وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی آھﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﻠﺰ آھﻦ

آھﻦ دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﻧﻘﺮهای ﺑﺮاق ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮیﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ھﻮا ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﮭﻮهای در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ اﮐﺴﯿﺪ دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آھﻦ ﯾﺎ زﻧﮓ ﮔﻔﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلھﺎی ﺧﺎﻟﺺ آھﻦ ﻧﺮﻣﮫ )ﻧﺮمﺗﺮ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم( و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻤﯽ )ﺗﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ( از ﻓﻠﺰات
دﯾﮕﺮ و ﮐﺮﺑﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ١٠٠٠ﺑﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از آھﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 Fe۵۶ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾﺰوﺗﻮپ ﭘﺎﯾﺪار )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻟﻔﺎ در ﻧﮑﻠﺌﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﻼر( اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از آھﻦ و ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻠﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﻮﭘﺮ ﻧﻮا اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .آھﻦ ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در
ﻏﻮلھﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ،و ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ﻓﻠﺰ در ﺷﮭﺎبﺳﻨﮓھﺎ و در ھﺴﺘﮫ ٔ ﻓﻠﺰی ﻣﺘﺮاﮐﻢ در ﺳﯿﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
آھﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن و رطﻮﺑﺖ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ اﮐﺴﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻓﻠﺰ آھﻦ ،اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﮓ
ﻣﻌﺪنھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد – ﺑﮫطﻮر ﻋﻤﺪه از ﺳﻨﮓ آھﻦ از ﺳﻨﮓ  Fe2O٣ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺑﻦ در درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺧﻮاص آھﻦ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﯿﺎژھﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻠﺰات ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )و ﺑﻌﻀﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺮﺑﻦ و ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن( اﺻﻼح ﻧﻤﻮد و ﻓﻮﻻدھﺎ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ھﺴﺘﮫ ٔ اﺗﻢھﺎی آھﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژیھﺎی اﺗﺼﺎل در ھﺮ ﻧﮑﻠﺌﻮن اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ
اﯾﺰوﺗﻮپ  Ni۶٢دارای اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮاوانﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ھﻤﺎن  Fe۵۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ آھﻦ از طﺮﯾﻖ ھﻤﺠﻮﺷﯽ ھﺴﺘﮫای در ﺳﺘﺎرهھﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫاﺳﺖ و اﮔﺮﭼﮫ اﻧﺪﮐﯽ اﻧﺮژی
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮدن ﻧﯿﮑﻞ  ۶٢ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻨﺼﺮ آھﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﮑﻞ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻨﺼﺮ از طﺮﯾﻖ ﺳﻮﭘﺮ ﻧﻮا ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦطﻮر اﺳﺖ .آھﻦ )آھﻦ  ،Fe+٢ﯾﻮن ﻓﺮوس( ﻋﻨﺼﺮ ردﯾﺎﺑﯽ ﻻزﻣﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد
زﻧﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻓﻘﯿﺮ از ﻧﻈﺮ آھﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﮫ ﺟﺎی آھﻦ ﺑﺮای
ﺗﺠﺰﯾﮫ ﯾﺎ ھﻤﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﺟﺎی ھﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ .آﻧﺰﯾﻢھﺎی ﺣﺎوی آھﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﮔﺮوهھﺎی ھﻤﻮﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﺠﺰﯾﮫ ٔ واﮐﻨﺶھﺎی اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن در زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺪادی از ﮔﺎزھﺎی ﺣﻞ
ﺷﺪﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

