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 حمض الكبریتیك

   

:یكحمض الكبریت  

المواد األساسیة األكثر أھمیة في عملیات الصناعة الكیمائیة .الكبریت ھو احد   

 یوجد في الطبیعة في حالة حرة كما یوجد متحدا مع خامات مثل البیریت(      ) ،والسفالیریت (    )

 والكلوكیت (      ) . وھو أیضا مقوم مھم من مقومات البترول والغاز الطبیعي ك(    )

تصنیع حمض الكبریت .ویستعمل على نطاق واسع في   

 

 

: استخدامات حمض الكبریتیك  

لحمض الكبریتیك استخدامات عدیدة فھو یدخل بشكل ما في معظم المواد المصنوعة تقریباً ویعتبر 
مستوى انتاجھ دلیالً على القدرة الصناعیة ألي بلد وتعود وفرة استخدامھ الى رخصھ وتنوع تأثیره 

. الكیمیائي   

 

یدخل حمض الكبریتیك في انتاج األصباغ والكحوالت والبالستیك والمطاط وصناعة الصابون 
والمنظفات والمفرقعات وحفظ بعض األطعمة وفي صناعة الورق و صناعة الحدید والنحاس و سحب 

. األلمنیوم , كما یدخل في منتجات صیدلیة ونفطیة عدیدة   

: ا یليولعل أھم استخداماتھ تتمثل بصفة أساس فیم   

  1- كمادة مؤكسدة ونازعة للماء

  لذا یستخدم حمض الكبریت في تجفیف المركبات الكیمیائیة من الماء

 



  

 

 2- إنتاج األسمدة الكیمیائیة مثل

- أ سماد سوبر الفوسفات األحادیة    

: وذلك بتفاعل حمض الكبریتیك مع الصخور الفوسفاتیة كما یلي  

x2H2SO4 + Ca3(PO4)2 --------> CaSO4 + Ca(H2PO4)2 

 

- ب سماد كبریتات األمونیوم    

: ویحضر بتفاعل حمض الكبریت مع األمونیا على النحو التالي   

H2SO4 + 2NH3 -------> (NH4)2SO4 

 3- تحضیر الكبریتات

مثل كبریتات الصودیوم ( تستخدم في صناعة الورق والمنظفات والزجاج وتحلیة المیاه) , وكبریتات 
( صناعة الزیوت وتكریر النفط) , وكبریتات البوتاسیوم ( صناعة األسمدة والزجاج  األلومنیوم

). والشبة والمواد الغذائیة   

 

: مثال یوضح كیفیة تحضیر كبریتات الصودیوم بواسطة حمض الكبریتیك   

H2SO4 + NaCl -------> NaHSO4 + HCl 

NaHSO4 + NaCl -------> Na2SO4 + HCl 

 

سیاراتصناعة بطاریات ال  -4 

ویصل تركیزه في البطاریة الى  , (Acid) ویسمى حمض الكبریت في ھذه الحالة بماء النار أو األسید
. % حامض كبریتیك 33.33   

 



  

   

 حمض الكبریت :

حمض الكبریت ھو مادة كیمائیة نشطة جدا وھي في الوقت نفسھ واحدة من اكثر المنتجات استخداما 
 وأھمھا من الناحیة التقنیة .

 وھو العامل في تشكیل السلفات وفي السلفنة ، ویدخل في صناعات كثیرة كونھ حمض غیر عضوي

 قوي ورخیص الثمن 

 

 استخداماتھ :

  - تصنیع األسمدة 

 - الجلد 

المطلیات بالقصدیر   - 

تكریر البترول   - 

صبغ االقمشة      - 

الكبریت : خواص حمض  

حمض مركز ثنائي القاعدة   - 

عامل مؤكسد ونازع للماء بالنسبة للمركبات العضویة  - 

       

 

 

 

 

 



  

 

 

 التصنیع :  

بطریقة التالمس وطریقة الرصاص ویتم استخدام ھذه الطرق للحموض  یتم تصنیع حمض الكبریت
 ذات التراكیزالعالیھ

 ومن أجل السلفنة وخصوصا في صناعة االصبغة كما انھا تتم طریقة التالمس وحرق الكبریت
 واالمتصاص معا بعملیة واحدة.

 

 

  

 

 

 

 



  

 

من الوزن الجزیئي  52طنا في الیوم  2200كما انھ ببعض المصانع كمصنع السوید قد تصل طاقتھ 
طنا من زیت الفیول یومیا . 35700من الحرارة الى نظام التدفئة في المنطقة ، فیوفر   

 وفیما یلي تفاعالت التي تتم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SAP Business Suite Component 

 

SAP Standard Application / Data and Functions 

- BAPI (BAPI*) 

- Standard Function 

- Customer Function 

SAP Application Interface Framework 

- Checks 
- Field Mappings 
- Value Mappings 
- Actions 
- Local Variants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABAP _ Proxies  

(Local Integration Engine / Proxy Framework) 



  

 

-  Sulphur Acid Plant 1: - 

Capacity: 50,000 TPY 

Technology: DCDA process by M/s Monsanto, USA. 

 

Sulpuric Acid Plant 2: -  

Capacity: 120,000 TPY 

Technology: DCDA process by M/s Monsanto, USA. With 3.0MW 
power generation. 

