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ترنی ال ِ پسماند یِ بازیاب یِ برا تمیز و سری ِ روش ی

چه آن میشود. بازیاب این از 20% فقط میشود. ساخته ترنی ال ِ پسماند تن میلیون 40 ِ حدود ساالنه

جیوه ،(Cd) کادمیم ،(As) آرسنی ،(Cr) کرم ِ شامل جمله از است، زیان-بار محیط یِ برا میمانَد

ی یر چشم ِ مقدار ترنی ال ِ پسماند یند. سم شدیدَن یها بعض که است، (Pb) سرب و ،(Hg)

ی موارد در و دارد. ،(Au) طال و ،(Ag) نقره ،(Pd) پاالدیم ،(Rh) ردیم ِ مثل گران-بها، ِ فلز هم

است. بیشتر طبیع یِ کانیها در اینها ِ غلظت از پسماند در فلزات این ِ غلظت

و َند، انرژی-بر بسیار گرمای یِ روشها یند. زیست یا ، شیمیای ، گرمای بازیافت ِ معمول یِ روشها

سرب) و کادمیم، جیوه، (مثلَن کم ِ ُ-جوش ِ-ذُب- نقاط- با ِ خطرناک یِ عنصرها از ی مقدار آنها با

زیست یِ روشها و میسازند. خطرناک یِ شیمیای یِ پسماندها معمولَن هم شیمای یِ روشها میشود. آزاد

اند. نرفته پیش چندان هنوز

ی مختلف یِ ِ-بخارها فشار- پسماند، یِ اجزا که است این ِ اساس بر که آمده بار جدید ِ روش ی

بسیار، ثانبه) ی از کمتر ِ (ط سرعت به جریان ِ باری و شدید ِ تپ ی از استفاده با نمونه دارند.

یِ نزول ِ ترتیب به نمونه یِ اجزا بعدی، ِ سرد-شدن ِ ط میشود. داغ ،(3400K) یِ دما تا مثلَن

پاالدیم، ردیم، ِ مثل ی فلزات اند توانسته روش این با میشوند. جدا بقیه از و الیده چ ِ-بخار فشار-

در خطرناک یِ عنصرها ِ غلظت و کنند، جدا ،60% از بیش تا را طال و ،80% از بیش تا را نقره و

کنند. کم ی یر چشم ِ مقدار به هم را باقیمانده

بر کیلو-وات-ساعت 1000 ِ حدود روش این یِ برا مصرف-شده یِ انرژی ، اه آزمایش ِ ل ش در

انرژی بیشتر برابر 500 تا 80 ر دی ِ معمول یِ روشها-یِ-گرمای .[1] ست ترنی ِ-ال پسماند- ِ تُن

نند. می مصرف
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