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بر  یمبتن یهایبا فناور ونی یحذف انتخاب

 (CDI) یخازن ونیزاسیونید

 1زاده محمد سجاد واعظ 

دانشکده نفت ، دانشگاه نفت اهواز ، اهواز،  .1

 sajjadvaezzadeh77@gmail.com،رانیا

 :دهیچک

 هدف یها ونییباعث حذف انتخاب یجهان یو آلودگ نیریآب ش دیشد کمبود

د. شو یمنابع م یابیآب و باز هیتصف یبرا یادیز تیاهم یدارا یاز محلول ها

 دانیعمال مباردار را از آب با ا یها و مولکول ها ونی( CDI) یخازن ونیزاسیونیید

 مصرف لیکند و به دل یاعمال شده کم در سراسر الکترودها حذف م یکیالکتر

د اربرک نهیرا به خود جلب کرده است. زم یادیآن توجه ز یداریکمتر و پا یانرژ

ز ا یکل ینما کیمقاله، ما  نیاست.در ا افتهیآن در چند سال گذشته گسترش 

 نیمقاله همچن نی. امیکنیگزارش م CDIدر  ونییحذف انتخاب یفعل تیوضع

 یباینرم کردن آب، حذف و باز ،ییاز جمله نمک زدا ،یانتخاب CDIچشم انداز 

را مورد  ونیحذف  جیار یها کیتکن ریو سا ،یحذف مواد مغذ ن،یفلزات سنگ

را نشان  CDIیفناور یاجرا ،یبررس نیاز ا اصلح نشیدهد. ب یبحث قرار م

 .دهدیم

 

نمک   -مواد الکترود -یانتخاب ونیحذف  -یخازن ونیزاسیونید: دواژهیکل

 نیفلزات سنگ  -ییزدا

 مقدمه

 ییایمیبر الکتروش یمبتن یفناور کی( CDI) یخازن ونیزاسیونیید

توجه  ستیز طیکارآمد و دوستدار مح یانرژ یایمزا لیبه دل راًیاست که اخ

به CDIدر مورد  هیاول قاتی[. تحق1،2را به خود جلب کرده است ] یادیز

[ 4[ و آرنولد و همکاران. ]3گردد. بلر و همکاران ] یبرم 1960اواخر دهه 

 یساز یرمعدنیآب نمک کرد که در آن زمان غ ییشروع به مطالعه نمک زدا

[ 5، کادل و همکاران. ]1966آب نام گرفت. در سال  ییایمیالکتروش

 انیجر یهادر دستگاه ییزدانمک یرا با پودر کربن فعال برا ییالکترودها

کرد. تا دو دهه  ی( را معرفCDI) یخازن ونیزاسیونیساخت و مفهوم 
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که منجر  دادیرا نشان م یتصاعد شیافزاCDIبه  کیعالقه آکادم شته،گذ

 [.6العاده شد ]فوق یهاشرفتیپبه 

 یم ونیشامل دو مرحله جذب و دفع است که به حذف CDIندیفرآ

لت و 5/1کوچک )معموالً کمتر از  یکیالکتر لیرسد. پس از اعمال پتانس

ود در موج باردار یدو الکترود، گونه ها نیآب( ب زیاز الکترول یریجلوگ یبرا

 دیشده تول نیریشوند و آب شیمواد الکترود متخلخل جذب م یآب بر رو

 تیصورت است که پس از اشباع شدن ظرف نیدفع به ا ندیکنند. فرآ یم

 یهاونیو  شوندیمعکوس م ایجذب مواد الکترود، دو الکترود اتصال کوتاه 

ع .جذب و دفکنندیم دیآب نمک تول انیجر کیو  شوندیجذب شده آزاد م

 مسیخازن در نظر گرفت و مکانتوان به عنوان شارژ و دشارژ یرا م ونی

( EDL) یکیالکتر هیتوان با مدل دو ال یالکترود را م یرو ونیجذب 

حذف  باردار را از آب یهر موجود تواندیمCDI،ی[. در تئور7داد ] حیتوض

، CDIندیفرآغلبه بر کمبود شارژ و دشارژ مکرر در طول  ی[. برا8کند ]

رود شد که از الکت شنهادی( پFCDI) انیالکترود جر یخازن ونیزاسیونیید

 ازین . همانطور کهکندیاستفاده م ونیبه حذف مداوم  یابیدست یروان برا

 ابد،ییم شیدر مناطق مختلف افزا ونیدر حذف  یفن

توسعه  رهیو غMCDI ،FCDI ،HCDIاز جمله  یشتریبCDIیکربندیپ

 [.9] ابدییم

مورد  ییزدانمک نهیبار در زم نیاول یبراCDIیاز منظر کاربرد، فناور

 نیتردوارکنندهیاز ام یکیاستفاده قرار گرفت و در حال حاضر به عنوان 

 یفناور یهایبر کاست تواندیم رایز شود،یدر نظر گرفته م کردهایرو

به کند غل ییرسوب غشا ایباال و/ یانرژ یمانند تقاضا ،یسنت ییزدانمک

 حذف یآب برا هیفمختلف تص یهانهیدر زمCDIسپس، کاربرد . [10،11]

