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  الخالصة

ة م اوة عالی ین بنق ات الخارص تخالص مركب ث اس من البح ین (%یتض ات الخارص ل كبریت د 99.9ث ) وكلوری

) مالئمة لالستعماالت الدوائیة من المخلفات الصناعیة التي تتراكم 99.87) وأوكسید الخارصین (%99.57الخارصین (%

). كما یتضمن 87والتي تحتوي على نسبة عالیة من أوكسید الخارصین بحدود (%» dross«فوق سطوح أحواض الغلونة 

ة البحث وصف    شك ة والرطب الطرق الحراری ة ب ات الخارصین النقی ة المستخدمة الستخالص مركب ة المعدنی ل المنظوم

  ، وكافة التحالیل الكیمیائیة المطلوبة.XRDوكذلك قیم فحوصات حیود األشعة السینیة 

  

  .خبث, خارصین, الطریقة الرطبة, الغلونة لكلمات المفتاحیة:ا

  

EXTRACTION OF A HIGH PURITY OF ZINC COMPOUNDS  

FROM GALVANIZING DROSS FOR MEDICAL APPLICATIONS 
 

Dr. Jihad A. Tais  Muhammed Kh. Ibraheem  
Al-Anbar University   Al-Anbar University   

College of Education for Pure science College of Education for Pure science 
  

Abstract 

This work include extraction a high purity of Zinc compounds such as Zinc Sulphate 

«99.9%», Zinc Chloride «99.57%» and Zinc Oxide «99.87%», which suitable for medical 

applications from industrial solid scraps always form upon galvanizing on the surfaces of the 

Zinc molten tanks as a dross normally contain a percentage of impurities mainly Zinc Oxide 

«87%», also the research includes describe for the metallic apparatus which used for 
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extraction a high purity Zinc compounds by using thermal and wet methods, and the value of 

X-ray diffraction and all chemical analysis where described and well established. 

 

  المقدمة

یعد الخارصین ومركباتھ ذو أھمیة صناعیة كبیرة، كونھا تدخل في كثیر من الصناعات، كصناعة المراھم الطبیة 

) من أوكسید %7-15، وإزالة الروائح غیر المرغوبة والتعرق ومراھم بتركیز (»األكزیما«الخاصة باألمراض الجلدیة 

الصناعات المطاطیة والعوامل المساعدة ومساحیق أقنعة الوقایة من . فضال عن )1(الخارصین المانعة للرطوبة لألطفال

الغازات السامة، كما تدخل في صناعة الدایودات والترانزستورات، وحشوات األسنان، والسیرامیك والزجاج وزیوت 

 .)11-2(التشحیم، والطالء واللواصق واألغذیة وموانع التسرب واألصباغ ومؤخر الحریق

حول تحضیر مركبات الخارصین من الخامات أو المخلفات المعدنیة الصلبة، باستعمال الطرق ھناك بحوث عدیدة 

اوة ( ى نق ات الصودیوم، والحصول عل -99الرطبة، التي تتمثل في ترسیب أیون الخارصین من أمالحھ باستخدام كاربون

اوة (98% ین، وبنق ید الخارص بة ألوكس ین، %99)، بالنس ات الخارص بة لكبریت د %98و() بالنس بة لكلوری ) بالنس

ین بوبات )13-12(الخارص تعمال مص ة باس ة الحراری ین بالطریق ید الخارص یر أوكس ن تحض رون م احثون آخ ن ب ا تمك . كم

اوة ( ین بنق اوة (%98الخارص ین بنق ید الخارص ى أوكس ول عل ین )1()%99.99)، والحص ید الخارص ر أوكس ا حض . كم

ائج )14(ن مادة أولیة ھي خبث الغلونة) م%99بطریقة االستخالص المذیبي بنقاوة ( ى نت . وفي ھذا البحث، تم الحصول عل

قریبة جدا من التي تمت اإلشارة إلیھا سابقا، على الرغم من كون المادة األولیة ھي خبث ذات نسبة ملوثات عالیة من أكاسید 

اوز ( ZnOالمعادن ولیس معدن الخارصین، إذ أن نسبة  ھ ال تتج ن  ). ومن الجدیر%90فی ر م ذكر أن أكث ن  %50بال م

ن  ة باستخالصھا م ادن، مقارن ن المع ة م ى نسبة عالی ا تحتوي عل ناعیة لكونھ ات الص ى المخلف د عل المي یعتم اج الع اإلنت

  . )18-15(الخامات، فضال عن معالجة مشكلة التلوث البیئي

  

