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بازیابی الکترولیتی نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار با الکترولیت در
گردش
2
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چکیده :هر ساله مقادیر قابلتوجهی از محصوالت نیکلی مورد استفاده در صنایع مختلف شیمیایی و مصارف گوناگون با سپری
شدن عمر مفید کاری از چرخه مصرف خارج میشوند که به علت دارا بودن محتوی نیکل باال ،منبع با ارزشی برای بازیابی نیکل
به شمار میروند .تهیه نیکل فلزی از منابع ثانویه عموماً به روش هیدرو-الکترومتالورژی انجام میگیرد .با توجه به اینکه بیشتر
محلولهای حاصل از فرآوری مواد ثانویه نیکلدار از عیار نسبتاً پایینی برخوردارند ،فرآیند بازیابی الکترولیتی نیکل از این محلولها
با چالش روبهرو است ،بهویژه آنکه غلظت نیکل در صنعت الکترووینینگ عموماً باالتر از  90گرم بر لیتر است .در این پژوهش
الکترووینینگ نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار بهصورت پیوسته ،با انتخاب چهار متغیر دما ،سرعت جریان ویژه الکترولیت،
چگالیجریان و غلظت نیکل به کمک طرح عاملی کامل دو سطحی مورد آزمایش قرار گرفته و تأثیر این عوامل بر روی بازدهجریان
و مصرف ویژه انرژی بررسی شده است .از تجزیه و تحلیل آماری نتایج معلوم شد که افزایش همه متغیرهای آزمایش موجب
بهبود بازده جریان شده است ،در حالیکه افزایش سرعت جریان ویژه الکترولیت ،چگالی جریان و غلظت نیکل تأثیر کاهشی بر
مصرف ویژه انرژی داشتهاند .در نهایت با استفاده از مدلهای آماری به دست آمده ،شرایط بهینه الکترووینینگ جهت دستیابی به
محصول نیکل ورقهای با بازده جریان باال و حداقل مصرف انرژی ،به صورت دمای  ،55 °Cچگالی جریان  ،1 A/dm2سرعت
جریان ویژه الکترولیت  1 h−1و غلظت نیکل  10g/Lتعیین شد.

واژههای کلیدی:
بازیابی نیکل ،الکترووینینگ پیوسته ،سلول دیافراگمدار ،طرح عاملی کامل.

 -1مقدمه
نیکل فلزی استراتژیک با کاربردهای مهم صنعتی از جمله در تولید

کاتالیستهای مستعمل صنایع مختلف اعم از صنایع فوالد،

فوالدهای زنگنزن است .گرچه فراوانی نیکل در پوسته زمین از

غذایی ،نفت و پتروشیمی اشاره کرد .تولید نیکل فلزی از منابع

مس ،روی و سرب فزونتر است ،اما کانتودههای با اهمیت

ثانویه عموماً به روش هیدروالکترومتالورژی انجام میگیرد .در

اقتصادی نیکل به نسبت کم هستند [ .]3در کنار منابع اولیه نیکل،

این روش اولین قدم وارد کردن نیکل از قراضه یا پسماند بازیافتی

امروزه از منابع ثانویه نیز برای تولید نیکل استفاده میشود که از

به داخل محلول است و در ادامه آن الکترووینینگ محلول انجام

آن جمله میتوان به قراضههای صنعتی مانند قراضه سوپرآلیاژهای

میپذیرد .در فرآیند های صنعتی غلظت نیکل در محلول معموال

پایه نیکل مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی یا

باال تر از  50گرم بر لیتر است .بر اساس گزارشهای منتشر شده تا
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سال  2030میالدی ،سالیانه حدود  200هزارتن نیکل به روش

میکند و از سرعت رسیدن یونهای هیدروژن به سمت کاتولیت

الکترووینینگ تولید شده است ] .[1-2نیکل فلزی میتواند از

میکاهد ] .[1غلظت نیکل در محلول الکترولیت نیز عامل مهم و

الکترولیتهای مختلف شامل سیستمهای کلریدی یا سولفاتی و یا

مؤثر دیگری است که میتواند نرخ احیای هیدروژن را کاهش

ترکیبی از الکترولیتهای سولفاتی کلریدی تهیه شود ] .[4با توجه

دهد ،چرا که با افزایش غلظت نیکل در الکترولیت ،رقابت بین

به آزاد شدن گاز کلر در الکترووینینگ نیکل از محیطهای

نیکل و هیدروژن برای احیا شدن به نفع نیکل تغییر میکند و

کلریدی ،اجرای فرآیند در محیط سولفاتی از نظر زیستمحیطی

موجب افزایش بازده جریان میشود .به همین خاطر ،در

مناسبتر است .در فرآیند الکترووینینگ نیکل از محلولهای

فرآیندهای الکترووینینگ صنعتی از الکترولیتهای پرعیار با

سولفاتی واکنش کاتدی اصلی (مطلوب) مطابق رابطه ( )3و

غلظت نیکل باالتر از  90گرم بر لیتر استفاده میکنند .این در حالی

واکنش کاتدی فرعی (نامطلوب) مطابق رابطه ( )2میباشد.