گسترش  یسخت یهاونیو  نیمانند فلزات سنگ شدهزهیونییهاندهیآال

حذف  ، مانند نرم کردن آب،CDIاز  یکاربرد گسترده ا ری.مطالعات اخافتی

را  ونیحذف آن جیرا یها کیتکن گریو د ،یو مواد مغذ نیفلزات سنگ

نند مختلف ما عیتواند فاضالب صنایمCDIاند. به عنوان مثال، گزارش کرده

ا مختلف ر نیفلزات سنگ یها ونییچاپ حاو یو مدارها ،یمعدن، متالورژ

کننده آب حذف کند. نرم نهیرا در زم2Mg+و  2Ca+تواندیمCDIکند.  هیفتص

CDIاز حد  شیب یغلظت ها یرا که حاو ینیرزمیز یتواند آب هایم

 کند. هیهستند، تصف دیو فلورا تراتین

به سرعت در حال توسعه و CDIشرفتهیپ قاتیدر حال حاضر، تحق

 یابیباز یبرا دیبالقوه جد یهامرسوم به برنامه یهانهیتکامل فراتر از زم
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 یها ونیکه انواع  تیواقع نیاست. با توجه به اCDIیفناور قیمنابع از طر

 یکیبه  یمتفاوت است، حذف انتخاب اریمختلف بس یموجود در فاضالب ها

شده است. اگر  لیتبد ندهیدر آCDIیکاربردها یدهاکارکر نیتر یاتیاز ح

CDIشتریآن ب یکاربرد یهانهیزم ابد،یدست  هاونییبتواند به حذف انتخاب 

 به دست آورد. توانیرا م یبهتر یطیمحستیز یایو مزا ابدییگسترش م

فاده هدف با است یهاونییجامع از حذف انتخاب یبررس کیمقاله  نیا

 تیضعو و یانتخاب سمی. مکانکندیرا ارائه مCDIبر  یمبتن یهایاز فناور

 یارائه جهات ممکن برا یبرا یمختلف انتخاب یها ونیجذب  یفعل

 .ردیگیمورد بحث قرار مCDIیدر مورد فناور یبعد قاتیتحق

 ونینشیمؤثر بر گز یعوامل اصل

 :شوندیحذف م یها به طور انتخابونی،یونییهایژگیو

هنوز به طور واضح  یونیچند  یهامحلولدر CDIونییریپذنشیگز

 یلبر توا یونیو بار  دراتهیمانند شعاع ه یونیمشخص نشده است. خواص 

 [.12] گذاردیم ریتاثCDIمختلف توسط  یهاونیحذف 

تر کوچک دراتهیبا شعاع ه یهاونیگزارش شده است که  یبه طور کل

ثرتر حذف به طور مؤEDLیهمپوشان لیدلبه توانیباالتر را م یهاتیو ظرف

 یذب الکترودهاالکتروج ی[ رفتارها16و همکاران ] چی[. گابل15-13کرد ]

گزارش  مختلف مورد مطالعه قرار دادند و یهاآئروژل کربن را در محلول

تک  یهاونیاست و  یونیدراتهیبر اساس شعاع ه ونیکردند که انتخاب 

با  یتیچند ظرف یهاونیبا  سهیتر در مقاکوچک دراتهیبا شعاع ه یتیظرف

 یبر رو تطالعاحال، م نی. با اشوندیحذف م حاًیتر ترجبزرگ دراتهیشعاع ه

 جیاوقات نتا یگاه یونیچند  یهاستمیبا استفاده از سCDIقاتیتحق

 .دهندیرا ارائه م یمتناقض

از  حاًیترج یتیچند ظرف یهاونی[ گزارش داد که 17گائو و همکاران ]

3Fe+ <+: ریز بیالکتروجذب به ترت یهاتی)ظرف شوندیجذب م یمحلول آب

> Na+2> Zn+2Cuدر سطح  یتر به راحتبا بار بزرگ یهاونیکات رای(، ز

با بار  یهاونیکات یبرا شوند.جذب می یکیالکتر دانیم ریالکترود تحت تأث

 یدارند، به طور مؤثرتر یترکوچک دراتهیکه شعاع ه ییهاونیکات کسان،ی

 رای(، زZn+2Cu <2+: ریز بیالکتروجذب به ترت یهاتی)ظرف شوندیجذب م

 تر از منافذ عبور کنند.راحت توانندیتر مکوچک یهاونیکات

[ مشاهده کرد که نرخ الکتروجذب رابطه 18و همکاران ] یل نگیانتی

دهد. منظور از نرخ الکترو جذب یرا نشان م یونیدراتهیمعکوس با شعاع ه

[ به 19محمد موساد و همکاران ]. Mg+ 2> Ca+> Na +K <2+به دنبال 
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 ازها  ونیکات یریپذ نشیکرد که گز افتیکه گائو در دیرس یا جهیهمان نت

 کند.یم یرویپNa+ 2> Mg+ 2> Ca+ 3Fe <+بیترت

کرد و  یکربن را بررس روژلیا ونییریپذ نشی[ گز20خو و همکاران ]