  مةوصف المنظو

  المعدات واألجھزة المستعملة في الطریقة الحراریة: 

 إنج، من حدید مقاوم للصدأ مغلون.  4م بقطر 4ھ أنبوب طول 

  إنج من حدید مقاوم للصدأ مغلون. 1م وقطره  1أنبوب طولھ 

  .عكس حدید مقاوم للصدأ مغلون لربط األنبوبین أعاله 

  دأ بسمك اوم للص د مق ن حدی اعي السطوح م ي رب م، وقطره من األسفل  6قمع معدني على شكل ھرم مل

 إنج.  1م وقطره  1على بأنبوب معدني طولھ ، یربط من األ»سم 20×25«

  مضخة سحبPanasonic  دورة/ دقیقة.  7000، وعدد دوراتھا 
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  دني  1.5أنبوب مطاطي حراري قطره األنبوب المع ربط ب ة ی ة الثانی ن الجھ حب وم إنج یربط بمضخة الس

 م آنفتي الذكر.  4الذي طولھ 

 لمضخة الساحبة وخزان جمع مرشح قماشي خاص یسمح بمرور الھواء فقط یربط بین اZnO. 

  داخل كل أسطواني قطره من ال ى ش دني عل ن  65فرن مع راري،   وم داخل بطابوق ح ن ال بطن م سم م

ملم بحیث تكون فوھة البودقة خارج الغطاء,  4األعلى یغطى الفرن بطبقة من الحدید المقاوم للصدأ بسمك 

طریقھما أنبوب الشعلة الغازیة ویخرج اللھب  سم، یدخل عن 10یتخلل الفرن من األسفل فتحتان قطرھما 

 سم من الجھة المقابلة لألخرى. 20من فتحة واحدة قطرھا 

  سم. 25سم)، وارتفاع  24×  19بقطر ( 316بودقة مصنوعة من مادة الحدید المقاوم للصدأ نوع 

  

  وطرائق العملالمواد 

  )الطریقة الحراریة: (استخالص أوكسید الخارصین من خبث الغلونة

م ( كل رق ي ش حة ف ا موض ا، كم ل تتضمن 1تم تصنیع منظومة معدنیة باإلمكانیات المتوفرة محلی ة العم ) وطریق

  الخطوات التالیة: 

  مایكرون، ویترك الخشن منھ. 200یؤخذ الفحم النباتي ویطحن بمطحنة معدنیة ثم ینخل في منخل قیاس  

  500تصل إلى (تؤخذ كمیة موزونة من الخبث وتسخن في فرن الحرق لدرجة Cº ض ل بع )، لغرض تحوی

الشوائب ومن ضمنھا مركبات الخارصین إلى أكاسید، ولمدة ساعة واحدة، ثم یؤخذ الناتج المحروق ویطحن 

 مایكرون.  200جیدا وینخل للحصول على حجم بحدود 

 ) 15تؤخذ كمیة من المادة الرابطة gm/ 100mlي ) التي تم اختیارھا، وھي السكر الغذائي، إذ ت ا ف تم إذابتھ

ف  10) لمدة Cº 400أقل كمیة من الماء المقطر، ویسخن إلى درجة ( ائل خفی ى س ل عل ث نحص دقائق بحی

ي  دویا، ویوضع ف زف ی لزج، ثم یخلط ھذا السائل مع الفحم والخبث جیدا، ویكبس في قالب مصنوع من الخ

 ) لمدة ساعة. °C 50فرن تجفیف (

  ھذه المكبوسات یلیھا ربط أجزاء المنظومة كاملة، یبعد القمع الھرمي من تشحن البودقة بالكمیة المناسبة من

دة  ازي لم رن الغ ة باستعمال الف خن البودق ة، وتس دل بدرجة ( 11فوق البودق ة كمع ) لغرض Cº 700دقیق

 خروج الغازات وبخار الماء والمواد غیر المرغوبة الناتجة من احتراق السكر.

