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من خالل مفاعلھ الكاربون مع الجبسوم مانتاج كبریتید الكالسیو
العراقي

موسى عبد رجبد. م.
جامعة الموصل–التربیة األساسیة كلیة 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٨/٧/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
بتفاعـل الكـاربون مــع تضـمنت الدراسـة تــأثیر الكـاربون علـى اختــزال الجبسـوم حیـث تمــت  

درجة مئویة وبمختلف الظروف للوصـول إلـى أحسـن 900-850الجبسوم في درجات حرارة عالیة

الكالســــیوم وإلعطــــاء حصــــیلة إنتاجیــــة عالیــــة . وتــــم إجــــراء كشــــوفات   دالظــــروف لتحضــــیر كبریتیــــ

وتحلیــل كیمیــائي للنمــوذج المحضــر مثــل كشــف خــالت الرصــاص ونتــرات الفضــة وٕاجــراء تحلیــل 

ـــا كبیـــرا مـــع النمـــوذج FT-IRطیافیـــة األشـــعة تحـــت الحمـــراء بم وأعطـــى النمـــوذج المحضـــر تقارب

التجاري.

Production of Calcium Sulfide from reaction Carbon with
Iraqi "gypsum"

Dr . Mossa A. Rajab
College of Basic Education /University of Mosul

Abstract:
The study involve the use of carbon in the reduction of gypsum .

The process was carred out by reacting the carbon with gypsum at

different tempertures (850-900C).The amount of the reactants was vareid

to get the best conditions for the conversion·The product from the

treatment was analysed using FT-IR Also chemical analysies available is

conducted·The prepared sample is compared with that of authentic

sample·The two samples were almost comparable·
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  :ةالمقدم
إن كبریتید الكالسیوم مركب كیمیائي یكون على شكل بلورات بیضاء في الحالة النقیة 

على شكل مسحوق ذي لون اصفر وضعیف االنحالل في الماء ودرجة انصهاره  دوغالبا مایو ج

) درجة مئویة. وتتاكسد بلورات كبریتید الكالسیوم ببطئ نتیجة التماس مع الهواء إلى 2000(

ت الكالسیوم وبوجود الرطوبة ینفصل كبریتید الهیدروجین ومركب كبریتید الكالسیوم ضعیف كبریتا

كبریتید الهیدروجین الساخن یتفاعل لنحصل أیضا على ءاالنحالل في الماء  البارد ولكنه مع الما

 دیباالضافة إلى هیدرو كسید الكالسیوم ولمركب كبریتید الكالسیوم بنیة بلوریة شبیهة بملح كلور 

) . وقد حضر مركب كبریتید الكالسیوم  من تمریر 1الصودیوم وهي بنیة مكعبة مركزیة الوجوه(

) درجة مئویة وتم أجراء إعادة 1000غاز كبریتید الهیدروجین على كاربونات الكالسیوم بدرجة (

وتركیز المواد الدرجةحجما%40بلورة لكبریتید الكالسیوم باستخدام حامض الكبریتیك تركیز

) وتم تحضیر كبریتید 2للحصول على مادة نقیة من كبریتید الكالسیوم .(90-40حرارة من

).یتفاعل كبریتید 3)و(4مع خامات الكبریت (CaOالكالسیوم من مستحلب اوكسید الكالسیوم 

هیدروكسید الكالسیوم  و كبریتید الهیدروجین كذلك یمكن ان یتفاعل الكالسیوم مع الماء مكون

)5لكالسیوم مع حامض الهیدروكلوریك لتكوین كلورید الكالسیوم  و كبریتید الهیدروجین (كبریتید ا

) مع الفحم وان CaCo3.ویمكن تحضیر كبریتید الكالسیوم بواسطة مزج وسحق الالمیستون (

المزیج یسخن لتحضیر كبریتید الكالسیوم كما في المعادلة التالیة:

(6) Na2So4 + CaCo3 +2C →Na2CO3 +2CO2 +CaS

ویمكن الحصول  على كبریتید ا لكالسیوم بالطریقة الجافة المختارة وان الحجم الحبیبي 

وبواسطة االنبعاث -RAYXان هذا الحجم الحبیبي شخص بواسطة 30nmوجد تقریبا 

اضافة إلى االشعة السینیة  تم دراسة الحجم UV-VIS-)(TEMااللكتروني المیكروسكوبي 

اما المادة األخرى المستخدمة في التفاعل فهي الكاربون وقد بینت  ·)7الكالسیوم(الحبیبي لكبریتید

