
 

طال فلضی اػت ًشم، بشاق، صسد سًگ، چکؾ خَاس، قابل اًؼطاف )ػِ 

یک ظشفیتی( ٍ فلض ٍاػطِ کِ با بیـتش ػٌاكش ؿیویایی  ظشفیتی ٍ

بَػیلِ کلش ٍ تیضاب ػلطاًی)آهیضُ ای اص اػیذ  ٍاکٌؾ ًذاسد ٍ تٌْا

هَسد حولِ قشاس هی گیشد.ایي فلض ػوذتا  (ًیتشیک ٍ اػیذ ّیذسٍکلشیک

ػٌگْا ٍ سػَبْای آبشفتی ٍجَد  بِ ؿکل آصاد ٍ بلَست تکِ ّایی دس"

بؼیاسی اص کـَسّا  داسد ٍ یکی اص فلضات ضشب ػکِ هی باؿذ. طال دس

دًذاًپضؿکی  بؼٌَاى هؼیاس اسصؽ پَل بکاسهی سٍد ّوچٌیي دس جَاّشات،

  .یشدٍ الکتشًٍیک هَسد اػتفادُ قشاس هی گ

 

 

آهیـختـــِ گـشدد تــا اػتحکام الصم سا بیابذ.  طال بؼلت آًکِ فلضی بؼیاس ًشم ٍ چکؾ خـَس هی باؿذ بـایذ بـا فــلضات دیگـشی

اػتحکام بیـتش ٍ فلض سٍی بِ ایـي  هـابقی آلیاط طال ًاهیذُ هیگـشدًذ. هغ، ًقشُ، ًیکل ٍ پاالدیَم بــشای ػیاس 24بغیش اص طالی 

ػـیاس  .َّا سا جزب کــشدُ ٍ اص اکـؼیـذ ؿــذى هـغ ٍ ًـقـشُ جـلَگیــشی کٌـــذ ال افــضٍدُ هیگشدد تا اکؼیظىخـاطش بـِ طـ

دسكـذ کل طال دس آلیاط طال سا تؼییي هی  1/24قیـشاط  طال یا ّواى قـیـشاط دسجـِ خـلَف طـــال سا هــخـق هی کٌذ. ّـش

  .کـٌـذ

 

دادى آى اص سٍکؾ سٍدیَم بشای پَؿؾ  بـاؿذ بـِ ّـوـیي خاطش بشای ػفیذ تش جلَُطالی ػفیذ طبیؼی خاکؼتشی سٍؿي هی 

 12هذت  سٍدیــَم پــغ هذتی ػاییذُ هی ؿَد بایذ هجذدا طالی ػفیذ سا سٍکؾ کشد. ایـي اػتفادُ هی کٌٌذ. ٍ اص آًـجـایـی کِ

 .هاُ اػت 18الی 

 

 اطالعات کلی پیرامون فلس طال

 

بشیذُ ؿذى ػیاُ ٍ یا بٌفؾ هی ؿَد. طال  تاس کَبیک بَدُ کِ اص اٍل طالیی سًگ بَدُ ٍلی ٌّگامطال یک ػٌلش فلضی با ػاخ

ػٌلش ّذایت  بؼیاس ػؼت بَدُ ٍ بِ هٌظَس اػتحکام بیـتش بِ كَست آلیاط دس هی آیذ. ایي ؿکٌٌذُ تشیي ػٌلش هی باؿذ. ّوچٌیي

 . کٌٌذُ خَب دها ٍ الکتشیؼتِ هی باؿذ

  . ای پَػتِ صهیي ّوشاُ با کاًی ّای هغ ٍ یا بِ كَست آصاد ٍجَد داسدطال هؼوَالً دس سگِ ّ

ًیتشیک ٍ ػِ قؼوت اػیذ  هخلَطی اص یک قؼوت . (HAuCl4) ٍ (AuCl3) هؼوَل تشیي تشکیبات طال ػباستٌذ اص

  . % طالی جْاى اص آفشیقا بِ دػت هی آیذ65حل هی کٌذ. ًام داسد کِ طال سا دس خَد aqua regia ّیذسٍکلشیک

یافت هی ؿَد . ایي ػٌلش بِ طَس گؼتشدُ دس  ایي ػٌلش اص گزؿتِ ّای بؼیاس دٍس ؿٌاختِ ؿذُ بَد طال دس طبیؼت بِ كَست آصاد

  .هَاقغ ّوشاُ با کَاستض ٍ پیشیت یافت هی ؿَد طبیؼت پخؾ ؿذُ اػت ٍ دس بیـتش

کاًیْا دس هؼذى کاسی اػتفادُ هی ؿَد. حذٍد دٍ  شطال بِ كَست سگِ ای ٍ ًْـتِ ّای آبشفتی ٍ بِ كَست جذا اص ػٌگْا ٍ دیگ

ٍ ًَادا تَلیذ هی ؿَد.  آفشیقای جٌَبی ٍ حذٍد دٍ ػَم اص کل تَلیذات آهشیکا دس ایاالت داکَتای جٌَبی ػَم تَلیذت دًیا دس کـَس

لش ّوچٌیي تَػط ،آهالگاهاػیَى ٍ رٍب اػتحلال هی ؿَد. ایي ػٌ ایي ػٌلش اص هؼادى طال تَػط فشایٌذّای ػیاًَساػیَى