ن بعد انتھاء تصاعد األبخرة والغ ر م ى أكث رارة Cº 1300ازات یتم رفع درجة الحرارة إل اس درجة الح ، إذ تق

دأ Cº 1500باستعمال محرار معدني ( ذي یب ار الخارصین ال ى بخ زال أوكسید الخارصین إل ة اخت ل عملی دھا تحص ) عن

ا بین حافة الھرم وحافة بالتصاعد إلى األعلى، وفي ھذه اللحظة یتم وضع القمع الھرمي فوق البودقة، بحیث تكون المسافة م

ة  3-5البودقة  واء وحصول عملی و لغرض دخول الھ ذه الفتحة ھ ملم. وفي الوقت نفسھ یتم تشغیل ساحبة الھواء. وجود ھ

األكسدة الباعثة للحرارة، ویتم سحب ھذه األبخرة البیضاء بسرعة عن طریق مضخة السحب لمنع تجمع أوكسید الخارصین 
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ي  ZnOالتفاعل، ویتم خفض درجة حرارة مسحوق  توقففوق المكبوسات، مما یسبب  الناتج بتبرید أنبوب التوصیل األفق

تعملت  وزن وتجرى الحسابات األخرى. اس ارد. ی اء ب الواصل إلى المضحة باستعمال أنبوب مطاطي مربوط إلى حنفیة م

  طریقة العمل ذاتھا باستبدال الفحم النباتي بفحم نوى التمر أو نشارة الخشب. 

  

  طریقة الرطبة:ال

  تم استعمال نوعین من المادة األولیة لتحضیر أوكسید الخارصین النقي بالطریقة الرطبة، وكما یأتي: 

  استخالص أوكسید الخارصین من خبث الغلونة: 

ز (Drossغم) من خبث الغلونة ( 10تم إذابة ( دروكلوریك بتركی ن حامض الھی ة م ة %16.5) في كمی ) وبدرج

ول وترشیحھ )، بCº 50حرارة ( د المحل استعمال مسخن كھربائي مجھز بمحرك مغناطیسي، وبعد اكتمال الذوبان بتم تبری

افة  ا إض ة، یتبعھ ر الذائب لبة غی واد الص دروجین  0.5للتخلص من الم ول بیروكسید الھی ن محل ل م ك لغرض  %35م وذل

ن  M 0.75دیوم التخلص من أیونات الحدید، وفي ذات الوقت تتم إضافة محلول كاربونات الصو تخلص م وذلك لغرض ال

، عدا الخارصین الذي یبقى على )12(مثل الرصاص والكادمیوم 5أقل من  pHمعظم المعادن التي تتحول إلى كاربونات في 

ة  ول وتعدل الدال م یؤخذ المحل ة الترشیح، ث ة بعملی ر المرغوب ل الرواسب غی تم فص د الخارصین، وی ول كلوری شكل محل

ل 7.5-7(بین pH الحامضیة  ل بالترشیح، ویغس ذي یفص ات الخارصین ال كل كاربون ى ش ) عندھا یترسب الخارصین عل

م یجفف بدرجة حرارة ( دة مرات، ث ر ع اء المقط ن °100Cبالم ة م ي بودق رن التجفیف، وتوضع ف ي ف اعتین ف دة س ) لم

 9.5أوكسید الخارصین وبوزن () لمدة ساعتین، إذ تتحول الكاربونات إلى °C 820البورسلین وتسخن إلى درجة حرارة (

  غم) كمعدل من ثالث تجارب. 

  
رة (  ي الفق ا ف ر حراری ین المحض ید الخارص ن أوكس ین م ید الخارص تخالص أوكس ید  3-1اس تعمال ھیدروكس ) باس

  الصودیوم:

م  2غم) من أوكسید الخارصین المحضر حراریا (نموذج رقم  20تم أخذ ( ي الجدول رق ي 2المبین ف ھ ف ) وإذابت

ز مح دروكلوریك بتركی امض الھی ول ح ان  %16.5ل ال ذوب د اكتم اعة، وبع ف س دة نص تمر لم ك المس ط والتحری ع الخل م

ز   6.25أوكسید الخارصین، وفي درجة حرارة الغرفة، تم ترشیح المحلول ثم إضافة محلول ھیدروكسید الصودیوم بتركی

M 5حتى الوصول إلى =pH ول كلورید الخارصین على شكل ھیدروكسیدات، یتم تترسب الشوائب المعدنیة المرافقة لمحل

ون  ب أی اله، إذ یترس ز أع نفس التركی ودیوم ب ید الص ول ھیدروكس ھ محل اف إلی ح ویض ذ الراش م یؤخ یح، ث لھا بالترش فص

یذوب الراسب إذ یتحول pH =13)، وعند الوصول إلى10أقل من ( pHالخارصین على شكل ھیدروكسید الخارصین في 

1ویكون على شكل  OH-كسید الخارصین بسبب الزیادة في األیون المشترك إلى أیون ھیدرو
3)( OHZn  2أو

