخص�ها:

شرایط�انجام�دادن�کار�و�ابزار�و�تجهیزات:
شرایط�مکان:

شرایط�دستگاه:
زمان:

ابزار�و�تجهیزات:

معیار�شایستگی:

نمرۀ�هنرجوحداقل�نمرۀ�قبولی�از�3مرحلۀ�کارردیف

1

2

3

4

5

6

2شایستگی�های�غیرفنی،�ایمنی،�بهداشت،�توجهات�زیست�محیطی�و�نگرش:

*میانگین�نمرات

* کمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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بودجه�بندي�زماني�و�مکاني�درس�عملّیات�در�کارخانه�های�صنایع�شیمیایي

محتواي�قابل�ارائهپودمان�ردیف
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تصویر و پوستر
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آزمایشگاه 1218نمونه گیری از مایعات
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812تهیۀ اسیدها و بازهای معدنی

کتاب درسي
تصویر و پوستر

فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه
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46استخراج فلزات

46لعاب کاری

عملّیات در صنایع پوششیسوم

آماده سازی قطعه پیش از 
812پوشش دهی

کتاب درسي
تصویر و پوستر

فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه 812آبکاری قطعات

812پوشش دهی با اعمال رنگ

عملّیات در صنایع کشاورزي، چهارم
بهداشتی و دارویی

610تهیۀ چند نمونه مادۀ کشاورزی
کتاب درسي

تصویر و پوستر
فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه 812تهیۀ چند نمونه شوینده

1014تهیۀ چند نمونه دارو

عملّیات در صنایع پتروشیمیپنجم

812پاالیش نفت و گاز
کتاب درسي

تصویر و پوستر
فیلم

کالس، کارگاه یا 
آزمایشگاه

1014تهیۀ چند نمونه بسپار

تهیۀ چند نمونه چسب و 
610کامپوزیت



فصل اول: نمونه گیری مواد شیمیایی

7

فصل 1

نمونه�گیری�مواد�شیمیایی
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مقدمه

بحث�گروهی�1

نمونه گیری،  در  مؤثّر  عوامل  نمونه گیری،  مفهوم  با  هنرجویان  پودمان،  این  در 
جامدات،  نمونه گیری  نمونه گیری،  ظروف  انواع  نمونه گیر،  شخص  ویژگي هاي 
مایعات و گازها آشنا می شوند. آموزش این پودمان به صورت تدریس نظری و عملی 
پیش بینی شده است. در ابتدا مطالب نظری مربوط به مفهوم نمونه گیری، عوامل مؤثّر 
انواع خطاها، دّقت و صحت، نمونه گیری  انواع ظروف نمونه گیری،  در نمونه گیری، 
جامدات، مایعات و گازها ارائه شده است. سپس به فراخور امکانات و تجهیزات موجود 
در هنرستان ها، فعالیت های عملی ساده و قابل اجرا آورده شده 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 مراکز صنعتی مرتبط با هر دستگاه و فرایند، تأثیر بسزایی 
در امر یادگیری دارد، از هنرآموزان محترم درخواست می شود که 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 که هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان کالس 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 مشارکت مؤثر داشته باشند. همچنین هنرآموزان گرامی 
شایستگی های  به  پیش بینی شده  یادگیری  فرصت های  در  که  باشند  داشته  توجه 
و  منظم  حضور  )وقت شناسی،  حرفه ای  اخالق  مانند  یادگیری  واحد  این  غیرفّنی 
به  موقع، انجام دادن وظایف و کارهای محّول، پیروی از قوانین کارگاهی و غیره(، کار 
گروهی )حضور فّعال در فعالیت های گروهی، انجام دادن کارها و وظایف محّول( و 

مستندسازی )گزارش نویسی فعالیت های کارگاهی( توجه ویژه داشته باشند.

مرحلۀ 1: نمونه گیری از جامدات

هدف�توانمندسازی�1:�بیان�مفهوم�نمونه�گیری�با�کمک�مثال�و�تصویر

به تصاویر نگاه کنید، به نظر شما افراد 
فعالیت هایی  چه  دادن  انجام  در حال 
هستند و به چه دلیلي این کارها را انجام 

می دهند؟
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پاسخ: در سطر اول نمونه گیری از مایعات، سطر دوم، نمونه گیری از جامدات و 
سطر آخر نمونه گیری از گازها و مواد شیمیایی آلوده کنندۀ محیط زیست دیده 
نمونه گیری  از  آنها  هدف  هستند.  نمونه گیری  حال  در  افراد  تمامی  می شود. 

به گونه ای است که به اصطالح مشت نمونۀ خروار است.
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هدف�توانمندسازی�2:�بیان�عوامل�مؤثر�در�نمونه�گیری

فعالیت�عملی��1

هدف�توانمندسازی�3:�بیان�ویژگي�های�شخص�و�ظرف�نمونه�گیر�با�کمک�
تصویر�و�انجام�دادن�فعالیت�عملی

بررسی�عوامل�مؤثر�در�نمونه�گیری
عوامل  کنید،  نمونه گیری  خود  هنرستان  شرب  آب  از  مي خواهید  فرض کنید 
مؤثر در نمونه گیری و نکات قابل توّجه در این فعالیت را در جدول زیر بنویسید.

راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری انواع آب های 
قابل دسترس هنرجو تهیه شود و گروه های هنرجویی جدول های مختلف را کامل 
کنند. سپس نمونه ها و جدول های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با 
یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه گیری، انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نکات�قابل�توّجهعامل�مؤثرردیف

آب شرب هنرستاننوع نمونه 1

C° 22 و حدود یک اتمسفرفشار و دماي محیط در هنگام نمونه گیري2

بشر، ارلن، استوانۀ مّدرجمشخصات ظرف نمونه گیري3

50 میلی لیترمقدار نمونه4

به تعداد اعضای گروه هنرجوییتعداد نمونه5

هنرستانمحل نمونه گیری6

؟7

بررسی�ویژگی�شخص�نمونه�گیرفعالیت�عملی2
ویژگي هاي خود و هم گروهي خود را با ویژگي هاي شخص نمونه گیر مقایسه 

کنید. به نظر شما، مي توانید نمونه گیر موّفقي باشید؟
راهنمایی: مطابق مطالب گفته شده در کتاب درسی، ویژگي هاي تک تک هنرجویان 
با ویژگي هاي شخص نمونه گیر مقایسه شود و نتایج در جدولی ثبت شود. سپس 
جدول های حاصل شده از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
شود. با بحث گروهی، بهترین شخص نمونه گیر، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف�توانمندسازی�4:�بیان�خطاهاي�موجود�در�نمونه�گیري�با�کمک�مثال�و�
تصویر

در ابتدا انواع خطاهای نمونه گیری معرفی شده در کتاب درسی، توضیح داده شود و 
با توجه به نمونه گیری هایی که هنرجویان تاکنون انجام داده اند، به طور گروهی در 

مورد خطاهای پیش آمده گفت وگو شود.

سؤاالت
1  خطاهاي نمونه گیري به چه عواملي بستگي دارد؟

پاسخ: حجم )وزن( نمونه، مشخصات نمونه )دانه بندی، درصد جامد(، دّقت ابزار 
یا دستگاه نمونه گیری، دّقت مسئول نمونه گیری و زمان نمونه گیری.

2  انواع خطاهاي اندازه گیري را نام ببرید.
پاسخ: 

1  خطاهای کالن

و  محیطي  خطاهاي  دستگاهي،  خطاهاي  شامل  سیستماتیک  2  خطاهای 
خطاهاي چشمي

3  خطاهای تصادفی 
3  دّقت و درستي )صحت( را تعریف کنید.

پاسخ: به اختالف میان داده های اندازه گیری شده نسبت به یک مقدار متوسط، 
دّقت مي گویند.

مقدارهای  میان  اختالف  که  است  برخوردار  از صحت  زمانی  اندازه گیری  یک 
اندازه گیری شده و مقدار واقعی، در گسترۀ قابل قبول واقع شود.

4  اگر نمونه ها به طور صحیح جمع آوری نشوند، چه اشکالي به وجود مي آید؟
پاسخ: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل نمونه ها در آزمایشگاه بی معنی و 

بدون استفاده خواهد بود.
5  عوامل مؤثر در نمونه گیري چیست؟

پاسخ:�
1  شمارۀ نمونه )بر روي نمونه یک شماره زده مي شود که در گزارش ها و نتایج، 

نام و شمارۀ نمونه ذکر مي شود.(
2  نوع نمونه )نفت خام، بنزین، آب، خاك(

3  فشار و دماي محیط در هنگام نمونه گیري

نکته می توان به  طور عملی یک نمونه گیری از مواد مایع یا جامد را توسط شخص و 
گروه برتر انجام داد.
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4  مشخصات ظرف نمونه گیري
5  مقدار نمونۀ محصول تولیدي 

6  نام کارخانه یا محل نمونه گیري
7  مقدار متوسط دما و فشار مخزن ذخیره براي محصوالت نفتي

8  حجم نمونه )در مورد مایعات و گازها( یا جرم نمونه )در مورد جامدات(
9  تعداد نمونه ها

10  تکرار نمونه گیري
11  روش نمونه گیري

12  وسایل نمونه گیري
13  نام و امضاي شخص نمونه گیر

هدف�توانمندسازی�5:�بیان�نمونه�گیري�از�جامدات�با�کمک�مثال،�تصویر،�
تحقیق،�فیلم�آموزشی�و�فعالیت�عملی

سؤاالت
فلّه اي )مخروط کردن و سپس یک چهارم  نمونه هاي  1  ساده ترین روش تقسیم 

کردن( را شرح دهید.
پاسخ: نمونه هاي اولیه به صورت مجتمع روي هم ریخته شده و سپس مخلوط 
صاف  آن  نوك  و  در می آیند  مخروط  شکل  به  نمونه ها  از  مقدار  این  مي شوند. 
تقسیم  قسمت  چهار  به  جامد  نمونۀ  مشخص،  وسیلۀ  توسط  سپس  مي شود. 
می شود و دو مقدار روبه رویي حذف مي شوند و اگر باز مقدار نمونه مورد آزمایش 
زیاد بود، دوباره دو تودۀ روبه روي هم با هم مخلوط و دوباره چهار قسمت مي شوند، 

این کار تا هنگامي که نمونۀ مورد آزمایش به حد الزم برسد، انجام مي گیرد.
و  هستند  نوك تیز  نمونه گیري(  )میله هاي  نمونه گیري  وسایل  از  بعضي  2  چرا 

قطرهاي مختلف دارند؟ 
پاسخ: به خاطر اینکه به راحتي درون کیسه هاي حاوي مواد فرو بروند. همچنین 
میله هاي  هستند،  متفاوت  قطرهاي  با  ذّرات  داراي  نمونه ها  که  دلیل  این  به 

نمونه گیري در اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند. 

نمونه�گیري�جامداتفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

جامدات را برای هنرجویان نمایش دهند.
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3  دو دستگاه نمونه گیري از جامدات را بیان کنید که مشابه روش »  مخروط کردن 
و سپس یک چهارم کردن« هستند.

پاسخ: دستگاه هاي ریفل و بورنر

تحقیق�کنید��1 یک نمونۀ بزرگ از یک مادۀ معدني همگن و یکنواخت به جرم 25600 گرم در 
اختیار است، چگونه مي توان با استفاده از دستگاه ریفل که در شکل 7 )کتاب 
درسی( نشان داده شده است، 200 گرم نمونه برای ارسال به آزمایشگاه تهیه 
کرد؟ چند بار نمونه درون دستگاه ریخته مي شود؟ آیا مي توانید براي تعداد دفعات 

فرمولي ارائه دهید؟
یک  سپس  و  می شود  ریخته  ریفل  دستگاه  درون  نمونه  گرم   25600 پاسخ:�
قسمت از مواد که دو قسمت شده است، برداشته می شود و دوباره این کار تکرار 
شود تا حدود 200 گرم نمونه حاصل شود. 7 بار نمونه در دستگاه ریخته مي شود. 

برای محاسبۀ تعداد دفعات به صورت زیر عمل مي شود:
جرم کل مواد که 25600 گرم است را بر جرم نمونه اي که قرار است به آزمایشگاه 
برود )200 گرم( تقسیم مي کنیم و حاصل 218 مي شود. سپس محاسبه مي کنیم 
که 2 به توان چه عددي برسد، نتیجه 218 مي شود و عدد 7 حاصل مي شود. اگر 

دستگاه تقسیم کننده، 4 بخشي بود، عدد 4 به توان n مي رسد.

فعالیت�عملی3 تهّیه�و�ساخت�نمونه�گیر�جامدات
الف( جدولي از نمونه گیرهاي جامدات در آزمایشگاه و کارگاه هنرستان خود تهّیه کنید.

ب( هر گروه یک نمونه گیر براي جامدات طّراحي کند و بسازد.
راهنمایی: هنرجویان عزیز با جست وجوی دقیق در آزمایشگاه و کارگاه های هنرستان 
خود، انواع ظروف را که مناسب نمونه گیری جامدات هستند، تهیه کنند. سپس در 
گروه خود بر روی تک تک نمونه گیرها بحث کنند که دارای چه ویژگی هستند. در 
پایان با بحث کالسی، بهترین ظرف نمونه گیری جامدات، انتخاب شود و دلیل آن 

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

نکته نمونه گیري،  ظرف  بهترین  توسط  را  جامد  مواد  از  نمونه گیری  یک  می توان 
به طور عملی آزمایش کرد.
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هدف�توانمندسازی�6:�نمونه�گیري�از�جامدات�به�طور�عملی

نمونه�گیری�از�جامداتفعالیت�عملی4
و  کیسۀ شن  تقسیم کنندۀ چوبي،  نمونه گیري،  میله هاي  و�وسایل�الزم:� مواد�

ماسه، ترازو، کیسۀ نمونه گیري، برچسب نمونه گیري
انجام  نمونه گیری ها  درسی،  کتاب  در  گفته شده  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
شود. سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر 
مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

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

نمونه�گیری�از�سنگ�نمکفعالیت�عملی5
کیسۀ  ترازو،  آسیاب،  نمک،  سنگ  چوبي،  تقسیم کنندۀ  الزم:� وسایل� و� مواد�

نمونه گیري، برچسب نمونه گیري
راهنمایی: مطابق روش کار گفته  شده در کتاب درسی، نمونه گیری انجام شود. 
یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های  فعالیت  از  حاصل  نمونه های  سپس 
مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

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

نمونه های تحقیق�کنید�2 می توانید  آیا  دارد؟  وجود  معادنی  نوع  چه  شما،  استان  و  شهر  در 
کوچکی از سنگ و پودر آنها را تهیه کنید و ترکیب آنها را حدس بزنید.

راهنمایی:�هنرآموزان محترم توجه داشته باشند که با توجه به شهر و استان 
محل خدمت خود و تحقیقات محلی و اینترنتی انواع معادن گچ، آهن، مس و 
غیره استان را شناسایی کنند و با مراجعه به تارنماي معدن و شرکت مربوط، 

ترکیب مواد سنگ معدن منتخب را پیدا کنند.
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سؤاالت
1  در نمونه گیري جامدات، نمونه و نمونۀ اولیه را تعریف کنید؟ 

پاسخ: یک نمونه باید داراي تمام ویژگي هاي ماده اي باشد که از آن برداشته 
که  نمونه گیري،  در  مادۀ جمع آوري شده  از  است  عبارت  اولیه  نمونۀ  مي شود. 
حداقل باید دو برابر مقدار الزم براي آزمایش باشد. مقدار مازاد آن براي مواقعي 

که نیاز دوباره به نمونه است، نگهداري مي شود.
2  ویژگي وسایل نمونه گیري از جامدات را توضیح دهید؟ 

پاسخ: ظروف نمونه گیري باید خشک، تمیز و سترون باشند. براي این منظور مي توان 
از ظروف شیشه اي دهان گشاد و در پیچ دار، همچنین از ظروف فلزي زنگ نزن و 
با گنجایش کافي، به  طوري که بتوان  کیسه هاي پالستیکي یک بار  مصرف محکم 
250  گرم نمونه را در آن جاي داد، استفاده کرد. سایر وسایل نمونه گیري عبارت اند 

از: قاشق، انبرك، کاردك، مته هاي مخصوص، سیني.

بحث�گروهی�2 به نظر شما، همگن نبودن جسم جامد را چگونه می توان برطرف کرد؟
پاسخ: فرض کنید که یک نمونۀ سنگ معدن 50 درصد ناخالصي دارد که به شکل 
کلوخه هاي کوچکي است که هر یک 0/5 گرم جرم دارند و بقیۀ ماده به صورت 
پودر است. مي خواهید نمونه اي به جرم یک گرم از این جسم تهّیه کنید. اگر بدون 

همگن سازي نمونه، یک گرم از آن را وزن کنید سه امکان وجود دارد:
الف( در نمونه یک کلوخه وجود داشته باشد که در این صورت 50 درصد نمونه 

ناخالصي است.
این ترتیب نمونه صد در صد  از دو کلوخه تشکیل شده باشد که به  ب( نمونه 

ناخالص است.
ج( در نمونه کلوخه اي وجود نداشته باشد که در این صورت نمونه صد در صد 

خالص است.
کل  از  نمونه اي  تصادفي  به طور  که  اول  مورد  استثناي  به  باال،  حالت  سه  در 
جسم به دست آمده است، نمونه گیري به طور اشتباه انجام شده است. پس لزوم 

همگن سازي نمونه براي نمونه گیري صحیح آشکار مي شود.

تحقیق�کنید�3 بهترین زمان براي نمونه گیري از سنگ هاي معدني چه وقتي است؟
به هنگام استخراج آنها از معدن یا در هنگام تخلیه آنها از کشتي، کامیون یا 

وسایل نقلیه دیگر.
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3  اشکاالت نمونه گیری از جامدات را نام ببرید.
از: همگن نبودن و متفاوت  پاسخ: اشکاالت نمونه گیري از جامدات عبارت اند 

بودن اندازۀ ذّرات.

هدف�توانمندسازی�7:�بیان�روش�های�نمونه�گیري�از�مایعات�با�کمک�مثال،�
تصویر،�بحث�گروهی�و�فعالیت�عملی

مرحلۀ 2: نمونه گیری از مايعات

با� هدف�توانمندسازی�8:�معرفي�ظروف�مناسب�براي�نمونه�گیري�مایعات�
کمک�تصویر،�مثال،�تحقیق،�نمایش�فیلم�و�فعالیت�عملی

نمونه�گیري�از�مایعات�به�روش�سیفون�کردن�فعالیت�عملی6
مواد�و�وسایل�الزم: 2 عدد ظرف دهان گشاد و لولۀ پالستیکی

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری ها انجام شود. 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
شود. با بحث گروهی، بهترین نمونه انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در 

پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

شناسایی�نمونه�گیرها�و�نمونه�گیری�مایعاتفعالیت�عملی7
الف(�شناسایي�نمونه�گیرهاي�موجود�در�کارگاه�و�آزمایشگاه�هنرستان

جدولي از مشخصات نمونه گیرهای موجود در کارگاه و آزمایشگاه هنرستان خود 
تهّیه کنید.

کارگاه های  و  آزمایشگاه  در  دقیق  با جست وجوی  عزیز  هنرجویان  راهنمایی: 
هنرستان خود، انواع ظروف را که مناسب نمونه گیری مواد مایع هستند، تهیه 
و جدول  کنند  بحث  نمونه گیرها  روی تک تک  بر  گروه خود  در  کنند. سپس 
صفحۀ بعد را کامل کنند. در پایان با بحث کالسی، بهترین ظروف نمونه گیری 
هنرجویی  گروه  پایان  در  کنید.  را مشخص  آن  دلیل  و  انتخاب شود  مایعات، 

منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته:�یک نمونه گیری از مواد مایع را توسط بهترین ظرف نمونه گیري، به طور 

عملی می توان آزمایش کرد.
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ف
جنس�ردی

نمونه�گیر�
حجم�نمونۀ�
نام�نمونه�گیرویژگی�نوع�مایع�قابل�برداشتقابل�برداشت�

شیشه ای1
 ،100 ،50

250، 500 و 
1000  میلی لیتر

تمام مایعات به جز 
مایعات فّرار

مناسب براي نمونه ها با 
حجم هاي مختلف

بشر، استوانۀ 
مّدرج و ارلن

فوالد 2
تمام مایعات به جز مایعات 2ـ1 لیترزنگ  نزن

با دسته و بدون دستهفّرار و خورنده

پالستیکی3
 ،100 ،50

250، 500 و 
1000 میلی لیتر

تمام مایعات به جز مایعات 
فّرار و حاّلل پالستیک ها

مناسب براي برداشتن مایعات 
با گران روي متوسط و پایین

بشر، استوانۀ 
مّدرج و ارلن

4

5

ب(�نمونه�گیری�مایعات
1 لیتر آب و حدود 10 گرم شن و ماسه را با هم مخلوط کنید و سپس با دو 
روش های  از  کدام یک  کنید.  نمونه گیری  میلی لیتر  متفاوت، حدود 50  روش 

استفاده شده، آسان تر و دقیق تر است؟ چرا؟ 
راهنمایی: اگر محلول همگن نباشد و حالت تعلیقه داشته باشد، چند راه براي 

نمونه گیري وجود دارد:
1  اگر مخلوط دارای ذّراتی باشد که ته نشین می شوند، ساده ترین روش این است 

که ابتدا مخلوط را خوب به هم بزنید و سپس به سرعت از آن نمونه گیری کنید.
از  با حجم های مساوی  از به هم زدن مخلوط تعلیقه، نمونه هاي مجزا  2  پس 

قسمت باال، پایین و وسط ظرف بردارید و سپس با هم مخلوط کنید. 
3  قسمت جامد را صاف کنید و سپس جرم کل جامد و مایع را تعیین کنید و 

در نهایت به طور جداگانه از قسمت های مایع و جامد برحسب جرم نسبی آنها 
نمونه گیری کنید.

هدف�توانمندسازی��9:�نمونه�گیري�عملي�از�آب�زیرزمیني�و�چشمه

تحقیق�کنید�4 با مراجعه به تارنمای مؤسسۀ استاندارد ملی ایران، استاندارد شمارۀ 2348ـ روش 
روزمرۀ نمونه گیري آب، را تهیه کنید و در مورد قسمت های مختلف آن گفت و گو کنید.
راهنمایی: هنرآموزان و هنرجویان محترم با ورود به تارنمای مؤسسه استاندارد 
روزمرۀ  روش  متن  می توانند  به راحتی   ،2348 استاندارد  شماره  و  ایران  ملی 

نمونه گیري آب را تهیه کنند و در مورد قسمت های مختلف آن گفت و گو کنند.
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هدف�توانمندسازی�10:�بیان�نکات�ایمني�و�زیست�محیطي�در�نمونه�گیري�
مایعات�نفتی�با�کمک�تصویر�و�مثال

هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و مثال های مختلف، نکات ایمنی و زیست محیطی 
مربوط به نمونه گیری مایعات نفتی را برای هنرجویان به صورت بحث کالسی تشریح 

کنند.

روش�هاي�نمونه�گیري�آبفعالیت�عملی8
الف(�روش�نمونه�گیري�از�آب�هاي�زیرزمیني�)چاه�هاي�سرباز�کم�عمق(

 �مواد�و�وسایل�الزم:�بطري دهان گشاد شیشه اي و یا پالستیکي ساخته شده 
از مواد غیرسّمي به حجم 200 تا 500 میلی لیتر که قباًل استریل شده باشد 
و درپوش آن از نوع پیچي و یا توپي باشد و این درپوش نیز به وسیلۀ ورقه 
آلومینیومي و یا یک کاغذ ضخیم استریل، پوشیده شده باشد و به وسیلۀ کش 

و یا نخ محکم شود.
  یخدان

ب(�روش�نمونه�گیري�از�چشمۀ�آب
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، انواع نمونه گیری ها انجام 
شود و نتایج در جدولی ثبت شود. سپس نمونه ها و جدول های حاصل از فعالیت 
بهترین  گروهی،  بحث  با  مقایسه شود.  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های 
شخص و گروه نمونه گیر و وسایل نمونه گیری، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 

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

نمونه�گیري�از�آب�رودخانهفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از آب رودخانه را برای هنرجویان نمایش دهند.

نمونه�گیري�از�آب�شهريفیلم�آموزشی
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از آب شهري را برای هنرجویان نمایش دهند.
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با�کمک�تصویر،� نفتی� از�فراورده�های� نمونه�گیري� �:11 توانمندسازی� هدف�
فیلم�آموزشی�و�انجام�فعالیت�عملي

فعالیت�عملی9 نمونه�گیري�مواد�نفتي�
مواد�و�وسایل�الزم:�ستون شیشه اي به ارتفاع حدود 80 سانتي متر، نمونه گیر مایع 
مستر و یا نمونه گیر دیپر ظرف نمونه گیري، آب، نفت و روغن خودرو، برچسب 

نمونه گیري
انجام شود.  راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  و وسایل  نمونه گیر  و گروه  بهترین شخص  با بحث گروهی،  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�از�مخازن
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیری 

از مخازن را برای هنرجویان نمایش دهند.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�از�خطوط�لولۀ�نفت�خام
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم های نمونه گیري 

از خطوط لولۀ نفت خام را برای هنرجویان نمایش دهند.

تحقیق�کنید�5 با توجه به شکل 15 )کتاب درسی(، نمونه گیری خودکار از خطوط لولۀ نفت خام 
را شرح دهید.

پاسخ: در این روش ابتدا حجم نمونه و زمان بارگیري آن از خط لوله مشخص 
مي شود. سپس با توجه به مقدار نمونه مورد نیاز برای پر شدن ظروف جمع آوري، 
محاسبات انجام مي گیرد و حجم نمونۀ مورد نیاز در هر بار نمونه گیري مشخص 
مي شود. در این نوع از نمونه گیري، زمان پر شدن نمونه گیر، با توجه به حجم 
کلي توسط نمونه گیر تعیین مي شود و عمل نمونه گیري را مي توان تا چند روز 

ادامه داد.
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سؤاالت
از چه ظروفي استفاده  یا قلیایی  با خاصیت اسیدی  1  برای نگهداری نمونه های 

مي شود؟
پاسخ: از ظروف شیشه ای استفاده مي شود.

نمونه گیري  باشد،  تعلیقه  و  امولسیون  حالت  به  و  نباشد  همگن  مخلوط  2  اگر 
چگونه انجام مي شود؟

پاسخ: باید پس از به هم زدن مخلوط ناهمگن، حجم هاي مساوي از قسمت باال، 
پایین و وسط ظرف، برداشته شود و سپس با هم مخلوط شوند. 

3  نمونه گیري از محلول هاي داراي ذّرات ته نشین شونده چگونه انجام مي شود؟
باید مخلوط را  ابتدا  پاسخ: اگر مخلوط داراي ذّراتي باشد که ته نشین شوند، 
خوب به هم زد و سپس به سرعت از آن نمونه گیري کرد. همچنین مي توان 
قسمت جامد را صاف کرد و سپس به طور جداگانه از قسمت هاي مایع و جامد، 

بر  حسب جرم نسبي آنها نمونه گیري را انجام داد.
4  نمونه گیري در صنایع شیمیایي و نفتي به چه دالیلي انجام مي گیرد؟

پاسخ: 
1  تعیین کیفیت محصول

2  انجام دادن آزمایش براي طّراحي کارخانه هاي شیمیایي و یا پاالیشگاه ها
3  تعیین کارکرد صحیح فرایند تولید

فعالیت�عملی10
نمونه�گیري�از�روغن�هاي�روان�کاري

مواد�و�وسایل�الزم: ظرف نمونه گیري و برچسب نمونه گیري
انجام شود.  مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری  راهنمایی:�
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  و وسایل  نمونه گیر  و گروه  بهترین شخص  با بحث گروهی،  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

هدف�توانمندسازی�12:�معرفی�روش�ها�و�وسایل�نمونه�گیري�از�گازها
هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و مثال های مختلف، روش هاي نمونه گیري 

گازها و بخارات را برای هنرجویان به صورت بحث کالسی تشریح کنند.

