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چکیده :در این پژوهش ،اثر پارامتر فشار پرس بهکاررفته در تولید الکترودهای نقره بر عمر باتریهای رویـ اکسید نقره موردبررسی قرار
گرفت .برای این منظور ،ابتدا چهار الکترود نقره (صفحۀ مثبت) با ترکیب 3۱درصد وزنی اکسـید نقـره۴/3 ،درصـد وزنـی پـودر کـربن و
0/۶درصد وزنی رزین به روش متالورژی پودر و با فشار پرس  00 ،10 ،۴0و  ۶00بار تهیه شد .سپس هر چهار الکترود اکسید نقره در زمان
 ۶9دقیقه و دمای  ۱00°Cتحت عملیات سینترینگ قرار گرفتند .برای بررسی تأثیر فشار پرس بهکاررفته در تولید الکترودهای نقره بـر عمـر
باتری های رویـ نقره از آزمایش تخلیۀ الکتریکی در الکترولیز ۶/۴درصد وزنی هیدروکسیدپتاسـیم ( )KOHاسـتفاده شـد .بـرای بررسـی
ریزساختار الکترودها و آنالیز نقطهای آنها از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDXاسـتفاده
شد .نتایج آزمایش های تخلیۀ الکتریکی نشان داد که فشار پرس  10بار ،بهینهترین فشار پرس برای افزایش عمر باتریهای رویـ نقره است.
براساس مشاهدات تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ،با افزایش فشار پرس ،میزان و اندازۀ تخلخلهای ظاهری در الکترود نقره کاهش
مییابد .همچنین نتایج آنالیز  EDXداللت بر افزایش اکسیژن الکترودهای نقره با افزایش فشار پرس داشت.

واژههای کلیدی:
* نویسنده مسئول

باتریهای رویـ نقره ،فشار پرس ،عمر باتری ،الکترود نقره ،محلول هیدروکسید پتاسیم.

ارزیابی قابلیت افزایش عمر باتریهای رویـ نقره بهوسیلۀ بهینهسازی فشار پرس54 ...
ساختارهای بلوری و رفتار الکتروشیمیایی آنها در محلول آبی هیدروکسید

 .1مقدمه
در آغاز و در آستانۀ قرن نوزدهم ،این ولتا 1بود که یهل نقهر ه روی را به
عرصۀ علوم و تکنولوژی الکتروشیمیایی معرفی کرد .اما کسب رسهمیت و
کاربرد سیستم قلیایی رویهاکسید نقر ب عنوان باتریهای اولی و ثانوی تها
دهۀ نجم قرن بیستم حاصل نشد ]1ه .[۲از آن زمان ب بعد ،فناوری ساخت
باتریهای رویهاکسید نقر رشد بسهیاری داشهت و همهین امهر منجهر به
کاربرد آن در حوز های مختلف صنعتی ،نظامی و هوافضا شهد اسهت .بها
افزایش تقاضا برای توان الکتریکی باالتر ،از سال  1491زوجهای جدیهدی
در صنعت باتری توسع یافت اند .یکی از ایهن زوجهها ،زوج رویهاکسهید
نقر است ک در بسیاری از سیستمهای نظامی نظیهر اژدرهها ،موشه هها،
ماهوار ها ،هوا یماها و بالگردها مورداستفاد قرار گرفت است .این باتریها
ب دلیل امتیازاتی چون توان و دانسهیتۀ انهرژی بهاال ،کاربردههای گسهترد ای
ب عنوان باتری اولی (شارژنا ذیر) و ثانوی (شارژ ذیر) دارند ]3ه.[9
باتریهای رویه اکسید نقر از اجزائی نظیر الکترود منفی (صفحات
روی) ،الکترود مثبت (صفحات نقر ) ،جداکنند ( ۲سلولزی ،سهلوفاتی،
نب ای) ،الکترولیت (هیدروکسید تاسیم) ساخت شد اند .لذا چگونگی
عملکرد این باتریها ب ارامترهای ذکرشد بستگی دارد ]5ه.[۶
برای مثال در تحقیقاتی ک ترابی و همکاران ] [7انجام داد اند ،گزارش
شد است ک جنس جداکنند تأثیر زیادی بر ظرفیت نهایی و بازد بهاتری
رویهاکسید نقر دارد .این محققان با بررسی س نوع جداکننهد از جهنس
سلولزی ،سلوفاتی 3و نب ای دریافتنهد که جداکننهد ههای سهلولزی دارای
بیشترین توان خروجی ،کمترین مقاومت داخلی و درنتیج  ،کمتهرین افهت
توان بود ک درنهایهت باعه

تولیهد بیشهترین تهوان و انهرژی مهیشهود.

