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లోహాలు 

 

లోహాల ఉనికి 

భూమి వల్కల్ంలో అత్యంత్ విసా్తరంగా ల్భంచే మూల్కం ఆక్సిజన్(45.5 శాత్ం). ఆక్సిజన్ త్ర్వాత్ విసా్ృతిని 

సిలికాన్(27 శాత్ం) ఆకర మిసా్ంది. భూపటల్ంలో ల్భంచే మూల్కాలోో మూడోది, లోహాలోో మొదటిది 

అల్యయమినియం(8.3 శాత్ం). రండోది ఇనుము(5శాత్ం). మూల్కాలోో నాలుగో సా్తనం, మనిషి ఉపయోగంచిన మొదటి 

లోహం ర్వగ (కాపర్). అత్యధికంగా వినియోగంచే లోహం ఇనుము(ఐరన్).  

 

లోహ సంగ్ర హణ 

బంగారం(గోల్డ ్), పో్లటినం లంటి కొనిి లోహాలు మాత్ర మే పర కృతిలో స్తాభావికంగా ల్భసా్తయి. కారబన్, స్ల్ఫర్ భూమి 

పైపొరలోో స్వాచ్ఛాసాితిలో ఉంటాయి. ఉత్కృష్ట  వాయువులు గాలిలో స్వాచ్ాగా ఉంటాయి. ఆక్సిజన్, నైట్రర జనోు గాలిలో 

స్వాచ్ఛాసాితిలో ఉనిపపటికీ ఇత్ర మూల్కాలోో స్ంయోగ పదారా్వల్ను ఏరపరుసా్తయి. దాదాపు మిగలిన మూల్కాల్న్ని 

ఒకదానితో మరోటి కలిసి భూమి పొరలోో స్ంయోగ పదారా్వలుగా ఉంటాయి. స్హజంగా ల్భంచే లోహ స్ంయోగ 

పదారా్వల్ నుంచి లోహానిి నిష్కర్ష ంచి వేరు చేస్వ పదధ తిని ‘లోహ నిష్కరష ణ’ అంటారు. స్మేేళననాల్ నుంచి లోహాల్ను 

స్ంగర హంచ్డం, శుదిధ  చేయడంతోప్లటు వివిధ మిశ్రమ లోహాలు త్యారు చేయడం లోహ స్ంగర హణశాసా్ర పర్ధిలోక్స 

వసా్తయి. 

 

ఖనిజాలు (మినరలస్) 

పర కృతిలో ల్భంచే లోహ స్మేేళననాలు ఇస్క, ర్వళో్ల, బంకమనుి మొదలైన మలినాల్ తో కలిసి ఉంటాయి. ఈ 

విధంగా ల్భంచే లోహాల్ ముడి పదారా్వల్ను ఖనిజాలు అంటారు. గనుల్ నుంచి త్విా ఖనిజాల్ను వెలిక్స తీసా్తరు. 

అయితే అనిి ఖనిజాల్ నుంచి లోహానిి వేరు చేయడం లభదాయకం కాదు. వాణిజయపరంగా ఏ ఖనిజం నుంచి 

లభదాయకంగా లోహానిి వేరు చేసా్తరో దానిి ఆ లోహధాతువు(ఓర్) అంటారు. ఉదాహరణకు అల్యయమినియం.. 

బాకై్ిట్ రూపంలో, కయోలినైట్ అనే బంకమనుి.. కోరండం, డయాస్పపర్లుగా ల్భసా్తయి. ఇవన్ని అల్యయమినియం 

ఖనిజాలు. కాన్న అల్యయమినియం లోహానిి ‘బాకై్ిట్’ నుంచి మాత్ర మే లభస్తటిగా స్ంగర హసా్తరు. అందువలో్ బాకై్ిట్
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ను అల్యయమినియం ధాతువుగా పర్గణిసా్తరు.  

ఎకుకవ శాత్ం లోహాలు ఆకై్ిడో్లగా ల్భసా్తయి. ఇత్రత్రర  కార్బబనేటోు, స్ల్ఫఫటోు, స్లైఫడో్ల, కోోరైడ్ల్ రూప్లలోో ల్భసా్తయి.  