جذب شده توسط آئروژل کربن )بر حسب  یهاونیزانیگزارش کرد که م

mol/g3.6 بیشده به ترت دیآب تول هیآئروژل( در تصف) > Br (5-10×7.7Cl (

)6-10× 2.6I () > 6-10×آنها،  هاست. در مطالع افتهیشیافزاهاونیآن یبرا

 یونیدراتهینسبت به شعاع ه ونیدر جذب  یغلظت خوراک نقش مهمتر

 هاونیجذب آن تی[ گزارش داد که ظرف21و همکاران ] نگییکرد. یم فایا

 کند.یم یرویمشابه پ هیمحلول اول یهادر غلظت Br>Clبیاز ترت

تر جذب راحت شتریبا بار ب یهاونیاست که  یمعن نیبه ا نیا

کامل  به طور یریپذ نشیدارند، گز یکسانیکه بار  ییها ونیی. براشوندیم

 وابسته بود. دراتهیبه شعاع ه

 یاتیعمل یپارامترها
 ولتاژ اعمال شده

 موجود یها ونیاست که  یمحرکه ا یروی، ولتاژ نCDIبر اساس اصل 

دهد و باعث یمهاجرت از محلول به سطح الکترود سوق م یدر محلول را برا

 قرار ریجذب را تحت تاث تیو ظرف ییشود که آنها راندمان نمک زدایم

 یحذف غلظت ها یرا براCDIستمیس کی[ 22دهند. تانگ و همکاران ]

که هر چه ولتاژ  افتیکرد و در فیتوصNaClیدر حضور محتواF-نییپا

ر است. در پساب کمت دیفلورا ونیولت( باالتر باشد، غلظت  2/1اعمال شده )

و د یکیکه عملکرد خازن الکتر افتندی[ در23هوانگ و همکاران ] ونیشو 

. دیبود بخش( بهولت 2/1تاژ باالتر )توان در ول یرا م یکربن یالکترودها هیال

ابل گرم بر گرم بود که به طور قیلیم 2/50،1/2در ولتاژ 2Cu+حذف  تیظرف

ران و همکا میگرم بر گرم( بود. کیلیم 50/1ولت ) 0/0باالتر از  یتوجه

لتاژ و شیتواند با افزا یمCDIکینشان داد که راندمان شارژ  نی[ همچن24]

 .ابدیبهبود  هیتخل

 تریقو کیالکترواستات یرویباشد، ن شتریهر چه ولتاژ ب ،ینظر تئوراز 

 یهاواکنش رایز شود،یولت کنترل م5/1کمتر از CDIیاست، اما ولتاژ اعمال

ولت  23/1که ولتاژ از  دهدیرخ م یآب زمان زیمانند الکترول ییفرادا یجانب

 ونیهاجرت ممکن است م روهاین یقو کیشود. به عالوه، الکترواستات شتریب

هدف  یها ونییبرا یریانتخاب پذ نیکنند، بنابرا تیها را با تحرک باال هدا

 یچگال شی[ گزارش کردند که افزا25وانگ و همکاران ] یرا کاهش دهند. ل
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را کاهش دهد. الزم به ذکر است که با توجه  یونیتواند انتخاب  یم انیجر

 مبادله وجود دارد. کیف،حذ زانیو م یانتخاب نیب ،یقبل اتیبه ادب

 محلول انینرخ جر
 یهاونیشودیتر باعث ممحلول بزرگ انیسرعت جر ،یبه طور کل

 جذب الکترود تیاساس، ظرف نیبه سطح الکترود برسند و بر ا یشتریب

باشد،  ادیاز حد ز شیب انی. اگر سرعت جررسدیبه حالت اشباع م ترعیسر

 تیرفظ جهیو در نت ستین یمحلول کاف یهاونیسطح الکترود و  نیتماس ب

محلول  یباگر د ن،ی. عالوه بر اابدییکاهش م ییزدانمک ندمانجذب و را

 شوک وشود. اولگا پاستو یم یزمان و انرژ شتریکم باشد، منجر به مصرف ب

 شیبا افزا ییایمی[ گزارش داد که کاهش جذب الکتروش26همکاران ]

داخل  یمحلول به زمان تماس کم محلول با الکترودها انیسرعت جر

CDIدایرا پ یمشابه دهی[ پد27و همکاران ] سکنزیشود. ها ینسبت داده م 

در  دهدیم شیباال راندمان بار را افزا انیکرد که گزارش داد سرعت جر

 .شودیکمتر م ونییکه در همان زمان منجر به حذف کل یحال

 حذف به یابیدست یمحلول برا انیز نرخ جرهنگام استفاده ا ن،یبنابرا

رفته ظر گدر ن یو مصرف انرژ ونیزاسیونییبازده د نیمبادله ب دیبا ،یانتخاب

دازه ان شیبا افزا توانیباال را م انینرخ جر یشود. به طور معمول، اثر منف

 ،یلبه حداقل رساند. به طور ک ،یکیزیف اسیمق شیافزا قیاز طرCDIواحد 

 [.28ها دارد ] ونیها و کات ونیبر انتخاب آن یاثر جزئ کیانیسرعت جر
pH 

. ردیگ یمحلول قرار مpHریبه شدت تحت تأث ونیزاسیونیتعادل 

به  تعلق دارند فیضع یهاتیکه به الکترول ییهاونییاشکال مولکول

pHکه  یمثال، هنگام یدارد. برا یمحلول بستگPHبت محلول باالتر از ثا

  F-،(  = 3.2HFpKa) ,است  کیدروفلوئوریه دی( اسpKa) دیاس کیتفک

 [.29] استگونه غالب 

 ی[ اثر گونه ها30پانگ و همکاران ] نگیانتیت

–را بر حذف(3CO2Naو3CO2H،3NaHCO)،DICمختلف
F در

 یآب یدر محلول هاDICیمورد مطالعه قرار داد. گونه هاMCDIستمیس

-، 3CO2H)سه شکل یدارا
3HCO2-و

3CO)هستند که باpHکنند. یم رییتغ

–بر حذف یمتفاوت راتیتأثDICنشان داد که اشکال مختلف جینتا
F .دارد

فسفات  یحذف انتخاب یباال براpH[ گزارش کرد که31انهائو ژو و همکاران ]

