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ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلولهای آبی با
استفاده از روش تاگوچی
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 ابتدا تأثیر زمان بر بازدهی حذف استرانسیم از محلولهای آبی به روش الکترودیونیزاسیون پیوسته باا رزیان پروتوناه شاده، در این مطالعه:چکیده
 دبای و للتاخ راوراه باه منتاور، برای بررسی تأثیر ولتاژL1  یک آرایهی متعامد، سپس با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.بررسی شد
 از روش آنالیز واریانس بارای ارزیاابی تاأثیر نسابی.حذف استرانسیم و سزیم با روش الکترودیونیزاسیون پیوسته با رزین اشباع شده به کار گرفته شد
 بایشتارین تاأثیر را بار، ولتااژ. بهباود یافاخ، عملکرد سیستم الکترودیونیزاسیون با افزایش ولتاژ به کاار رفتاه و کااهش دبای.هر فاکتور استفاده شد
 حاذف ایان دو عنلار از محلاولهاای. تأثیر محسوسای بار حاذف استرانسایم و سازیم نداشاخ،عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته داشخ و للتخ
 نتایج نشان داد که روش الکترودیونیزاسایون یاک روش.دوجزئی نیز بررسی شد و در این آزمایش نیز بازدهی حذف استرانسیم از سزیم بیشتر بود
.مؤثر برای حذف استرانسیم و سزیم از محلولهای آبی اسخ

 آنالیز واریانس، تاگوچی، محلولهای آبی، سزیم، استرانسیم، الکترودیونیزاسیون:کلیدواژهها

Performance Evaluation of Continuous Electrodeionization (CEDI) for
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Method
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Abstract: In this study, initialy the effect of time on the removal of strontium from aqueous solutions
by continuous electrodeionization (CEDI) with H+ form resin was investigated. Then, by using an
orthogonal L9 array in the Taguchi method, the effect of voltage, flow rate and feed concentration on the
removal of Sr and Cs from aqueous solutions by the CEDI with the saturated resin was applied. The
analysis of variance (ANOVA) method was used to evaluate the relative effect corresponding to each
factor. The results showed that by increasing the applied voltage and decreasing the flow rate improve
the performance. The effect of input voltage was more significant and the feed concentration did not
have any perceptible effect on the Sr and Cs removal efficiency. The removal of both elements from
binary solutions were also investigated. In this experiment, the removal efficiency of Sr was also found
to be higher than those of Cs. Based on the results, electrodeionization was considered to be effective for
Sr and Cs removal from aqueous solutions.
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 .1مقدمه

زمانیکه محلول روراه به محفتهی رلیقکننده پمپ میشود و

افازایش فعالیاخ آزمایشا اههاا و نیروگااههااای هساتهای موجا

ارااتالف پتانساایل الکتریکاای بااین الکترودهااا برلاارار ماایشااود،

افزایش آزاد شدن پسمانهای هستهای به محیط زیسخ شده اسخ

کاتیونها به سمخ کاتد و آنیونها به سمخ آند انتقاال ماییابناد.

] .[9پسمانهاای هساتهای در تأسیساا هساتهای مختلفای تولیاد

در نتیجه ،للتخ یاون در محفتاههاای الکتارودی افازایش ،و در

میشاوند .ایان پسامانهاا در دامناهی گساتردهای از للتاخ و باا

محفتااهی رلیااقکننااده کاااهش مااییابااد .در حااین کااار سیسااتم

ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی متفاوتی به وجود میآیند ] .[8در

