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 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران ١٣٨٤، سال ٢، شماره ٢٤دوره 
 

 علمي ـ پژوهشي

 
متري تركيب  سنتز و مطالعه مورفولوژي و ترموگراوي

  ٢Pb(OH)٢ ·٣PbCO٣ كربنات سرب-هيدروكسيد
 
 

 اني، سيد جمال الدين هاشم*+سيد علي اكبر سجادي
 ۱۱۳۶۵-۸۶۳۹ تهران، دانشگاه صنعتي شريف، مركز تحقيقات آب و انرژي، صندوق پستي

 
شيميايي  از دسته تركيب هاي مزاحم در صنعت         ٢Pb(OH)٢ ·٣ ٣PbCO كربنات سرب - هيدروكسيد تركيب :چکـيده 
  هاي  ترکيب كار تحقيقاتي تركيب ياد شده تهيه و شرايط الزم براي تبديل آن به            در اين   . حسـاب مـي آيـد     ه  سـرب بـ   

 از تركيب به دست آمده تصويرهاي ميكروسكوپ الكتروني         .سـرب مـورد نـياز صنعت مورد بررسي قرار گرفته است           
SEM   و TEM   اي  و الگوهـXRD    همچنين  آزمايش هاي تجزيه     . ه و مـورد بررسـي و شناسـايي قـرار گرفت           دشـ  تهـيه

د و شرايط ايده آل براي بازيافت و تبديل اين تركيب به سرب اكسيد خالص     شـ انجـام    )ترموگـراوي مـتري   (گرمايـي   
تركيب ها در حين  قابل مالحظه اين م كردندر جهت رفع مشكل صنعت سرب به منظور از بين بردن يا ك    . تعييـن شـد   

 ترکيــب گــرم كــردنهــا بــا   در ايــن روش.ده اســتشــتولــيد ســرب و تركيــب هــاي آن روش هايــي كاربــردي ارايــه 
 تركيب هاي  که از دسته     PbOطور مستقيم به    ه   مي توان آن را ب     سانتي گراد  درجه   ۳۴۰کربـنات سرب تا     -هيدروکسـيد 

 .بديل كردمهم و مورد نياز صنعت است ت
 
 

كربنات سرب، بازيافت   -كسيدا سرب اكسيد ، سرب كربنات ،         كربنات سرب، -هيدروكسـيد  :ي كلـيد  واژه هـاي  
 .سرب

 
KEY WORDS: Lead hydroxide-carbonate, Lead oxide, Lead carbonate, Lead oxide-carbonate, 
Lead recovery. 

 
 مقدمه

 است مهم و پرمصرف در صنعت   فلزهايفلز سرب يكي از  
از . گيرد ص يا تركيب مورد استفاده قرار ميكه به صورت خال

توان به صنايع   ترين صنايع وابسته به فلز سرب مي جمله مهم
در هر يك . سازي و آلياژهاي فلزي اشاره كرد سازي، رنگ باتري

  از سرب خالص يا اكسيدهاي سرببه طور عمدهاز اين صنايع 
(β-PbO, α-PbO)اده سرب مورد استف. ]٦-١[ شود فاده مي است

هاي  است به نمك  شيميايي ممكن هاي واكنش طي در ،در صنعت
 و كاربرد سرب خالص ويژگي هاسرب تبديل شود، اين نمك ها  

  صنعتتوانند به صورت نمك  مورد استفاده در را نداشته و نمي
 

 توان به سرب  مينمك هااز جمله اين . ]٧ و ٦[ قرار گيرند
ات و سرب نيترات اشاره هيدروكسيد ، سرب سولف كربنات، سرب

ها را  به  لذا الزم است كه سرب موجود در اين نمك، ]٨[ كرد
طبق .  در صنعت از آن استفاده كرددوباره  ونحوي بازيافت كرده

 كاهش به وسيله تحقيق به عمل آمده در كشور ما، بازيافت سرب 
در اين مورد . گيرد گرهاي شيميايي صورت مي آن با واكنش