4)( OHZn  یلیھا

ترشیح المحلول وإزالة المواد الصلبة غیر الذائبة، ولغرض الحصول على ھیدروكسید الخارصین النقي یتم إضافة محلول 

ى  %16.5حامض الھیكروكلوریك بتركیز  ى شكل  pH=7.5ولحین الوصول إل تم  OHZn)(2یترسب الخارصین عل ی
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 100فصلھا بالترشیح، وبعد عملیة الغسل بالماء المقطر عدة مرات یؤخذ الراسب ویوضع في بودقة تجفیف بدرجة حرارة (

C°  .لمدة ساعة، ثم یحرق الراسب الناتج في فرن الحرق لمدة ساعة (  

  

تخالص أ ي الفقرة ( اس ا ف ین المحضر حراری ید الخارص ن أوكس ي م ین النق ید الخارص ات  1-3وكس تعمال كاربون ) باس

  الصودیوم: 

)، وتعاد الخطوات 2المبین في الجدول رقم  2غم من أوكسید الخارصین المحضر حراریا (نموذج رقم  20تم أخذ 

     .3-2-1نفسھا في الفقرة 

  

  ):  3-2-2ید الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة ( تحضیر كبریتات الخارصین من أوكس

ة ( م إذاب ي ( 8ت ین النق ن أوكسید الخارص م) م ة (%99.87غ ة الرطب ول 3-2-2) المحضر بالطریق ي محل )، ف

افة 4SO2H 20%حامض الكبریتیك  تم إض ك المستمر باستعمال  2O2H 35%،، وكانت اإلذابة تدریجیة، ثم ی ع التحری م

ى  المحرك المغناطیسي لتسریع عملیة اإلذابة، ویرشح المحلول إلزالة الشوائب والمواد غیر المرغوبة فیھا، والحصول عل

) ولحین Cº 100محلول كبریتات الخارصین النقیثم یركز محلول كبریتات الخارصین بالتسخین بدرجة حرارة التبخیر أي (

ول. تبخیر ثلثي المحلول تقریبا والحصول على محلول یحتوي على كدرة  ز المحل ة تركی ال عملی ى اكتم ا یشیر إل ة مم قلیل

د  ة التبری ارد لتسریع عملی ائي ب ام م ى حم ل إل م ینق ة، ث ى درجة حرارة الغرف ھ إل غ درجة حرارت ى تبل یترك المحلول حت

ل ة  والحصول على بلورات كبریتات الخارصین المائیة التي یتم جمعھا بالترشیح. بعدھا تُذوب البلورات الناتجة في أق كمی

من الماء الخالي من األیونات لغرض إزالة آثار حامض الكبریتیك الزائد، إذ أنھ تم تبخیر المحلول ولحین ظھور الكدرة فیھ 

ات  % 50(إزالة أكثر من  ورات كبریت ا بل من المذیب) ثم یبرد في حمام مائي بارد لإلسراع في عملیة البلورة، وینتج عنھ

م °150C(لیة مرتین، وجففت البلورات الناتجة تجفیفا مختبریا بدرجة الخارصین المائیة، أعیدت العم م ت ) ولمدة ساعتین ث

  جمع الناتج ووزن. 

  

     3-2-2تحضیر كلورید الخارصین المائي من أوكسید الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة

ة ( ي ( 10تم إذاب ین النق ن أوكسید الخارص ة (%99.87غم) م ة الرطب ول 3-2-2) المحضر بالطریق ي محل ) ف

اتج 3-3-1مع التحریك, وتستمر نفس الخطوات في الفقرة  %16.5حامض الھیدروكلوریك بتركیز  ول الن م یركز المحل . ث

ة 68) وضغط (°C 70بواسطة جھاز المبخر الدوار تحت ضغط مخلخل ودرجة ( ر كمی ) كیلو باسكال للتخلص من أكب

ذي ماء ممكنة وبعد إجراء  ائي ال عملیة التبرید في حمام مائي بارد یتم الحصول على راسب أبیض لكلورید الخارصین الم

ري ( ائي مختب ي فرن كھرب ف الراسب ف ى °C 100یفصل بالترشیح. بعدھا یجف دھا عل م الحصول بع اعة، إذ ت دة س ) لم

  ن؛ ألنھا مادة متمیعة جدا. بلورات كلورید الخارصین البیضاء وحفظت في قناني محكمة ملیئة بغاز النیتروجی
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  النتائج والمناقشة

  أوكسید الخارصین

ى شكل  تم اعتماد طریقتین إحداھما الطریقة الحراریة، واألخرى ھي الطریقة الرطبة الستخالص الخارصین عل

