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  : الخالصة -١

  

الشروط المثلى لعملية الطلي الكهربائي للحوامل النحاسية  العمل وضعت في هذا

راآيز الثاليوم في محلول  المخصب من حيث شدة التيار المستعمل و ت٢٠٣-بالثاليوم 

  . من محاليل مختلفة تتكون خالل دورة الثاليوم المخصبالطلي بدًءا

 ومحاليل 203Tl2O3ليل مختلفة منها محاليل محضرة حدثيًا باستعمال  محاتاستعمل

مستنزفة استعملت في عملية طلي سابقة ومحاليل االسترجاع الناتجة عن عمليات 

  .٢٠٣- عن الثاليوم٢٠١-اإلنتاج وفصل الرصاص 

  

  :الكلمات المفتاحية

  

  ، الطلي الكهربائي، تحضير الهدف٢٠٣-الثاليوم
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ABSTRACT 

 

In this study, the optimum conditions of enriched thallium-203 

electroplating on copper holders have been determined starting from 

different electroplating electrolytes. These conditions include current 

intensity and thallium concentration.  

 The different solutions were: 

- Newly prepared electrolyte using 203Tl2O3. 

- Depleted solution used in a previous operations of electroplating. 

- Recovery solutions, coming from Tl-203 separation from lead-201. 
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  : المقدمة -٢
 مرحلة إعداد الهدف وتحميلها على حامل ٢٠١- الثاليوم إنتاج المراحل الهامة في ىمن أحد
     : عليهاالتفاعل النووي التالي لكي يجرىنحاسي 

  

  :حسب المخطط التالي ٢٠١- الثاليوم  إلى ٢٠١-رصاص يتفكك ال
  

  
  
  

 أبعاد مناسبة وخاصة ي مادة الهدف آهربائيًا على حامل خاص ذىالهدف تطلمن أجل إعداد مادة 
  .بمحطة التشعيع

  : المطلية على الحامل النحاسي بالمواصفات التالية ٢٠٣ -تمتع طبقة الثاليومتيجب أن 

PbnpTl 201
82

203
81

)3,(



  .التجانس التام حسب مساحة الطلي آلها .١
التصاق قوي على الحامل النحاسي ليتحمل حرارة التشعيع بحزمة من البروتونات  .٢

  .200µAوبتيار قدره حوالي  MeV 28.5إلى حوالي   المسرعة والتي تصل طاقتها 
 .)غير إسفنجى( سطح أملسًأ الون أن يك .٣
ال تحوي مواد محبوسة ضمن ( كون الطبقة المطلية خالية من اإلجهادات وآثيفة تأن  .٤

 .مادة الطلي و ال تحتوي على فجوات ميكروية  
عوامل التعقيد ، المواد ( أن تكون طبقة الطلي هذه خالية من إضافات الطلي العضوية  .٥

 ).السطحية 
   منًءابد عمليات الطلي جريت

 . 203Tl2O3باستعمال محاليل محضرة حديثًا  .١
 . في عملية طلي سابقةاستعملتمحاليل مستنزفة  .٢
   ) .١ (حسب الشكل وذلك  ،اإلنتاجمحاليل االسترجاع الناتجة عن عمليات  .٣

  
  
  

 
  

                                                                        
                                                                                                                                                         

                                                                                                                    
                                                                                                                                      

                                                                                                                                              
                                                                     

  

                                                                                                         
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

9.76 gr Tl2O3 in EDTA (pH > 12.5)  

الكهربائي الطلي

الكيميائية الفصل ١-عمليات

 التشعيع

األقل٦بعد على    ٢٠٣-استرجاع الثاليوم أشهر

 
 

8.8 gr Tl in EDTA 
  هيدرازين هيدرات   + 

Brij-35  
NaOH 

+ 4.88 gr Tl2O3 
هيدرازين + 

هيدرات

  . 203Tl2O3 من بمحلول محضر حديثًا باستعمال ًءاربائي بدالطلي الكه: )  ١ (قم 
     .203Tl2O3  من محلول طلي مستنزف أضيف له آمية مناسبة من ًءاالطلي الكهربائي بد ) : ٢( قم 
   . من محلول محضر من الثاليوم المسترجع من عمليات اإلنتاجًءاالطلي الكهربائي بد ) : ٣( قم 
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       ٢٠٣ -لثاليوم المخصب مخطط دوران ا  )١( الشكل 
  
  
  
  : الهدف من الدراسة -٣

 إلى شروط التصنيع الجيد ٢٠٣ –تهدف هذه الدراسة إلى إخضاع عملية هامة في إنتاج الثاليوم 
GMP ودراسة مردود عمليات الطلي الكهربائي حسب مصدر الثاليوم المستعمل في عمليات 

  .دة الطلي مع قيم تيار الطلي المطبقالطلي آهربائي ، إضافة لدراسة العالقة بين جو
  : المواد واألجهزة – ٤
  :المواد الكيميائية : ١-٤

 .203Tl2O3أآسيد الثاليوم  .١
 .Na2EDTA   (GR . Merck)إتيلين دي أمين رباعي حمض الخل ثنائي الصوديوم  .٢
 .NaOH  (GR . Merck)حبيبات هيدروآسيد الصوديوم  .٣
  ). GR .Merck)(جعة ومزيلة لالستقطاب مادة مر(%١٠٠محلول هيدرازين هيدرات  .٤
 .(GR . Merck ))مادة مخفضة للتوتر السطحي % ( ١٠٠ Brij-35محلول  .٥
 .(GR . Merck)أسيتون  .٦
   ). )٢ (  ، نوع ناعم ) ١ ( نوع خشن( صوف حل  .٧

  : األجهزة : ٢- ٤
  ).٢( الشكل ، نظام الطلي الكهربائي  .١
   ).٣( شكل  ال ،حوامل نحاسية لطلي مادة الهدف عليها .٢

  

  



  
  .الكهربائينظام الطلي  ) ٢ (شكل ال

  
  :تيار الطلي الكهربائي ألهداف الثاليوم  : ٣- ٤

ك          عادة باستعمال   ) التوضع الكهربائي   ( الطلي الكهربائي   يجرى   ارات وذل ة من التي أشكال مختلف
ة مربعة، موجة   موج ( حيث يمكن أن يكون هذا الشكل      المستعمل ، من حيث الشكل الموجي للتيار      

شار،                      اظرة ، موجة سن من ة المتن ة ، موجة جيبي ، باإلضافة   ....... مربعة معكوسة ، موجة جيبي
   )٤ (شكل لآما هو موضح با) DCإلى التيار المباشر المستمر 