سازي قابل ذكر   سرب سولفات در صنعت باتري سرب ازكاهش
  هايهاي بازيافت سرب از تركيب يكي ديگر از راه. ]١٢-٩[ است

 .استآن، حرارت دادن آنها در دماي مشخص و جو گازي خاص 
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 نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران سيد علي اكبر سجادي و سيد جمال الدين هاشميان ١٣٨٤، سال ٢ه ، شمار٢٤دوره 
 

 2 علمي ـ پژوهشي

البته طي اين عمل سرب نه به صورت فلزي بلكه به صورت 
 برخيآيد و از آنجا كه سرب اكسيد نيز در  سرب اكسيد در مي

سازي اهميت به سزايي دارد،  سازي و رنگ نايع مانند باتريص
 قرار ذكر شدهتواند مورد استفاده در صنايع  اين روش بازيافت مي

 به به طور مستقيمهاي سرب،  توان از نمك بدين ترتيب مي. گيرد
سرب اكسيد دست يافت و الزم نيست كه ابتدا سرب خالص 

آن و استفاده از اكسيد تهيه شده و سپس اقدام به اكسيد كردن 
 اقتصادي بودن اين دليلي برايتواند  همين مطلب مي. آن كرد

 ركيب ـه تـ ضمن تهيپژوهشن ـدر اي. ]٦-٣[ دـروش باش
٣PbCO٣.٢Pb(OH)بهترين شرايط آزمايش هايي، با انجام ٢ 

 به دست الزم را براي تبديل آن به سرب مورد نياز در صنعت
 فت اين فلز به صورتيا براي باز و يك راهكار اقتصاديهآورد

 . شده استارايه  PbOيعني  ارزش  با هايتركيب
 

 روش تحقيق
 بخش تجربي 

 :مواد شيميايي ) الف
  (Merck)ود ـ، سfor analysis (Merck)ات ـاست ربـس

for analysis،  سرب كربنات(Merck) for analysis 
 : تجهيزات ) ب

  كوره الكتريكي-
  ، Thermogravimeter (TG)متر  يتگاه ترموگراو دس–

  ,TG : Thermal Sciences, Division  مشخصات دستگاه(

PL-STA  ٢: گاز وروديN  در دقيقه  ميلي ليتر۱۵ يا هوا و ( 
  :XRDمشخصات دستگاه ( ، XRD دستگاه -

, SIEMENS , Kristalloflex٥٠٠٠  Diffraktometer D( 
مشخصات  (،SEM ميكروسكوپ الكتروني   دستگاه-

 ) GSM- REM-JEOL)٨٤٠(  :SEMدستگاه 
مشخصات   (،TEM دستگاه ميكروسكوپ الكتروني  -

 )H Hitachi)٦٠٠(  :TEMدستگاه 
 

 رتشيمي روش ه  ب ٢Pb(OH)٢ ·٣PbCO٣تهيه تركيب 
 تركيب سرب استات در )٠٥٠/٠ mol (g٩٥/١٨ابتدا مقدار 

. شدخوبي حل ه آب مقطر دوبار تقطير شده بميلي ليتر  ٢٢٥
 سديم هيدروكسيد M٢محلول ميلي ليتر ٢٥سپس به اين محلول 

از محلول . گيري شد  اندازه٥/٧ اين مخلوط pH. اضافه گرديد
 ورـ ساعت عب٤٨دست آمده جريان ضعيف هوا به مدت ه شفاف ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣PbCO٣.٢Pb(OH)٢تركيب  از دست آمدهه ب XRD ـ الگوي١ شكل
 ) ـ طيف تجربيالف ـ طيف استاندارد، ب(
 

 صافي كاغذ به وسيله يرسوب سفيد با دانه بندي ريز . داده شد
 شستشو داده و ٢CO كمك آب مقطر گرم و بدون  و بههدشجدا 