است که از فرآوری هیدرومتالورژی منابع ثانویه نیکلدار
محلولهایی با عیارهای پایین نیکل (معموالً کمتر از  10گرم بر

()3

E° = − 0.25 V

Ni2+ + 2e = Ni

()2

E° = 0 V

2H3O+ + 2e = H2 + 2H2O

همچنین واکنش اصلی آندی توسط رابطه ( )1بیان میشود.
()1

E° = 1.23 V

6H2O = O2 + 4H3O+ + 4e

مهمترین چالش الکترووینینگ نیکل در سیستمهای سولفاتی
کنترل اسیدیته الکترولیت است .زیرا یونهای هیدرونیوم تولید
شده بر روی آند ،عالوه بر اینکه موجب کاهش  pHمحلول
میشود ،به دلیل کاهش پتانسیل اضافی هیدروژن ،تمایل بیشتری
نسبت به یونهای نیکل برای احیا شدن بر روی کاتد دارد .این
موضوع سبب کاهش بازده جریان و نیز کاهش کیفیت رسوب
کاتدی میشود .برای باال بردن پتانسیل اضافی هیدروژن ،باید
غلظت یون هیدروژن را کاهش داد ،اما چالشی که وجود دارد این
است که طبق واکنش ( )1یون هیدروژن پیوسته روی آند تولید
میشود .از این رو در الکترووینینیگ نیکل باید  pHالکترولیت را
در بازه  1تا  5کنترل کرد ] .[5 ،3بدین جهت معموالً از دیافراگم،
کیسههای آندی و یا کیسههای کاتدی که به عنوان یک جداکننده
ایفای نقش میکنند ،استفاده میشود ،تا از رسیدن یونهای
هیدروژن به نزدیکی سطح کاتد جلوگیری شود .دیافراگم یک
مانع فیزیکی است که سلول را به دو بخش آندی و کاتدی تقسیم

لیتر) حاصل میشود و این موضوع ،بازیابی الکترولیتی نیکل از
چنین محلولهایی را با چالش مواجه میسازد .عوامل مؤثر بر
الکترووینینگ نیکل توسط پژوهشگران مختلفی مورد مطالعه قرار
گرفته است .در تحقیق رن و همکاران ] [7افزایش غلظت نیکل
در الکترولیت از  20به  40گرم بر لیتر منجر به افزایش  2درصدی
بازده جریان شده است .در تحقیق دیگری که توسط مندکاریان و
همکاران ] [9انجام شده ،تأثیر مثبت غلظت نیکل بر بازده جریان
مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع به بهبود شرایط سینتیکی
احیای نیکل در مقایسه با هیدروژن نسبت داده شده است .در این
تحقیق همچنین گزارش شده که افزایش غلظت نیکل از  30به 10
گرم بر لیتر ،منجر به بهبود و تغییر مورفولوژی رسوب از حالت
پوستهای به حالت ورقهای میشود .عامل دیگری که در این
فرآیند نقش دارد ،دمای الکترولیت است .در پژوهش کومار و
همکاران ] [8گزارش شده است که افزایش دمای الکترولیت از
 11به  14درجه سانتیگراد ،منجر به افزایش  39درصدی بازده
جریان شده و در دماهای باالتر بازده جریان تغییری نکرده است.
همچنین در پژوهش رن و همکاران ] [7اشاره شده است که با
افزایش دما از  37تا  42درجه سانتیگراد بازده جریان به دلیل
افزایش تحرک یونها حدود  %4افزایش پیدا کرده است ،و
افزایش دما از  42تا  55درجه سانتیگراد باعث افت  2درصدی
بازده جریان شده است که دلیل این اتفاق را ناشی از تشدید عبور
یون هیدروژن از غشای مورد استفاده بیان کردهاند .چگالی جریان
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یکپارچه بوده است.

الکترولیت ،فاصله بین الکترودها ،مساحت آندها و کاتدها و
افزودنیهای مورد استفاده است .افزایش چگالی جریان با اینکه

 -2مواد و روش انجام تحقیق

منجر به افزایش میزان محصول تولیدی و افزایش راندمان جریان

 -2-1مواد و وسایل

میشود ،کیفیت رسوب تولیدی را کاهش میدهد ] .[30در
پژوهش کومار و همکاران ] [8گزارش شده است که با افزایش
چگالی جریان از  3به  2/5آمپر بر دسیمتر مربع ،بازده جریان %29
افزایش پیدا کرده است .اسیدیته محلول الکترولیت و کنترل آن
عامل تأثیرگذار دیگری است که مورد توجه محققان بوده است.
همان طور که اشاره شد ،به طور معمول ترسیب الکتریکی نیکل
در محدوده  1 pHتا  5انجام میگیرد و نتایج اکثر پژوهشها مؤید
این بودهاند .استفاده از اسید بوریک در فرایند الکترووینینگ به
عنوان بافر معمول است ] ،[33که هدف آن کنترل  pHدر حین
فرآیند است .در پژوهش جینگ و همکاران ] [32اشاره شده است
که با افزایش میزان اسید بوریک از  1تا  34گرم بر لیتر سطح کاتد
صیقلیتر و شفافتر میشود ،از طرفی بهبود  7درصدی بازده
جریان در نتیجه ممانعت اسید بوریک از تصاعد گاز هیدروژن
روی کاتد گزارش شده است ،در واقع این اتفاق بهعلت تشکیل
یون بورات نیکل است که هم نقش بافر را در محلول ایفا میکند
و هم مانع متصاعد شدن گاز هیدروژن میشود .برخی از
پژوهشگران از الکترولیت در گردش برای انجام آزمایشها
استفاده کردهاند ] [35-32 ،8اما در مورد نحوه و میزان
تأثیرگذاری سرعت جریان الکترولیت بر روی بازده جریان،
مورفولوژی ،مصرف ویژه انرژی و تغییر  pHسیستم در فرآیند
الکترووینینگ گزارشی ارائه ندادهاند .ما در پژوهش حاضر،
فرایند الکترووینینگ نیکل از محلولهای کمعیار سولفاتی را به
صورت پیوسته و با بهکارگیری سلول دیافراگمدار با طراحی
خاص مورد آزمایش قرار دادهایم .هدف این پژوهش در مرحله
اول بررسی اثر برخی از متغیرهای فرایند روی بازده جریان و
مصرف ویژه انرژی با استفاده از طرح عاملی کامل دو سطحی و
در مرحله دوم ،بهینهسازی شرایط برای رسیدن به بیشترین بهره-
وری و کمترین مصرف انرژی و بازیابی نیکل فلزی متراکم و