ة   محدد  توضع الكهربائي لمعدن    ل ل التيارات هذه آل شكل من أشكال     يقدم   ائج مختلف عن بعضها     نت
دن المتوضع          البعض من حيث الخو    ة المع ة لطبق ة ( اص الفزيائي ة التوضع ،         ثخان  التوضع ، آثاف

  ).،الخ ....نعومة سطح التوضع ، البنية البلورية للتوضع ، درجة تماسك التوضع ،
ع بمواصفات خاصة من     الثاليوم على الحامل النحاسي   ت مواصفات توضع    ولما آان  يجب أن تتمت

شعيعه عملةحزمة البروتونية المستلتأثيرات الناتجة عن ال  لحيث تحملها     دون أن يطرأ  ا في عملية ت
ى خواص ر عل ةهاأي تغيي ار    الفيزيائي بة لتي ة المناس كل الموج د ش ن تحدي د م ان الب التوضع  ، آ

  . المذآورة سابقًاصفاتاثالي المطابق للمومالكهربائي وذلك للحصول على الهدف ال
ًا أن ا      شك     لحيث تبين تجريبي ع ب ذي يتمت ار ال ى        تي ًا للحصول عل شار مناسب تمام ل الموجة سن من

  .عند تحضير أهداف الثاليوم المخصبالمواصفات أفضل 
ة   ي موجة سن منشار يكون هنالك تحسينات آبيرة في الخواص الف         عمالستإإذ وجد عند     ة لطبق زيائي

صوصًا ال        ابقًا ، خ ذآورة س رى الم كال األخ ع األش ة م ًا بالمقارن عة آهربئ اليوم المتوض ار الث تي
ر   ستمر المباش ن  DCالم ذي يمك تإ ال ذا العمالهس ة    غ له ن تكلف ة م ل تكلف هل وأق شكل أس رض ب

  .إستخدام تقنية موجة سن منشار 
  :يمكن توضيح هذا الفرق من خالل الخواص الفزيائية التاليةو  

ائي ثخان .١ ع الكهرب :                         ة التوض
ون  ث تك د     ثخانحي ه عن ا علي ل مم شار أق ن من ة س تخدام موج د اس ة التوضع عن ة طبق

اليوم في    DCاستخدام التيار المستمر المباشر       ، وبالتالي هذا يعني بأن آثافة التوضع للث
ة      ( الحالة األولى تكون أآبر من آثافتها في الحالة الثانية           ة الكثاف في  إذ تكاد أن تكون قيم

اليوم      الكثافة  قريبة إلى القيمة    حالة األولى   ال دن الث وزع         )النظرية لمع د في أن الت ذا يفي ،ه
 أي معدل    ،  بشكل آبير  ًاالطاقي لحزمة البرتونات المستخدمة خالل التشعيع يكون منتظم       

اليوم يكون متق           ة الث د آل وحدة قياسية          ااإلمتصاص الطاقي للبرتونات خالل طبق ًا عن رب
   ). Stopping  power( ي للطبقةمن العمق الداخل

نعومة سطح تكون                                                            :نعومة سطح التوضع .٢
 موجة سن منشار أفضل بكثير من النعومة الناتجة عن إستعمالالثاليوم المتوضع عند 



حيث تشكل جودة النعومة                            .DC المستمر المباشر التيار عمالستإ
هذه عامًال مهمًا من حيث مسح حزمة البروتونات سطح الطبقة المطلية آامًال ، حيث 

                                                 . درجات٦تكون زاوية سقوط حزمة البروتونات على المادة المطلية 
الموجية من تشكل تجاويف ونتوءات تؤدي بدورها ستخدام هذا النوع من األشكال يقلل ا

 األشكال الموجية تحافظ على حالة التوازن لكونإلى تشكل سطوح خشنة ،وذلك نظرًا 
 ، DCالمحلول بالمقارنة مع التيار المستمر المباشر بالقرب من لترآيز الشوارد 

إلى ذي يقود ، األمر ال المعدنية الشواردترآيز لتشكل طبقة مزدوجة عدم وبالتالي 
 السعة الكهربائية  لهذه الطبقة المزدوجة التي تؤثر بدورها على قيمة آل تأثيرظهور 

  .ين خالل عملية التوضع الكهربائيدمن التيار والفولط المحد
درجة                                                         :درجة تماسك الطبقة المتوضعة .٣

 أآبر بكثير من درجة التماسك الذي تتمتع بها آهربائيًالمتوضعة تماسك طبقة الثاليوم ا
درجة أنها تكون هشة نوعًا ما في ل ،  DCنفسها عند استخدام التيار المستمر المباشر 

تقدم ميزات أشكال                .والحصول على مردود تشعيع منخفضبعض الحاالت 
طبقة التوضع لكون دورة تحملها تتألف التيارات الموجية المذآورة أنفًا صفات جيدة ل

                                           ) .٤ (آما هو مبين في الشكل  ) موجب ، جزء سالبجزء ( ين يئمن جز
متوضعة بذلك إلى الشكل المعدني الشاردة المعدنية ترجع سالب للموجة  الجزء العند

 أما عند الجزء                                                 ) .المهبط ( نحاسيالعلى الحامل 
لدورة سالب الل الجزء ال خحدثتالتوضعات الهشة التي  فتنحلوجب من الموجة الم

                                                       .الموجة ،بحيث في النهاية تتشكل طبقة بمواصفات جيدةتشغيل 
تكون نسبة الجزء الموجب إلى الجزء السالب لدورة تشغيل التيار الموجي سن المنشار 

 التحقق يجري، حيث % ٦٠إلى % ٤٠المطبقة في عملية التوضع الكهربائي للثاليوم 
  .منها قبل وأثناء آل عملية طلي باستعمال راسم اإلشارة

وتكون هذه النسبة المحلول الكهراليتي المستخدم ، بلثاليوم المتوضع  انسبة انحاللتعلق تآما 
  . طليه على المهبط حيث تختلف باختالفهيجريمتعلقة بنوع المعدن الذي 

ليس فقط الشكل الموجي هو المتحول الرئيسي لعملية التوضع الكهربائي وإنما هنالك متحوالت 
فولط ، تردد التيار ، زمن دورة التشغيل ، درجة آثافة التيار ، قيمة ال( منها نذآر هامة رىخأ

  .)، إلخ ........الحرارة ، التحريك ،
جنب حدوث بعض التفاعالت لت ًاهامًا اختيار القيمة المناسبة للفولط دوريلعب 
 . آانت عند المهبط أو عند المصعداًءوآهراليتية غير المرغوب بها سورااللكت
   ترآيزفي إبقاء ًا آبيرًا دور ) توقفغيل إلى زمن الزمن التش( زمن دورة التشغيل يلعب 

فعند زمن تشغيل مناسب يكون تجدد ترآيز الشوارد المعدنية في المحلول في حالة التوازن ، 
 ألن الترآيز في الطبقة المضاعفة يتجدد الشوارد المعدنية في الطبقة المزدوجة مناسبًا وذلك