همچنین مقاومت مکانیکی جداکنند های سلولزی برای ساخت باتریههای
اولی بسیار مناسب بود و بنابراین ب عنهوان بهتهرین گزینه بهرای سهاخت
باتری رویه اکسید نقر ایدئال معرفی میشود.
در باتریهای رویه اکسید نقر  ،نقر ب صورتهای مختلفی همچون
 Ag2O ،AgO ،Agو نیز مخلوطی از آنها ب کار گرفت شد است .یکی
از ویژگیهای مهم  Ag2Oبرای کاربرد آن ب عنوان ی

مهاد فعهال در

باتریهای رویه اکسید نقر  ،مقاومت داخلی کم و انحالل ذیری عالی
در محیطهای قلیایی آن است .این مقاومت کم  Ag2Oنشاندهندۀ عدم
حضور الکترونهای غیر مستقر یا جفتنشد در شبکۀ آن است ].[8
اکسیدهایی از نقر ک از نظر سازندگان و استفاد کنندگان سهلول ههای
روی هاکسید نقر بیشترین اهمیت را دارند ،عبهارت انهد از  AgOو .Ag2O
توج ب خواص این مواد در سال های اخیر ،منجر به تحقیقهاتی در زمینهۀ
1. Volta
2. Separator
3. Sulfate

تاسیم شد است .بررسی ها نشان داد است که تجزیهۀ  AgOبه Ag2O

ب وسیلۀ آزاد شدن آندی  O2کنترل می شود .از نظر ترمودینهامیکی ،اکسهید
ی

ظرفیتی در محلولهای قلیایی آبی اشباع از  Ag2Oو اکسهیژن در torr

 7۶1ایدار بود و انرژی آزاد تشکیل آن برابر بها  -۲/7 Kcal/molاسهت.
بررسی ساختار بلهوری اکسهید نقهر نشهان مهی دههد که  AgOو Ag2O

ب ه ترتیههب دارای سههاختارهای کریسههتالی منوکلینی ه  9و مکعبههی سههحو
مرکزدار 5هستند .همچنین گزارش شد است که اکسهید نقهر در حالهت
 Ag2Oنسبتب  ،AgOحاللیت بیشتری در محلول آبی هیدروکسید تاسیم
دارد ].[4
واکنشی ک در باتریهای رویه اکسید نقر اتفاق میافتد و منجر ب تولید
انرژی الکتریکی میشود ،ب شر زیر است ]:[11
ZnO + Ag

()1



Zn + AgO

در این زمین  ،تحقیقات صورتگرفت حکایت از این دارد ک سرعت
تجزی با افزایش غلظت  Ag2Oحلشد بیشتر میشود ].[11
الکترودهای اکسید نقر برای ب کارگیری در بهاتری ههای روی هاکسهید
نقر با س روش رس خش  ،تفجوشی ۶و روش خمیری تولید می شوند.
باتوج ب اینک روش ساخت الکترودهای مثبت و منفهی تهأثیر زیهادی بهر
عملکرد باتریهای رویهاکسید نقر دارند ،این ژوهش در نظر دارد ک ب
بررسی تأثیر فشار رسی که در روش سهاخت الکترودههای اکسهید نقهر
ب کهار مهیرود ،بهر عمهر بهاتریههای رویهاکسهید نقهر برهردازد که در
ژوهشهای یشین ب آن رداخت نشد بود.