برای ساخت الکترولیت از نمک سولفات نیکل تجاری
( )NiSO4 .6H2Oبا خلوص بیش از  20 ،% 88گرم بر لیتر اسید
بوریک ( 20 ،)H3BO3گرم بر لیتر سولفات سدیم ( )Na2SO4و
 0/3گرم بر لیتر تیواوره ( ،)CH4N2Sتولید شرکت

MERK

آلمان ،سدیم هیدروکسید با خلوص بسیار باال (بیش از )88/89
بدون ناخالصی و نیکل هیدروکسید تجاری یا خلوص  88/87و
در حضور ناخالصی سدیم استفاده شد .کاتد و آند مورد استفاده
به ترتیب از جنس فوالد زنگ نزن  123Lو سرب در اندازههای
 300 mm×20 mm× 2mmبریده شدند.
آزمونهای الکترووینینگ در یک سلول الکترولیز مطابق شکل
( ،)3از جنس پلکسیگلس به حجم  500میلیلیتر انجام شد .در
این سلول بهجای استفاده از کیسه آندی و یا کاتدی ،از
دیافراگمهای قابی شکل در فواصل مابین آند و کاتد استفاده شد.
فاصله کاری آند و کاتد بهگونهای انتخاب شد که مقاومت مدار
حداقل باشد ،چرا که افزایش مقاومت منجر به افزایش مصرف
ویژه انرژی میشود .دیافراگم مورد استفاده در این سیستم از
جنس پلیاستر دوالیه بوده است .تراکم بیشتر دیافراگم موجب
کندتر شدن سرعت عبور یونهای هیدروژن به سمت کاتد
میشود .همچنین استفاده از این دیافراگم ارتفاع هیدرواستاتیکی
الزم جهت حرکت سیال از بخش کاتولیت به آنولیت را فراهم
میکند ] .[2الکترولیت با استفاده از پمپ پریستالتیک ساخت
شرکت توس نانو ایران ،بهصورت منظم و کنترل شده از درون
مخزن الکترولیت تازه ،به درون محفظه کاتولیت وارد شده و از
محفظههای آنولیت مجاور ،از طریق دریچههای تعبیه شده روی
جداره سلول ،بدون استفاده از تجهیزات خاص و با فشار سیال
خارج میشود و پس از تنظیم  pHتوسط هیدروکسید نیکل و
هیدروکسید سدیم در بازههای زمانی  35دقیقهای با فرض بازده
جریان  90درصد ،به منظور تنظیم اسیدیته محلول و جبران افت
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غلظت نیکل سیستم بهصورت محلول ،مجددا به درون مخزن اولیه

کدام عوامل اثرات معناداری بر متغیر پاسخ دارند .همچنین،

وارد میشود و این سیستم تا پایان انجام هر آزمون به طور پیوسته

طرحهای عاملی امکان اندازهگیری اثرات متقابل بین عوامل

ادامه پیدا میکند .جهت تنظیم دمای الکترولیت موجود در مخزن-

مختلف را فراهم میکنند .بدون استفاده از آزمایشهای عاملی،

ها و سلول الکترولیز ،از دستگاه هیتر-استیرر دیجیتال مدل

برخی از اثرات متقابل مهم ممکن است ناشناخته باقی بمانند و

 HPMT-700ساخت شرکت فرزانه آرمان ،مجهز به کنترلگر

بهینهسازی ممکن نباشد ،چرا که آگاهی نسبت به اثرات متقابل در

دیجیتال و حسگر دما جهت تنظیم دقیق دما و دور همزن مغناطیسی

بسیاری از موارد پیشنیاز بهینهسازی است ] .[31یکی از سادهترین

استفاده گردید ،بهطوریکه دمای مخزنها با دقت  ،±3و دمای

انواع طرحهای عاملی که در پژوهشهای تجربی مورد استفاده

سلول الکترولیز با دقت  ±1درجه سانتیگراد تنظیم شد .جریان

قرار میگیرد طرح عاملی کامل دو سطحی ( )2kاست .در این

ثابت با استفاده از منبع تغذیه  MEGATEK ،DCمدل MP-3005

طرح ،هر عامل در دو سطح پایین ( )-3و باال ( )+3تغییر میکند

با دقت  0/03آمپر تأمین شد .همچنین ولتاژ سلول با دقت 0/03

] .[37در پژوهش حاضر با بهرهگیری از ظرفیت طرح مذکور،

ولت توسط ولتمتر از ابتدا تا انتهای فرآیند اندازهگیری شد.