 تفاوتهاي م  در اين قسمت با نسبت.شددر دستگاه آون خشك 
هاي  د و همچنين زمانانجام شواکنش دهندگان آزمايش از 

  .دست آمده  بهينه ب هوادهي بررسي و شرايطمتفاوت
 

 X- Rayمطالعه هاي    
 روي  ، بوده اندXRDكليه مطالعه هاي پرتو ايكس كه از نوع 

پرتو استفاده شده از نوع . نمونه ي پودري صورت گرفته است
Cukα1  ماده  .  ساعت بوده است٢مدت پرتو افكني نمونه و
 تجزيه ي  آمده كه به صورت پودر سفيد رنگي مي باشد به دست
X-Rayجزء به جزء  تجزيه يدست آمده از ه  بنتيجه هاي .  شد 

خالص و با به طور كامل نشان داد كه ماده حاصل از اين روش 
 مطابقت دارد به طور كامل ASTM) ٣٣-١٤٨٦(نمونه استاندارد 

 ).١شكل (
 

 مطالعه هاي ميكروسكوپ الكتروني    
-كسيد هيدروبررسي ها و مطالعه هاي مورفولوژي تركيب

سرب مورد بحث در اين مقاله به وسيله ي يك دستگاه كربنات 
 آماده سازي نمونه ها كه . انجام شد ميكروسكوپ الكتروني

  دقيقه ٤ تا ٢مدت ه  پوشاندن سطح نمونه با بخار طال ببا
 مطالعه هايقسمت دوم . تشكيل شده صورت گرفته است

 با تهيه TEM يك دستگاه به وسيله يميكروسكوپ الكتروني 
برداري از آن انجام    كربني از سطح نمونه جامد و عكسفيلم

 . شده است

                     ٠                         ٥٠                       ١٠٠                       ١٥٠

٤θ 
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 )ب(
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 3 علمي ـ پژوهشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تـركيـب   SEMـ تصويـر ميـكروسكـوپ الكترونـي ٢شكل 
٣PbCO٢ ·٣Pb(OH)برابر١٠٠٠ با بزرگ نمايي ٢ . 
 

 نتيجه ها و بحث   
 مطالعه هاي پرتو ايكس     

كسيد ـ كربنات سرب كه به صورت جامد  هيدرونمونه تركيب
.  تهيه شدXRDو پودري شكل است آماده و از آن الگوي 

 تركيب به صورت خالص بوده و اينكه دادند تجزيه ها نشان 
نتيجه .  آنها مطابقت كامل با الگوي استاندارد دارد XRDالگوي 

 .  آورده شده است ١اين مطالعه ها در شكل 
 

 مطالعه هاي ميكروسكوپ الكتروني    
سرب  به وسيله ي ميكروسكوپ كربنات  -كسيد هيدروتركيب

 برابر مورد مطالعه ١٠٠٠٠ تا ١٠٠٠الكتروني با بزرگ نمايي هاي 
در شكل هاي  ٢Pb(OH)٢ ·٣PbCO٣اين تركيب  .گرفته است قرار
 ميكروسكوپ الكتروني مطالعه هاي.  نشان داده شده است ٣ و ٢

 وه ـ و نحه ها ذر يدازهـز اهميت است كه انيـن لحاظ حاـاز اي
 هاي هحفرر گيري آنها كنار هم و همچنين نوع، اندازه و تعداد قرا

  ،درون بلورها كه باعث عبـور ذره هاي ريـز يـا حالل مي شـود
بعدي ذرات بلور كمك مي كند و فعاليت  و سه يكنواخت به تماس

. نمونه را از لحاظ نقطه نظرات الكترو شيميايي افزايش مي دهد 
 . شود شناسايي و بررسي ميوسيله اين روش اين مطالب به

 
 كربنات سرب هيدروكسيد مطالعه هاي تجزيه گرمايي تركيب 

 شد انجام   متفاوت در دو مـرحله با شرايط         هـا  ايـن آزمـايش   
هاي   در شكل   ها  اين آزمايش  نتيجه هاي كه  ) ٢ و ١ جـدول هاي  (
 ـراي مطالعه تجزيـه گرمايـي تـركيبب. ده استـ آورده ش٥ و ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تـركيـب TEMـ تـصويـر ميـكروسكـوپ الكتـرونـي ٣ل شك
٣PbCO٢ ·٣Pb(OH)برابر١٠٠٠٠ با بزرگ نمايي ٢ . 
 