3-به شدت باOHرایز ست،ین دیمف
4POکه یتا زمان کندیرقابت مpH> 

 .جذب شود7
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و  Na+حذف  یریپذکه انتخاب افتندی[ در28و همکاران ] یچو
+2Ca درpHاست.  زانیم نیباالتر یخنثpH یها ونیبا جذب+Hای-OH بر

 یقرار م ری)زتا( را تحت تاث یکیالکتر یها لیسطح الکترودها، پتانس یرو

که  شودیباعث م شتریب H+وجود  ،یدیاس طیدهد. به عنوان مثال، در شرا

تبادل  یغشا نیدافعه ب یروین جهیزتا محافظت شود و در نت لینسپتا

 .ابدیکاهش  هاونیو کات یونیکات

ز ا ،یونیبا اشکال مختلف pHمیتوان با تنظ یرا م ونییحذف انتخاب

 و مرحله باردار، به دست آورد. یجمله حالت خنث

 CDIساخت رآکتور

 یمواد الکترود  

ترود د الکتوان به الکترود کربن و موا یمواد الکترود را م ،یبه طور کل

 یخابه انتکربن معموالً ماد یکرد. به طور معمول، الکترودها میتقس کیفاراد

 یم رهی( ذخEDL) یکیدوگانه الکتر یها هیها در ال ونیهستند که در آن 

مورد CDIیراعنوان مواد الکترود بالقوه ببه یمتعدد یشوند. مواد کربن

[، آئروژل کربن 32] (AC)عال اند، از جمله کربن فمطالعه قرار گرفته

 یارش[ و کربن مزو متخلخل سف35] (CNTs)یکربن یها[، نانولوله33،34]

[36.] 

 کترودمواد ال نیو مقرون به صرفه تر نیاز پرکاربردتر یکیکربن فعال 

 3500 ~ 1000تواند به یآن م ژهیآن کم است و سطح و متیباشد. ق یم

ر دلخل سفارش داده شده کربن مزو متخ ییمربع در گرم برسد. رسانامتر

را CDIییزداعملکرد نمک جهیاست، در نت افتهیبا کربن فعال بهبود  سهیمقا

که  است یالکترود جیاز مواد را گرید یکیی. آئروژل کربنبخشدیبهبود م

متر  1100 ~ 400متوسط )حدود  ژهیسطح و کینیشود. ا یاستفاده م

 100ا ت 25تواند به  یم یی)رسانا یعال یکیالکتر ییمربع / گرم( و رسانا

ر د یکربن ینانولوله ها[.37دهد ] یمتر برسد( را نشان م ی/ سانت سطح

ار قر یرونیمنافذ عمدتاً در سطح ب نها،ی[. در ا38کشف شد ] 1991سال 

 و در استفاده کرد ماًیتوان مستق یاز تمام سطح خاص م باًیدارند و تقر

 یارارا به همراه داشت. کربن مزوپور مرتب شده د یعالCDIعملکرد  جهینت

 وپور تکمز یسطح باال، فضا ساحتو بزرگ، م میمنافذ قابل تنظ یهااندازه

 [.39است ] نیگزیجا یهاپراکنده مرتب شده و اشکال حفره
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کنند، با  یم رهیسطح ذخEDLقیبار را از طر یکه مواد کربن ییاز آنجا

را  یناکاف یریپذ نشیآنها گز ن،یعالوه بر ا بار محدود هستند. رهیمقدار ذخ

 دیجد یقاتیعالقه تحق ن،یدهند. بنابرا یمختلف نشان م یها ونینسبت به 

مواد  اصالحیمختلف برا یهاکربن، استفاده از روش یدر مورد الکترودها

[ 40جذب آنها است. هاکس و همکاران ] تیبه منظور بهبود ظرف یسنت

را گزارش کردند که  ینانومتر ریز اسیبا منافذ در مق یکربن یالکترودها

مورد  تراتین یحذف انتخاب یالکتروجاذب برا کیبه عنوان  توانندیم

 یاندازانیماده م کی[ 41و همکاران ] نگی.کاوستوب سرندیاستفاده قرار گ

( را به عنوان ماده الکترود VHCF) میواناد اناتیفروس انویبه نام هگزاس

مشاهده کرد. در  یتیدو ظرف یهاونیرا به VHCFحیو ترجکرد  یمعرف

سطح الکترود  یبر رو یانتخاب یونیتبادل  یهاحال، افزودن پوشش نیهم

هدف  یهاونییبه حذف انتخاب یابیدست یبرا یروش کاربرد کیزیکربن ن

پوشش  کیم،یکلس یبه حذف انتخاب یابیدست ی[ برا42] میبود. جون ک

 الکترود کربن فعال اعمال کرد. یرو CSN( +2Ca(یانتخاب تینانوکامپوز

 یهااند، واکنشکرده یادیز شرفتیبر کربن پ یاگرچه مواد مبتن

 یونیر دفع کو[ و اث43آند کربن ] ونیداسی)مانند اکس ریناپذاجتناب یجانب

آب با  ییزدابر کربن در نمک یو کاربرد مواد مبتن شرفتی[( مانع پ44]