وكذلك یمكن ·)8الذي یمكن تحضیره من كربنة المخلفات النفطیة والفحم الحجري واالخشاب (

فحم الناتج الیتخلف منه رماد الحصول علیها من تسخین فحم الخشب في معوجات حدیدیة وان ال

اوالنتاج من مخلفات أشجار الكوكس الذي یحتوي على ·)9من الكبریت(% وهو خال1اال 

النتاج مادة كبریتید وهنالك جدوى اقتصادیة.)10كمیات كبیرة من المركبات الفینولیة واللكنین (

الكالسیوم فاالجبسوم متواجد بكمیات كبیرة في أماكن مختلفة اما الكاربون فیمكن إنتاجه بكمیات 

%70فات النفطیة الموجودة بكمیات كبیرة وان الحصیلة االنتاجیة حوالي كبیرة من المخل

الجزء العملي:
الكالسیوم دطریقة تحضیر كبریتی-١
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غرام مع 15.6تم سحق كمیات معلومة باوزان دقیقة من كبریتات الكالسیوم ( والجبسوم ) 

-850ي فرن بدرجة بین غرام من الكاربون وتم سحقها ووضعها في جفنة خزفیة ووضعها ف2.4

وفي التجربة الثانیة تم  .مغرا 11.1درجة مئویة لمدة ساعة واحدة  حیث كان وزن الناتج 900

ساعة حیث 1.5من الكاربون عند نفس درجة الحرارة لمدة1.2غرام من الجبسوم مع7.8اخذ

غرام من 1.2مع غرام من الجبسوم8.6وفي التجربة الثالثة تم خلط  .غرام 5.7كان وزن الناتج

غرام وفي التجربة الرابعة تم 6.4الكاربون بنفس درجة الحرارة لمدة ساعة واحدة وكان وزن الناتج 

غرام من الكاربون بنفس درجة الحرارة لمدة ساعتین وكان 1.2غرام من الجبسوم مع8.6وزن 

من الكاربون 1.3مع غرام من الجبسوم8.6غرام وفي التجربة الخامسة تم وزن 5.4وزن الناتج 

ساعة وكان 2وتم وضعها في جفنة خزفیة وسحقها ووضعها في فرن بنفس درجة الحرارة لمدة 

غرام من الكاربون وتم 1.2وفي التجربة السادسة تم وزن  غرام من الجبسوم مع 5.8وزن الناتج 

ة لمدة وضعها في جفنة خزفیة بعد سحق المتفاعالت ووضعها في فرن بنفس درجة الحرار 

2.4غرام من الجبسوم مع8.6غرام وفي التجربة السابعة تم وزن 6.8ج تساعتین وكان وزن النا

غرام من الكاربون وتم سحق المتفاعالت ووضعها في جفنة خزفیة ووضعها في فرن حراري لمدة 

 غرام 4.3غرام وفي التجارب ثمانیة وتسعة كان وزن الجبسوم5.8ساعتین وكان وزن النانج 

غرام من الكاربون لكل منهما وتم سحقیهما ووضعهما في جفنة خزفیة 0.9وكان وزن الكاربون 

ساعة وواحد ساعة فتم 2ووضعهما فیس فرن حراري بنفس الدرجة الحراریة ولكن بوقت مختلف 

غرام ووزن  11.0اما التجربة العاشرة فكان وزن الجبسوم 3.3تسجیل وزن الناتج لكل منهما 

غرام وتم استخدام نفس الظروف في التجربة التاسعة فأعطي نفس الناتج وفي 4.3الكاربون

غرام وتم 4.5غرام وكان وزن الكاربون المتفاعل 21.5التجربة الحادیة عشر كان وزن الجبسوم 

سحق النموذج ووضعه في جفنة خزفیة ووضعه في فرن حراري بنفس الدرجة الحراریة لمدة 

غرام من الجبسوم وتم 28.4وفي التجربة الثانیة عشرة وزن 14.5اتج ساعتین  وكان وزن الن