 ميلي گرم از اين     ٨٣٨/٢٨كربـنات سـرب مقـدار        –هيدروكسـيد   
تركيـب را درون يـك بوته استاندارد از جنس كروند ريخته و در              

گاز : قرار داده شد و برنامه زير به دستگاه داده شد            TGدسـتگاه   
 درجه سانتي گراد،    ٢٥: ، دماي شروع     و نيتروژن  اكسيژن: عبوري  

. ٥ min/° درجه سانتي گراد، سرعت افزايش دما        ٦٠٠ي پايان   ادم
 نشان داده شده است     ٤اين آزمايش كه نتيجه هاي آن  در شكل          

از چهار مرحله تشكيل شده است كه خالصه اي از مراحل آن در        
  .است آورده شده ٢ و ١جدول هاي 

 
 ميكروسكوپ الكتروني  و مطالعه هاي پرتو ايكس    

اين مطالب به دست الگوي استاندارد  و ١ شكلبا مقايسه 
به طوري . دوختم مي شخالص  به فراورده ي اين روشمي آيد كه 
قت كامل با الگوي استاندارد ب نمونه مطااين  XRDكه الگوي 

 گونه  نمونه هيچاين دارد و در ASTM) ٣٣-١٤٨٦(تركيب 
جزء به جزء  هاي تجزيه آزمايش. ناخالصي مشاهده نمي شود

 .كرد باال را تاييد نتيجه هاي
  تصوير ميكروسكوپ الكتروني تركيب ٢شكل همچنين 

٣PbCO٢ ·٣Pb(OH)به به دست آمدهبلورهاي . دهد  را نشان مي٢ 
. اند شده   تشكيلمتفاوتيها، از اندازه هاي  كمك اين روش

 ۱۰ تا ١  به صورت كروي و به طول تقريبيعمومي به طوربلورها 
µmهاي مرتب و يكنواخت درون بلورها هحفر. اند  ساخته شده 

د به تماس يكنواخت نكه باعث عبور ذره هاي ريز يا حالل مي شو
و سه بعدي ذره هاي بلور كمك مي كنند و فعاليت نمونه را از  

 . نقطه نظر الكترو شيميايي افزايش مي دهد
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٠٠٢٠٠/٠                -٠٠٠٠٠/٠            ٠٠٢٠٠/٠- 

٠/٢٠٠ 
 

 
 
٠/٤٠٠ 

T
 (°

C
) 

Weight             Gain 
        mG      ٠٠٠٠/٥ 

٠٠٠٠٠/٠                         ٠٠٥٠٠/٠- 

٠/٢٠٠ 
 
 
 
٠/٤٠٠ 

T
 (°

C
) 

Weight           Gain 
        mG      ٠٠٠٠/٥ 

DTG (mG/S) 

  بوده و ا به طور عمده به شکل شش گوشه و پولکي بلوره
 با زاويه هاي متفاوت به نگرفته وبه صورت مرتب و روي هم قرار 

يکديگر متصل شده اند و اين امر باعث شده است که بين آنها 
 باعث باال رفتن سطح   پديدهاين. حفره هاي متعددي ايجاد شود

  بين بلورها از اندازه حفره هاي ايجاد شده. کل مي شود تماس
 که مي تواند عبور بدون مشکل حالل يا  بوده ٢٠ µmتا  ۰/٥

الکتروليت را از ميان بلورها ممکن سازد و سطح تماس بااليي را 
 .فراهم سازدبا الکتروليت 