 [.45] شوندیغلظت نمک باال م

بر کربن،  یدر مواد الکترود مبتنCDIیها تیغلبه بر محدود یبرا

 ست کهنشان داده ا ریشده است. مطالعات اخ شنهادیپ کیفاراد یالکترودها

گرم در گرم( یلیم 40از  شیحذف نمک )ب تیظرف کیمواد الکترود فاراد

 هندهشان دو ن [46گرم بر گرم( دارند ]یلیم 15) یباالتر از مواد کربن اریبس

با  کیهستند. مواد الکترود فاراد ونیکم و انتخاب  یمصرف انرژ یایمزا

 لیبه دل هاونی. رندیگ یها را م ونیکیفاراد یبر واکنش ها هیتک

 زبانیم باتیشبکه ترک یستالیساختار کر یهاردوکس در محل یهاواکنش

مانند  یپوشانانی[. مواد م45] شوندیم رهیذخ ایوارد یابیدرون

MXenes[47آب ،][ به عنوان مواد49منگنز ] یدهای[ و اکس48پروس ] ی 

از خود نشان  یاند و عملکرد خوبمورد مطالعه قرار گرفتهCDIالکترود 

 اند.داده

 میسد یهاونیعمدتاً بر حذف  کیدر مورد مواد فاراد یکنون قاتیتحق

ش کردند که [. مطالعات محدود گزار50متمرکز است ] دیکلر یهاونیو 

 ونیکات یبرا یخوب یریپذ نشیگز یدارا کیمواد الکترود فاراد
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 یمحدود ( Cl-ها )مانند  ونیآنحذف ییبوده و توانا( Li ،+Na ،+K+مانند)ها

مورد  تیمحدود نیغلبه بر ا یبرا یونیتبادل  یغشاها ن،ی[. بنابرا45دارند]

 یرا م Li+[ گزارش داد که51اند. لئاندرو ال و همکاران ]استفاده قرار گرفته

واکنش درج  کیبا  یآب یوارد کرد و از محلول ها2MnO-یتوان در فاز مکعب

[ 52و همکاران ] میک سئونگواناستخراج کرد.  کیتوپوتاکت یل

 Na ،+K ،+2Mg+ی( را برا2MnO44.0Na) میمنگنز سد دیاکس یریپذانتخاب

را  2MnO44.0Naیباال یریپذ نشیگز جیمورد مطالعه قرار دادند. نتا2Ca+و 

 نشیبرابر گز 13از  شیها نشان داد، که ب ونیکات رینسبت به سا، Na+یبرا

 2Mg+از ، Na+یبرا شتریبرابر ب 8-6و K+نسبت به ، Na+یبرا شتریب یریپذ

 داشت.2Ca+و 

 یسلول یمعمار
را  یخاص و مواد الکترود، عملکرد حذف انتخاب یاتیعمل طیشرا تحت

 .داد شیافزا یسلول یساختارها یساز نهیتوان با بهیم

از  یمعمولCDIسلول  کینشان داده شده است،  1که در شکل  همانطور

 کیانتقال الکترون و  یشده است که برا لیتشک انیدو جمع کننده جر

 [.6شود ] یانتقال آب خوراک استفاده م یکانال فاصله دهنده برا

 

 .HCDI و )د( ;FCDI)ج(  ;MCDI. )ب( یمعمولCDIاز )الف(  کیشمات -1شکل 

 

CDIبر کربن به عنوان الکترود استفاده  یعمدتاً از مواد مبتن یمعمول

اصالح  ایهاونیمختلف  یکیزیرا عمدتاً با خواص ف یریپذکه انتخاب کند،یم

 یمصرف یکیالکتر ی، تمام بارهاCDI. در دستگاه داندیم یمواد کربن

دور  یااز بارها بر یشود و بخش یمتقابل استفاده نم یها ونیجذب یبرا

 جهیشود و در نت یمشابه از سطح الکترود استفاده م یها ونیکردن 
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خواهد بود. . به منظور کاهش  یکمتر از مقدار تئور اریبس انیراندمان جر

 یمعمار نیمحققان چند ون،یحذف  ییمشترک و بهبود توانا ونیاثر  ریتأث

 اند.کرده یطراحCDIبهبود عملکرد  یرا براCDIیسلول

با قرار دادن CDIرییتغ کی( MCDI) ییغشا یخازن ونیزاسیونید

ها امکان IEMهر الکترود است.  ی( در جلوIEMs) یونیتبادل  یغشاها

 یبار ثابت رو یدافعه را توسط گروه ها یها ونیها و  ونیانتقال ضد 

که غشاها  دهدینشان م ریکنند. مطالعات اخ یفراهم م ییاسکلت غشا

مشارکت داشته باشند. دونگ و CDIدر  ونییانتخاب حذفدر  توانندیم

مورد CDIتوسط  2Pb+یها را در حذف انتخابIEMری[ تأث53همکاران ]

 مطالعه قرار دادند.

