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ﭼﻜﻴﺪه
 اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ، اﺛﺮ زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي. اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اوراﻧﻴﻢ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري. ﻏﻠﻈﺖ اوراﻧﻴﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، دﺑﻲ،اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ﺟﺪاﺳﺎزي اوراﻧﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه،20 V  ﺗﺎ5  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از. دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ20 اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﻛﻢﺗﺮ از
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ و ﻏﻠﻈﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪول ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﻚﻣﺤﻔﻈﻪاي از ﻣﺪول ﭼﻨﺪﻣﺤﻔﻈﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢﺗﺮ. ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ،آﺑﻜﺎﻓﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﻮراك ﺑﻪدﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ. ﺟﺪاﺳﺎزي اوراﻧﻴﻢ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ،ﺧﻮراك
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ در ﻣﺤﻠﻮل. ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪاﺳﺎزي اوراﻧﻴﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ،ﺑﻴﻦ ﻳﻮنﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﺑﺎ اوراﻧﻴﻢ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اوراﻧﻴﻢ از. درﺻﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي اوراﻧﻴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ،0/25 M  ﺑﻪ0/01 ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ از
.ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ وﺟﻮد دارد
 اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻏﺸﺎ، اوراﻧﻴﻢ، اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ:ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ
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Abstract
In the present study, the possibility of uranium recovery from aqueous solutions was investigated using
electrodialysis process. Also, the effect of separation time, electrical potential difference, flow rate,
acidity, uranium concentration, and concentration of electrodes wash solution were studied. The results
showed that the electrodialysis process remained stable in less than 20 minutes. As the electrical potential
difference rises from 5 to 20 V, the separation of uranium increased and then remained constant due to
the hydrolysis phenomenon. Due to less resistance, the membrane module performance of the single-cell
was more appropriate than the multi-cell module. In addition, the uranium separation was reduced by
increasing the flow rate and the feed concentration, according to the reduction of residence time and
increasing the concentration polarization phenomenon. Anothert result was that the increase of feed
solution acidity reduced the uranium separation and increased the electric current, which can be justified
by the competition between acid ions and uranium. By increasing the concentration of sodium nitrate in
the electrodes wash solution from 0.01 to 0.25 M, the percentage of uranium separation increased. The
results of this study showed that the recovery of the uranium from aqueous solutions using electrodialysis
process is possible.
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ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلولهای آبی

