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 Carbonate mineralsمعادن الكاربونات 

وتكون هذه المجموعة االنٌونٌة على هٌئة مثلث مستوي  2-(CO3)تتمٌز معادن الكاربونات بوجود المجموعة االنٌونٌة المعقدة 

Trigonal planar  وبما ان ذرة  للمثلثحٌث تكون ذرة الكاربون فً المركز وتحتل ذرات االوكسجٌن االركان الثالثة.

الكاربون تحتوي على اربعة الكترونات فً المدار الخارجً )رباعٌة التكافؤ( فانها تفقد هذه االلكترونات االربعة وتعطٌها 

 لذرات االوكسجٌن الثالثة حٌث ٌخص كل منها )نظرٌا( 
 

 
الكترون  2ان كل ذرة اوكسجٌن ٌلزمها عدد الكترون فً حٌن 

 -)تبقى على كل ذرة اوكسجٌن شحنة غٌر متعادلة تعادل  2-(CO3)لتالً فان المجموعة االنٌونٌة لتكمل المدار الخارجً وبا

. وبذلك تتحد مع كاتٌونات ثناٌة التكافؤ   2-=   3×  (2/3 -)الكترون وتكون الشحنة النهائٌة للمجموعة االنٌونٌة  (2/3

 لتكون معادن الكاربونات المختلفة .

 

وعلى الرغم من ان الرابطة الكٌمٌائٌة داخل المجموعة االنٌونٌة تكون اقوى من الرابطة بٌن المجموعة االنٌونٌة والكاتٌون  

لذلك فان شق الكربونات ٌكون غٌر مستقر  CO2اال ان هذه الرابطة لٌست بنفس قوة الرابطة التساهمٌة الموجودة فً مركب 

 الى ثانً اوكسٌد الكاربون وماء.فً وجود اٌون الهاٌدروجٌن وٌنكسر 

2H+  +  (CO3)-2                                CO2       +   H2O 

 وهذا التفاعل مسؤول عن الفوران الذي ٌحدث عند اختبار الكربونات باالحماض .

 معدنا وفٌما ٌلً اهم هذه المعادن والتً ٌمكن تقسٌمها الى اربعة مجموعات  69وتضم مجموعة الكربونات ما ٌقرب من 

 معادن الكربونات الثالثٌة )مجموعة الكلساٌت(  -1

Trigonal  carbonates (Calcite group) 

 Calcite CaCO3                               كالسٌت    -

 Magnesite   MgCO3                         ماكنٌزٌت -

 Siderite  FeCO3                       سٌدٌرٌت            -

 MnCO3  Rhodochrosite           رودوكروزٌت   -
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 Smithsonite   ZnCO3                     سمثسونٌت      -

 االراكوناٌت(مجموعة كربونات المعٌنً القائم )مجموعة  -2

Orthorhombic carbonate ( Aragonite group) 

 Aragonite   CaCO3                        اراكوناٌت    -

 Witherite BacCO3                       وٌذٌرٌت       -

 Strontianite     SrCO3               سترونتٌانٌت    -

 Cerussite     PbCO3                  سٌروسٌت       -

 مٌت (ومجموعة الكربونات المزدوجة ) مجموعة دول -3

Double carbonate   ( Dolomite group ) 

 Dolomite   Ca,Mg(CO3)2           دولومٌت  -

 Ankerite     CaFe(CO3)2             انكٌرٌت   -

 مجموعة الكربونات احادٌة المٌل المائٌة  -4

Monoclinic carbonate with (OH) 

 Malachite   Cu2CO3(OH)2          مالكٌت  -

    Azurite   Cu3(CO3)2(OH)2    ازورٌت       -

 

 Nitrate mineralsمجموعة معادن النترات    

تكون اٌضا على شكل مثلث مستوي   1-(NO3)هذه المجموعة تشبه الى حد كبٌر محموعة الكربونات ، فمجموعة النترات 

حٌث توجد ذرة نتروجٌن فً المركز وذرات االوكسجٌن تحتل االركان الثالثة للمثلث . تمتاز مجموعة هذه المعادن بصالبة 

 ودرجة انصهار اقل من الكربونات وتوجد سبعة معادن نٌتراتٌة نكتفً بدراسة واحد فقط .