الکترودیونیزاسیون ،به دلیل واکنش آبکافخ ،یونهای هیادروژن

مدیریخ پسمانهای هستهای ،حذف هستههای پرتوزا با نیماهعمار

و هیدروکسید تولید میشوند .این یونها به طور پیوسته رزینهای

باال دارای اهمیخ زیادی اسخ ].[3

تبادل یون را بدون استفاده از مواد شیمیایی احیا میکنند .به دلیال

استرانساایم و ساازیم از محلااوال مهاام شااکافخ هسااتهای

اینکه در فرایند الکترودیونیزاسیون هیچگونه مواد شیمیایی بارای

موجود در پساب پرتوزای نیروگاههای هستهای هستند که به دلیل

احیای رزینهای تبادل یاون اساتفاده نمایشاود ،ایان روش یاک

نیمهعمر طوالنی و حاللیخ باال در محلولهای آبی ،حذف آنها از

روش سازگار با محیطزیسخ اساخ ] .[98-1الکترودیونیزاسایون

این پسابها توجه ویژهای میطلبد ].[5 ،4

هزینههای عملیاتی کمتری از روشهای متداول تباادل یاون دارد

در دهااههااای گذشااته ،حااذف هسااتههااای پرتااوزا همااواره از

] .[93پرهیااز از افاازودن احیاکنناادههااای شاایمیایی باارای احیااای

چالشهای پیش روی دانشمندان محایط زیساخ باوده اساخ ].[6

رزیان و حاذف هزیناههاای رریاد ،انتقاال و انباار احیاکننادههاا،

تبادل یون ،رسوب شایمیایی ،اساتخراح حاللای ،بیوتکنولاوژی و

مزیاااخ باااارز روش الکترودیونیزاسااایون در کااااربرد صااانعتی

فرایندهای لشایی ،از روشهای آماایش باه کاار گرفتاه شاده در

اسخ ].[95 ،94

صاانایه هسااتهای هسااتند .لباال از انتخاااب روش آمااایش ،بایااد

روش الکترودیونیزاسیون بارای راال
8-

ساازی آب و حاذف
3-

هزینههایی چون سرمایهگذاری و عملیا را در نتار گرفاخ ].[8

یونهایی نتیار  Cl- ،SO4 ،K+ ،Na+و  NOاز آب گساترش

در میان این روشها ،تبادل یون به دلیال باازدهی آلاودگیزدایای

یافته ،و تجاری شده اسخ ] .[91-96هامچناین حاذف عناصاری
8+

8+

6+

باال ،ساادگی و آساانی عملیاا  ،کااربرد گساتردهای در آماایش

مانند  Cr ،Ni ،Coاز محلولهای رلیق گزارش شاده اساخ

پساابهاای پرتاوزا دارد .ایان روش باه دلیال ایانکاه در حااذف

].[84-91

هستههای پرتوزا و لیرپرتوزا انتخابپذیر نیسخ؛ حجم زیاادی از

هاااادف اصاااالی ایاااان مطالعااااه ،بررساااای توانااااایی روش

پسمانهای پرتوزا را تولید میکند .معموالً رزینهای کاارکردهی

الکترودیونیزاسیون بارای حاذف پیوساتهی استرانسایم و سازیم از

حاوی مواد پرتوزا یا با سیمان جامدساازی ،یاا بارای ماد زماان

محلول های آبی در یک واحد آزمایش اهی بود .ایان پاژوهش را

طوالنی در دارل رود نیروگاه اتمی ن هداری میشوند ] .[7برای

میتوان اولین بررسی حذف استرانسیم و سزیم از محلولهای آبی

جلوگیری از تولید مقادیر زیاد پسمانهای جامد میتوان از روش

با استفاده از روش الکترودیونیزاسیون للمداد کرد.

الکترودیونیزاسیون پیوسته استفاده کرد.
در یااااک سیسااااتم الکترودیونیزاساااایون هماننااااد سیسااااتم

 .2مواد و روشها

الکترودیالیز ،لشاهای تبادل آنیون و کاتیون میان الکترودها لارار

 1.2واحد آزمایشگاهی

ماایگیرنااد .در سیسااتم الکترودیونیزاساایون ،بااه منتااور کاااهش

ال وی واحاد آزمایشا اهی الکترودیونیزاسایون ساارته شاده در

مقاومخ الکتریکی و افزایش تبادل کااتیونهاا و آنیاونهاا تحاخ

شااااکل  9نشااااان داده شااااده اسااااخ .واحااااد آزمایشاااا اهی

جریان الکتریکی مستقیم ،محفتهی رلیقکننده از رزینهای تبادل

الکترودیونیزاسیون شامل بخشهای مختلفای اساخ .چناد مخازن

کاتیون و تبادل آنیون پر میشود .همچاون سیساتم الکترودیاالیز،

برای ن هداری روراه و محلول در نتار گرفتاه شاد .از طریاق

لشاااهای تبااادل کاااتیون و تبااادل آنیااون در اطااراف محفتااهی

پمپ پریستالتیک ،محلولهاا باه محفتاه لشاایی وارد مایشاوند.

در سامخ کاتاد و آناد لارار مایگیرناد.

محفتااهی لشااایی ،بخااش اصاالی هاار فراینااد لشااایی ،و دارای 3

رلیق کننده و باه ترتیا
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جدول  .1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی لشاهای تبادل یونی

محفته اسخ .محفتهی رلیقکننده (میاانی محال ورود راوراه

ظرفیخ تبادل یون (meq/g

اسخ و محلول عبوری از آن تلفیه مایشاود .ایان محفتاه باا دو

انتخابپذیری

لشای تبادل کاتیونی و آنیونی از دو محفتهی دی ر جدا میشود.

*

8±2/8
≥ %16

ابعاااد سااطل عملیاااتی دارلاای محفتااه  5×5cm8و ضااخامخ آن

مقاومخ سطل لشا (Ω.cm8

≤ 4/5

ضخامخ (mm

2/3

 5mmاسخ .دو محفتاهی الکتارودی (آنادی و کاتادی کاامالً

استحکام (kg/cm8

≥4

پایداری حرارتی (˚C

≤ 62

مشااابه در دو طاارف محفتااهی رلیااقکننااده باارای لاارار گاارفتن

* منتور از انتخاب پذیری ،تماایز باین کااتیون و آنیاون اساخ و ناه تماایز باین

الکترودها در نتر گرفتاه شاد .جانس ،ابعااد و چ اون ی ورود و

کاتیونهای مختلف ،یا بین آنیونهای مختلف.

رااروح محلااولهااا در محفتااههااای الکتاارودی مشااابه محفتااهی
رلیقکننده اسخ ،با این تفاو که این دو محفته ،از یک طارف

از فاااوالد ضااادزنط باااا ساااطل ماااؤثر  5×5cm8باااه شاااکل

در تماس با لشا و از طرف دی ار بساته ،و در تمااس باا الکتارود

الکترودهای آند و کاتد استفاده شد .یک منبه تغذیاهی مساتقیم،

هستند .بنابراین حجم محفتهی رلیقکننده  ،98/5 cm3و سطل هر

وظیفهی تأمین برق سیستم را بر عهده داشخ.