روند تکاملي ) ٣شکل  (TEMير ميکروسکوپ الکتروني صوت
 ها  بلورچه ابتدابه طوري که. بلورها را به خوبي نشان مي دهد

 و پس از به دست آوردن اندازه متوسط به  بودهبه شکل کروي
شکل شش گوشه درآمده اند که به طور عمده شکل غالب در اين 

 µm ٥/٠ تا ١/٠حدود  اين بلورچه ها در ضخامت . بوده اند بررسي ها
م نا منظنحوه قرارگيري  تجزيه نشان داده است که اين .مي باشد
زيه گرمايي منجر به خرد شدن ي هم در مرحله تجروبلورها 

بلورها و تبديل آنها به واحدهاي بلوري کوچکتر و کروي 
 . مي شود

 
 كربنات سرب ـ هيدروكسيدگرمايي تركيب    تجزيه   مطالعه   

 تجزيه گرمايي بررسي رفتارهاي دمايي  ه هايهدف از مطالع
ها مشخص  طوري که طي اين بررسيه ب. ترکيب مورد نظر است

 وزني هاييب مورد نظر در چه دمايي دچار تغييرشود که ترک مي
پس از انجام يک بررسي کامل در يک . د شوو يا شيميايي مي 

راد ـگ سانتي هـ درج۶۰۰  تا۲۵ بـراي مثال، دمايي گستـره ي
 به طور عموميها  بررسي. دش کنترل و تکرار انجام يها آزمايش

فت وزني اند که پس از هر مرحله که ا به اين صورت انجام شده
 شناسايي نوع ترکيب برايگيرد از نمونه جامد  صورت مي

ه تا نوع ترکيب تشکيل شده در شد  انجام XRDبرداري  عکس
 .شودهر مرحله مشخص 

 هگرمايي مرحل تجزيه واكنش مي شود مشاهده كه مان طوريه
درجه سانتي گراد صورت  ٢٧٠ تا ١٨٠اول در گستره دمايي 

 درصد كاهش ٩/٤ونه به ميزان مي گيرد كه طي آن وزن نم
در اين واكنش تركيب سرب هيدروكسيد به سرب اكسيد . مي يابد

درجه  ٢٤٠پيك مربوط به اين واكنش در دماي . تبديل مي شود
له دوم واكنش تجزيه گرمايي حدر مر. سانتي گراد ديده مي شود

درجه سانتي گراد انجام  ٣٤٥ تا ٢٧٠كه در گستره ي دمايي 
  درصـد وزن خـود را از٧/٦ـونـه جامـد بـه ميـزان  نم. مي شـود

ركيب هيدروكسيد ـ كربنات سرب تـ مطالعه تجزيه گرمايي ١دول ج
 . درجه سانتي گراد٦٠٠ تا ٢٥در گستره دمايي اكسيژن  در جو گازي 

 

 رحلهم )درجه سانتي گراد (گستره دما )درصد(غييرات وزني ت

١ ١٨٠-٢٧٠ -٩/٤ 

٢ ٢٧٠-٣٤٥ -٧/٦ 

٣ ٣٤٥-٤٢٠ +٤/١ 

٤ ٥٥٠-٦٠٠ -٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب ـي تركيـه گرمايـودار تجزيـا نمـرام يـوگـرمـ تـ٤شكل 
٣PbCO٢ ·٣Pb(OH)٦٠٠ تا ٢٥ دمايي گسترهژن در اكسي در جو ٢ 

 .گراد درجه سانتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ركيب ـي تـ گرماي  هـزيـودار تجـا نمـرام يـوگـرمـ تـ ٥شكل 

٣PbCO٢ ·٣Pb(OH)٦٠٠تا  ٢٥دمايي گستره ژن در نيترو در جو ٢ 
 .گراد درجه سانتي
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 5 علمي ـ پژوهشي

