
 ((( الحديد))) 

 وٌوضع الصخور من ٌستخرج الحدٌد، منه ٌصنع ما هو الحدٌد تراب أو الحدٌد خام

 أًٌضا كذلك. التراب من المعدن فٌصفى ٌصهر، كً عالٌة حرارة درجة ذو فرن فً

 األلومنٌوم . عدا ما ترابه من معدن كل ٌصفً

           

 

 من نوعاً  ٌصبح الكربون مع بخلطه الحدٌد أن   معرفة ٌجب الحدٌد أنواع ذكر قبل

 الحدٌد ألن الحدٌد؛ أنواع مسم ى تحت كلها األنواع سنذكر هنا ولكن الفوالذ، أنواع

 :األساس هو

 مثل أخرى عناصر مع الحدٌد من مكونة   سبائك وهو: الزهر الحديد  .1

 إلى% 1.1 من الكربون محتوى وٌكون والفسفور، والمغنٌسٌوم الكربون

 فً الكربون جزٌئات توزٌع حسب الحدٌد هذا اعأنو وتختلف ،4%

 : هً أنواع   منه تنتج لذلك السبٌكة،

 .الرمادي الزهر الحدٌد . أ

 .األبٌض الزهر الحدٌد .ب

 . المطاوع الزهر الحدٌد .ج        

 . المرن الزهر الحدٌد .د         

    لكربونا عنصر نسبة فٌه تكون الذي الخالص الحدٌد وهو: المطاوع الحديد. 2    

 %.5.15 من أقل

 -% 5.55 بٌن ما بنسب والكربون دــالحدٌ من سبائك   وهو :الصلب الحديد. 3

  والكروم، والسٌلٌكون، المنغنٌز، مثل األخرى العناصر وبعض ،%   1.55

ٌ ر التً العناصر من وغٌرها ،والفنادٌوم ،والمولبٌدٌوموالنٌكل،  خصائص فً ُتغ

  .الحدٌد



 

 حديدال خامات أنواع

 : hématiteالهيماتيت .1

 فً وٌوجد.  الحدٌد من% 15 نسبة على ٌحتوي الذي Fe2O3 الحدٌد اكسٌد عن عبارة وهو

 من به ٌوجد ما حسب - األسود أو الرمادي اللون إلى األحمر بٌن ما تتراوح متعددة ألوان

 .مسحوق إلى ضخمة كتل بٌن ما مختلفة احجام فً وٌوجد - شوائب

 

 

 magénite :ينيتالماج . 2   

 ذو أسود لونه ، الحدٌد من%1224 نسبة على ٌحتوي وFe3O4 الكٌمٌائً ،رمزه الحدٌد خام

 .عالٌة مغناطٌسٌة ذو وهو الحدٌد خامات أنقى من ٌعد كما ولمعان برٌق

 

 

 : الليمونيت. 3    

 إلى% 45 بٌن تتراوح نسبة على ٌحتوي حٌث 2Fe2O3H2O الكٌمٌائً رمزه ، الحدٌد خام

 باللون مخططا ٌكون أو البنً األصفر إلى لونه ٌمٌل. الماء من% 15 ونسبة الحدٌد من% 55

 .األحمر

 

 

 ((( استخالص الحديد))) 



 هو المطلوب المنتج ٌكن لم ما أساسٌتٌن، مرحلتٌن تتضمن عملٌة هو الصلب أو الحدٌد نتاجا

 . الزهر الحدٌد

 و المباشر، باالختزال أو ،العالً الفرن فً الخام الحدٌد إنتاج هً:  األولى المرحلة

 عملٌات خالل من الغفل الحدٌد من الصلب أو المطاوع الحدٌد إنتاج جعل هً:  الثانٌة المرحلة

 .أخرى

 :الالفح ) العالً (الفرن طرٌقةا. 

 الهٌماتٌت وخاصة الحدٌد خامات اختزال طرٌق عن الالفح الفرن فً الحدٌد ٌنتج صناعٌاً،

(Fe2O3 )ماغنتٌتوال (Fe3O4 )مئوٌة درجة 2555 عند بالكربون. 

