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چکیدُ

◦

تاوتالیم فلسي دیرگداز است كٍ بٍ دلیل داشته دماي ذيب باال ( ،)2996 Cبراي كاربرد در دماَاي باال مًرد تًجٍ بًدٌ است .در پصيَش حاضر ،تًلید پًدر تاوتالیم از
طریق احیاء اكسید تاوتالیم بًسیلٍ كلسیم تحت گاز آرگًن در مقادیر متفايت كلریدكلسیم مًرد بررسي قرار گرفت .در آزمایشَا ،از كلسیم بٍ میسان دي برابر
استًكیًمتري ي از كلریدكلسیم در مقادیر  1 ،1/5 ،2 ،2/5 ،3برابر استًكیًمتري استفادٌ شد .آوالیس  XRDوشان داد كٍ پًدرَاي حاصلٍ ،حايي فازَاي تاوتالیم ي
تىتاالتكلسیم است .مقدار كلسیم مًجًد در ومًوٍَا با آزمًن  ICPتعییه شد كٍ كمتریه مقدار كلسیم در پًدر حاصل از احیا با كلریدكلسیم بٍ میسان  2/5برابر
استًكیًمتري برابر با  23614ppmبًد .مًرفًلًشي محصًالت ویس با میکريسکًپ الکتريوي ريبشي مًرد بررسي قرار گرفت .وتایج وشان داد كٍ مًرفًلًشي پًدر
تاوتالیم حاصلٍ مرجاوي شکل است كٍ با افسایش میسان كلریدكلسیم ،داوٍَاي آن ریستر شدود.
واژههاي کلیدي :تاوتالیم ،احیاي كلسیًترمي ،كلرید كلسیم
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◦

(كد)911062 :

3

هقدهِ

عٌاصش جذٍل زٌاٍتی وِ دس گشٍُّای  IV,V.VIلشاس داسًذ ٍ
ؿاهل زیساًین ،صیشوًَینّ ،افٌینٍ ،اًادینً ،یَتین ،زاًسالین ،وشٍم،

هَلیثذى ٍ زٌگؼسي هیتاؿٌذ ،تِ دلیل داؿسي دهای رٍب تاال تِ
فلضاذ دیشگذاص هعشٍفٌذ .ایي فلضاذ تا داؿسي ًمغِ رٍب تاال ٍ

هماٍم تَدى دس تشاتش حوالذ ؿیویاییّ ،وَاسُ دس صٌایع هخسلف

هاًٌذ ػاخر لَاصم الىسشًٍیىی ،زَلیذ هَاد ؿیویایی ،ػاخر

ؿَد ،هحصَل ؿوؾ زاًسالین خَاّذ تَد اها دس صَسذ اػسفادُ
اص ولؼین ٍ ًوه ولشیذولؼین ،خَدس زاًسالین زَلیذ خَاّذ

ؿذ ].[7,14

ولؼین تا  Ta2O5عثك ساتغِ (ٍ )1اوٌؾ هیدّذ:

()1

)Ta2O5(s)+5Ca(l) =2Ta(s)+5CaO(s

لغعاذ هماٍم تِ حشاسذ دس صٌایع َّا-فضاً ،یشٍگاُّای

اها گشهای حاصل اص ٍاوٌؾ تاال تَدُ ٍ تاعث ػیٌسش ؿذى

زاًسالین تا دهای رٍب  2996°Cتعذ اص زٌگؼسي تا دهای رٍب

اص هحصَالذ ٍاوٌؾ اػر ،تیي  Ta2O5 ٍ Caهحصَس هیؿَد ٍ

ّؼسِای ٍ زَلیذ ػَخشآلیاطّا هَسد زَجِ تَدُاًذ ].[1

 3410°Cدٍهیي فلض دیشگذاص جذٍل زٌاٍتی تا فشاٍاًی  2ppmدس
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دػر یافر .اگش تِ ّوشاُ ولؼین اص گشهاػاص گَگشد یا یذ اػسفادُ

