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 گزارشی از یک فعالیت جالب در استان البرز
 

  زهرا ارزانی

 

 سر گروه شیمی ، آموزش و پرورش استان البرز

 

 

 چکیده
در یک تحقیق آماری مشخص شد دو آزمایش کوه آتشفشان و شناسایی  ،با توجه به اهمیت محیط زیست

کاتیون ها در اکثر مدارس استان البرز انجام می شود ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود سیسستم بازیافت، 

پسماند این آزمایش ها راهی سطل زباله و ظرف شویی ها می گردد که این مخالف قانون سالمتی محیط 

از آنجائیکه این مسئله بسیار مهم است و بررسی ها نشان می دهد در  استیمیاییزیست و مواد ش

بسیاری از موارد مقدار زیادی پسماند مواد خطرناک راهی فاضالب ها می شود الزم دانستیم گزارش فعالیت 

ی بررسانیم و انجام شده در سطح استان البرز را در همایش آموزش شیمی کشور به اطالع همه همکاران شیم

 از مهم ترین این فعالیت جمع آوری کروم . لزوم حساسیت نبست به مدیریت پسماند مواد را گوش زد کنیم

اکسید و ارسال آن به آزمایشگاه کاوش دانشگاه شریف جهت بازیافت و پیشنهاد روشی ساده برای انجام واکنش 

 .های شناسایی کاتیون ها در سطح خرد می توان نام برد

       

 کلیدیکلمات 
 فشان ، آزمایش شناسایی کاتیون هامدیریت پسماند مواد آزمایشگاهی، آزمایشگاه خرد، آزمایش کوه آتش 
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 :متن

ابتدا با یک بررسی وسیع و مکاتبه با چند پرفسور فعال در حیطه بازیافت پسماند آزمایشگاه در کشور آمریکا، 

سعی شد راه کاری برای تبدیل کردن دوباره این مواد به مواد اولیه پیشنهاد شود که به صورت خالصه در مجله 

  .گردیده است چاپ6، صفحه  4شماره  رشد شیمی تابستان نود یک 

اکسید به پتاسیم دی کرومات نیاز به زمان زیاد و آب اکسیژنه تازه IIIاز آنجایی که واکنش های تبدیل کروم 

ی برای آن پیدا شود تا بهر حال با توجه به آسانی انجام واکنش و عالقه دانش ینداشت، سعی شد روش جایگز

  .یست استفاده کردآموزان بتوان از این آزمایش در کالس های درس بدون دغدغه محیط ز

اکسید یکی از مواد بسیار پر ارزش است که در صنایع شیشه به عنوان ماده رنگی پایدار سبز و در  IIIکروم 

کلرید یک روکش ضد زنگ در تبدیل آهن به  IIIصنایع فوالد در اثر افزایش هیدروکلریک اسید به عنوان کروم 

 .عنوان ماده مغناطیس نیز در بسیاری از صنایع کار برد داردهمچنین به  .فوالد مورد استفاده قرار می گیرد

مکاتبه با صنایع شیشه در سطح استان البرز نشان داد تمامی شرکت های شیشه سازی در این استان در واقع 

شیشه های خام را قالب گیری و شکل می دهند و به عبارتی خود سازنده شیشه خام نیستند و نیازی به ماده اولیه 

در این بررسی ها مشخص شد صنایع فوالد مبارکه اصفهان به . صحبت شدصفهان بنابراین با صنایع فوالد ا .ند ندار

اکسید پسماند مدارس رقم  IIIصورت ماهانه چندین تن فوالد ضد زنگ تهیه می کند که ارسال مقدار کروم 

  .را پوشش نخواهد داد... معنی داری نخواهد بود و هزینه حمل و نقل و

خص شد آنها نیز با این مشکل و صحبت با اساتید محترم مش( حصارک کرج ) با مراجعه به دانشگاه تربیت معلم 

مورد بازدید قرار گرفت همه راهی سطل زباله و ظرف شویی که هستند و پسماند مواد در چند آزمایشگاهی  جهموا

  .می گردند

بع طبیعی دانشگاه تهران همچنین مشخص شد این با صحبت با چندین تن از اساتید پردیس کشاورزی ومنا

دانشکده ها نیز با همین مشکل مواجه هستند اما دکتر کالنتری رئیس آزمایشگاه مرکزی این دانشکده ها موفق 

نکته بسیار قابل توجه در آزمایشگاه . شده اند بخشی از پسماند ها را به دانشگاه شریف فرستاده تا بازیافت شود

دانشکده این بود که از سال قبل به فکر جمع آوری پسماند افتاده و سعی کرده بودند بعضی ازمواد  علوم دامی این

پسماند آزمایش ها را در شیشه هایی جمع کنند اما از آنجایی که سیستم سایر منجمله تولوئن و فرمالدئید و

ه و عمال فعالیت مثبتی صورت بازیافتی وجود ندارد همان شیشه حجم زیادی از فضا آزمایشگاه را اشغال کرد