مرحلۀ 3: نمونه گیری از گازها
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هدف�توانمندسازی�13:�انجام�نمونه�گیري�عملی�از�گازها�به�کمک�لوله�هاي�
جاذب�سطحی

فیلم�آموزشی تولید�زغال�فّعال
زغال  تولید  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

فّعال را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت�عملی11
کار�با�لوله�هاي�جذب�سطحي�

مواد�و�وسایل�الزم: مجموعۀ دستگاه )لوله های جذب سطحی( نمونه گیری از 
گازها شامل پمپ نمونه گیري و لولۀ آشکارساز و پیچ گوشتی

راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام شود. 
سپس نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه 
نمونه گیری،  وسایل  و  نمونه گیر  گروه  و  بهترین شخص  گروهی،  بحث  با  شود. 
انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی چگونگی�اتصال�لولۀ�جاذب�به�پمپ�جاذب
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم چگونگی اتصال 

لولۀ جاذب به پمپ جاذب را برای هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت�عملی12
تعیین�میزان�کربن�دیوکسید�هوای�محیط

مواد�و�وسایل�الزم: لوله هاي تشخیص کیفی و کّمی گازها و پمپ نمونه گیري
راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
فعالیت  از  نتایج حاصل  تعیین شود. سپس  آن  در  موجود   CO2 میزان  و  شود 
بهترین  گروهی،  بحث  با  مقایسه شود.  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های 
شخص و گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه 

هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف�توانمندسازی�14:�نمونه�گیري�عملي�از�گازها�با�استفاده�از�صافي

بطري� از� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� �:15 توانمندسازی� هدف�
گازشوي

فعالیت�عملی13
کار�با�صافي�های�آغشته�به�ترکیبات�شیمیایی

مواد�و�وسایل�الزم: وسایل و دستگاه نمونه گیری با صافی، خشکانه و ترازو
راهنمایی:�مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود و میزان هواي ورودي به صافي را با استفاده از معادلۀ 2 محاسبه کنید. 
با یکدیگر مقایسه  از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  نتایج حاصل  سپس 
را  آن  دلیل  و  شوند  انتخاب  نمونه گیر،  بهترین گروه  گروهی،  بحث  با  شود. 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فعالیت�عملی14
آماده�سازي�و�کار�کردن�با�بطري�هاي�گازشوي�

مواد�و�وسایل�الزم:�بطري گازشوي 2 عدد و محلول جاذب مناسب 
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود. با بحث گروهی، بهترین گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 

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

کیسه�های� از� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� توانمندسازی�16:� هدف�
نمونه�گیری�

فعالیت�عملی15
استفاده�از�کیسه�هاي�نمونه�گیري�هوا

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، نمونه گیری از هوا انجام 
شود. برای انجام دادن این فعالیت به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:

1  کیسۀ نمونه گیري و دبی نمونه گیري مناسب را با توّجه به روش نمونه گیري 

مورد نظر و هدف از نمونه گیري )لحظه اي یا مداوم( و غلظت محیطی آلودگی 
به دّقت انتخاب کنید.

تمیز شست وشو  بار توسط هواي  استفاده چند  از  قبل  را  نمونه گیري  2  کیسۀ 

دهید. به این منظور بخش دمش پمپ را توسط لولۀ رابط به کیسه متّصل کنید. 
برای شست وشو، شیر موجود بر روي کیسه را باز کنید. پمپ هوا یا نیتروژن 
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را روشن کنید. پس از آنکه کیسه اندکی پر شد، پمپ را خاموش و لولۀ رابط 
را به بخش مکش پمپ متّصل کنید. به محض آنکه کیسه خالی شد و صداي 
پمپ تغییر کرد، پمپ را خاموش کنید و شیر کیسه را با چرخانیدن در جهت 

عقربه هاي ساعت ببندید.
3  روتامتر مناسب تنظیم دبی پمپ را براي کیسه هاي نمونه گیري تهّیه کنید 

و با شیوۀ کار آن آشنا شوید. این نوع روتامتر معموالً داراي سر شیلنگی در 
بخش باالیی و پایینی است.

4  بخش باالیی روتامتر را توسط لولۀ رابط به بخش مکش پمپ متّصل کنید.

5  پمپ نمونه گیري را روشن کنید. شّدت جریان پمپ را از روي روتامتر بخوانید 

و با استفاده از آچار مخصوص، دبی مورد نیاز را بر روي پمپ تنظیم کنید.
6  در صورتی که شّدت جریان مورد نظر، تأمین نشده بود، ضمن باز کردن پیچ هاي 

تنظیم شدت جریان از روي پمپ، از شیر سوزنی در بخش مکش پمپ، قبل 
از روتامتر استفاده کنید. به این منظور شیر سوزنی توسط لولۀ رابط کوتاه به 

بخش پایینی روتامتر متصل می شود.
کنید.  خاموش  را  پمپ  نیاز،  مورد  مقادیر  در  جریان  تنظیم شّدت  از  7  پس 

در حالی که روتامتر در مسیر است، بخش دمش پمپ را توسط یک لولۀ رابط 
به شیر کیسۀ نمونه گیري متّصل کنید.

8  کیسۀ نمونه گیري را با استفاده از لولۀ رابط به بخش دمش پمپ متّصل کنید. 

بی درنگ پیش از شروع نمونه گیري، شیر کیسه را باز و پمپ را روشن کنید. 
دوباره دبی را بررسی کنید. در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.

با بحث گروهی، بهترین گروه نمونه گیر، انتخاب شوند و دلیل آن را مشخص 
کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

فیلم�آموزشی نمونه�گیري�با�استفاده�از�کیسۀ�نمونه�گیري
هنرآموزان محترم، مطابق شیوه نامۀ اجرایی فیلم آموزشی، فیلم نمونه گیري با 

استفاده از کیسۀ نمونه گیري را برای هنرجویان نمایش دهند.



24

از�سیلندر� استفاده� با� گازها� از� عملي� نمونه�گیري� توانمندسازی�17:� هدف�
نمونه�گیری�به�کمک�فیلم�آموزشی

فعالیت�عملی16
نمونه�گیری�گازها

هنرجویان  امکانات  و  درسی  کتاب  در  گفته شده  روش کار  مطابق  راهنمایی: 
سیلندرهاي نمونه گیري گازها را طّراحي کنید و نمونه گیری از هوا توسط آنها 
انجام شود. سپس نمونه گیرها و نمونه های حاصل از فعالیت گروه های مختلف 
هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین وسیلۀ نمونه گیری، 
انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

هدف�توانمندسازی�18:�بیان�نکات�ایمني�و�زیست�محیطي�در�نمونه�گیري�
از�گازها�با�کمک�تحقیق

راهنمایی:�هنرآموزان محترم با کمک انواع تصویر و تحقیق و مثال های مختلف، 
هنرجویان  برای  را  گازها  نمونه گیری  به  مربوط  زیست محیطی  و  ایمنی  نکات 

به صورت بحث کالسی تشریح کنند.

کار�کردن�با�سیلندرهاي�نمونه�گیريفیلم�آموزشی
با  کار کردن  فیلم  آموزشی،  فیلم  اجرایی  شیوه نامۀ  مطابق  محترم،  هنرآموزان 

سیلندرهاي نمونه گیري را برای هنرجویان نمایش دهند.
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1  مسئولیت های فرد نمونه گیر را نام ببرد.

پاسخ: نمونه گیر باید به کار خود اعتقاد و عالقه داشته باشد و در عین منظم 
بودن، در حفظ وسایل و ابزار نمونه گیري بکوشد. پس از نمونه گیري و تحویل 
دارد.  نگه  آماده  بعد  نوبت  نمونه گیري  براي  را  خود  ابزار  آزمایشگاه  به  نمونه 
همچنین نمونه گیر باید از فرایند تولید محصول شناخت کافي داشته باشد. همواره 
مالحظات ایمني را رعایت کند و با کفش، کاله و لباس ایمني برای نمونه گیري 
اتاق فرمان هماهنگي کند. هدف هر  با مسئول  از نمونه گیري  اقدام کند. قبل 

مرحله از نمونه گیري را بداند و ثبت اطالعات الزم مربوط به نمونه را انجام دهد.

2  غلظت آالیندۀ جمع آوري شده در بطري گازشوي، زغال فّعال و یا صافي برحسب 
چه واحدي ارائه می شود؟ 

ppm پاسخ: بر حسب میلي گرم بر متر مکعب و یا

3  دو ماده که در ساخت جاذب هاي سطحي استفاده مي شود، نام ببرید.
پاسخ: زغال فّعال و سیلیکاژل

4  عوامل مهم و مؤثر جذب آالینده ها در جاذب مایع چیست؟
پاسخ: 

  نوع آالینده
  حل پذیري آالینده در جاذب مایع 

  فّراریت آالینده
  حجم هواي نمونه گیري شده

  دبي نمونه گیري
  میزان انتشار آالینده در مایع 

  فشار بخار آالینده در دماي نمونه گیري 
  واکنش شیمیایي آالینده با شناساگر

  سطح تماس )اندازۀ حباب هوا( و زمان تماس )میزان جریان( آالیندۀ هوا از 
میان شناساگر مایع 

  روش هاي تجزیه پس از نمونه گیري )مانند رنگ سنجي و روش حجمي(

5  خطاهاي ناشي از نمونه گیري از هوا و حمل نمونه چیست؟
پمپ  دبي  نکردن  تنظیم  نمونه گیري،  در  بی دقتی  همچون  عواملي  پاسخ: 
ناپایداري نمونه در طي نمونه گیري،  نمونه گیري، اشکال در وسیلۀ نمونه گیر، 
خروج آالینده از نمونه گیر، حمل نمونه در ظروف غیرمجاز و تغییر در نمونه در 
طي حمل و نقل، مي تواند باعث ایجاد خطا در نتیجه شود و مقدار اندازه گیري شده 

پرسش های پايانی
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با مقدار واقعي متفاوت خواهد بود.

6  از مزایاي صافي هاي آغشته به مواد شیمیایي در نمونه گیري از هوا چیست؟
پاسخ: 

  مواد شیمیایي واکنش مي دهند و سریع تر، آسان تر، و ایمن تر بدون هرگونه 
ریخت و پاش، تبخیر و یا شکستن در ظرف جمع آوري مي شوند.

  به واسطۀ کوچکي و سبک بودن، از فرایند نمونه گیري آساني برخوردار هستند.
  امکان جمع آوري آئروسل ها، میست ها و برخي ترکیبات با نقطۀ جوش باال 

با این روش فراهم است.

7  دالیل استفاده از کیسه های نمونه گیر هوا چیست؟
پاسخ:�

  هیچ روش پیشنهادی دیگري وجود ندارد.
  مخلوطی از آالینده هاي ناسازگار با یکدیگر وجود دارد.

  نفوذ آالینده بر روی جاذب بسیار پایین است.
  در نمونه گیری محیطی و فردی استفاده می شوند.

8  محدودیت استفاده از کیسه های نمونه گیر هوا چیست؟
پاسخ: محدودیت در حجم کیسه هاي نمونه گیري، حمل و نقل سخت آنها، پاره شدن 

کیسه و تخلیه یا تجزیه نمونه در کیسه قبل از رسیدن به آزمایشگاه.

9  چه مواردی در تعیین تعداد نمونه در نمونه گیري از هوا مهم هستند؟
پاسخ:�

  هدف نمونه گیری
  غلظت آالینده

  شیوۀ انتشار مواد آالینده

10  میزان جریان هوا در نمونه گیري بر حسب چه واحدي اندازه گیري مي شود؟
پاسخ: میزان جریان هوا برحسب میلي لیتر بر دقیقه و یا لیتر بر دقیقه اندازه گیري 

مي شود.

11  چگونه مي توان حجم نمونه را تعیین کرد؟
پاسخ: با ضرب کردن میزان دبي پمپ برحسب میلي لیتر بر دقیقه یا لیتر بر دقیقه 

در زمان نمونه گیري، مي توان حجم نمونه را به دست آورد.

12  لولۀ جاذب چیست و چه کاربردي دارد؟
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پاسخ: لولۀ جاذب یک لولۀ شیشه اي کوچک است که به طور معمول با دو الیه 
نمونه گیري  از روش هاي  بسیاري  در  است.  پر شده  مادۀ جاذب جامد  از یک 
گازها و بخارات از لوله هاي حاوي مادۀ جاذب استفاده مي شود که نمونه گیري 

فّعال گازها و بخارات نام دارد.

13  چگونگي جمع آوري یک نمونه با لوله هاي جاذب را شرح دهید.
پاسخ: دو سر انتهایي لوله شکسته شود و حجم مشخصي از هوا از داخل لوله 
با استفاده از یک پمپ نمونه گیري عبور کند. بعد از جمع آوري نمونه، دو طرف 

لوله را مي بندند و آن را براي تجزیه به یک آزمایشگاه مورد تأیید مي فرستند.

14  انواع نمونه گیرها را نام ببرید.
پاسخ: صافي ها و انواع نگهدارندۀ آنها ایمپینجرها، بابلرهای متخلخل، کیسه های 

نمونه گیری، لوله های زغال فّعال.

15  چه مواردي باید پیش از اقدام به نمونه گیري مورد توّجه قرار گیرد؟
پاسخ:�

 تعیین هدف از نمونه گیري
 تعیین ترتیب نمونه گیري

 مشخص کردن محل نمونه گیري
 مدت زمان نمونه گیري

 حجم نمونه
 تعداد نمونه

16  نمونه گیري از هواي محیط کارگاه به چه منظور انجام مي شود؟
پاسخ:

  اطمینان حاصل کردن از تطبیق با مقررات استاندارهاي شغلي و محیطي
  اطمینان حاصل کردن از سالمتي و توانایي نیروي کار

17  اهداف نمونه گیری هوا را برشمارید. 
پاسخ: 

  تشخیص شرایط نامطلوب و غیرایمن و شناسایي منابع تولیدکنندۀ آلودگي
  ارائه طرح هاي کنترلي

  تهیۀ اطالعاتي در زمینه توزیع زماني تراکم آالینده در هنگام فرایندهاي صنعتي
  تهیۀ اطالعاتي برای برقراري ارتباط بین بیماري هاي ناشي از کار و عوامل 

زیان آور شیمیایي محیط کار
  لزوم رعایت آیین نامه ها و مقّررات بهداشتي با توجه به نتایج نمونه گیري ها
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شرح�کار:�
چگونگی استفاده از تجهیزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد.

هنگام کار مراقب باشد که وسایل صدمه نبیند. پس از انجام دادن کار وسایل را تمیز و سالم درحالت اولیه 
قرار دهد.

استاندارد�عملکرد:�
انجام نمونه گیری از جامدات، مایعات و گازها طبق دستورکار

شاخص�ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام انجام دادن کار

 انجام کار طبق دستورکار

شرایط�انجام�کار�و�ابزار�و�تجهیزات: 
شرایط�مکان:�کارگاه / آزمایشگاه

شرایط�دستگاه: آماده به کار
زمان:�یک جلسۀ آموزشی
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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 



فصل دوم: عملّیات در صنایع معدنی

49

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



فصل دوم: عملّیات در صنایع معدنی

57

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
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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 



66

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
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فصل 3

عملّیات در صنایع پوششی
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مقدمه
در این پودمان هنرجویان با عملّیات آماده سازی قطعه جهت پوشش دهی، مفاهیم 
و کاربرد آبكاری و پوشش های آلی آشنا می شوند. آموزش این پودمان به صورت 
عملّیات  نظری  مطالب  ابتدا  در  است.  شده  پیش بینی  عملی  و  نظری  تدریس 
آماده سازی قطعه جهت پوشش دهی آورده شده است و در ادامه معرفی، مفاهیم 
و کاربرد آبكاری و پوشش  های آلی آورده شده است. سپس به فراخور امكانات و 
تجهیزات موجود در هنرستان ها، فعالیت های عملی ساده و قابل اجرا آورده شده 
با مطالب  آموزشی  فیلم های  از  استفاده هم زمان  پودمان  این  در  است. همچنین 
با  از مراکز صنعتی مرتبط  بازدید  اینكه  به  با توجه  درسی پیش بینی شده است. 
محترم  هنرآموزان  از  دارد،  یادگیری  امر  در  بسزایی  تأثیر  فرایند،  و  دستگاه  هر 

درخواست می شود که در این راستا نیز بازدید های خواسته شده را انجام دهند.
اغلب فعالیت های این پودمان به صورت گروهی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین الزم 
است که هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان کالس 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 مشارکت مؤثر داشته باشند. همچنین هنرآموزان گرامی توجه 
داشته باشند که در فرصت های یادگیری پیش بینی شده، به شایستگی های غیرفنی 
این واحد یادگیری مانند اخالق حرفه ای )وقت شناسی، حضور منظم و به موقع، انجام 
دادن وظایف و کار های محّول، پیروی از قوانین کارگاهی و غیره(، کار گروهی )حضور 
مستندسازی  و  محّول(  وظایف  و  کار ها  دادن  انجام  گروهی،  فعالیت های  در  فّعال 

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

مرحلۀ 1: آماده سازی قطعه برای پوشش دادن

از  پیش  قطعه  آماده سازی  مختلف  مراحل  بیان   :1 توانمندسازی  هدف 
پوشش دهی به کمک تصویر و بحث گروهی

با  توجه به تصویر های زیر درمورد انواع پوشش های صنعتی گفت و گو کنید. به بحث گروهی 1
نظر شما پوشش ها، چه اهمّیتی در زندگی بشری دارند؟ آیا می توانید مثال های 

دیگری بیاورید؟ 
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هدف توانمندسازی 2: بیان مراحل مختلف آماده سازی مکانیکی قطعه قبل 
از پوشش دهی به کمک تصویر

پاسخ: با توجه به تصویر ها می توان گفت عوامل محیطی موجب تغییرات ناخواسته 
و نامطلوب در سازه های مختلف صنعتی می شوند و آسیب های فراوانی به آنها وارد 
می کنند. برای جلوگیری از این پدیده، می توان با ایجاد پوشش بر روی سازه ها، 
عالوه بر ظاهر مناسب تر آنها، طول عمر بیشتری برای آنها فراهم کرد. هنرجویان 

پوشش های مختلف آشنا مانند رنگ، آبكاری و لعاب را نام ببرند.

بیشتر  بدانید نمودار داده شده، عملیات آماده سازی قطعه را به طور کامل نشان می دهد. در 
متن کتاب درسی نمودار ساده تری بیان شده است.

آماده سازی قطعات

عملیات شیمیاییعملیات مکانیکی

پرداخت کاریویبرهبالستینگ

وت 
بالست

سند 
بالست

شات
 بالست

اسیدشویی
پولیش 

الکتروشیمیایی
پولیش 
شیمیایی

نمدکاریفرچه کاریگیالنس کاری

چربی  گیری

حاللیگرماولترا سونیکالکتریکی امولسیونی
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تقسیم بندی سمباده ها بر اساس اندازه ذّراتبیشتر  بدانید
عدد مش بیانگر تعداد سوراخ ها در طول یک خط یک اینچی )2/54 سانتی متر( 
از یک توری الک، است. برای مثال ذّراتی با اندازۀ مش 100 از توری الكی عبور 
کرد ه اند که در طول یک اینچ از آن الک 100 سوراخ وجود دارد؛ بنابراین، هرچه 
از  ریزتر  دانه  می شوند. پس سمباده 180،  ریزتر  ذّرات  رود،  باالتر  عدد مش 
سمبادۀ 100 است. سمباده ها بر اساس تعداد ذره های ساینده آنها در هر واحد 
سطح )اینچ مربع( و درنتیجه ریزی و درشتی ذّرات شماره گذاری و درجه بندی 
می شوند. شمارۀ پایین تر دلیل بر وجود تعداد کمتر ذره در یک اینچ مربع است؛ 

در نتیجه ذّرات درشت تر هستند و سمباده زبرتر خواهد شد. 

خیلی نرم خیلی نرم نرم متوسط ریز خیلی ریز خیلی ریز درجه

400 تا 600  220 تا 380  160 تا 200  120 تا 150  80 تا 120  40 تا 80  12 تا 30  شماره 

 
نمد پرداخت کاری

صفحه ای دایر ه ای به قطر حدود 30 و ضخامتی حدود 6  سانتی متر که جنس آن از 
پشم طبیعی بسیار فشرده و سخت است. شكل زیر نمد پرداخت کاری ساخته شده 

از پشم فشرده را نمایش می دهد.

نمد پرداخت کاری را به دستگاه پرداخت کاری چرخان با سرعت باال می بندند. 

چرخ گیالنس
چرخ گیالنس از مجموعه ای پارچه گرد از جنس و قطر یكسان تشكیل شده 
است که به صورت فشرده با دوخت هوای متراکم نخی به هم متصل شده است 
و یک صفحۀ گرد پارچه ای با قطر 1 تا 1/5 سانتی متر را می سازند. پارچه هوا 
به خاطر اینكه تار و پودشان دیرتر از هم جدا شود، بسیار ریز دوخت هستند. 

شكل صفحۀ بعد نمایی از چرخ گیالنس را نمایش می دهد.
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فرایند سندبالست
ماسه پاشی )ذّرات سیلیس( یا پرتاب ماسه با فشار بسیار زیاد هوا به سطوح مختلف 
را سندبالست می گویند. در این روش ذّرات ساینده )ماسه( که بیشتر از جنس 
سیلیس و یا اکسید فلزات هستند، با استفاده از فشار باد کمپرسور شتاب می گیرند 
و همراه با جریان پر فشار هوا بر روی سطح قطعه پاشیده یا کوبیده می شوند و 
)مات  بافت  تغییر  و  ناخواسته  پوسته های  اکسید ها،  کنده شدن  سایش،  باعث 

شدن( سطح قطعه می شوند. 

فرایند وت بالست 
وت بالست یا سندبالست با آب، روش جدیدتری برای ر هایی از غبار و الكتریسیته 
ساکن فناوری سندبالست خشک است. وت بالست در واقع استفاده از سایندۀ 
مرطوب، جهت عملیات پاکسازی سطوح بدون ایجاد غبار در محیط کار است. 
در این روش با تكیه بر خاصیت ضد گرد و غبار آب، و با استفاده از فشار حاصل 
از پمپ ها، آب را در جریان عبوری ساینده و هوا قبل از خروج از نازل تزریق 
می کنند، که باعث می شود مخلوط پر فشار هوا و ذّرات ساینده مرطوب شوند و 

پس از برخورد و سایش سطح مورد نظر، غباری در محیط ایجاد نشود. 

پولیش کاری قطعات کوچک و ریز با دستگاه لرزنده 
انجام عملیات پولیش قطعات با اندازه های کوچک و متوسط )در اندازه یراق آالت 
کیف و کفش و دگمه های فلزی( در روش های دستی و سنتی، بسیار هزینه بر و 
وقت گیر است و عالوه بر این در بعضی موارد به دلیل شكل هندسی سطح قطعه، 
حتی غیر ممكن است. برای رفع این مشكل امروزه در خصوص پرداخت قطعات 
کوچک و ریز با اشكال پیچیده از دستگاه های پرداخت لرزنده استفاده می کنند. 
دستگاه های لرزنده بسته به نوع، اندازه و میزان تولید قطعه در اندازه مختلف 
با ظرفیت های متفاوت حجمی از چند لیتر تا چند متر مكعب ساخته می شوند. 
ساختمان دستگاه به صورتی است که یک مخزن که بر روی پایه های فنری قرار 
وقتی که دستگاه روشن  کارگاه مستحكم می شود.  به روی کف  است،  گرفته 
می شود، یک موتور الكتریكی باعث حرکت لرزشی خفیفی در مخزن و محتویات 
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)مانند  از سنگ های ساینده مصنوعی  با قطعاتی  را  آن می شود. درون مخزن 
پرسالن یا همان چینی( و یک محلول شوینده مخصوص این کار، پر می کنند.

پولیش الکتریکی1
الكتروپولیش فرایندی است که در آن سطح فوالد، فوالد زنگ نزن، آلیاژ های مس و 
آلومینیم را در حمامی الكترولیتی، صاف، صیقلی، تمیز و چین زدایی می کند. این 

فرایند، به طور انتخابی، زبری  های فلز را می زداید و سطح فلز را براق تر می سازد.
از زمان به کارگیری پولیش الكتریكی یا پولیش برقی در دهۀ 50 قرن بیستم، 
از  این فرایند رخ داده است. طیف وسیعی  تاکنون اصالحات قابل توجهی در 
استفاده  فلزات  انواع  الكتروپولیش  برای  آنها  از  که  دارند  وجود  الكترولیت ها 
می شود. در الكتروپولیش یا پولیش برقی که به عنوان »آبكاری معكوس« نیز 
شناخته می شود، به طور عمومی از یک جریان برق مستقیم و یک الكترولیت 
)حاوی مخلوطی از اسید ها به همراه افزودنی های آلی( برای ایجاد یک سطح 
براق در قطعات استفاده می شود. بعد از فرایند پولیش الكتریكی، قطعات فلزی 

سطحی بسیار تمیز و با مقاومت به خوردگی باال پیدا می کنند.
سامانۀ پولیش الكتریكی مشابه خط آبكاری است. یک منبع تغذیه، جریان متناوب 
برق را به جریان مستقیم در ولتاژ های پایین تبدیل می کند. از یک مخزن فوالدی که 
با الستیک پوشانده شده باشد، به عنوان وان الكتروپولیش و از صفحاتی از جنس سرب 
نرم )مقاوم در برابر خوردگی در محیط های اسیدی( که در داخل محلول به قطب منفی 
منبع تغذیه وصل می شوند، به عنوان کاتد استفاده می شود. تعدادی قطعه نیز که باید 

الكتروپولیش شوند، آند هستند و به قطب مثبت منبع تغذیه متصل شد ه اند. 
شكل زیر یک قطعه را قبل و بعد از عملیات الكتروپولیش نشان می دهد. 

واکس پرداخت کاری 
واکس پرداخت کاری یكی از عوامل مؤثر و مورد نیاز در عملیات پرداخت کاری است که 
برای صیقل دادن و پولیش کردن قطعات استفاده می شود. واکس های پرداخت کاری 
از دو ترکیب چربی  های سنگین و ذّرات ساینده تشكیل شد ه اند. ذّرات ساینده موجود 
در واکس های پرداخت کاری بسیار ریز دانه هستند و چربی  موجود در واکس باعث 

1. Electro polish

دستگاه الکتروپولیش )سمت چپ( و نمونه ای از قطعه پرداخت شده توسط آن
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می شود که عملیات سایش سطح قطعه در یک محیط چرب با اصطكاک پایین رخ 
دهد. بنابراین عملیات سایش سطحی، منجر به پیدایش یک سطح براق و آینه ای 
می شود. ذّرات ساینده به کار رفته در واکس های پرداخت کاری متنوع هستند و هر 

کدام رنگ مخصوص به خود را دارند. برخی از این ذّرات ساینده عبارت اند از: 
 ذّرات آلومینیم اکسید به رنگ سفید و خاکستری 

 ذّرات سیلیكون کاربید به رنگ خاکستری 
 ذّرات کروم اکسید به رنگ سبز 

 ذّرات کوارتز اوپال به رنگ های قهوه ای روشن تا تیره 

بدین  ترتیب مالحظه می کنید که واکس های پرداخت کاری را می توان با رنگ های 
مختلف تهیه کرد. واکس ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند: 

 واکس قرمز مخصوص برنز و مس 
 واکس مشكی مخصوص آهن و فوالد 

 واکس سفید برای فلز آلومینیم 
 واکس آبی و یا سبز برای استیل زنگ نزن 

نمونه هایی از ذّرات ساینده به کار گرفته شده در واکس های پرداخت کاری

هدف توانمندسازی 3: انجام دادن تمیزکاری مکانیکی به کمک برس و سنباده

فعالیت عملی1
تمیزکاری مکانیکی 

راهنمایی: در این فعالیت از قطعات فلزی زنگ زده و استفاده شده که روی آنها زنگ 
آهن، مواد و مصالح ساختمانی و آالینده هایی چون چربی  ها و گرد و غبار وجود 
دارد، برای تمیزکاری مكانیكی استفاده شود. برای این فعالیت از وسایل تمیزکاری 
با  با زبری های مختلف و وسایل دیگر متناسب  انواع برس سیمی، سنباده  مانند 
قطعه انتخاب شده استفاده شود. سپس مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، 
تمیزکاری  با دّقت  را  آلوده  بخواهند که قطعات  از هنرجویان  هنرآموزان محترم 
در  بعدی  مراحل  برای  مكانیكی شده  تمیزکاری  قطعات  سپس  کنند.  مكانیكی 

خشكانه ذخیره شوند.
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از  استفاده  با  کار  قطعات  دادن چربی  گیری  انجام   :4 توانمندسازی  هدف 
مواد چربی  گیر آلی و قلیایی

هدف توانمندسازی 5: ارزیابی کیفیت قطعات چربی گیری شده به طور عملی
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، هنرآموزان محترم از هنرجویان 
بخواهند که با دّقت کیفیت قطعات تمیزکاری مكانیكی شده و چربی گیری شده توسط 
حالل و قلیا را با استفاده از آزمایش گسستگی الیۀ آب انجام دهند. سپس جدول 1 
را کامل کنند و با بحث گروهی، بهترین قطعات چربی گیری شده ، انتخاب شوند. در 

فعالیت عملی2
چربی  زدایی با حاّلل های آلی

از  مطابق روش کار گفته   شده در کتاب درسی، هنرآموزان محترم  راهنمایی: 
هنرجویان بخواهند که چربی گیری قطعات تمیزکاری مكانیكی شده را با استفاده 
از مواد چربی گیر آلی با دّقت انجام دهند. سپس قطعات چربی گیری شده برای 

مراحل بعدی در خشكانه ذخیره شوند.