چهار عامل :دما ،سرعت جریان ویژه الکترولیت ،چگالی جریان و

جهت اندازهگیری اسیدیته در حین فرآیند الکترووینینگ و نیز

غلظت نیکل الکترولیت به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند

تنظیم  pHالکترولیت ،از دستگاه  pHمتر دیجیتال مدل SAT-401

تا تأثیر این عوامل و نیز اثرات متقابل آنها بر روی بازده جریان و

 Canawayساخت شرکت سبالن آزمای تهران استفاده شد .کاغذ

مصرف ویژه انرژی مشخص گردد .در جدول ( )3عوامل مورد

سنباده کاربید سیلیکون با مش  3200جهت آمادهسازی سطح

مطالعه و سطوح هر کدام معرفی شدهاند.

کاتد استفاده گردید .همچنین ترازوی  AND GF-600با دقت سه
رقم اعشار بهمنظور توزین کاتد بهکار برده شد و جرم کاتد قبل و
بعد از انجام آزمونها اندازهگیری شد.

جدول ( :)3سطوح و مقادیر متغیرهای آزمایش
سطح باال

سطح پایین

متغیر

15

55

)(mL/min
چگالی جریان )(A/dm2

1

3 /9

2

1

غلظت نیکل )(g/L

25

15

دما )(°C
سرعت جریان ویژه الکترولیت

در این پژوهش سایر متغیرها شامل زمان آزمایش pH ،اولیه
محلول ،ترکیب الکترولیت (بهجز غلظت نیکل) ،جنس آند و
کاتد ،و نیز فاصله بین آند و کاتد ثابت در نظر گرفته شد .نوع و
مقادیر افزودنیها و سایر شرایط ثابت بر اساس نتایج آزمایشهای
مقدماتی ] [39مطابق جدول ( )2اختیار شد.
شکل ( :)3تصویر شماتیک سلول الکترولیز

سرعت جریان ویژه الکترولیت ،از حاصل تقسیم سرعت جریان
الکترولیت به حجم سلول الکترووینینگ ( 500میلیلیتر) بهدست

 -2-2طراحی آزمایش

میآید .مزیت استفاده از سرعت جریان ویژه بهجای سرعت

طرحهای عاملی این امکان را میدهند تا بهطور همزمان اثرات چند

جریان ،استقالل از مقیاس سلول الکترووینینگ است.

عامل روی یک فرایند خاص مطالعه گردد و مشخص شود که
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بازیابی الکترولیتی نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار با الکترولیت در گردش
جدول ( :)2عوامل ثابت در آزمایشهای الکترووینینگ

همان طور که ماتریس طرح (جدول  )1نشان میدهد ،آزمونهای

مقدار

الکترووینینگ در یک بلوک شامل  31نقطه فاکتوریل ( )3-31و

عامل
غلظت اسید بوریک ()g/L

20

غلظت سدیم سولفات ()g/L

20

غلظت تیواوره ()g/L

0 /3

 pHاولیه

4 /7

زمان (دقیقه)

10

 5نقطه مرکزی ( )23-37تعریف و تصادفیسازی شد.

جدول ( :)1ماتریس طرح آزمایش و نتایج طرح عاملی کامل
مقادیر کدشده متغیرها
ترتیب

مقادیر واقعی متغیرها

ترتیب

استاندارد تصادفی

پاسخها
مصرف ویژه

غلظت

چگالی

سرعت

نیکل

جریان

جریان ویژه

)(g/L

)(A/dm2

)(1/h

)(°C

2

3 /9

15

(kWh/kg
)
1/82

97/10

3 /9

55

1/82

99/70

1
1
3 /9
3 /9
1
1
3 /9
3 /9
1
1
3 /9
3 /9
1
1
2 /4
2 /4
2 /4
2 /4
2 /4

15
55
15
55
15
55
15
55
15
55
15
55
15
55
45
45
45
45
45

1/01
1/18
1
2/70
2/91
1/33
2/81
1/28
2/30
2/20
1/33
1/10
2/30
2/01
1/31
1
1/71
1/30
1/30

82/10
84/98
83/39
81/12
81/35
84/10
98/30
84
81/32
87/10
85/07
89/40
85/70
89/50
84/12
84/57
85/57
84/10
84/89