رساذ ٍ چؼثیذى آىّا تِ یىذیگش هیؿَد اص عشفی  CaOوِ یىی

هاًع اص زواع اوؼیذ ٍ احیاوٌٌذُ ؿذُ ٍ تاعث تِ زأخیش افسادى

خَػسِ صهیي اػر وِ تِ دلیل داؿسي دهای رٍب تاال ،فـاس تخاس

احیا هیؿَد =.<7

هىاًیىی تاال ٍ دیگش خَاف دس تؼیاسی اص واستشدّای دها تاال تِ

وِ ٍاوٌؾ فَق گشهای صیادی زَلیذ هیوٌذ ،حضَس ولشیذولؼین تِ

آلیاطّای آى دس اتضاسّای الىسشًٍیىی هاًٌذ خاصى زلفي ّوشاُ ٍ

رساذ جلَگیشی هیوٌذ .اص عشفی  CaOهیزَاًذ زا  %20هَلی دس

فضاخیواّا ،ساورّا ٍ هَؿهّا ،دس تخؾّای هماٍم تِ حشاسذ

وِ تاعث زأخیش دس احیا هیؿَد ،حزف ؿذُ ٍ ٍاسد ًوه هزاب

ون ،چىؾخَاسی هغلَب ،هماٍهر تِ خَسدگی خَب ،اػسحىام

افضٍدى  CaCl2تاعث سفع هـىالذ فَق الزوش هیؿَد؛ اص آًجا

عٌَاى یه اًسخاب ایذُآل هغشح اػر ] .[2,3اهشٍصُ اص ایي فلض ٍ

عٌَاى واّؾدٌّذُ گشهای ٍاوٌؾ ،اص ػیٌسش ؿذى تیؾ اص حذ

لحزاج ،صٌایع ًظاهی ٍ َّا فضا هاًٌذ تشخی اص لؼورّای

 CaCl2حل ؿَد تٌاتشایي یىی اص هحصَالذ ٍاوٌؾ یعٌی CaO

دس ًیشٍگاُّای ّؼسِای ،زجْیضاذ زَلیذ هَاد ؿیویایی ٍ ػاخر

هیؿَد]. [7,15

هیؿَد ].[4,5,6

ولؼین حلؿذُ دس ًوه هزاب ًیض هیزَاًذ تاعث احیای اوؼیذ

زجْیضاذ خضؿىی هاًٌذ اعضای هصٌَعی تذى اًؼاى اػسفادُ

ولؼین تِ هیضاى  %2-4هَلی دس ولشیذولؼین حل هیؿَد لزا

اػسخشاج زاًسالین اص دٍ زشویة K2Ta2O7 ٍ Ta2O5صَسذ

ؿَد .تِ عالٍُ ٍاوٌؾ احیا دس حضَس  CaCl2هالینزش ٍ یىٌَاخر

هیگیشد .احیای  K2Ta2F7تا ػذین هزاب اًجام هیگیشد اها تِ

زش خیؾ هیسٍد .الصم تِ روش اػر وِ  CaCl2 ٍ CaOتا Ta

صیؼر هحیغی هخشب اػر .تٌاتشایي دس ػالّای اخیش ،داًـوٌذاى

ّذف اص اًجام ایي زحمیك ،تشسػی اثش هیضاى ًوه ولشیذولؼین

دلیل اػسفادُ اص حجن تاالی ًوهّای ولشیذی ،ایي فشایٌذ اص ًظش

ٍاوٌؾ ًویدٌّذ =.<16

دس خی جایگضیي وشدى سٍؽّای دیگش جْر زَلیذ زاًسالین تَدُاًذ

تش فشآیٌذ احیای ولؼیَزشهیه اوؼیذزاًسالین ،همذاس ولؼین

ّ ٍ Guptaوىاساًؾ] ،[8,9هَفك تِ زَلیذ ؿوؾ زاًسالین

هَسفَلَطی خَدس زاًسالین حاصلِ ًیض تشسػی خَاّذ ؿذ .الصم تِ

].[7

زَػظ احیای آلَهیٌَزشهی اوؼیذ آى ؿذًذٍ Awasthi .

تالیواًذُ دس خَدس حاصلِ ٍ ّوچٌیي ساًذهاى فشآیٌذ اػر.
روش اػر وِ اثش هیضاى ولشیذولؼین تش سًٍذ احیا ٍ ّوچٌیي

دیگشاى] ،[10اوؼیذزاًسالین سا تا ػیلیؼین دس خأل احیا وشدًذ وِ

ساًذهاى فشآیٌذ دس زحمیماذ گزؿسِ تشسػی ًـذُ اػر.