کاادام از الکترودهااا  5×5cm8اسااخ .مقاادار  98/5 cm3رزیاان
تباادل کااتیون  Amberlite IR120ساارخ شارکخ  BDHدر

 2.2روش انجام آزمایشها

محفتااهی رلیااقکننااده لاارار داده شااد .باارای جلااوگیری از بااروز

باارای تهیااه محلااول ساازیم و استرانساایم ،بااه ترتی ا

مشکل رسوب کمپلکسهای تشکیل شده بر روی لشاا و رزیان،

 CsNO(3و ( [Sr(NO3(]8تهیااه شااده از مااره در آب مقطاار

پیشنهاد شده اسخ که از رزینهای اسیدی کاتیونی اساتفاده شاود

حل شد.

] .[85رزین  Amberlite IR 120در پژوهشهای فراوانی بارای

نمااکهااای

رزین های تبادل کاتیون پس از شستشو با آب مقطر باه ماد
 45 minدر اسااید سااولفوریک  %92لوطااهور ،و هاامزده شااد تااا

روش الکترودیونیزاسیون استفاده شده اسخ ].[81-86

پروتونه شود.

لشای تبادل کاتیونی در سمخ کاتد برای عبور کااتیونهاا و
انتقال آنها از محفتهی رلیقکننده به محفتهی کاتادی ،و لشاای

لشاااها بااه مااد  84hدر یااک محلااول  2/9Mاز  KOHبااه

تبادل آنیونی در سمخ آند برای عبور آنیونهاا و انتقاال آنهاا از

صاااور لوطاااهور لااارار گرفاااخ .لشااااها از محلاااول جااادا ،و

محفتاهی رلیااقکنناده بااه محفتاه آناادی لارار دارد .ایاان لشاااها

چناادین مرتبااه بااا آب مقطاار شستشااو داده ،و باار روی سیسااتم

سارخ شرکخ چینی  Zhejiang Qianqiu Groupهساتند کاه

الکترودیونیزاسیون نل

شد.

در بخش اول از آزمایشها ،برای بررسی اثر زمان بر باازدهی

مشخلا فنی آن در جدول  9ارائه شده اساخ .ساطل ماؤثر هار
کدام از لشاها  5×5cm8اسخ.

حذف استرانسیم ،ابتدا رزینهای تبادل کااتیون پروتوناه شاده در
محفتااهی رلیااقکنناادهی سیسااتم لاارار داده ،و بااازدهی حااذف
استرانسیم با زمان برای  3شرایط متفاو بررسی شد.
در بخش دوم از آزمایشها ،پارامترهای مؤثر بر حاذف یاون
در محلول تکجزئی استرانسیم یا سزیم بررسی شد .برای کاهش
زمان آزمایش ،ابتدا رزینها کامالً از یون مورد نتر اشباع شادند.

محفتهی لشایی

برای این منتور ،روراه للیظ در حالتیکه منبه تغذیه رااموش
بود ،به طور پیوسته وارد سیستم شاد .پاس از اشاباع رزیان ،منباه
تغذیه روشان شاد تاا هام زماان باا باه کاار رفاتن نیاروی محرکاه
الکتریکی برای حذف یونها ،احیای الکتروشایمیایی رزیانهاا باا
شکل  .1ال ویی از واحد آزمایش اهی الکترودیونیزاسیون سارته شده.

یونهای هیدروکسیل تولیدی از واکنش آبکافخ نیز انجام شاود.
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بیشترین نسبخ  S/Nباشد ،متناس

سپس فرایند الکترودیونیزاسیون به حالاخ پایاا رساید .رسایدن باه
شرایط پایا برای آزمایشهای استرانسیم و سزیم به ترتیا

اسااخ  .]39مقاادار نساابخ  S/Nباارای حااالتیکااه مقاادار پاسااخ

 322و

 622minطول کشید.
برای انتخاب محادودهی مناسا

با ساطل بهیناهی آن پاارامتر

بزرگتر موردنتر باشد ،از رابطهی ( 9به دسخ میآید:
و ساطوپ پارامترهاا لبال از

n

آزمایشها ،محدودههای مختلفایآزماایش شادند .پاس از دیاده

1
1
)

n i=1 Y i 2

(9

شدن حدالل و حداکثر بازدهی حاذف و امکاان مقایساهی باازده

(SN = -10log

حااذف استرانساایم و ساازیم ،مناس ا تاارین محاادوده باارای انجااام

در رابطهی ( n ، 9تعاداد آزماایش ،و  Yiمقادار پاساخ ماوردنتر

آزمایشها انتخاب شد.

فرایند در آزمایش شمارهی  iاسخ .پاسخ موردنتر در آزمایشها

در بخش ساوم از آزماایشهاا ،باازدهی حاذف استرانسایم و

بازدهی حذف یون ) (Rاسخ که از رابطهی ( 8به دسخ میآید:

سزیم از محلول دوجزئی نیز بررسی شد.
(8

 3.2اندازهگیریهای تجربی

برای تعیین للتخ سزیم و استرانسیم به ترتی

Ci - C
 100
Ci

از طیافسانج جاذب

= )R (%

در رابطااهی ( Ci ، 8مقاادار للتااخ رااوراه ورودی بااه محفتااه

اتمی )(AAS, VARIAN, SPECTRA A200, Australia

لشایی و  Coمقدار للتخ رروجی از محفتهی رلیقکننده اسخ.