ఖనిజ రూపం ఖనిజాలు 

ఆకై్ిడ్ బాకై్ిట్, హెమటైట్, మాగిటైట్, మోనోజైట్, సిలికా, జంకై్ట్ (ఫిలస్ఫరి్ ఊల్). 

కార్బబనేట్ స్నిపుర్వయి, మాల్కై్ట్, కాల్మైన్, డోల్మైట్, సిడరైట్ 

స్ల్ఫఫట్ బెరైటీస్, జపిం. 

స్లైఫడ్ పైరైటీస్, సినిబార్, గెలీనా, కాపర్ గోాని్. 

కోోరైడ్ కారిలైట్, హార్న సిల్ార్, ర్వతి ఉపుప(ర్వక్స్తల్ట ్). 

 

ధాతువును ఎంచుకునేటపుపడ్ల కేవల్ం ఆరా్కాంశాల్ఫ కాకుండా పర్వయవరణ అంశాల్ను కూడా పర్గణనలోక్స 

తీస్కుంటారు. ఉదాహరణకు స్లైఫడ్ ఖనిజమైన ‘ఐరన్ పైరైటీస్’ నుంచి ఐరన్ను స్ంగర హసా్వ అది వాత్రవరాననిి 

కలుషిత్ం చేసి ఆమో వర్వష ల్కు కారణమయ్యయ ‘స్ల్ఫర్ డై ఆకై్ిడ్’ను విడ్లదల్ చేసా్ంది. కాబటిట  ఆకై్ిడ్ ఖనిజాలైన 

హైెమటైట్ లంటి ఖనిజాల్ను ఉపయోగసా్తరు. 

 

సందీ్రకరణ 

ముడి ఖనిజాలోో చ్ఛల వరకు మాలినాయలు ఉంటాయి. వీటి నుంచి శుదధ  లోహానిి పొందడానిక్స కొనిి రస్తయన 

పర క్సరయల్ దాార్వ మలినాల్ను తొల్గసా్తరు. ఈ పదధ తిని ‘స్తంద్రర కరణ’ అంటారు. 

 

సందీ్రకరణ పద్ధ తులలు 

లెవిగేషన్: గురుత్రాకరష ణ సూత్ర ంపై ఆధారపడిన స్తంద్రర కరణ పదధ తిలో వేగంగా వచేే న్నటి ధారతో చూరణ ం చేసిన ముడి 

ఖనిజానిి కడ్లగుత్రరు. తేలికై్న మాలినయ కానలు న్నటి పర వాహంతో కొటుట కుపోగా బరువైెన శుదిధ  ముడి ఖనిజ కానలు 

నిలిచిపోత్రయి. ఇది భౌతిక పదధ తి. 

పల వన కిరయ: స్లైఫడ్ ఖనిజాల్ నుంచి మలినాల్ను తొల్గంచ్డానిక్స ఈ పదధ తిలో చూరణ ం చేసిన ముడి ఖనిజానిి 

న్నటిలో అవల్ంబనం చేసా్తరు. అనంత్రం నూన స్మక్షంలో గాలిని పంపిసాూ గల్కర్ంచ్డం వలో్ పైన ఏరపడే నురుగులోక్స 

ఖనిజ కానలు వసా్తయి. నురుగు కోస్ం పైన్ ఆయిల్, కొవుా ఆమోాలు, గాజ ంథేట్ల్ను కలుపుత్రరు. జంక్, లడ్ లంటి 
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లోహాల్ ఖనిజాల్ను ఈ విధంగా స్తంద్రర కర్సా్తరు. ఇది కూడా భౌతిక పదధ తి. 

లీచంగ్ (నికా్షళనం): ఇది ఒక రస్తయన పదధ తి. ఇందులో ధాతువు రస్తయన స్ాభావానిి అనుస్ర్ంచి, త్గన 

కారకానిి ఉపయోగంచి, ధాతువు మాత్ర మే దార వణంలో కర్గేల చేసా్తరు. కరగకుండా మిగలిపోయిన మలినాల్ను 

వడపోత్ దాార్వ వేరు చేసా్తరు. ఉదాహరణకు బాకై్ిట్ను స్పడియం హైెడార కై్ిడ్ను ఉపయోగంచి లీచింగ్ చేసా్తరు. 