اوؼیذ تا تخاس هٌیضین ًیض زَلیذ هیؿَد ].[11,12,13

هَاد ٍ رٍش تحقیك

ایي فشآیٌذ هٌجش تِ زَلیذ خَدس زاًسالین ؿذ .زاًسالین اص احیای
اص احیای اوؼیذزاًسالین تاولؼین ًیض هیزَاى تِ فلض زاًسالین

دس ایي زحمیك ،اص خَدسّای اوؼیذزاًسالین (تا خلَف ،%99اًذاصُ

رساذ  20هیىشٍى ٍ زَلیذ  Alfa Aesarآهشیىا) ،ولشیذولؼین تا

اػسَویَهسشی ولشیذولؼین دس ؿاسط هَاد اٍلیِ تِ اصای یه گشم

آلواى) ٍ فلض ولؼین (تا خلَف  ،%99/5اًذاصُ رساذ  2-3هیلیوسش ٍ

عولیاذ احیا ،اص وَسُ زیَتی افمی تا زیَب ؿیـِای تا لغش داخلی

خلَف  ،%99/9اًذاصُ رساذ  20هیىشٍى ٍ زَلیذ Applichem

اوؼیذزاًسالین حذٍد  5گشم دس ًظش گشفسِ ؿذ .تِ هٌظَس اًجام

تِ صَسذ داًِای) اػسفادُ ؿذ .خلَف گاص آسگَى هَسد اػسفادُ

 10cmػاخر ؿشور  Naberthermآلواى اػسفادُ ؿذ .ؿىل 3

حذٍد  2ppmتَد.

آسگَى اص هٌافز وَسُ تِ دلیل آب تٌذی ًثَدى آىً ،وًَِّا تا

تِ عٌَاى ازوؼفش هحافظ وَسُ %99/999تَدُ وِ همذاس اوؼیظى آى
جْر احیا اص تَزِ هٌیضیایی اػسفادُ ؿذ .ؿاسط هَاد اٍلیِ دس

تَزِ تذیي صَسذ اًجام گشفر :دس اتسذا ول جشم ولشیذولؼین دس
زِ تَزِ ،ػدغ سٍی آى هخلَط ولؼین ٍ اوؼیذزاًسالین ،تش سٍی
آى

جشم ولشیذولؼین ،ػدغ

آخش

هخلَط ولؼین ٍ اوؼیذ ٍ الیِ

جشم ولشیذولؼین .ؿىل ًوادیي ایي الیِ تٌذی دس ؿىل 1

اسائِ ؿذُ اػر .ایي ًحَُ الیِتٌذی تِ دلیل ایجاد زواع تیـسش

هزاب ولؼین تا رساذ اوؼیذ اًجام گشفر.

ؿىلی ًوادیي اص ایي وَسُ سا ًـاى هیدّذ .تِ دلیل خشٍج گاص

جشیاى گاص آسگَى تا دتی  3-4L/minاحیا ؿذًذً .شخ گشهایؾ
°

ًوًَِّا اص دهای هحیظ زا دهای هَسد ًظش ًیض  15 C/minتَد.
°

خغ اص ازوام عولیاذ احیا دس دهای  ٍ 900 Cتِ هذذ  2ػاعر ،

ًوًَِّا دس وَسُ ٍ زحر آسگَى زا سػیذى تِ دهای هحیظ خٌه
ؿذًذ .هحصَل خغ اص خشٍج اص وَسُ تِ عَس هسَالی تا آب همغش

ٍ اػیذّیذسٍولشیه  ٍ %10دس ًْایر اػسَى ؿؼسـَ دادُ ؿذ ٍ
دس دهای  ٍ 80°Cزحر خأل تِ هذذ  2ػاعر خـه ؿذ.

شکل  : 1شکل ًوادیي ًحَُ شارش هَاد اٍلیِ در بَتِ

دس زواهی آصهایؾّا اص  1گشم اوؼیذ ٍ  0/9گشم ولؼین

اػسفادُ ؿذ (همذس ولؼین تِ دلیل ٍجَد الیِای اص اوؼیذ تش سٍی
آى ٍ ّوچٌیي زثخیش آى دس حیي فشآیٌذ احیا ،تِ هیضاى دٍ تشاتش

تِ  ،CaCl2دس تیـیٌِی اًحالل اوؼیذولؼین دس ولشیذولؼین1 ،تِ

 ،X’Pert Pro MPDتا لذسذ ٍ 40mAٍ 40kVهجْض تِ الهح

 CaOزَلیذ هیؿَد تٌاتشایي ًؼثر اػسَویَهسشی ولشیذولؼین

حلػاصی آىّا دس  ،HFاص آصهَى  ICPتْشُ گشفسِ ؿذ.