 .1مقدمه
امروزه انرژی هستهای به گزینهای مهم برای تأمین انرژی بشر
تبدیل شده است .در حال حاضر ،اورانیم مهمترین عنصر مورد
استفاده در سوخت نیروگاههای هستهای میباشد [ .]1در خالل
فرایندهای فراوری و خالصسازی اورانیم در چرخه سوخت
هستهای ،جریانهای مختلفی از پسابهای حاوی اورانیم ایجاد
میشود .با توجه به اینکه اورانیم یک عنصر پرتوزا با نیمهعمر
طوالنی است ،جز آالیندههای خطرناک محسوب میشود.
بنابراین برای اطمینان از دفع ایمن پسابهای اورانیمی به
محیطزیست ،مقررات سختگیرانهای وجود دارد که معموالا
نیازمند آمایشهایی شامل کاهش حجم پساب و کاهش مقدار
مواد پرتوزا در پساب میشود.
شیوههای معمول برای جداسازی فلزات سنگین از پساب
صنایع مختلف شامل استخراج حاللی [ ،]2رسوبگذاری
شیمیایی [ ،]3فرایندهای غشایی فیلتراسیون و اسمز معکوس،
تبادل یون [ ،]4جذب [ ،]5تصفیه الکتروشیمیایی و ...
میباشند .در این میان روشهای غشایی بهدلیل بازده باال،
سادگی و آسانی عملیات ،مصرف انرژی پایین و سازگاری با
محیطزیست گزینه بسیار مناسبی جهت آمایش پسابهای
پرتوزا هستند .آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش شماره
 431خود به کاربرد فرایندهای غشایی در تصفیه پسابهای
پرتوزا پرداخته است [ .]6در این گزارش ،حذف مواد پرتوزا با
استفاده از فرایندهای غشایی موفقیتآمیز ارزیابی شده است.
در گزارش شماره  408آژانس نیز مواردی از استفاده از
روشهای غشایی با نیرو محرکه الکتریکی در تصفیه و کاهش
حجم پسابهای هستهای ارایه شده است [.]7
مهمترین فرایندهای غشایی با نیرو محرکه الکتریکی به سه
دسته الکترولیز ،الکترودیالیز و الکترودیونیزاسیون تقسیم
میشوند .در روش الکترولیز غشایی ،تنها از یک غشا استفاده
میشود که فضای بین دو الکترود را از هم جدا میکند .در
الکترولیز عالوه بر حرکت یونها ،شکستهشدن مولکولهای آب
نیز در الکترودها اتفاق میافتد .در این فرایند از غشاهای
آبگریز استفاده میشود .در روش الکترودیالیز ،از غشاهای
آنیونی و کاتیونی در یک محفظهی چندسلولی که یک جفت
سلول و گاهی تا صدها جفت سلول دارد ،استفاده میشود.
غشاهای آنیونی و کاتیونی در یک طرح بهصورت متناوب بین
کاتد و آند قرار میگیرند .هر مجموعه از غشای آنیونی و غشای
کاتیونی تشکیل یک جفت سلول را میدهد .در حالیکه بین دو
الکترود یک پتانسیل الکتریکی برقرار است ،محلول نمک به
سلول وارد میشود .کاتیونها با بار مثبت به سوی کاتد و
آنیونها با بار منفی به سوی آند مهاجرت میکنند .کاتیونها به
راحتی از غشای کاتیونی که دارای بار منفی است عبور کرده اما
توسط غشاهای آنیونی که دارای بار مثبت است متوقف
میشوند .بهطور مشابه ،آنیونها از طریق غشای آنیونی که
دارای بار مثبت است عبور داده شده و از غشای کاتیونی
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نمیتوانند عبور کنند .نتیجه اینکه در این فرایند ،یک سلول از
یونها تهیشده و سلول مجاور از یونها غنی میشود .این
فرایند بهطور گسترده برای حذف یونهای محلول در آب
استفاده میشود .در روش الکترودیونیزاسیون ،برای دستیابی به
یک مقاومت الکتریکی نرمال در محفظهی رقیقکنندهی
الکترودیالیز ،از رزینهای تبادلکنندهی یون در این محفظه
استفاده میشود تا هدایت یونی باالیی را سبب شود .عمده
کاربرد آن در تهیه آب فوقخالص برای صنایع دارویی و
الکترونیکی است .گاهی هم از این فرایند بعد از واحد اسمز
معکوس استفاده میشود تا محصول خلوص بیشتری را بیابد.
در این پژوهش کاربرد روش الکترودیالیز جهت حذف
اورانیم از محلولهای آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
الکترودیالیز فرایندی است که در آن الکترولیت از میان
سیستمی شامل محلول و غشا بهوسیله نیرو محرکه الکتریکی
عبور میکند .هر سل شامل دو غشای مجاور میباشد .اگر یک
محلول یونی وارد سل شود و بین الکترودها پتانسیل الکتریکی
اعمال شود ،یونهای مثبت به سمت کاتد و یونهای منفی به
سمت آند حرکت میکنند .کاتیونها بهراحتی از غشای تبادل
کاتیونی عبور میکنند ولی غشای تبادل آنیونی به آنها اجازه
عبور نمیدهد و بعد از برخورد با آن بازمیگردند .بههمین
ترتیب آنیونها فقط میتوانند از میان غشاهای تبادل آنیونی
عبور کنند .بدینترتیب بعد از مدتی محلول درون سل مجاور
تهی از یون میگردد .در الکترودها واکنشهای جداسازی انجام
میگیرد .واکنشهای اکسیداسیون و احیا جهت حرکت یونها
بین دو الکترود در محلول ضروری میباشد .همچنین گازهای
هیدروژن و اکسیژن در الکترودها بهدلیل انجام واکنشهای
مختلف شیمیایی تولید میشوند و در نتیجه انتقال محصوالت
واکنش ضروری میباشد .بههمین منظور قسمتهای آند و کاتد
را بهوسیلهی جریانهای مجزا شستشو میدهند.
واکنش کاتدی
واکنش آندی

2H2O +2e- → H2+2OH1
H2O →2H++ O2 +2 e2

هر دو سل مجاور یک جفت سل را تشکیل میدهند .یک
فرایند الکترودیالیز صنعتی از صدها جفت سل تشکیل میشود.
هر دو جریان رقیق و غلیظ بهطور جداگانه بهوسیله لولههای
مخصوص از سیستم خارج میگردند.
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه کاربرد روش الکترودیالیز
جهت حذف عناصر سنگین از محلولهای آبی انجام شده است.
در سال  ،1997لونیس و گاواچ جداسازی یونهای کربنات،
بیکربنات و مولیبدن از محلول حاوی اورانیم بهروش
الکترودیالیز را بررسی نمودند .نتایج این بررسی نشان داد که
الکترودیالیز روشی مناسب برای جداسازی مولیبدن از اورانیم
است[ .]8محمدی و همکارانش پژوهشهای جامعی در زمینه

