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 هاي شيميايي ارزش فناوري

نفت خام، گاز طبيعي، زغال سنگ و معادن مس، آهن، طال، مرمر و فيروزه از جمله منابع شيميايي ارزشمندي هستند كه به طور 

 اند. يكسان در جهان توزيع نشده

 كنند. مي در واقع برخي كشورهاي دنيا با كسب درآمد از فروش منابع خود زمينه آسايش، رشد و توسعه را فراهم

بسياري از كشورها منابع طبيعي خود را كم و بيش بدون فراوري و به همان صورتي كه از طبيعت بهه   خام فروشي منابع :

سنگ معهدن آههن،     ، فروش نفت خام مانند خام فروشي منابع معروف است.رسانند. فرايندي كه به  آيد، به فروش مي دست مي

 پنبه  مثل  مس، روي و حتي منابع كشاورزي

هاي ديگر تبديل كرد تها بتهوان بهه قيمهت      هاي شيميايي مواد خام و اوليه را به فراورده روش ديگر اين است كه به كمك فناوي 

پهااليش   برداري از اين منبع طبيعي است و راه ديگر آن، راه بهره ترين باالتري به فروش رساند. براي نمونه فروش نفت خام ساده

 هاي پتروشيميايي مانند آمونياك، سولفوريك اسيد، متانول، بنزين و... است. به فراوردهنفت خام و تبديل آن 

رسهد. ايهن تفهاو      براي نمونه قيمت يك تن مس خالص در بازارهاي جهاني به هزاران برابر قيمت يك تن سهنگ معهدن مهي    

 شمند است سازي تا چه اندازه ارز استخراج و خالص دهد كه دانش و فناوري چشمگير نشان مي

 

 مس، از سنگ معدن تا فلز )مس سرچشمه كرمان(

اي دارد. هر چه درصد خلوص ماده شيميايي بيشهتر   درصد خلوص مواد شيميايي بر روي قيمت تمام شده آنها نقش تعيين كننده

درصد بهه   96خلوص درصد نسبت به فلز مس با  9/99باشد، قيمت آن نيز بيشتر خواهد بود. براي نمونه قيمت فلز مس با خلوص 

 طور چشمگيري بيشتر است.

هاي پيشرفته، گران، پركاربرد و در عين حال كهارآفرين   سازي مواد يكي از فناوري هاي جداسازي و خالص به همين دليل فناوري 

 رود. و درآمدزا به شمار مي

روزانه براي رسيدن به ههدفي خهاص   توان به كار بردن دانش براي حل يك مسئله در صنعت يا زندگي  فناوري را مي: فناوري

 فناوري ارتباطا ، كشاورزي، غذايي، نظامي، دارويي، الكترونيكي و آموزشيمانند: دانست. 

   فناوري همواره با ساخت يا استفاده از يك وسيله همراه است. براي نمونه دانشمندان و مهندسان با استفاده از دانش مهواد و

 كنند، سيم طراحي و توليد مي لي مانند تلفن و رايانه همراه و بيدانش الكتريسيته و مغناطيس، وساي

 تهر آنهها ارا هه     تر و با صهرفه  ها نيز با استفاده از دانش شيمي، مواد جديدي ميسازند يا روشي براي ساخت آسان دان شيمي

ختار مواد هستند. هر يك هايي براي شناسايي دقيق سا كنند. آنها همچنين به دنبال يافتن رو، طراحي و ساخت دستگاه مي

 .از اين موارد بياني از فناوري شيميايي است 
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 هاي شيميايي وري با استفاده از فناوري روند كلي افزايش بهره

 

 خود را بيازماييد

 ها پاسخ دهيد. دهد به پرسش با توجه به شكل زير كه قيمت تقريبي نفت خام و چند فراورده نفتي را نشان مي

 
 را كامل كنيد.جدول زير  آ(

 اتانول اتن پلي اتيلن گليكول متانول بنزين نفت خام نام ماده

ليتر يا  159قيمت 

 كيلوگرم )ريال(
................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 وگو كنيد. ب( درباره جمله زير گفت