و طیافسناج نشار اتامای -پاالسمااای جفااخ شاادهی الاقاایای

از آنالیز واریانس برای تعیین اثر پارامترهای مستقل بر بازدهی

)(ICP-AES, VARIAN, LIBERTY150AX TURBO, Australia

حذف استرانسیم و سزیم از محلولهای تاکجزئای و همبسات ی

استفاده شد .مقدار اسیدیته نیز با اساتفاده از دسات اه سانجش pH

پارامترها استفاده شد .همچنین درصد تأثیر (توزیه هر پاارامتر باا

مدل  Metrohmاندازهگیری شد.

استفاده از آنالیز واریانس به دسخ آمد.

 8.2طراحی آزمایش

 .3نتایج و بحث

 1.8.2روش طراحی آزمایش تاگوچی

 1.3بررســی ا ــر زمــان بــر بــازدهی حــذف استرانســیم بــا

برای طراحی اصولی آزمایشهاا ،روش تااگوچی باه کاار گرفتاه

الکترودیونیزاسیون پیوسته

شااد .بااا اسااتفاده از روش تاااگوچی ماایتااوان تااأثیر هاار کاادام از

رزین تبادل یونی در حالتیکه پروتونه باشد ،جاذب بااالیی دارد.

پارامترهااا را بااه دسااخ آورد .هاامچنااین بااا اسااتفاده از ایاان روش

بااارای بررسااای تاااأثیر زماااان بااار باااازدهی حاااذف استرانسااایم،

میتوان سطل بهینهی پارامترهای مؤثر را پیشبینی کرد ] .[32این

آزمایشها در سه شرایط متفاو (، 52 mg/l ،5 V ،5 ml/min

طراحی آزمایش کمک میکند تا بیشترین اطالعا از کمترین

( 922mg/l ،5V ،5ml/minو (922mg/l ،8/5V ،5ml/min

تعداد آزمایشها به دسخ آید.

انجام گرفخ .در این آزمایشها از رزین پروتونه شده استفاده شد

در این مطالعه ،یک آرایهی متعاماد  L1در طراحای آزماایش

و آزمایشها تا رسیدن به شرایط پایاا اداماه یافاخ .بارای هار ساه

انتخاب شد .ولتاژ ،دبی و للتخ روراه سه پارامتر هدف اساخ

شرایط در زمان های اولیه ،حذف استرانسیم تقریباً کامل انجام شد

که هر یک در سه سطل بررسی شد.

و بازدهی حذف استرانسیم  %922بود (شکل  . 8در این ناحیاه باه
دلیل پروتونه بودن رزین ،بازدهی حذف یاون بسایار باالساخ .در

 2.8.2تجزیه و تحلیل آماری

ادامه ،بازده حذف استرانسیم شدیداً کاهش مییابد .در این ناحیه،

در تحلیل پاسخها به روش تاگوچی ،نمودارهای نسبخ سی نال به

سرعخ احیای الکتروشیمیایی رزینها از سرعخ جذب کاتیونهاا

نویز ) (S/Nارائه میشود .هر چه معیار  S/Nبزرگتر باشد ،بهتار

روی رزین کمتر اسخ .بخشی از رزین به سارعخ پار مایشاود و

اسخ .ایان باه معنای آن اساخ کاه ساطحی از پاارامتر کاه دارای

تندی کاهش ماییاباد و بعاد از

بازدهی حذف استرانسیم با شی
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آن بااه حالااخ پایااا ماایرسااد .در شاارایط پایااا ،ساارعخ احیااای

با به کار رفاتن اراتالف پتانسایل باه دلیال آبکافاخ و تولیاد

الکتروشیمیایی رزیان توساط یاونهاای هیدروکساید تولیادی از

یونهای هیدروژن و هیدروکساید ،یاون هیادروژن کااتیونهاای

واکنش آبکافخ آب با سرعخ جذب یاونهاای استرانسایم روی

تولید شادهی حاضار بار روی رزیانهاای تباادل کااتیون را آزاد

رزین برابر اسخ و بازدهی حذف استرانسیم مقدار ثابتی دارد.

میکند .این روند تا رسیدن به حالخ پایاا اداماه ماییاباد .در ایان

در شرایط پایا با کاهش للتاخ محلاول استرانسایم راوراه

زمان ،سیستم الکترودیونیزاسیون تنها با عملکرد لشایی ،یونها را

ورودی بااه محفتااه الکترودیونیزاساایون پیوسااته بااازدهی حااذف

حذف میکند .در این حالخ ،در زمانهای اولیه به دلیل ملارف

استرانسیم از  38/5به  %47/6افزایش یافخ .نتایج نشان میدهد کاه

یونهای هیادروژن حاصال از آبکافاخ و باالی مانادن یاونهاای

در ولتاژ ثابخ با افزایش للتخ روراه ورودی ،سیستم فرصاخ

هیدروکسااید حاصاال از آبکافااخ ،ابتاادا اساایدیته بااه شااد باااال

کافی برای احیای الکتروشیمیایی رزینهاا را پیادا نمایکناد و در

میرود .بعد از آن مقدار اسیدیته کاهش مییابد و به شارایط پایاا

نتیجه بازدهی حذف یون کاهش مییابد .از طرف دی ار مشااهده

میرسد (شکل  . 3در اداماه ،روناد اشاباعساازی رزیان و ساپس

میشود با کاهش ولتاژ به کاار رفتاه در سیساتم از  5باه  8/5Vدر

روشن کردن منبه تغذیه باه منتاور رسایدن باه حالاخ پایاا بارای

للتخ  922mg/lو دبی  ،5 ml/minبازدهی حذف استرانسایم از

تمامی آزمایشهای الکترودیونیزسیون به کار گرفته شد.