هَلی هَاد اٍلیِ تا ولشیذولؼین تِ هیضاى اػسَویَهسشی آى تشاتش

گشفسِ ؿذ .دػسگاُ هَسد اػسفادُ هذل  TESCANػاخر وـَس

 4اػر .عثك ساتغِ  ،1اص احیای یه هَل اوؼیذزاًسالین  5هَل

جْر حلوشدى ایي همذاس اوؼیذولؼین  20هَل هیؿَد .لزا ًؼثر

تا  Ta2O5:Ca:CaCl2=1:10:20خَاّذ ؿذ .تٌاتشایي همذاس

هؼی اًجام ؿذ.جْر زعییي ولؼین هَجَد دس ًوًَِّا خغ اص

ً SEMیض جْر تشسػی هَسفَلَطی خَدس زَلیذی تِ واس

چه تَد.
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اػسَویَهسشی دس ًظش گشفسِ ؿذ) .تا زَجِ تِ دیاگشام فاصی

شکل  :2دیاگرام فازی دٍتایی .]17[CaO-CaCl2

5

شکل  : 3شکل ًوادیي کَرُ هَرد استفادُ جْت عولیات احیا

ًتایج ٍ بحث:

دس احیای ولؼیَزشهی اوؼیذزاًسالین ،هحصَل جاًثی ٍاوٌؾ،
اوؼیذولؼین خَاّذ تَد وِ دس حیي فشآیٌذ احیا ،رساذ

اوؼیذزاًسالین سا هحصَس وشدُ ٍ اص ًفَر عاهل احیاوٌٌذُ یا ّواى
ولؼین دس رساذ اوؼیذ جلَگیشی هیوٌذ ٍ تاعث هسَلف ؿذى

عولیاذ احیا هیؿَد .اوؼیذولؼین هیزَاًذ زا  %20هَلی دس

ولشیذولؼین حل ؿَد .تٌاتشایي جْر افضایؾ ػیٌسیه ٍاوٌؾ ٍ

احیای واهل اوؼیذ ،هیزَاى اص ایي ًوه جْر خاسجػاصی

اوؼیذولؼین اػسفادُ وشد .احیای ولؼیَزشهی اوؼیذزاًسالین دس
غیاب ولشیذولؼین تِ ؿذذ گشهاصاػر وِ ایي گشها هیزَاًذ تاعث

ػیٌسش ؿذى رساذ ٍ حثغ ًاخالصی دس فصل هـسشن رساذ
ػیٌسش ؿذُ تاؿذ اها حضَس ولشیذولؼین اص ؿذذ گشهاصایی
ٍاوٌؾ واػسِ ٍ فشآیٌذ احیا سا هالینزش ٍ ّوَطىزش خیؾ هیتشد.

لزا تا زَجِ تِ هغالة روش ؿذُ همذاس ولشیذولؼین دس ؿاسط هی-

زَاًذ اص عَاهل هؤثش تش احیا تاؿذ .تِ هٌظَس تشسػی همذاس ًوه

ولشیذولؼینً 5 ،وًَِ تا همذاس اوؼیذ ٍ ولؼین تشاتش (همذاس اوؼیذ
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تشاتش تا یه گشم ٍ ولؼین تِ هیضاى دٍ تشاتش اػسَویَهسشی) ٍ

همذاس  CaCl2هسفاٍذ (اص همذاس اػسَویَهسشی زا ػِ تشاتش آى) دس

دهای  ٍ 900°Cتِ هذذ دٍ ػاعر احیا ؿذًذ .خغ اص ازوام فشآیٌذ
احیا ٍ ؿؼسـَی هحصَل ٍ خـه وشدى ًوًَِّا زحر خأل،

خَدسّا زحر آًالیض خشاؽ خشزَ ایىغ ( )XRDلشاس گشفسٌذ وِ
ًسایج آى دس ؿىل  4آهذُ اػر.