 

                

 الفرن العالً

 الذي) الجٌري والحجر كوك، فحم هٌئة فً والكربون الحدٌد، خامات تلقى الالفح، الفرن فً

( الفرن انسداد فً تتسبب قد التً السٌلٌكون أكسٌد ثانً شوائب إلزالة وٌستخدم كـمخبث ٌعمل

 من الحدٌد خامات من طن لكل ساخن هواء أطنان 4 بـ الدفع ٌتم ذاته وفً الفرن، أعلى من

 ٌتفاعل حٌث أسفله الواقعة النفخ أنابٌب عبر الساخن الهواء من تٌار ٌدخل[ 54.]الفرن أسفل

 .الكربون أكسٌد أول مكونا الكوك مع األكسجٌن

    2 C + O2 → 2 CO 

 :الكربون أكسٌد وثانً منصهر حدٌد ٌنتجل الهٌماتٌت الكربون أكسٌد أول ٌختزل

    Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2 

 لهذه العالٌة الحرارة مستغالً  الالفح الفرن قاعدة قرب بالكوك مباشرة الهٌماتٌت بعض وٌختزل

 المنطقة

    2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2 



 والسٌلٌكات الرمل فً مثلةالمت الشوائب إزالة على( الدولومٌت الجٌري الحجر) المخبث ٌعمل

 أكسٌد وثانً الكالسٌوم أكسٌد إلى الجٌري الحجر تحلل فً الفرن حرارة تتسبب. األخرى

 .الكربون

    CaCO3 → CaO + CO2 

 .الخبث لٌكون الرمل مع الكالسٌوم أكسٌد ٌتحد ثم

    CaO + SiO2 → CaSiO3 

 ذلك بعد ٌزال. الحدٌد كثافة من أقل هكثافت ألن نظراً  المنصهر، الحدٌد سطح على الخبث ٌطفوا

 والذي الغفل بالحدٌد الناتج الحدٌد ٌسمى. الفرن فً جانبٌة فتحات من والخبث الحدٌد من كل

 أو الطرق رصف فً الخبث ٌستخدم بٌنما التالٌة، الحدٌد تصنٌع مراحل فً للحدٌد كخام ٌستخدم

 الفرن عن ٌنتج[ 54.]االسمنت ةصناع وفً بالمعادن الفقٌرة التربات لبعض مخصبة كمادة

 الصٌن فإن البرٌطانٌة، اإلحصائٌات إلحدى طبقاً و.طن/3م 4555 بمعدل كثٌفة غازات الالفح

 .والهند وأسترالٌا البرازٌل تلٌها( العالمً اإلنتاج ربع نحو) الحدٌد لخامات منتج أكبر هً

 

 المباشر باالختزال الحدٌد إنتاجب. 

 بدٌلة أسالٌب ظهرت. الكوك فحم استخدام من للحد اتجاهاً  هناك بحأص البٌئٌة، المخاوف بسبب

 خامة تختزل[ 54.]الطبٌعً الغاز باستخدام مباشر الحدٌد اختزال هو أحدها الحدٌد، لمعالجة

. الصلب صناعة فً تستخدم التً االسفنجً، الحدٌد تسمى المسحوق تشبه مادة إلى الحدٌد

 :رئٌسٌٌن تفاعلٌن من العملٌة تتكون

 .وحرارة محفز عامل بمساعدة الطبٌعً الغاز أكسدة: أوالً     

    2 CH4 + O2 → 2 CO + 4 H2 

 055-055 بٌن حرارة درجة عند الحدٌد، بخامة مشحون فرن إلى تدفع الغازات هذه: ثانٌاً     

 .اإلسفنجً الحدٌد لٌنتج مئوٌة، درجة

    Fe2O3 + CO + 2 H2 → 2 Fe + CO2 + 2 H2O 

 .تالٌة خطوة فً الجٌري كالحجر مخبث بإضافة لسلٌكاا تزال

 



 