ة ( ث الغلون ات خب اDrossأوكسید الخارصین، كبریتات الخارصین وكلورید الخارصین من مخلف ذي یطرح كمخلف ت ) ال

جانبیة ملوثة للبیئة، كمادة تطفو فوق سطح حوض الغلونة في معامل الغلونة في شركة الصمود للصناعات الفوالذیة، إذ تم 

ا، AASتحلیل المادة األولیة المستعملة باستعمال تقنیة االمتصاص الذري  ة لھ ، وتحدید نسب الخارصین والشوائب المرافق

ى نسبة أوكسید 1ید الخارصین، كما مبین في الجدول رقم (من أوكس %87-90وتبین أنھا تحتوي على  )، وتم التعرف عل

رة %95الخارصین عملیا من الخبث وكانت بحدود  ة (الفق ابات الالحق ن الحس ین م ا ھو مب ة 5-1، وكم من الطریق ). تتض

م ( كل رق ي الش حة ف ابقا، وھي موض م إجراء ا1الحراریة تصنیع منظومة معدنیة تم وصفھا س ارب )، إذ ت ن التج د م لعدی

اوة  ى أوكسید الخارصین بنق م الحصول عل ة، وت ادة الرابط اتي والم ب النب ، %97الریادیة باستعمال الخبث مع فحم الخش

  ). 2دقیقة وكما ھو مبین في الجدول رقم ( 25غم/  62وإنتاجیة المنظومة بحدود 

م نوى التمر كما تم إجراء عدد من التجارب وفي نفس الظروف التشغیلیة، عدا است اتي بفح بدال فحم الخشب النب

رارة  ي  Cº 500(الذي تم تحضیره بتحمیص نوى التمر في درجة ح ة ف ي مبین ا ھ ائج كم ت النت دة)، وكان اعة واح دة س لم

دقیقة، وھي مقاربة جدا للنتائج المستحصلة في حالة استعمال  30غم/ 64)، وكانت إنتاجیة المنظومة بحدود 3الجدول رقم (

م %97خشب النباتي، إال أن المنتج باستعمال فحم الخشب النباتي كان أكثر نقاوة (فحم ال اوة باستعمال فح ) بینما كانت النق

ة تكون %90نوى التمر ( ة عضویة زیتی واد عطری ى م م یحتوي عل ن الفح وع م ى أن ھذا الن ك یعود إل )، والسبب في ذل

روف التشغیلیة، مركبات غیر معروفة مع أوكسید الخارصین. ثم أعیدت ال س الظ ي نف ة باستعمال نشارة الخشب وف تجرب

وأنتج أوكسید الخارصین بنقاوة متدنیة جدا وذات لون أسود الحتوائھ على شوائب فضال عن قلة نسبة الكاربون فیھ (أقل من 

استعمال فحم الخشب ). ومن الجدیر بالذكر أن أوكسید الخارصین المنتج حراریا ب4)، والنتائج مبینة في الجدول رقم (65%

، لكونھ ناتجا من أكسدة بخار الخارصین بالھواء الناتج من )19(ملم 0.1النباتي واألنواع األخرى من الفحم ھو بحجم حبیبي 

زال  ة االخت ف عملی ا یسبب توق ة مم ھ فوق سطح البودق ع تراكم ال، لمن حب الفع عملیات االختزال وجمعھ عن طریق الس

  واألكسدة. 

ائ رینإن ھذه النت احثین آخ ل ب ن قب ة المستعملة م ة الحراری ن الطریق اوة ع ث النق ن حی را م ف كثی ، إذ )1(ج تختل

ة لصناعة %98استعملوا معدن الخارصین ( ادة أولی تج كم ) ولیس مخلفات خبث الغلونة، لكن یمكن االستفادة من ھذا المن

  لوث بالمواد السامة. المطاط وصناعات كیمیائیة أخرى، فضال عن المحافظة على البیئة من الت

لصناعة األدویة؛ لذلك تم االتجاه  )، فھي غیر مالئمة%97وألن النقاوة الناتجة في الطریقة الحراریة ال تزید عن (

م  إلى الطریقة الرطبة الستخالص أوكسید الخارصین ومركبات الخارصین األخرى بنقاوة عالیة وذات أھمیة صناعة. إذ ت

) وكان الناتج بنقاوة 3-2-1إجراء عدة تجارب لتحضیر أوكسید الخارصین من خبث الغلونة مباشرة، وكما ھو موضح في (