3

9

-3

-3

-3

-3

25

2

35

-3

-3

-3

3

25

2

1
4
5
1
7
9
8
30
33
32
31
34
35
31
37
39
38
20
23

1
2
34
23
39
37
32
20
38
3
33
7
4
5
8
30
1
31
31

-3
-3
-3
-3
-3
-3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

-3
-3
3
3
3
3
-3
-3
-3
-3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

3
3
-3
-3
3
3
-3
-3
3
3
-3
-3
3
3
0
0
0
0
0

-3
3
-3
3
-3
3
-3
3
-3
3
-3
3
-3
3
0
0
0
0
0

25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10

2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2 /5
2 /5
2 /5
2 /5
2 /5

نقاط طرح عاملی

D

C

B

A

دما

انرژی

بازده
جریان
)(%

نقاط مرکزی

هدف از اضافه کردن نقطه مرکزی تکراری در وهله نخست امکان

بررسی کفایت مدل خطی برای مقاصد درونیابی و بهینهسازی

محاسبه خطای خالص و انجام تجزیه و تحلیلهای آماری ،و در

بوده است .دو متغیر پاسخ بازده جریان و مصرف ویژه انرژی به

وهله دوم بررسی معنادار بودن یا نبودن خمیدگی مدل به منظور

ترتیب طبق رابطه ( )4و ( )5محاسبه گردید.
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)

()4
()5

M×i×A×t
z×F

(CE (%) = m/

26.8×V

)SEC (kWh/kg) = (M/z)×0.01×(C.E

که در آن ) CE (%بازده جریان m ،جرم رسوب نیکل
بهدستآمده ( M ،)gجرم اتمی ) i ،)g/molدانسیته جریان اعمالی
( A ،)A/dm2سطح کاتد ( t ،)dm2زمان ( ثانیه) z ،ظرفیت
الکتریکی یون نیکل F ،ثابت فاراده SEC ،مصرف ویژه انرژی
(کیلووات ساعت بر کیلوگرم رسوب) ،و  Vولتاژ سیستم (ولت)
است.
گفتنی است که در این پژوهش ویژگیهای کیفی رسوب کاتدی
نیز در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است [ ،]38بهطوریکه در

بازده جریان در مدت  10دقیقه به ترتیب 97/10و  89/50و مصرف
ویژه انرژی ( )kWh/kgبه ترتیب  2/01و  1/82بهدست آمد .به
کمک نرمافزار  Minitab v.16از طریق آنالیز واریانس
( )ANOVAو محاسبه  ( p-valueجداول  5و )1منابع اثرگذار
(معنادار) در سطح معناداری  0/05تعیین و عبارات بیاثر به منظور
پاالیش از مدل حذف شد و مدل خطی پاالیش شده برای هر یک
از هر دو پاسخ در حالت کد شده مطابق زیر نتیجه شد.
–
()1
–

()7

CE (%) = 94.10 +1.24A +1.59B+1.6 C +1.46D
0.61AB – 1.13BC
SEC (kWh/kg) = 2.98 -0.33 B - 0.16C -0.3D
0.23BD +0.2CD

شرایط بهینه ،رسوب کاتدی براق ،یکپارچه ،بدون حفره و با

برای پذیرفتن نتایج آنالیز واریانس ،بررسی نمودارهای مقادیر

چسبندگی بسیار خوبی حاصل شد.

باقیمانده (تفاضل مقدار مشاهدهشده و پیشبینیشده مدل) به
منظور ارزیابی کفایت مدل ضروری است ] .[37مطابق جدول ()2

 -3نتایج و بحث
نتایج اندازهگیری دو متغیر پاسخ بازده جریان و مصرف ویژه
انرژی برای  23آزمایش طرح آماری به اجرا درآمده در جدول
( )1ارائه شده است .دقت و تکرارپذیری آزمونها برای هر یک
از دو پاسخ را میتوان از طریق بررسی نتایج مربوط به پنج نقطه
مرکز و محاسبه خطای مقدار میانگین ارزیابی کرد که محاسبات
مربوطه در جدول ( )4مشاهده میگردد.

نمودار توزیع باقیمانده برای پاسخ بازده جریان به خوبی نرمال
است ،که این شرط صحت مدل میباشد .همانگونه که نمودار
باقیماندهها در برابر ترتیب تصادفی نشان میدهد ،توزیع باقی-
ماندهها بهصورت تصادفی است .همچنین نمودار توزیع احتمال
نرمال ،نشاندهنده نرمال بودن آنها است که شرط بسیار مهم برای
کفایت مدل است .ضرایب تشخیص کلی ( )R-Sqو تعدیلشده
( )Adj R-Sqبرای این مدل به ترتیب  0/8215و  0/9921بهدست

جدول ( :)4اطالعات آماری مربوط به نقاط مرکزی تکرار شده آزمایش طرح

آمد که این مقادیر در مجموع بیانگر قابل قبول بودن بستگی بیان

عاملی کامل

شده توسط مدلها است .همچنین شاخص عدمبرازش (Lack-of-

ویژگی

مصرف ویژه انرژی
()kWh/kg

بازده جریان ()%

میانگین

1/22

84/93

انحراف معیار

0/28

0/48

خطای مقدار میانگین

0/31

0/22

خطای استاندارد نسبی

4 /0

2 /8

1/22 ± 0/31

84/93 ± 0/22

 )Fitبا احتمال  pمساوی  0/05معنادار شناخته نشده است .بنابراین،
این مدل به دالیل پیشگفته از کفایت الزم برخوردار است.
همچنین شکل ( )1نمودارهای مختلف توزیع مقادیر باقیمانده
مدل برای پاسخ مصرف ویژه انرژی را نشان میدهد .مشخص
است که توزیع باقیماندهها بهصورت تصادفی است و نمودار
توزیع احتمال نرمال ،نشاندهنده نرمال بودن آنها است .ضرایب
تشخیص کلی ( )R-Sqو تعدیلشده ( )Adj R-Sqبرای این مدل

 -3-1آنالیز واریانس

به ترتیب  0/9541و  0/7758بوده و شاخص عدمبرازش (Lack-

نتایج به دست آمده در جدول ( )1نشان میدهد که کمینه و بیشینه

 )of-Fitبا احتمال  pمساوی  0/15معنادار شناخته نشده است.