فعالیت عملی3
چربی زدایی با چربی گیر های قلیایی 

از  هنرآموزان محترم  کتاب درسی،  در  گفته شده  کار  مطابق روش  راهنمایی: 
چربی گیری  قلیایی،  چربی گیری  محلول  تهّیۀ  از  پس  که  بخواهند  هنرجویان 
قطعات تمیزکاری مكانیكی شده را با استفاده از مواد چربی گیر قلیایی با دّقت انجام 
دهند. سپس قطعات چربی گیری شده برای مراحل بعدی در خشكانه ذخیره شوند.

به نظر شما چه نكات ایمنی را در عملیات چربی گیری قلیایی باید رعایت کرد؟پرسش 1
پاسخ: 

در تمامی مراحل عملیات چربی گیری قلیایی، از دستكش و لباس مناسب استفاده 
شود. زیرا محلول های چربی گیری قلیایی مخلوطی از چند مادۀ قلیایی هستند و 

تماس پوستی با آن سوزش، خارش و سوختگی ایجاد می کند.
ایمنی استفاده شود.  از عینک  قلیایی،  در تمامی مراحل عملیات چربی گیری 

تماس محلول چربی گیری قلیایی موجب آسیب شدید به چشم می شود.
عمل چربی گیری زیر هود و با استفاده از ماسک انجام شود، زیرا به دلیل استفاده 
قلیایی  محلول  بخارات  آزمایش  در  درجۀ سلسیوس  ـ 70  دمای حدود 80    از 

موجب آسیب به ریه ها می شود.
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پایان گروه هنرجویی منتخب تشویق بیشتر شود.
نمونه ای از نتایج بررسی کیفّیت سطوح چربی گیری شده در جدول زیر نشان داده 

شده است.

نمونۀ 4نمونۀ 3نمونۀ 2نمونۀ 1شرح کار

با قلیابا حاّللبا قلیابا حاّللروش چربی گیری

97/10/597/10/597/10/597/10/5تاریخ چربی گیری

خوبخوبمتوسطخوبنتیجۀ آزمایش گسستگی آب

97/10/597/10/597/10/597/10/5تاریخ انجام آزمایش

هدف توانمندسازی 6: انجام دادن اسیدشویی قطعات کار به طور عملی

فعالیت عملی4
اسیدشویی قطعه های آهنی

از  محترم  هنرآموزان  درسی،  کتاب  در  شده  گفته  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
هنرجویان بخواهند که با دّقت قطعات تمیزکاری مكانیكی شده و چربی گیری شده 
را توسط سولفوریک اسید و یا هیدروکلریک اسید، اسیدشویی کنند. سپس کیفّیت 
سطوح تمیزشده را با ذّره بین با بزرگنمایی 10× بررسی کنند و با بحث گروهی، 
بهترین گروه و قطعات، انتخاب شوند. در پایان گروه هنرجویی منتخب تشویق 

بیشتر شود.

هدف توانمندسازی 7: انجام دادن عملیات حّکاکی به طور عملی

فعالیت عملی 5
عملیات حّکاکی

راهنمایی: به دلیل اینكه معموالً در بین مراحل مختلف آماده سازی )تمیزکاری 
مكانیكی، چربی گیری و اسیدشویی( و انجام عملیات پوشش دهی، فاصلۀ زمانی 
که  است  ضروری  می شوند،  زنگ زدگی  دچار  آهنی  قطعات  و  می شود  ایجاد 
عمل اچ  کردن قطعات قبل از عملیات پوشش دهی انجام شود. بنابراین مطابق 
روش کار گفته  شده در کتاب درسی، هنرآموزان محترم از هنرجویان بخواهند 
که قطعات تمیزکاری  شده را توسط سولفوریک اسید، با دّقت اسیدشویی کنند.
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هدف توانمندسازی 8: بیان مفهوم آبکاری و اهداف و کاربرد آن به کمک 
تصویر، بحث گروهی و تحقیق 

مرحلۀ 2: آبکاری

به قطعات آبكاری شدۀ زیر توجه کنید. چه تشابه و تفاوت هایی در آنها مشاهده بحث گروهی 2
می کنید؟ 

پاسخ: در همۀ تصویر ها از یک الیه به عنوان پوشش بر روی جسم استفاده شده 
است. در برخی از این وسایل جنبۀ زیبایی، و در برخی دیگر هدف افزایش طول 

عمر، جلوگیری از خوردگی و باال رفتن مقاومت مكانیكی قطعه مد نظر است.

برای جلوگیری از خوردگی داخل مخزن های نگهداری مواد و مایعات مختلف تحقیق کنید      1
شیمیایی در صنایع چه اقداماتی انجام می شود؟

راهنمایی: هنرآموزان و هنرجویان با تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی و با توجه به 
نوع مواد بدنه و داخل مخزن، انواع روش های پوشش دهی مخزن های نگهداری 

مواد و مایعات مختلف شیمیایی را تهیه کنند.
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تحقیق کنید   2 در صنایع غذایی معموالً شدت خوردگی زیاد نیست، اما حّتی میزان کم آن نیز 
غیر  مجاز است. تحقیق کنید برای جلوگیری از خوردگی داخل قوطی های نگهداری 

مواد غذایی، چه اقداماتی انجام می شود؟ 
پاسخ: خصوصیات نوع ورق مورد استفاده در قوطی سازی بسیار حائز اهمّیت است. 
ابتدا برای بسته بندی مواد غذایی تنها قوطی های حلبی )ورقۀ آهنی پوشیده شده 
با الیه ای از قلع به قطر یک صدم میلی متر( مورد استفاده قرار می گرفت، ولی با 
گذشت زمان ورق های استیل بدون قلع نیز برای این منظور استفاده می شوند که 

ماّدۀ اصلی این گونه ورق ها پوشش کروم  اکسید با کیفّیت باال است.
در صنعت  استفاده  مورد  فلزات  پوشش دهی  مترادف  قوطی،  پوشش  اصطالح 
ساخت قوطی و بسته بندی های فلزی است. پوشش های محافظ قوطی و ظروف 
بسته بندی فلزی قدمتی در حدود نیم قرن دارند. زمانی که تولید انبوه صنایع 
غذایی وسعت پیدا کرد و ساخت قوطی های کنسرو این مواد در سطح جوامع 
از نظر کیفی متحّول شدند.  این پوشش ها  نیاز های زندگی شد،  صنعتی جزء 
امروزه سطح خارجی قوطی ها با اهداف تزئینی و تبلیغاتی پوشش داده می شوند. 
از  ناشی  خوردگی  برابر  در  نگهداری  و  محافظت  برای  نیز  آنها  داخلی  سطح 
می شوند.  پوشیده  لعاب  و  الک  از  آن  فلزی  بدنۀ  با  قوطی  محتویات  واکنش 
پوشش های یادشده باید فاقد مواد مضر برای سالمتی انسان باشند و اثری بر 
طعم، رنگ و بوی مواد غذایی نداشته باشند. همچنین مواد اولّیۀ استفاده شده 
در آنها باید مطابق استاندارد ها و موازین سازمان های بهداشت جهانی باشد. در 
کشور ایران ساخت قوطی فلزی از سال 1307 شمسی مورد توجه قرار گرفت.

تحقیق کنید   3 به چه دلیل در وسایل فلزی آشپزخانه از آبكاری استفاده می شود؟ کدام فلز یا 
فلزات برای این مورد به  کار می روند؟

پاسخ: در وسایل آشپزخانه هم جنبۀ زیبایی و هم جنبۀ مقاومت در مقابل خوردگی 
دلیل انجام آبكاری است. برای این مورد از آبكاری کروم استفاده می شود. 
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در مورد کاربرد های فلزات مختلف جهت آبكاری و خواص آنها تحقیق کنید و تحقیق کنید    4
جدول زیر را کامل نمایید.

کاربرد ها و خواص پوشش های مختلف آبکاریفلزات

طال

افزایش  گرما،  بازتاب  باال،  دمای  در  اکسیدشدن  و  شیمیایی  محصوالت  برابر  در  مقاومت 
در  استفاده  قطعه،  ظاهر  بهبود  زیبایی،  جنبۀ  عالی،  شكل پذیری  الكتریكی،  رسانایی 
سازه های  خوب  رسانایی  الكتریكی،  اتصاالت  عینک ها،  منعكس کننده ها،  جواهرسازی، 
الكترونیكی، قطعات رایانه، تجهیزات خاص آزمایشگاهی و پزشكی، استفاده در لوازم خانگی 

زینتی  ظاهر  خاطر  قوری،  بشقاب( به  )میز، 

نقره

بهبود ظاهر قطعه، افزایش رسانایی الكتریكی در مدار های الكتریكی، ایجاد قدرت انعكاس نور 
در یک قطعه، جنبۀ زیبایی، خواص الكتریكی خوب، مقاومت در برابر بسیاری از محصوالت 
شیمیایی، کاربرد آن در لوازم خانگی )میز، قوری، بشقاب( به دلیل ظاهر زینتی، در تجهیزات 

پزشكی، تجهیزات شیمیایی، اتصاالت الكتریكی به دلیل رسانایی خوب 

مقاومت در برابر خوردگی، افزایش مقاومت مكانیكی، بهبود ظاهر قطعه، بهداشتی کردن قطعاتکروم

مقاومت در برابر خوردگی در برابر بسیاری از خورنده های محیطی، افزایش مقاومت مكانیكی، نیكل
بسیار زینتی و کاربرد در داخل مخازن صنایع شیمیایی 

مس
ظاهر جّذاب )وقتی صیقل و جال داده می شود( و مقاومت خوب در برابر خوردگی، رسانایی 
الكتریكی و گرمایی باال، به عنوان الیۀ پایه برای بهبود چسبندگی الیۀ پشتی مانند نیكل و 

کروم، محافظ قطعات در فرایند گرمایی، الیه محافظ نفوذ هیدروژن

ظاهر جذاب با صیقل و جال دادن، افزایش چسبندگی الستیک روییبرنج1

جایگزین نیكل در زیورآالت، جایگزین قلع در الكترونیک و برق با خواص بهتر از قلع، پوشش برنز2
پایه برای کروم و نیكل، محافظت قطعات ساخته شده از فوالد

کاتدی روی محافظت  برای  وسیع  کاربرد  پایین،  قیمت  الكترو شیمیایی،  خوردگی  از  محافظت 
پیچ، مهره، میخ، قطعات عمومی دیگر به عنوان پوشش در  از فوالد،  قطعات ساخته   شده 

سبكی سازه آلومینیم، رسانایی الكتریكی باال، کاربرد در صنایع برق و مخابراتآلومینیم

ظاهر زینتی، مقاوم در برابر خوردگی، ایجاد الیه های خیلی نازک برای مقاصد زینتی، برای پالتین
محافظت قطعات در برابر خورنده های خاص مشخص محیطی

قلع
مقاوم در برابر خوردگی، ظاهر جّذاب، آسان برای جوشكاری،  نرم و شكل پذیر، استفاده  شده 
الكترونیكی،  قطعه های  یخچال،  خاص  و  مشخص  قسمت های  غذا،  کنسرو  قوطی های  در 

پوشش سیم های مسی در لحیم کاری

.)Brass Alloy( 1. آلیاژ برنج شامل فلزات مس و روی می باشد
2.  آلیاژ برنز از ترکیب مس با عناصری همچون قلع، آلومینیم، منگنز و یا فسفر تولید می شود و ِمفَرغ آلیاژی 

.)Bronze Alloy( از مس و قلع است
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هدف توانمندسازی 9: بیان مبانی آبکاری به کمک مثال، فرمول، تصویر و تمرین

تمرین 1  در یک تانک آبكاری روی، اگر جریان 500  آمپری در مدت 30 دقیقه از محلول عبور 
کند و مقدار 250   گرم از جرم تیغۀ آند کاسته شود، بازدۀ کاتدی چقدر بوده است؟
Zn2+ + 2e- ↔ Zn                                                                             :پاسخ
 q Mm / gf n

× ×= × = × =500 30 60 65 303 196500 2
= بازده کاتد 

جرم پوشش )واقعی(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرم پوشش )نظری(

//× = × =250100 100 82 48303 1 %

تمرین 2  در یک تانک آبكاری مس، جریان 15 آمپر از داخل محلول مس سولفات به مّدت 
10 دقیقه عبور می کند. اگر بازدۀ کاتد 100% باشد،

الف( چه جرمی از مس بر روی قطعاتی که در کاتد قرار گرفته اند، می نشیند؟
جرم اتمی مس برابر 63/5 گرم بر مول است.

ب( اگر مجموع سطح آبكاری شده 1500 سانتی مترمربع باشد، ضخامت الیۀ 
مسی که بر روی قطعات نشسته است، به طور متوسط چقدر است؟ چگالی مس 

8/93 گرم بر سانتی مترمكعب است.
پاسخ: 

Cu e Cu+ −+2 2  الف(                                                                
I = 10 × 60 = 600s
q = I × t = 15 × 600 = 9000C
 q M /m / gf n= × = × =9000 63 5 2 9696500 2

چون بازدۀ کاتد 100% است، جرم محاسبه شده )جرم نظری( برابر جرم واقعی 
پوشش است.

ب( حجم الیۀ مس برابر است با: 
ضخامت متوسط الیۀ مس بر روی قطعات × سطح پوشش مس = حجم الیۀ مس
v = s × x

 با توجه به رابطۀ چگالی: 
 

m m m md v s x xv d d d s= → = → × = → = ×

 
m /x / cmd s /

−= = = ×× ×
42 96 2 2 108 93 1500

 
m m/ cm / mcm cm

−
− µ× × × = µ

2 6
4 10 102 2 10 2 21 1
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به  آبکاری  دستگاه  یک  مختلف  اجزای  معرفی   :10 توانمندسازی  هدف 
کمک تصویر و پرسش 

پتانسیل کاهش یون های نیكل و کروم، در دمای C°25 با غلظت های زیر، چند تمرین 3 
ولت است؟

E°Ni2+ / Ni = -0/25 V       با غلظت 0/01 موالر )Ni2+( محلول نیكل )الف
E°Cr3+ / Cr = -0/74 V          با غلظت 0/1 موالر )Cr3+( محلول کروم )ب

پاسخ:
E/الف(   / log / / V= − + × = −0 0590 25 0 01 0 3092

E/ب(  / log / / V= − + × = −0 0590 74 0 1 0 7603

هدف توانمندسازی 11: آماده سازی محلول های مختلف مورد نیاز حمام های 
آبکاری

بر پرسش 2 از محلول آبی  را  آلومینیم  فلز  از  آبكاری، یک الیه  چرا نمی توان به کمک 
سطح یک قطعه نشاند؟ )با مراجعه به جدول 2 پاسخ صحیح را بیان کنید(

پاسخ: پتانسیل کاهش یون های آلومینیم در شرایط استاندارد برابر 1/67- ولت 
است. به دلیل توانایی بسیار کم یون های آلومینیم در گرفتن الكترون و کاهش 
یافتن حتی در محیط های خنثی، یون های هیدروژن در کاتد کاهش می یابند 
و به روش آبكاری نمی توان یک الیه از فلز آلومینیم را از محلول آبی بر سطح 

یک قطعه نشاند.

در مورد روش سیاه قلم مس تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.تحقیق کنید    5 
پاسخ: آبكاری سیاه قلم مس در تهیه و تولید قطعات 
تمامی  عمل  کار  و  ساز  دارد.  فراوانی  کاربرد  تزئینی 
محلول های سیاه قلم مس بر اساس ایجاد قشر نازکی 
از نمک مس اکسید یا مس سولفید و یا ترکیبی از این 
دو بر سطح فلز مس استوار است. اجزای اصلی یكی از 
محلول های سیاه قلم، مس کربنات، آمونیاک، سود و آب 

مقّطر است.
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بررسی  و  آماده    شده  قطعات  مس  آبکاری  انجام   :12 توانمندسازی  هدف 
چسبندگی آن به طور عملی

بررسی  و  آهنی  قطعات  روی  بر  نیکل  آبکاری   :13 توانمندسازی  هدف 
چسبندگی آن به طور عملی

فعالیت عملی 6
آبکاری مس روی قطعات آهنی

مسی  آند  آبكاری،  دستگاه  مجموعۀ  آماده   شده،  قطعات  الزم:  وسایل  و  مواد 
pH حل شونده، تیواوره، دکسترین، سولفوریک اسید، کاغذ

ایمنی و  نكات  راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، رعایت 
آبكاری مس  و سپس  تهیه شوند  نیاز  مورد  محلول های  ابتدا  زیست  محیطی، 
قطعات آماده شده انجام شود. از هنرجویان واکنش های شیمیایی صورت گرفته 
در قسمت های آندی و کاتدی پرسیده شود. سپس چسبندگی و انعطاف پذیری 
پوشش ایجادشده بر سطح قطعات مطابق جدول بررسی شود. با بحث گروهی، 
بهترین قطعۀ آبكاری  شده، انتخاب شود و علت آن را مشخص کنید. در پایان 

گروه هنرجویی منتخب تشویق بیشتر شود.

فعالیت عملی 7
آبکاری نیکل روی قطعات آهنی 

نیكلی  آند  آبكاری،  دستگاه  مجموعۀ  آماده   شده،  قطعات  الزم:  وسایل  و  مواد 
pH حل شونده، نیكل کلرید، نیكل سولفات، بوریک اسید، کاغذ

ایمنی و  نكات  راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، رعایت 
نیكل  آبكاری  تهیه شوند و سپس  نیاز  ابتدا محلول های مورد  زیست محیطی، 
قطعات آماده شده انجام شود. از هنرجویان واکنش های شیمیایی صورت گرفته 
در قسمت های آندی و کاتدی پرسیده شود. سپس چسبندگی و انعطاف پذیری 
پوشش ایجاد  شده بر سطح قطعات مطابق جدول بررسی شود. با بحث گروهی، 
بهترین قطعۀ آبكاری شده، انتخاب شود و علت آن را مشخص کنید. در پایان 

گروه هنرجویی منتخب تشویق بیشتر شود.
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در صنعت  و زیست محیطی  ایمنی  نکات  بررسی   :14 توانمندسازی  هدف 
آبکاری

نتیجه را در کالس تحقیق کنید    6  در مورد صنایع وابسته به صنعت آبكاری تحقیق کنید و 
ارائه دهید. 

پاسخ: 
1  صنایع دفاع در تولید سالح ها، موشک ها، ماهواره، رادار 

2  صنایع هواپیماسازی 

3  صنایع خودروسازی

4  صنایع لوازم خانگی )در ساخت تلویزیون، یخچال، آبگرمكن، بخاری، پلوپز(

5  صنایع مخابرات )در ساخت تلفن، کابل های انتقال نیرو(

6  صنعت رایانه )در ساخت مدار چاپی(

7  صنایع موتورسازی و دوچرخه سازی

8  صنعت ساختمان )در ساخت و تولید وسایل آشپزخانه، در و پنجره آلومینیمی، 

تولید شیشه(
9  صنایع پزشكی و دندانپزشكی

10  تولیدکنندگان یراق آالت

11  تولیدکنندگان شیرآالت بهداشتی و ساختمانی

12  صنایع برقی )در تولید کلید و پریز(

13  صنایع بسته بندی )در ساخت و تولید قوطی سازی(

14  صنایع نفت و پتروشیمی

15  صنایع پیچ و مهره 

16  سازندگان ابزار دقیق

17  صنایع روشنایی )در ساخت و تولید لوستر(

18  صنایع سنگین )فوالد و مس در تولید انواع ورق های فوالدی، مسی و برنجی(

19  منسوجات
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بیشتر  بدانید روش های متداول آبکاری
با توجه به نیاز صنایع و براساس استاندارد های جهانی، براساس یكی از روش های 

ذیل پوشش ها بر روی قطعه ایجاد می شوند:
برنج، پاالدیم، پالتین، سرب، رودیم،  ایندیم،  الكتریكی1: آهن،  1  آبكاری های 

روی )و آلیاژ های آن(، طال )و آلیاژ های آن(، قلع )و آلیاژ های آن(، کادمیم ـ 
کروم )تزیینی ـ سخت ـ آلیاژی(، مس، نقره و نیكل

فسفاته ها،  سخت(،  ـ  رنگی  ـ  )معمولی  آندایزینگ  تبدیلی2:  2  آبكاری های 

کروماته ها و غیره
3 آبكاری های شیمیایی3: مس، نیكل 

4 آبكاری های تبادلی4: طال، مس، نقره، قلع، روی و آلومینیم

5 آبكاری به روش غوطه وری گرم )داغ(5: آلومینیم، سرب، قلع

6  آبكاری موضعی ) قلمی(6؛ 

7  آبكاری در خأل7؛

8 آبكاری تماسی8؛

9  الكتروالک9؛

10  رنگ آمیزی الكتریكی10؛

11 پوشش های پودری11؛ 

12 قطعه سازی الكترولیتی12؛

13  پوشش دهی مكانیكی13؛

14  آبكاری نفوذی14؛

1. Electroplating
2. Conversion Coating
3. Electroـ less Plating
4. Immersion Plating
5. Hot dip Plating
6. Selective Plating
7. Vacuum Plating
8 . Contact Plating
9. Electro- lacquering
10. Electroplating
11. Powder Coating
12. Electroforming
13. Mechanical Plating
14. Diffusion Coating
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مرحلۀ 3: ایجاد پوشش به کمک رنگ

هدف توانمندسازی 15: بیان مفهوم پوشش رنگ های آلی و اجزای آنها به 
کمک تصویر، بحث گروهی، تحقیق و پرسش

به نظر شما، فرایند ها و پوشش های حاصل از آبكاری و رنگ چه تفاوت ها و چه بحث گروهی 3
شباهت هایی با یكدیگر دارند؟

پاسخ: هر دو روش آبكاری و رنگ، پوششی بر روی جسم ایجاد می کنند. تفاوت 
آبكاری و رنگ در این است که آبكاری با انجام واکنش الكتروشیمیایی و جریان 
برق یكسو، پوشش ایجاد می کند و پوشش از نوع فلزی است، در حالی که در 
پوشش حاصل از رنگ به جریان یكسو نیازی نیست و پوشش از ترکیبات آلی 

تشكیل شده است.

در مورد روش های خشک شدن رنگ ها تحقیق کنید و در کالس ارائه دهید.تحقیق کنید    7 
پاسخ: واکنش تبدیل رنگ تر به یک فیلم جامد را که منحصراً به رزین مربوط 

می شود، خشک شدن می گویند که به روش های زیر انجام می شود:
الف( با تبخیر حاّلل موجود در رنگ )خشک   شدن فیزیكی مانند رزین های وینیلی(

ب( ترکیب رزین با اکسیژن و یا بخار آب مانند آلكید رزین ها
پ( با کمک رطوبت هوا، مانند رزین های گروه ایزوسیانید

ت( استفاده از گرما جهت تسریع خشک شدن، مانند برخی از رنگ های کوره ای
ث( ترکیب با یک سخت کننده ) هاردنر(، مانند رنگ های اپوکسی و پلی اورتان.

در تهّیۀ رزین های مصنوعی، روغن ها به عنوان عامل اصالح کننده مورد استفاده بیشتر  بدانید
می شوند. روغن ها از لحاظ ساختار شیمیایی از یک مولكول گلیسیرین و سه 
نوع و مقدار درصد اسید های چرب  مولكول اسید چرب تشكیل می شوند که 
به  روغن ها  معموالً خشک شدن  است.  متفاوت  روغن های مختلف  در  موجود 
نوع و میزان اسید های چربی  که در آن وجود دارد، بستگی دارد. این روغن ها 
براساس میزان خشک شوندگی در برابر هوا به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
1  روغن های خشک شونده: مانند روغن برزک، روغن چوب چینی و روغن ماهی

2 روغن های نیمه خشک شونده: مانند روغن سویا و روغن تال

3 روغن های خشک نشونده : مانند روغن کرچک و روغن پنبه دانه 
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بحث گروهی 4 استفاده می کردند؟ چند  به عنوان رنگ دانه  از چه موادی  در زمان های قدیم 
نمونه مثال بزنید و در مورد کاربرد های هر یک بحث کنید.

پاسخ: مواد رنگی آلی را در زمان های قدیم از گیاهان و حیوانات به دست می آوردند. 
برای مثال، رنگ آبی از گیاه نیل، رنگ سبز از کلروفیل و رنگ قرمز از ریشۀ روناس 
یا یک نوع ساس قرمز به دست می آمد. یكي از موارد استفاده از رنگ هاي فوق در 

زمینه رنگ آمیزي الیاف و پارچه بوده است.

تحقیق کنید   8 در مورد رنگ دانه های شبرنگ، متالیک و ضد خوردگی تحقیق کنید و نتیجه را 
در کالس ارائه دهید.

پاسخ: رنگ دانه های شبرنگ )شب نما(: دارای این خاصیت است که طول موج های 
فرابنفش نامرئی را جذب می کنند و سپس این انرژی جذب شده را به صورت 
نورهایی به طول موج های بلندتر از طیف مرئی پس می دهند. از این نوع رنگ دانه ها 
ترافیک،  از قبیل عالئم خطوط، آتش نشانی،  در ساخت رنگ های اخطاردهنده 

آمبوالنس، ارتش و غیره استفاده می شود. 
رنگ دانه های متالیک: مانند پودر و خمیر آلومینیم، پودر برنزی طالیی

رنگ دانه های ضد خوردگی: مانند پودر روي، سرنج )سرب اکسید(، آهن اکسید

بحث گروهی 5 به نظر شما حاّلل های مناسب برای تهیۀ رنگ چه شرایطی باید داشته باشند؟
پاسخ: به طور کلی حاّلل های مناسب برای رنگ های مختلف باید واجد شرایط 

زیر باشند:
  با رنگ مورد نظر سازگاری داشته و با سایر اجزای رنگ مخلوط یكنواختی را 

تشكیل دهد.
  ترکیباتی که از نظر زیست محیطی مضر هستند )مانند بنزن(، در آن وجود 

نداشته باشد.
  تبخیر آن در زمان مناسب )با توجه به شرایط محیط( صورت بگیرد، به گونه ای که 
در تشكیل یكنواخت فیلم مربوط و چسبندگی آن به سطح اشكالی ایجاد نكند.

 مصرف آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
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هدف توانمندسازی 16: بیان مفهوم رنگ های حفاظتی و صنعتی و عوامل 
مؤثر بر آنها به کمک تصویر، بحث گروهی، تحقیق و پرسش 

الف(پرسش 3
آیا آب می تواند همواره یک حاّلل مناسب برای رنگ ها باشد؟ توضیح دهید.

پاسخ: آب در همۀ موارد یک حاّلل مطلوب نیست، چرا که با سایر حالل های 
آلی مخلوط نمی شود، ضمن اینكه فیلم حاصل از رنگ محلول در آب، براقّیت 

خوبی ندارد و همیشه نسبت به آب حساس است.

ب( 
اگر خشک شدن رنگی بیش از حد معمول به طول انجامد، چه علّتی دارد؟ و چه 
مشكالتی در فیلم رنگ ایجاد می کند؟ اگر در زمان بسیار کوتاهی رنگ خشک 

شود، چه علتی دارد و چه مشكالتی در نتیجۀ کار خواهد داشت؟
پاسخ: خشک شدن طوالنی مدت رنگ می تواند به علت استفاده از حالل نامناسب 
در زمان ساخت رنگ یا مرحلۀ رقیق سازی رنگ باشد، همچنین ممكن است به علت 
استفاده از مقدار زیاد حاّلل در مرحلۀ رقیق سازی رنگ باشد. خشک شدن رنگ در 
زمان طوالنی باعث جذب آلودگی های محیطی مانند گرد و غبار، چربی  ها و حشرات 

روی سطح فیلم تر رنگ می شود و فیلم خشک رنگ مطلوب نخواهد بود.
خشک شدن در زمان بسیار کوتاه نیز می تواند به علت استفاده از حالل نامناسب 
در زمان ساخت رنگ یا مرحلۀ رقیق سازی رنگ و همچنین استفاده از مقدار کم 

حالل در مرحلۀ رقیق سازی رنگ باشد.