 .2ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
 1 .2واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ از ﻣﻴﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﺸﺎ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪي ﻧﻴﺮو ﻣﺤﺮﻛﻪي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﻜﻞ  1ﻃﺮحوارهاي از ﻳﻚ ﺳﻞ
اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺗﺒﺎدل
آﻧﻴﻮﻧﻲ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻴﻦ ﻳﻚ آﻧﺪ و ﻛﺎﺗﺪ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻏﺸﺎي ﻣﺠﺎور و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻮﻧﻲ وارد ﺳﻞ ﺷﻮد و ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﺗﺪ و ﻳﻮنﻫﺎي
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﻲ از
ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺟﺎزهي ﻋﺒﻮر ﻧﺪاده و ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻧﻴﻮنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺗﺒﺎدل
آﻧﻴﻮﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ،ﻣﺤﻠﻮل درون ﺳﻞ

ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺼﻮل )(D

ﺟﺮﻳﺎن ) Cﺗﻐﻠﻴﻆﺷﺪه(

ﻛﺎﺗﺪ )(-

ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﭘﺴﺎب ﺑﺎ روش اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ،دﺑﻲ و وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻛﺮوم ،ﺳﺮب ،ﻣﺲ ،روي و ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﻧﻮع ﻳﻮن در ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،دﺑﻲ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ] .[10 ،9در ﺳﺎل
 ،2010ﻇﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺟﺪاﺳﺎزي اوراﻧﻴﻢ از ﭘﺴﻤﺎن ﻓﺎز
ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪروش اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ را در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮراك ،دﺑﻲ و وﻟﺘﺎژ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و
دﺑﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ] .[11در ﺳﺎل
 ،2014ﮔﺮﺳﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮد روش اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ در ﺣﺬف
ﻳﻮن ﺳﺮب از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺑﻲ ،ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮراك
اوﻟﻴﻪ ،اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و دﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺪاﺳﺎزي و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ،دﻣﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ و دﺑﻲ
ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﻮد ،ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ].[12
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ روش اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ
ﺑﺮاي ﺣﺬف ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اوراﻧﻴﻢ از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻲ در ﻳﻚ واﺣﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪي و
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺛﺮ زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ،اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،دﺑﻲ،
اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ،ﻏﻠﻈﺖ اوراﻧﻴﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮي اﻟﻜﺘﺮود
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺠﺎور ﺗﻬﻲ از ﻳﻮن ﻣﻲﮔﺮدد .ﻫﺮ دو ﺳﻞ ﻣﺠﺎور ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺳﻞ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ واﻗﻌﻲ از ﺻﺪﻫﺎ ﺟﻔﺖ
ﺳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ دو ﺟﺮﻳﺎن رﻗﻴﻖ و ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
ﻃﺮحوارهاي از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﻚﻣﺤﻔﻈﻪاي و ﭼﻨﺪﻣﺤﻔﻈﻪاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻜﻞﻫﺎي  2و  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﺪ )(+
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ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ
)(E

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮراك
)(D

ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ
)(C

ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ
)(E

ﺷﻜﻞ  .1ﻃﺮحوارهاي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮودﻳﺎﻟﻴﺰ.
ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراك

ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺪ

ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ آﻧﺪ

آﻧﺪ)(+

ﻛﺎﺗﺪ)(-
ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از آﻧﺪ
ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎﺗﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺼﻔﻴﻪﺷﺪه

ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل آﻧﻴﻮﻧﻲ

ﺷﻜﻞ  .2ﻃﺮحوارهاي از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﻚﻣﺤﻔﻈﻪاي.
ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮراك
ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ آﻧﺪ

آﻧﺪ)(+
ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از آﻧﺪ
ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ
ﻏﺸﺎي ﺗﺒﺎدل آﻧﻴﻮﻧﻲ

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ
ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه
ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺪ

ﻛﺎﺗﺪ)(-
ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎﺗﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺼﻔﻴﻪﺷﺪه

ﺷﻜﻞ  .3ﻃﺮحوارهاي از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﻣﺤﻔﻈﻪاي.
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ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلولهای آبی