رجاع للمعدن إر األرضي ، حيث عندها ال يحصل أي عندما تكون قيمة التيار عند قيمة الصف
( عند المهبط الذي يتيح الفرصة إلى تعويض ترآيز الشوارد المعدنية من المحلول األساسي 

 .بدًال من أسالفها التي سبق لها أن أرجعت) بعيدًا عن الطبقة المزدوجة 

  



  
  .أشكال مختلفة من التيارات) ٤(شكل ال

  
  
  
  
  
  
  
  : طريقة العمل– ٥

  :تقسم طريقة العمل إلى المراحل الرئيسية التالية
  :تنظيف الحوامل النحاسية :١-٥

 بإتباع الخطوات  )٢٠٣ –الثاليوم ( لمادة الهدف  ي النحاس الحامل فيتهدف هذه العملية إلى تنظ
  :التالية

لمدة   ) ١ (حك منطقة الطلي للحامل النحاسي باستعمال صوف الحك الخاص الخشن  .١
لمدة دقيقة أيضًا ، يرفقه تدفق  ) ٢(  يليه الصقل باستعمال صوف الحك الناعم دقيقة ثم

 .لتخلص من نواتج عملية الحك والصقللبسيط من صنبور الماء ، وذلك 
 .بالماء  المنزوع الشوارد غسل الحامل النحاسي  .٢
 .غسل الحامل النحاسي باألسيتون .٣
 .عملية الطلي الكهربائينزن الحامل النحاسي ونسجل الوزن على ورقة خاصة ب .٤

 على جرينكرر العمليات األربعة السابقة على أربعة حوامل نحاسية ، وذلك ألن عملية الطلي ت
  .أربعة حوامل دفعة واحدة



  
  

  الحامل النحاسي  ) ٣( الشكل 

  
  :الطلي الكهربائيحوض تحضير محلول :٢-٥

  مصادرةثالث من ًءابدالمخصب  ٢٠٣ -الثاليوم بتحضير محلول حوض الطلي الكهربائي 
  . المخصب ٢٠٣ - للثاليومرئيسية 

  :مباشرة  203Tl2O3  الـباستعمال الطلي الكهربائي  محلولتحضير  :١-٢-٥
  :يحضر هذا المحلول باستعمال المراحل التالية

) ١-البيشر( مل٦٠٠مل من الماء المقطر الخالي من الشوارد في بيشر سعة ٣٦٠نضع  .١
 .غناطيسي مغطى بمادة التفلونوالمجهز بقضيب تحريك م

 إلى NaOHغرام من مادة ماءات الصوديوم ٢٠ و Na2EDTA غ من مادة ٨٤نضيف  .٢
 .ونحرك حتى نحصل على محلول عديم اللون) ١ –البيشر (
 مل من ١٠المحضر مسبقًا و % ٣٥ مل من محلول هيدرازين هيدرات ١٥نضيف  .٣

مرار بالتحريك حتى نحصل في المحضر مسبقًا مع االست% ٣  BRIJ -35 محلول مادة
 > pH مول و قيمة الـ ٠،٥ تقريبًا فيه  EDTAترآيز الـ ،اللون النهاية على محلول عديم

١٢،٥. 
يعادل وزن ثمانية أهداف من الثاليوم  ( المخصب  203Tl2O3  غ من ٩٧٦٠نضيف  .٤

والمجهز بقضيب تحريك مغناطيسي  ) ٢ -بيشرال(  مل ٦٠٠سعة  إلى بيشر )المخصب 
 .غطى بمادة التفلونم
بمعدل باستخدام مضخة   ) ٢–  شرالبي( إلى  ) ١ –يشر الب(  المحلول الموجود في نضخ .٥

  ) . ٢– بيشر  ال( في البطيء التحريك االستمرار بالدقيقة مع /  مل ١٠تدفق 
 مل من  ١ونغسل جدران هذا البيشر بواسطة  ) ٢– بيشر  ال(تحريك في النخفض معدل  .٦

عند وجود  لون أصفر بني في ( % ٣٥ازين هيدرات المحضر مسبقًا محلول الهيدر
، بحيث نحصل في طبقة الرغوة  نستمر في التحريك لفترة بسيطة حتى اختفاء اللون 

 .)النهاية على محلول عديم اللون
 ، وذلك بإضافة  حبيبات من ١٢٫٥  المحلول النهائي عند قيمة أآبر منpHنضبط   .٧

 .لزومماءات الصوديوم عند ال
 مل وذلك بإضافة الماء المقطر الخالي من الشوارد ٤٥٠ حجم المحلول إلى الحجم كمل ن .٨

  . دقائق تقريبًا٥، ونستمر بعملية التحريك لفترة 
  



 من محلول طلي مستنزف أضيف له آمية مناسبة ًءاالطلي الكهربائي بد تحضيرمحلول:٢-٢-٥
   .203Tl2O3من 
 في استعمل الذي تم  الطلي المستنزف حوضباستعمالهذا الطلي الكهربائي محلول  حضري

 ألربعة أهداف والذي يحتوى على آمية من الثاليوم المخصب تعادل وزن  السابقة عملية الطلي
نصف الكمية المضافة (  203Tl2O3غ من ٤٨٨٠ما يعادل وزن  يضاف فقط ، حيث أربعة أهداف

اع نفس الخطوات المذآورة في الفقرة إلى هذا الحوض وذلك بإتب)عند تحضير الحوض السابق 
دون )  مباشرة 203Tl2O3باستعمال الـ  الطلي الكهربائي  محلولتحضير  :١-٢-٥(السابقة 

  .       المحضر مسبقًا%٣  BRIJ -35 مادة   محلولمنإضافة الكمية المخصصة 
عشر ثر من  المحلول الناتج عن عملية الطلي أآاستعمالال يمكن تكرار عملية :مالحظة هامة

المضافة % ٣  BRIJ -35مادة تخرب سبب ب، إلى اللون األصفريتغير  وذلك لكون لونه مرات
  .٢٠٣ - هذا المحلول إلى عملية االسترجاع للثاليوم عندئذيخضع  ، حيث مسبقًا
 من محلول محضر من الثاليوم المسترجع من ًءاتحضير محلول الطلي الكهربائي بد :٣-٢-٥

  .عمليات اإلنتاج
 و الناتج   203Tl2(SO4)3المخصب الذي يكون على شكل  ٢٠٣ - في هذه المرحلة الثاليوم ستعملي

  .اإلنتاج   المخصب من محاليل٢٠٣ -عن عمليات االسترجاع للثاليوم
يعادل وزن آمية الثاليوم في  منه خالل عملية اإلنتاج ٢٠٣ -محتوى آل محلول فصل الثاليومإن 