 Soda Niter) ملح شٌلً (  NaNO3النتر الصودي  -

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الثالثً ، البلورات نادرة وغالبا فً هٌئة كتلٌة او فً شكل قشور او طبقات وٌتشابه 

 المعدن بلورٌا مع الكلساٌت .
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الخواص الطبٌعٌة : عدٌم اللون او ابٌض او بنً او احمر او رصاصً او اصفر. شفاف الى نصف شفاف ، البرٌق زجاجً 

 ن بارد المذاق ، ٌتمٌع بسهولة. 2229، الوزن النوعً  2 – 1البة ، الص

 

التواجد فً الطبٌعة : نظرا لدرجة الذوبان العالٌة للمعدن فانه ال ٌترسب اال فً المناطق شدٌدة الجفاف مثل البٌئات 

 الصحراوٌة . ٌوجد المعدن فً شٌلً واالماكن القرٌبة من بولٌفٌا.

 االستخدامات : ٌستخدم فً اغراض التسمٌد وصناعة المفرقعات 

 Borate mineralsمجموعة معادن البورات   

 Boraxٌوجد اكثر من مائة معدن تابع لمجموعة البورات ونذكر اهمها انتشارا وهو معدن بوراكس 

       Na2B4O5(OH)4.8H2Oبوراكس  

 المٌل ، البلورات نادرة ،ٌوجد المعدن عادة فً هٌئة تجمعات حبٌبٌة.الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام احادي 

، نصف شفاف ،  1295، الوزن النوعً   225الى  2الخواص الطبٌعٌة : عدٌم اللون او ابٌض ، البرٌق زجاجً ، الصالبة 

 ذو مذاق حلو ، التشقق واضح

 % ماء.4722ون ، % اوكسٌد بور3626% اوكسٌد الصودٌوم ، 1622التركٌب الكٌمٌائً : 

التواجد فً الطبٌعة : ٌعتبر المعدن من اكثر معادن البورات انتشارا فً الطبٌعة وٌوجد فً الرواسب الملحٌة نتٌجة جفاف 

 البحٌرات والمستنقعات المالحة ، ٌوجد فً كالٌفورنٌا وفً شواطًء هضبة التبت واكثر رواسب المعدن توجد فً تركٌا.

صناعة الصابون وصباغة النسٌج وكمادة صاهرة فً صناعة المجوهرات واستخالص الفلزات  االستخدامات : ٌستخدم فً

 كما ٌستخدم عنصر البورون فً صناعة الدروع الواقٌة من االشعاعات الذرٌة وفً صناعة الصوارٌخ .

 Sulphate mineralsمجموعة معادن الكبريتات 

 قلٌل منها هو الشائع فً الطبٌعة وٌمكن تقسٌم هذه المجموعة الى كتضم هذه المجموعة عدد كبٌر من المعادن ولكن عدد 
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  Anhydrous sulphatesكبرٌتات ال مائٌة  -1

 Barite groupمجموعة بارٌت 

 نظام المعٌنً القائم        Barite  Baso4          بارٌت     -

 نظام المعٌنً القائم       Celestite  SrSO4      سلٌستٌت   -

 القائم المعٌنً نظام       Anglesite  PbSO4    لٌزٌت  انك -

 القائم المعٌنً نظام       Anhydrite  CaSO4انهدرٌت       -

 Hydrous sulphates      مجموعة  الكبرٌتات المائٌة -2

 نظام احادي المٌل     Gypsum   CaSO4.2H2Oجبس   -

 Tungstate and Molybdate mineralsمجموعة معادن التنكستات والموليبدات 

 هذه المجموعة تضم تسعة معادن نذكر اهمها 

 Wolframite  (Fe,Mn)WO4ولفراميت   -

او  Bladedالصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام احادي المٌل ، البلورات منشورٌة مسطحة ، وقد تكون على هٌئة نصلٌة 

 صفائحٌة او عمدانٌة او حبٌبٌة.