 .2مواد و روش تحقیق
در این ژوهش ، ،ابتدا ودر اکسید نقر ب صورت مخلوطی از  Ag2Oو
 AgOبا اندازۀ ذر 9ه 5میکرومتر ب روش رسوب الکترولیتی تهی شد.
سرس برای بررسی تأثیر فشار رس ب کاررفت در ساخت الکترودههای
اکسید نقر بر عمر یلهای رویه اکسید نقر  ،ابتدا چههار الکتهرود بها
ترکیب 45درصد وزنی ورد اکسید نقر 9/4 ،درصد وزنی ودر کربن و
1/1درصد وزنی رزین ب روش متالورژی ودر و با فشار رس ،۶1 ،91
 81و  111بار و زمان رس  5ثانی در ابعاد  9۲×48mm۲تولیهد شهد.
سرس هر چهار الکترود درون کورۀ الکتریکی قرار گرفته و در دمهای
 511°Cب مدت  13دقیق تحت عملیات سهینترینگ قهرار گرفتنهد .در
مرحلۀ بعد ،برای شارژ الکترودها فرایند فرماسیون 7روی آنهها انجهام
گرفت .مراحل فرماسیون در جدول ( )1گزارش داد شد است.
4. Monoclinic
)5. Face Centered Cubic (FCC
6. Sintering
7. Framation
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جدول ( :)1توضیح مراحل فرایند فرماسیون اعمالشده روی هر چهار الکترود.
شر انجام فعالیت

گام

زمان شروع

زمان ایان

ولتاژ شروع

ولتاژ ایان

اول

خیساندن الکترودها ب مدت  ۲ساعت

1۶:31

18:31

-

-

دوم

شارژ الکترودها با جریان  1/۲Aتا رسیدن ب ولتاژ ۲/39V

18:31

7:31

1/5۶

۲/39

سوم

رهاسازی الکترودها ب مدت  41دقیق

7:31

4:11

-

-

شارژ الکترودها با جریان  1/9Aتا رسیدن ب ولتاژ ۲/39V

4:11

11:31

۲/18

۲/39

نجم

رهاسازی الکترودها ب مدت  41دقیق

11:31

13:11

-

-

ششم

شارژ الکترودها با جریان  1/۲Aتا رسیدن ب ولتاژ ۲/3V

13:11

15:11

۲/18

۲/31

چهارم

سرس برای بررسی انواع تخلخل در الکترودهای تولیدشد  ،از روش
شهناوری در مایعههات ارشههمیدوس اسههتفاد شههد .بههدین منظههور ابتههدا
الکترودهای خشه

وزن شهدند ) ،(Wdسهرس وزن الکترودهها حهین

غوطهه وری در آب ) (Wsو بالفاصههل ههس از خههروج از آب )(Ww

 11آمرر انجام گرفت .همچنین کاهش ولتاژ توسط ولت متهر مشهاهد
شد و برحسب زمان تخلی ثبت شد.

 .3نتایج و بحث

انداز گیری شدند .سرس محابق با اسهتاندارد  ،[1۲] ASTM B962بها

 .1 .3مشاهدات ریزساختاری و بررسی تخلخلها

استفاد از معادلۀ ( )۲تخلخل ظاهری الکترودها و با استفاد از معادلۀ

در شکل ( ،)1تصاویر تهی شد توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

( )3تخلخل واقعی الکترودها محاسب شد.

از هر چهار الکترود ،س از عملیات فرماسیون نشان داد شد اسهت.

()۲

×100

()3
()9

×100

= تخلخل ظاهری
= تخلخل واقعی

تخلخلهای ظاهری -تخلخلهای واقعی= تخلخلهای بست
برای بررسی تأثیر فشار رس بر ریزسهاختار الکترودههای اکسهید

نقر  ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی 1و برای بررسی آنالیز شیمیایی
آنها س از فرایند فرماسیون از آنالیز طیف سنجی راش انهرژی رتهو
ایکس  EDX2استفاد شد .باتوج ب اینکه الکترودههای اکسهید نقهر
هادی الکتریسیت نیستند ،ابتدا سحح الکترودها با طال وشش داد شهد
تا سحح آنها هادی جریان الکتریسیت شد و از تجمع بارالکتریکی در
سحح آنها در حین تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونهی روبشهی
جلوگیری شود.
ب منظور بررسی تأثیر فشار رس ب کاررفت در تولیهد الکترودههای
اکسید نقر بر ظرفیت نهایی یهلههای رویه اکسهید نقهر  ،ابتهدا یه
الکترود اکسید نقر (مثبت) را در بین دو الکتهرود روی (منفهی) قهرار
دارد و سرس برای جلولگیری از ایجهاد اتصهال کوتها بهین آنهها ،از
جداکنندۀ سلولزی استفاد شد .در مرحلۀ بعد ،الکترودهای تهی شد ب
درون محلول  1/9درصد وزنی هیدروکسید تاسیم فهرو بهرد شهد و
بدین ترتیب ی
ب ی