ّواًگًَِ وِ هـاّذُ هیؿَد زواهی الگَّا حاٍی خیهّای

زاًسالین فلضی ٍ فاص Ca4Ta2O9یا زٌساالذولؼین ّؼسٌذ .تا افضایؾ

همذاس  CaCl2زا  2/5تشاتش اػسَویَهسشی )(Ca:CaCl2;10:50وِ

دس ؿىلّای  4aزا 4dآهذُ اػر ،ؿذذ خیهّای Ca4Ta2O9

واّؾ یافسِ اػر اها اگش همذاس ًوه زا  3تشاتش اػسَویَهسشی

افضایؾ داؿسِ تاؿذ) ،(Ca:CaCl2;10:60ؿذذ خیهّای زٌساالذ-

ولؼین افضایؾ هییاتذ (ؿىل  .)4eایي زغییش دس ؿذذ خیهّا هی-
زَاًذ ًـاىدٌّذُ زغییش دس دسصذ زاًسالین حاصلِ یا ّواى تاصدُ

فشآیٌذ تاؿذ.

تذلیل ایٌىِ الگَی خشاؽ اؿعِ ایىغ ؿاهل فاص زاًسالین ٍ

زٌساالذولؼین اػر ،جْر هحاػثِ ساًذهاى فشآیٌذ ،هیزَاى هیضاى
فاص ًاخالصی زٌساالذولؼین سا زعییي وشدُ ٍ تا اػسفادُ اص آى
هیضاى زاًسالین هَجَد دس ًوًَِ سا تذػر آٍسد .همذاس فاص

ًاخالصی تِ عَس زمشیثی ،تا اًذاصُگیشی همذاس ولؼین هَجَد دس

ًوًَِّا ٍ هَاصًِ جشهی ،حاصل هیؿَد .هیضاى ولؼین دس
ًوًَِّای احیا ؿذُ دس ؿىل  5آهذُ اػر.
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Ca:CaCl2=10:60)e ٍ Ca:CaCl2=10:50)d , Ca:CaCl2=10:40)c , Ca:CaCl2=10:30)b , Ca:CaCl2=10:20(a
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شکل  : 4الگَی تفرق اشعِ ایکس ًوًَِّای احیا شدُ در دهای  ٍ000°Cبِ هدت دٍ ساعت ٍ با هقادیر هتفاٍت کلریدکلسین
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مقدار مول کلریدکلسیم به ازای  ۱۰مول کلسیم
شکل  : 5هقدار کلسین هَجَد در ًوًَِّای احیا شدُ با هقادیر هتفاٍت کلریدکلسین

تا اػسفادُ اص همذاس ولؼین تذػر آهذُ ٍ هَاصًِ جشهی ،هیضاى فاص

 Ca4Ta2O9هحاػثِ هیؿَد .اص آًجا وِ خَدس احیا ؿذُ حاٍی

فاصّای زاًسالین ٍ زٌساالذولؼین ( )Ca4Ta2O9اػر ،تا ون وشدى
دسصذ زٌساالذولؼین اص  ،100دسصذ زاًسالین زَلیذی یا ساًذهاى
فشآیٌذ تذػر هیآیذ .تاصدُ فشآیٌذ تِ اصای همادیش هسفاٍذ

ولشیذولؼین دس ؿىل  6آهذُ اػرّ .واًگًَِ وِ هـاّذُ هیؿَد،
تا

افضایؾ

هیضاى

ًوه

زا

2/5

تشاتش

اػسَویَهسشی

( ،)Ca:CaCl2=10:50همذاس ولؼین هَجَد دس ًوًَِ واّؾ ٍ
تاصدُ فشآیٌذ افضایؾ یافسِ اػر صیشا تا افضایؾ همذاس ًوه

ولشیذولؼین ،همذاس CaOتیـسشی دس آى حل هیؿَد تٌاتشایي ًفَر

ولؼین دس رساذ اوؼیذزاًسالین زؼْیل ؿذُ ٍ فشآیٌذ احیا تْسش خیؾ
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هیسٍد .اص عشفی دس حیي احیا ،همذاسی اص ًوه زثخیش هیؿَد وِ
تا افضایؾ همذاس آى ،هیضاى ًوه ووسشی اص دػر سفسِ ٍ فشآیٌذ

احیا واهلزش خیؾ هیسٍد =.<18

دس ًوًَِ احیا ؿذُ تا ًؼثر  Ca:CaCl2=10:60وِ همذاس

 CaCl2تشاتش تا  3تشاتش اػسَویَهسشی اػر ،تاصدُ واّؾ یافسِ
اػر.واّؾ ساًذهاى هیزَاًذ تِ واّؾ زواع احیاوٌٌذُ ٍ رساذ
اوؼیذزاًسالین دس اثش افضایؾ حجن هزاب هشزثظ تاؿذ .تٌاتشایي

ًؼثر  Ca:CaCl2=10:50وِ دس آى دسصذ زاًسالین حاصلِ تیـسش

اص ًؼثرّای دیگش اػر ،تِ عٌَاى ًؼثر تْیٌِ دس ًظش گشفسِ

هیؿَد.