در شکل  4طرحوارهای از واحد آزمایشگاهی الکترودیالیز
موردنیاز نشان داده شده است .واحد آزمایشگاهی شامل
بخشهای مختلفی است .چند مخزن برای نگهداری خوراک و
محصول در نظر گرفته شد .از طریق پمپ پریستالتیک
محلولها به مدول غشایی وارد میشوند .مدول غشایی بخش
اصلی هر فرایند غشایی است .در یک مدول غشایی حداقل سه
محفظه وجود دارد :محفظه رقیقکننده (میانی) که محل ورود
خوراک و جایی است که محلول عبوری از آن تصفیه میشود و
بهوسیله دو غشای تبادل کاتیونی و تبادل آنیونی از دو محفظه
الکترودی آندی و کاتدی جدا میشود .در این واحد
آزمایشگاهی ،ابعاد سطح عملیاتی داخلی محفظه  33 cm2و
ضخامت محفظه  0/5 cmبوده است .دو محفظه الکترودی
آندی و کاتدی کامالا مشابه در طرفین محفظه رقیقکننده برای
قرارگرفتن الکترودها در نظر گرفته شد که نقش محفظه تغلیظ
را نیز به عهده داشتند .از فوالد ضدزنگ با سطح مؤثر 33 cm2
بهعنوان الکترودهای آند و کاتد استفاده شد .در مدول غشایی
چندمحفظه نیز از سه محفظه رقیقکننده سری و دو محفظه
تغلیظ سری استفاده شد که بهصورت یک در میان کنار هم
قرار گرفتهاند .مجموع پنج محفظه ذکر شده ،بین دو محفظه
الکترودی کاتد و آند قرار دارند .یک منبع تغذیه مستقیم
وظیفه تأمین برق سیستم را برعهده داشت (منبع تغذیه
مستقیم با بیشینه ولتاژ  30 Vو جریان Megatek DC ( 3 A
 .))Power supply, MP-3003Dجنس ،ابعاد و چگونگی
ورود و خروج محلولها در محفظههای الکترودی مشابه محفظه
رقیقکننده بوده است ،با این تفاوت که این دو محفظه از یک
طرف در تماس با غشا و از طرف دیگر بسته و در تماس با
الکترود بودند .حجم محفظههای رقیقکننده ،تغلیظ و
الکترودی  16/5 cm3بود .تصاویر ارایهشده در شکل  5مربوط
به واحد آزمایشگاهی ساخته شده میباشد.
از غشای تبادل کاتیونی در سمت کاتد برای عبور کاتیونها
و انتقال آنها از محفظه رقیقکننده به محفظه کاتدی ،و از
غشای تبادل آنیونی در سمت آند برای عبور آنیونها و انتقال
آنها از محفظه رقیقکننده به محفظه آندی استفاده شد .این
غشاها ساخت یک شرکت چینی  1میباشند که مشخصات فنی
اخذ شده از شرکت در جدول  1ارایه شده است .سطح مؤثر هر
کدام از غشاها در مدول غشایی  33 cm2بود.
مدول غشایی

مخزنمحلول
شستشو
مخزنمحلول
خوراک

مخزنمحصول
تغلیظ شده
مخزنمحصول
تصفیهشده

منبع تغذیه

شکل  .4طرحوارهای از واحد آزمایشگاهی الکترودیالیز موردنیاز.
1. Zhejiang Qianqiu Group
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(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .5الف) تصاویر مدول غشایی تکمحفظهای ،ب)مدول چندمحفظهای،
و ج) واحد آزمایشگاهی ساختهشده.
جدول  .1خواص فیزیکی و شیمیایی غشاهای تبادل یونی.
ظرفیت تبادل یون ()Meq/g

2± 0/2

*

≥ %96

2

مقاومت سطح غشا ( )Ω.cm

≤ 4/5

ضخامت ()mm

0/3

استحکام ()kg/cm2

≥4

پایداری حرارتی ()°C

≤ 60

انتخابپذیری

*منظور از انتخابپذیری تمایز بین کاتیون و آنیون است و نه تمایز بین کاتیونهای مختلف یا
بین آنیونهای مختلف