 .كربنات سرب- تجزيه گرمايي  مربوط به مطالعه تركيب هيدروكسيد هاي شرايط آزمايش- ٢جدول 

 سرعت افزایش دما
(°C / min)  شماره نام ترکیب نوع گاز عبوری از دستگاه )درجه سانتی گراد(گسترۀ دما 

 1 كربنات سرب-هيدروكسيد N2 ٦٠٠ تا ٢٥ 5

 2 كربنات سرب-هيدروكسيد O2 ٦٠٠ تا ٢٥ 5

 
 طي اين آزمايش سرب كربنات به سرب اكسيد  ودست مي دهد 
درجه  ٣٢٥پيك مربوط به اين مرحله در دماي . تبديل مي شود

مرحله سوم تجزيه گرمايي در . سانتي گراد مشاهده مي شود
انتي گراد است و ديده درجه س ٤٢٠ تا ٣٤٥گستره ي دمايي 

 درصد افزايش وزن ٤/١مي شود كه طي اين واكنش نمونه جامد 
 در اين واكنش نمونه جامد از جو گازي، اكسيژن .پيدا مي كند
  درجه ٣٨٠پيك مربوط به اين واكنش در دماي . جذب مي كند

 .سانتي گراد است
درجه سانتي گراد  ٦٠٠ تا ٥٥٠ مرحله چهارم در گستره دمايي

طي آن نمونه جامد با افت . ده و واكنش آخر صورت مي گيردبو
 در اين واكنش نمونه اكسيژن . درصد همراه است٢وزني معادل 

. از دست مي دهد و در نهايت به سرب منواكسيد تبديل مي شود
درجه سانتي گراد  ٥٨٠ پيك مربوط به اين واكنش در دماي

 . مي باشد
كربنات   ـيي هيدروكسيد نشان مي دهند رفتار دماها آزمايش

به    ٢O ، ٢N يا سرب كربنات قليايي در جو گازي متفاوتسرب 
در جو . است نهايي سرب اكسيد فراورده ي يكسان بوده و نسبت
 ٣٣٠ تا ١٣٢ دمايي گستره دو واكنش زنجيره اي در ٢Nگازي 

وقوع مي پيوندند كه طي ه بالفاصله بعد از هم بدرجه سانتي گراد 
 از محفظه واكنش ٢CO  و سپسO٢H ا ابتدااين واكنش ه
 و  درصد١/٧ در مرحله اول كاهش وزني معادل .متصاعد مي شود

 بوده است و در  درصد٨/٥در مرحله دوم كاهش وزني برابر با 
 آمده مورد به دست α-PbOتركيب درجه سانتي گراد  ٣٣٠دماي 

 گستره چهار واكنش در  ٢Oدر جوگازي . شناسايي قرار گرفت
صورت مي گيرند كه دو درجه سانتي گراد  ٦٠٠ تا ١٨٠يي دما

  بوده و مربوط به جداسازي گازهاي ٢Nواكنش اول شبيه به جو 
O٢H٢  وCO ٢واكنش سوم در جو . استOمربوط به تشكيل  

  همان. است نمونه به وسيله ي ٢O يعني جذب ٤O٣Pb تركيب
 ٦٠٠ تا ٥٥٠  دماييگستره يطوري كه مشاهده مي شود در 

 از دست داده و به تركيب ٢Oدوباره نمونه گاز درجه سانتي گراد 
α -PbOتبديل مي شود  . 

