
ًَاسهعذى تا خا





  تظُیر یک معذن بٍري برداری
شذي َمىظري َطبیعت پشت آن 

را وشان  میذٌذ بیاوگر مىابع 
عظیم  در طبیعت  َجُد دارد 

َبخش زیادی از آن در

دل زمیه  پىٍان  ٌستىذ





 هقذار کوی خاک رص یا گل رص ظزّف طفالی
تذّى لعاب تَ کالص تثزیذ ّاس داًش آهْساى تخْاُین 

در تارٍ  ّیژگیِای آى گفتگْ کٌیذ

 آهْختیذ تعذاداًذکی اسهْاد تَ طْر هظتقین اسسهیي
.ّتیش تز تطْر غیز هظتقین اسآى تَ دطت هی آیٌذ

 تٌاتز ایي سهیي اًذّختَ ُای عظین ّ خذادی اطت
ّاسهْاد هْرد ًیاس تزای سًذ گی اطت

 هعادى آُي،هض،طال،آلْ هیٌین، گچ،آُک،ّسغال
یافت هیشًْذ....طٌگ ّ





 تاتْجَ تَ پاطخ قظوت اّل
طْال تزای  تاهیي هیشاى آُي 

تکار رفتَ در خاًَ شوا چٌذ 
تي طٌگ آُي هصزف شذٍ 

اطت؟



 فزض کٌیذ تعذاس هحاطثَ کل
آُي تَ کار رفتَ هاًٌذ درّپٌجزٍ 

هعادل ... فلشی ّکا تیٌت ّ
کیاّ گزم تاشذ تا یک تٌاطة 150

تي طٌگ     10طادٍ هعادل 
هعذى آُي اطت



 عٌصز آُي درهعادى تَ صْرت تزکیة
آ ُي یافت هیشْد

 تزای تذطت آّردى فلش آُي تایذ اتن
ُای اکظیژى را اس اکظیذ آُي جذا 

کٌین

 الثتَ ایي کار تا یک تغییز شیویایی
کَ تا صزف اًزژی سیادی اطت



 فلش آُي     حذف  اکظیژى       اکظیذ آُي

 برای جذا کردن اتم ٌای اکسیژن از آٌه
در ( زغال کک)سىگ معذن  را بً ٌمراي کربه 

کُري ٌای مخظُص حرارت می دٌىذ ایه 
عمل اتم ٌای اکسیژن از سىگ معذن جذا 

شذي َبً طُرت کربه دی اکسیذ خارج می 
شُوذ





اکظیذ آُي +کزتي         کزتي دی اکظیذ+فلش آُي

 فلش آُي خالص  ًظثتا ًزم اطت در
اثز ضزتَ خن هی شْد

 تزای ایٌکَ آُي ّیژگیِای هاًٌذ
اطتحکام تیشتز ّسًگ ًشدى را داشتَ 
تاشذ آًزا تَ صْرت آلیاژ اطتفادٍ هی 

.کٌٌذ

کک   
         
         
         

      





 اًظاى اسهْاد طثیعی گًْا گْى
هاًٌذچْب، طٌگ، خاک تزای 

طاختي طزپٌاٍ اطتفادٍ هی کٌذ

 اطتفادٍ ُوشهاى اس فْالد ّتتي
درطاختي خاًَ ُای هظکًْی 

طثة هیشْد طثة هی شْد کَ 
ٌُگام تزّس حْادث طثیعی آطیة 

کوتزی تَ ها ّاردشْد









 طیواى هخلْطی اس آُک ّخاک رص
ّطیواى اس .ّدر طثیعت یافت ًویشْد

طٌگ آُک هْجْد در طثیعت تَ 
دطت هی آّرًذ تزا ی ایي هٌظْر ، 

طٌگ آُک را در دهای تا ال گزها 
هیذٌُذ تا تَ آُک تثذیل شْد 

ّتعذآُک حاصل را تا خاک هخلْط 
هی کٌٌذ



کزتي دی اکظیذ         گزها       طٌگ آُک +آُک

 (  کلظین کزتٌات) طٌگ آُک

(   کلظین اکظیذ)آُک



1 )) (کاتزد در تتي)تِیَ طیواى

2 ) ضذ عفًْی کٌٌذٍ درّرّدی اطتخزُا ّگاّداری
ُا ّهزغ داری ُا



 ظزّف طفالی ّشیشَ ای ّچیٌی اس چَ هْادی
هی طاسًذ؟

 ظزّفی هاًٌذ تشقاب چیٌی کَ درآ ى غذا هی
خْریذ اس خاک رص  ّلیْاى شیشَ ای اس هاطَ 

.طاختَ شذٍ اطت

هزاحل طفالگزی

1 ) تِیَ گل کْسٍ گزی

2)شکل دادى تَ خویز

3)پختي ّلعاب دادى









 برای تٍیً شیشً  ،ماسً را
با افسَدن مُاد شیمیایی 

مختلف گرما می دٌىذ تا بً 
خمیر شیشً تبذیل 

َسپس خمیر شیشً را .شُد
درقالب دلخُاي می ریسوذ َبً 

شکل مشخض در می آَروذ



1))کاُش هصزف

2))تاسیافت

3))ٍهصزف دّتار



1 )) فزایٌذ تْلیذ آُي خالص اس اکظیذ آُي را
تٌْیظیذ

2)) آُک را چگًَْ تِیَ هیکٌٌذ ّچَ اطتفادٍ ُایی
دارد؟

3)) تاسیافت ستالَ ُا  چَ تاثیزی در ًگَ داری هٌاتع
طثیعی تزای ًظل ُا ی تعذی دارد؟



 ٍحجت هللا : تِیَ کٌٌذ
هفیذ

 َدتیز هذرطَ هتْطط
شاُذ خیثز

 شاد ّطزتلٌذ تاشیذ