 2.2روش انجام آزمایشها

برای تهیه محلولهای خوراک حاوی اورانیم از نمک نیترات
اورانیل ( )UO2)NO3( .6H2Oو آب مقطر استفاده شد.
همچنین جهت محلولهای شستشو و الکترودها از محلول
 0/05 Mنیترات سدیم استفاده شد .در این پژوهش از مواد
(نمک نیترات اورانیل ،نیترات سدیم و هیدروکسید پتاسیم) با
خلوص آزمایشگاهی استفاده شد .اسیدیته محلولها با استفاده
از اسید نیتریک و هیدروکسید سدیم یک موالر و بهوسیله یک
pHسنج (مدل  ،691ساخت شرکت متراهم )2در مقادیر دلخواه
تنظیم شد .غلظت یونهای اورانیل با استفاده از دستگاهICP-
( AESمدل  ،DV7300ساخت شرکت اپتیما )3و در طولموج
 409/014 nmاندازهگیری شد .غشاهای تبادل یون را همواره
در آب نگهداری میکنند تا خصوصیات فیزیکی آنها دستخوش
تغییر نشود .بنابراین با توجه به امکان جذب یونهای موجود در
آب توسط غشا ،نیاز است که با یک محلول قوی حاوی کاتیون
و آنیون غشا شسته و احیا شود تا کاتیونها و آنیونها بهترتیب
سایتهای غشای آنیونی و کاتیونی را بازیابی کنند .نمونه این
کار در پژوهشهای مختلف انجام گرفته است؛ از اینرو در این
2. Metrohm
3. Optima
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شکل  .6بررسی تأثیر زمان بر درصد جداسازی اورانیم جهت بهدست آوردن
زمان پایداری فرایند.
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 1 .3بررسی زمان پایداری سیستم الکترودیالیز

در ابتدا اثر زمان ( 5تا  30دقیقه) بر درصد جداسازی اورانیم از
محلول حاوی  50 mg.L-1اورانیم در دبی  5/3 mL.min-1و با
اختالف پتانسیل  10 Vبررسی گردید .نتایج در شکل  6گزارش
شده است .آزمایشها در دو مدول غشایی تکمحفظهای و
چندمحفظهای انجام شد .با توجه به نتایج و تغییرات ناچیز
درصد جداسازی در این بازه زمانی در مدول غشایی
تکمحفظهای ،مشخص است که فرایند در این مدول قبل از
زمان  5دقیقه به شرایط پایداری رسیده است .با این وجود
جهت اطمینان از اینکه فرایند به حالت پایدار رسیده است ،در
تمامی آزمایشهای بعدی پس از  15دقیقه از شروع آزمایش از
جریان محصول نمونهگیری صورت گرفت .بههمین ترتیب،
زمان پایداری برای مدول چندمحفظهای  20دقیقه در نظر
گرفته شد.
 2 .3بررسی اثر اختالف پتانسیل الکتریکی

جهت بررسی اثر اختالف پتانسیل الکتریکی بر عملکرد فرایند
الکترودیالیز ،اثر تغییرات ولتاژ از  5تا  30Vبر درصد جداسازی
اورانیم بررسی شد .این آزمایش ،که نتایج آن در شکل  7ارایه
شده است ،در غلظت  50 mg.L-1و دبی
 5/3mL.min-1صورت گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش
ولتاژ از  5 Vبه  ،30 Vبهدلیل افزایش نیروی محرکه سیستم،
درصد جداسازی اورانیم توسط مدول تکمحفظهای از %19/91
به  %99/83و توسط مدول چندمحفظهای از  %29/69به
 %91/29افزایش مییابد .در مدول تکمحفظهای از ولتاژ 20 V
به بعد تغییرات درصد جداسازی تقریباا ناچیز بود و این مقدار
اختالف پتانسیل برای یک جداسازی مطلوب کافی است.
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پژوهش ،ابتدا غشاها به مدت  24ساعت در یک محلول 0/1 M
از محلول هیدروکسید پتاسیم بهصورت غوطهور قرار داده شد.
سپس غشاها از محلول جدا شده و چندین مرتبه با آب مقطر
شستشو داده شد و بر روی سیستم الکترودیالیز نصب شد.
اثر تغییرات پارامترهای مختلف بر روی عملکرد فرایند
الکترودیالیز با استفاده از درصد جداسازی اورانیم ( )Sبا استفاده
از رابطه  1بررسی شد .در این رابطه Cin ،و  Coutغلظت اورانیم
در محلول خوراک ورودی به فرایند و محصول خروجی از
فرایند است.
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شکل  .7بررسی تأثیر اختالف پتانسیلالکتریکی بر درصد جداسازی اورانیم.