سلول باتری رویه اکسید نقر تهی شد .سرس باتری

دستگا گیرندۀ جریان متصل شد و عمل تخلی تحهت جریهان
)1. Scanning Electron Microscopy (SEM
)2. Energy Dispersive X-ray (EDX

همانطورک در شکل ( )1دید میشود ،الکتهرود تولیدشهد بها فشهار
رس  111بار نسبت ب الکترود تولیدشد با فشار هرس  91بهار ،ههم
دارای اندازۀ تخلخل ظاهری کوچ تر و ههم حهاوی میهزان تخلخهل
ظاهری کمتری است .درواقع ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
داللت بر کاهش میزان و اندازۀ تخلخلههای ظهاهری در اثهر افهزایش
فشار رس دارند .دلیل این امر آن است ک در اثر افزایش فشار رس،
فضای خالی بین ذرات کمتر شد و چسبندگی بین هودر نقهر  ،هودر
کربن و رزیهن افهزایش یافته اسهت .از طرفهی دیگهر ،میهزان زیهادی
(9/4درصد وزنهی) کهربن آزاد در الکتهرود وجهود دارد که در حهین
سینترینگ ،با اکسیژن آزادشد از ترکیب اکسید نقهر  ،ترکیهب شهد و
گاز دیاکسیدکربن را تشکیل میدهد (معادلۀ  ،)5و همهین گهاز یکهی
دیگر از عوامل ایجاد تخلخل در الکترود اکسید نقر است (شهکل )۲
] .[13درواقع با اعمال دمای سینترینگ  ،511°Cاکسید نقر ( Ag2Oو
 )AgOتبدیل ب نقرۀ خالص ب همرا اکسیژن شهد که ایهن اکسهیژن
آزاد شههد بهها کههربن موجههود در الکترودههها واکههنش داد و گههاز
دیاکسیدکربن را ب وجود آورد است.
()5

C + O2  CO2
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شکل ( :)1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از الکترود تولیدشده با فشار پرس :الف 04 .بار ،ب 04 .بار ،پ 04 .بار ،ت 144 .بار

شکل ( :)2نحوۀ تشکیل گاز در الکترودهای اکسید نقره در حین سینترینگ 1و تأثیر این گازها بر میزان تخلخل
الکترود اکسید نقرۀ تولیدشده با فشار پرس :الف 04 .بار ،ب 144 .بار
جدول ( :)2میزان تخلخل در الکترودهای مختلف براساس ASTM B962
فشار رس (بار)

تخلخلهای ظاهری ()%

تخلخلهای واقعی ()%

تخلخلهای بسته ()%

* اندازۀ متوسط تخلخلهای ظاهری (میکرومتر)

91

۶3 ± 1/5

۶9 ± 1/5

1 ± 1/5

3/۲1 ± 1/1۲

۶1

9۲ ± 1/5

99 ± 1/5

۲ ± 1/5

۲/47 ± 1/1۲

81

38 ± 1/5

9۲ ± 1/5

9 ± 1/5

۲/۲9 ± 1/1۲

111

۲۶ ± 1/5

31 ± 1/5

5 ± 1/5

1/73 ± 1/1۲

* برای انداز گیری اندازۀ تخلخلها ،اندازۀ چند تخلخل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انداز گیری و میانگین آنها ب همرا انحراف معیار آن گزارش شد است.
1. Sintering
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برای بررسی تخلخل ها از روش شناوری در مایعات ارشهمیدوس

الکترودهای اکسید نقر تولیدشد با فشار رس  91و  111بار ،نشان داد

اسهتفاد شههد و نتههایج آن در جههدول ( )۲گههزارش داد شههد اسههت.

شد است .آنچ در نمودارهای این بررسی ب وضو دیهد مهیشهود،

همانطورک در جدول ( )۲مالحظ میشود ،با افزایش فشار رس ،میزان

کههاهش میهزان اکسهیژن و کههربن در اثههر کههاهش فشههار ههرس اسههت.