 خالل عملية  ٢٠٣ - مردود عملية فصل الثاليوم تبلغ، حيث)  غ ١٠٩٢( الهدف المطلي مسبقًا 
  %.٩٥اإلنتاج أآثر من 

 منها ٢٠٣ - الثاليومسترجعهذه وي ثمانية من محاليل الفصل تؤخذفي مرحلة االسترجاع 
  . باستعمال طريقة الترسيب الكهربائي على شبكة البالتين المخصصة لذلك

 مل  من محلول ٢٥٠في  غ ٨٫٧والذي يعادل وزنه حوالي ليها  ع المترسب٢٠٣ -حل الثاليوم وي
 يعين، ٢٠٣ -لنحصل بذلك على محلول آبريتات الثاليوم ، )% ٠٫٨ ( مض الكبريت الممدد ح

     .باستعمال تقنية الفولط أمبيرومتري ٢٠٣ -ترآيز الثاليومفيه 
  : لخطوات التاليةيحضر محلول الطلي من محلول االسترجاع األنف الذآر وذلك بإتباع ا

 مل والمجهز ٦٠٠مل من الماء المقطر الخالي من الشوارد في بيشر سعة ١٥٠نضع  .١
 .بقضيب تحريك مغناطيسي مغطى بمادة التفلون

 NaOHغرام من مادة ماءات الصوديوم ٢٠ و Na2EDTA غ من مادة ٨٤نضيف  .٢
 .ونحرك حتى نحصل على محلول عديم اللون

 مل من ١٠المحضر مسبقًا و % ٣٥ن هيدرات  مل من محلول هيدرازي١٥نضيف  .٣
المحضر مسبقًا مع االستمرار بالتحريك حتى نحصل في % ٣  BRIJ -35 محلول مادة

  .النهاية على محلول عديم اللون
ونستمر بعملية )  مل ٢٥٠(  المسترجع مسبقًا٢٠٣ -نضيف عليها آمية محلول الثاليوم  .٤

 .التحريك حتى نحصل على محلول عديم اللون
 ، وذلك بإضافة  حبيبات من ١٢،٥ المحلول النهائي عند قيمة أآبر من pHنضبط   .٥

 .ماءات الصوديوم عند اللزوم
 مل وذلك بإضافة الماء المقطر الخالي من الشوارد ٤٥٠ حجم المحلول إلى الحجم كملن .٦

  . دقائق تقريبًا٥، ونستمر بعملية التحريك لفترة 
   :203TLاليوم  الطلي الكهربائي ألهداف الث: ٣-٥

  :عملية الطلي الكهربائي وفق الخطوات التالية تتم 
ة         .١ ا المناسب في حوض          ) األهداف   ( نثبت بشكل جيد الحوامل النحاسية األربع في مكانه

  . والمجهزة مسبقًا الكهربائي الطلي
ق               .٢ ك عن طري ائي وذل ي الكهرب نتأآد من عملية التثبيت للحوامل النحاسية في حوض الطل

اء من                    تعبئته   سريب للم تفحص وجود أي ت شوارد ، بحيث ن اء المقطر الخالي من ال بالم



زل   ات الع الل جوان ة                                                          .خ ب :مالحظ  يج
ول         سرب محل إجراء هذا اإلجراء السابق عند آل عملية طلي آهربائي ، وذلك خوفًا من ت

 .كونه غالي الثمنل ، نظرًا الطلي المخصب 
ى                       .٣ بعض  إل ستقلة عن بعضها ال ائي الم ار الكهرب نصل المخارج األربعة من مصادر التي

ابط ةالمه سوداء      األربع ة ال ال األربع دادات اإلدخ ع س طة وض ك بواس ون  وذل ي  الل  ف
الحوامل النحاسية   خاللها   تثبت معدنية التي المثبتات  الموجودة في    وال مالئمة لها المداخل  ال

ي و ذه       ف ين ه ائي ب اس الكهرب ون التم ث يك ا بحي صلة معه ائي والمت ي الكهرب اء الطل ع
دخل        ًاجيد المثبتات والحوامل النحاسية   ون في الم  ، آما نوصل سدادة اإلدخال الحمراء الل

 . المالئم لها والذي يتصل بشكل مباشر مع السلك البالتيني الذي يمثل المصعد
د     ) ٢ - الشكل( نشغل جهاز الطلي الكهربائي    .٤ ائي عن ي الكهرب ،  و نضبط قيمة تيار الطل

ك من                ) أمبير ميلي ٢٥( القيمة المطلوبة    ائي وذل  ، ونتأآد أيضًا من عمل المحرك الكهرب
ة        د القيم  دورة في  ١٢٠٠خالل تشغيل المفتاح الخاص به بحيث نضبط سرعة دورانه عن

 .الدقيقة
ائي     آامل صبالل  نبدأ عملية الطلي الكهربائي للثاليوم وذلك من خ        .٥ ي الكهرب ول الطل محل

ائي  ) ٢ - البيشر (الموجود فيو المحضر مسبقًا    شكل   (   في وعاء الطلي الكهرب  ) ٢–ال
وب  زمن المطل ة و ال دء للعملي سجل آل من زمن الب ة ٣٤٤( ، ون اء ) دقيق  وزمن االنته

 .خاصة بعملية الطلي الكهربائيال على التقرير
ة         تر)  دقيقة   ٣٤٤( خالل فترة الطلي الكهربائي المحددة       .٦ ي وقيم اقب قيم آل من تيار الطل

شكل    (  سرعة الدوران للمحرك  وذلك من خالل نوافذ قراءة موجود في جهاز الطلي              -ال
از        )  ٢ ق استعمال جه ك عن طري ائي و ذل ي الكهرب ار الطل ا يراقب شكل نبضة تي ، آم

ًا                  بحيث ، راسم إشارة آهربائي     ة تمام ذه النبضة مطابق ة به  تكون آل المتحوالت المتعلق
 . الخاص بعملية الطلي الكهربائي التقريرللقيم  المطلوبة والمسجلة مسبقًا على 

ائي       .٧ ي الكهرب ة الطل ددة لعملي رة المح ة  الفت رة الزمني ضاء الفت د انق ة ٣٤٤( بع ، )  دقيق
 .سبضع في مكانه المنايويوقف عمل المحرك الكهربائي 

ل  .٨ يننق اء الطل ات وع ائي محتوي ة  الكهرب ي ( المتبقي وي والت ىتحت ن% ٥٠ عل ة  الم كمي
ة       ة العملي ى )األصلية للثاليوم المخصب والتي آانت موجودة في بداي شر  (  إل ،  ) ٢– البي