با توجه به نتایج بهدست آمده از دو آزمایش تعیین زمان
پایداری و بررسی اثر ولتاژ ،مشخص است که عملکرد مدول
غشایی تکمحفظهای نسبت به مدول غشایی چندمحفظهای به
مراتب بهتر است .بنابراین در تمامی آزمایشهای بعدی فقط از
مدول تکمحفظهای استفاده شد .الزم به ذکر است که کمتر
بودن درصد جداسازی در مدول چندمحفظهای نسبت به مدول
تکمحفظهای بهدلیل باالتر بودن مقاومت نسبت به جریان
الکتریکی در مدول چندمحفظهای نسبت به مدول تکمحفظهای
میباشد؛ کاهش شدت جریان الکتریکی مشاهده شده در مدول
چندمحفظهای دلیل این ادعا است .این افزایش مقاومت میتواند
بر اثر فاصله بیش از حد دو الکترود در این مدول باشد .البته
طراحی مدول بهصورت سری نیز به نوعی منجر به افزایش این
مقاومت شده است ،زیرا قرار گرفتن محفظههای خوراک
بهصورت سری باعث میشود که غلظت در محفظه آخر کاهش
یابد .این کاهش موجب کاهش خاصیت الکترولیتی محلول و
متعاقباا افزایش مقاومت الکتریکی محلول میشود .همچنین
وجود چندین غشا در فاصله بین دو الکترود باعث افزایش این
مقاومت میشود .بنابراین اگرچه نحوه طراحی مدول
چندمحفظهای منجر به افزایش زمان ماند محلول بهعنوان
پارامتر مثبت در سیستم شده است ،اما با توجه به تأثیر منفی
موارد ذکر شده در باال و اثر بیشتر آنها ،مدول چندمحفظهای
نسبت به مدول تکمحفظهای عملکرد ضعیفتری داشته و لذا
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برای بررسی اثر غلظت اورانیم در محلول خوراک ،آزمایشی با
غلظتهای  50 ،25 ،10و  100 mg.L-1صورت گرفت .این
آزمایش در دبی  5/3 mL.min-1و اختالف پتانسیل 10V
انجام شد که نتایج آن در شکل  10آورده شده است .نتایج
نشان داد که با افزایش ده برابری غلظت اورانیم در محلول
خوراک ،درصد جداسازی اورانیم توسط فرایند حدود %32
کاهش مییابد .افزایش غلظت خوراک دو تأثیر منفی (افزایش
پدیده پالریزاسیون غلظتی) و مثبت (کاهش مقاومت الکتریکی)
بر میزان جداسازی یونها دارد[ .]24نتایج این پژوهش
نشاندهنده غالب بودن تأثیر منفی افزایش غلظت است.
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شکل  .8بررسی تأثیر اختالف پتانسیل الکتریکی بر شدت جریان الکتریکی.
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شکل  .9بررسی تأثیر دبی محلول خوراک بر درصد جداسازی اورانیم.
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اثر دبی بر میزان جداسازی اورانیم با الکترودیالیز در محدوده 1
تا  8 mL.min-1بررسی شد .این آزمایش در ولتاژ  10 Vو
غلظت  50 mg.L-1انجام شد که نتایج آن در شکل  9ارایه شده
است .با توجه به نتایج ،مشخص است که با افزایش دبی خوراک
از  1به  ،8 mLدرصد جداسازی اورانیم از  %99/92به %45/64
کاهش پیدا میکند .افزایش دبی خوراک دو تأثیر بر عملکرد
فرایند دارد؛ تأثیر منفی ،بهدلیل کاهش زمان اقامت یونها و
تأثیر مثبت ،بهدلیل افزایش انتقال جرم ناشی از ایجاد اغتشاش
درون محفظه غشایی [ .]24-20بهدلیل اینکه در روش
الکترودیالیز ،با افزایش دبی ،زمینه زیادی برای افزایش اغتشاش
فراهم نیست ،کاهش جداسازی ناشی از کاهش زمان اقامت
غالب است .عموماا در سیستمهای صنعتی و نیمهصنعتی ،از

 4.3بررسی اثر غلظت اولیه خوراک

جریان الکتریکی (آمپر)

 3.3بررسی اثر دبی

قطعات مشبک موسوم به جداکننده که نقش ایجاد جریان
مغشوش در محفظه رقیقکننده جهت افزایش جداسازی دارد،
استفاده میشود [.]27-25