تخلخلهای ظاهری کاهش یافت ولی میزان تخلخلهای واقعی و بست

درحقیقت با افزایش فشار رس ،فضای کمتری برای حضهور اکسهیژن

افزایش یافت است .این نتایج ،مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی

داد شد و درنتیج میزان تخلخهل ظهاهری کمتهری در الکترودههای

را درخصوص تخلخلهای ظاهری اثبات میکند .باتوجه به اینکه در

اکسید نقر تشکیل شد است (شهکل  .[19] )۲نتهایج آنهالیز نقحه ای

باتریهای رویه اکسید نقر نیاز است ک ههر دو الکتهرود موجهود در

مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی و انداز گیری تخلخلههای

باتری با الکترولیز در تماس مستقیم باشند ،افزایش فشار رس با کاهش

ظاهری را اثبات میکند .همانطورک در جدول ( )۲دید شد ،افزایش

میزان تخلخلهای ظاهری منجر به کهاهش نفوذ هذیری الکترولیهز در

فشار رس منجر ب کهاهش میهزان تخلخهلههای ظهاهری و افهزایش

الکترود اکسید نقر شد و درنهایت منجر به کهاهش رانهدمان بهاتری

تخلخلهای واقعی و بست میشود .ب طوریک میزان تخلخلهای بست

خواهد شد .لذا تصاویر میکروسکوپ الکترونهی روبشهی بیهانگر ایهن

در الکترود اکسید نقر تولیدشد بها فشهار هرس  111بهار نسهبتبه

موضوع است ک فشار رس  91بار نسبتب فشار رس  111بار برای

الکترود اکسید نقر تولیدشد با فشار رس  91بار ب نج برابر رسهید

تولید الکترودهای اکسید نقرۀ متخلخل مناسبتر است.

است که همهین موضهوع (کهاهش اکسهیژن و کهربن) به وضهو در

 .2 .3آنالیز  EDXالکترودها

نمودارهای آنالیز نقح ای نمایان شد است.

در شههکل ( )3الگوهههای حاصههل از آنههالیز نقحهه ای ( )EDXبههرای

شکل ( :)3نمودارهای مربوط به آنالیز  EDXبرای الکترودهای تولیدشده با فشار پرس :الف 144 .بار ،ب 04 .بار

 .3 .3آزمایش تخلیۀ الکتریکی

برسد .در کاربرد موردنظر در این ژوهش ،این ولتاژ برابر با  1/1ولت

نمودارهای ولتاژهزمان تخلی  ،برای هر چهار الکترود تولیدشد در شکل

بود است .ارامتر مهم دیگر شیب نمودار است .مسلماً کاهش تدری جی

ارامتر مهم در نمودارهای ولتاژه زمهان

ولتاژ محلوبتر است .چنانک مشاهد میشود شهیب تغییهر ولتهاژ در

( )9نشان داد شد است .ی

تخلی  ،مقدار زمانی است ک طول میکشد تا ولتاژ ب مقدار مشخصهی

نمودارهای مربوط ب یلهای حاوی الکترودهای اکسید نقر ساخت شد
با فشار رس  ۶1بار مالیم است ].[15
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ارامتر مهم دیگر زمان است .تغییرات زمان تخلی برحسب فشهار

تخلخل ظاهری میشود .بهترین زمان تخلی یش از رسیدن ب حداقل

رس ب کاررفت در تولید الکترودهای اکسید نقر در شکل ( )5ترسهیم

ولتاژ تعیینشدۀ  1/1ولت 8/48 ،دقیق بود است .این زمان از الکترود

شد است .در این شکل مشاهد میشود ک با افزایش فشار رس از 91

اکسید نقر تولیدشد با فشار رس  ۶1بار ب دست آمد است.