دة أخرى                     ائي لحوامل جدي ي الكهرب ة الطل ونحتفظ بالمحلول من أجل استخدامه في عملي
 .افيلموذلك بعد تغطيته بالبار

اء المقطر    )  مرات  ٣( نغسل وعاء الطلي الكهربائي عدد من المرات       .٩ ة من الم  (   بكمي
اتج الغسيل في    )  مل تقريبًا  ١٥ شير  ( ، ونجمع ن ه من استخدامه في       ) ٣ -الب ونحتفظ ب

 .عملية االسترجاع للثاليوم المخصب
ي الكهرب            .١٠ ا باستعمال     نزيل الحوامل النحاسية المطلية بالثاليوم من وعاء الطل ائي ونجففه

 .مناديل ورقية ناعمة
ى   .١١ ا عل سجل أوزانه ة ون ية المطلي ل النحاس زين الحوام رن ي التقري ة الطل  الخاص بعملي

 .الكهربائي
 :نحسب مردود الطلي الكهربائي وذلك بتطبيق المعادلة الرياضية التالية .١٢

  

) 1 (   100
1092

(mg)W
(%)   

           
  :مردود الطلي :      حيث 



          W: ائي        ق الحسابي لفروق وزن الحوامل النحاسية        المتوسط ي الكهرب ة الطل د عملي  بل وبع
  .وهي مقدرة بـ مغ

هو الوزن الثابت لمادة الهدف المطلوبة للحصول على أفضل آمية          : ١٠٩٢ الرقم الثابت             
حيث يحدد     عند التشعيع بحزمة من البروتونات المسرعة ،          ٢٠١-من الرصاص   
وزن ال ذا ال ةه ة  ثخان اوة نظيري ضل نق ى أف شعيع والحصول عل ة الت ى لعملي  المثل

ال           ،   ٢٠١إشعاعية للرصاص    ة المقطع الفع مع   ) (  وهو يتعلق بكل من عالق
  .)٥(حسب الشكلطاقة البرتونات المسرعة للتفاعل النووي المذآور سابقًا 

واء          ف ) األهداف   ( في نهاية العملية تحفظ الحوامل النحاسية           .١٣ ة مفرغة من اله ( ي حاوي
  .عن طريق استخدام مضخة تفريغ غير زيتية )٦ -الشكل 

  

  

  

  
   المبين في الشكل نفسهالنووي مع طاقة البروتونات المسرعة للتفاعل عالقة المقطع الفاعل  ) ٥( الشكل



  

  
  .حاوية حفظ أهداف الثاليوم المطلية تحت التفريغ) ٦(الشكل

  
 :ة النتائج والمناقش- ٦



  : مردود عمليات الطلي الكهربائي حسب نوع المحلول المحضر:١ – ٦
ي     : ١ -١ -٦ ات الطل ل  مردود عملي ـ     باستعمال محالي ائي باستعمال ال ي الكهرب  203Tl2O3 الطل

  :مباشرة
  

  ( % )مردود الطلي الكهربائي    ) g/l( ترآيز الثاليوم   رقم التجربة
٩٨٫٥٣  ١٩٫٤٠  ١  
١٠٠٫٧  ١٩٫٣٩  ٢  
٩٩٫٣٤  ١٩٫٤٠  ٣  
٩٨٫٧  ١٨٫٦٨  ٤  
١٠١٫٦  ١٩٫٢٧  ٥  
١٠١٫١  ١٨٫٢٦  ٦  
٩٨٫٣٧  ١٩٫٣٨  ٧  
  . مباشرة 203Tl2O3باستعمال الـ  الطلي الكهربائي باستعمال محاليلنتائج  الطلي الكهربائي  :  )١( الجدول 

  
 أهداف في آل عملية باستعمال الشروط ٤ عمليات طلي لحوامل أهداف نحاسية بواقع ٧ أجريت
  :ية التال

  ميلي أمبير٢٥تيار الطلي . 
  ساعة ٥٫٧٧(  دقيقة ٣٤٤زمن الطلي .( 

 ، والتي ) %١٠١٫٦(والقيمة) %٩٨٫٣٧(أوضحت النتائج أن مردود الطلي يتراوح بين القيمة
تراوح بين قد بدورها تبين عدم وجود أي خلل في عملية الطلي على الرغم من أن ترآيز الثاليوم 

) g/l(و )١٨٫٢٦g/l التالي الشكل جودة الطلي فكانت علىت، ضبط)  ١٩٫٤ :  
  (تتراوح بين القيمة  ) ٢٠٣-الثاليوم( وزن مادة الهدف mgوالقيمة ) ١٠٧٤٫٢ 

 )       mg (وهي قيم مقبولة بالمقارنة مع القيمة العيارية  ) ١١٠٩٫٥mg ١٠٩٢.(   
  وزع حزمة أملس وال يحتوى على تجعدات تمنع من ت) سطح مادة الهدف ( سطح الطلي

 .التشعيع بشكل متجانس
 على الحامل النحاسي جيدة ، وهو ما تبين خالل عملية ) مادة الهدف ( اتية الطلي بث

 ٢٠٠تسخين الحامل النحاسي مع مادة الهدف المطلية على سطح تسخين عند الدرجة 
صل إليها يجة مئوية لفترة نصف ساعة تقريبًا ، وهي درجة الحرارة التي يمكن أن در
  .MeV 30 وطاقة 200µAلهدف عند التشعيع بالبروتونات بتيار ا

ي   : ٢ -١ -٦ ات الطل ردود عملي تعمالم ائي  باس ي الكهرب ول الطل د محل ي  ًاءب ول طل ن محل  م
  : 203Tl2O3الـ مستنزف أضيف له آمية مناسبة من 

  ( % )مردود الطلي الكهربائي    ) g/l( ترآيز الثاليوم   رقم التجربة
٩٨٫٥٣  ١٩٫٤٠  ١  
٩٥٫٣٧  ١٩٫٥٤  ٢  
١٠٩٫٤  ١٩٫٩٨  ٣  
٩٦٫٩٦  ١٩٫٠٧  ٤  
٩٩٫٢  ١٩٫٣٣  ٥  
١٠٠٫٢  ١٩٫٤  ٦  
٩٩٫٣٤  ١٩٫٣٨  ٧  
٩٤٫٣٥  ٢٠٫٨٤  ٨  



٩٧٫٥٩  ٢١٫٣٨  ٩  
٩٨٫٣  ٢١٫٦١  ١٠  

من محلول طلي  ءًاالطلي الكهربائي بد محلولنتائج  الطلي الكهربائي الناتجة عن تحضير  ) : ٢ (الجدول 
  .203Tl2O3سبة من مستنزف أضيف له آمية منا