ایي سقن بؼتگی بِ ًَع طال ًیض  هیلی گشم دس تي اػت کِ 2تا  0.1اػتحلال هی ؿَد. هیضاى طال دس آب دسیا حذٍد  الکتشٍلیض ًیض

  .دسیا اػتخشاج کٌٌذ ٍجَد ًذاسد داسد. ٌَّص سٍؿی بشای ایٌکِ طال سا اص آب



ػٌلش داسای جالی فلضی اػت ٍ ٍقتی بِ كَست  دیگش اػت. ایي بذٍى ؿک طال یکی اص صیباتشیي ػٌلش دس طبیؼت دس بیي ػٌاكش

  .دیذُ هی ؿَد باؿذ. اها ٍقتی بِ كَست سگِ ًاصک باؿذ بِ سًگْای ػیاُ، ػشخ ٍ اسغَاًی ًیض تَدُ ای باؿذ داسای سًگ صسد هی

ایي ػٌلش بشای صیَس آالت ، اػتفادُ هی ؿَد. اص  اص ایي ػٌلش بشای ضشب ػکِ ٍ ػیؼتوْای پَلی اػتاًذاسد دس بیـتش کـَسّا

ػٌَاى باصتابٌذُ خَب  فلضات ًیض اػتفادُ هی ؿَد. اص ایي ػٌلش بِ ػٌَاى پَؿؾ بشای هاَّاسُ ّا ٍ بِ كٌایغ دًذاًؼاصی ٍ آبکاسی

  .اؿؼِ هادٍى قشهض اػتفادُ هی ؿَد

ت آلیاط دسهی آیذ با هقیاع ٍصًی قیشات بِ كَس طال جض ػٌاكش گشاًبْا اػت کِ هقیاع اًذاصُ گیشی آى اًٍغ اػت. ٍقتی ایي ػٌلش

  .اًذاصُ گیشی هی ؿَد

دس كٌؼت ػکؼبشداسی اصآى اػتفادُ هی ؿَد.  بیـتشیي تشکیبات ػوَهی طال ؿاهل اػیذ کلشیذ طال ٍ اػیذ کلشٍائَسٍئیک اػت کِ

  .داسد ًَاگَى کاسبشدسٍص بشای دسهاى ػشطاى ٍ بیواسی ّای گ 2.7با ًیوِ ػوش  198 ایضٍتَپ اػت. طالی 18طال داسای 

دسكذ اػت. چگالی ًؼبی طال بؼتگی بِ دسجِ حشاست آى  99.999طالیی کِ دس باصاس اػتفادُ هی ؿَد بای تجاست خلَف بشابشبا 

 .داسد

 

 اثرات طال بر روی سالمتی

 

  .تٌفغ: اگش اػتٌـاق آى طَالًی هذت باؿذ، باػث ػَصؽ هی ؿَد

 .ـذُ اػتخَسدى: ّیچ اثش هٌفی تا کٌَى گضاسؽ ً

  .پَػت: هوکي اػت باػث ػَصؽ ٍ یا ٍاکٌـْای آلشطیک ؿَد

  .چـن: هوکي اػت باػث ػَصؽ ؿَد

 

 اثرات زیست محیطی طال

 

اػت ٍ اثشات صیؼت هحیطی آى ٌَّص ثابت  ػویت طال اسصیابی ًـذُ اػت. اها تجضیِ صیؼتی طال دس حالت َّاصی بؼیاس ضؼیف

  .اػت، تجوغ صیؼتی اًذکی داسد ًـذُ اػت. اص آًجایی کِ طال ًاهحلَل

 

 

 

 

 : خواص فیسیکی و شیمیایی عنصر طال

 

 79ػذد اتوی : 

 196.96655جشم اتوی : 

 C° 1064.18 :ًقطِ رٍب

 C° 2856 :ًقطِ جَؽ

 Å 1.79 : ؿؼاع اتوی

  1ظشفیت : 

  سًگ : طالیی

  حالت اػتاًذاسد : جاهذ



 11ًام گشٍُ : 

 Kj/mol 890.1 : اًشطی یًَیضاػیَى

 4f14 5d10 6s1[Xe ]ل الکتشًٍی : ؿک

 Å 0.85 : ؿؼاع یًَی

 2.54الکتشًٍگاتیَی: 

 1, 3حالت اکؼیذاػیَى: 

  19.300داًؼیتِ : 

 Kj/mol 12.55 : گشهای فشٍپاؿی

 Kj/mol 334.4 : گشهای تبخیش

 Ohm m 0.0000000221 :هقاٍهت الکتشیکی

 J/g Ko 0.128 :گشهای ٍیظُ

  6دٍسُ تٌاٍبی : 

 

 6اًشطی : ؿواسُ ػطح 

 2اٍلیي اًشطی : 

 8دٍهیي اًشطی : 

 18ػَهیي اًشطی : 

 32چْاسهیي اًشطی : 

 18پٌجویي اًشطی : 

 1ؿـویي اًشطی : 

 : ایضٍتَپ

 ایضٍتَپ ًیوِ ػوش

Au-194 1.6 سٍص 

Au-195 186.1 سٍص 

Au-195m 30.5 ِثاًی  

Au-196 6.2 سٍص 

Au-197 پایذاس 

Au-198 2.7 سٍص 

Au-199 3.14 سٍص 

 

 : ل دیگشاؿکا

 Au2O3 اکؼیذ طال

 AuCl3 ٍ تشی کلشیذ طال AuCl کلشیذ طال

 

 

 هٌبغ : بَسع ایشاًیاى