ب  111بار ،زمان تخلی افزایش یافت ولی در فشارهای رس  81و 111

نتایج حاصل از این ژوهش بها نتهایج حاصهل از هژوهش دیگهر

بار نسبتب فشار رس ۶1بار ،زمان تخلی کاهش یافت است .این امهر

محققان شباهت دارد .یش از این هم تعدادی از محققان گزارش داد

ب دلیل آن است که در فشهارهای هرس بهاال ( 81و 111بهار) ،میهزان

بودند ک افزایش تخلخل باع

افزایش فعلوانفعاالت و کاهش مقاومت

تخلخلهای ظاهری الکترودها کاهش یافت و درنتیجۀ فعلوانفعاالت بین

الریزاسیون در مواد مختلف میشود ] .[17در تحقیقاتی ک کاظمی و

الکترود اکسید ن قر  ،الکترولیز و الکترود روی ب درستی اتفاق نمیافتد.

همکههاران دربههارۀ تههأثیر فشههار ههرس بههر میههزان تخلخههل و مقاومههت

در فشار رس بسیار ایین هم ( 91بار) ،میزان تخلخلهای ظاهری بسیار

الریزاسیون سرامی

های اکسیدی زیرکونیوم ه کهربن صهورت گرفته ،

افزایش یافت و همین امر منجر ب کاهش وزن الکترودها شد بود ].[1۶

گزارش شد ک افزایش فشار رس در فرایند تولید این سرامی ها منجر

در شکل ( )5دید میشود ک فشار رس  ۶1بار بهین ترین فشار رس

ب افزایش مقاومت الریزاسیون و کاهش توان خروجی آنها خواهد شد

برای تولید الکترودهای اکسید نقهر بمنظهور افهزایش عمهر یهلههای

ک همین امر منجر ب کاهش راندمان یلهای سوختی میشود ].[18

رویه اکسید نقر است .یعنی فشار رسی ک منجر ب ایجاد 9۲درصد

شکل ( :)0نتایج آزمایش تخلیۀ الکتریکی برای باتریهای حاوی الکترود اکسید نقرۀ تولیدشده با فشار پرس :الف 04 .بار ،ب 144 .بار ،پ 04 .بار ،ت 04 .بار

شکل ( :)5متوسط حداقل سهبار تکرارپذیری در آزمایش تعیین زمان تخلیۀ الکتریکی برای باتریهای حاوی الکترود اکسید نقرۀ تولیدشده با فشار پرس:
الف 04 .بار ،ب 144 .بار ،پ 04 .بار ،ت 04 .بار

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
 کهم بهودن،افزایش میزان تخلخل واقعی و بست در اثر افهزایش فشهار
منافذ خروجی جهت خارج شدن این گازها از الکترودهای تولیدشهد
.بود
 آزمایشهای تخلیۀ الکتریکی داللت بهر افهزایش عمهر (زمهان.ت
تخلیۀ الکتریکی) یلهای رویه اکسید نقر در اثر افزایش فشار هرس
. بهار داشهتند111  ب91 ب کاررفت در تولید الکترودهای اکسید نقر از
همچنین نتایج آزمایشههای تخلیهۀ الکتریکهی نشهان داد که در بهین
 بهین ترین فشهار هرش بهرای، بار111  و81 ،۶1 ،91 فشارهای رس
 بار است و۶1 فشار،تولید الکترودهای اکسید نقر در روش تفجوشی
 یلهای رویه اکسید نقهر بهاالترین زمهان تخلیهۀ،در این فشار رس
.الکتریکی را از خود نشان دادند
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 نتیجهگیری.0
 فشار رس تأثیر بسزایی در ریزساختار و میزان تخلخل الکتهرود.الف
 مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشهان داد.اکسید نقر دارد
 انداز و میزان تخلخهلههای، بار111  ب91 ک افزایش فشار رس از
.ظاهری (را ب در) را در الکترودهای اکسید نقر کاهش میدهد
 مشخص شهد که،EDX  باتوج ب نتایج ب دستآمد از آنالیز.ب
هرچقدر میزان تخلخل ظهاهری در الکترودههای اکسهید نقهر در اثهر
 در عوض میزان کهربن و اکسهیژن آن، کاهش فشار رس افزایش یافت
.کاهش مییابد
 عامل افزایش میزان تخلخلهای ظاهری در الکترودهای اکسید.پ
 زیاد بودن منافذ خروجی بهرای خهارج،نقر در اثر کاهش فشار رس
 همچنهین عامهل.شدن گازهای منواکسید کربن و دیاکسهیدکربن بهود
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