 %38/5به صفر کاهش مییابد .این نتایج نشان میدهناد کاه ولتااژ
به کار رفتهی  8/5Vلادر به واکنش آبکافخ آب و تولید یونهای

 2.3بررسی ا ر ولتاژ ،دبی و غلظت خوراک

هیدروکسید برای احیای الکتروشیمیایی رزین نیسخ .در همان سه

روش تاگوچی برای طراحی اصولی آزمایشها به کار گرفته شد.

شرایط لبلی ،این بار رزینها با محلول للیظ اشاباع شادند .ساپس

پارامترهای کنترل شده ،سطوپ پارامترها و پاساخهاا در جادول 8

منبه تغذیه روشن ،و آزمایشها پی یری شد .نتایج به دسخ آماده

ارائه شدهاند .آزمایشها برای حذف استرانسیم و سزیم از محلول

با نتایج مرحله لبل یکسان باود .در نتیجاه بارای بررسای عملکارد

تکجزئی با استفاده از رزین اشاباع شاده و ساپس باه کاار بساتن

پایای سیستم الکترودیونیزاسیون صارف زماانهاای طاوالنی الزم

ولتاژ به منتور رسیدن به حالخ پایا انجام شد .دادههای باه دساخ

نیسخ .با اشباعسازی رزین و سپس به کار باردن ولتااژ ،مایتاوان

آمده از آزمایشها با استفاده از نرمافزار آماری  MiniTabتجزیه

این مسیر را از انتها به سمخ حالخ پایا طی کرد.

و تحلیال شااد .نمودارهااای  S/Nارائاه شااده بااا ایان ناارمافاازار در
شکل  4نشان داده شدهاند .در تجزیه و تحلیل نموار  ،S/Nسه نوع

5 ml/min, 52 mg/l, 5V

922

 S/Nدر حالااخ کوچااکتاار بهتاار وجااود دارد .در ایاان مطالعااه،

5 ml/min, 922 mg/l, 8/5V

12
62
42

بازدهی حذف استرانسیم ()%

5 ml/min, 922 mg/l, 5V

982

تحلیل  S/Nدر حالخ بزرگتر بهتر S/N ،در حالخ عادی بهتر و
محاسبا  S/Nبراساس تحلیل بزرگتر بهتر انجام شد.
98
92
1

º
942

982

922

12

62

42

82

اسیدیته

82

6
4

º

زمان ()hr

8

شکل  .2تأثیر زمان بر باازدهی حاذف استرانسایم باا روش الکترودیونیزاسایون

º

پیوسته با رزین پروتونه شده.

1

1

7

6

5
4
ساعت ()hr

3

8

9

º

شکل  .3تغییر اسیدیته با زماان بارای حاذف استرانسایم باا الکترودیونیزاسایون
پیوسته با رزین اشباع شده.

88

مجلهی علوم و فنون هستهای9315 ،77 ،
52

جدول  .2پارامترهای کنترل شاده و ساطوپ پارامترهاای آرایاهی متعاماد L1

(الف

تاگوچی و مقادیر حذف استرانسیم و سزیم با الکترودیونیزاسیون پیوسته

42

9

8/5

92

5

74/25

92

8
3
4

8/5
8/5
3/75

52
922
92

7/5
92
7/5

14/51
17/32
16/19

63/51
67/57
86/67

5
6

3/75
3/75

52
922

92
5

17
66/11

65/51
36/25

º

7
1
1

5
5
5

92
52
922

92
5
7/5

16/74
41/71
15/33

59/22
81/23
59/13

نسبت سیگنال به نویز

آزمایش

(ml/min

(mg/l

(V

استرانسیم

98

92

982

922

6
ولتاژ ()V

1

4

34/75

شمارهی

دبی

للتخ روراه

82

º

8

استرانسیم
(%

سزیم
(%

ولتاژ

32

سزیم

بازدهی حذف

بازدهی حذف

52

در شکل  .4الف دیده میشود که همواره با افزایش ولتااژ باه

(ب

کار رفته به دلیل افزایش نیروی محرکه برای انتقاال یاونهاا ][38

42

82

نسبت سیگنال به نویز

32

میزان  S/Nافزایش مییابد که به معناای افازایش باازدهی حاذف
استرانسیم و سزیم اسخ.
افاازایش للتااخ یااون در رااوراه ،باع ا

الکتریکی محلول (کاهش مقاومخ الکتریکی و به طور همزماان

استرانسیم

92

سزیم
º
12
62
غلظت ()mg/l

42

82

به دلیل اثرگذاری مثبخ و منفی ،باع

در این للتخ ،پوالریزاسیون للتتی از للتخ  52mg/lکمتر بود

52

و براینااد اثاار مثبااخ افاازایش هاادایخ الکتریکاای و اثاار منفاای

82
استرانسیم

پوالریزاسیون للتتی در للتاخ  92 mg/lاز برایناد ایان آثاار در

نسبت سیگنال به نویز

32

للتااخ  52و  922 mg/lمثبااختاار و باازرگتاار اسااخ .مشاااهده
میشود که در للتاخهاای بااالتر باه دلیال ایجااد پوالریزاسایون
للتتی و تأثیر منفی آن بر بازدهی حذف استرانسایم ،میازان S/N

کاهش مییابد .بنابراین بهترین حالخ حذف استرانسیم در للتخ

92

 92mg/lرخ میدهد.