 «شود. وري اقتصاد يك كشور مي وري و تبديل مواد خام به مواد فراوري شده، سبب رشد و بهرهبه كارگيري فنا»
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 :  هاي آلي گروه عاملي، كليد سنتز مولكول

ها، داروهاي ضهد سهرطان، اليهاف،     ها، خوشبو كننده هاي شيميايي، سنتز مواد نو از جمله رنگدانه ترين فناوري بخش يكي از لذ 

ههاي شهيميايي    پهووهش بسهياري از  كانون توان  سنتز را ميدار محيط زيست و مواد هوشمند است. در واقع هاي دوست سوخت

 شود. توليد مواد جديد مي طراحي و است كه منجر بهد

 كنند.   هايي كه خواص و رفتار مواد آلي را تعيين مي هاي عاملي گوناگون هستند. گروه مواد آلي شامل گروه اغلب

 همراه باشد.   ايجاد يك يا چند گروه عامليتواند با تغيير ساختار يا  آلي جديد ميتوليد يك ماده 

ههاي   بهر انجهام واكهنش    هاي عاملي و دانستن رايط و عوامهل مهر ر   ها به كمك دانش مربوط به ساختار و رفتار گروه دان شيمي

ها با استفاده  دان كنند. در اين فرايندها، شيمي تز مياي نو براي كاربردي معين سن شيميايي از مواد خام يا اوليه در دسترس، ماده

كننهد. بهراي    هاي عاملي موجود در يك ماده آلي را تغيير داده و به گروه عاملي ديگر تبديل مي از مواد شيميايي گوناگون، گروه

 توان از واكنش يك اسيد آلي با يك الكل در شرايط مناسب بهره برد. نمونه براي سنتز يك استر مي

 

 فرمول ساختاري و نام گروه عاملي نام خانواده فرمول ساختاري و نام گروه عاملي نام خانواده

 -OH الكل

 هيدروكسيل

 

OHC كربوكسيليك اسيد

O
| |

 

 كربوكسيل

 -O- اتر

 اتري
 

 استر OC

O
| |

 

 استري

 آلدهيد



O
| |

C 

 آلدهيدي

 

 آمين

 


|
N 

 آميني

 كتون



O
| |

C 

 كربونيل

 

 آميد
|

| |

NC

O

 

 آميدي         
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 خود را بيازماييد

 در نمودار زير جاهاي خالي را با نوشتن نام يا فرمول ماده شيميايي پر كنيد
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هها در صهنايع    تهرين خهوراك   اگون پرمصرف و ارزشمند تهيه كرد. اين گاز يكي از مهممواد آلي گون توان مي از گاز اتن نكته:

توان مواد آلهي گونهاگون را بهه يكهديگر      هاي شيميايي مي مواد مناسب و واكنش پتروشيمي است. به همين ترتيب با استفاده از

 .تبديل كرد 

 

 تبديل برخي مواد آلي به يكديگر

 تر و فناوري  عاملي در مولكول هدف بيشتر باشد، ساخت آن دشوارتر بوده و به دانش پيشرفتههاي  هر چه نوع و تعداد گروه

 كارآمدتري نياز دارد.

  بسهتگي دارد. از   نوع واكنش و فناوري به كار رفتهه بازده واكنش، هزينه مواد و انرژي مصرف شده براي توليد ماده هدف به

ههاي شهيميايي آسهان و     و دوستدار محيط زيست، همچنهين واكهنش  ارزان  ها در پي يافتن مواد مناسب، دان اين رو شيمي

هستند تا هزينه تمام شده توليد يا سنتز را كاهش دهند. در گام بعد دانش مهندسي براي توليد صهنعتي آن مهاده،    پربازده

 كند. فناوري الزم را طراحي و اجرا مي

 :ساخت بطري آب

نخسهت پليمهر آن را تهيهه    براي سهاخت ايهن بطهري،     شود. ساخته مي (PET)فتاال  به نام پلي اتيلن تر ريبطري آب از پليم

 ريزند تا به شكل بطري مورد نظر در آيد. اي مي هاي ويوه ها در قالب كنند. سپس اين پليمر را به همراه برخي افزودني مي