అయసకంత వేర్పాటు పద్ధ తి: ముడి ఖనిజానిక్స కాన్న, మలినానిక్స కాన్న అయస్తకంత్ ధరేం ఉంటే ఈ పదధ తిలో 

స్తంద్రర కర్సా్తరు. చూరణ ం చేసిన ముడి ఖనిజానిి అయస్తకంత్ రోల్గ ర్ మీద తిర్గే కనేాయర్ బెల్ట ్ మీద పడేల చేసా్వ 

ఖనిజం మాలినయం నుంచి వేరు అవుతుంది. ఈ పదధ తిలో ఇనుప ఖనిజాల్ను, టిన్ స్పపన్ను స్తంద్రర కర్సా్తరు. 

 

ముడి లోహానిి సంగ్ర హంచడం 

ధాతువు నుంచి లోహానిి స్ంగర హంచ్డానిక్స కొనిి రస్తయన పర క్సరయల్ను అవస్ర్వనిక్స త్గనటోు ఉపయోగసా్తరు. వాటిలో 

ముఖయమైన పర క్సరయలు. 

భస్మీకరణం(క్షల్ససనేషన్): ధాతువును గాలి ల్ఫకుండా బాగా వేడి చేసి బాష్పశీల్ (వాయురూప) మలినాల్ను 

తొల్గంచే పదధ తిని భస్మేకరణం అంటారు. కార్బబనేట్, బైెకార్బబనేట్ ఖనిజాల్కు ఈ పదధ తిని ఎకుకవగా ఉపయోగసా్తరు. 

ఉదాహరణకు కాలిష యం కార్బబనేట్ (స్నిపుర్వయి)ని భస్మేకరణం చేసా్వ కాలిష యం ఆకై్ిడ్ (స్నిం) ఏరపడ్లతుంది. 

కారబన్ డై ఆకై్ిడ్ వేరు పడ్లతుంది. 

భరజ నం(రోస్ట ంగ్): గాలి స్రఫర్వ చేసాూ లోహ దర వీభవన సా్తనం కంటే త్కుకవ ఉష్ణణ గర త్ వదద  కొలిమిలో ముడి ఖనిజానిి 

వేడి చేస్వ పర క్సరయ భరజ నం. పర ధానంగా స్లైఫడ్ ఖనిజాల్ను ఆకై్ిడ్లుగా మార్ేందుకు ఈ పదధ తిని ఉపయోగసా్తరు. 

ఉదాహరణకు ర్వరబర్టరీ కొలిమిలో కాపర్ స్లైఫడ్ ఖనిజానిి భరజ నం చేసా్తరు. 

పీగ్లనం: ధాతువును దర వకార్(ధాతువు దర వీకరణ ఉష్ణణ గర త్ను త్గగ ంచే పదారాం) కలిపి కాన్న ల్ఫకుండా కాన్న వేడిచేసి 

లోహానిి దర వసాితిలో పొందే పర క్సరయను పర గల్నం అంటారు. 

క్షయకరణం: లోహ ఆకై్ిడ్ల్ను స్తధారణంగా కోక్(కారబన్) ల్ఫదా కారబన్ మోనాకై్ిడ్ (CO) కలిపి వేడి చేసా్తరు. ఈ 

పర క్సరయలో అవి ఆక్సిజన్ను కోలోపయి లోహాలుగా క్షయకరణం చందుత్రయి. ఉదాహరణకు ‘బోాస్ట ్ ఫర్ిస్’లో కోక్ 

మండటం వలో్ ఏరపడిన కారబన్ మోనాకై్ిడ్.. ఐరన్ ఆకై్ిడ్ను ఐరన్గా క్షయకరణం చేసా్ంది. 
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లోహ సంగ్ర హణ - ముఖ్యంశాలు 

 ధాతువులో లోహంతోప్లటు ఉండే మలినాల్ను ‘గాంగ్’ అంటారు. 

 ఇనుము స్ంగర హణలో ‘బోాస్ట ్ కొలిమి’ని ఉపయోగసా్తరు. కొలిమిలోక్స పర వేశ్పటేట  కోక్, ధాతువు, స్నిపుర్వయిల్ 

మిశ్రమానిి చ్ఛరజ ్ అంటారు. 

 ర్వరబర్టరీ కొలిమిలో పర గల్నం, వేడి చేయడం దాార్వ కాపర్ను నిష్కరష ణ చేసా్తరు. 