را  2Mg+و 2Ca+در برابر  2Pb+یها حذف انتخابIEMنشان داد که  جینتا

حذف  سمیاست که مکان نی. اعتقاد بر اسازندیم ریامکان پذ

و گروه 2Pb+نیب ینسبتاً قو لیاست. م ینیگزیجا ندیفرا کی2Pb+یانتخاب

 هبشود که زودتر  2Mg+و 2Ca+نیگزیدهد تا جا یاجازه م2Pb+به  یعامل یها

 کی[ گزارش داد که 28و همکاران ] یرسند. جونگمون چو یالکترود م

 یهاونیکات یحذف انتخاب یبرا یتیتک ظرف یونیمبادله پرمنتخب کات یغشا

و  M. Bryjakدارد.  ازین یکمتر یمؤثرتر است و به انرژ یتیتک ظرف

 یم ومیتیانتخاب کننده ل یبا غشاهاMCDI[ گزارش کرد که 54همکاران. ]

 .ابدیدست  ومیتیل یابیبه باز یبه طور موثر ندتوا

 یبرا یاضاف یمرحله بازساز کیبه  ازینMCDIو CDIیمشکل اصل

است که  ییزدااشباع شده پس از مرحله نمک یاز الکترودها هاونیحذف 

 ندیفرآ ت،یمحدود نیغلبه بر ا ی. براشودیم وستهیناپ یمنجر به اجرا

 ستمی[. س55( ارائه شده است ]FCDI) انیالکترود جر یخازن ونیزاسیونیید

ساخته شده اند. از  یونیتبادل  یو غشاها انیاز دو الکترود جرFCDIیها

است، الکترود خارج  انیدر طول کار خود قابل جرFCDIکه الکترود  ییآنجا

توان در اثر برخورد در خارج از محفظه  یشده از محفظه الکترود را م

 هیتخل-شارژ اتیدفع جداگانه واجذب کرد، که به عمل ندیالکترود بدون فرآ

 یبهبود م یادیز زانیرا به م ییو راندمان نمک زدا ابدییدست م وستهیپ

در  یانتخاب ونیحذف  نهیدر زم یحال، مطالعات کم نیبخشد.با ا

و کاربردها با هدف حذف  قاتیتحق شتری[. ب56وجود دارد ]FCDIنهیزم

که در  یانیو مواد الکترود جر شوندینجام ما ینمک از آب ورود یهاونی

FCDIجذب  ندیدر فرآ ونییریپذمعموالً فاقد انتخاب شوندیاستفاده م

خاص از فاضالب، نحوه ساخت  یهاونییابیحذف و باز منظورهستند. به 
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و چالش  یاتیح یآت قاتیجذب باال در تحق نشیبا گز انیجر یالکترودها

 شود. لیتبد دیجد یقاتیکانون تحق کیاست و ممکن است به  زیبرانگ

است که از  دیجدCDIیمعمار کیCDI(HCDI) [57،58 ]یبیترک

ده ش لیالکترود کربن تشک کیو  ونیتبادل آن یغشا ک،یالکترود فاراد کی

از محلول حذف  کیتوسط الکترود فاراد هاونی، کاتHCDIاست. در 

رود کربن در سطح الکت شدهلیتشکEDLدر  هاونیکه آن یدر حال شوند،یم

 .شوندینشان داده شده است، نگه داشته مd-1شکل  رهمانطور که د

 CDIیاحتمال یکاربرد یحوزه ها
شان ن 2را همانطور که در شکل CDIیکاربرد احتمال کیستماتیبه طور س ما

 :میکرد یداده شده است، بررس

(I) ییزدانمک، 

(II)  (، یسخت یهاونینرم کردن آب )مانند 

(III) ن،یفلزات سنگ یابیحذف و باز 

(IV) 3-) یمواد مغذNO ،2
-NO، و-

34POو ) 

(V)   عنوان مثال. ، )به جیرا یهاونیآن گرید-Br,  -F,  -2
4SOو ,Cl-. ) 

 

 

 .CDIیاحتمال یکاربرد یها نهیزم -2شکل

 

 یینمک زدا
شامل  رندیگیکه معموالً مورد استفاده قرار م ییزدانمک یهاروش

ها  کیتکن نیهستند. ا یحرارت یجداساز( و ROاسمز معکوس ) یهاروش

[. 59] دهیچیباال و عملکرد پ یهستند، از جمله مصرف انرژ یبیمعا یدارا
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حذف نمک  ینوظهور و جذاب برا ندیفرآ کی( CDI) یخازن ونیزاسیونیید

موجود آب  یهایفناور یبرا ینیگزیشدن به جا لیتبد لیاست که پتانس

 آب شور را دارد. ییزداو نمک ایدر

از  یکیرایاند، زبر توسعه مواد الکترود متمرکز شده ریمطالعات اخ

باالتر و راندمان  ییزدانمک تیبه ظرف یابیدست یها براروش نیتریاساس

بر  یالکترود مبتن کیاز  Na+[. الکترود حذف 60است ]CDIحذف در 

 ورطبه ییزدااست و عملکرد نمک افتهیتکامل  کیالکترود فاراد کیکربن به 

تاً آهسته حذف کلر نسب یاست. توسعه الکترودها افتهیشیافزا یتوجهقابل

حذف  یبراAg/AgCl ،Bi/BiOClاز کربن فعال،  قاتیبوده است. اکثر تحق

 [.61کلر استفاده کردند ]

 یبنکر ی[ گزارش داد که استفاده از نانو چند وجه62خو و همکاران ]

به  تواندیآب شور م هیتصف یبه عنوان مواد الکترود برا مزو متخلخل

. دابیبر گرم در گرم دست  گرمیلیم 14,58 یباال ییزدانمک تیظرف

 روژنتیدوپ شده با ن دیاسفنج گرافن جد کی[ 63ژو و همکاران ] نگتائویز

(NGSرا به عنوان الکترودها )یCDIنشان داد که  جیساخت. نتا

NGSبر گرم در محلول  گرمیلیم 0/21 یاالعادهالکتروجذب فوق تیظرف

کاران . مائورو پاستا و همدهدینشان م تریدر ل گرمیلیم 500نمک طعام 

که به عنوان الکترود استفاده  10O5Mn2Ag//Na[ گزارش داد که 64]