 خود را بيازماييد

 ها پاسخ دهيد. به آن به پرسش فرمول ساختاري پليمر سازنده بطري آب به شكل زير است. با توجه

 

 آ( اين پليمر از كدام دسته پليمرهاست؟ چرا؟

 ب( ساختار مونومرهاي سازنده اين پليمر را رسم كنيد.
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از واكنش مونومرهاي سازنده اين پليمر يعني اتيلن گليكول )الكهل دو عهاملي( بها     : (PET)سنتز پلي اتيلن ترفتاالت 

، الگوي تشكيل اين مهاده  زيرتاال  را سنتز كرد. شكل اتيلن ترف توان پلي وعاملي( در شرايط مناسب ميترفتاليك اسيد )اسيد د

 دهد. را نشان مي

 

 PETالگوي توليد 

 توان آنها را از نفت خهام بهه    وجود ندارند. به ديگر سخن، به طور مستقيم نمي  اتيلن گليكول و ترفتاليك اسيد در نفت خام

توان اين مواد را با استفاده از مواد خام و اوليهه كهه از نفهت خهام      گيري از دانش شيمي مي با بهره توان اما مي دست آورد. 

 شوند، سنتز كرد. جداسازي مي
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 با هم بينديشيم

 توان مواد زير را به دست آورد. دهند كه از تقطير نفت خام مي ها نشان مي بررسي -1

 

 هاي داده شده پاسخ دهيد. ختاري زير به پرسشهاي سا با بررسي فرمول

 

 براي تهيه ترفتاليك اسيد از پارازايلن، چه تغييري بايد در ساختار پارازايلن ايجاد كرد؟ آ(

 دار را در اين دو تركيب تعيين كنيد. هاي كربن ستاره عدد اكسايش اتم ب(

ش، براي تبديل پارازايلن به ترفتاليك اسهيد كهدام دسهته از    كاه -هاي اكسايش هاي خود درباره واكنش پ( با توجه به آموخته

 دانيد؟ توضيح دهيد. موارد زير را مناسب مي

 ها كاهنده يا       ها  اكسنده

آن در شرايط مناسب پارازايلن را با بازده نسبتاً خوب به ترفتاليك اسيد  غليظاي است كه محلول  پتاسيم پرمنگنا  اكسنده -2

 كند. تبديل مي

 

شود. تغيير عدد اكسايش اتم منگنهز در ايهن واكهنش چنهد      اكسيد تبديل مي (IV)در اين واكنش يون پرمنگنا  به منگنز  آ(

 + است(.7است؟ )عدد اكسايش اتم منگنز در يون پرمنگنا  برابر با 

 سازي اين واكنش زياد است يا كم؟ چرا؟ ب( انرژي فعال
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 ي آن، بهاز ههم شهرايط    غلظت بهاال شود. با وجود  هاي ديگر مي و سبب اكسايش گونه اي اكسنده است يون پرمنگنا  گونه

با افزايش دما اگرچه شرايط  يابد. دماي مخلوط واكنش افزايششود. مگر آنكه  تبديل پارازايلن به ترفتاليك اسيد تأمين نمي

تهر و   در مقياس صنعتي بسهيار پيچيهده  انجام اين واكنش  ).بازده همچنان مطلوب نيستانجام واكنش تأمين شده است اما 

 (شود. دشوارتر از آن چيزي است كه روي كاغذ نوشته مي

 

 ها در پي يافتن شهرايطي   دان دهد كه اكسايش پارازايلن به ترفتاليك اسيد دشوار است. از اين رو شيمي همه اينها نشان مي

ها براي يافتن واكنشهي پهر بهازده و     شا باشد. البته پووهشتواند راهگ تر براي انجام اين واكنش با بازده باال هستن مي آسان

 باصرفه اقتصادي همچنان ادامه دارد.