 గల్న సాితిలో ఉండే లోహానిి పచిే కరర ల్తో కలియబెటిట  మాలినాయల్ను వేరు చేసా్తరు. ఈ పదధ తిని ‘పోలింగ్’ 

అంటారు. 

 విదుయదిాశో్లష్ణ పదధ తిలో లోహానిి శుదిధ  చేస్వ పర క్సరయలో అపర్శుదధ  లోహానిి ఆనోడ్గా, శుదధ మైన లోహా ర్కును 

కాథోడ్గా వాడత్రరు. 

 బోాస్ట ్ ఫర్ిస్లో 750ని సంటీగేర డ్ వదద  ఏరపడిన ఇనుము ఘన సాితిలో, గులో్బార్ ఉంటుంది. ద్రనిి ‘స్తపంజ్ 

ఐరన్’ అంటారు. 

 స్తపంజ్ ఐరన్ కొలిమి అడ్లగు భాగం దర వరూపంలోక్స మారుతుంది. ఈ సాితిలో కారబన్, ఫాస్ఫరస్, సిలికా చేర్ 

దుకక ఇనుము ల్ఫదా పోత్ ఇనుము(కాస్ట ్ ఐరన్)గా మారుతుంది. ద్రనిలో కారబన్ 3 నుంచి 4 శాత్ం ఉంటుంది. 

 దుకక ఇనుము స్ంఘటనలో మారుపల్ దాార్వ చేత్ ఇనుము(వార ట్ ఐరన్), స్మట ల్ త్యారు చేసా్తరు. 

 చేత్ ఇనుము శుదధ మైన ఇనుము. ఇందులో కారబన్ 0.1 - 0.25 శాత్ం మాత్ర మే ఉంటుంది. 

 ఉకుక(స్మట ల్)లో కారబన్ 0.1-1.5 శాత్ం మాత్ర మే. కారబన్ శాత్ం పరుగుతున్న కొద్రద  పలుస్దనం పరుగుతుంది. 

 ఉకుక పర ధానంగా ఇనుము, కారబనో మిశ్రమ లోహం. కారబన్తోప్లటు వివిధ పర్మాానలోో మాంగన్నస్, నిక్ల్, 

కోర మియం, మాలిబ్డడ నం, వెనేడియం, టంగ్స్ట న్ మొదలైన లోహాల్ను మిశ్రమం చేసి పర తేయక ధర్వేలు ఉని ఉకుకను 

త్యారు చేసా్తరు. 

 సట యిన్లస్ స్మట ల్లో ఇనుము, కారబన్తోప్లటు కోర మియం, నిక్ల్ ఉంటాయి. 

 దుకక ఇనుము నుంచి స్మట ల్ త్యారీక్స ‘ఓపన్ హార్త్ కొలిమి’ని ఉపయోగసా్తరు. 

కొనిి ముఖయమైన లోహాలు - వాటి ఖనిజాలు 

లోహం ముఖయ ఖనిజాలు 
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అల్యయమినియం బాకై్ిట్, కోరండం, డయాస్పపర్, కయోలినైట్ 

బేర్యం బెరైటీస్ 

కాపర్ కాపర్ పరైటీస్, చ్ఛలోక పరైటీస్, మాల్కై్ట్, కూయపైరట్, కాపర్ గోాని్. 

ఐరన్ ఐరన్ పరైటీస్ (ఫూల్ి్ గోల్డ ్), హెమటైట్, మాగిటైట్, సిడరైట్, 

 లియొనైట్, సిడరైట్. 

కాలిష యం స్నిపుర్వయి (కాలిష యం కార్బబనేట్), జపిం. 

మగ్నిషియం కారిలైట్, మాగిసైట్, ఎపిం ల్వణం. 

థోర్యం మోనోజైట్ 

మరూకయరీ సినిబార్ 

జంక్ కాల్మైన్, జంక్బోెండ్, జంకై్ట్. 

మాంగన్నస్ పైరోలుసైట్ 

సిల్ార్ అరజ ంటైట్, హార్న సిల్ార్ 

లడ్ (స్మస్ం) గెలీనా 

స్పడియం ర్వతి ఉపుప (ర్వక్ స్తల్ట ్), చిలీ స్తల్ట ్ పీటర్. 
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