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 دستگاه الکترودیالیزنکات مهم در طراحی و خرید 

 

A.  برخی از دستگاه های الکترودیالیز شامل الکترودها و غشاهای افقی و برخی دیگر به صورت عمودی

 می باشند.

B. .غشاهای نازک دارای مقاومت کمتر ولی راندمان بیشتر می باشند 

C. یون زدایی شده و یا برای آب غلیظ می باشند. توری های پلیمری دارای فضایی برای عبور آب 

D. .فضایی برای عبور محلول شستشو به منظور جرم زدایی الکترودها در نظر گرفته می شود 

E.  سیستم کمتر و راندمان آن بیشتر هرچه مقاومت الکتریکی سل کمتر باشد، مصرف انرژی الکتریکی

 می گردد.

F. ه سل های یک مدول کمتر باشد، مقاومت الکتریکی آن کمتر و در نتیجه راندمان افزوده هرچه فاصل

 می شود.

G. .هرچه پایداری مکانیکی، شیمیایی و حرارتی سل ها بیشتر باشد، راندمان سیستم بیشتر می شود 

H. درون از ها ونیکات از یدرصد گرید عبارت به ستین% 011 ها ونی یبرا غشاها نشیگز بیضر 

 بیضر هرچه حالت نیا در. کنند یم عبور یونیکات یغشا از ها ونیآن از یدرصد ای و یونیآن یغشا

 .است شتریب آن راندمان و تر مناسب سل باشد، شتریب نشیگز

I. باشد ریز یایمزا یدارا یستیبا جداکننده: 

 یکیالکتر مقاومت کاهش منظور به کم ضخامت .0

 هم اندازه بودن ابعاد سل .2

 د یکنواختیوجو .3

 باال بودن جریان های آب عبوری به منظور کم بودن پالریزاسیون .4

 ایجاد یکنواخت جریان عبوری .5

 ایجاد افت فشار کمتر .6

J. مقاومت یکم زانیم به نیبنابرا باشند، یم متر یلیم 0.5 تا 0 نیب یتجارت یها جداکننده ضخامت 

 .کاهند یم انیجر فشار افت از یول کنند یم جادیا یکیالکتر

K. مدول اندازه یکیزیف یها تیمحدود (Stack Size )بودن کم و الیس انیجر کنواختی عیتوز یبرا 

 .دارد وجود فشار افت
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L. غشا سطح از مربع متر هر یبرا آمپر 011 یال 01 نیب معمول طور به یکیالکتر انیجر تهیدانس 

 و معلوم مشخصات با آب ینیمع مقدار دیتول یبرا انیجر کمتر تهیدانس است یهیبد. باشد یم

 .است تر مناسب کسانی

M. کاهش را ها ونی نفوذ ییتوانا و گردد یم غشاها تیفعال کاهش سبب الکترودها یگرفتگ جرم 

 .دهد یم

N. باشد یم مربع متر یسانت 211 ها آن سطح و متر یلیم 1.5 یال 1.04 استاندارد یها پرده ضخامت. 

O. دارند وجود ژهیو یکاربردها یبرا متر یلیم 0 ضخامت با یغشاها. 

P. ندینما جادیا محصول در یآلودگ دینبا ییغذا مواد ای و یداروساز در استفاده مورد یها مدول. 

Q. با هرکدام شده، ظیغل آب کل و شده ییزدا ونی آب کل که رندیگ یم قرار یا وهیش به ها جداکننده 

 .شوند خارج دستگاه از انیجر کی

R. هستند مجزا ظیغل آب و شده ییزدا ونی آب از الکترودها اطراف آب انیجر. 

S. از عبارتند که شوند یم دیتول جداکننده صفحه نوع دو: 

 (Sheet Flow Spacer) یا صفحه جداکننده .0

 (Tortuous Path Sheet Flow Spacer) ارداریش یا صفحه جداکننده .2

T. که باشد یم هیثان بر متر یسانت 051 یال 51 ارداریش یا صفحه یها جداکننده در آب سرعت 

 .گردد یم غشا ونیزاسیپالر کاهش موجب

U. صفحه دو جداکننده کی ساخت در. شوند یم ساخته سبک لنیات یپل از جداکننده صفحات معموال 

 .دهند یم لیتشک را انیجر عبور اریش و رندیگ یم قرار گریکدی یرو یکیپالست
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