  ،دهد كهه گهاز    ها نشان مي بايد گاز اتن را با يك ماده شيميايي مناسب و مر ر واكنش داد. بررسيبراي سنتز اتيلن گليكول

 شود. ايط مناسب به اتيلن گليكول تبديل ميپتاسيم پرمنگنا  در شر رقيق اتن در ا ر واكنش با محلول آبي و

 

 توان با انجام واكنش اتيلن گليكول با ترفتاليك اسيد )مونومرهاي سازنده پليمر( پلي اتيلن ترفتاال  را سنتز كرد   اكنون مي 

 

 PETفرايند كلي سنتز 

  به همين دليل پسماند آنهها  شود مي تجزيه كندينتزي ماندگاري زيادي دارد و در طبيعت به پليمرهاي ساين پليمر همانند .

 آيد.   تهديدي جدي براي زندگي روي كره زمين به شمار مي

 

   ها: ويژگيهاي پالستيك

 مقاومت در برابر خوردگي-4 ارزان بودن -3  ناپذيري نسبت به هوا و آب نفوذ  -2  چگالي كم -1

 

 PETبازيافت 

ميليون تن از اين مواد در جهان توليهد   400امروزه ساالنه حدود وري بشر دانست. توان يكي از نتايج خالقيت و نوآ ها را مي پالستيك

ناپهذيري   رويه و بيش از حد اين مواد در صنايع گوناگون به همراه زيست تخريب استفاده بي .افزايش است   شود و اين روند روبه مي

 ناپذير است.  ت آنها اجتنابآنها سبب شده كه در جاي جاي كره زمين يافت شوند. از اين رو بازياف
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 ميالدي 2050تا  1950روند توليد پالستيك از سال 

 آوري و سهپس بها    اتيلن ترفتاال  است. براي اين منظور، بايد آنها را جداگانه جمع ، پلييكي از مواد پالستيكي قابل بازيافت

 انجام فرايندهاي فيزيكي و شيميايي به مواد قابل استفاده تبديل كرد.

 وشو و تميز كردن، ذوب كرده و دوباره از آنها براي توليد وسهايل و   هاي بازيافت اين است كه آنها را پس از شست كي از راهي

 كنند. ابزار ديگر استفاده مي

 تبديل و در توليد مهواد   پَركهاي كوچك به نام  توان آنها را خرد كرده و به تكه مي وشوي مواد پالستيكي البته پس از شست

اين پسماندها را به مونومرهاي سازنده يها مهواد اوليهه     ستيكي ديگر استفاده كرد. اما راه ديگري نيز وجود داد كه در آنپال

كند كهدام   كنند. بايد توجه داشت كه سطح فناوري هر كشور يا گروه صنعتي است كه تعيين مي مفيد و ارزشمند تبديل مي

 سماندها به مونومرهاي سازنده كاري بس دشوار است.راه را بايد انتخاب كرد. زيرا برگرداندن پ

  هاي فراوان پي بردنهد   ها با بررسي دان استرها قابل تبديل به مونومرهاي سازنده هستند. شيمي آموختيد كه پلي 2در شيمي

هها را بهراي   توان آن شود. موادي كه مي دهد و به مواد مفيدي تبديل مي نيز در شرايط مناسب با متانول واكنش مي PETكه 

 دهد كه ساالنه به مقدار زيادي متانول در مقياس صنعتي نياز است.  ها نشان مي توليد پليمرها به كار برد. بررسي

 توان آن را از چوب تهيه كرد. از آنجها كهه    ها است كه مي ترين عضو خانواده الكل رنگ، بسيار سمي و ساده متانول مايعي بي

صنايع گوناگون دارد بايد آن را در مقياس صنعتي توليد كرد. در صنعت گاز كربن مونوكسهيد  اين الكل كاربردهاي زيادي در 

 دهند. معادله شيميايي اين واكنش به صور  زير است: را با گاز هيدروژن در شرايط مناسب و در حضور كاتاليزگر واكنش مي

 

بايد آنها را توليد و سپس به متانول تبديل كرد. بهراي   مواد واكنش دهنده براي اين واكنش در دسترس نيستند از اين رو نخست

 توان از واكنش گاز متان با بخار آب در حضور كاتاليزگر بهره برد. تهيه گازهاي كربن مونوكسيد و هيدروژن مي
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 افهزايش  هها بهراي    شود. در اين ميهدان  هاي نفتي به فراواني يافت مي گاز متان سازنده اصلي گاز طبيعي است كه در ميدان