درصد جداسازی()%

زمان ماند مدول غشایی تکمحفظهای جهت رسیدن به
جداسازی تقریباا کامل یونهای اورانیل از محلول ،مناسب
میباشد.
در سیستمهای غشایی با نیرو محرکه الکتریکی ،مطابق
انتظار با افزایش نیروی محرکه (ولتاژ) میزان جداسازی افزایش
مییابد؛ با این حال افزایش ولتاژ باید توجیه انرژی نیز داشته
باشد .در این سیستمها ،بخشی از ولتاژ اعمال شده به سیستم
صرف آبکافتشده [ ]15-13و بنابراین همه انرژی مصرفشده
در خدمت جداسازی یونها نخواهد بود .آبکافت (تولید یون
هیدروکسید و هیدروژن) در روش الکترودیالیز به نوعی
هدررفت انرژی بهشمار میرود ،هرچند که این پدیده در روش
الکترودیونیزاسیون که بر پایه احیای پیوسته رزین موجود در
سیستم است ،پدیدهای مفید محسوب میشود .در شکل 8
مشاهده میشود که با افزایش اختالف پتانسیل از  5تا ،20 V
شدت جریان الکتریکی که نشاندهنده حرکت یونها و
جداسازی مطلوبتر است ،از  0تا  0/03 Aافزایش مییابد و در
ورای آن بهدلیل آبکافت ،ثابت میماند .نقطه شکست نمودار
جریان الکتریکی -ولتاژ نشاندهنده نقطه جریان محدودکننده
میباشد [.]19-16
الزم به ذکر است که جریان الکتریکی در الکترودیالیز
بیانگر حرکت کاتیونها و آنیونها بهترتیب به سمت کاتد و
آند است .با افزایش اختالف پتانسیل تا مقدار مشخصی (نقطه
شکست) ،انتقال یونها مطابق انتظار افزایش مییابد و رابطه
جریان با ولتاژ خطی است .با اعمال ولتاژ بیشتر از این مقدار
مشخص ،سیستم توانایی انتقال بیشتری از یون را ندارد و مقدار
انتقال یونها تقریباا ثابت میماند که موجب ثابتشدن جریان
الکتریکی میگردد .با افزایش ولتاژ ،اختالف پتانسیل مازاد
اعمالشده به سیستم موجب آبکافت (تجزیهی مولکولهای آب
و در نتیجه هدر رفتن انرژی) میشود.
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بنابراین اسیدیته محلولهای خوراک باید در محدودهای باشد
که از تشکیل رسوب یا حالت شبهرسوبی در محلول اجتناب
شود تا میزان جداسازی باال رخ دهد .اما افزودن زیاد اسید
جهت افزایش اسیدیته محلول میتواند بهعنوان مزاحم و رقیب
عمل کند .به این ترتیب که قسمتی از ولتاژ مصرفی صرف
حرکت یونهای  H+و  NO3-که در اثر اضافه کردن اسید به
محلول غلظت آنها افزایش یافته است ،میشود .با حرکت
یونهای مذکور بههمراه سایر یونهای موجود ،شدت جریان
الکتریکی افزایش مییابد که در شکل  11نشان داده شده است.
 6.3بررسی اثر غلظت محلول شستشوی الکترودها
-1

اثر غلظت محلول الکترودها (غلظت  0/01تا 0/25 mol.L
نیترات سدیم) در دبی  ،5/3 mL.min-1غلظت خوراک
 50 mg.L-1و با استفاده از اختالف پتانسیل  10Vبر روی
عملکرد سیستم الکترودیالیز بررسی شد که نتایج آن در شکل
 12ارایه شده است .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت محلول
الکترودها از  0/01به  ،0/25 mol.L-1بهدلیل افزایش هدایت
الکتریکی (کاهش مقاومت الکتریکی) جداسازی اورانیم از
 %67/29به  %70/79افزایش مییابد.
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شکل  .11بررسی تأثیر اسیدیته محلول خوراک بر درصد جداسازی اورانیم و
شدت جریان الکتریکی.
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اثر اسیدیته خوراک ورودی بر میزان جداسازی اورانیم با
الکترودیالیز در محدوده  pHبرابر با  2/17تا  4/55بررسی شد.
این آزمایش در دبی  ،5/3 mL.min-1ولتاژ  10Vو غلظت
خوراک  50 mg.L-1انجام شد و نتایج آن در شکل  11ارایه
شده است .افزایش اسیدیته خوراک ورودی در اثر افزودن اسید
نیتریک به محلول (به مقدار  0/001 ،0/0001و mol.L-1
 )0/01انجام شد .نتایج نشان میدهد که با کاهش  pHمحلول
خوراک ،درصد جداسازی اورانیم کاهش یافته و شدت جریان
الکتریکی افزایش مییابد.
در روش الکترودیالیز ،نمکهای موجود در پساب باید
بهصورت یونیزه شده باشند .معموالا بیشتر فلزات در
محیطهای اسیدی بهصورت یونیزه میباشند و بههمین دلیل
این روش بیشتر برای محلولهای اسیدی بهکار میرود.