 زانیمکه  یداشته باشد.زمانNaClاز  یبهتر یحذف انتخاب تواندیم شود،یم

 47 بیو کلر به ترتNa+حذف  یدرصد بود، راندمان کولمب 25 حذف نمک

 یهاونیریاز سا شتریب یتوجهدرصد بود که به طور قابل 87درصد و 

[ با استفاده از الکترود 65بودند. چن و همکاران ] ستیهمز

2MnO0.44BiOCl//Na شد. کلر در الکترود  یینمک زداBiOClیجذب م 

 نیشود. م یوارد م  2MnO0.44Naدر الکترود  ییایمیبه صورت شNa+شود و 

 ییباال یریپذ نشیگز Bi/rGO[ گزارش داد که الکترود 66و همکاران ]

2-داشت ) کلریبرا
4>> SO-> F-Cl در محلول مخلوط کلر جذب تی( ، و ظرف 

 .گرم برسد برگرم  یلیم59/62تواند به  یم

 نرم کننده آب
 جادیباعث ا2Mg+و 2Ca+در آب مانند  یبا سخت یوجود مواد معدن

 یها. روششودیم یحرارت یهاو مبدل هاگیمشکالت پوسته شدن در د

در آب استفاده شده است، از جمله  یسخت یهاونیحذف  یبرا یمختلف

 نیحال، ا نیبا ا[. 67] رهیو غ زیالیالکترود ون،یلتراسینانوف ،ییایمیرسوب ش

رنج  ییایمیاز حد از مواد ش شیو استفاده ب یانرژ ادیندها از مصرف زیفرآ
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در نظر گرفته شده  دینرم شدن جد ندیفرآ کیبه عنوان CDIبرند.  یم

 است. 

 میکلس یانتخاب تیالکترود نانوکامپوز کی[ 42و همکاران ] میجون ک

(CSNساخت و نشان داد که کات )یهاونی+Naدر  حاًیترجEDL ها جذب

 یهادهی. پدشوندیها مآن نیگزیجا2Ca+یهاونیو بعداً کات شوندیم

مشاهده شد که به آن  زی[ ن68] گریدر مطالعات د یمشابه ییجابجا

 .شودی[ گفته م69« ]وابسته به زمان ونییریپذانتخاب»

 یباالتر با شعاع ها تیظرف یها ونیشناخته شده است که  یبه خوب

ر ه طوتر ب یقو کیالکترواستات یروین لیتوانند به دل یکوچکتر م دراتهیه

روند  میزیمن ونی[. گزارش شده است که 70حذف شوند ] یموثرتر

و  سانکیبار  تیظرف میزیمن رایدارد، ز میکلس ونیبا  یمشابه ونیزاسیونی

الکتروجذب  ن،ی[. بنابرا71دارد ] میکلس ونیدراته مشابه یشعاع ه

 Na+2> Mg+2Ca [72.] <+شود:  یزده م نیتخم ریبه صورت ز یونییحیترج

 نیفلزات سنگ یابیحذف و باز
شدن و  یصنعت ،ینیشهرنش لیبه دل ستیز طیدر مح نیسنگ فلزات

لزات ف شتری[. ب73هستند ] شیدر حال افزا ییایمیش یکشاورز یهاتیفعال

افت بدارند در  لیو متحرک هستند و تما ریناپذ هیتجز یآب یها ستمیدر س

ز اطبق آژانس حفاظت  [.74شوند ] یماریزنده تجمع کنند و باعث ب یها

 یها یماریو ب ی( و آژانس ثبت مواد سمEPAمتحده ) االتیست ایز طیمح

 وهیسرب و ج ک،یمتحده، آرسن االتیا یوزارت بهداشت و خدمات انسان

 یسالمت عموم یبرا یرا در فهرست مواد خطرناک سم گاهیجا نیباالتر

 یحت ودر بدن انسان دارند  یاثرات تجمع نیفلزات سنگ نی[. ا 75دارند ]

 یهامرا به اندا یدرجات مختلف ،یجزئ ریپس از قرار گرفتن در معرض مقاد

 [.77،76] رسانندیم بیانسان آس

زات فل یبه طور موثر تواندیمCDIندینشان داد که فرآ یمطالعات قبل

 یها[.( را از محلول 3Fe[81+[ و 80]2Cu[78 ]،+3Cr[79  ، .]+2Ni+منفرد )

ب متعدد در فاضال یفلز یهاونیکه وجود  ییحذف کند. از آنجا یآب

 .[82مهم است ]CDIدر  هاونینیا یمعمول است، درک رفتار حذف رقابت

را در حذف CDIحی[ زنده ماندن و ترج83ژه هوانگ و همکاران ]

کردند و گزارش کردند که حذف  ی، سرب و کروم بررس ومیکادم یهاونی

 کرومرایز شود،یمهار م کرومو  سربدر حضور  یادیتا حد ز کادیوم

مائو و  نینلیداشت. م یکمتر یکیدرولیشعاع هسرب شارژ باالتر و  کییدارا

عنوان کاتد، راندمان حذف بهC/2MoOیهاکه کره افتندی[ در84همکاران ]
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و  می. کدهندینشان م یچند جزئ ستمیرا از سسرب یباال یانتخاب یخازن

را مورد  ی( از فاضالب صنعت آبکارPd) ومیپاالد یابی[ باز85همکاران ]