  
 أهداف في آل عملية باستعمال ٤ عمليات طلي لحوامل أهداف نحاسية بواقع ١٠ يتجرأ

  :ط التالية والشر
  ميلي أمبير٢٥تيار الطلي . 
  ساعة ٥٫٧٧(  دقيقة ٣٤٤زمن الطلي .( 

، والتي  %) ١٠٩٫٤(والقيمة %)٩٤٫٣٥(أوضحت النتائج أن مردود الطلي يتراوح بين القيمة
 (ا تبين عدم وجود أي خلل في عملية الطلي على الرغم من أن ترآيز الثاليوم يتراوح بين بدوره

g/l(و )١٩٫٠٧g/l التاليالشكل  جودة الطلي فكانت على تضبط ،) ٢١٫٦١:  
  (تتراوح بين القيمة  ) ٢٠٣-الثاليوم( وزن مادة الهدف mgوالقيمة ) ١٠٣٠٫٣ 

 )       mg (لمقارنة مع القيمة العيارية وهي قيم مقبولة با ) ١١٩٤٫٦mg ١٠٩٢.(   
  أملس وال يحتوى على تجعدات تمنع من توزع حزمة ) سطح مادة الهدف ( سطح الطلي

 .التشعيع بشكل متجانس
 على الحامل النحاسي جيدة) مادة الهدف ( اتية الطلي بث. 

محلول المحضر،  عند استعمال هذا النوع من المحاليل المحضر لعملية الطلي فإننا ال نغير ال
 المستخدمة في تحضير Brij-35بسبب تفكك مادة  ،ات عدة أقل من عشر مرات حيث يستعمل مر

 إلىحوض الطلي، التي بدورها تغير لون المحلول إلى اللون األصفر الفاقع ، األمر الذي يؤدي 
ط تشكل أهداف مطلية ذات سطح خشن مما يؤدي إلى رفض عملية الطلي لمخالفتها شروط ضب

  .جودة الهدف المطلي
د    : ٢ -١ -٦ ول   ًاءمردود عمليات الطلي الناتجة عن تحضير محلول الطلي الكهربائي ب  من محل

  :محضر من الثاليوم المسترجع من عمليات اإلنتاج 
  ( % )مردود الطلي الكهربائي    ) g/l( ترآيز الثاليوم   رقم التجربة

١٠٢٫٥٧  ١٧٫٨١  ١  
١٠٤٫١٣  ١٧٫٦٢  ٢  
١٠٢٫٨  ١٩٫٢  ٣  
١٠٢٫٢٩  ٢١٫٥٧  ٤  
١٠١٫٦٨  ٢٤٫٤٣  ٥  
١٠٢٫٢  ١٩٫١٦  ٦  
١٠٣٫٣  ١٨٫٦١  ٧  
١٠٠٫١٥  ٢١٫٤٥  ٨  
١٠١٫٨٢  ٢٤٫٣٥  ٩  
١٠٢٫٤٤  ٢١٫٠٢  ١٠  
١٠٠٫٤  ٢٢  ١١  
١٠٠٫٥١  ١٩٫٧٦  ١٢  
١٠٣٫٦٥  ١٩٫٤٤  ١٣  
١٠٠٫٧٣  ٢٠٫٣٥  ١٤  
١٠٢٫٦  ١٨٫٩٣  ١٥  



 من محلول محضر من ًءاطلي الكهربائي بدمحلول النتائج الطلي الكهربائي الناتجة عن تحضير ) : ٣(الجدول 
  .الثاليوم المسترجع من عمليات اإلنتاج

 أهداف في آل عملية باستعمال ٤ عمليات طلي لحوامل أهداف نحاسية بواقع ١٥ يتجرأ
  :الشروط التالية 

  ميلي أمبير٢٥تيار الطلي . 
  ساعة ٥٫٧٧(  دقيقة ٣٤٤زمن الطلي .( 

، والتي بدورها  %) ١٠٤٫١٣(و  %)١٠٠٫١٥(يتراوح بين أوضحت النتائج أن مردود الطلي 
 (تبين عدم وجود أي خلل في عملية الطلي على الرغم من أن ترآيز الثاليوم يتراوح بين القيمة 

g/l(والقيمة )١٧٫٦٢g/l التالي الشكل  جودة الطلي فكانت علىت، حيث ضبط ) ٢٢:  
  (مة تتراوح بين القي ) ٢٠٣-الثاليوم( وزن مادة الهدف mgوالقيمة ) ١٠٩٣٫٦ 

 )       mg (وهي قيم مقبولة بالمقارنة مع القيمة العيارية  ) ١١٣٧٫١mg ١٠٩٢.(   
  أملس وال يحتوى على تجعدات تمنع من توزع حزمة ) سطح مادة الهدف ( سطح الطلي

 .التشعيع بشكل متجانس
 على الحامل النحاسي جيدة ) مادة الهدف ( اتية الطلي بث. 

  

  : تحديد أفضل مردود للطلي الكهربائي باستعمال تراآيز مختلفة وتيارات متختلفة:٢ – ٦
  :من المعلوم أن زمن الطلي الكهربائي يمكن حسابه من المعادلة التالية

  
  

     
) 2 (    

IW

1092

mA./s 


hrmAmg
hrt  

  

  :الساعات بواحدة الزمن الالزم لعملية الطلي مقدر: t      حيث  
             Ws:ة      ٢٠٣-م  وزن الثاليو ة ثابث اروالزمن وهي دات قيم  7.57(  المطلي بواحدة التي

mg/mA.hr(.  
              I :التيار المطبق مقدر بواحدة ميلي أمبير.  

  
م    تفي هذه الفقرات األربعة التالية    ا من عدد    ) ٤(ستعمل التراآيز المبينة في الجدول رق ومقابالته

ردود للط      ضل م د أف تم تحدي ث ي داف ، حي ي       األه ة الطل راء عملي الل إج ن خ ائي م ي الكهرب ل
ائي  ائي  الكهرب ار الكهرب ن التي ة م يم مختلف تخدام ق دباس ل عن ة  آ ز المبين ن التراآي ز م ي  ترآي ف
م  الجدول اليوم١٠٩٢د الهدف خ، بحيث يأ) ٤(رق غ من الث دد ٢٠٣ م اء ع ك في إنتق د ذل  ، ويفي

ا     داأله د وجود ت    )  أهداف    ٤ أو   ٢( اف المراد طليه اليوم     عن ين من الث ز مع ول   ٢٠٣رآي  في محل
  . للحصول على أفضل مردود لعملية الطلي الكهربائيالطلي وذلك باستخدام أفضل قيمة للتيار