  على نسب من أوكسید الحدید وشوائب أخرى ولكنھ مفید في صناعة المطاط وحشوات مواد صناعیة أخرى. الحتوائھ  95%
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رة ( ي الفق ا ف ر حراری ید الخارصین المحض ن أوكس ید الخارصین م ى تحضیر أوكس اه إل م االتج ھ ت ) 3-1وعلی

ا ات الصودیوم كم ى باستعمال كاربون ریقتین لالستخالص، األول ى ط ك عل ي ذل د واعتمد ف ل الشوائب عن دة مرسبة لفص

5=pH  لترسیب الخارصین على شكل كاربونات الخارصین، ثم یحرق للحصول على أوكسید  7كمرحلة أولى ثم رفعھ الى

  ).5) وكما ھو مبین في الجدول رقم (gm 12.225)، ووزن (%98.61الخارصین النقي (

ة والطریقة الثانیة باستعمال محلول ھیدروكسید الصودیوم أیضا  نفس درج ین  pHلفصل الرواسب ب ا ھو مب وكم

رة ( ي الفق اوة (3-2-2ف ى أوكسید الخارصین بنق ي gm 13.39) ووزن (%99.87)، والحصول عل ین ف ا ھو مب )، وكم

) یبین ظھور الحزم الخاصة بأوكسید 7) في جدول رقم (4لنموذج رقم ( XRD). إن حیود األشعة السینیة 6الجدول رقم (

ة الخارصین القیاسی ذا النموذج مطابق زرنیخ) لھ اص وال ل (الرص ا مث امة منھ ة، والسیما الس ة. إن نسب الشوائب المرافق

ة ة البریطانی فات الدوائی ة )21-20(للمواص ر بطریق وذج المحض ة للنم ة العالمی فات الدوائی ابق للمواص ر مط ان غی ا ك ، بینم

اتج (الكاربونات من أوكسید الخارصین المحضر حراریا لكون نقاوة أوك اص % 98.61سید الخارصین الن ) ونسبة الرص

)56 ppm) تم إجراء تحالیل 5)، جدول رقم .(XRD  لمعرفة الشوائب المعدنیة المرافقة للخبث، والمادة النقیة من أوكسید

ن ضمنھا  ث م دة للخب الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة وأوكسید الخارصین المحضر حراریا وتبین ظھور حزم عدی

) تعود إلى أوكسید 31.864 ,36.373)، وھذه الحزم (deg 34.338 ,36.373 , 31.864حزم أساسیة في المواقع (ثالث 

ى  ادا عل احثین XRDالخارصین اعتم ع ( )22(لب ي الواق ي ف ي ھ زم أوكسید اللخارصین النق ین أن ح ذي یب  Toritiaryال

34.44, Secondary 31.75, Primary 36.76, deg) 43.33)، أما المواقع deg للخبث فتعود إلى معدن الخارصین (

ي ( ي األساسیة القیاسیة ھ ، » deg 43.23 »I/ Imax 100 « ،36.30 »I/ Imax 53إذ أن حزم معدن الخارصین النق

38.99 »I/ Imax40(«)23() ي ي ھ ل والت  ,34.5. بینما حزم أوكسید الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة في ھذا العم

31.91, 36.39 deg) 47.69 ,56.76) وھذه الحزم األساسیة فضال عن حزمتین متوسطة في موقع deg وھذه الحزم (

  .)22-23(مشابھة لما ھو مذكور في المصدر

لمسحوق أوكسید الخارصین المحضر بالطریقة الحراریة وقد ظھرت نفس الحزم المذكورة لنموذج  XRDإن قیم 

)، الحزم deg 36.38 ,31.89 ,34.56حضر بالطریقة الرطبة)، وبالموقع () (أوكسید الخارصین الم7( جدول رقم  4رقم 

ع ( ي المواق اك حزم صغیرة ف ا إال أن ھن ود ألوكسید الخارصین أیض  45.57 ,27.446الرئیسة وھناك حزم صغیرة تع

degي ( )23() تعود لھیدروكسید الخارصین حسب المواصفات القیاسیة  ,27.75 46.1لھیدروكسید الخارصین تظھر ف

deg أي أن الخبث مكون من معدن الخارصین، وأوكسید الخارصین، وھیدروكسید الخارصین، وعدم ظھور حزم أكاسید (

عة السینیة  ود األش ة حی و  XRDالرصاص والحدید؛ لكونھا بتراكیز قلیلة ال یمكن أن یتحسسھا الجھاز، إن استعمال تقنی ھ