غرام  22مع الكاربون بنفس الظروف في التجربة السابقة وكان وزن الناتج 4.5مفاعلتها مع 

غرام من الكاربون 9غرام من الجبسوم وتم مفاعلتها مع 43وفي التجربة الثالثة عشرة تم وزن 

غرام وتم حساب النسبة المئویة 30.7لثانیة عشر فكان وزن الناتج بنفس الظروف في التجربة ا

للنواتج كافة  

التي أجریت على كبریتید الكالسیوم  ةالفحوصات الكیمائی-٣
:كشف خالت الرصاص1.
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حیث أعطى الكبریتید راسب اسود لماع من كبریتید الرصاص فیما أعطت الكبریتات راسب 

ابیض من كبریتات الرصاص.

CaS + Pb (CH 3 COO)2 → Pbs + Ca ( CH 3 COO)2

راسب اسود

( CH 3 COO)2Ca+PbSO4→2)COOCH 3(CaSO4 + Pb

راسب ابیض

:كشف نترات الفضة2.
الكبریتات حیث یعطي الكبریتید راسب اسود بني من كبریتید الفضة في حین أعطت 

راسب ابیض من كبریتات الفضة

CaS + 2 AgNO3 →  Ag2S + Ca( NO3 )2

راسب اسود

CaSO4 +2 AgNO3 → Ag2 SO4 + Ca (NO3)2

راسب ابیض 

)H2S(:كشف تصاعد الغاز3.

عند إضافة حامض مخفف إلى كبریتید الكالسیوم المحضر فقد لوحظ تصاعد غاز 

·) ذو الرائحة الكریهة المعروفة H2Sكبریتید الهیدروجین(  

CaS +2 HCI →H 2 S + CaCI2

ویستدل من هذه التجربة على وجود كبریتید الكالسیوم الذي أعطى الغاز . آذ لوكانت 

)H2S( زسیوم لما تحرر الغاالمادة كبریتات الكال

)قیاس طیف األشعة تحت الحمراء4. FT- lR )

تم إجراء قیاس لطیف األشعة تحت الحمراء لكل من كبریتید الكالسیوم المحضر من 

جبس مقالع حمام العلیل ومن نموذج من الجبسوم العراقي ومن كبریتید الكالسیوم التجاري كما 

3-2-1في األشكال.

نسب الكالسیوم والكبریت للنموذج المحضر والنموذج التجاري بجهاز تم قیاس5.

).2كما في جدول (pyunicmنوع C,HNSوجهاز variemاالمتصاص الذري نوع 
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المناقشة والنتائج:
لغرض أعطاء تصورشامل على الطریقة المثلى لتفاعل كبریتات الكالسیوم مع الكاربون 

طاء حصیلة إنتاجیة عالیة فقد قمنا بإجراء طریقة قیاسیة .والوصول إلى أحسن الظروف وإلع

للمتفاعالت مع درجة الحرارة والوقت فحصلنا على أحسن الظروف  للتفاعل والحصیلة 

) وكذلك ان أفضل النتائج التي تم الحصول من كبریتید الكالسیوم 1اإلنتاجیة كما في  جدول (

وم (الجبسوم من مقالع حمام العلیل)بحالة نقیة هي عند استعمال كبریتات الكالسی

تحت ظروف مختلفة یبین النسب المئویة لمواصفات كبریتید الكالسیوم المحضر)1الجدول (

التسلسل

وزن

CaSO4

وزن 

الكاربون

(غم)

درجة   

الحرارة(م)

الزمن 

(ساعة)

وزن 

الناتج 

(غم)

النسبة 

المئویة

للناتج

المالحظات

1 15.6 4.2 850-900 1 11.1 71.1
مادة غیر نقیة بسب  عدم   

الطحن الجید

2 7.8 1.2 = 1.5 5.7 73.07 مادة نقیة

3 8.6 1.2 = 1 6.4 74.1 وجود كاربون غیر  متفاعل

4 8.6 1.2 = 2 5.4 63.7 مادة نقیة

5 8.6 1.3 = 2 5.8 67.4 =

6 8.6 1.2 = 2 6.8 79.6 =

7 8.6 2.4 = 2 5.8 76.4 وجود كاربون غیر  متفاعل     

8 4.3 0.9 = 2 3.3 76.7 مادة نقیة جدا

9 4.3 0.9 = 1 3.3 76.7 =

10 11.0 4.3 = 1 3.3 30.30 =

11 21.5 4.5 = 2 14.5 67.4

12 28.4 4.5 = 2 16.0 77.4

13 43.0 9.0 = 2 22.0 71.3

حیث تمیزت مادة كبریتید الكالسیوم الناتجة باللون األبیض الناصع هذه میزة مهمة في 

هذه المادة في صناعة األصباغ  وفي  الحقیقة بان كبریتید الكالسیوم الناتجة من تفاعل استعمال