  
  اف المقابلة للترآيزدعدد األه   ) g/l( ترآيز الثاليوم   رقم التجربة

١٢  ٢٩٫١٢  ١  
١٠  ٢٤٫٢٦  ٢  
٨  ١٩٫٤١  ٣  
٦  ١٤٫٥٦  ٤  
٥٫٣٣  ١٢٫٩٣  ٥  

وضح التراآيز المتلفة للثاليوم المراد دراستها في هذه الفقرة وذلك لتحديد أفضل مردود للطلي ي) ٤(الجدول
  الكهربائي



  
  
  

  
  :مالحظة

  ١٠٠)*عدد األهداف المطلية /اف الموجودة في المحلول دعدد األه = ( معامل الطلي النسبي
   ).٢( يحسب زمن الطلي من خالل المعادلة رقم 

  
  :ل / غ٢٩٫١٢فيه  ٢٠٣- من محلول ترآيز الثاليومائي بدءًاالطلي الكهرب: ١-٢– ٦
  

  ٣٠٠  النسبي ، معامل الطلي٤=، عدد األهداف المطلية )  هدف ١٢( ل /غ٢٩٫١٢الترآيز 
  (%)مردود الطلي  )hr(زمن الطلي    )mA(قيمة التيار  رقم التجربة

١٠٠٫١٣  ٩٫٦٢  ١٥  ١  
١٠٠  ٧٫٢١  ٢٠  ٢  
٩٩٫٥٥  ٥٫٧٧  ٢٥  ٣  
٩٨٫٨  ٤٫٨١  ٣٠  ٤  
٩٧٫٨  ٤٫١٢  ٣٥  ٥  
٩٦٫٨  ٣٫٦١  ٤٠  ٦  

  ل بتيارات مختلفة/غ٢٩٫١٢مردود الطلي عند الترآيز ) ٥(الجدول
  

  
  

  ل بتيارات مختلفة/غ٢٩٫١٢مردود الطلي عند الترآيز ) ٧(الشكل
  

  

  
  :ل / غ٢٤٫٢٦فيه  ٢٠٣- من محلول ترآيز الثاليومءًاالطلي الكهربائي بد: ٢-٢– ٦

  
  ٢٥٠ ، معامل الطلي النسبي ٤=، عدد األهداف المطلية ) هدف  ١٠( ل /غ٢٤٫٢٦الترآيز 



  (%)مردود الطلي  )hr(زمن الطلي    )mA(قيمة التيار  رقم التجربة
١٠١٫٤  ٩٫٦٢  ١٥  ١  
١٠١٫١  ٧٫٢١  ٢٠  ٢  
١٠٠٫٥٧  ٥٫٧٧  ٢٥  ٣  
٩٩٫٨  ٤٫٨١  ٣٠  ٤  
٩٨٫٥٨  ٤٫١٢  ٣٥  ٥  
٩٨٫٦٢  ٣٫٦١  ٤٠  ٦  

  ل بتيارات مختلفة/غ٢٤٫٢٦مردود الطلي عند الترآيز ) ٦(الجدول

  
  

  
  ل بتيارات مختلفة/غ٢٩٫١٢مردود الطلي عند الترآيز ) ٨(الشكل

  
  

  
  
  
  :ل / غ١٩٫٤١فيه  ٢٠٣- من محلول ترآيز الثاليومءًاالطلي الكهربائي بد: ٣-٢– ٦

  
  ٢٠٠ ، معامل الطلي النسبي ٤=، عدد األهداف المطلية )  هدف ٨( ل /غ١٩٫٤١الترآيز 
  (%)مردود الطلي  )hr(زمن الطلي    )mA(ة التيار قيم رقم التجربة

١٠٠٫٦٧  ٩٫٦٢  ١٥  ١  
٩٩٫٧٨  ٧٫٢١  ٢٠  ٢  
٩٨٫٣  ٥٫٧٧  ٢٥  ٣  



٩٤٫٧  ٤٫٨١  ٣٠  ٤  
٩٢٫١  ٤٫١٢  ٣٥  ٥  
٨٧٫٧٢  ٣٫٦١  ٤٠  ٦  

  ل بتيارات مختلفة/غ١٩٫٤١مردود الطلي عند الترآيز ) ٧(الجدول

  

  
   مختلفةل بتيارات/غ١٩٫٤١مردود الطلي عند الترآيز ) ٩(الشكل

  
  
  
  
  :ل / غ١٤٫٥٦فيه  ٢٠٣-من محلول ترآيز الثاليومءًا الطلي الكهربائي بد: ٤-٢– ٦
  

  ١٥٠ ، معامل الطلي النسبي ٤=، عدد األهداف المطلية )  هدف ٦( ل /١٤٫٥٦الترآيز 
  (%)مردود الطلي  )hr(زمن الطلي    )mA(قيمة التيار  رقم التجربة

٩٩٫٩  ١١٫٠٩  ١٣  ١  
٩٧٫٦٥  ٨٫٤٩  ١٧  ٢  
٩٤٫٧  ٦٫٨٧  ٢١  ٣  
٨٨٫٧٩  ٥٫٧٧  ٢٥  ٤  
٨١٫٧٦  ٤٫٩٧  ٢٩  ٥  
٧٢٫٦٩  ٤٫٣٧  ٣٣  ٦  

  ل بتيارات مختلفة/غ١٤٫٥٦مردود الطلي عند الترآيز ) ٨(الجدول

  



  

  
  ل بتيارات مختلفة/غ١٤٫٥٦مردود الطلي عند الترآيز ) ١٠(الشكل

  
  
  
  
  
  
  :ل /غ١٢٫٩٣ه في ٢٠٣- من محلول ترآيز الثاليومءًاالطلي الكهربائي بد: ٥-٢– ٦
  

  ١٣٣ ، معامل الطلي النسبي ٤=، عدد األهداف المطلية )  هدف ٥٫٣( ل /١٢٫٩٣الترآيز 
  (%)مردود الطلي  )hr( زمن الطلي   )mA(قيمة التيار  رقم التجربة

٩٨٫٦  ٤٨٫٠٨  ٣  ١  
٩٧٫٨  ٢٤٫٠٤  ٦  ٢  
٩١  ١٦٫٠٢  ٩  ٣  
٨٥٫٠٦  ٩٫٦١  ١٥  ٤  
٧١٫٢٦  ٧٫٢١  ٢٠  ٥  

  ل بتيارات مختلفة/غ١٢٫٩٣عند الترآيز مردود الطلي ) ٩(الجدول

  
  



  
  ل بتيارات مختلفة/غ١٢٫٩٣مردود الطلي عند الترآيز ) ١١(الشكل

  
  
  
  
  
  

ى     ايمكن من مع  سابقة أن نحصل عل ة ال دالت الدرجة الثانية الموجودة في آل من المنحنيات البياني
و                  اليوم المدروسة التي يك ز الث ار لكل من تراآي ة محسوبة للتي ي    أفضل قيم ردود الطل دها م ن عن