، لذلك استعملت تقنیة المطیاف )14( %2تحسس المركب الذي نسبتھ أقل من ال یمكن أن ت XRDتحلیل نوعي ألن ھذه التقنیة 

  لدقة ھذه التقنیة في التحلیل الكمي. A.A.Sالذري 
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  كبریتات الخارصین: 

ة (استعمال ھیدروكسید  ة الرطب ر بالطریق تم تحضیر كبریتات الخارصین المائیة من أوكسید الخارصین المحض

ات الخارصین 3-3، وكما ھو مبین في الفقرة (الصودیوم كعامل فصل وترسیب) ) فكانت النتائج ھي الحصول على كبریت

م (gm 14.71) ووزن (%99.9بنقاوة ( O2.H4ZnSOالمائیة  ة 8)، وكما ھو مبین في الجدول رق ا مطابق ین بأنھ )، إذ تب

) Cº 150ت الخارصین بحدود (. ومن الضروري أن تكون درجة حرارة تجفیف بلورات كبریتا)24-20(للمواصفات الدوائیة

ف  ل التجفی ورات قب ذه البل ادة تكون ھ وذلك للتخلص من جزیئات الماء بصورة صحیحة (أي فقدان ست جزیئات ماء) وع

ة  ي. إن نسب الشوائب المعدنی ك المتبق امض الكبریتی ار ح ن آث تخلص م ة مرات لل ورة ثالث إبریة الشكل، وتعاد عملیة البل

ال8رة بھذا العمل (جدول رقم المرافقة للنماذج المحض ذا المج ي ھ احثین آخرین ف ع ب ة م دا مقارن ي )13() تعد قلیلة ج ، وھ

ة ة الدوائی فة العالمی ن المواص ل م اوز ()24-20(أفض اص ال یتج ر الرص إن عنص ال ف ى سبیل المث ذلك ppm 1، وعل ) وك

  لطبیة. الكادمیوم، وعلیھ فإنھا تعد طریقة فعالة إلنتاج المادة لصناعة المراھم ا

  

  كلورید الخارصین: 

ة (باستعمال ھیدروكسید  ة الرطب تم تحضیر كلورید الخارصین المائي من أوكسید الخارصین المحضر بالطریق

)، وكانت النتائج ھي الحصول على كلورید الخارصین المائي 4-1الصودیوم كعامل فصل وترسیب)، كما مبین في الفقرة (

OHZnCl 22 5.0 13.51) ووزن (%99.57ة (وبنقاو gm.(  

استعملوا معدن الخارصین كمادة أولیة أو مسحوق الخارصین بنقاوة  )12(وھذه النتائج مشابھة لنتائج باحثین آخرین

، وكما ھو مبین في الجدول رقم )25-26()، وكانت المادة الناتجة في ھذا البحث ھي بنقاوة ذات مواصفات دوائیة عالیة98%(

ع  ppm 2بة الرصاص كانت )، إذ أن نس9( ة م ل جدا مقارن د قلی ذا یع ة، وھ ي الصناعة الدوائی دا ف وھو العامل المؤثر ج

، وھذا یعني أن طریقة الفصل كانت ناجحة )12(ppm 2، ولكنھ مشابھ لباحثین آخرین )ppm )26-25 50المواصفات العالمیة 

ة وفعالة. وعلیھ فیمكن االستنتاج بأن عملیة استخالص أوكسید ا ة دوائی لخارصین ومركبات الخارصین بمواصفات كیمیائی

ة  ن الناحی ة م ادیة عالی دوى اقتص ن أن یكون ذا ج ذي یمك ان وال ة لإلنس عالیة من مخلفات خبث الغلونة ذات السمیة العالی

  .)28-27(من الخارصین المستعمل عالمیا %30المادیة والصحیة، وبالنسبة لتدویر الخارصین فھو بحدود 

  

  نسبة أوكسید الخارصین عملیا من خبث الغلونةحساب 

وعومل بالطریقة الرطبة وكان وزن الناتج من أوكسید الخارصین  gm 10تم أخذ نموذج من خبث الغلونة وزنھ   

  معدل لثالث تجارب وتم اسستخدام المعادلة االتیة لحساب نسبة الخارصین في الخبث عملیاً:   gm 9.58النقي بحدود 

  

                                                                    100*
Dross ofweight 

F *  ZnOofweight % Zn  
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  شكالالجداول واأل

  یبین الشوائب المعدنیة الموجودة في خبث الغلونة   )1جدول رقم (

Material ZnO% Fe % Pb% Cd % Mn % Cr % 

Dross 1 90.4 0.76 3.255 0.0083 0.0011 - 

Dross 2 87.5 2.0 9.2 0.1 0.3 0.004 

Dross 3 95.0*      

  5كما مبین في الفقرة (تم حسابھا عملیا من قبل الباحث(  

  

  ) یبین النتائج المستحصلة بالطریقة الحراریة إلنتاج أوكسید الخارصین باستعمال فحم الخشب2جدول رقم (

Experiment 

number 

Coal weight 

(gm) 

Dross weight 

(gm) 

Product 

weight (gm) 

Residue 

weight (gm) 

Experiment 

time (min.) 