جبسوم مقالع حمام العلیل مع الفحم تضاهي من حیث الجودة المادة المستوردة (كبریتات 

% حتى اذا تم استعمال كمیات كبیرة 70الحصیلة تبقى ثابتة بحدودومن جانب أخر·لسیوم)الكا

درجة مئویة والتي تمثل 900-850من الجبسوم اما درجة الحرارة المستخدمة للتفاعل فكانت بین 

أفضل مدى للحرارة یبقى الكبریتید فیها محافظا على كیانه دون أن یتجزأ
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جل اكتمال التفاعل بین الجبسوم والفحم یتوجب خلط المادتین ذلك فانه ومن افضال عن 

جیدا بعد سحقها وتنعیمها ثم فرشها في جفنه الحرق بسمك قلیل من اجل توفیر فرصة ألكبر 

 ةوربما یتبادر إلى األذهان بان رفع درجة الحرار ,الخلیط من ان تتعرض حرارة الفرن نكمیة م

ا ومن جانب اخروجدنا بأنه للحصول على أفضل فرصة درجة مئویة.االانن900إلى أكثر من 

الكتمال التفاعل هو التحریك المستمر لمواد التفاعل إثناء التسخین وكان هذا یتم على مستوى 

المختبر بان یتم مسك الجفنة الخزفیة بالملقط الخاص وهز الجفنة وهي ساخنة داخل الفرن حیث 

 رأي عند تحضی,لیة عدة مرات في الصناعة یحصل ان تخلط المواد جیدا وتكرر هذه العم

كمیات كبیرة من كبریتید الكالسیوم فانه یكمن استخدام فرن حراري هزاز أو دوار لضمان خلط 

وكخالصة لما سبق ذكره هو إن جبسوم  مقالع حمام العلیل ,مواد التفاعل جیدا إثناء فترة التسخین

درجة 900-850ن كهربائي و بدرجة حراریة بعد خلطه مع الفحم بنسب معلومة وتسخینه في فر 

مئویة وتحریكه باستمرار یقدم أفضل طریقة لتحضیر كبریتید الكالسیوم نقي جدا حصیلة یصل 

% ویمتلك من البیاض الناصع مایجعله مناسبا لالستخدام في صناعة اإلصباغ  وهو 70إلى 

مقالع حمام العلیل ومادة المطلوب ومن قیاس طیف األشعة تحت الحمراء لمادة الجبسوم من 

الجبسوم العراقي  وطیف كبریتید الكالسیوم المحضر والتجاري  نالحظ ان هناك فرقا واضح بین 

طیف الجبسوم العراقي  وطیف كبریتید الكالسیوم والمحضرالتجاري   مما یعطي داللة قویة إن 

فضال عن وجود تقارب كبیرا مادة الجبسوم  متحولة بتفاعلها مع الكاربون إلى كبریتید الكالسیوم

التي أجریت على  تبین طیفي كبریتید الكالسیوم المحضرو التجاري  .  ومن مالحظة الكشوفا

H2Sمادة كبریتید الكالسیوم المحضرمثل   كشف خالت الرصاص و نترات الفضة وتحرر غاز

الكالسیوم. كذلك مما  یعطي  داللة قویة ومن نتائج الكشوفات أن المادة المحضرة هي كبریتید 

من خالل قیاس نسب الكالسیوم والكبریت للنموذج المحضر والتجاري مما یعطي داللة قویة هو 

)2ان المادة المحضرة ایضا هي كبریتید الكالسیوم .كما في جدول (

) یبین نسب الكالسیوم والكبریت للنموذج المحضر والتجاري 2جدول(ال

S%Ca%النموذج

39.242 النموذج المحضر1.

40.145 النموذج ألنجاري2.
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