 شده بر اساس تجربيات برنامه ريزي  هااين سري آزمايش
 مواد در دانشگاه برن به مرحله تجزيهو در آزمايشگاه ) ٢جدول (

 و در دو مرحله انجام  هااين آزمايش . شده استاجرا گذاشته 
 .  نشان داده شده است٥ و ٤هاي  آنها در شكل نتيجه هاي

پس مي توان نتيجه گرفت كه افت وزني مشهود در ترموگرام  
درجه سانتي گراد  ٣١٠در مرحله دوم يعني در دماي  ) ٥شكل (

  PbOبه  ٣PbCOاست كه با تبديل تجزيه به دليل انجام  فرايند 
فت  از محيط خارج و منجر به ا٢CO همراه است و گاز ٢COو 

 . وزني مي شود

)١                                        (PbO + ↑٢CO → ٣PbCO 

 : شوندميهاي انجام شده به صورت زير خالصه  واكنش
 : ٢N در جو

)٢          (PbO → ٣PbCO٣PbO.٣ → ٢PbCO٣.٢Pb(OH)٢ 

 : ٢Oدر جو 

)٣ →)                 ٣PbCO٣PbO.٣ → ٢PbCO٣.٢Pb(OH)٢ 
                                                        PbO → ٤O٣Pb 

دست آمده در حين افزايش دما ه  بتركيب هايبراي شناسايي 
 ارسال X-Ray به آزمايشگاه تركيب هااين ) TGطي آزمايشات (

 نشان مي دهند كه در دماي ها  اين آزمايشنتيجه هاي. شده اند
دست مي آيد و اين ه اكسيد بتركيب سرب درجه سانتي گراد  ٣٣٠

كربنات - تجزيه مطلوب تركيب هيدروكسيدنشان دهندهنتيجه 
 .سرب اكسيد استسرب و تبديل آن به 

در تجزيه تركيب سرب كربنات قليايي براي كاربردهاي 
 استفاده ٢O صنعتي بايد توجه داشت كه اگر از جو گازي هوا يا

 و اين رودباالتر راد درجه سانتي گ ٣٤٠شود نبايد دماي كوره از 
دما براي تبديل مستقيم تركيب سرب كربنات قليايي به سرب 

 نمونه به وسيله ي ٢Oرفتن دما تر  زيرا با باالاست،اكسيد كافي 
 . مي شودتبديل  ٤O٣Pb  و به شدهجذب
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 6 علمي ـ پژوهشي

 نتيجه گيري  
 -ابتدا ترکيب هيدروکسيدطور كه نشان داده شد،  همان

 تهيه XRD الگويدست آمده ه کربنات سرب سنتز و از ترکيب ب
هاي   بررسي. داد گونه ناخالصي را نشان نميچ د که هيش

مورفولوژي اين ترکيب نشان داد که بلورهاي اين ترکيب سست 
باشند و نسبت به تجزيه دمايي بهتر واکنش نشان  و شکننده مي

 كربنات سرب يب به بررسي رفتارهاي دمايي تركسپس. دهند مي
 مربوط معرفي فراورده هايها و  د و واكنشقليايي پرداخته ش

ز اهميت يصنعتي بسيار حا مقياسدر  مي تواند اطالعات اين. شدند
 موردنظر دست  فراورده هايباشد و با ايجاد شرايط مناسب به 

توان  مي اکنون  ترکيب اين دمايي هاي ويژگي دقيق با تعييين .يافت
 يعاتي به ترکيب با  تبديل اين ماده ضااروش گرمايي ببه وسيله ي 

هاي  در طراحي. يافت دست خالص سرب اکسيد يعني صنعتي ارزش
ز اهميت است که در اين فرايند انرژي يصنعتي اين مطلب حا 
 فرايندها از نوع اقتصادي به اين گونهباشد و  زيادي مورد نياز نمي

 اين است كهاز ديگر دستاوردهاي اين تحقيق . روند شمار مي
تواند در جو گازي هوا نيز   رعايت دقيق دما مي اين فرايند با

 .استز اهميت ي که اين مطلب از نظر اقتصادي حاشودانجام 
ها با افزايش دماي  طور که نشان داده شد در اين روشهمان 

 سانتي گراد درجه ۳۴۰کربنات سرب تا  ـ ترکيب هيدروکسيد
ه ـدسته از ـرب اکسيد کـه سـم بـطور مستقيـه وان آن را بـت مي

 .دكر مهم و مورد نياز صنعت است تبديل  هايترکيب
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