متهانول  پذيري بسيار كمي دارد )چهرا؟( و تبهديل آن بهه     . گاز متان واكنشسوزانند ايمني، بخشي قابل توجهي از آن را مي

آن به دانش و فناوري پيشرفته نيازمند است. به دليل اهميت متانول در صهنايع گونهاگون از   فرايندي دشوار است كه انجام 

روشي بهراي تبهديل    هاي شيميايي زيادي در حال انجام است تا بتوان وي ديگر، پووهشسو و ارزان بودن گاز متان از س يك

 .گاز متان به متانول پيدا كرد 

 

 هاي توليد متانول. توليد مستقيم متانول از متان چه مزيتي دارد؟ روش

 

 خود را بيازماييد

 يافته است؟ هاي زير مشخص كنيد كدام گونه اكسايش و كدام كاه در هر يك از واكنش -1

   lOHCHHgCO 322  آ( 

     gHCOgOHgCH 224 3 ب( 

ههاي شهيميايي    هايي با كمترين آسيب به محيط زيست و بيشترين بازده اسهت. معادلهه   شيمي سبز به دنبال طراحي واكنش -2

 دهد. را به دو روش نشان مي Aموازنه نشده زير تهيه ماده 

YXANaOHSOHHC  4266 i) 

ZAOHCHC  26366 ii) 

 .يك حالل صنعتي است Zپسماند هستند، اما  Yو  Xها  در اين واكنش

 اند؟ چرا؟ دهنده، به مواد ارزشمند تبديل شده هاي مواد واكنش آ( در كدام واكنش، همه اتم

 ب( براساس اصول شيمي سبز، كدام واكنش از ديدگاه اتمي صرفه اقتصادي دارد؟ چرا؟

 را بنويسيد.A,B,C ل زير فرمول در شك سوال:
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 اي هاي دوره تمرين

 هاي زير دليلي بنويسيد. براي هر يك از جمله -1

 شود. آ( استفاده از كاتاليزگر در صنايع گوناگون سبب كاهش آلودگي محيط زيست مي

 يابد. افزايش مي Kهاي گازي گرماگير با افزاي دما در فشار  ابت،  ب( در تعادل

 كاهش است. -شود، واكنش اكسايش دار از يك هيدروكربن توليد مي كه در آن تركيب آلي اكسيون پ( هر واكنشي

 شود؟ توضيح دهيد. ها مي در كدام سامانه تعادلي زير، كاهش حجم سامانه در دماي  ابت سبب افزايش مقدار فراورده  -2

  gNO22     gOgNO 22  آ( 

 gNO22   gON  )ب 42

   gHgCO 22     gOHgCO 2 پ( 

را با گذشت زمان در دماي  ابت نشهان   2NOاي رنگ  به گاز قهوه 42ONرنگ  شكل زير پيشرفت واكنش تبديل گاز بي -3

 ها پاسخ دهيد. آن به پرسشدهد. با توجه به  مي

 

 آ( آيا واكنش به تعادل رسيده است؟ توضيح دهيد.

 مول از آن گونه باشد،  ابت تعادل واكنش زير را در اين دما حساب كنيد. 01/0ارز با  ليتر و هر ذره هم 2ب( اگر حجم سامانه 

 gNO22    gON 42 

 ها پاسخ دهيد. دارهاي زير به پرسشبا توجه به نمو -4

 
 

 سازي و آنتالپي هر واكنش را روي نمودار مشخص كنيد. آ( انرژي فعال

 ب( سرعت كدام واكنش در شرايط يكسان كمتر است؟ چرا؟
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 ها پاسخ دهيد. هاي آلي زير به پرسش با توجه به ساختار تركيب -5

 
 را تعيين كنيد. دار هاي كربن ستاره عدد اكسايش هر يك از اتم آ(

 توضيح دهيد. كند؟ دار تغيير مي ( به ترفتاليك اسيد، عدد اكسايش كدام اتم ستاره2ب( در تبديل تركيب )

 هاي شيميايي موازنه شده نشان دهيد. ( را با نوشتن معادله2( و )1استر از مواد ) پ( روش تهيه يك دي

 