به نظر شما در صنعت به چه دالیلی از رنگ ها استفاده می شود؟بحث گروهی 6
پاسخ: جلوگیری و حفاظت از خوردگی و ایجاد فام و رنگ مورد نظر )تزئیني(.

آیا می توان از یک نوع سامانۀ پوششی در تمام مناطق آب و هوایی استفاده کرد؟پرسش 4
پاسخ: از آنجا که میزان و نوع خوردگی در مناطق مختلف، متفاوت است، نمی توان 
از یک نوع سامانۀ پوششی در تمام مناطق استفاده کرد. لذا بدیهی است اجزای 
سامانه های پوششی چه از لحاظ نوع مواد اولیه و درصد مصرف آنها و چه از نظر 

تعداد الیه های رنگ و ضخامت فیلم خشک، با یكدیگر متفاوت باشند.
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تحقیق کنید   9 در مورد ضد زنگ ها، نقش آنها در جلوگیری از خوردگی و چند نمونه از آنها، 
تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

پاسخ: اثر شرایط محیطي از جمله تأثیر بخار آب و گازهاي خورنده بر روي اجسام 
به ویژه فلزات که از طریق واکنش شیمیایي و الكتروشیمیایي صورت مي گیرد و 

باعث تغییر شكل و کاهش وزن آنها مي گردد خوردگي نامیده مي شود.
برای جلوگیري از این پدیده روش هاي مختلفي به کار گرفته مي شود که یكي 
از آنها استفاده از رنگ ها و پوشش هاي صنعتي است. در این روش پوشش بر 
روي سطح به شكل یک الیه،  سد مانند عمل کرده و مانع نفوذ عوامل خورنده 

محیطي به سطح فلز مي شود.
در مورد رنگ هاي آستري غني از روي، پوشش به عنوان یک آند فداشونده عمل 

کرده و حفاظت کاتد را انجام مي دهد.

پرسش 5 در تعیین رنگ ها و سامانه های پوششی برای محیط های اتمسفریک به چه عواملی 
باید توجه کرد؟

پاسخ: نوع و جنس سطح مورد نظر، محیط اطراف سازه و طول عمر مفید پوشش 
را باید در نظر گرفت.

پرسش 6 چرا تهّیۀ رنگ ها باید به طور دقیق مطابق فرمول بندی انجام شود؟
پاسخ: چون فرمول بندي ها بر اساس استانداردهاي مختلف و با توجه به شرایط 
محیطي و طول عمر مورد نظر مشخص شده است. به همین دلیل هرگونه تغییر 
در ماهّیت و ترکیب نمونه های رنگ و حّتی فرایند ساخت آنها، در کیفّیت محصول 
تأثیر مستقیم خواهد داشت. برای مثال اگر مقدار رزین در رنگی به اندازۀ کافی 
نباشد یا از خشک کنندۀ مناسب استفاده نشود و یا رنگدانه ها، نرمی موردنظر را 

نداشته باشند، نمی توان به محصول خوب با طول عمر مورد انتظار دست یافت.
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دارد؟ چه بحث گروهی 7 آماده سازی ضرورت  عملیات  روی سطوح،  رنگ  اعمال  از  پیش  آیا 
آالینده هایی می تواند روی سطح موردنظر باشد؟

پاسخ: پیش از عمل رنگ زدن کلیۀ آلودگی ها و عواملی که مانع چسبیدن رنگ 
است، باید از سطح موردنظر جدا شود. در صورت بی توجهی به این موضوع، رنگ 
فاقد چسبندگی مناسب است و به صورت الیه ای عمل می کند که با هر عامل 

فیزیكی و شیمیایی قابل جابه جایی است.
عوامل آالیندۀ سطح عبارت اند از: گرد و غبار، امالح مختلف، روغن و گریس، 

رطوبت، اکسید های ناشی از زنگ زدگی و رنگ های باقی ماندۀ پیشین.

هر یک از تصویر های داده شده، نمونه هایی از آماده سازی نامناسب قطعه برای پرسش 7
رنگ کاری را نشان می دهد. در هر مورد علّت را بیان کنید.

جوشکاری غیر یکنواخت 
)گود و برجسته(

عدم جوشکاری کامل در 
محل اتصال

جوشکاری پس از 
رنگ زدن )سوختن رنگ(

روش های متداول رنگ آمیزی و اعمال رنگ چیست؟ در مورد هر یک چه می دانید؟بحث گروهی 8
پاسخ: استفاده از قلم مو، استفاده از غلتک و افشاندن یا پاشیدن )اسپري( 

در مورد استفاده هر یک از روش ها هنرجو مي تواند به کتاب درسي مراجعه نماید.

در رنگ آمیزی به چه مواردی باید توّجه کرد؟پرسش 8
پاسخ:

  استفاده از تجهیزات مناسب و نیروی انسانی با تجربه؛
 پرهیز از استفادۀ رنگ هایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است؛

  اطمینان از تمیزی سطح موردنظر؛
  یكنواخت کردن کامل رنگ ها، به ویژه نمونه هایی که دارای ته نشینی شدید 

هستند؛



فصل سوم: عملّیات در صنایع پوششی

95

  افزایش رقیق کننده و سخت کننده )برای رنگ های دو جزیی( به مقدار مناسب 
  رنگ آمیزی بر مبنای تعداد الیه ها و ضخامت موردنظر با رعایت فاصلۀ زمانی 

اعمال رنگ بین الیه ها؛
  اجرای عملیات رنگ آمیزی در شرایط مطلوب جوی؛

  رعایت کلیۀ اصول فنی و شرایط کار از قبیل فشار هوا، نوع نازل، فاصلۀ دست 
تا سطح و زاویۀ پاشش؛

 پرهیز از استفادۀ رنگ های آستری، میانی و رویه به جای یكدیگر؛
  استفاده از وسایل ایمنی به هنگام کاربرد رنگ های صنعتی

پرسش 9 در چه صورتی ناظران می توانند کار نظارتی خود را به خوبی انجام دهند؟
پاسخ: در صورتی ناظران می توانند کار نظارتی خود را به خوبی انجام دهند که 
آموزش و مهارت های الزم را کسب کرده باشند و همچنین لوازم و وسایل مورد 

نیاز جهت نظارت را در اختیار داشته باشند.

تحقیق کنید   10 به چه دالیلی، عارضه های نامطلوب در فیلم رنگ )شكل 16(، ایجاد شده است؟ 
در مورد علت های آن تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

پدیدة ترک خوردگی فیلم
نازکی بیش از حد فیلم رنگ، توزیع 
نامناسب اجزای رنگ، حاّلل نامناسب

پدیدة پوست سوسماری شدن فیلم
توزیع  و  ناکافی  حاّلل  از  استفاده   

نامناسب اجزای رنگ

پدیدة ُشّره کردن
توزیع نامناسب اجزای رنگ

پدیدة پوسته ای شدن
توزیع نامناسب اجزای رنگ
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توجه: جهت ایجاد یک عارضه یا آسیب در سطح فیلم ممكن است چندین عامل 
دخالت داشته باشد.

 علت پوسته اي شدن
1  عدم آماده سازي مطلوب سطح

2  رعایت نكردن ضخامت رنگ )خصوصاً آستري(

3  فشار باالي باد به هنگام پاشش رنگ

4  گرانروي نامناسب رنگ

5  ناهماهنگي و عدم سازش رنگ ها

 علت ترک خوردگي سطحي
1  استفاده از حالل با سرعت تبخیر باال

2  اعمال پوشش با ضخامت باال

3  فرموالسیون نامناسب رنگ

4  ناهماهنگي و عدم سازش رنگ هاي آستري و رویه 

 علت پوست سوسماري شدن
نوعي از ترک خوردگي سطحي است. ترک ها در این حالت منحصر به سطح 
فیلم بوده و به عمق سرایت نكرده اند. دالیل پدید آمدن این عیب مشابه با پدیده 
ترک خوردگي است. به ویژه اعمال پوشش با سختي باال )قابلیت انعطاف پذیري 

کم( بر یک آستر نرم و انعطاف پذیر.

 علت شره کردن
1  رقیق بودن بیش از حد رنگ 

2  فاصله کم پیستوله و سطح 

3  مرطوب بودن و یا چرب بودن سطح

4  چرب بودن هواي کمپرسور

5  ضخامت بیش از حد

6  استفاده از حالل با سرعت تبخیر کم

7  دماي خیلي پایین سطح و یا رنگ

8  اعمال رنگ رویه درفاصله کمتر از زمان داده شده بر روي آستري
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مایع  رنگ  فیزیکی  خواص  عملی  اندازه گیری   :17 توانمندسازی  هدف 
)گرانروی، درجۀ ته نشینی، رویه بستن و غیره(

تحقیق کنید   11 تفاوت اساسی بین دو واژۀ coating و painting چیست؟
 coating مربوط به رنگ های تزئینی و واژۀ painting پاسخ: در مبحث رنگ، واژۀ
مربوط به رنگ های حفاظتی است. هر رنگ حفاظتی مي تواند فام دلخواه )تزئینی( 

را داشته باشد ولي از هر رنگ تزئینی انتظار حفاظت از خوردگي نمي رود.

بحث گروهی 9 به نظر شما، نشانه های سالم بودن و قابل مصرف بودن رنگ ها کدام است؟
وجود  نبودن،  بریده بریده  نامطبوع،  بوی  نداشتن  رنگ،  بودن  فاز  یک  پاسخ: 
نداشتن اثر هر گونه آلودگی و خرابی و تغییر شكل اولّیه رنگ، عدم ته نشیني و 

رویه بستن )پوسته( شدید

فعالیت عملی8 تعیین نوع و درجۀ ته نشیني رنگ

فعالیت عملی9 بررسي وضع ظاهري رنگ در قوطي یا ظرف مربوط

فعالیت عملی10 رویه بستن

فعالیت عملی11 تعیین گرانروي

فعالیت عملی12 تعیین دانه بندي )اندازه گیري درجۀ پخش شدن رنگ دانه(
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راهنمایی: مطابق روش کارهای شمارۀ 14-8 کتاب درسی، هنرآموزان محترم از 
هنرجویان بخواهند که فعالیت ها را با دّقت و سرعت انجام دهند. و سپس با بحث 
گروهی، بهترین فعالیت ها، انتخاب شوند. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.

سازگاري با رقیق کنندهفعالیت عملی13

تعیین میزان پوشانندگي رنگ )قدرت اختفا یا پنهان کنندگي(فعالیت عملی14

حاّلل تینر فوری و روغنی چه نوع ترکیب شیمیایی هستند؟ چه تفاوت و چه تحقیق کنید    12 
کاربرد هایی دارند؟

و  زایلن  مانند  حلقوي  هیدرو کربن هاي  فوري  تینرهاي  اصلي  ترکیب  پاسخ: 
تولوئن است که عمدتاً در رنگ هاي صنعتي )حفاظتي( استفاده مي شود اما در 
تینرهاي روغني، ترکیبات اصلي مشتق هاي نفتي است. رنگ هاي روغني بیشتر 
نداشته  مشكل خوردگي  که  قسمت هاي صنعتي  در  و  داشته  خانگي  مصارف 

باشند نیز استفاده مي شوند.

معموالً برای اعمال رنگ به روش های مختلف، گرانروی کاری مشخصی از رنگ پرسش 10
مورد نیاز است. چگونه می توان گرانروی مناسب را در کاربرد های مختلف رنگ 

ایجاد کرد؟
در  که  داشته  بستگي  اعمال  روش هاي  به  تینر  افزایش  میزان  معموالً  پاسخ: 
بروشور تولید کننده مشخص مي شود. درعین حال وسیله خاصي جهت تعیین 
و  تجربي  به صورت  نیز  سابقه  با  افراد  دارد.  وجود  رنگ ها  کاري  ویسكوزیته 

چشمي، تینر مورد نیاز را به رنگ اضافه مي کنند.
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هدف توانمندسازی 18 : انجام دادن آزمایش های مربوط به فیلم تر رنگ 
به طور عملی

راهنمایی: مطابق روش کار های شمارۀ 19ـ15 کتاب درسی، هنرآموزان محترم از 
هنرجویان بخواهند که فعالیت های مربوط به فیلم تر رنگ را با دّقت و سرعت انجام 
پایان گروه  انتخاب شوند. در  با بحث گروهی، بهترین فعالیت ها،  دهند. و سپس 

هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

پرسش 11 الف( 
اهمّیت انجام آزمایش تعیین دانه بندی در رنگ ها چیست؟ 

پاسخ: این آزمایش حدود اندازۀ ذّرات رنگ دانه را تعیین می کند. 

ب( 
اگر درجۀ دانه بندی بزرگ تر از استاندارد باشد، چه علتی دارد و چه مشكلی در 

فیلم رنگ ایجاد می کند؟
پاسخ: اگر در مرحلۀ آسیاب کردن و پودر کردن رنگ دانه ها، کیفیت کار مطلوب 
و در  استاندارد شود  از حد  بزرگ تر  اندازۀ رنگ دانه ها  نباشد، موجب می شود 
نتیجه موجب توزیع غیر   یكنواخت رنگ در سطح فیلم و ایجاد ناصافی در فیلم 
خشک رنگ شود. بدیهي است رنگ هاي رویه باید از دانه بندي پاییني برخوردار 

باشند تا سطح فیلم یكنواختي ایجاد شود.

پرسش 12 به نظر شما در کدام ورقه چسبندگی رنگ بیشتر و در کدام نمونه رنگ کمترین 
چسبندگی را خواهد داشت؟

پاسخ: چسبندگی رنگ بر روی سطوح کاماًل تمیز شده و با زبری بیشتر، بهتر 
خواهد بود )شماره 3(. سطوح تمیز نشده )شماره 1(  و در مجاورت رطوبت قرار 

داده شده )شماره 4( نیز کمترین چسبندگی را خواهند داشت.
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خشک  فیلم  به  مربوط  آزمایش های  دادن  انجام   :19 توانمندسازی  هدف 
رنگ به طور عملی

راهنمایی: مطابق روش کار های شمارۀ 23ـ20 کتاب درسی، هنرآموزان محترم از 
هنرجویان بخواهند که فعالیت های مربوط به فیلم خشک رنگ را با دّقت و سرعت 
انجام دهند. و سپس با بحث گروهی، بهترین فعالیت ها، انتخاب شوند. در پایان 

گروه هنرجویی منتخب تشویق بیشتر شود.

در مورد وسایل مختلف اعمال رنگ تحقیق کنید و جدول زیر را کامل کنید.تحقیق کنید    13 
پاسخ:

مقایسۀ وسایل اعمال رنگ

وسیلۀ 
تصویرویژگی ها و نکات مهماعمال رنگ

قلم مو

ـ استفاده براي سطوح کوچک
ـ محكم بودن موهای قلم مو

ـ استفاده از قلم موی متناسب با سطح مورد نظر
ـ اعمال رنگ به صورت نرم و یكنواخت 

ـ اعمال رنگ در مرحلۀ دوم به صورت عمود بر حالت اول
ـ عدم نیاز به تخصص کافي

ـ سهولت انجام کار و تمیز کردن وسایل مورد استفاده

رنگ پاش

ـ تنظیم فشار هوا به نسبت غلظت رنگ
ـ رعایت فاصلۀ 30 سانتی متر بین پیستوله و سطح

ـ زاویۀ عمود برای اعمال رنگ 
ـ  عبور رنگ از صافی پیش از استفاده برای جلوگیری از 

مسدود شدن نازل پیستوله
ـ ایجاد سطحی صاف و یكنواخت

ـ مصرف کم رنگ
ـ استفاده در قسمت هاي غیر قابل دید و زاویه دار

غلتک

ـ ایجاد سطحی یكنواخت 
ـ مصرف متعادل رنگ

ـ سرعت عمل باال نسبت به روش اعمال با قلم مو
ـ باال بردن ضخامت رنگ اعمال شده

ـ سهولت انجام کار

توجه: موارد تكمیلي دیگري نیز مي تواند اضافه شود.
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1  هدف از انجام عملیات آبكاری چیست؟ 5 مورد را با ذکر مثال برای هر کدام 

بنویسید.
پاسخ:

 جلوگیری از خوردگی قطعه، استفاده از نیكل در داخل مخازن 
 بهبود ظاهر قطعه مانند آبكاری طال در زیورآالت

با کروم یا نیكل قطعات در مقابل   افزایش مقاومت مكانیكی مانند آبكاری 
سایش

 افزایش رسانایی الكتریكی مانند آبكاری طال در مدار های الكتریكی
 ایجاد بازتاب نور مانند آبكاری طال یا نقره

2  قسمت های مختلف یک دستگاه آبكاری را نام ببرید.

پاسخ:
 مدار خارجی جریان مستقیم 

 الكترود کاتد
 الكترود آند 

 محلول آبكاری

3  نقش های آند در آبكاری را نام ببرید و در مورد هر کدام توضیح دهید.

پاسخ:
آند در آبكاری دو نقش اساسی دارد:

  آند خنثی: تكمیل مدار الكتریكی و هدایت الكتریسیته به داخل محلول آبكاری
  آند حل شونده یا فّعال: تأمین یون های فلز پوشش دهنده. در اغلب فرایند های 
آبكاری، یون های فلزی که در کاتد رسوب می کند با حل شدن آند )که از 

همان جنس فلز پوشش دهنده است( تأمین می شود.

4  چگونه می توان یک قطعۀ نارسانا را به روش آبكاری پوشش داد؟

پاسخ: چنانچه قطعه کار یک غیر هادی باشد، الزم است قبل از اجرای عملیات 

پرسش 13 کدام روش اندازه گیری ضخامت خشک رنگ بیشتر کاربرد دارد؟ علت را بیان کنید.
فیلم  تخریب  عدم  و  اندازه گیری  سهولت  دلیل  به  غیر تخریبی  روش  پاسخ: 

خشک رنگ، بیشتر استفاده می شود. 

پرسش های پایانی
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مهم ترین  شود.  پوشیده  الكتریسیته  رسانای  الیۀ  یک  با  آن  سطح  آبكاری 
روش های ایجاد پوشش رسانا در سطح نافلزات عبارت اند از: 

 ذوب کردن پودر فلز در سطح جسم
 غوطه ور کردن قطعه در فلز مذاب 

 انجام واکنش شیمیایی در سطح قطعه به منظور رسوب دادن فلز
از قطعات شیشه ای، چوبی،  این روش ها می توان سطح بسیاری  از  با استفاده 

سرامیكی و پالستیكی را با فلز مورد نظر پوشاند.

5  شدت جریان حد را تعریف کنید. اگر در یک عملیات آبكاری شدت جریان اعمال شده 

برابر یا بیشتر از جریان حد باشد، کیفیت پوشش به دست آمده چگونه خواهد بود؟
پاسخ: شدت جریانی که با آن سرعت رسوب کردن یون های فلزی به بیشترین 
با  آبكاری  دستگاه  که  هنگامی  دارد.  نام  جریان حد«  می رسد، »شدت  مقدار 
شدت جریان حد یا بیشتر از آن کار می کند، رسوب مرغوب به دست نمی آید و 
پوشش ایجادشده، پودری شكل یا اسفنجی شكل و تیره رنگ خواهد بود که در 

اصطالح می گویند پوشش سوخته است. 

6  اجزای تشكیل دهندۀ یک حمام آبكاری را نام ببرید.

پاسخ:
 یون های فلز پوشش دهنده را در خود داشته باشد.

 موادی داشته باشد که با یون های فلز پوشش دهنده تشكیل کمپلكس دهند.
 محلول آبكاری باید رسانایی الكتریكی کافی داشته باشد. 

 محلول آبكاری باید پایدار باشد.
  pH محلول آبكاری باید ثابت باشد. از محلول های بافر در حمام های آبكاری 

استفاده می شود.
مثال  برای  کند.  اصالح  را  پوشش  فیزیكی  شكل  که  باشند  داشته    موادی 
سطح دهنده، ناصافی های پوشش را از بین می برد. مواد بّراق کننده )بّراقی( 
جالی پوشش را افزایش می دهند و مواد مرطوب کننده )کفی( از حفره دار 

شدن پوشش جلوگیری می کند.
 موادی داشته باشد که به حل شدن آند کمک کند.

7  انواع عملیات آماده سازی را نام ببرید.

پاسخ: آماده سازی مكانیكی، چربی گیری، اسیدشویی و حّكاکی شیمیایی.

8  علت انجام عملیات اسیدشویی را توضیح دهید.
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پاسخ: قطعاتی که باید تحت پوشش های آلی )رنگ( و یا معدنی )آبكاری( قرار گیرند، 
بعد از چربی گیری الزم است عاری از هرگونه مواد زائد مانند اکسید ها و سایر امالح 
باشند، به همین جهت این مواد زائد را با انواع اسید ها مانند هیدروکلریک اسید، 
تا  می کنند  پاک  قطعه  از سطح  فسفریک اسید  و  نیتریک اسید  سولفوریک اسید، 

مانعی برای کیفّیت الیۀ پوششی به وجود نیاید.

9  نقش یون های کلر در آبكاری نیكل را بنویسید.

پاسخ: در آبكاری نیكل، یون های کلر نقش فعال کنندۀ آند را ایفا می کنند.

10  از یک محلول نقره نیترات جریان 0/05 آمپر به مدت 30 دقیقه عبور می کند. 

در صورتی که بازده کاتد صددرصد باشد، چند گرم نقره در کاتد رسوب می کند؟ 
جرم اتمی نقره 108 گرم است.

پاسخ:
 

q M /m / gf n
× ×= × = × =0 05 30 60 108 0 196500 1

متوسط  و  مربع  متر   1/5 پوششی  مساحت  کّل  روی،  آبكاری  تانک  یک  11  در 

ضخامت پوشش 25 میكرون است. اگر شّدت جریان در مدت 15 دقیقه به طور 
متوسط 1000 آمپر باشد، بازده کاتد را به دست آورید. جرم اتمی روی 65 گرم 

و چگالی آن7/14 گرم بر سانتی متر مكعب است.
v = s × x پاسخ: با توجه به معادلۀ حجم:  

که در آن v حجم، s برابر سطح و x ضخامت الیۀ پوشش است.
 cmv s x / m cm / cm

m
−= × = × × × =

4 2
2 6 3

2
101 5 25 10 37 5

1
 m md / m / gv / cm

= → = → =37 14 267 75
37 5

نظری  جرم  محاسبۀ  برای  است.  پوشش  واقعی  جرم  به دست آمده،  جرم  مقدار 
پوشش از معادلۀ فاراده استفاده می شود:

Zn e Zn+ −+2 2 

 q mm / gf n
× ×= × = × =1000 15 60 65 303 1096500 2

 
 = بازده کاتد

______________جرم پوشش )واقعی(
جرم پوشش )نظری(

/
/× = =267 75100 88303 10 %
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12  در آبكاری مس جریان 15 آمپر از داخل محلول مس سولفات عبور می کند و مس 

بر روی قطعۀ کار که مساحت مجموع آنها 1000 سانتی متر مربع است، می نشیند. 
اگر بازده کاتد صد در صد باشد، چه مدت باید عملیات آبكاری را ادامه داد تا ضخامت 

/g است.
cm38 93 پوشش 5µm شود؟ جرم اتمی مس g 63/5 و چگالی آن

پاسخ:
 cmv s x cm m cmm

− −= × = × × × = ×2 6 1 31001000 5 10 5 101
m g md / m / gv cm cm−= → = → =

×3 1 38 93 4 465
5 10

چون بازده صد در صد است جرم به دست آمده برابر جرم نظری است.
 

 
q M x /m / g x / sf n

× ×= × → = × → =15 60 63 54 465 150 0896500 2
 min/ s / mins× =1150 08 2 5060

13  هر یک از واژه های زیر را توضیح دهید:

الف( کفی 
ب( بّراقی 

پ( نرم کن 
ت( حّكاکی شیمیایی

پاسخ:
الف( کفی: مواد مرطوب کننده )کفی( از حفره دار شدن پوشش جلوگیری می کنند. 

ب( بّراقی: مواد بّراق کننده )بّراقی( جالی پوشش را افزایش می دهند.
را  آن  و  می دهند  کاهش  را  پوشش  شكنندگی  نرم کننده  مواد  نرم کن:  پ( 

انعطاف پذیر می کنند.
از  پیش  قطعه  آماده سازی  مرحلۀ  آخرین  شیمیایی:  حّكاکی  یا  کردن  اچ  ت( 
در  ضعیف  بسیار  خوردگی  ایجاد  مفهوم  به  شیمیایی  حّكاکی  است.  آبكاری 
این عمل سبب می شود  ناپایدار سطح نمونه آماده شده است، که  قسمت های 
ذّرات اکسید فلز که احتماالً در مرحلۀ چربی گیری پدید آمده است، در اسید 

حل شود. بدین ترتیب چسبندگی پوشش بر سطح قطعه افزایش می یابد.

14  در یک آبكاری، قطعه ای به مساحت یک مترمربع توسط فلز روی پوشش داده 

شده است. اگر ضخامت متوسط پوشش 20 میكرون باشد، چند گرم فلز روی 
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g 14 /7 است.
cm3

بر سطح قطعه نشسته است؟ چگالی روی 
پاسخ:

 cm cmv s x m m cmmm
−= × = × × × × =

2
2 6 3

2
10000 1001 20 10 2011

 m g md / m gv cm cm
= → = → =3 37 14 143

20

15  پتانسیل کاهش کروم در محلول 0/001 موالر حاوی یون های +Cr3 چند ولت 

است؟
پاسخ:

/ /E E logC / log / vn
−= + = − + × = −0 30 059 0 0590 74 10 0 7993

آستری  الیۀ  اجرای  از  سال  یک  از  پس  دلیل(  هر  )به  رویه  رنگ  اجرای  16  اگر 

)ضد زنگ( صورت گیرد، چه کار هایی برای چسبندگی بهتر آن باید انجام داد؟
پاسخ: در صورتي  که رنگ آستري آسیب جدي دیده باشد باید مجدداً عملّیات 
پاکسازي و آماده سازي سطح انجام شود. اما اگر مشكل درآستري مشاهده نشد 
به روش هاي  بر روي آن نشسته،  بهتر است، آالینده هایي که در طي یكسال 
مختلف )ازجمله استفاده از هیدروکربورها و تینرهاي صنعتي و کشیدن برس 
پالستیكي( زدوده شوند. جهت چسبندگي بهتر رنگ رویه به آستري )و درگیري 
بیشتر آنها( پاشش ساینده بسیار ریز با فشار کم مي تواند مؤثر باشد. البته باید 

دقت شود در این مرحله به سطح آستري آسیبي وارد نشود.

چگونه  منزل  در  رنگ آمیزی  هنگام  به  رنگ  بودن  غیریكنواخت  یا  موج  17  آثار 

تشخیص داده می شود؟
پاسخ: یک المپ مهتابي بر روي سطح دیوار گرفته شده و نفر دوم از کنار دیوار 
وضعیت رنگ آمیزي را بررسي کند. با جابه جایي و تغییر زاویه دید نفر دوم، آثار 

موج و غیر یكنواختي سطح رنگ مشخص مي شود.

18  پنج مورد از نشانه های فساد رنگ را نام ببرید.

پاسخ:
 ته نشیني شدید 

 پوسته یا رویه بستن شدید 
 بوي نامطبوع 



106

 کف کردن ) به هنگام یكنواخت کردن( 
 دلمه شدن )جمع شدگي رنگ(

19  آزمایش های عمومی برای رنگ های مختلف کدام اند؟

پاسخ:
 بررسي عدم فساد رنگ 

 اندازه گیري چگالي و گرانروي 
 بررسي تشكیل فیلم مناسب بر روي سطح موردنظر 

 تعیین چسبندگي 
 اندازه گیري سختي 

 ضربه پذیري فیلم

20  در ارزیابی رنگ ها معموالً تأثیرات محیط بر روی آنها مورد توجه قرار می گیرد. 