و  میک یافت. سئونیدست Pdیرقابت اریمطالعه قرار داد و به حذف بس

به طور  تواندیمʎ-MnO2که استفاده از الکترود  افتندی[ در86همکاران ]

[ امکان حذف 87را جذب کند. فن و همکاران ] ومیتیل یهاونیموثر 

کرد.  یمتعدد بررس یهاونیرا در حضور  ینیرزمیز یهااز آب کیآرسن

گرم در  یلیم 03/0به  یپساب خروج کینشان داد که غلظت آرسن جینتا

 .افتیکاهش  تریل

 یمواد مغذ یابیحذف و باز
-)مانند  یغلظت مواد مغذ

3NO ،-
2NO 3-، و

4POدر  جی( به تدر

از  یها ناشخاک و رودخانه یآلودگ لیبه دل یو کشاورز یفاضالب شهر

 ابدییم شیمختلف افزا یآل یهاندهیاز حد از کودها و آال شیاستفاده ب

به عنوان عامل  یدنیموجود در آب آشام تراتین یها ونی[. 89،88]

[ حداکثر سطح 90]EPAدر نوزادان شناخته شده است.  ینمیمتهموگلوب

وز دبا  یدنیدر آب آشام تریگرم در ل یلیم 3NO10ی( را براMCL) ندهیآال

 لیلدکرده است. به  نییدر روز تع لوگرمیگرم بر ک یلیم 6/1 (RfD)مرجع 

فور به و طیدر مح2NOتروژن،یاز ن یغن اریبس باتیاستفاده گسترده از ترک

در آب  گرم در لیترمیلی 2NO1یرا براEPA MCL[90]شود یم افتی

 کرده است. میدر روز تنظ لوگرمیگرم بر ک یلیم RfD16/0با  یدنیآشام

 را تروژنیتوانند اشکال مختلف ن یمانند جلبک ها م یآبز اهانیگ

ز ا ژنتروین یکیولوژیب تیتثب قیرا از طر تروژنیجذب و استفاده کنند و ن

ا ند. برشد را جبران کن طیدر مح تروژنیاتمسفر به دست آورند تا کمبود ن

 ریتکث نیبنابرا د،یآیآب بدست م طیمح قیحال، فسفر فقط از طر نیا

. در شودیعموماً توسط فسفر کنترل م نیریآب ش یهاستمیدر س هالبکج

د محدو عتیاست و حضور آن در طب ریناپذ دیمنبع تجد کیفسفر  نیب نیا

 یهاچالش تواندیدر فاضالب م یمواد مغذ یابی[. حذف و باز91است ]

 تیفیحال ک نیکود را کاهش دهد و در ع یازهایو ن یطیمح یهاستمیس

 [.92بخشد ] هبودآب را ب

، ROیندهایاز جمله فرآ یحذف مواد مغذ یبرا یفناور نیامروزه چند

ها با  یفناور نیحال، ا نیبه کار گرفته شده است. با ا یکیولوژیو ب ییایمیش

 کیCDIروبرو هستند.  هیثانو یباال و آلودگ یاتیعمل یها نهیمشکالت هز

غلظت  رایاست، ز یمواد مغذ یابیحذف و باز یبرا دوارکنندهیام نیگزیجا

توان  یگونه ها را م نی. استیباال ن یلیخ هیثانو ماریپس از تیمغذ یهاگونه
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ولت( از هم  5/1>کم )معموال  یکیالکتر دانیدر صورت قرار گرفتن در م

 جدا کرد.

 یانتخاب تیالکترود کربن کامپوز کی[ 93و همکاران ] میک نیج وی

 یها ونییبرا ییباال یریپذ نشی( ساخت که گزNSCCE) تراتین دیجد

بر  مولیلیم 19 تراتین یهاونینشان داد که جذب  جینشان داد. نتا تراتین

 هآمده با استفاددستنسبت به جذب به یبرابر 3/2شیمتر مربع بود که افزا

در  ی[ کاهش جزئ26داشت. اولگا پاستوشوک و همکاران ]MCDIستمیاز س

 یونیچند  ستمیدرصد در س 37به  48از  تراتین یها ونیراندمان حذف 

 مشاهده کردند. خو و همکاران یتک جزئ تراتین ستمیبا س سهیدر مقا

به FCDIهیشارژ و تخل شرفتیپ میفسفر را با تنظ یانتخاب یابی[ باز94]

 تواندیمFCDI[ ارائه کرد که 95و همکاران ]یاهونگ بین آورد.  ستد

عنوان و فسفات را از فاضالب حذف کرده و آنها را به تروژنیهمزمان ن

 کند. یابیطور کارآمد بازکنسانتره به

 یریگ جهینت
CDIیهااست که در سال ونیحذف  یهایفناور نیدتریاز جد یکی 

 ها نوییتوجه مردم را به خود جلب کرده است. حذف انتخاب جیبه تدر ریاخ

از آب  ییدهد. نمک زدا یرا به شدت گسترش مCDIیکاربرد یوهایسنار

ا رو توسعه  قیتحق نیشتریب نیاست و همچنCDIکاربرد  یاصل نهیزم ا،یدر

ذف حعملکرد  نیهمچنCDIن،یانجام داده است. عالوه بر ا نهیزم نیا زدرین

و حذف  نیکردن آب، حذف فلزات سنگنرم یهانهیرا در زم یخوب ونی

 یشگاهیدر مرحله آزما هنوز قاتینشان داد، اما اکثر تحق یعناصر مغذ

 بودند.
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