0/00

درصد جداسازی ()%

الزم بهذکر است که پالریزاسیون غلظتی عامل
کنترلکنندهی (محدودکنندهی) کارایی سیستمهای
الکترودیالیز بهشمار میرود .از آنجا که عبور یونها از غشا
بهطور انتخابی صورت میگیرد ،غلظت برخی یونها بهطور
چشمگیری در نزدیکی سطح غشا کمتر از غلظت این یونها در
تودهی سیال است .هنگام افزایش جریان الکتریکی با هدف
افزودن شار عبوری یونها از غشا ،غلظت یونهای عبوری از
سطح غشا در مجاورت غشا بهشدت کاهش مییابد .عاریشدن
نمک در سطح غشا به این معناست که کسر بزرگی از افت ولتاژ
کل در الیه مرزی نزدیک غشا رخ میدهد .بنابراین انرژی
مصرفشده بهازای واحد نمک جداشده افزایش مییابد .یک
نقطه حدی وجود دارد که در آن غلظت یونهای عبوری از غشا
در مجاورت غشا (در سمتی که یون به غشا وارد میشود) به
صفر تنزل پیدا میکند .این نقطه بیانگر بیشینه انتقال یون
ممکن از غشا است .جریان الکتریکی در این نقطه را دانسیته
جریان محدودکننده مینامند .واحد این کمیت mA/cm2
میباشد .با افزایش جریان تا حد جریان محدودکننده ،به هیچ
وجه انتقال یون افزایش نمییابد .طبیعی است که توان اضافی
الکتریکی صرف واکنشهای جانبی از قبیل تجزیهی آب
میشود .پالریزاسیون غلظتی را میتوان با عبور محلول در
سرعتهای باال و ایجاد جریان مغشوش ،کاهش داد .اما حتی
در جریان کامالا درهم نیز این پدیده تا حدی باقی میماند.
مشخص است که افزایش غلظت یونها در تودهی سیال باعث
افزایش اختالف غلظت تودهی سیال با سطح غشا و در نتیجه
افزایش پدیدهی پالریزاسیون غلظتی میشود.
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 نیرو محرکهی فرایند همان،در سیستم غشایی الکترودیالیز
 اما میزان جداسازی به.اختالف پتانسیل یا ولتاژ است
 نتایج.جابهجایی یونها یا جریان الکتریکی بستگی دارد
بهدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت محلول الکترودها
 این افزایش درصد.درصد جداسازی اورانیم افزایش مییاید
جداسازی بهدلیل افزایش هدایت الکتریکی محلول الکترودها و
افزایش جریان الکتریکی که با افزایش غلظت نیترات سدیم
. میباشد،حاصل شده است
 نتیجهگیری.4
 امکان بازیابی اورانیم از محلولهای آبی با،در این مطالعه
استفاده از الکترودیالیز که یک فرایند غشایی با نیرو محرکه
 سیستم. مورد بررسی قرار گرفت،الکتریکی میباشد
.آزمایشگاهی الکترودیالیز مورد نیاز طراحی و ساخته شد
عملکرد بهتر مدول غشایی تکمحفظهای نسبت به مدول
غشایی چندمحفظهای منجر به انتخاب این مدول جهت انجام
 نتایج بهدست آمده نشان داد که با افزایش دبی.آزمایشها شد
 بهدلیل کاهش زمان،8 mL.min-1  به1 محلول خوراک از
 کاهش%45/64  به%99/92  جداسازی اورانیم از،اقامت محلول
 به5  با افزایش اختالف پتانسیل الکتریکی از.پیدا میکند
 درصد جداسازی اورانیم بهدلیل افزایش نیروی محرکه از،30V
 افزایش یافته و شدت جریان الکتریکی از%99/83  به%19/91
، به بعد20 V  از اختالف پتانسیل. تغییر پیدا کرد0/03 A  تا0
 شدت جریان الکتریکی در مقدار،بهدلیل پدیده آبکافت
 ثابت مانده و درصد جداسازی افزایش چشمگیری0/03 A
 بهدلیل،2/17  تا4/55  محلول خوراک ازpH  با تغییرات.ندارد
حضور یونهای اسید در محلول درصد جداسازی اورانیم کاهش
 برابری10  با افزایش.و شدت جریان الکتریکی افزایش یافت
 درصد جداسازی اورانیم،غلظت اورانیم در محلول خوراک
 همچنین نتایج بهدست. کاهش یافت%32 توسط فرایند حدود
آمده نشان داد که با افزایش غلظت نیترات سدیم در محلول
 درصد جداسازی،0/25 M  به0/01 شستشوی الکترودها از
 نتایج این پژوهش نشان داد که امکان.اورانیم افزایش مییابد
بازیابی اورانیم از محلولهای آبی با استفاده از سیستم غشایی
.الکترودیالیز وجود دارد
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