چند مورد را نام ببرید که تأثیر رنگ بر محیط نیز باید بررسی شود؟
پاسخ:

 رنگ هاي مخصوص سطوح داخلي مخازن آب آشامیدني 
 رنگ هاي مخصوص سطوح داخلي قوطي هاي کنسرو 

 رنگ هاي مخصوص سطوح داخلي مخازن سوخت هاي هوایي
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شرح کار: 
چگونگی استفاده از تجهیزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد.

هنگام کار مراقب باشد که دستگاه صدمه نبیند. پس از انجام دادن کار، وسایل را تمیز و سالم در حالت اولیه 
قرار دهد.

استاندارد عملکرد:
آماده سازی قطعه و پوشش دهی به روش آبكاری و رنگ طبق دستور کار

شاخص ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام انجام دادن کار

 انجام کار طبق دستور کار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان: کارگاه/ آزمایشگاه

شرایط دستگاه: آزمایشگاه آماده به کار
زمان: یک جلسه آموزشی

ابزار و تجهیزات: وسایل ایمنی شخصی، تجهیزات کارگاهی، وان آبكاری، لوازم آزمایش های رنگ )گریندومتر، 
ضخامت سنج و...(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی قطعه پیش از پوشش1

2آبكاری قطعات2

2پوشش دهی با اعمال رنگ3

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

1  ایمنی: انجام دادن کار کارگاهي 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 کار بدون ریخت و پاش
4  شایستگی های غیر فنی: 

1ـ اخالق حرفه اي 
2ـ مدیریت منابع 

3ـ محاسبه و کاربست ریاضي 
5  مستندسازي: گزارش نویسي 

*میانگین نمرات

* کمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی انجام عملّیات در صنایع پوششی
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فصل 4

عملّیات در صنایع کشاورزی، بهداشتی و دارویی
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مقدمه

در این پودمان هنرجویان با انواع کود، آفت کش ها و صنایع سلولوزی مانند کاغذ، مواد 
شوینده و داروها آشنا می شوند. آموزش این پودمان به صورت تدریس نظری و عملی 
پیش بینی شده است. در ابتدا مطالب نظری مربوط به معرفی کودها )شیمیایی، آلی 
و زیستی(، آفت کش ها، کاغذ، مواد شوینده و اجزای اصلی آنها، مواد شویندۀ صنعتی، 
صنایع دارویی، انواع دارو )طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی( و روش تهّیة داروها ارائه 
شده است. سپس به فراخور امکانات و تجهیزات موجود در هنرستان ها، فعالیت های 
عملی ساده و قابل اجرا آورده شده است. همچنین در این پودمان استفادۀ همزمان 
از فیلم های آموزشی با مطالب درسی پیش بینی شده است. با توجه به اینکه بازدید 
از مراکز صنعتی مرتبط با هر فرایند، تأثیر زیادی در امر یادگیری دارد، از هنرآموزان 
محترم درخواست می شود که در این راستا نیز بازدیدهای خواسته شده را انجام دهند.
اغلب فعالیت های این پودمان به صورت گروهی درنظر گرفته شده است. بنابراین الزم 
است که هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان کالس 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 مشارکت مؤثر داشته باشند. همچنین هنرآموزان گرامی توجه 
داشته باشند که در فرصت های یادگیری پیش بینی شده به شایستگی های غیرفنی 
به موقع،  و  منظم  حضور  )وقت شناسی،  حرفه ای  اخالق  مانند  یادگیری  واحد  این 
انجام  دادن وظایف و کارهای محّول و پیروی از قوانین کارگاهی(، کار گروهی )حضور 
مستندسازی  و  محّول(  وظایف  و  کارها  دادن  انجام  گروهی،  فعالیت های  در  فّعال 

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

و  بحث گروهی  تصویر،  با کمک  کود  انواع  معرفی   :1 توانمندسازی  هدف 
پرسش

مرحلۀ 1: تهیۀ چند نمونه فراوردۀ کشاورزی

به نظر شما آیا گیاهان برای رشد به مواد غذایی نیاز دارند؟بحث گروهی 1
پاسخ: بله، عناصر غذایی مختلفی برای رشد گیاهان ضروری است. این عناصر از 
خاک و هوای اطراف گیاه تأمین می شود. به دلیل اینکه خاک منبع اصلی تغذیة 
از گیاهان  گیاه است، مواد غذایی موجود در خاک بسیار مهم است. بسیاری 
و  دارند  نیاز  زندگی خود  و کامل کردن چرخة  عادی  برای رشد  به 18 عنصر 

1۵ عنصر آن از خاک تأمین می شود. 
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هدف توانمندسازی 2: تهیة یک نمونه کود به طور عملی

تحقیق کنید        1 هموس چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ مزایای استفاده از آن چیست؟
پاسخ: هموس یک مادۀ بیوشیمیایی است که در الیه های باالیی خاک که تیره رنگ 

است، تشکیل می شود. مطابق 
شکل، هموس به رنگ قهوه ای 
تیره تا سیاه است. هموس از 
فولیک(،  و  )هومیک  اسیدها 
ترکیبات  و  باکتری ها  قارچ ها، 
آلی دیگر که در مراحل گوناگون 
تجزیه می شوند، تشکیل یافته 

است. 
هموس فواید زیادی را برای خاک فراهم می کند. از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
  توانایی خاک را برای نگهداری و ذخیرۀ رطوبت افزایش می دهد. 

  باعث ته نشست مواد حمل شده توسط باد و باران می شود.
  منبع مهم مورد نیاز تأمین کربن و نیتروژن گیاهان است.

  باعث بهبود ساختمان خاک برای رشد گیاهان می شود.

فعالیت عملی 1 تهیة کمپوست خانگی
کنید. سپس  تهیه  را  کمپوست  درسی،  کتاب  در  گفته  شده  کار  روش  مطابق 
محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با بحث 
گروهی، بهترین کمپوست تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در 

پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
هنرآموزان محترم می توانند از مقدار کمی کمپوست تولیدی بر روی یک گیاه 
ارزان قیمت استفاده کنند و پس از چند ماه نتیجة آن را با گلدان مشابه بدون 

استفاده از کمپوست تولیدی، مقایسه کنند.

تحقیق کنید    2  عالئم کمبود نیتروژن در گیاه چیست؟
پاسخ: از نشانه های کمبود نیتروژن در گیاه می توان به کاهش رشد رویشی، زردشدن 
برگ ها و ریز و کوچک بودن میوه ها و ریزش بیش از حد گل ها و میوه اشاره کرد. 

ازت به صورت یون های نیترات و آمونیم و اوره برای گیاه قابل جذب است.
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هدف توانمندسازی3: تهیة یک نمونه کود کامل به طور عملی

هدف توانمندسازی4: معرفی آفت کش ها به کمک تصویر و تحقیق

مزایای استفاده ازکود شیمیایی کامل چیست؟پرسش 1
پاسخ: از جمله مزایای استفاده ازکود شیمیایی کامل آن است که وقت کمتری 

از کشاورز می گیرد و اقتصادی تر است.

تهیة کود کاملفعالیت عملی2
مواد و وسایل الزم: آمونیم سولفات، پتاسیم سولفات و آمونیم فسفات، آسیاب 

یا هاون، بشر، همزن، ترازو
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، کود کامل را تهیه کنید. 
سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با 
بحث گروهی، بهترین کود کامل تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
گیاه  یک  روی  بر  تولیدی  کود  کمی  مقدار  از  می توانند  محترم  هنرآموزان 
ارزان قیمت استفاده کنند و پس از چند ماه نتیجة آن را با گلدان مشابه بدون 

استفاده از کود تولیدی، مقایسه کنند.

تصویرهای زیر مزارع تولید خیار را نشان می دهد. به نظر شما اختالف این دو بحث گروهی 2
تصویر به چه علت می باشد. 

پاسخ: در تصویری که مزرعه خیار زرد و خشک شده است، وجود آفات باعث 
حجم باالیی از خسارت به مزرعه شده است.
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هدف توانمندسازی5: تهیة آفت کش خانگی به طور عملی

تحقیق کنید   3 در مورد ددت، خواص و خطرات استفاده از آن برای انسان ها و محیط زیست 
تحقیق کنید و نتیجة آن را در کالس ارائه دهید.

پاسخ: در گذشته دی کلرودی فنیل تری کلرواتان یا ددت به عنوان معروف ترین عامل 
شیمیایی دفع آفات مطرح بود. ددت یک حشره کش قوی است که به طور گسترده در 
کشورها استفاده می شد. در جنگ جهانی اول، بیش از پنج میلیون نفر به علت تیفوس 
جان سپردند که برای جلوگیری از چنین مصیبتی، با سمپاشی اردوگاه های نظامی و 
اردوگاه اسیران به وسیلة ددت، از شیوع تیفوس و ماالریا و سایر امراض که به وسیلة 
حشرات انتقال می یابد، جلوگیری شد. در سال 1۹۶۲ میالدی و در قالب یک کتاب، 
مضّرات مصرف بی رویة سموم گوشزد شد و باعث شد که مصرف ددت به تدریج از سال 
1۹۷۰ در بسیاری از کشورها ممنوع شود. دلیل تأثیرات مخرب ددت این است که این 
ماده در آب حل پذیری ناچیزی دارد، ولی در عوض در بافت چربی ذخیره می شود. کم 
حل شدن در آب، باعث می شود میزان سّمی که وارد بدن جاندار می شود، به وسیلة 
آب دفع نشود و به  تدریج در بدن جمع شود و تأثیرات ناگوار خود را بر  جای گذارد. این 

سّم در زنجیرۀ غذایی وارد می شود و بر حلقه های بعدی اثر می گذارد.

فعالیت عملی3 تهیة آفت کش خانگی
استوانة  فنجان،  غذاخوری،  قاشق  بشر،  ظرف شویی،  مایع  الزم:  وسایل  و  مواد 

مدّرج، همزن.
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، آفت کش را تهیه کنید. 
سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با 
بحث گروهی، بهترین آفت کش تولیدی، انتخاب شود و علت آن را مشخص کنید. 
همچنین اثر آفت کشی محصوالت تولیدی در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه 

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

تحقیق کنید    4  خطرات و زیان های آفت کش ها برای انسان و محیط زیست چیست؟
پاسخ: آفت کش ها در وسعتی که امروز مصرف می شوند، خطرات جّدی را متوجه 
آنها  تا مصرف  گرفته  تولید  فرایند  از  مواد  این  کرده اند.  محیط زیست  و  انسان 
در محصوالت کشاورزی می تواند خطرآفرین باشد. بدترین حادثه دنیا در سال 
1۹84 در بوپال هند روی داد که به علت نشت گاز متیل ایزوسیانات از مخزن 
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هدف توانمندسازی6: معرفی محصوالت سلولوزی به کمک تصویر، نمایش 
فیلم آموزشی و تحقیق

تفاوت آفت کش و سّمبیشتر  بدانید
آفت کش به ماده ای گفته می شود که باعث ایجاد اختالل و صدمه در آفات و به 
نوعی باعث کاهش جمعیت و خسارت به آنها می شود. ولی سّم به هر ماده ای گفته 
می شود که قابلیت ذاتی ایجاد صدمه و مسمومیت را بر روی موجودات زنده دارد. به 
عبارتی سم یک مفهوم کّمی است و این تأثیرات بسته به ُدز مصرفی است. بنابراین 
هر ماده ای که روی موجودات زنده اثر بگذارد لزوماً آفت کش نیست، بسیاری از 
ترکیبات آلی و معدنی سم هستند ولی آفت کش نیستند. در عین حال باید گفت 

بسیاری از آفت کش ها سم هستند و از میان ترکیبات سّمی انتخاب می شوند. 

نمودار BFD فرایند تولید کاغذ را براساس توضیحات داده شده رسم کنید.پرسش 2
چوبپاسخ:

سنگ

واحد نیرو، بخار و کوره آهک
بازیابی شیمیایی

واحد آماده سازی

واحد تولید خمیر

آماده سازی خمیر

ماشین کاغذ

بسته بندی کاغذ

واحد تولید خمیر از زباله

کارخانة سازندۀ آفت کش )یونیون کارباید( بیش از ۲۶۰۰  نفر مردند و 1۰۰ هزار 
نفر معلول شدند. برای سنجش توانایی هر مادۀ شیمیایی در مسمومیت حاد ُدز 
کشنده ۵۰  درصد را معیار و با LD۵۰ نشان می دهند. هر  چه LD۵۰ کمتر باشد، 

میزان سمیّ بودن آن سّم بیشتر است.
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فیلم آموزشی تولید کاغذ 
هنرآموزان محترم در فرصت های پیش آمده فیلم های آموزشی را تهیه کنند و 

مطابق شیوه نامة اجرایی فیلم آموزشی برای هنرجویان نمایش دهند.

تحقیق کنید       5 کدام ضایعات کاغذی قابل بازیافت نیستند؟
پاسخ: 

1  کاغذ ریز  ریزشده: ریز ریز کردن کاغذ طول الیاف آن را کم می کند و بازیافت 

و استفادۀ دوباره از آن را ناممکن می سازد. به این دلیل، بیشتر مراکز بازیافت، 
پذیرندۀ کاغذهای ریزریزشده نیستند.

2  کاغذرنگی بّراق: جداسازی و بازیافت این نوع کاغذ شبیه این است که شما یک 

جوراب قدیمی قرمز را از میان توده ای جوراب سفید جدا کنید. کاغذرنگی های 
بّراق به بقیة کاغذها رنگ می دهند و می توانند کل بار کاغذ را خراب کنند.

3  جعبه های پیتزا: جعبة پیتزا در زمرۀ عمومی ترین محصوالت نامناسب قرار 

دارد. درست است که جعبة پیتزا از مقوا درست شده است، اما چربی پیتزا، 
مادۀ خام اولیه را آلوده می کند.

را  بازیافت  که  است  آسیب دیده  الیاف  دارای  مرطوب  کاغذ  4  کاغذ مرطوب: 

سخت یا مشکل می سازد.
5  جعبه های آب میوه و شیر: به خاطر اینکه آنها با الیة نازکی از واکس یا موم 

پوشیده شده اند، بازیافت ناپذیر هستند.
از نشتی،  برای جلوگیری  لیوان ها  این  آنکه  به  توجه  با  6  لیوان های کاغذی: 

دارای پوشش پالستیکی هستند، عمل بازیافت در بیشتر مواقع قابل انجام 
نیست و حدود ۲۰ سال طول می کشد تا در طبیعت تجزیه شوند.

تحقیق کنید       6 انجام  فیلم(  و  متن  )به صورت  تحقیقی  کاغذی  تولید دستمال  فرایند  در مورد 
دهید و نتیجة آن را در کالس ارائه دهید. 

پاسخ: در ابتدا پوست درختان کنده می شود و طی فرایندی به الیه های بسیار 
در  مانند  چیپس  قطعات  به صورت  نازک شده  الیه های  می شوند.  تبدیل  نازک 
می آیند تا راحت تر به خمیر چوب تبدیل شوند. مشابه فرایند کاغذسازی تکه 
چوب های تولیدشده، برای حذف لیگینین، صمغ و ناخالصی ها با مواد شیمیایی 
ترکیب می شود. سپس خمیرکاغذی به داخل صفحات مشّبک فرستاده می شود تا 
آب آن خارج شود و صفحه های مات تولید می شود. صفحات از داخل غلتک هایی 
عبور می کنند و به رطوبت نهایی ۵  درصدی می رسند. در این مرحله دستمال 
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بسیار نرم و اندکی چروک تهیه می شود. در پایان کاغذها بر روی ماشین های 
مبّدل بارگذاری می شوند، پیچ های آنها باز شده، بریده می شوند و به دور لوله های 
مقوایی نازک پیچیده می شوند و برش و بسته بندی محصول نهایی انجام می گیرد. 

هدف توانمندسازی 7: بیان مواد شوینده به کمک تصویر و تحقیق 

مرحلۀ 2: تهیۀ مواد شوینده

به نظر شما، برای نظافت کامل یک شخص، چند نوع مادۀ شوینده مورد نیاز است؟ بحث گروهی 3
راهنمایی: هنرآموزان گرامی می توانند با توجه به شکل موجود در کتاب درسی، 
هنرجویان را به فکر کردن در مورد نظافت شخصی در منزل و محل کار، بهداشت 

فردی و جمعی و بهداشت محیط زیست سوق دهند.

هدف توانمندسازی 8: بیان اجزای اصلی شوینده ها به کمک تصویر و تحقیق

در مورد چرایی تمیزکنندگی چوبک و خاکستر تحقیق کنید و نتیجه را در کالس تحقیق کنید       7
ارائه دهید.

پاسخ: خاکستر وقتی با آب مخلوط می شود، به دلیل خاصیت بازی که دارد، در 
تماس با چربی ها خاصیت صابونی آن بروز می کند و تولید صابون و الکل می کند 
که باعث تمیزی و ضد عفونی کردن می شود. در گیاه چوبک ماده ساپونین وجود 

دارد که همانند سدیم الریل اترسولفات کاربرد دارد.

مولکول های آب دوست و آب گریز را با یکدیگر مقایسه کنید.تحقیق کنید       8
پاسخ: آب گریز ماده ای است که مولکول های آب را دفع می کند. این مواد ناقطبی 
هستند و به خوبی با دیگر حاّلل های ناقطبی برهم کنش دارند. از سوی دیگر، 
یک مادۀ آب دوست ماده ای است که میل ترکیبی یا کشش به سمت آب دارد؛ 
به گونه ای که می تواند با آب برهم کنش داشته باشد و یا توسط آب حل شود. 
مولکول های آب دوست عالوه بر تمایل و قابلیت برای حل  شدن در آب، در هر 
محلول قطبی دیگری می توانند حل شوند، زیرا به خاطر قطبی بودن و با ایجاد 
پیوند هیدروژنی به آسانی با آب و دیگر مولکول های قطبی محلول می شوند و از 

ترکیب با چربی و روغن و هر مولکول آب گریز دیگری سر باز می زنند.
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پرسش 3 با توجه به شکل، شیوۀ تمیز شدن لباس از آلودگی ها توسط صابون را توضیح 
دهید.

پاسخ: با توجه به شکل، قسمت دم یا زنجیرۀ آلی به سمت آلودگی جذب می شود 
و آن را در خود حل می کند و قسمت قطبی یا آب دوست به سمت محلول قرار 

گرفته است.

شیوۀ پاک کردن آلودگی از روی لباس

تحقیق کنید       9 در مورد رفتار زیست محیطی شوینده ها تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
پاسخ: مهم ترین بحث در پسماند شوینده ها موضوع زمان تجزیة آن است. تولیدکنندگان 
تمام تالش خود را صرف توسعة مواد خام شوینده ها با قابلیت تجزیة بیشتر می کنند.

تحقیق کنید       10 نقش فناوری زیستی )بیوتکنولوژی( را در آیندۀ صنعت شوینده ها بررسی کنید.
پاسخ: آنزیم ها نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت شوینده های جدید خانگی و 
صنعتی دارند. مهم ترین آنزیم ها شامل پروتئاز، لیپاز، آمیالز و سلوالز هستند، 
که هرکدام دارای کاربرد ویژه ای در محصوالت شوینده، البسه و مایعات ماشین 
به  کمک  برای  کاربردی  افزودنی های  به عنوان  آنزیم ها  دارند.  ظرف شویی 
پاک کنندگی شوینده های البسه و مایعات ظرف شویی با کارایی باال، دوستدار 
پیشرفت های  علی رغم  هستند.  مطرح  انرژی  در  صرفه جویی  و  محیط زیست 
به دست آمده در کمک به حفظ محیط زیست در فرایند شست وشو و پاک کنندگی 
مواد  از  زیادی  مقدار  صرف  نیازمند  شست وشو  فرایند  هنوز  آنزیم ها،  توسط 
شوینده، انرژی و آب است. پیشرفت های به دست آمده درگذشته به خوبی نشان 
داده است که فرمول بندی شوینده ها توسط سامانه های زیستی بهینه شده است 
و با پیشرفت بیشتر سامانه های آنزیمی، این روند ممکن است به سمت پیشرفت 
مؤثر سامانه های شست وشو که از مصرف کمتر آب، انرژی و مواد شوینده برای 

دستیابی به کارایی پاک کنندگی بهتر استفاده می کنند، ادامه یابد. 

آلودگی
الیاف پارچه

مولکول 
صابون
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هدف توانمندسازی 9: معرفی انواع شوینده ها به کمک تصویر و تحقیق
معرفی و توضیح انواع شوینده ها انجام شود.

هدف توانمندسازی 10: تهیة محلول شیشه پاک کن

جدید  زیستی)بیوتکنولوژی(  فناوری  با  جدید  آنزیم های  پیوسته  پیشرفت های 
ممکن است به خلق ترکیبات عاملی با تأثیرات شویندگی قابل مالحظه و مناسب 
در دمای پایین با مصرف آب کمتر، قیمت مناسب و بدون هرگونه تأثیرات مخّرب 

زیست محیطی منجر شود.

تهیة محلول شیشه پاک کن ساده فعالیت عملی4
اتانول، رنگ، دی اتانول آمین،  مواد و وسایل الزم: آب مقّطر، سولفونیک اسید، 
pH 1۰۰، ترازو،  شیشه ساعت و کاغذmL اسانس، بشر، همزن، استوانة مّدرج

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، محلول شیشه پاک کن ساده را 
تهیه کنید. سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
با بحث گروهی، بهترین محلول شیشه پاک کن سادۀ تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن 

را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
برخی از اسانس ها در یک pH  خاص، شّفاف و کارایی مناسب را دارند و در 
pH های دیگر باعث کدر شدن محلول می شوند؛ به همین دلیل الزم است اگر 
اسانسی در یک pH پاسخ نداد، آن اسانس حذف و از اسانس دیگری استفاده 

شود که باعث شفافیت محلول پاک کننده شود.

برداشت های خود را در مورد شکل زیر بنویسید. بحث گروهی 4
پاسخ: می توانید در مورد تولید صنعتی، تعداد تولید در ساعت، سود کار صنعتی و 

غیرصنعتی و تأثیر ماشین آالت صنعتی در میزان تولید بحث کنید.
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هدف توانمندسازی 11: تهیة مایع ظرف شویی به طور عملی

پرسش 4 به نظر شما، چرا بعضی از شوینده ها به صورت جامد، برخی به شکل پودر و برخی 
دیگر به شکل مایع ساخته می شوند؟ 

استفاده،  سهولت  کدام،  هر  استفادۀ  شرایط  مورد  در  محترم  هنرآموزان  پاسخ: 
بهداشت، شرایط تولید و غیره با هنرجویان صحبت کنید.

هدف توانمندسازی 12: تهیة پودر رخت شویی به طور عملی

فعالیت عملی 5 تهیة مایع ظرف شویی
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، مایع ظرف شویی را تهیه 
کنید. سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
با بحث گروهی، بهترین محلول مایع ظرف شویی تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

محصوالت  توسط  سطوح  تمیزکنندگی  و  کف کنندگی  قدرت  می توان  نکته: 
تولیدی را به طور عملی آزمایش کرد.

پرسش 5 در مورد مواد شوینده، یک نکتة زیست محیطی بنویسید. 
در هر حال مواد شیمیایی مصنوعی ساختة دست بشر سالمت محیط زیست را 
به خطر می اندازد. زمان تجزیة بعضی از این مواد تا 1۰۰ سال هم تخمین زده 

شده است.

فعالیت عملی 6 تولید آزمایشگاهی پودر رخت شویی
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، پودر رخت شویی را تهیه 
کنید. سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
با بحث گروهی، بهترین محصول پودر رخت شویی تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

محصوالت  توسط  سطوح  تمیزکنندگی  و  کف کنندگی  قدرت  می توان  نکته: 
تولیدی را به طور عملی آزمایش کرد.
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هدف توانمندسازی 13: تهیة پاک کنندۀ چند منظوره به طور عملی

بوراکس چیست؟ نقش بوراکس را در صنایع مختلف بررسی کنید.تحقیق کنید    11 
پاسخ: بوراکس پودری سفیدرنگ است که از بلورهای نرم بی رنگ تشکیل شده  
است. این ترکیب شیمیایی به آسانی در آب حل می شود و دارای کاربردهای 
شیمیایی،  شوینده های  از  بسیاری  تشکیل دهندۀ  مادۀ  بوراکس  است.  فراوان 
مواد آرایشی و لعاب ها است. بوراکس در زیست شیمی برای ساخت محلول های 
فایبرگالس ها،  برای  ضدقارچ  ترکیب  آتش،  تأخیرانداز  مادۀ  عنوان  به  بافری، 
حفاظ های جاذب نوترون برای منابع رادیواکتیو به کار می رود. گاهی اوقات در 

استخراج صنعتی طال، بوراکس به عنوان جایگزین جیوه سّمی به کار می رود.

هدف توانمندسازی 14: تهیة مایع دست شویی به طور عملی

تولید آزمایشگاهی پاک کنندۀ چند منظوره فعالیت عملی7
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، پاک کنندۀ چند منظوره 
یکدیگر  با  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  تهیه کنید. سپس محصول  را 
مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین پاک کنندۀ چندمنظورۀ تولیدی انتخاب 
شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق 

بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان قدرت تمیزکنندگی سطوح توسط محصوالت تولیدی را به طور 

عملی آزمایش کرد.

تولید مایع دست شوییفعالیت عملی8
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، مایع دست شویی را تهیه 
کنید. سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
انتخاب شود و دلیل آن را  با بحث گروهی، بهترین مایع دست شویی تولیدی، 

مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
محصوالت  توسط  سطوح  تمیزکنندگی  و  کف کنندگی  قدرت  می توان  نکته: 

تولیدی را به طور عملی آزمایش کرد.
مواد  و  کاربرد  بیشترین  )گلیسیرین(  نرم کننده ها  دست شویی  مایع  در  نکته: 
)مانند سدیم هیدروکسید(کمترین  پوست هستند  قوی که خشک کنندۀ  بازی 

استفاده را دارند.
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با کمک تصویر، تحقیق و  هدف توانمندسازی 15: معرفی صنایع دارویی 
فیلم آموزشی

تحقیق کنید       12 1  نقش نمک طعام در شوینده های مایع چیست؟ آیا می توان در این شرایط، 

به مقدار زیاد استفاده کرد؟
2  چگونه می توان نرم کنندگی یک مایع دست شویی را افزایش داد؟

پاسخ: 
استفاده شود، خاصیت  از حد  بیش  اگر  ولی  است.  غلظت دهنده  1  نمک یک 

عکس دارد. 
3  با استفاده از دی اتانول آمین به جای سود سوزآور و مقدار بیشتری گلیسیرین 

می توان نرم کنندگی بیشتری به مایع داد، ولی قیمت تمام شده خیلی باال 
می رود که شاید مقرون به صرفه نباشد.

مرحلۀ 3: تهیۀ چند نمونه دارو

پرسش 6 در مورد تصویرهای زیر چند عبارت علمی بنویسید.

پاسخ: در مورد گستردگی انواع داروهای گیاهی و شیمیایی در عصر حاضر و 
هزینه های باالی تولید آنها گفت وگو شود.
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به نظر شما برای اینکه یک دارو به دست بیمار برسد، چه مراحلی را باید طی بحث گروهی 5
کند؟

پاسخ: به طورکلی برای ورود هر دارو به بازار مراحل زیر باید طی شوند:
تحقیقات پایه: تحقیقات پایه را شرکت های دارویی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
با کمک  گرفتن از دانشمندان رشته های گوناگون از جمله شیمی، زیست شناسی، 
داروشناسی و پزشکی انجام می دهند. در تحقیقات پایه، اثر دارو بر روی موجودات 

زنده مانند موش ها و خرگوش ها ارزیابی می شود.
کشف دارو: پس از آنکه تحقیقات پایه، سمت و سوی خود را یافتند، برآیند 
داروی  محققان،  سایر  به  دارو  معرفی  با  بود.  خواهد  دارویی جدید  تحقیقات، 

جدید وارد مراحل بعدی تحقیقات می شود.
آزمایش پیش بالینی: در این مرحله، بررسی تأثیرات فیزیولوژیک داروها بر بدن، 
آزمایش های  بدن،  و مولکول های زیستی  بر روی سلول ها  داروها  تأثیر  بررسی 
سم شناسی و بررسی های دیگر انجام می گیرد تا اثربخشی و ایمنی دارو سنجیده شود.