سزیم
º
6

ترتی

افازایش و کااهش

بیشترین مقدار  S/Nدر للتخ  92 mg/lاسترانسیم اتفااق افتااد.

42

5

باع

افازایش پدیادهی پوالریزاسایون للتتای مایشاود ،کاه باه

بازدهی حذف یون میشوند .در شاکل  .4ب دیاده مایشاود کاه

º

(ح

4

افاازایش هاادایخ

3

8

9

به دلیل اینکه یون سزیم تکظرفیتی اسخ ،میازان اثار مثباخ

º

بهبود هدایخ الکتریکی حاصل از افزایش للتخ یون سزیم کمتر

دبی ()ml/min

از یونهای دوظرفیتای استرانسایم اساخ .در للتاخ  ،92mg/lباه

شکل  .8تأثیر (الف ولتاژ( ،ب للتخ روراه و (ح دبی بار روی سای نال

دلیل اینکه تعداد یونهای سزیم در محلول کام اساخ ،مقاوماخ

به نویز به منتور حذف استرانسیم و سزیم با روش الکترودیونیزاسیون.

الکتریکی در این للتخ باال اساخ .بناابراین ،کامتارین مقادار از
 S/Nو بااازدهی حااذف ساازیم در ایاان للتااخ رخ ماایدهااد .در

83
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للتااخ  52و  922mg/lبااه دلیاال افاازایش هاادایخ الکتریکاای

982
922

بازدهی حذف سزیم افزایش یافخ.
تأثیر افزایش دبی بر میزان  S/Nدر شکل  .4ح نشان داده شده

12

افازایش التشااش و باه طاور

62

اسخ .افزایش دبی روراه ،باعا
هاامزمااان باع ا

کاااهش زمااان الامااخ محلااول درون محفتااهی

رلیقکننده می شود که به دلیل اثرگذاری مثبخ و منفی به ترتیا
باع

=8/5 ml/minآهنط شمارش

42

=3/75 ml/minآهنط شمارش

82

=5 ml/minآهنط شمارش

افزایش و کاهش بازدهی حذف یون میشوند.

92

95

در شکل .4ح مشاهده میشود که بازدهی حذف استرانسیم و

ولتاژ ()V

º

º

982

(ب

نشاندهندهی للبهی اثر منفی کااهش زماان الاماخ بار اثار مثباخ

922

افزایش التشاش در محلول اسخ.

12
62

در جاادول  8و شااکل  4مشاااهده ماایشااود کااه در تمااامی
آزمایشها ،به دلیل تحره یونی باالتر ،بازدهی حذف استرانسیم

=8/5 ml/minآهنط شمارش
=3/75 ml/minآهنط شمارش

از بازدهی حذف سازیم بایشتار اساخ .تحاره یاونی در میادان

82

=5 ml/minآهنط شمارش

الکتریکی ،نسبخ مستقیم با نسبخ بار الکتریکی به جرم یون دارد.

952

به دلیل اینکاه باار الکتریکای استرانسایم از سازیم بایشتار ،و از

922

طرفی استرانسیم دارای جرم کامتاری اساخ ،تحاره استرانسایم

غلظت ()mg/l

52

º

º

982

(ح

افازایش جداساازی استرانسایم

922

میشود.

12

شااکل  ،5نمودارهااای همبساات ی پارامترهااای مختلااف را بااه

62

منتور حذف استرانسیم از محلولهای آبی باا الکترودیونیزاسایون

 = 5Vولتاژ

42

پیوسته نشان میدهد .در این نمودارهاا ،همبسات ی دو پاارامتر در

 = 7/5Vولتاژ
 = 92Vولتاژ

82

حالتیکه سایر پارامترها در مقدار بهینه ثابخ ن اه داشاته شادهاناد

952

بررسی میشود .همانطور که در شکل  .5الف مشاهده میشاود،

922

بازدهی حذف استرانسیم ()%

بیش تر اساخ و ایان عامال باعا

42

بازدهی حذف استرانسیم ()%

ساازیم بااه صااور رطاای بااا افاازایش دباای کاااهش مااییابااد کااه

5

بازدهی حذف استرانسیم ()%

(الف

º
غلظت ()mg/l

52

º

در تمامی دبیها با افزایش ولتاژ ،بازدهی حذف استرانسیم افزایش

شکل  .1همبست ی میاان پارامترهاای (الاف ولتااژ( ،ب دبای و (ح للتاخ

مییابد .در حالیکه بیشتارین حاذف استرانسایم در پاایینتارین

روراه به منتور حذف استرانسیم با الکترودیونیزاسیون پیوسته.