  7، الوزن النوعً  4225  -  4اللون اسود مائل الى البنً ، البرٌق فلزي او صمغً ، معتم ، الصالبة الخواص الطبٌعٌة : 

 ، وٌرتفع الوزن النوعً بزٌادة نسبة الحدٌد ، التشقق واضح وموازي للمسطوح الجانبً.  725  -
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ة مختلطا مع معادن كاستراٌت ، شٌلٌت ، ضٌمالتواجد فً الطبٌعة : المعدن نادر نسبٌا وٌوجد مصاحب للصخور النارٌة الحا

كوارتز ، فلورٌت ، وٌظهر اٌضا فً الرواسب المنقولة والناتجة من تفتت الصخور الحاوٌة له. وغالبا ما ٌتركز قرٌبا من 

 نصدره االصلً نظرا لوزنه النوعً المرتفع واهم مناطق تواجده هً الصٌن وبورما واسترالٌا وكوبا وبولٌفٌا وروسٌا.

ستخدامات : ٌتبر من اهم مصادر التنكستن وٌستخدم فً صناعة الصلب وفً صناعة االالت سرٌعة الحركة وٌستخدم فً اال

صناعة االالت حفر الصخور عندما ٌستخدم التنكستن فً تحضٌر كبرٌتٌد التنكستن الذي له صالبة عالٌة اعلى من اي معدن 

الكهربائٌة وتستعمل تنكستنات الصودٌوم فً صناعة المالبس الغٌر  ما عدا الماس وكذلك ٌستخدم التنكستن فً المصابٌح

 قابلة لالحتراق.

 Scheelite  CaWO4شيليت    -

الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً ، البلورات عادة على شكل اهرامات منعكسة ، وٌوجد كذلك فً هٌئة كتل 

 حبٌبٌة.

الخواص الطبٌعٌة : اللون ابٌض او اصفر وقد ٌكون اخضر او بنً ن نصف شفاف ، بعض العٌنات تكون شفافة ، البرٌق 

)مرتفعة بالنسبة الى معدن ال فلزي( . معظم عٌنات  621 – 526، الوزن النوعً   5 – 425زجاجً او ماسً ، الصالبة 

 عرض لالشعة فوق البنفسجٌة.الشٌلٌت تتضوء بلون ابٌض مائل الى الزرقة عندما تت

 

التواجد فً الطبٌعة: ٌوجد المعدن فً الصخور النارٌة الحامضٌة مثل الكرانٌت والبٌكماتٌت وفً نطاق التحول التماسً 

المحٌط بها حٌث ٌصاحب معادن كاستراٌت ، توباز ، فلوراٌت ، مولٌبدنٌت ، ولفرامٌت ، واشهر مناطق تواجده هً كندا ، 

 والٌات المتحدة.انكلترا ، ال

 .االستخدامات : احد خامات التنكستن وٌاتً فً المرتبة الثانٌة بعدج ولفرامٌت
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 Wulfenite PbMoO4  ولفينيت  -

 الصفات البلورٌة : ٌتبلور فً نظام الرباعً ، البلورات مسطحة ، او هرمٌة وبعضها توأمً .

الخواص الطبٌعٌة : اللون اصفر او برتقالً او احمر او ابٌض ، المخدش ابٌض ، شفاف الى نصف شفاف ، البرٌق زجاجً 

  628، الوزن النوعً  3الى ماسً ، التشقق واضح ، الصالبة 

 

ب معادن التواجد فً الطبٌعة : ٌعتبر  احد معادن الرصاص الثانوٌة وٌوجد فً عروق الرصاص المتأكسدة حٌث ٌصاح

 الرصاص الثانوٌة االخرى مثل سٌروسٌت . ٌوجد فً اجزاء من الوالٌات المتحدة

   هو الخام الرئٌسً. MoS2االستخدامات : خام بسٌط للمولٌبدنٌوم ، وٌعتبر معدن مولٌبدٌنٌت 

  