بازیابی الکترولیتی نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار با الکترولیت در گردش
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بنابراین ،این مدل نیز از کفایت الزم برخوردار میباشد .عالوه بر

جریان ویژه الکترولیت ،چگالی جریان و غلظت نیکل الکترولیت،

اینها ،از مالحظه درجه احتمال  0/201و  0/309برای عامل انحناء

اثر معناداری بر مصرف ویژه انرژی دارد و همچنین اثر دوتایی

در جدول آنالیز واریانس دو مدل نتیجه میشود که عامل انحناء

سرعت جریان ویژه-غلظت نیکل و چگالیجریان-غلظت نیکل

معنادار نیست ،یعنی مدل خطی برای اهداف برونیابی و

روی این پاسخ مؤثر شناخته شده است.

بهینهسازی از قابلیت الزم برخوردار است و به طراحی
آزمایشهای رویه پاسخ نیازی نیست.

شکل ( :)1نمودارهای مختلف باقیمانده استاندارد شده برای مدل خطی
مصرف ویژه انرژی
شکل( :)2نمودارهای مختلف باقیمانده استاندارد شده برای مدل خطی پاسخ
بازده جریان

 -3-2اثرات اصلی
 -1-2-3پاسخ بازده جریان

از نتایج جدول آنالیز واریانس (جداول 5و )1مشخص است که

با نگاه به ضرایب عبارات مدل کد شده در معادله ( )1میتوان

تمامی متغیرهای اصلی اثر معناداری بر روی بازده جریان دارند.

بزرگی نسبی اثرات را تشخیص داد .جهت بررسی نحوه اثرگذاری

همچنین تأثیر دو عامل متقابل دما-سرعت جریان ویژه الکترولیت

عوامل متغیر بر فرآیند ،از نمودارهای اثرات اصلی میتوان کمک

و سرعت جریان ویژه الکترولیت-چگالی جریان معنادار است.

گرفت .شکل ( )4نمودار اثرات اصلی را برای پاسخ بازده جریان

همچنین با توجه به نتایج آنالیز واریانس ،مشخص است که سرعت

نشان میدهد .مشاهده میشود که تأثیر تمامی متغیرها بر بازده
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جریان افزایشی است.

شکل ( :)4نمودار اثرات تکی بر بازده جریان

در مورد تأثیر دما میتوان گفت که با افزایش دما ،سینتیک

نتیجه مقدار بیشتری نیکل روی کاتد احیا میشود ] .[20در مورد

واکنش احیای نیکل بر روی کاتد بهبود یافته است و همچنین به

اثر غلظت نیکل باید گفت که در غلظتهای پایین نیکل ،یون

علت افزایش تحرک یونها ،نفوذ آنها در الیه مرزی واکنش

هیدروژن به علت کم بودن پتانسیل اضافی راحتتر روی کاتد

سریعتر انجام میشود ] [8 ،7و در نتیجه امکان احیای یونهای

احیا میشود .همچنین تأثیر مثبت افزایش غلظت نیکل بر روی

نیکل فلزی روی کاتد افزایش پیدا میکند .به نظر میرسد که

بازده جریان به دلیل بهبود شرایط سینتیکی احیای نیکل در مقایسه

افزایش بیشتر دما (بیش از  55درجه سانتیگراد ] )[20عالوه بر

با هیدروژن در غلظتهای باالتر است .به عبارت دیگر ،اکتیویته

کاهش پتانسیل اضافی هیدروژن که موجب کاهش بازده جریان

نیکل نسبت به هیدروژن در غلظتهای باالتر بیشتر شده و شرایط

میشود ] ،[22-23به شکلگیری نیکل بهصورت هیدروکسیدی

رقابت برای احیا شدن ،به نفع نیکل تغییر میکند .در مورد اثر

روی کاتد منجر شود ] [21که این امر مانع احیای یون نیکل و در

چگالی جریان ،نرخ رسوبگذاری نیکل به دلیل افزایش جریان

نهایت منجر به افت بازده جریان میگردد ] .[24در خصوص تأثیر

اعمالی در شرایط ثابت افزایش یافته است .در شرایط مورد

مثبت سرعت جریان ویژه الکترولیت در نتایج بهدستآمده ،این
اثر افزایشی را میتوان به به افزایش تالطم نسبی در سلول مرتبط
دانست که به این ترتیب ،انتقال جرم راحتتر انجام شده و در

آزمایش در این پژوهش ،نرخ ترسیب نیکل از نرخ احیای
هیدروژن بیشتر بوده و سینتیک احیای هیدروژن کندتر است که
دلیل آن به بیشتر بودن پالریزاسیون هیدروژن در جریانهای باالتر
مربوط میشود.