سطل دبی و بیشترین سطل ولتااژ رخ مایدهاد .در شاکل  .5ب
مشاهده میشود که در کمترین دبی باا افازایش للتاخ ،هماواره

شااکل  ،6نمودارهااای همبساات ی پارامترهااای مختلااف را بااه

بازدهی حذف استرانسیم افازایش ماییاباد .باا ثاباخ ن اه داشاتن

منتور حاذف سازیم از محلاولهاای آبای باا الکترودیونیزاسایون

ولتاژ ،بیشترین بازدهی حذف استرانسیم در سطوپ میانی دبای و

پیوسته نشان میدهد .در شکل  .6الاف مشااهده مایشاود کاه در

للتخ روراه رخ میدهد .در شکل  .5ح نیز مشاهده مایشاود

پایینترین سطل دبی ،با افزایش ولتااژ ،باازدهی حاذف سازیم باه

که با ثابخ ن ه داشتن دبای در مقادار بهیناه ،بایشتارین باازدهی

صور یکنوارخ افزایش یافخ .در حالیکاه بایشتارین حاذف

حذف استرانسیم در بیشترین ولتاژ و للتخ رخ میدهد .نکتهی

سزیم ،در پاایینتارین ساطل دبای و بایشتارین ساطل ولتااژ رخ

پاارامتری

میدهد .در شکل  .6ب نیز مشاهده میشود که در کمترین دبای،

بررسی شاده ایان اساخ کاه هماواره بایشتارین باازدهی حاذف

با افزایش للتخ ،همواره بازدهی حذف سزیم افازایش ماییاباد.

استرانسیم ،در باالترین سطل ولتاژ و کامتارین دبای راوراه باه

با ثابخ ن اه داشاتن ولتااژ ،بایشتارین باازدهی حاذف سازیم در

دسخ آمده اسخ.

کمترین دبی و بیشترین للتخ ،رخ میدهد .در شکل  .6ح نیاز

مهم و معنیدار در حذف استرانسایم بارای هار ترکیا
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مشاهده میشود کاه باا ثاباخ ن اه داشاتن دبای در مقادار بهیناه،

 3.3آنالیز واریانس

بیشترین حذف سزیم در بیشترین ولتاژ و بیشترین للتاخ رخ

آنااالیز واریااانس آزمااایشهااای حااذف استرانساایم و ساازیم از

میدهد .به طور کلی نتایج ارائه شده در شکل  6نشان میدهند که

محلاول تااکجزئای بااا نارمافاازار آماااری  MiniTabانجااام شااد.

در همه شرایط ،بیشترین ولتااژ باه کاار رفتاه ،کامتارین دبای و

نساابخ فاااکتور واریااانس بااه رطااای واریااانس ( ، Fمجمااوع

بیشترین للتخ روراه ،بهترین حالخ برای حذف سزیم اسخ.

مربعااا باارای هاار پااارامتر ( ، SSمیااان ین مجمااوع مربعااا
برای هر پارامتر ( ، MSدرجهی آزادی ( FDو درصد تاأثیر هار

12

(الف

پارامتر روی پاسخ ( Pدر جدول  3ارائه شده اسخ.

72

52
42
32

باار بااازدهی حااذف استرانساایم و ساازیم از جاادول  ،3مشاااهده
میشود که برای حذف استرانسیم ،تاأثیر پارامترهاا باه ترتیا

صور ولتاژ > للتاخ راوراه > دبای اساخ .بناابراین ،نتاایج

92

92

ولتاژ ()V

5

ولتاژ بیشترین تأثیر را بر باازدهی حاذف استرانسایم و سازیم در

º

º

باه

صور ولتاژ > دبی > للتخ روراه و برای حاذف سازیم باه

82

=8/5 ml/minآهنط شمارش
=3/75 ml/minآهنط شمارش
=5 ml/minآهنط شمارش
95

بازدهی حذف سزیم ()%

62

با مقایساهی معیاار درصاد تاأثیر هار پاارامتر روی پاساخ (P

فرایناد الکترودیونیزاسایون دارد .ظااهری و همکاااران ( 8292در
مطالعاااهای مشاااابه بااارای حاااذف اورانااایم از پسااااب باااا روش
12

(ب

الکترودیالیز ،تأثیر ولتاژ ،دبی و للتخ راوراه باه ترتیا

72

52
42
32
=8/5 ml/minآهنط شمارش

952

بااا اسااتفاده از ناارمافاازار  ،MiniTabشاارایط بهینااه باارای

غلظت ()mg/l

52

º

92

حذف استرانسیم در ولتاژ ،دبی و للتخ برابر 8/5ml/min ،92V

º

و  ،92mg/lو باارای حااذف ساازیم براباار  8/5ml/min ،92Vو
آمده ،آزمایشهایی در شرایط بهینهی پیشبینیشده انجاام شاد و

12

42

 = 5 Vولتاژ
 = 7/5 Vولتاژ

82

 = 92 Vولتاژ

بازدهی حذف استرانسیم و سازیم باه ترتیا

توسط نرمافزار ،مشاهده میشود که نتایج پیشبینیشاده براسااس
روش آماری تاگوچی از دلخ باالیی برروردارند.

º
52
غلظت ()mg/l

 %11/6و  %67/57باه

دسخ آمد .با مقایسهی مقاادیر تجربای باا مقاادیر پایشبینایشاده

بازدهی حذف سزیم ()%

62

952

بر بازدهی حذف اورانیم دارد.