  .بودگرفته ن
 :اقدامات زیر صورت گرفت  بررسی این موارد با 
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با  واکسید با آزمایشگاه های مسئول در این زمینه در دانشگاه صنعتی شریف مکاتبه کرده  IIIدر مورد کروم  -9

 .گردید جمع آوری آنها ، جهت بازیافت و حفظ محیط زیست به این دانشگاه ارسال

 
معرفی واکنش هایی  برعالوه   در این مورد: آزمایش شناسایی کاتیون ها بخصوص کاتیون های فلز های سنگین -2

راه کار  ،اد اولیهه ها تبدیل این مواد پسماند به موو همچنین را که می تواند جایگزین فلز های سنگین شود 

یک میکرو پلیت پیشنهاد شد که به این صورت بتوان  استفاده از روش میکرو  با استفاده از یک نایلیون به جای

 :مقدار پسماند را تا حد ممکن کم کرد

 

 

 :روش کار

بر روی هر کاغذ صافی جدولی رسم کنید و در ردیف عمودی ترکیب های کاتیون و در ردیف افقی ترکیب های  -9

 .شناساگر آنیون را بنویسید

 

 .قرار دهید  کاغذ صافی ها را داخل یک نایلون فریزر -2

 .قطره از محلول ترکیب مورد نظر را تهیه کنید چندبرای هر محلول یک شیشه ساعت انتخاب کرده و  -3
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به . با استفاده از قطره چکان، در خانه ها جدول در محل مورد نظر یک قطره از محلول کاتیون ها را قرار دهید -4

 .دلیل کشش سطحی آب، قطره ها حرکت نمی کنند 

 
 

 

 

هنگام . با استفاده از قطره چکان تمیز، یک قطره از محلول آنیون را در محل مشخص شده قرار دهید -5

کشش سطحی آب اجازه جاری شدن محلول را نمی دهد، . اضافه کردن قطره  به تشکیل رسوب توجه کنید

 .استفاده از باال و پایین بردن محلول داخل قطره چکان به راحتی می توانید مخلوط را به هم بزنید  بنابراین با

 
 :شناسایی با استفاده از یون کرومات

 قطره سرب نیترات

 قطره نقره نیترات

 محلول پتاسیم یدید

بعد از افزایش یک قطره محلول پتاسیم 

 یدید
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  قبل از افزایش کرومات

 
 :بعد از افزایش کرومات

 
 

 

K2CrO4(aq) 
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 :کاتیون ها با استفاده از سودشناسایی 
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 :نتیجه گیری

 خود تولیدی خطرناک شیمیایی پسماندهای ما، تحقیقاتی و آموزشی مراکز کلیه ایران در حاضر حال در متاسفانه

 غیر دفن مراکز یا شهری فاضالب روانه مستقیما ، اصولی و صحیح دفع راستای در اقدامی گونه هیچ انجام بدون را

 حمل های ماشین توسط کننده، تولید مراکز از ایمن غیر کامال صورت به که ای گونه به نمایند می شهری اصولی

 بهداشتی مرکز یک اساس و اصول که دفنی مراکز به باشند می خانگی پسماندهای مناسب تنها که ای زباله

 قوانین و استاندارها خالف بر کامال که گردند، می منتقل باشد نمی دارا را خطرناک شیمیایی پسماندهای مخصوص

 این که گیرد می صورت حالی در عمل این. اند آورده     همراه به نیز را فراوانی مشکالت و معضالت و بوده موجود

 : جمله از خطرناکی بسیار خواص دارای پسماندها نوع

 پذیری واکنش. 5 انفجار قابل. 4 خورندگی. 3 پذیری اشتعال. 2 سمیت. 9

 مراکز بیشترین بودن دارا با صنعتی درشهرهای آنها صحیح دفع عدم و اصولی غیر آوری جمع که باشند می

 . کند می و کرده تهدید  را شهری زیست محیط بهداشت و ساکنین سالمت حتم به ، خود در تحقیقاتی و آموزشی

باشد  و امیدواریم هر چه سریع تر  می برخوردار ای العاده فوق اهمیت از پسماندها نوع این صحیح دفع بنابراین

استفاده از . اقدامات الزم در سطح کشور انجام شود که یکی از بهترین آنها انجام آزمایش ها در مقیاس خرد است

وسایل ساده و مقدار کم مواد این امکان را فراهم می آورد که همه دانش آموزان خود آزمایش ها را انجام دهند و 

نند و در عین حال پسماند تولید شده بسیار ناچیز خواهد بود و حتی اگر کالس را به چند هیجان آن را تجربه ک

گروه تقسیم کرده و هر گروه آزمایش را انجام دهد مقدار مصرف مواد و پسماند تولید شده به اندازه یک آزمایش 

عالوه بر کمک به سالمتی ایجاد حساسیت نسبت به پسماند مواد در هنگام انجام آزمایش . نمایشی نخواهد بود

محیط زیست به فرگیران این حس مسئولیت منتقل می شود و آنها را نسبت به مدیریت پسماند در هر فعالیتی 

 .حساس می کند
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