  :    ،حيث يمكن توضح هذه القيمة من الجدول التالي% )١٠٠يقارب (  أفضل ما يمكن 
  )hr(زمن الطلي    )mA(قيمة التيار   معامل الطلي النسبي  ) g/l(ترآيز الثاليوم   رقم التجربة

٦٫٥٦  ٢٢  ٣٠٠  ٢٩٫١٢  ١  
٥٫٥٥  ٢٦  ٢٥٠  ٢٤٫٢٧  ٢  
٦٫٨٧  ٢١  ٢٠٠  ١٩٫٤١  ٣  
١٣٫٧٤  ١٠٫٥  ١٥٠  ١٤٫٥٦  ٤  
٤٨٫٠٨  ٣  ١٣٣  ١٢٫٩٣  ٥  
  %١٠٠ للتيار عند التراآيز المدروسة التي يكون فيها المردود أقرب لـالمستقرأةأفضل القيم ) ١٠(الجدول

  



يز المدروسة      د التراآ ي النسبي عن ل الطل ي بمعام ار الطل عالقة تي

y = -0.0016x2 + 0.7944x - 74.104

R2 = 0.9951
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mAالتيار

معامل الطلي النسبي
  

  يبين عالقة تيار الطلي بمعامل الطلي النسبي عند التراآيز المدروسة ) ١٢(الشكل
ي         ) ١٢(ثانية الموجودة في الشكل   من معادلة الدرجة ال    يمكن أن نحصل علي أفضل قيمة لتيار الطل

سبي ي ن ل طل د أي معام ي (عن ول الطل ي محل اليوم ف ز للث د أي ترآي والأي عن ديناامت بحيث ) فر ل
يم من خالل          إذ  ،%)١٠٠يقارب  (يكون مردود الطلي أفضل ما يمكن        يمكن توضيح بعض هذه الق

  ):١١(ول الجد
  

  أهداف ٤من أجل طلي 
  )hr(زمن الطلي   mAالتيار  ل/ترآيز الثاليوم غ  معامل الطلي النسبي

133 12.93 3.3 43.18 
150 14.56 9.1 15.93 
175 16.99 15.9 9.06 
200 19.41 20.8 6.94 
225 21.84 23.6 6.10 
250 24.27 24.5 5.89 
275 26.69 23.4 6.18 
300 29.12 20.2 7.14 
325 31.55 15.1 9.57 
350 33.97 7.9 18.18 
    . أهداف٤ تراآيز مختلفة للثاليوم من أجل طلي يبين أفضل قيم لتيار الطلي عند) ١١(الجدول

  :مايلي) ١١(نالحظ من هذا الجدول 
رة ، حيث    و   من أجل التراآيز الكبيرة      نحتاج .١ ة آبي من أجل طلي أربعة أهداف فترة زمني

 .ل/ غ٣٣٫٩٧ساعةمن أجل الترآيز ١٨٫١٨تصل حوالي 



اليوم بحيث                           و   ة من الث ق استخدام آمي ك عن طري زمن وذل ذا ال ل من ه ا التقلي يمكن هن
ز        ي          /غ٢٩٫١٢يصبح الترآيز يقارب مثًال الترآي دها يكون زمن الطل ساعة  ٧٫١٤ل عن

 .٢٠٫٢ mAباستخدام قيمة التيار
رة                      .٢ ة آبي رة زمني اج فت ة أهداف نحت ي أربع دًا ،   أنه عند التراآيز الصغيرة من أجل طل ج

 .ل من الثاليوم/غ١٢٫٩٣ ساعة من أجل الترآيز ٤٣٫١٨حيث تصل حوالي 
ط    ل دفين فق تعمال ه ائي باس ي الكهرب راء الطل ن إج ي يمك ن الطل ل زم ام أن ، إذ تقلي نظ

  طلي هدفين بحيث يكون الهدف األول مقابالً       ةالطلي الكهربائي المستعمل هنا يتمتع بميز     
ي ،         س       وللهدف الثاني في وعاء الطل ي متجان دها الطل دفين ، من أجل          ًايكون عن  لكال اله

تعانة ذلك يمكن    شكل        االس ا سبق ال ي              ) ١٢( بم يم معامل الطل ى نفس ق مع المحافظة عل
ي، حيث يمكن توض    االنسبي التي تقابل تراآيز للثاليوم يستخدم عندها فقط هدف     ح ين للطل

   ):١٢( الجدولفيذلك 
  
  
  
  
  

  هدفينمن أجل طلي 
  )hr(زمن الطلي   mAالتيار  ل/ترآيز الثاليوم غ  النسبيمعامل الطلي 
150 7.28 9.1 15.93 
200 9.71 20.8 6.94 
250 12.93 24.5 5.89 
300 14.56 20.2 7.14 
350 16.99 7.9 18.18 
  . يبين أفضل قيم لتيار الطلي عند تراآيز مختلفة للثاليوم من أجل طلي هدفين فقط) ١٢(الجدول

 
ن     ظ م ث نالح دول حي ي    هأن)١٢(الج ن الطل تعمال زم ن اس ز   ٥٫٨٩ يمك د الترآي اعة عن  س

ي /غ١٢٫٩٣ ا من أجل طل دفين بينم ي ه ي ٤ل من أجل طل ستعمل زمن طل داف في  ٤٣٫١٨ أه
ساعة عند نفس الترآيز ، أي يمكن أن نطلي هدفين بدال من أربعة أهداف عند التراآيز الصغيرة                 

  زمنة الطويلةوذلك عند أزمنة طلي قصيرة بدًال من األ
  ).١٣(يمكن توضيح بعض التطبيقات من خالل الجدول

 (%)المردودmAقيمة التيار  عدد األهداف المطلية   ) g/l(ترآيز الثاليوم   رقم التجربة
٩٩٫٢  ٢٠٫١  ٢  ١٥٫٤٦  ١  
١٠٢٫٦  ٢٠٫١  ٢  ١٤٫٥٦  ٢  
١٠٠٫٥  ٢٠٫٣  ٢  ٩٫٧١  ٣  
٩٩٫٤  ٢٠٫٢٨  ٢  ١٤٫٥٢  ٤  
١٠٢٫٧  ١٥٫٦٥  ٤  ١٦٫٩٧  ٥  

  يوضح بعض التطبيقات) ١٣(الجدول
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  آلمة شكر
  

 على تشجيعه إلجراء هذا  المدير العامنخص بالشكر األستاذ الدآتور إبراهيم عثمان نود أن 
 إسماعيلمفيد وهويدة عرابي  ، محمود سحار و  العباسإبراهيمالعمل وآل من والسادة 

  . والسيد فارس العناية على أعمال الصيانةلمساهمتهم في إجراء التحاليل وتحضير العينات
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