 922mg/lبه دسخ آماد .بارای بررسای صاحخ نتاایج باه دساخ

(ح

922

که پارامتر للتخ نسبخ به سایر پارامترها کمترین میازان تاأثیر را

82

=3/75 ml/minآهنط شمارش
=5 ml/minآهنط شمارش
922

 %55و  %3به دسخ آوردند  .]33در این پژوهش نیز مشاهده شاد

بازدهی حذف سزیم ()%

62

،%48

º

شکل  .8همبسات ی میاان پارامترهاای (الاف ولتااژ( ،ب دبای و (ح للتاخ
روراه ،به منتور حذف سزیم با الکترودیونیزاسیون پیوسته.
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جدول  .3نتایج آنالیز واریانس برای حذف استرانسیم و سزیم با الکترودیونیزاسیون پیوسته
حذف استرانسیم
پارامتر
دبی
للتخ
ولتاژ
رطا
مجموع

حذف سزیم

DF

SS

MS

F

)P (%

DF

SS

MS

F

)P (%

8
8
8
8
1

826/86
52/92
9166/39
939/66
8854/33

923/93
85/25
133/95
65/13
----

9/57
2/31
94/97
-------

1/7
8/4
17/1
---922

8
8
8
8
1

826/86
52/92
9166/39
939/66
8854/33

813/77
481/11
9893/17
911/13
8987/36

9/55
8/86
31/6
-------

95/95
88/8
68/65
---922

 8.3حـــذف استرانســـیم و ســـزیم از محلـــول دوجزئـــی بـــا

 .8نتیجهگیری

الکترودیونیزاسیون پیوسته

حاااذف استرانسااایم و سااازیم از محلاااولهاااای آبااای باااا روش

به دلیل اینکه پسابهای والعی حاوی چندین یون هستند ،در این

الکترودیونیزاسیون بررسی شد .ابتدا تأثیر زمان بر باازدهی حاذف

مطالعه ،بازدهی حذف استرانسیم و سازیم از محلاول دوجزئای باا

استرانسیم از محلولهای آبی با روش الکترودیونیزاسیون پیوسته با

الکترودیونیزاسیون پیوسته نیز بررسی شد .به دلیل اینکه ولتاژ باه

رزین پروتونه شده بررسی شد .در زمانهای اولیه ،بازدهی حذف

کار رفته ،مؤثرترین پارامتر بر بازدهی حذف استرانسیم و سزیم از

استرانسیم به دلیل جذب باالی رزین تباادل کااتیون ،بسایار زیااد

محلااول تااکجزئای تعیااین شااد ،اثاار ولتاااژ ( 92 ،7/5و  95Vباار

بود .سپس سیستم الکترودیونیزاسیون با اُفتی محساوس در حاذف

بازدهی حذف استرانسیم و سزیم از محلول دوجزئای نیاز بررسای

استرانسیم به حالخ پایا رسید .در ادامه ،با استفاده از روش طراحی

شد .للتاخ هار کادام از عناصار استرانسایم و سازیم در محلاول

آزمایش تاگوچی ،یک آرایهی متعامد ( L1سه پارامتر هار کادام

 ،85mg/lو دبی عملیاتی 5ml/minبود .نتایج حذف استرانسیم و

با  3سطل برای بررسی تاأثیر ولتااژ ،دبای و للتاخ راوراه باه

سزیم از محلول دوجزئی در جادول  4ارائاه شاده اساخ .در ایان

منتور حذف استرانسایم و سازیم ،از محلاولهاای تاکجزئای باا

شاارایط ،بااازدهی حااذف استرانساایم و ساازیم بااا افاازایش ولتاااژ

روش الکترودیونیزاسیون پیوسته با رزین اشباعشدهی تحخ ولتااژ

به کار رفته افزایش یافخ .بازدهی حذف سزیم در همه ولتاژهاای

استفاده شد .نتایج نشان داد که ولتاژ بیشترین تأثیر را بر عملکرد

به کار رفته کمتر از بازدهی حذف استرانسیم بود ،زیرا نسبخ باار

الکترودیونیزاسیون دارد و با افزایش آن و کاهش دبای ،عملکارد

الکتریکی به جرم سزیم ،از نسبخ بار الکتریکی به جرم استرانسیم

سیستم بهبود مییابد.

کمتر اسخ.

به دلیل اهمیخ تأثیر ولتااژ باه کاار رفتاه ،اثار آن بار باازدهی

در ولتاژهای کم ،ارتالف بازدهی حذف استرانسیم و بازدهی

حذف استرانسیم و سزیم از محلول دوجزئی نیز بررسی شد .نتایج

حذف سزیم زیاد بود .در ولتاژهای زیاد به دلیال افازایش نیاروی

تجربی نشاان داد کاه باه دلیال تحاره یاونی بایشتار یاونهاای

محرکهی الکتریکی ،بازدهی حذف هر دو یاون افازایش یافاخ و

دوظرفیتی استرانسیم نسبخ به یونهای تکظرفیتی سزیم ،بازدهی

در ارتالف پتانسیل  95Vمقدار مجموع بازدهی حذف دو عنلار

حذف استرانسیم همواره از بازدهی حذف سازیم بایشتار اساخ.

به  %17/49رسید.

براساس نتایج به دسخ آمده ،الکترودیونیزاسیون پیوستهی به دلیل
تولید پیوستهی آب با رلوص و کیفیتی باال و بدون نیاز به احیاای

جــدول  .8نتااایج حااذف استرانساایم و ساازیم از محلااول دوجزئ ای بااا روش

شیمیایی رزینهای تبادل یون ،دارای عملکاردی مطلاوب و ماؤثر

الکترودیونیزاسیون

برای حذف استرانسیم و سزیم اسخ.

مجموع بازدهی حذف

ولتاژ

بازده حذف استرانسیم

بازدهی حذف سزیم

(V

(%

(%

7/5

16/59

83/71

62/95

92

17/34

48/12

72/21

95

11/66

75/97

17/49

استرانسیم و سزیم
(%
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