بررسی اثر هیساى کلریدکلسین بر هَرفَلَشی پَدر

حاصلِ

جْر تشسػی هیضاى ولشیذولؼین تش هَسفَلَطی خَدس زاًسالین

زَلیذی ،دٍ ًوًَِ اًسخاب ؿذ .هیضاى ولشیذولؼین دس ؿاسط هَاد
اٍلیِ ًوًَِ اٍل ،تشاتش تا همذاس اػسَویَهسشی ٍ دس ًوًَِ دٍم تِ

هیضاى  2/5تشاتش اػسَویَهسشی تَد .زصاٍیش  SEMایي دٍ ًوًَِ
دس ؿىل  7آهذُ اػر.

ّواًگًَِ وِ دس ؿىل  7هـاّذُ هیؿَدً ،وًَِّا داسای

هَسفَلَطی هـاتْی هیتاؿٌذ .خَدسّا اص رساذ ثاًَیِای زـىیل

ؿذُاًذ وِ اص تِ ّن خیَػسي رساذ اٍلیِ وشٍی تِ ٍجَد آهذُ ٍ
هَسفَلَطی هشجاًی ؿىل داسًذ =.<18

دس ؿىل  7bهیضاى ولشیذولؼین ٌّگام احیا تیـسش تَدُ دس

ًسیجِ رساذ سیضزش اص ؿىل ّ 7aؼسٌذ صیشا ولشیذولؼین تیـسش،
تاعث واّؾ تیـسش گشهای حاصل اص ٍاوٌؾ ؿذُ لزا اص ػیٌسش

ؿذى تیؾ اص حذ رساذ جلَگیشی هیوٌذ.
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۹۰/۲۰

۸۹/۷۰

۹۰

بازده ()%

۸۸/۸۱

۸۷/۱۳

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۸۸
۸۶/۵۹

۳۰

مقدار مول کلریدکلسیم به ازای ۱۰مول کلسیم

۲۰

۸۶

شکل  : 6بازدُ فرآیٌد بِ ازای هقادیر هتفاٍت کلریدکلسین

)(b

)(a

شکل  : 7تصاٍیر  SEMپَدر تاًتالین تَلید شدُ با هقادیر هتفاٍت کلریدکلسین (aبرابر با هقدار استَکیَهتری ٍ (bبرابر با  2/5برابر استَکیَهتری

ولشیذولؼین جْر زَلیذ خَدس زاًسالین اػسفادُ ؿذ وِ ًسایج ریل تِ

دػر آهذ:

 -1دس زواهی ًوًَِّای حاصل اص احیا تا همادیش هخسلف
ولشیذولؼین ،فاصّای زاًسالین ٍ زٌساالذولؼین هـاّذُ ؿذ.

 -2تا افضایؾ هیضاى ولشیذولؼین زا  2/5تشاتش اػسَویَهسشی ،همذاس

 26964ppmسػیذ.

 -3ساًذهاى فشآیٌذ تا افضایؾ هیضاى ولشیذولؼین زا  2/5تشاتش
اػسَویَهسشی ،افضایؾ یافر ٍ تِ  %90/2سػیذ اها تا افضایؾ

تیـسش ولشیذولؼین واّؾ یافر ٍتِ  %88/81سػیذ.

 -4هیضاى ولؼین دس خَدس زاًسالین تْیٌِ (خَدس حاصل اص احیا تا
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دس خظٍّؾ حاضش ،اص احیای ولؼیَزشهی اوؼیذزاًسالین دس حضَس

 23614ppmسػیذ خغ اص آى هجذداً افضایؾ یافر ٍ تِ
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ًتیجِگیری:

ولؼین هَجَد دس هحصَل واّؾ یافر ٍ اص  32326ppmتِ

9

 تشاتش اػسَویَهسشی) تشاتش تا2/5 ولشیذولؼین تِ هیضاى

. تذػر آهذ%90/2  ٍ ساًذهاى فشآیٌذ دس حذٍد23614ppm

 هَسفَلَطی خَدس زاًسالین حاصلِ هشجاًی ؿىل تَد وِ تا-5
. داًِّای آى سیضزش ؿذ،افضایؾ هیضاى ولشیذولؼین
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