 

Sulphonic Acid Plant1: - (LABSA-SLES  1EO, 2EO& 3EO) 

Capacity: 16,200 TPY 

Technology: Multi tube film reactor by M/s. Ballestra, Italy 

 

Sulphonic Acid Plant2: - (LABSA) 

Capacity: 30,000 TPY 

Technology: Multi tube film reactor by M/s. Marsina, Italy 

 

 

 

 

 



  

 

Sodium Hypo Chlorite Plant: - 

Capacity: 30,000 TPY 

Plant is designed and capable of producing hypo from 6% to 16%. 

Technology by: M/s DuPont's process USA. 

 

Oleum 25%: - 

Capacity: 10,000 TPY 

Plant is designed and capable of producing oleum from 15 to 28%. 

Technology by: M/s Monsanto, USA. 

 

Sodium Lauryl Sulphate 29%: - 

Capacity: 10,000 TPY 

Technology: Multi tube film reactor by M/s. Ballestre, Italy 

 

Sulphonic Acid Plant: - (SLES70% 1EO, 2EO & 3EO) Dioxane 
Reduction Unit. 

Capacity: 16,200 

Technology: Dediox vacuum flash by M/s. IIT Sr1, Italy. 

 

 

 



  

 

 المحوالت :

صمم التحویل الكیمائي لثاني أكسید الكبریت الى ثالث أكسید الكبریت لزیادة التحویل    

 الى اقصى حد عند وضع األمور التالیة في عین االعتبار :

- الكسجین الى ثاني أكسید الكبریتالتوازن تابع عكسي لدرجة الحرارة ومتناسب مع نسبة ا   
- معدل التفاعل متناسب طردي مع درجة الحرارة    
- یؤثر تركیب الغازات على كمیة المادة الحفازة   
- تسمح إزالة ثالث أكسید الكبریت المتشكل بحدوث تحویل أكبر لثاني أكسید الكبریت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

: یائیة لحمض الكبریتلخواص الفیزا   

الكبریتیك یتمیز بأنھ حمض سائل عدیم اللون زیتي القوام ال رائحة لھ عندما یكون نقیاً , إال أنھ یعطي أحیاناً حمض 
. رائحة غاز ثالث أكسید الكبریت  (SO3 )عند وجود ھذا الغاز بنسبة عالیة اثناء تحضیر الحمض  

، یتجمد حمض الكبریتیك عند درجة حرارة  كما انھ یتمیز حامض الكبریتیك المركز بأنھ موصل للتیار الكھربائي  
درجة مئویة  330% وزناً ) عند درجة حرارة  100درجة مئویة , بینما یغلي حامض الكبریتیك المركز ( 10

. محرراً ثالث أكسید الكبریت   

جم / مل 1.84في حین تبلغ كثافة حامض الكبریتیك    

: تحضیرات حمض الكبریتیك   

بریتیك بصفة أساسیة على الكبریت والكبریتات كمواد أولیة , كما أنھا تحتاج الى تعتمد طرق تحضیر حمض الك
  ھما: تنقیة عالیة نتیجة النشاط الكیمیائي الشدید للحامض , وتتمثل طرق تصنیع حامض الكبریتیك في طریقتین

 

1- : طریقة غرف الرصاص   

أنھا ال زالت تستعمل في بعض البلدان وتتمثل ھذه وتعرف أیضاً بطریقة أكسید النیتروجین , وھي طریقة قدیمة إال 
: الطریقة في الخطوات التالیة   

 1- تفاعل ثاني أكسید الكبریت مع الماء في وجود أكسید النیتروجین , وفق التفاعل التالي

     

SO2 + H2O + NO2 --------> H2SO4 + NO 

حصول على ثاني أكسید النیتروجین وذلك كماالناتج من التفاعل السابق لل  أكسدة أول أكسید النیتروجین  -2 

: یلي   

x2NO + O 2 ---------> 2NO2 

3- إعادة ثاني أكسید النیتروجین لبرج التفاعل مرة أخرى لتفاعلھ مع الماء وثاني أكسید الكبریت للحصول على  
 الحامض ... وھكذا

SO2 + H2O + NO2 ---------> H2SO4 + NO 

 



  

               

التالمس :طریقة   

م , ثم طورت حتى أصبحت في الوقت الحاضر أرخص طرق تصنیع حمض  1831م إكتشاف ھذه الطریقة عام ت
 الكبریت وأكثرھا إنتشاراً 

 

: تتم طریقة التماس من خالل عدة مراحل , ھي كالتالي   

1- ھحة لفصل األجزاء غیر المنصھرة عنصھر عنصر الكبریت وترشی   

 

2- حرق الكبریت للحصول على غاز ثاني أكسید الكبریت الذي یمرر على سخان ثم الى ضخ المصھور الى وحدة 
  مرشح الغاز الحار لتنقیتھ من الشوائب وفقاً للمعادلة التالیة

S + O2 -------> SO2 

–إدخال غاز ثاني أكسید الكبریت الى برج التحویل المحتوي على محفز  -3 –مثل معدن البالتین أو الفنادیوم    
كسد ویتحول الى ثالث أكسید الكبریت في وجود الھواء عند درجة حرارة معینة للحصول على أعلى مردودلیتأ  

 )97  %- : % ) من الغاز الناتج وفقاً للتفاعل التالي 98    

x2SO2 + O2 --------> 2SO3 

 

 -إمتصاص غاز ثالث أكسید الكبریت بواسطة الماء

 

SO3 + H2O --------> H2SO4 

 

 

 

 

 



  

 