در این مرحله، تحقیقات بر روی سلول های کشت شده در آزمایشگاه یا حیوانات 
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آزمایشگاهی )البته پس از بررسی های دقیق و گرفتن مجوزهای الزم برای رعایت 
اصول اخالقی( انجام می گیرد. به طور میانگین از هر پنج هزار دارویی که وارد 

این مرحله می شود، تنها یک دارو به مرحلة تولید نهایی و کسب مجوز می رسد.
آزمایش  داوطلبان  روی  بر  دارو  مرحله  این  در  اول:  مرحلة  بالینی  آزمایش 
می شود. داوطلبان باید افراد بالغ باالی 18 سال و برخوردار از سالمت جسمانی 
و روانی باشند. تعداد شرکت کنندگان در این مرحله بین بیست تا صد  نفر است.
آزمایش بالینی مرحلة دوم: در این مرحله دارو بر روی بیماران آزمایش می شود 
تا اثربخشی و ایمنی آن بررسی شود. در این مرحله دارو بر روی صد تا سیصد  نفر 

آزمایش می شود.
آزمایش بالینی مرحلة سوم: برای اطمینان بیشتر از کارآمدی و ایمنی، دارو روی 
بیماران بیشتری آزمایش می شود. در این مرحله هزار تا دوهزار داوطلب شرکت 
می کنند. آزمایش های بالینی بر روی افراد بالغ و با سالمت نسبی صورت می گیرد.

کودکان، سالمندان، مبتالیان به بیماری های شدید و مادران باردار به جز در 
موارد نادر در آزمایش های بالینی پذیرفته نمی شوند.

پس از مراحل فوق در صورتی که نتایج رضایت بخش باشد، دارو می تواند وارد 
بازار شود و پزشکان آن را تجویز کنند.

مراحل فوق، از شروع تحقیقات پایه تا پایان آزمایش های بالینی، حدود ده سال 
زمان می برد.

آزمایش بالینی مرحلة چهارم: پس از اینکه دارو وارد بازار شد مرحلة چهارم 
استفاده  دارو  از  که  بیمارانی  از  مرحله  این  در  می شود.  آغاز  بالینی  آزمایش 
تا  کنند  همکاری  تحقیقاتی  مراکز  با  داوطلبانه  تا  می شود  خواسته  کرده اند، 

عوارض جانبی دارو بهتر شناخته شوند.
کشف و ورود داروی جدید به بازار بسیار پیچیده و نیازمند نظارت های سختگیرانه ای 
است. بنابراین اغلب داروهایی که به مرحلة آزمایش بالینی می رسند از ایمنی باالیی 

برخوردارند.

تحقیق کنید       13 1  در مورد صنایع داروسازی مهم ایران تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه 

دهید. 
2  داروها به چه شکل های ظاهری تهیه و در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد؟ 

در مورد نام هر یک از شکل های داروها، ویژگی و موارد مصرف آنها تحقیق 
کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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هدف توانمندسازی 16: معرفی انواع دارو با کمک تصویر و تحقیق

هنرآموزان محترم در فرصت های پیش آمده فیلم های آموزشی را تهیه کنند و فیلم آموزشی
مطابق شیوه نامة اجرایی فیلم آموزشی را، برای هنرجویان نمایش دهند.

پاسخ:
1   هنرجویان می توانند با استفاده از منابع اینترنتی و با کمک کلید واژه ها، در مورد 

صنایع داروسازی مهم تحقیق کرده و در کالس ارائه دهند.
2  داروها به صورت های خوراکی قرص، کپسول، شربت، تزریقی و پماد به بدن 

منتقل می شوند.

به نظر شما اختالط داروها و مصرف هم زمان آنها چه پیامدهایی می تواند داشته تحقیق کنید       14
باشد؟

پاسخ: با توجه به مواد مؤثر مختلف در داروها 
نباید  معده،  اسیدی  و  مرطوب  محیط  و 
داروها به طور هم زمان مصرف شوند. زیرا این 
شرایط، امکان انجام شدن واکنش های بعدی 
بنابراین  داشت،  درپی خواهد  را  ناخواسته  و 
در هنگام بیماری و مصرف داروها، حتماً نظر 

پزشک معالج باید رعایت شود.

مصرف برخی داروها تأثیرات منفی زیادی روی سالمتی می گذارد، تعدادی از تحقیق کنید       15
عوارض جانبی انواع داروها را جمع آوری کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

پاسخ: با وجود مراحل متعدد و موشکافانة بررسی ایمنی کاربرد مواد دارویی و 
قوانین سخت دریافت مجوز برای تولید و توزیع گسترده، داروها عاری از تأثیرات 
ناخواسته نیستند. برخی از این عوارض که خطرات کمتری دارند ناشی از گسترش 
و تشدید اثرات شناخته شدۀ دارو می باشند و قابل پیش بینی هستند، ولی گروه 
وارد  طوالنی  مدت  به  و  گسترده  طور  به  دارو  که  زمانی  تا  است  ممکن  دیگر 
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بازار دارویی نگردیده است، شناسایی نشوند. این گروه از تأثیرات خطرناک ترند و 
بنابراین آگاهی از آنها برای پزشک اهمّیت دارد. 

بیشتر افراد باالی ۵۵   سال، به یکی از بیماری های دیابت، فشار خون، کلسترول، 
افسردگی، آلزایمر، آرتروز و بیماری های قلبی مبتال هستند و برای یک یا چند 
مورد، دارو مصرف می کنند. تمام این داروها عوارض جانبی خطرناکی دارند. با 
توجه به اینکه بیشتر افراد تمایلی به استفاده از روش های طبیعی درمان ندارند، 
از  آگاهی  است.  تبدیل شده  پردرآمد  و  بزرگ  بازار  به یک  دارویی  بازار  امروز 

عوارض جانبی این داروها برای تمام مصرف کنندگان ضروری است.

فشار خون
فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیوارۀ رگ ها وارد می شود تا 
خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در 
طول زمان ثابت باقی بماند، بدن با مشکالت زیادی روبه رو می شود. بر اساس 
گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، فشار خون باال و به دنبال آن 

بیماری های قلبی، یکی از مهم ترین دلیل های مرگ و میر زنان است.
پرمصرف ترین داروهای کنترل فشارخون، مسدودکنندۀ بتا )بتا بالکر(، مسدودکنندۀ 
کانال های کلسیم و مهارکننده های ACE هستند. نامنظم شدن ضربان قلب، تهوع 
و یبوست از مهم ترین عوارض جانبی بیشتر این داروها محسوب می شوند. استفاده 
از این داروها در افراد مبتال به نارسایی کلیه و کبد و افراد دیابتی باید با احتیاط 

انجام شود.

دیابت
انسولین  انسولین به وجود می آید.  ناتوانی بدن در تولید یا مصرف  دیابت به علت 
هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید می شود و نقش آن استفاده از قند به عنوان 
عظیم ترین منبع انرژی بدن است. سال ها این بیماری با داروی مرگبار آواندیا درمان 
می شد که خوشبختانه پس از 1۰ سال پیگیری، استفاده از آن در سراسر دنیا ممنوع 
شد؛ ولی هنوز هم در برخی از نقاط دنیا، دیابت با داروهای خطرناک درمان می شود.

زوال عقل
در  اختالل  باعث  که  است  عقل  زوال  نوع  شایع ترین  آلزایمر  پیش رونده  بیماری 
حافظه، تفکر و رفتار فرد می شود. این بیماری از دیدگاه علمی بر اثر کاهش مادۀ 
شیمیایی سروتونین در مغز بروز می کند و به این ترتیب انتقال پیام های عصبی 
مختل می شود. کاهش ضربان قلب، غش، تهوع، استفراغ، خونریزی دستگاه گوارش، 
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زخم معده و تشنج، شایع ترین عوارض جانبی داروهای درمان آلزایمر هستند.

التهاب مفاصل
از  یکی  و  می شود  گفته  مفاصل  ناحیه  در  دردناک  التهاب  به  مفاصل  التهاب 
بزرگترین مشکالتی است که افراد به مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه 
می شوند. شایع ترین دردهای ناشی از آرتروز در نواحی زانو، لگن، ستون فقرات 
آرتروز  به  و سالخورده  میانسال  افراد  دیده می شود. حدود سه چهارم  و دست 
مبتال هستند. معموالً برای کنترل این عارضه، داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی 
تجویز می شود. این داروها به هیچ عنوان آرتروز را درمان نمی کنند و فقط درد را 

به طور موقت کاهش می دهند.

افسردگی
افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روانی محسوب می شود. توهم، تمایل به 
از مهم ترین  و مشکالت هضم  یبوست  تعادل،  تهوع، دوبینی، عدم  خودکشی، 

عوارض جانبی داروهای درمان افسردگی محسوب می شوند. 

قرص های خواب آور
اختالل خواب یکی از مهم ترین مشکالت حوزۀ بهداشت است و اغلب افراد برای 
عوارض  کارشناسان،  از  برخی  می آورند.  رو  قرص های خواب آور  به  آن  درمان 
بهداشتی قرص های خواب را بیشتر از سیگار می دانند و بر این باورند که این 
داروها خطر ابتال به سرطان را 3۵ درصد و خطر مرگ زودرس را حدود ۵ برابر 

افزایش می دهند.

داروهای کاهش دهنده کلسترول
به  ابتال  احتمال  که  است  کلسترول  کاهش دهندۀ  داروی  مهم ترین  استاتین، 
دیابت نوع دو را افزایش می دهد. کاهش حافظه، آب مروارید و نارسایی کلیه از 

مهم ترین عوارض جانبی این دارو هستند.
متخصصان به افراد توصیه می کنند که تا حد امکان با کنترل برنامة غذایی و 
پیروی از برنامة غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی، دوری از استرس و ورزش به 

درمان بیماری بپردازند.
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تحقیق کنید       16 در مورد ناسازگاری داروها با یکدیگر تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه 
دهید.

پاسخ: عالوه بر ناسازگاری داروهای شیمیایی با یکدیگر، مصرف گیاهان دارویی 
هم زمان با داروهای شیمیایی می تواند خطرات جبران ناپذیری برای سالمت افراد 
در  دارویی  گیاهان  از  افراد  بیشتر  صورت گرفته  تحقیقات  براساس  کند.  ایجاد 
برنامة  غذایی خود استفاده می کنند و آگاهی چندانی از اثر آنها بر روی داروهای 
شیمیایی مصرفی خود ندارند. بررسی ها نشان می دهند، عالوه بر گیاهان دارویی 
برخی از ادویه ها و میوه ها نیز می توانند تأثیر داروهای شیمیایی را کم و یا باعث 
تغییر خواص درمانی آنها شوند. بنابراین برای مصرف هر نوع گیاه دارویی و حتی 
متخصص  پزشک  با  داروهای شیمیایی،  هنگام مصرف  در  میوه ها  و  سبزیجات 

مشورت شود.

تحقیق کنید       17 فرق دارو با سم چیست؟

پاسخ: یکی از شایع ترین انواع مسمومیت ها مربوط به مسمومیت دارویی است. 
مهم ترین  زمرۀ  در  دارند،  اثر  مرکزی  اعصاب  روی  که  داروهایی  و  مسکن ها 
داروهای مسمومیت آفرین قرار دارند. استفادۀ نادرست از داروها، می تواند آنها 

را به سم تبدیل کند.

فیلم آموزشی هنرآموزان محترم در فرصت های پیش آمده فیلم های آموزشی را تهیه کنند و 
مطابق شیوه نامة فیلم آموزشی، فیلمی از یک شرکت داروسازی )ایرانی( را برای 

هنرجویان نمایش دهند.
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هدف توانمندسازی 17: تهیة یک نمونه کرم نرم کننده و مرطوب کننده به طور 
عملی

باورهای غلط دربارۀ داروهای گیاهیبیشتر  بدانید
بیان  آنها  از  نادرستی وجود دارد که تعدادی  باورهای  در مورد مصرف داروها 

می شود:
   داروهای گیاهی هیچ عارضه ای ندارند.

عوارض  دارای  شیمیایی،  داروهای  هم مانند  گیاهی  داروهای  که  است  واضح 
خاص خود هستند و الزم است بیمار قبل از مصرف، نسبت به آنها آگاهی کافی 
پیدا کند. ضمن اینکه همة فراورده های گیاهی احتمال ایجاد حساسیت را دارند 

و باید به این نکته توجه شود.

   مصرف هم زمان داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی هیچ تداخلی ندارد.
بسیاری از داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی تداخل دارند و باعث افزایش 
یا کاهش اثر آنها می شود؛ بنابراین اگر داروی شیمیایی مصرف می کنید، قبل 

از مصرف هر نوع داروی گیاهی، حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

   داروهای گیاهی نیاز به تنظیم ُدز ندارند.
اثر  در تمام موارد، ُدز عصاره یا اسانس گیاهی مورد نظر، در میزان تأثیر و 
درمانی آنها مهم است. ضمن اینکه بسیاری از گیاهان دارای ُدز سّمی هستند 
و اگر بیشتر از این مقدار مصرف شوند، می توانند باعث بروز سمّیت های قلبی، 

کبدی و کلیوی شوند.

تهیة کرم نرم کننده و مرطوب کنندهفعالیت عملی9
نرم کننده  کرم های  درسی،  کتاب  در  گفته شده  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
مختلف  گروه های  فعالیت  محصول  سپس  کنید.  تهیه  را  مرطوب کننده  و 
و  نرم کننده  کرم  بهترین  گروهی،  بحث  با  شود.  مقایسه  یکدیگر  با  هنرجویی 
مرطوب کننده تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه 

هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان با رعایت نکات ایمنی کیفیت محصوالت تولیدی را به طور عملی 

آزمایش کرد.
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هدف توانمندسازی 18: تهیة یک نمونه کرم ضد آفتاب به طور عملی

فعالیت   عملی10
تهیة کرم ضد آفتاب

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، کرم ضدآفتاب را تهیه 
مقایسه  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های  فعالیت  محصول  سپس  کنید. 
شود. با بحث گروهی، بهترین کرم ضدآفتاب تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را 

مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان با رعایت نکات ایمنی کیفیت محصوالت تولیدی را به طور عملی 

آزمایش کرد.

هدف توانمندسازی 19: تهیة یک نمونه کرم ویتامینی و ضدچروک به طور 
عملی

فعالیت   عملی 11
تهیة کرم ویتامینی

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، کرم ویتامینی را تهیه 
مقایسه  یکدیگر  با  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  کنید. سپس محصول 
شود. با بحث گروهی، بهترین کرم ویتامینی تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان با رعایت نکات ایمنی کیفیت محصوالت تولیدی را به طور عملی 

آزمایش کرد.

فعالیت   عملی 12
تهیة کرم ضد چروک

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، کرم ضد چروک را تهیه 
کنید. سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
را  آن  دلیل  و  شود  انتخاب  تولیدی،  کرم ضد چروک  بهترین  گروهی،  بحث  با 

مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان با رعایت نکات ایمنی کیفیت محصوالت تولیدی را به طور عملی 

آزمایش کرد.
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هدف توانمندسازی 20: تهیة یک نمونه ماسک صورت به طور عملی

فعالیت   عملی 13
تهیة ماسک ژالتین

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، ماسک ژالتین را تهیه 
مقایسه  یکدیگر  با  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  کنید. سپس محصول 
شود. با بحث گروهی، بهترین ماسک ژالتین تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

نکته: می توان با رعایت نکات ایمنی کیفیت محصوالت تولیدی را به طور عملی 
آزمایش کرد.

هدف توانمندسازی 21: تهیة یک نمونه داروی گیاهی به طور عملی

در زمینة تهیة انواع دم کرده، جوشانده و سایر فراورده های دارویی تحقیق کنید تحقیق کنید       18
و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

پاسخ: روش و شرایط نگهداری فراورده های دارویی گیاهی به منظور جلوگیری 
و  تازه  به صورت  است. دم کرده ها  اهمّیت  آنها حائز  دارویی  از کاهش خواص 
نگهداری  به شرطی که در محل خنک  تا 48 ساعت  برای مصرف  جوشانده ها 
شوند، قابل مصرف هستند. تنتور و سایر فراورده ها، مانند شربت و اسانس به 
مدت چند ماه در ظرف های شیشه ای تیره و در محل خنک، و پمادها، کرم ها 
قابل  استاندارد  و  تیره رنگ  پالستیکی  یا  شیشه ای  ظرف های  در  کپسول ها  و 
باید به  نیاز ساخت فراورده های گیاهی  نگهداری هستند. تمامی وسایل مورد 
مدت 3۰  دقیقه در محلول استریل کننده قرار داده شوند و پس از آغشته شدن 

به محلول به دقت آبکشی شوند و در اون خشک شوند.
دم کرده ها: تهیة این فراوردۀ دارویی با استفاده از قسمت های ظریف و تازۀ اندام های 
گیاهی چون برگ، گل یا اجزای خشک و برداشت شده امکان پذیر است. آب در 
حال جوش را بردارید و به قوری یا فنجان دارای بخش های خردشدۀ مواد طبیعی 
گیاهی اضافه کنید و درپوش را بر آن قرار دهید. پس از 1۰  دقیقه، دم کرده آماده 
شده است. آن را صاف و میل کنید. این فراورده دارای یک یا چند گیاه به مقدار 
۲۰ گرم گیاه خشک )حجم یک قاشق مرباخوری حدود ۲ـ 3 گرم مادۀ خشک 
گیاهی است( یا 3۰ گرم گیاه تازه در ۵۰۰ میلی لیتر آب است که برای تهیه یک 

ُدز مصرفی به کار می رود. دم کرده ها به صورت سرد یا گرم نوشیده می شوند.
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جوشانده ها: تهیة جوشانده از اجزایی چون ریشه، پوست تنه، ترکه، میوه و بذر 
در مقایسه با روش دم کردنی مناسب تر است. در این روش ۲۰ گرم گیاه خشک یا 
4۰ گرم گیاه تازه )مخلوط چند گیاه( همراه با ۷۵۰ میلی لیتر آب سرد در داخل 
ظرفی ریخته می شود و آن را بر روی شعلة کم اجاق به مدت ۲۰ـ3۰ دقیقه قرار 
می دهند تا جوش بیاید و حجم مایع باقی ماندۀ درون ظرف به دو سوم حجم اولیه 
خود )۵۰۰ میلی لیتر( برسد. سپس جوشانده سرد و صاف شده را در داخل ظرف 
می کنند.  نگهداری  محل خنک  در  و  می ریزند  درپوش دار  و  مناسب  شیشه ای 
جوشانده ها به صورت سرد یا گرم میل می شوند و مقدار تهیه شده برای مصرف 
همان روز کفایت می کند. جوشانده ها و دم کرده ها را باید تازه و روزانه تهیه کرد.

تنتورها: در این روش با خیساندن مواد گیاهی طبیعی به نسبت یک قسمت و 
الکل اتیلیک پنج قسمت به صورت مخلوط )۵:1 ( تنتور تهیه می شود. ترکیبات 
فّعال گیاه به آسانی به وسیلة الکل استخراج می شوند، در نتیجه، اثربخشی تنتور 

نسبت به دم کردنی ها و جوشانده ها بیشتر می شود. 
نکته: از الکل های صنعتی چون الکل متیلیک یا الکل ایزوپروپیل موسوم به الکل 

چوب استفاده نکنید، زیرا بسیار سّمی هستند. 
برای تهیة تنتور ۲۰۰ گرم گیاه خشک یا 3۰۰ گرم گیاه تازه را خرد کنید و در 
ظرف های شیشه ای بزرگ دهان گشاد و تمیز قرار دهید. سپس الکل به آن اضافه 
کنید، به طوری که روی مواد گیاهی را بپوشاند. پس از قرار دادن درپوش ظرف، 
آن را به مدت چند دقیقه تکان دهید و سپس در محل خنک و تاریک به مدت 
1۰ـ 14 روز نگه دارید و یک روز در میان ظرف را تکان دهید. سپس فراورده را 
صاف کنید و مایع حاصل را در بطری های تمیز و شیشه ای تیره رنگ نگهداری 
کنید. خیساندن مواد گیاهی در الکل در دمای اتاق صورت گیرد و برای جلوگیری 
از اکسایش آنها بهتر است کمی مواد پاداکسنده مانند اسکوربیک اسید به کار برده 

شود. این فراورده ضمن سهولت مصرف تا مدت دو  سال قابل نگهداری است.
شربت ها: در برخی مواقع به جای دم کرده ها و جوشانده ها از شربت های ساخته شده 
را  یا شکر تصفیه نشده  این روش ۵۰۰  گرم عسل  استفاده می شود. در  تنتور  از 
در ۲۵۰  میلی لیتر آب مخلوط می کنند و به آرامی گرما می دهند تا تمامی شکر 
قسمت  سه  تا  یک  شدن،  سرد  از  پس  یابد.  قوام  مخلوط  و  شود  حل  عسل  و 
تنتور با سه قسمت شربت مخلوط می شود و در داخل بطری استریل با درپوش 
چوب پنبه ای ریخته می شود و در محل خنک نگهداری می کنند. تهیة شربت از 
مواد طبیعی گیاهی، شامل استخراج همة ترکیبات سلول زنده، بدون تغییر در 
آنها، در یک محلول آبی و کمی اسیدی است. البته، به دلیل پیچیدگی محتویات 
دارای  دست آمده  به  شربت  و  نیست  آسان  چندان  شربت ها  استخراج  سلول ها، 
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غلظت و چسبندگی زیادی خواهد بود که باید پاالیش شود. در ساخت شربت ها، 
از ترکیب نسبت های برابر دم کرده ها یا جوشانده های گیاهی به همراه عسل و شکر 
تصفیه نشده، به کمک گرما دادن به مدت طوالنی، استفاده می شود. ُدز قابل مصرف 

شربت ها ۵   ـ 1۰ میلی لیتر )1ـ ۲ قاشق مرباخوری( سه بار در روز است.
برای  طعم دهنده  یا  و  محافظت کننده  عامل  به عنوان  شکر  یا  عسل  از  نکته: 
قابل  پذیرش تر  شدن طعم نامطبوع داروهای گیاهی به ویژه برای اطفال استفاده 

می شود. 
کرم ها: در ساخت کرم ها، مخلوطی از روغن یا چربی )امولسیون( به همراه آب 
تهیه می شود. به این صورت که مادۀ امولسیون کننده را در یک ظرف شیشه ای 
نسوز )پیرکس( با گرمای غیرمستقیم ذوب کنید، سپس مقداری گلیسیرین، آب و 
مواد گیاهی ) به 1۵۰ گرم مادۀ امولسیون کننده، ۷۵ گرم گلیسیرین، 8۰  میلی لیتر 
آب و 3۰  گرم گیاه خشک یا ۷۵ گرم گیاه تازه اضافه می شود(، در هنگام هم زدن 
به آن اضافه کنید و به مدت سه ساعت به آرامی گرما دهید. سپس مخلوط حاصل 
را به آهستگی صاف کنید و به طور پیوسته هم بزنید تا به طور کامل سرد شود و 
قوام یابد. آنگاه با یک کاردک، در ظرف شیشه ای تیره رنگ و درپوش دار بریزید و 
در یخچال نگهدای کنید تا فاسد نشود. کرم ها به راحتی جذب پوست می شوند و 
افزون بر تعریق و تنفس پوست، سبب خنکی و نرمی آن می شوند. کرم ها در محل 

آسیب دیده روزانه ۲ـ 3 بار و با ماساژ آرام قابل مصرف هستند.
نکته: کرم ها از روغن ها و چربی ها سریع تر فاسد می شوند؛ بنابراین افزودن چند 

قطره تنتور »بنزویین« به عنوان نگهدارنده توصیه می شود.
پمادها: پمادها برخالف کرم ها، فاقد آب هستند. در تهیة پمادها، مقداری وازلین یا 
پارافین نرم )به کمک بخارپز( را در ظرف شیشه ای بریزید، سپس مواد گیاهی نرم 
یا خردشده را اضافه کنید و به طور مرتب در گرمای غیرمستقیم به آرامی هم بزنید 
)مخلوط ۵۰۰  گرم وازلین یا پارافین نرم با ۶۰  گرم گیاه خشک یا 1۵۰  گرم گیاه 
تازه از یک یا چند گیاه(. مواد گیاهی مخلوط و داغ شده )پماد مذاب( را با فشردن و 
صاف کردن )به کمک دستکش( بی درنگ درون ظرف های شیشه ای تمیز بریزید، 

پس از خنک شدن و گذاشتن درپوش، آنها را در یخچال نگهداری کنید.
که  پودرشده  یا  خشک  تازه،  گیاهی  مواد  از  مخلوطی  به  مرهم ها:  یا  ضمادها 
به طور مستقیم بر روی عضو آسیب دیدۀ بدن قرار می دهند، ضماد )مرهم( گفته 
می شود. ضمادها آرام بخش دردهای عصبیـ  عضالنی، رگ به رگ شدن، شکستگی 
استخوان ها و همچنین برای خارج ساختن چرک از زخم های عفونی یا سوختگی ها 
استفاده می شوند. در این روش مواد گیاهی را به مدت ۲ دقیقه به آهستگی گرما 
دهید و مایعات اضافی آن را با فشار دادن خارج کنید. سپس مقداری روغن روی 
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یا محل  به محل زخم  مواد گیاهی  از چسبیدن  )برای جلوگیری  بمالید  موضع 
آسیب دیده( و مواد گیاهی داغ یا گرم شده را روی آن قرار دهید و سپس به کمک 
باند یا گاز استریل، عضو آسیب دیده را به مدت 3  ساعت پانسمان کنید. مرهم 

تازه تهیه شده را دو تا سه ساعت به دفعات می توان به کار برد.
دم کرده ها،  چون  آبکی  گیاهی  مواد  روش ها،  این  در  کمپرس ها:  و  لوسیون 
یا تحریک های  التهابات  برای حمام کردن  تنتورهای رقیق شده  یا  جوشانده ها 
پوستی به عنوان لوسیون به کار برده می شوند )۵۰۰ میلی لیتر دم کرده، جوشانده 
و یا ۲۵ میلی لیتر تنتور در ۵۰۰ میلی لیتر آب به کار می رود(. کمپرس ها در 
واقع پارچة تمیز خیسانده شده در لوسیون ها هستند که به دو صورت گرم و 
برای بهبود درد،  این دو فراوردۀ گیاهی  سرد روی موضع قرار داده می شوند. 
هستند  مؤثر  بسیار  موضعی  صورت  به  تب  کاهش  و  سردرد  کوفتگی،  تورم، 
از  جلوگیری  برای  شوند.  تعویض  دفعات  به  باید  بهتر،  کارایی  به  منظور  و 
آغشته  پارچه  و  مالید  موضع  روی  روغن  کمی  می توان  کمپرس،  چسبندگی 
به لوسیون تازه را به خوبی آب گیری کرد و به مدت یک ساعت روی آن قرار 
داد. لوسیون ها در بطری های درپوش دار و استریل شده به مدت دو روز داخل 

یخچال، قابل نگهداری هستند.
تسکین  در  که  گیاهی  دارویی  فراورده های  دیگر  دارویی:  فراورده های  سایر 

موضعی مناسب هستند، عبارت اند از: 
  بخورها که در رفع ناراحتی های دستگاه تنفس مؤثرند. در تهیة آنها از یک 
لیتر آب جوشیده با ۵ ـ 1۰ قطره اسانس یا ۲۵ میلی لیتر دم کردۀ گیاهی 

استفاده می شود و به مدت ده دقیقه بخور می دهند. 
  دهان شویه و غرغره کن ها بر روی غشای مخاطی دهان و گلو آثار آرام بخشی 
دارند. دهان شویه ها از دم کرده یا جوشانده یا تنتور رقیق )۵ میلی لیتر در 

1۰۰ میلی لیتر آب داغ( ساخته می شوند. 
  شیاف ها برای درمان بیماری های دستگاه گوارشی و تناسلی مورد استفاده 

قرار می گیرند. 
  حمام های دارویی روشی مناسب برای تسکین دردهای دست و پا و گرفتگی 
یا  از رقیق  کردن ۵۰۰ میلی لیتر دم کرده  این منظور  سینوس هاست. برای 

ـ 1۰ قطره اسانس استفاده می شود.   ۵
استرس ها  یا  و  خفیف  دردهای  تسکین  برای  اسانس ها  یا  فّرار    روغن های 
مفید هستند. از آنجا که اسانس ها موجب تحریک پوستی می شوند، پیش از 
ـ 1۰ قطره اسانس در کمی روغن  مصرف باید به کمک روغن رقیق شوند، ۵ 

بادام برای ماساژ پوست، مفید است. 
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  روش خیساندن سرد برای مایعاتی است که با مخلوط مواد گیاهی در آب 
سرد به مدت یک شبانه روز آماده می شود. برای این منظور ۲۵ گرم مواد 
گیاهی در ۵۰۰ میلی لیتر آب سرد خیسانده شود و پس از یک شبانه روز 
آن را صاف کنید و سپس مصرف کنید. این روش تهیه در برخی مواد گیاهی 
که مادۀ مؤثر آنها بر اثر گرما تجزیه می شود)مانند دم کرده ها یا جوشانده  ها(

مناسب تر است. 
  آب تازۀ گیاهان )افشره ها( با دستگاه آب میوه گیری فشرده و صاف می شوند 

و به صورت خوراکی یا موضعی به کار برده می شوند.
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فیلم آموزشی تهیة داروهای گیاهی 
هنرآموزان محترم مطابق شیوه نامة فیلم آموزشی، فیلم تهیة داروهای گیاهی را 

برای هنرجویان نمایش دهند.