بازیابی الکترولیتی نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار با الکترولیت در گردش
جدول ( :)5تحلیل واریانس برای مدل پاالیش شده بازده جریان
مجموع

درجه

آماره

درجه

مربعات

آزادی

F

احتمال p

مدل

340/355

4

12/11

0/00

A

24/479

3

22/78

0/00

B

40/108

3

17/93

0/00

C

40/882

3

19/37

0/00

D

14/071

3

13/71

0/00

A×B

5/843

3

5/51

0/015

B×C

20/544

3

38/31

0/003

انحناء

3/988

3

3/77

0/201

باقیمانده

31/813

31

-

-

عدم برازش

31/031

8

1/30

0/05

خطای خالص

0/849

4

-

-

عامل

R-Sq.(Adj.) = 99/21%
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 -2-2-3پاسخ مصرف ویژه انرژی

شکل ( )5نمودار اثرات اصلی هرکدام از متغیرها را بر مصرف
ویژه انرژی نشان میدهد.

R-Sq.= 82/15 %

جدول ( :)1تحلیل واریانس برای مدل پاالیش شده مصرف ویژه انرژی
عامل

مجموع

درجه

مربعات

آزادی

آماره F

درجه
احتمال p

مدل

1/799

4

31/32

0/00

A

0/3112

3

3/94

0/389

B

3/7198

3

24/48

0/00

C

0/4225

3

5/95

0/013

D

3/4143

3

20/27

0/003

این نمودار بیانگر تأثیر کاهشی عوامل اثرگذار بر روی مصرف

B×D

0/9414

3

33/72

0/005

ویژه انرژی است .در مورد تأثیر چگالیجریان مشاهده میشود که

C×D

0/1513

3

8/09

0/030

با افزایش این عامل ،تا باالترین سطح ،بیشترین میزان رسوب

انحناء

0/2359

3

2/88

0/309

گذاری یون نیکل بر روی کاتد اتفاق افتاده است و باعث شده

باقیمانده

0/8198

31

-

-

است که بازده جریان افزایش و مصرف ویژه انرژی کاهش

عدم برازش

0/5890

8

0/79

0/154

پیداکند .از طرف دیگر الکترولیت در گردش به تثبیت ولتاژ سلول

خطای خالص

0/1408

4

-

-

الکترولیز کمک کرده است .به این دلیل افزایش چگالی جریان تا

R-Sq.(Adj.)= 77/58%

R-Sq.= 95/41 %

شکل ( :)5نمودار اثرات تکی بر مصرف ویژه انرژی

 1آمپر بر دسیمتر مربع منجر به کاهش مصرف ویژه انرژی شده
است .در رابطه با تأثیر کاهشی سرعت جریان ویژه الکترولیت بر
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مصرف ویژه انرژی ،به نظر میرسد به دلیل افزایش سرعت جریان

انجام واکنش احیا میشود .در واقع در سطح پایین سرعت جریان

ویژه و درنتیجه حضور بیشتر و مداوم یونهای نیکل افت غلظت

ویژه الکترولیت ،کاهش دما اثر بیشتری روی حرکت یونها دارد،

جبران شده و موجب کاهش ولتاژ سیستم و درنهایت باعث کاهش

و عمالً با افزایش سرعت جریان الکترولیت ،این افت دربازده

مصرف ویژه انرژی شده است .باالرفتن غلظت نیکل موجب

جریان به دلیل باال رفتن جریان فیزیکی سیال کاهش پیدا میکند.

افزایش اکتیویته نیکل شده ] [7و شرایط احیاء یون نیکل در رقابت
با احیای یون هیدروژن به نفع نیکل تغییر کرده است ،که موجب
افزایش بازده جریان و همچنین افزایش هدایت الکتریکی
الکترولیت(کاهش ولتاژ سیستم) گردیده و به تبع آن مصرف ویژه
انرژی کاهش پیدا کرده است.

 -3-3-2اثر متقابل سرعت جریان ویژه الکترولیت و چگالی
جریان

از بررسی شکل ( )1و ضریب مربوط به اثر متقابل سرعت ویژه
الکترولیت و چگالی جریان در رابطه ( )1مشاهده میشود که این
عامل تأثیر کاهشی بر بازده جریان دارد .مشخص است که در

 -3-3اثرات متقابل برای پاسخ بازده جریان

سطح پایین چگالی جریان ،کاهش سرعت جریان الکترولیت

 -3-3-1اثر متقابل دما و سرعت جریان ویژه الکترولیت

ورودی ،موجب کاهش حدود  5درصدی بازده جریان شده است.

با توجه به رابطه ( )1و شکل ( ،)1مشخص است که اثر دوتایی این

دلیل این اتفاق آن است که در سطح پایین جریان اعمالی ،نرخ

عوامل بر روی بازده جریان کاهشی است.