1 200 500 63.9 604 27 

2 200 500 63.12 620 25 

3 200 500 60.76 607 24 

4 200 500 62.35 630 24 

  

  ) یبین النتائج المستحصلة بالطریقة الحراریة إلنتاج أوكسید الخارصین باستعمال فحم نوى التمر 3جدول رقم (       

Experiment 

number 

Coal weight 

(gm) 

Dross weight 

(gm) 

Product 

weight (gm) 

Residue 

weight (gm) 

Experiment 

time (min.) 

1 200 500 61.30 637 27 

2 200 500 64.75 633 31 

3 200 500 69.30 619 34 
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  ) یبین النتائج المستحصلة بالطریقة الحراریة إلنتاج أوكسید الخاریصن باستعمال نشارة الخشب4جدول رقم (     

Experiment 

number 

Excelsior 

weight (gm) 

Dross weight 

(gm) 

Product 

weight (gm) 

Residue 

weight (gm) 

Experiment 

time (min.) 

1 200 250 19 301 22 

2 200 250 21 293 23 

  

  ) یبین التحالیل الكیمیائیة ألوكسید الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة باستعمال كاربونات الصودیوم   5جدول رقم (

Type of analysis Typical analysis in this work 

Assay 98.61% 

Zn 79.22% 

Pb (0.0056%) 56 ppm 

Fe (0.002%) 20 ppm 

Cd (0.00032 %) 32 ppm 

 

  ) یبین التحالیل الكیمیائیة ألوكسید الخارصین المحضر بالطریقة الرطبة باستعمال ھیدروكسید الصودیوم  6جدول رقم (

Typed Typical analysis in this work 21)-(20Specification 

Assay 99.62% 99-100.5% 

Fe (0.0017 %) 17 ppm 200 ppm 

Pb (0.001 %) 10 ppm 100 ppm 

Cd (0.00006 %) 0. 6 ppm 10 ppm 

As (0.0007 %) 7 ppm 10 ppm 

Color White powder White powder 

  

  طریق ھیدروكسید الصودیوم  ) یبین نسبة الخارصین الموجودة في أوكسید الخارصین المحضر عن 7جدول رقم (

Exp. No.  Zinc % Assay ZnO % 

1 79.67 99.16 

2 80.24 99.87 

3 79.80 99.32 

4 80.04 99.62 
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  ) یبین التحالیل الكیمیائیة لكبریتات الخارصین المائیة 8جدول رقم (

Type of 
analysis 

Typical of analysis in 
this work 

(20,24)Specification (13)encesRefer 

Description A white crystal powder A white crystal powder A white crystal powder 
Identification + Ve + Ve + Ve 

Assay 99.9% 98% min 99.3% 
Zinc 36.4% 35.7 % min 36.05% 

Chloride Nil 0.2% max 0.08 
Lead 0.0001% 0.0002% max 0.0001% 
Iron 0.004% 0.008% max 0.0021% 

Manganese 0.00007% 0.01% max 0.0003% 
Cadmium 0.0001% 0.002% max 0.0003% 
Copper 0.0003% 0.00061% max 0.0004% 

pH - 4 4 

  

  ) یبین التحالیل الكیمیائیة لكلورید الخارصین9جدول رقم (

Type of analysis 
Typical of analysis in 

this work 
25)-(26ionSpecificat (12)References  

Color 
A white crystal 

powder 

A white crystal 

powder 

A white crystal 

powder 

Identification + Ve + Ve + Ve 

Assay 99.57% 97% min 98.1% 

Lead 2 ppm (0.0002%) 0.005 % max 2 ppm 

OxY chloride Nil Nil Nil 

Alkali metals - 1.0% max 0.2% 

Ammonium salts - Nil Nil  

Specific gravity 
at  31.616 gm/cm

60°F 
at 60°F 31.79 gm/cm at 60°F 31.79 gm/cm 
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