1  معمواٌل در سونای بخار از عصارۀ گیاه اکالیپتوس استفاده می شود. دلیل این 

کار را بیابید.
پاسخ: مطابق شکل زیر اکالیپتوس1 گیاهی همیشه  سبز است. از برگ اکالیپتوس 
درمان  در  برگ ها  این  می شود.  استفاده  سرفه  و  تب  عفونت ها،  درمان  برای 
عفونت های مجاری تنفسی، آسم، سل ریوی، رماتیسم، جوش ها، سوختگی ها، 
زخم ها و اسهال خونی با منشأ باکتریایی نیز کاربرد بسیار دارد. از عصارۀ اکالیپتوس 
در ساخت مواد بی حس کننده که در دندانپزشکی کاربرد دارند، استفاده می شود. 
در برخی کشورها از برگ اکالیپتوس به عنوان طعم دهندۀ غذا استفاده می شود و 
در صنایع عطرسازی، ساخت دهان شویه ها و خمیردندان ها، داروهای سرفه، مواد 

ضدعفونی کننده و ساخت کرم ها نیز از اکالیپتوس استفاده شده است.
مفید  سینوزیت  بهبود  و  تنفسی  مجرای  کردن  باز  برای  اکالیپتوس:  بخور 
است در ضمن بخور دادن با اکالیپتوس به پوست کمک می کند تا هر نوع 
مواد ناخالص، آلودگی ها، خاک و گرد و غبار از سوراخ های آن بیرون بیایند. 

2  خواص درمانی گیاه زعفران چیست؟

پاسخ: زعفران دارای مواد مغذی زیادی است که از بیماری های زیادی جلوگیری 
می کند. زعفران دارای روغنی است که برای سالمتی بدن مفید است. زعفران، 
بیماری  برای  داروی مناسب  به همین دلیل یک  بهتر می کند؛  را  خلق و خو 
افسردگی است. در طب سنتی به عنوان آرام بخش، مسّکن، ضداسپاسم و مقّوی 

تحقیق کنید       19

1. Eucalyptus
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معده مصرف می شود. در تغذیه به عنوان معطرکننده، طعم دهنده و رنگ کننده 
به کار می رود. زعفران باعث ایجاد رنگ زرد طالیی خوش رنگ، بوی مطبوع و 
مزه ای خوب، در غذاها می شود. با توجه به رنگ بسیار غلیظی که از زعفران تولید 

می شود، در صنایع آرایشی، داروسازی و قنادی از آن استفاده می شود.

3  خواص درمانی انواع چای )سیاه، سبز، ترش و سفید( را تهیه کنید.

پاسخ: چای ترش و خواص آن: چای ترش از گیاه رز چینی تهیه می شود که 
از گلبرگ و دانه های آن می توان به عنوان نوشیدنی استفاده کرد. چای ترش 
دارای رنگ قرمز پررنگ و طعم ترش است. نـوشیدنی ایـن گیاه کاهش دهندۀ 
فشارخون، خنک کنندۀ بدن، رقیق و تصفیه کنندۀ خون، کـنترل کنندۀ کلسترول 
خون، اختالالت کبدی و صفرایی و همچنین آرام بخشی مناسب است و برعکس 
چای سیاه که باعث دفع آهن می شود، چای ترش خود یکی از منابع غنی آهن 

به شمار می آید.

چای سفید و خواص آن: چای سفید پاداکسیدان هایی را فراهم می کند که 
با رادیکال های آزاد ترکیب می شوند و پیش از آن که فرصت کنند فعالیت 

تخریبی خود را انجام دهند، آنها را به طور امنی از بدن خارج می کند.
یکی دیگر از فواید چای سفید این است که به طور مؤثری به افزایش سوخت وساز 

بدن و در نتیجه به سوزاندن انرژی های اضافه در طول روز کمک می کند.
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چای سفید به طور طبیعی فشار خون را پایین می آورد و کمک می کند تا در 
برابر عوارض جانبی داروهای کاهندۀ فشار خون، در امان بود.

چای سیاه و خواص آن: چای سیاه نوشیدنی مفیدی برای تصفیة خون از 
راه ازدیاد ترشحات کلیوی است، به هضم غذا کمک می کند، سبب نشاط، 
بیداری و مانع خواب آلودگی می شود. چای سیاه خواص درمانی زیادی دارد 

که برخی از آنها عبارت اند از:
  پیشگیری، تسکین عالیم و تسریع بهبود سرماخوردگی و آنفوالنزا

  ضد عفونی کننده و پیشگیری از بوی بد دهان
  حفظ تعادل آب و الکترولیت های بدن

  رفع خستگی و اضطراب

چای سبز و خواص آن: خواص چای سبز عبارت اند از :
  پیشگیری و درمان سرطان

  جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی
  کاهش تری گلیسیرید

  کاهندۀ فشارخون
  داروی ضدپیری 

  کاهش وزن 
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  مانع بروز سرطان، افتادگی و چروک خوردن پوست 
  از بین بردن ورم مفاصل

  استحکام دندان ها و استخوان ها
  آرام بخش و ضد اضطراب

4  خواص درمانی گیاه کدو چیست؟

پاسخ: کدو از نظر طب قدیم ایران سرد و تر یعنی خنک کننده و مرطوب کننده 
است و از لحاظ شیمیایی بدن را بازی می کند. بنابراین مهم ترین غذا برای 

کسانی است که می خواهند وزن کم کنند.
1  تخم کدوی خام اثر دفع کرم روده دارد و چون سّمی نیست، کودکان نیز 

می توانند از آن استفاده کنند.
2   کدو دارای خاصیت ملین، مدر و رفع یبوست و رفع سوء  هاضمه است.

3   به اشخاصی که تب دارند، کدو می دهند تا تب آنها پایین بیاید.

4  کدو خون ساز است و برای استفاده از این خاصیت کدو باید آن را همراه 

با آب  غوره و یا سرکه در روغن زیتون پخت و مصرف کرد.
5  برای درمان گوش درد چند قطره آب کدو در گوش بچکانید.

6  پوست کدو را خشک کنید. خوردن آن در درمان بواسیر و خونریزی معده 

و روده مؤثر است.
7  تخم کدو درمان کنندۀ سرفه و برطرف کنندۀ اخالط خون است.

8  کدو و تخم کدو در پیشگیری سرطان ریه بسیار مؤثر است و اشخاص 

سیگاری و حتی آنهایی که با این اشخاص زندگی می کنند برای اینکه 
مریض نشوند باید از کدو استفاده کنند.
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فعالیت   عملی 14 تهیة دمنوش گل گاوزبان
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، دمنوش گل گاوزبان را 
تهیه کنید و pH آن را پیش و پس از افزودن آب لیمو اندازه گیری کنید. دلیل 
تغییرات pHهای مختلف را با توجه به میزان آب لیموی مصرفی بررسی کنید. 
سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. با 
بحث گروهی، بهترین دمنوش گل گاوزبان تولیدی، انتخاب شود و دلیل آن را 

مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان کیفیت محصوالت تولیدشده را به طور عملی آزمایش کرد.

تحقیقی در مورد خواص درمانی گیاه گل گاوزبان انجام دهید.
به شمار  اصلی  چرب  اسیدهای  منابع  غنی ترین  از  یکی  گاوزبان  گیاه  پاسخ: 
ـ  گاما  برای  شناخته شده  منبع  غنی ترین  به عنوان  آن  از  به طوری که  می رود. 

لینونیک اسید1 معرفی شده است. 

گاوزبان گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع ساقة آن تا ۶۰ سانتی متر می رسد. 
از  پوشیده شده  و  ساده  گیاه  این  برگ های  است.  خاردار  و  شیاردار  آن  ساقة 

تارهای خشن است. گل های آن به رنگ آبی، سفید و بنفش است.
1  گل گاو  زبان و برگ های آن تصفیه کنندۀ خون است.

2  آرام کنندۀ اعصاب است.

3  ادرارآور است.

تحقیق کنید       19

1. Gamma Linoenic Acid (GLA)
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فعالیت      عملی     15
تهیة عصاره های گیاهی

  با استفاده از انواع روش های تقطیر و استخراج که می شناسید، انواع عصاره های 
گیاهی گالب، نعنا و امثال آن را تهیه کنید.

کنید.  تهیه  را  آن  امثال  و  نعنا  گالب،  گیاهی  عصاره های  انواع  راهنمایی: 
سپس محصول فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
با بحث گروهی، بهترین عصارۀ تولیدشده، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
نکته: می توان با بررسی بو و طعم عصاره ها کیفیت محصوالت تولیدشده را 

به طور عملی آزمایش کرد.
  تحقیقی در مورد خواص درمانی انواع عصاره های گیاهی تهیه کنید.

پاسخ: به نظر می رسد که شروع تقطیر و استخراج رایحة گیاهان با تولید 
گالب از گل محمدی آغاز شده است و کم کم به مرحلة کنونی تولید صدها 
عرق های  رایج ترین  و  معروف ترین  از  یکی  است.  رسیده  گیاهی  عرق  نوع 
گیاهی موجود در بازار ایران، عرق نعنا است. از هرگیاهی مانند برگ نعنا، 
است،  اسانس  و  رایحه  دارای  که  زیره  یا  محمدی  گل  ریحان،  بیدمشک، 
می توان عرقیات گیاهی تولید کرد. برای تولید عرق گیاهی، ابتدا آب و مادۀ 
معّطر که همان گیاه است را می جوشانند. پس از تبخیر آب، عملیات سرد 
کردن بخار و تقطیر به صورت سنتی یا صنعتی انجام می شود و مایعی که 
با تقطیر به دست بیاید، همان آب معّطری است که ما ایرانی ها به آنها عرق 
گیاهی می گوییم. طی فرایند تبخیر و تقطیر، اسانس و رایحة گیاه داخل آب 
نفوذ می کند و در اصطالح علمی، آب معّطر مقّطر تولید می شود. این آب های 

معّطر مقّطر، عالوه بر طعم و رایحة خوب، خواصی هم برای بدن دارند.
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1 منظور از کود چیست؟ 

پاسخ: به هر نوع مادۀ معدنی یا آلی یا زیستی که دارای عناصر غذایی گیاهان 
است و باعث باال بردن حاصلخیزی خاک و همچنین افزایش عملکرد کّمی و 

کیفی محصول شود، کود اطالق می شود. 

2 به  طور کلی کودها به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟

پاسخ: شیمیایی، آلی و زیستی

3 کمپوست را تعریف کنید.

پاسخ: پسماندهای آلی تجزیه شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند. 
حیوانی  گیاهی،  بقایای  تجزیه  و  پوساندن  عمل  کردن  کمپوست  یا  پوسش 
و  فاضالب است که تحت شرایط خاص  لجن  و همچنین  زباله های شهری  یا 
از بهترین کودهای گیاهی  انجام می گیرد. کمپوست یکی  روش های گوناگون 
و تقویت کننده های طبیعی خاک است. مواد معدنی موجود در کمپوست، در 
حقیقت موادغذایی ریزاندامکانی هستند که خاک را در وضعیتی سالم و متعادل 
نگه می دارند. استفاده از کمپوست ساختار خاک را ارتقا می دهد، محتوای خاک 
را تقویت می کنند و سبب می شود خاک مدت زمان بیشتری بتواند آب را در 
خود نگه دارد. کمپوست قدرت باروری خاک را افزایش می دهد و کمک می کند 
ریشه های سالم در گیاه رشد کند. این کود همچنین برای کنترل فرسایش و 
ساخت زمین های مرطوب به عنوان پوشش به کار می رود. کمپوست همچنین 

با ماسه مخلوط می شود و برای زهکشی زمین به کار می رود.

4 نشانه های کمبود عنصر پتاسیم در گیاه چیست؟

را  کلروفیلی  جذب  و  فوتوسنتز  عمل  برگ ها  در  کافی  پتاسیم  وجود  پاسخ: 
بهبود می بخشد. همچنین در برگ ها به طوالنی شدن عمر آنها کمک می کند 
و میزان تعریق را در گیاه کاهش می دهد. بنابراین در دورۀ کم آبی از پژمردگی 
سریع گیاه جلوگیری می شود. پتاسیم در حالت فّعال اغلب در اثر شست وشو 
از دسترس گیاه خارج می شود و به آب های زهکشی می پیوندد. در نتیجه گیاه 
روبه رو  پتاسیم  با کمبود  و  بود  نخواهد  نیاز خود  پتاسیم مورد  تأمین  به  قادر 
می شود. کمبود پتاسیم فوراً به نشانه های قابل دیدن منجر نمی شود، بلکه ابتدا 
فقط کاهشی در میزان رشد ایجاد می شود. با ادامة کمبود یا شدیدتر شدن آن، 
زردی و سوختگی در برگ رخ می دهد. این نشانه ها معموالً در برگ های پیرتر 

پرسش های پایانی
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شروع می شود، زیرا این برگ ها یون پتاسیم را در اختیار برگ های جوان تر قرار 
می دهند. در اغلب گونه های گیاهی زردی و سوختگی از حاشیه و نوک برگ ها 
شروع می شود. گیاهانی که کمبود پتاسیم دارند، معموالً شادابی کمتری دارند 
بنابراین مقاومت به خشکی  و در شرایط کم آبی به سهولت پژمرده می شوند؛ 
در آنها ضعیف است و همچنین حساسیت بیشتری نسبت به شوری، آسیب در 

سرما و حملة بیماری های قارچی نشان می دهند.

5 میزان کف در شوینده ها به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: به مقدار مصرف مواد کف زا. عوامل کف زا در شوینده ها مثل سولفونیک اسید 
و تکزاپن

6 چند مورد از سطوح آب گریزی را که می شناسید، نام ببرید.

پاسخ: سطح پر بعضی از پرندگان، سطح پوست بعضی جانوران، سطح بعضی 
سطوح پلیمری صنعتی یا طبیعی

7 آنزیم چیست؟ نقش آنزیم در قدرت پاک کنندگی یک شوینده را توضیح دهید.

آنزیم ها هستند که خاصیت  از عوامل کمکی مهم در شوینده ها،  یکی  پاسخ: 
می شوند.  استفاده  پودرهای شوینده  در  اغلب  و  دارند  لکه بری  و  نرم کنندگی 
پروتئینی  ساختار  اغلب  و  هستند  زیستی  فرایندهای  کاتالیزگرهای  آنزیم ها، 
دارند. آنزیم ها باعث کاهش انرژی فعال سازی یک واکنش زیستی می شوند و 

معموالً توانایی حذف لکه ها را در فرایند شست وشو فراهم می آورند.

8  آیا با افزایش درصد آنزیم در شوینده ها، می توان قدرت پاک کنندگی شوینده 

را باال برد؟
پاسخ: خیر

9 آیا یک شوینده می تواند خاصیت خورندگی داشته باشد؟

پاسخ: یک شوینده که pH آن تنظیم نشده است و باالتر یا پایین تر از حد مجاز 
است، می تواند خورنده یا تخریب کنندۀ ساختار پارچه یا سطح اجسام باشد.

10 داروها از چند قسمت تشکیل شده اند؟

پاسخ: هر دارو از دو قسمت تشکیل شده است: 1ـ مادۀ مؤثر ۲ـ مواد حامل یا 
کمکی.

مهم ترین مادۀ تشکیل دهندۀ دارو، مادۀ مؤثر است که خواص درمانی را در آن 
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دارو دارد. مواد حامل، کمکی یا جانبی موادی کم و بیش خنثی هستند که به 
مواد دارویی اضافه می شوند تا به آنها قوام و شکل ببخشند و معموالً خواص 
بازکننده،  یا رقیق کننده،  پرکننده  ندارند. مواد جانبی می توانند نقش  درمانی 

چسباننده، مواد جاذب و طعم دهنده داشته باشند.

11  داروها از نظر منشأ به چند دسته طبقه بندی می شوند؟

پاسخ: داروها از نظر منشأ به سه گروه طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی تقسیم بندی 
می شوند.

12  داروهای شیمیایی چه موادی هستند؟

پاسخ: داروهای شیمیایی به موادی گفته می شود که برای درمان و تشخیص 
بیماری و پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد موجود زنده اثر گذارد. 
داروهای شیمیایی توسط واکنش های شیمیایی ساخته می شوند و در طبیعت 
وجود ندارند. این داروها ممکن است به صورت خوراکی )قرص و شربت(، مالیدنی 

)پماد و قطره(، استنشاقی )از راه تنفس( و یا تزریقی )آمپول( مصرف شوند.

13 نقش النولین و گلیسیرین در تهیة کرم چیست؟

و  نرم  سبب  تنها  نه  گلیسیرین،  و  النولین  نظیر  نرم کننده هایی  پاسخ: 
مرطوب  شدن پوست می شوند، بلکه در روی پوست ایجاد یک الیه می کنند که 

از تبخیر آب پوست جلوگیری می کند.

14 قرار گرفتن بیش ازحد در تابش مستقیم نور خورشید چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ: قرارگرفتن در معرض تابش بیش از اندازۀ نور خورشید به آفتاب سوختگی 
و به طور مزمن به پیری زودرس پوست و سرطان منجر می شود.
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شرح کار: 
چگونگی استفاده از تجهیزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد.

هنگام کار مراقب باشد که وسایل صدمه نبیند. پس از انجام دادن کار، وسایل را تمیز و سالم در حالت اولیه 
قرار دهد.

استاندارد عملکرد:
تهیة چند نمونه کود، آفت کش، شوینده و محصول دارویی طبق دستورکار

شاخص ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام کار
 انجام دادن کار طبق دستور کار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 
شرایط مکان: آزمایشگاه / کارگاه  

شرایط دستگاه: آماده به کار               
زمان: یک جلسة آموزشی

ابزار و تجهیزات:  وسایل ایمنی شخصی و تجهیزات آزمایشگاهی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تهیة چند نمونه مادۀ کشاورزی1

1تهیة چند نمونه شوینده۲

۲تهیة چند نمونه دارو3

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

1  ایمنی: انجام دادن کارکارگاهي 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 کار بدون ریخت و پاش
4  شایستگی های غیر فنی: 

1ـ اخالق حرفه اي 
۲ـ مدیریت منابع 

3ـ محاسبه و کاربست ریاضي 
5  مستندسازي: گزارش نویسي 

۲

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

کشاورزی،  صنایع  در  عملیات  انجام  شایستگی  ارزشیابی 
بهداشتی و دارویی
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فصل 5

عملّیات در صنایع پتروشیمی
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مقدمه
مختلف  واحدهای  شیمیایی،  صنایع  کلی  مفاهیم  با  هنرجویان  پودمان  این  در 
در  بسپارها  کاربرد  همچنین  و  بسپارش  مختلف  روش های  بسپارها،  پتروشیمی، 
در  موجود  تجهیزات  و  امکانات  فراخور  به  سپس  می شوند.  آشنا  مختلف  صنایع 
اجرا آورده شده است. همچنین در  قابل  فعالیت های عملی ساده و  هنرستان ها، 
این پودمان استفادۀ هم زمان از فیلم های آموزشی با مطالب درسی پیش بینی شده 
است. با توجه به اینکه بازدید از مراکز صنعتی مرتبط با هر دستگاه و فرایند، تأثیر 
بسزایی در امر یادگیری دارد، از هنرآموزان محترم درخواست می شود که در این 

راستا نیز بازدیدهای خواسته شده را انجام دهند.
تدریس این پودمان به دو صورت عملی و نظری پیش بینی شده است. از آنجا که 
هدف، ارتباط قوی تر هنرجو با محصوالت بسپاری است، فعالیت های مختلفی در این 
پودمان پیش بینی شده است. اغلب فعالیت های این پودمان به صورت گروهی در نظر 
گرفته شده است. بنابراین الزم است که هنرآموزان محترم با تقسیم بندی هنرجویان 
کالس به گروه های مختلف 3 تا 4 نفره و با آموزش و راهنمایی های دقیق گروه های 
یادگیری مشارکت مؤثر داشته  و  یاددهی  فرایند  به طور مستقیم در  دانش آموزی، 
باشند. همچنین هنرآموزان گرامی توجه داشته باشند که در فرصت های یادگیری 
پیش بینی شده به شایستگی های غیرفنی این واحد یادگیری مانند   اخالق حرفه ای 
)وقت شناسی، حضور منظم و به موقع، انجام دادن وظایف و کارهای محّول پیروی از 
قوانین کارگاهی، کار گروهی )حضور فّعال در فعالیت های گروهی، انجام دادن کارها 
و وظایف محّول( و مستندسازی )گزارش نویسی فعالیت های کارگاهی( توجه ویژه 

داشته باشند.

هدف توانمندسازی 1: بیان چگونگي پیدایش نفت خام با كمك تصویر
راهنمایی: پیش از شروع این پودمان با طرح این پرسش که »نفت چیست و چه 
فراورده هایی از آن به دست می آید؟« به بحث گروهی در مورد نفت و فراورده های 

به دست آمده از آن پرداخته شود. 

هدف توانمندسازی2: توضیح گاز طبیعي با كمك نمایش فیلم آموزشي
راهنمایی: با بحث گروهی، به اهمّیت گاز طبیعی در پیشرفت یک کشور پرداخته 

شود.

مرحلۀ 1: پااليش نفت و گاز و پتروشيمي
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فیلم آموزشی پاالیش گاز طبیعي و شیرین سازي
هنرآموزان محترم مطابق شیوه نامة فیلم آموزشی، فیلم پاالیش گاز طبیعي و 

شیرین سازي را برای هنرجویان نمایش دهند.

هدف توانمندسازی 3: معرفي صنایع پتروشیمي با كمك تصویر و تحقیق

برای باال بردن عدد اکتان چه افزودنی هایی به بنزین اضافه می شود؟ 
پاسخ: هرچه میزان عدد اکتان بنزین باالتر باشد، موتور قادر است قدرت بیشتری 
تولید کند. سطح باالی عدد اکتان بنزین، میزان فشرده سازی را در عملیات سوختن 
افزایش می دهد و از این رو در بهبود عملکرد خودرو نقش مؤثری ایفا می کند. در 

کشور ما عدد اکتان بنزین معمولی 87 و عدد اکتان بنزین سوپر 95 است.
برای باال  بردن عدد اکتان معموالً افزودنی های مختلفی مانند ترکیبات اکسیژن دار، 
ترکیبات فلزی و هیدروکربن ها استفاده می شوند. رایج ترین ترکیب افزودنی برای 
باال بردن عدد اکتان بنزین ترکیب تترا اتیل سرب است که به علت پیامدهای 
ایران  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  در  آن  از  استفاده  ترکیب،  این  زیان آور 
اغلب  اتیل سرب  تترا  جایگزینی  برای  معرفی شده  ترکیبات  است.  شده  ممنوع 
گران قیمت تر از آن هستند و هر کدام مشکالت خاص خود را دارند؛ برای مثال، 
ترکیب متیل ترسیوبوتیل اتر )MTBE( به عنوان جایگزین تترااتیل سرب برای باال 
زیادی  به مقدار  اینکه  بر  ترکیب عالوه  این  استفاده می شود.  اکتان  بردن عدد 
با  بنزین جدا می شود و  از  تا 15 درصد( به راحتی  استفاده می شود )حدود 10 
نفوذ به آب های سطحی باعث آلودگی آنها می شوند. فروسین که در ساختار خود 
حاوی آهن است، به عنوان جایگزین دیگری برای باال بردن عدد اکتان استفاده 
می شود. این ترکیب باعث ایجاد رسوب آهن اکسید در شمع خودروها می شود. 
اتانول هم برای باال بردن عدد اکتان استفاده می شود که به علت فّراریت باال و 
ندارد. متیل سیکلوپنتادی ان ایل منگنز تری کربنیل  اقتصادی  زیاد صرفة  قیمت 
)MTT( مناسب ترین و به صرفه ترین جایگزین تترا اتیل سرب است که استفاده 
می شود. اما این ترکیب هم بدون ایراد نیست و پس از طی مسافت های زیاد )بین 
20 تا 30 کیلومتر( باعث تشکیل رسوب قرمزرنگ منگنزاکسید بر روی کاتالیزگر 
اگزوز خودرو می شود. همچنین برخی از هیدروکربن هایی مانند: تولوئن، زایلن 
و بنزن در افزایش عدد اکتان سوخت ها مؤثر هستند. این مواد شیمیایی بسیار 

سرطان زا هستند و به راحتی از راه پوست جذب می شوند. 

تحقیق كنید 1
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هدف توانمندسازی4: انجام دادن تقطیر نفت خام به طور عملي

هدف توانمندسازی 5: تعریف بسپار و پیشینة آن با كمك تصویر
راهنمایی: پیش از شروع مبحث بسپارها با طرح پرسش »بسپار چیست؟ و چند 
نمونه بسپار را نام ببرید.«  ، از هنرجویان خواسته شود که چند نمونه بسپار را که 
هر روز با آنها سروکار دارند، نام ببرند. در ادامه، به بحث گروهی در مورد بسپارها 

و اهّمیت آنها در زندگی روزمرۀ انسان ها پرداخته شود.

هدف توانمندسازی 6: شرح انواع بسپار با كمك تصویر
راهنمایی: پس از معرفی بسپارها، گستردگی و انواع آنها توضیح داده شود.

تقطیر ASTM نفت خام فعالیت   عملی 1
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، تقطیر نفت خام به روش 
ASTM را انجام دهید و نمودار حاصل از نتایج را رسم کنید. سپس نمودارهای 
با  با یکدیگر مقایسه شود.  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  از  حاصل شده 
بحث گروهی، بهترین نمودار انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان 

گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
به طور  را  تولیدشده  محصوالت  کیفیت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 

عملی آزمایش کرد.

مرحلۀ 2:  تهيۀ بسپارها
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واکنش بسپارش پلی اتیلن و پلی پروپیلن را از تک پارهای مربوط بنویسید.
پاسخ:

بسپارش اتیلن و پروپیلن اغلب در فشار و دمای باال و با ساز   و   کار رادیکالی تولید 
می شود. البته در صنعت پتروشیمی برای تهیة پلی اتیلن و پلی پروپیلن از کاتالیزگرهای 
زیگلرـ  ناتا )70 تا 90 درجة سلسیوس و فشار 2 تا 12 بار( و کاتالیزگرهای متالوسن 

)ترکیبات آلی فلزی( استفاده می شود.

پرسش 1

هدف توانمندسازی 7: شرح انواع بسپارش با كمك فرمول، تصویر، پرسش، 
فیلم آموزشي و تحقیق

كاتالیزگر

كاتالیزگر

 دما و فشار

 دما و فشار

اتیلن
پلی اتیلن

پروپیلن پلی پروپیلن

در نام گذاری نایلون 6  ـ6 اعداد به کاررفته نشان دهنده چیست؟
کربن های  تعداد  به  چپ  سمت  عدد  )نایلون(  پلی آمیدها  نام گذاری  در  پاسخ: 
دی آمین و عدد سمت راست به تعداد کربن های دی اسید یا دی آسیل کلرید اولیه 

اشاره می کند. 

تحقیق كنید 2
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هدف توانمندسازی 8: تعیین حّلل مناسب براي بسپارهاي مختلف به  طور 
عملي

نایلون 6 یکی دیگر از انواع نایلون ها است و شباهت زیادی به نایلون 6  ـ6 دارد. 
ولی تهیة نایلون 6 از نایلون6  ـ6 متفاوت است. 