رسوبگذاری نیکل کاهش یافته و افت بیشتر سرعت جریان
الکترولیت به علت کاهش جابجایی یونها تأثیر بیشتری بر کاهش
احیای یونهای نیکل بر روی کاتد دارد و منجر به کاهش
قابلتوجه بازده جریان میشود.
 -3-4-2اثر متقابل چگالی جریان و غلظت

در مورد این اثر نیز مشاهده میشود که در هر دو سطح چگالی
جریان ،افزایش غلظت موجب کاهش مصرف ویژه انرژی شده
است ،که دلیل آن همان افزایش هدایت الکترولیت و درنتیجه
کاهش مقاومت و کاهش مصرف ویژه انرژی است .اما مشاهده
میشود که با افزایش چگالی جریان ،از اثر کاهشی افزایش غلظت
نیکل بر مصرف انرژی کاسته شده است که این مربوط به افزایش
قابلمالحظه بازده جریان به واسطه افزایش نرخ رسوب گذاری
نیکل در اثر باال رفتن چگالی جریان است.
 -4-3اثرات متقابل برای پاسخ مصرف ویژه انرژی
 -3-4-1اثر متقابل سرعت جریان ویژه الکترولیت و غلظت
شکل( :)1نمودار اثرات متقابل دوتایی عوامل مورد مطالعه بر بازده جریان

نیکل

زمانی که سرعت جریان ویژه الکترولیت در سطح پایین قرار دارد،

تأثیر عامل متقابل سرعت جریان ویژه و غلظت نیکل همان طور

تأثیر کاهش دما بر روی کاهش بازده جریان شدیدتر است ،چرا

که در رابطه ( )7مشاهده شد کاهشی است .مطابق شکل (،)7

که باعث کند شدن سرعت حرکت یونها و نیز کند شدن سرعت

افزایش غلظت درسطح باالی سرعت جریان ویژه الکترولیت اثر

بازیابی الکترولیتی نیکل از محلولهای سولفاتی کمعیار با الکترولیت در گردش
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کاهشی بیشتری بر مصرف ویژه انرژی گذاشته است که ناشی از

که مالحظه میگردد ،نتایج عملی به مقادیر پیشبینیشده شده

افزایش هدایت الکتریکی الکترولیت و کاهش ولتاژ سیستم و در

توسط مدل بسیار نزدیک است که نشاندهنده قابلیت پیشبینی

عین حال افزایش بازده جریان بهواسطه بهبود شرایط احیای یون

باالی مدلها است.

نیکل در این شرایط است.
جدول ( :)7مطلوبیتهای مورد نظر برای بهینهسازی پاسخها

دما
سرعت جریان
ویژه

متغیرها

پاسخها

هدف

مرز پایین

مرز باال

در محدوده

15

55

در محدوده

3 /9

1

چگالی جریان

در محدوده

2

1

غلظت نیکل

در محدوده

20

10

بازده جریان

بیشینه

97

300

کمینه

2/01

1/82

مصرف ویژه
انرژی

جدول ( :)9شرایط بهینه پیشبینی شده مدل
سرعت
دما

جریان ویژه

)(°C

الکترولیت
()1/h
1

55

چگالی

غلظت

بازده

مصرف

جریان

نیکل

()A/dm2

جریان

ویژه انرژی

()g/L

)(%

kWh/kg

1

10

81/78

2/50

جدول ( :)8نتایج عملی در شرایط بهینه پیشنهادی مدل
شکل ( :)7نمودار اثرات متقابل عوامل موردمطالعه بر مصرف ویژه انرژی

شماره آزمایش

)CE (%

)SEC (kWh/kg

 -5-3بهینهسازی فرایند

3

81/49

2/54

به منظور بهینه کردن شرایط و دست یافتن به بیشترین بازده جریان

2

81/28

2/57

و حداقل مقدار مصرف ویژه انرژی برای الکترووینینگ پیوسته به

1

81/53

2/52

مدت  10دقیقه ،بهینهسازی به کمک تابع مطلوبیت توسط نرمافزار
 Minitab v.16انجام شد .مطلوبیتها برای این هدف در جدول
( )7و شرایط بهینه در جدول ( )9ارائه شده است .در نهایت سه
آزمایش بهمنظور اعتبارسنجی شرایط پیشبینی شده صورت
گرفت که نتایج آن در جدول ( )8آورده شده است .همانگونه

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش الکترووینینگ نیکل از محلولهای کمعیار
سولفاتی به صورت پیوسته ،با استفاده از سلول دیافراگمدار در
مقیاس آزمایشگاهی بررسی و شرایط تولید نیکل فلزی با بیشترین
بهرهوری و در عین حال با کمترین مصرف انرژی بهینهسازی
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Abstract
Significant amounts of nickel products used in different chemical industries and various applications
leave them a valuable source of nickel at the end-of-life. Production of nickel from secondary sources
is generally performed through hydro-electrometallurgical methods. The resulting solutions from
treatment of secondary nickeliferous resources are generally of low Ni concentration and electro
winning of them is challenging, particularly since Ni concentration in commercial operations is usually
more than 80 g/L. In this paper, the continuous electro winning of nickel from dilute sulfate solutions
has been investigated. The effects of four variables of temperature, specific flow rate of electrolyte,
current density, and nickel concentration on current efficiency and specific energy consumption were
studied by a two-level full factorial design. From the statistical analysis of the results, it was found that
current efficiency increases by rising all variables, while specific energy consumption decreases with
specific flow rate of electrolyte, current density, and nickel concentration. By using the obtained
statistical models, the optimum conditions to achieve a nickel deposit with high current efficiency as
well as lowest energy consumption are determined to be 55 °C of temperature, 3 A/dm2 of current
density, 3 h−1 of electrolyte specific flow rate, and 30 g/L of nickel concentration.
Keywords: Nickel Recovery, Continuous Electro winning, Diaphragm Cell, Full Factorial Design.
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