
 كزيستاليشاسيون در چيلزهاي جذبي و چگونگي جلوگيزي اس آن

دس هذلْبي اٍليِ، هَجت ثشٍص هطىالتي دس ( اثضٍسپطي)وشيستبليضاسيَى ليتيَم ثشٍهبيذ دس چيلشّبي جزثي 

سبصًذگبى هعشٍف دًيب دس ّوبى سبلْبي اٍليِ تَليذ چيلشّبي جزثي دس جْت سفع . وبسوشد آًْب هي ضذُ است

گًَِ ّبي هختلف الذام ًوَدُ اًذ وِ دس ايي ًَضتبس يىي اص هتذاٍل تشيي سٍضْب وِ اوثش سبصًذگبى  ايي هطىل ثِ

 .ثشاسبس آى عول هي ًوبيٌذ تَضيح دادُ خَاّذ ضذ

ثِ ّش غَست دس حبل حبضش اوثش وبسخبًجبت سبصًذُ چيلش جزثي هطىل وشيستبل سا حل ًوَدُ اًذ ٍ جبي 

يلش جزثي ليتيَم ثشٍهبيذي دس سيستوْبي ثشٍدتي ٍجَد ًذاسد ٍ حتي اخيشاً ّيچگًَِ ًگشاًي دس ثِ وبسگيشي چ

 .ًيض هَاد افضٍدًي ضيويبيي خبغي وشيستبل ضذى ليتيَم ثشٍهبيذ سا تب حذٍد صيبدي وبّص هي دّذ

سٍغي . ثذٍاً ثشاي ايٌىِ هطىل وشيستبليضاسيَى ثْتش دسن ضَد ضبيذ حبلت سٍغي ًجبتي جبهذ هثبل هٌبسجي ثبضذ

اتي جبهذ دس دسجِ حشاست هعيٌي ثِ غَست هبيع سٍاى است، اهب ثِ علت پبييي آهذى دهب ثِ غَست جبهذ تغييش ًت

هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ ًيض چٌيي است؛ يعٌي دس غلظت ٍ دسجِ حشاست خبظ تغييش حبلت دادُ ٍ . حبلت هي دّذ

پس عبهل . هحلَل ايجبد اختالل هي ًوبيذثِ ثلَس وشيستبل تغييش هي يبثذ وِ ايي پذيذُ دس هسيش سيشوَالسيَى 

اوٌَى تَضيح دادُ خَاّذ ضذ وِ . اغلي وشيستبليضاسيَى، غلظت ٍ دهبي پبييي هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ است

 :هسئلِ دس چيلش جزثي چگًَِ اتفبق هي افتذ

ستي عجَس دادُ هحلَل غليع وِ اص طًشاتَس خبسج هي ضَد هعوَالً ثِ هٌظَس افضايص ساًذهبى چيلش اص هجذل حشا

ثٌبثشايي . ضذُ ٍ گشهبي آى ثِ هحلَل سليك وِ دس جْت عىس ثِ طشف طًشاتَس دس جشيبى است هٌتمل هي گشدد

دهبي هحلَل غليع خشٍجي اص هجذل هتٌبست ثب دهبي هحلَل سليك خشٍجي اص اثضسثش ثِ علت پبييي ثَدى ثبس 

. لَلِ ّبي اثضسثش دس جشيبى است افت ضذيذ ًوبيذچيلش يب دهبي ثيص اص اًذاصُ پبييي آة ثشج خٌه وي وِ دس 

ٌّگبم عجَس اص هجذل سجت وبّص دهبي هحلَل غليع خػَغبً دس هحل خشٍجي اص هجذل هي گشدد تب آًجب وِ 

هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ غليع دس آى دهب اص ًظش فيضيىي اص هبيع ثِ جبهذ تغييش حبلت هي دّذ ٍ اغطالحبً 



ثٌبثشايي تٌْب ساُ حل سفع هطىل، افضايص هجذد دهب دس هجذل است تب سفع . فتذوشيستبليضاسيَى اتفبق هي ا

ضىل جْت حفع اختالف فطبس  Uثشاي ايي هٌظَس دس هحفظِ خشٍجي طًشاتَس لَلِ اي . وشيستبل غَست پزيشد

 هخضى طًشاتَس ٍ اٍاپشاتَس ثِ گًَِ اي ًػت گشديذ وِ ثِ هحض ثشٍص وشيستبل ٍ پس خَسدى هحلَل غليع دس

هسيش خشٍجي طًشاتَس، هحلَل داغ اص آى ثِ وف آثضسثش جشيبى هي يبثذ ٍ ثِ ايي طشيك دهبي هحلَل خشٍجي اص 

افضايص هي يبثذ وِ دس حيي عجَس . وِ پبييي ثَدى دهبي آى سجت ايجبد وشيستبل هي گشدد( هحلَل سليك)آثضسثش 