نایلون 6 از یک نوع تک پار به نام کاپروالکتام ساخته می شود. نایلون 6 از طریق 
گرما دادن کاپروالکتام در دمای باال و به همراه وارد کردن 5 تا 10 درصد آب تهیه 
می شود. در حضور آب حلقة کاپروالکتام باز می شود و آمینواسید خطی را به وجود 

می آورد. در مرحلة آخر با حذف آب نایلون  6 تهیه می شود.

تهّیة نایلون 6 ـ6فیلم آموزشی
هنرآموزان محترم مطابق شیوه نامة فیلم آموزشی، فیلم تهّیة نایلون 6 ـ6 را برای 

هنرجویان نمایش دهند.
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فعالیت عملی2 تعیین حّلل مناسب برای بسپارها
مختلف  در حاّلل های  آن  سازندۀ  بسپار  ماهیت  اساس  بر  مختلف  مواد  پاسخ: 
رفتارهای متفاوتی نشان می دهند. جدول زیر نشان دهندۀ حل پذیری چند بسپار 

رایج در حاّلل های مختلف است. 

بسپار

حّلل

ان
ور

روف
ید

راه
تت

رم
روف

كل

ید
 آم

رم
ل ف

متی
ی 

د

ها
ن 

ایل
، ز

ئن
ولو

ت

ول
تان

م

ول
تان

ا

ب
آ

---++++پلی استیرن

---++++پلی متیل متاکریالت

------+پلی وینیل کلرید

---+-++پلی بوتیل آکریالت

---+-++پلی وینیل استات

---++++پلی کاپروالکتون

---+--+پلی بوتادی اِن

-----+-پلی اتیلن ترفتاالت

---+---پلی پروپیلن

---+---پلی اتیلن

- : حل نمی شود و + : حل می شود.
براي  مناسب  حاّلل  درسی،  کتاب  در  گفته شده  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
گروه های  فعالیت  از  حاصل  نتایج  سپس  کنید.  تعیین  را  مختلف  بسپارهاي 
نتیجه،  بهترین  گروهی،  بحث  با  شود.  مقایسه  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف 
انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد 

تشویق بیشتر قرار گیرد.
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چرا دمای ذوب بسپار نایلون 6  ـ6 باال است؟بحث گروهی 1
پاسخ: نایلون 6  ـ6 حاوی گروه های قطبی زیادی است که توانایی ایجاد پیوندهای 
هیدروژنی بسیاری را دارد. تعداد بسیار زیاد پیوندهای هیدروژنی، باعث افزایش 

دمای ذوب بسپار نایلون 6  ـ6 می شود.

هدف توانمندسازی 9: تعیین نوع بسپار به طور عملي

فعالیت عملی  3
تعیین نوع بسپار از طریق آزمون شعله

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، با توجه به نوع سوختن، 
رنگ شعله، با دود یا بدون دود سوختن هر ماده و جدول 4، نوع بسپار به کار 

رفته مشخص شود. 

دود  با  پلی اتیلن ترفتاالت همراه  و  پلی استایرن  مانند  بسپارهایی  چرا سوختن 
است؟

پاسخ: دوده مخلوط کربن و مواد آلی دیگر است که از سوختن ناقص هیدروکربن های 
سیرنشده تولید می شود. زمانی که هیدروکربن های سیرنشده با اکسیژن ناکافی 
بنابراین  می آید.  به وجود  فرعی  فراوردۀ  عنوان  به  دوده  ناقص می سوزند،  به طور 
و  می سوزند  زرد  ـ  آبی  رنگ  با  هستند،  سیرشده  هیدروکربن های  که  آلکان ها 
تولید دوده ندارند. از طرف دیگر پلی استایرن و پلی اتیلن ترفتاالت در ساختار خود 

حلقه های آروماتیک دارند و در زمان سوختن، دوده زیادی تولید می کنند. 

تحقیق كنید 3
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هدف توانمندسازی 10: تهیة یك نمونه بسپار به طور عملي

هدف توانمندسازی 11: مقایسه انواع بسپار به طور عملي

فعالیت عملی4 تهیة بسپار اوره فرمالدهید
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، بسپار اوره فرمالدهید تهیه 
شود. سپس بسپار اوره فرمالدهید تولید شده از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی 
با یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین محصول انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

به طور  را  تولیدشده  محصوالت  کیفیت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 
عملی آزمایش کرد.

هدف توانمندسازی 12: معرفي پلستیك ها با كمك تصویر، تحقیق و فرمول

فعالیت عملی5 مقایسة بسپارهای گرمانرم و گرماسخت
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، انواع بسپارهای ضایعاتی را 
مورد آزمایش قرار دهید و با توجه به آنها، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

1  سه گونه پلی اتیلن )سنگین، سبک و سبک خطی( که در متن اشاره شد، چه 

تفاوت های ساختاری باهم دارند؟
پاسخ: 

تفاوت انواع پلی اتیلن در درجه شاخه ای شدن، جرم مولکولی و توزیع آن است.

HDPE : دارای مقاومت به ضربه بیشتر است و از نظر شیمیایی ساختار یکسانی دارد.

تحقیق كنید 4

اتیلن

پلی اتیلن سبك یا شاخه ای
LDPE (Low Density PE) or Branched Pe

پلی اتیلن خطی یا سنگین
HDPE (High Density PE) or linear PE

پلی اتیلن خطی با چگالی پایین
LLDPE (Linear Low Density PE)
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برای مصون بودن از خطرات تک پارها، شما چه راهکاری ارائه می دهید؟
کاربرد ماسک های شیمیایی، دستکش های  و  از تک پارها  استفاده کمتر  پاسخ: 
مخصوص و کار کردن در محیط هایی که دارای تهویه مناسب )هودهای شیمیایی( 

هستند.

پرسش 2

نام آیوپاک و فرمول مولکولی استایرن چیست؟
پاسخ: وینیل بنزن

تحقیق كنید 5

LDPE : نوع خطی پلی اتیلن است و از نظر ساختار شیمیایی با HDPE یکسان 
است.  LDPE دارای شاخة جانبی بیشتری است و بنابراین انعطاف پذیری بیشتری 

دارد.
LLDPE : با افزودن تکپارهایی مانند 1- بوتن به تکپارهای PE تهیه می شود. 
این امر باعث افزایش زنجیر شاخه ای کوتاه به بسپار می شود و شاخه های بلند 

را محدود می کند.

2  تکپار پلی اتیلن در کدام بخش از صنایع نفت تهّیه می شود؟

پاسخ: تکپار پلی اتیلن از طریق گاز اتان موجود در گاز طبیعی پاالیشگاه ها و یا 
از برش نفتا یا گازوئیل مشتق شده از نفت خام به دست می آید.
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واکنش بسپارش استایرن را بنویسید.
پاسخ:

پرسش 3

بحث گروهی 2 ویژگی های استفاده از ظروف غذاخوری بسپاری، فلزی و شیشه ای را با یکدیگر 
مقایسه کنید.

پاسخ: ظروف بسپاری از نظر وزنی سبک اند و به راحتی قابل جابه جایی هستند، 
اما ظروف شیشه ای و فلزی سنگین هستند و همچنین در اثر ضربه و برخورد 
به راحتی می شکنند و تغییر شکل می دهند. تهیه و بازیافت ظروف پالستیکی 
طرح های  و  رنگ ها  در  پالستیکی  ظروف  تهیة  است.  کم هزینه تر  و  راحت تر 

متفاوت نسبت به ظروف فلزی و شیشه ای راحت تر است. 

فرمول مولکولی پلی وینیل کلرید چیست؟
پاسخ: پلی وینیل کلرید

تحقیق كنید 6
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واکنش بسپارش وینیل کلرید را بنویسید.
پاسخ:

پرسش 4

وینیل كلریدپلی وینیل كلرید

آغازگر

جدول زیر را کامل کنید؟

كاربردهانام و ساختار بسپارنام و ساختار تك پار

پلی وینیل کلریدوینیل کلرید
سقف های کاذب
لوله های فاضالب

پلی پروپیلنپروپیلن
لوله آب

سرنگ های یک بار مصرف

پلی وینیل استاتوینیل استات

چسب چوب 
تهیة رنگ ها و جوهرها

پلی استایرناستایرن

ظروف یک بار مصرف
تهیة یونولیت

پلی تترافلوئورو اتیلن )تفلون(تترافلوئورو اتیلن 

ظروف آشپزخانه 
نوارهای تفلون در لوله کشی آب

خود را 
بیازمایید

H CI

H H

H n

H

CH

H

۳

H O

OH C۳

H H

H n

H H

H

H H

F n

F

F

F F

F

F

F
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هدف توانمندسازی 13: معرفي الستیك ها و الیاف با كمك تصویر و نمایش 
فیلم

هدف توانمندسازی 14: تهیة یك نمونه الیاف به طور عملي

دستکش  نهایی  محصول  به  رسیدن  برای  طبیعی  مورد الستیک  در  تحقیقی 
التکس انجام دهید و نتیجه را در کالس ارائه کنید.

راهنمایی: هنرجویان این تحقیق را به صورت گروهی انجام دهند و هنگام بحث 
درکالس به نقش طبیعت در بهبود زندگی انسان اشاره شود.

تحقیق كنید 7

سه کاربرد متفاوت الیاف طبیعی و مصنوعی را نام ببرید؟ 
پاسخ: از جمله کاربردهای الیاف طبیعی می توان به تهیة پارچه های کتان، فرش های 
ابریشمی و طناب های تهیه شده از جنس پنبه و یا از پشم دام ها اشاره کرد. از الیاف 
مصنوعی نیز در تهیة پارچه های پلی استری، فرش ها و پتوهای پلی استری، نخ های 

نایلونی و طناب های پالستیکی استفاده می شود.

پرسش 5

فیلم آموزشی طرز تهّیة الیاف
برای  را  الیاف  تهّیة  فیلم  آموزشی،  فیلم  شیوه نامة  مطابق  محترم  هنرآموزان 

هنرجویان نمایش دهند.

فعالیت عملی 6 ساخت الیاف ریون از پنبه
مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، الیاف ریون از پنبه تهیه شود. سپس 
با  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  از  تغییر حاصل  بدون  تولید  ریون  الیاف 
یکدیگر مقایسه شود. با بحث گروهی، بهترین محصول، انتخاب شود و دلیل آن 
را مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

به طور  را  تولیدشده  محصوالت  کیفیت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 
عملی آزمایش کرد.
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هدف توانمندسازی 15: معرفي چسب و انواع آن، با كمك تصویر و تحقیق

روش تهّیة الیاف ریون از پنبهفیلم آموزشی
هنرآموزان محترم مطابق شیوه نامة فیلم آموزشی، فیلم تهّیة الیاف ریون از پنبه 

را برای هنرجویان نمایش دهند.

مرحلۀ 3: تهيۀ چسب ها

چند نمونه از کاربردهای متفاوت چسب های مصنوعی را نام ببرید.
پاسخ: چسب های سیلیکونی در چسباندن قطعات شیشه ای آکواریوم، چسب های 
پی وی سی در لوله کشی ساختمان، چسب سنگ و کاشی، چسب فلز، چسب های 

کاغذ و غیره.

پرسش 6

فعالیت عملی  7
تهیة چسب گیاهی

راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، با صمغ های مختلف، انواع 
از فعالیت  تولیدی حاصل  چسب گیاهی تهیه کنید. سپس چسب های گیاهی 
بهترین  گروهی،  بحث  با  مقایسه شود.  یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های 
هنرجویی  گروه  پایان  در  کنید.  مشخص  را  آن  علت  و  شود  انتخاب  محصول، 

منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
به طور  را  تولیدشده  ایمنی کیفیت محصوالت  نکات  رعایت  با  نکته: می توان 

عملی آزمایش کرد.

دربارۀ چسبندگی، شش نظریه وجود دارد که عبارت اند از: نظریة جذب فیزیکی، 
نظریة جذب شیمیایی، نظریة الکترواستاتیک، نظریة نفوذ، نظریة پیوند چسبندگی 
مکانیکی و نظریة الیه مرزی ضعیف. به صورت گروهی دربارۀ هر نظریه گزارشی 

ارائه دهید. 
پاسخ:

نظریة جذب فیزیکی: جذب فیزیکی شامل نیروهای واندروالسی در بین سطوح 
است که دربرگیرندۀ جاذبه های بین دو قطبی های دائم و دو قطبی های القایی 

و نیروهای الندن است.
بر اساس  مورد چسبندگی،  در  شیمیایی  پیوند  نظریة  نظریة جذب شیمیایی: 

تحقیق كنید 8
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تشکیل پیوندهای کوواالنسی، یونی و هیدروژنی بین سطوح و چسب است. این 
پیوندها از طریق واکنش میان گروه های عاملی چسب و گروه های عاملی موجود 

در سطوح صورت می گیرد.
نظریة نفوذ: نظریة نفوذ این دیدگاه را مطرح می کند که بسپارها هنگام تماس 
ممکن است در همدیگر نفوذ کنند؛ بنابراین مرز درونی، سرانجام برداشته می شود 

و نفوذ بسپارها در صورتی اتفاق می افتد که زنجیرها متحرک و سازگار باشند. 

نظریة الکترواستاتیك: نظریة الکترواستاتیک از این طرح سرچشمه گرفته است 
که وقتی دو فلز در تماس با یکدیگر هستند، الکترون ها از یکی به دیگری منتقل 
می شوند و بنابراین یک الیة مضاعف الکتریکی تشکیل می شود که نیروی جذب 
را نشان می دهد. نظر به اینکه بسپارها، نارسانا هستند، مشکل به نظر می رسد 

این نظریه برای چسب ها کاربرد داشته باشد.

نظریة مکانیکی: اگر سطح جسم ناهموار باشد، ممکن است چسب پیش از سخت 
شدن وارد ناهمواری ها شود و اتصال مکانیکی را در پی داشته باشد. این نظریه 
بیشتر در مورد مواد متخلخل از قبیل الیاف نساجی و چوب کاربرد پیدا می کند. 

پیوندهای  تمیز،  می کند سطوح  پیشنهاد  نظریه  این  نظریة الیه مرزی ضعیف: 
یا  روغن  زنگ،  قبیل  از  آلودگی ها  برخی  اما  ایجاد می کنند،  با چسب  قوی تری 
ایجاد می کند که چسبندگی ضعیفی دارد. همة آلودگی ها، الیه  گریس الیه ای 
مرزی ضعیف تشکیل نمی دهند، زیرا در برخی حالت ها در چسب حل خواهند شد.
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هدف توانمندسازی 16: تهیة چند نمونه چسب به طور عملي

چگونه با مواد ارزان یک چسب خیلی قوی تهیه کنیم؟فعالیت عملی  8
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، چسب قوی تهیه شود. 
یکدیگر  با  هنرجویی  مختلف  گروه های  فعالیت  از  حاصل شده  چسب  سپس 
را  آن  دلیل  و  شود  انتخاب  محصول،  بهترین  گروهی،  بحث  با  شود.  مقایسه 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.

به طور  را  تولیدشده  محصوالت  کیفیت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 
عملی آزمایش کرد.

با توجه به اینکه در باال روش ساخت نوعی از چسب از یونولیت نشان داده شده بحث گروهی 3
است، به نظر شما یونولیت چیست؟

پاسخ: یونولیت نام تجاری پلی استیرن انبساطی1 یا EPS است. در بسیاری از 
کشورهای آمریکا شمالی این محصول با نام استایروفوم2 شناخته می شود. یونولیت 
ماده ای سبک و متخلخل و معموالً سفیدرنگ است که در بسته بندی و عایق کاری 
و  صدا  رطوبت،  عایق  و  است  پتروشیمی  محصوالت  از  یونولیت  دارد.  کاربرد 
الکتریکی،  ابزار حساس  بسته بندی  عایق سازی،  برای  ترکیب  این  از  است.  دما 
امکان  تاکنون عمالً  استفاده می شود.  و ساخت یخدان  مکانیکی  و  الکترونیکی 
بازیافت یونولیت وجود نداشته  است. چون پلی استایرن بازیافت شده همواره آلوده 
است. اما یک مخترع جوان موفق به تبدیل یونولیت به کربن فعال شد که در 

بسیاری از صافی های آب امروزی استفاده می شود. 

1. Expanded Polystyrene
2. Styrofoam

فعالیت عملی  9
 PVC تهیة چسب

تهیه   PVC چسب  درسی،  کتاب  در  گفته شده  کار  روش  مطابق  راهنمایی: 
شود. سپس چسب حاصل شده از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر 
را  آن  دلیل  و  شود  انتخاب  محصول،  بهترین  گروهی،  بحث  با  شود.  مقایسه 
مشخص کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
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هدف توانمندسازی 17: اتصال قطعات توسط چسب به طور عملي

چرا در قوطی باید بسته شود؟ 
پاسخ: برای جلوگیری از خروج حاّلل های استفاده شده. 

به طور  را  تولیدشده  کیفیت محصوالت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 
عملی آزمایش کرد.

پرسش 7

هدف توانمندسازی 18: شرح كامپوزیت ها با كمك تصویر و تحقیق
راهنمایی: با کمک تصویر و پیشینة ذهنی هنرجویان، کامپوزیت ها مرور شوند.

هدف توانمندسازی 19: تهیة یك نمونه كامپوزیت به طور عملي

فعالیت عملی 10 چسباندن قطعات PVC با چسب تهیه شده
 PVC راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، چسباندن قطعات
مقایسه  یکدیگر  با  فعالیت گروه های مختلف هنرجویی  انجام دهید. سپس  را 
شود. با بحث گروهی، بهترین چسبندگی، انتخاب شود و علت آن را مشخص 

کنید. در پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
به طور  را  تولیدشده  کیفیت محصوالت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 

عملی آزمایش کرد.

فاز زمینه و فاز تقویت کننده در هر کدام از کامپوزیت های زیر کدام است؟
کاهگل، مالت و بدنة قایق ها

پاسخ: كاهگل: فاز زمینه در کاهگل، گل است و فاز تقویت کننده کاه است.
ملت: فاز زمینه در مالت، سیمان است و فاز تقویت کننده شن است.

فاز  و  است  پلی استر  رزین  قایق،  بدنة  کامپوزیت  در  زمینه  فاز  قایق:  بدنة 
تقویت کننده الیاف شیشه است.

تحقیق كنید 9
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تهیة كاهگل از مواد اولیه در دسترس و كاربرد آنفعالیت عملی 11
راهنمایی: مطابق روش کار گفته شده در کتاب درسی، کاهگل تهیه شود. سپس 
کاهگل تهیه شده از فعالیت گروه های مختلف هنرجویی با یکدیگر مقایسه شود. 
با بحث گروهی، بهترین محصول، انتخاب شود و دلیل آن را مشخص کنید. در 

پایان گروه هنرجویی منتخب مورد تشویق بیشتر قرار گیرد.
به طور  را  تولیدشده  کیفیت محصوالت  ایمنی  نکات  رعایت  با  می توان  نکته: 

عملی آزمایش کرد.

كدام نمونه استحکام باالتری دارد؟ 
پاسخ: نمونه های حاوی کاه دارای استحکام بیشتری نسبت به نمونه بدون کاه 
هستند، زیرا کاه به عنوان چسب بین گل قرار می گیرد و باعث افزایش استحکام 
از  حد  یک  تا  استحکام  افزایش  اما  می شود.  خالی  گل  با  مقایسه  در  کاهگل 
افزایش کاه به گل حاصل می شود. از یک حد به بعد استحکام کاهگل با افزایش 

کاه کاهش می یابد. در کامپوزیت ها هم این قانون وجود دارد.  

چه نتیجه گیری از این آزمون عملی دارید؟ 
پاسخ: افزایش کاه تا یک حدی باعث افزایش استحکام کاهگل می شود. افزایش 

بیش از حد کاه باعث کاهش استحکام کاهگل نهایی می شود. 
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1  ترکیبات عمدۀ نفت خام را نام ببرید.

پاسخ: نفت خام شامل هیدروکربن های مایع با وزن مولکولی متفاوت شامل سه 
خانواده اصلی به شرح زیر است: 
 آلکان های بزرگ تر از پروپان

 سیکلوآلکان ها مانند سیکلوهگزان و سیکلوپنتان
 ترکیبات سیرنشده مانند اتیلن، بنزن و نفتالن

2 گازهای طبیعی مخلوط کدام هیدروکربن ها است؟

پاسخ: گاز طبیعی عمدتاً از متان )حدود 85٪ ( یعنی ساده ترین نوع هیدروکربن 
و هیدروکربن های پیچیده تر و سنگین تری چون اتان، پروپان و بوتان تشکیل 
شده  است که درصد آنها در مخازن مختلف و حتی در قسمت های مختلف از 
یک مخزن، با یکدیگر متفاوت است. در میان گازهای تشکیل دهندۀ گاز طبیعی، 
گاز اتان برخی از میدان ها درصد قابل مالحظه ای )تا حدود 10٪ یا کمی باالتر( 

را تشکیل می دهد. 

3 منظور از صنعت پتروشیمی چیست؟

فراورده های  که  است  شیمیایی  صنایع  از  بخشی  پتروشیمی  صنعت  پاسخ: 
شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کند. فراورده های 
نقلیه، روغن موتور و سوخت  بر مصرف در زمینة سوخت وسایل  نفتی عالوه 
در ساخت  و حتی  ماهواره ها  و  فضایی  هدایت کننده، سفینه های  موشک های 
صنایع  کلی  طور  به  دارد.  اساسی  کاربرد  آنها  داخلی  قطعات  از  بسیاری 
پتروشیمی، بخشی از صنایع شیمیایی هستند که فراورده های شیمیایی را از 

مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می کنند. 

4 اهّمیت بسپارها را بنویسید.

در  پیش  از  بیشتر  روز  بسپارها هر  زندگی می کنیم که  دوره ای  در  ما  پاسخ: 
جنبه های گوناگون زندگی مطرح می شوند. تصور جهان پیشرفتة کنونی بدون 
وجود مواد بسپاری بسیار مشکل است. امروزه بسپارها جزئی از زندگی شده اند 
و در ساخت اشیای مختلف، از وسایل زندگی و مواد مصرفی عمومی گرفته تا 
ابزار دقیق و پیچیده به کار می روند. پالستیک ها، الستیک ها، الیاف، چسب ها و 
رنگینه ها همه و همه نمونه هایی از بسپارها هستند. هرکدام از این بسپارها به 

دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود کاربرد ویژه ای دارند. 

پرسش های پايانی
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5 تقسیم بندی بسپارها را براساس ساختار بنویسید.

تک پارها  بسپارش  واکنش  از  حاصل  ساختاری  واحدهای  بسپارها  در  پاسخ: 
ممکن است در الگوهای متفاوتی به هم متصل شوند که منجر به تهیه بسپارهای 

خطی، شاخه دار و یا شبکه ای می شود.

6 بسپار گرمانرم چه بسپاری است؟

پاسخ: به بسپار هایی که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی، ذوب می شوند، 
بسپارهای گرمانرم گفته می شود. بسپارهای گرمانرم رفتاری همانند رفتار شمع 
این  به دفعات ذوب و دوباره جامد شوند.  از خود نشان می دهند و می توانند 
اثر سرما سخت  در  و  مایعات جاری می شوند  مانند  بسپارها در حالت مذاب، 

می شوند و شکل قالب را به خود می گیرند. 

7 بسپارش افزایشی را با مثال شرح دهید.

پاسخ: واکنش های بسپارش افزایشی )یا زنجیره ای(، عموماً واکنش هایی هستند 
ـ کربن و یا سه گانة کربن - کربن  که در آنها از تک پارهای دارای پیوند دوگانة کربن 
استفاده می شوند. در این نوع بسپارش، ابتدا با استفاده از یک آغازگر یک مرکز فعال 
در محیط واکنش به وجود می آید که می تواند به سهولت با تک پارها واکنش دهد و 
واکنش به صورت زنجیره وار ادامه پیدا کند. پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن و 
پلی وینیل استات نمونه هایی از بسپارهایی هستند که به روش بسپارش زنجیره ای 

یا افزایشی تولید می شوند. 

8 پالستیک ها چه موادی هستند؟

قالب و شکل پذیر  به  معنای   Plastikos یونانی  لغت  از  واژۀ پالستیک  پاسخ: 
از مشتقات نفت است،  پایدار که اغلب  گرفته شده است و به موادی جامد و 
گفته می شود. پالستیک ها ساخت بشر هستند که می توان آنها را تقریباً به هر 
باالیی دارند و می توانند به سختی  شکل و رنگی تهیه کرد. پالستیک ها تنوع 
فوالد یا به نرمی ابریشم باشند. این مواد امروزه جانشین بسیار مناسبی برای 
چوب، فلز، شیشه و سرامیک ها هستند. پالستیک ها به دو گروه اصلی گرمانرم ها 

)ترموپالست ها( و گرماسخت ها )ترموست ها( تقسیم بندی می شوند.

9 کاربرد الیاف را بنویسید.

و  نخ  از جمله  پوشاک  تهیة  برای  نساجی  به صورت گسترده در  الیاف  پاسخ: 
پارچه به کار می روند. همچنین الیاف در دست بافته هایی مانند قالی، گلیم و 
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زیلو و نیز در تهیة الستیک خودروها و تهیة کامپوزیت ها برای ایجاد استحکام 
بیشتر استفاده می شوند.

10 انواع چسب ها را نام ببرید.

پاسخ: چسب ها را می توان به چهار گروه گیاهی، حیوانی، معدنی و مصنوعي 
طبقه بندی کرد.

  چسب های گیاهی: این چسب ها مانند چسب نشاسته و صمغ عربی منبع 
گیاهی دارند و در آب محلول هستند و از آنها در چسباندن تمبر و پاکت، 

مقوا، چوب و کاغذ استفاده می شود. 
  چسب های حیوانی: این چسب ها از اعضای بدن حیوانات تهیه می شوند و 
و الک  سریشم  هستند.  گیاهی  از چسب های  قوی تر  لحاظ چسبندگی  از 
کاغذ سنباده،  تهیة  نجاری،  در  که  از چسب های حیوانی هستند  نمونه ای 

کارتن سازی و تهیة کاغذ سنباده کاربرد دارند.
  چسب های معدنی: این چسب ها مانند چسب های سیلیکونی مقاومت خوبی 
در برابر گرما و آب دارند و در اتصال اشیای شیشه ای، سرامیکی و کوارتزی 
کاربرد دارند. این چسب ها در ساختن آکواریوم ها و ساخت آجرهای نسوز 

استفاده می شوند.
  چسب های مصنوعی: این چسب ها از بسپارهای مصنوعی تهیه می شوند و 
توانایی چسباندن همه چیز  تقریباً  این چسب ها  دارند.  زیادی  بسیار  تنوع 
را دارند و به همین علت کاربردهای گوناگونی در مصارف خانگی، صنعتی 
و تجاری دارند. چسب های قطره ای )پلی سیانوآکریالت(، چسب های دوقلو 
)چسب اپوکسی( و چسب های نواری )پلی وینیل کلرید( نمونه هایی رایج از 

این نوع چسب ها هستند.
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شرح كار: 
چگونگی استفاده از تجهیزات کارگاهی را بداند و کار داده شده را با دقت انجام دهد.

هنگام کار مراقب باشد که وسایل صدمه نبیند. پس از انجام دادن کار وسایل را تمیز و سالم در حالت اولیه 
قرار دهد.

استاندارد عملکرد:
تهیة برخی از فراورده های پتروشیمی مانند بسپار و چسب طبق دستورکار

شاخص ها:
 رعایت مسائل ایمنی هنگام انجام دادن کار

 انجام دادن کار طبق دستور کار

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

شرایط دستگاه: آماده به کار
زمان: یک جلسة آموزشی

ابزار و تجهیزات: وسایل ایمنی شخصی و تجهیزات آزمایشگاهی

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلة كارردیف

1پاالیش نفت و گاز1

2تهیة چند نمونه بسپار2

1تهیة چند نمونه چسب و کامپوزیت3

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

موارد  رعایت  با  آزمایشگاهی  کار  انجام دادن  1  ایمنی: 

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

3  توجهات زیست محیطی: جلوگیری از صدمه زدن به 

و  ریخت  بدون  کار  انجام دادن  طریق  از  محیط زیست 
پاش

4  شایستگی های غیر فنی: 

1ـ اخالق حرفه اي 
2ـ مدیریت منابع 

3ـ محاسبه و کاربست ریاضي 
5  مستندسازي: گزارش نویسي 

2

*میانگین نمرات

* کمترین میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشيابی شايستگی انجام عمليات در صنايع پتروشيمی
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