تجذيل ضذى آى ثِ هبيع هي ضَد ٍ  سجت گشم ضذى وشيستبل ٍ ًْبيتبً( هحل تطىيل وشيستبل)اص هجذل دس 

 .هجذداً هسيش ثبص ضذُ ٍ ثذيي گًَِ سفع وشيستبل غَست هي گيشد

اهب ثشاي سفع ايي هطىل ثِ طَس سيطِ اي الصم است علت اغلي وشيستبليضاسيَى ضٌبسبيي ٍ دس سفع آى الذام 

دس ايي . خٌه وي است ّوبًطَس وِ روش ضذ، علت وشيستبليضاسيَى دهبي ثيص اص حذ پبييي آة ثشج. ضَد

خػَظ طشاحبى تأسيسبت هىبًيىي ساُ حلْبي هتفبٍتي سا ثِ وبس هي گيشًذ وِ هعوَل تشيي آًْب ًػت ضيشّبي 

وٌتشل دٍ ساِّ يب سِ ساِّ دس هسيش سفت ٍ ثشگطت آة ثشج خٌه وي است؛ ٍ يب ثشخي اص طشاحبى ثب خبهَش ٍ 

الجتِ ثشخي اص سبصًذگبى چيلش . ج سا وٌتشل هي وٌٌذسٍضي وشدى ثبدصًْبي ثشج خٌه وي دهبي خشٍجي آة ثش

جزثي جْت جلَگيشي اص هطىالت جذي وشيستبل، تشهَستبتي سا ثش سٍي دستگبُ ًػت ًوَدُ اًذ وِ ثب آى هي 

تَاى حذ پبييي دهبي آة ثشج سا تٌظين وشد ثِ طَسي وِ دس ًمطِ ثحشاًي ضيش ثخبس يب آة داغ سا وبهالً هي ثٌذد 

 .اص سليك سبصي هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ خبهَش هي وٌذ ٍ چيلش سا ثعذ

عبهل ديگشي ًيض وِ دس چيلشّبي جزثي سجت وشيستبليضاسيَى هي ضَد، ٍجَد ًطتي دس چيلش ٍ افضايص فطبس 

داخل هحفظِ اٍاپشاتَس است وِ ايي افضايص فطبس خَد سجت افضايص ًمطِ جَش هجشّد ٍ دهبي خشٍجي آة چيلش 

س سٍي ضيش وٌتشل تأثيش گزاسدُ ٍ هيضاى ثيطتشي ثخبس يب آة داغ ٍاسد طًشاتَس هي ًوبيذ وِ هي ضَد وِ ًْبيتبً ة

ثشاي سفع ايي هطىل وِ وشيستبل ثِ غَست حبد ٍ . ايي عول سجت تغليع ثيطتش هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ هي ضَد

پشاتَس سا دس حذي پيص ثيٌي ٍ ثِ طَس گستشدُ دس هجذل تَسعِ ًيبثذ، هعوَالً اوثش سبصًذُ ّب سشسيض هجشّد دس اٍا

ًػت هي ًوبيٌذ وِ دس آى حذ هجشِد هستميوبً ٍاسد اثضسثش ضذُ ٍ سجت هي ضَد وِ غلظت هحلَل ليتيَم ثشٍهبيذ 



ٍلي . الجتِ دس ايي ضشايط سيستن ضذ وشيستبل ّن ثِ غَست خَدوبس عول هي وٌذ. ثيص اص حذ افضايص ًيبثذ

چيلش وِ ًبضي اص ًطتي َّا ثِ داخل چيلش ٍ افضايص فطبس است هطىل اغلي چيلش ٍ افضايص دهبي خشٍجي 

ّوچٌبى ثبلي خَاّذ ثَد وِ ثبيذ سشيعبً ثب ضيَُ ّبي هشسَم هحل ًطتي ضٌبسبيي ٍ ثشطشف گشدد تب ثب ايجبد 

الجتِ اهشٍصُ اوثش سبصًذگبى چيلش جزثي هٌحٌي ّبيي سا اسائِ . خالء هجذد ثْشُ ثشداسي اص چيلش جزثي هيسش ضَد

ي دٌّذ وِ دس آًْب هحذٍدُ ّبي وبسي ثخطْبي هختلف چيلش حذ وشيستبليضاسيَى اص لحبظ غلظت ٍ دهب م

هطخع هي ضَد وِ ثْشُ ثشداس ثب استفبدُ اص آى ٍ تٌظيوْبي الصم اص چيلش استفبدُ ثْيٌِ خَاّذ ًوَد ٍ ووتش 

 .عول وشيستبليضاسيَى ٍ آًتي وشيستبل دس چيلش غَست خَاّذ گشفت

 


