
(CDI) سیستم یون زدایی خازنی

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سال انتشار: 1394ویرایش نخست

مجموعه گزارش های  صنعتی فناوری نانـو   گزارش شماره 54



2

3 ................................................................................................................................................... فناوری نانو   
 نمک زدایی آب های نیمه شور ................................................................................................................... 3
 سیستم یون زدایی خازنی .......................................................................................................................... 3
 مقایسه سیستم یون زدایی خازنی با سیستم الکترودیالیز .................................................................... 4
 کاربرد فناوری نانو در سیستم یون زدایی خازنی ...................................................................................... 5
 پایلوت یون زدای خازنی .............................................................................................................................. 6
 یون زداهای خازنی غشایی .......................................................................................................................... 6
 کاربرد یون زداهای خازنی در رودخانه ....................................................................................................... 7
 بازار سیستم یون زدای خازنی .................................................................................................................... 8
 سیستم یون زدایی خازنی در بازار ایران ................................................................................................... 10

ب
طال

 م
ت

رس
فه

مه
سنا

شنا

ستاد ویژه توسعه فناوری نانـو

توسعه فناوری مهرویژن طراحی و اجرا:   
داود قرایلو نظارت: 
report@nano.ir

تهیه کنندگان :  احسان فریدی،محسن سروری
water@nano.ir  

تلفـن:   021-63100

021-63106310 نمابـر:  

www.nano.ir پایگاه اینترنتی: 

14565-344 صندوق پستی:  

(CDI) سیستم یون زدایی خازنی مجموعه گزارش های  
54صنعتی فناوری نانـو



3

نو
ی نا

ور
فنا

فناوری نانو یکی از دست یافت های ارزشمند بشری است که ارائه راه حل های متنوع و نوآورانه را تقریبا برای 
تمامی معضالت زندگی بشــر تحقیق می کند. فناوری نانو  قابلیت مشــاهده و دست کاری در مقیاس اتمی و 
مولکولی مواد است. بر این اساس می توان خصوصیات مطلوب یک ماده را چندین برابر نمود و خصوصیات 
غیرمطلوب را حذف کرد. همچنین بســیاری از ترکیباتی که با فناوری نانو ارائه می شوند، خصوصیات بسیار 

مطلوبی را نمایان می سازند که به نوبه ی خود منحصر به فرد است.    

منک زدایی آب های نیمه شور
رشــد فناوری نمک زدایی و کاربرد های آن بیش از 50 سال است که مدام توسعه پیدا می کند. از سال 1953 به 
طور تقریبی 225 منطقه مربوط به تاسیسات نمک زدایی در کل جهان با ظرفیتی بالغ بر 27 میلیون گالن در روز 
راه اندازی شد. در حالیکه در حال حاضر در کل جهان ظرفیت تاسیسات نمک زدایی به 8560 میلیون گالن در 
روز بهبود یافته است ]1[. هرچند منابع آب دریا باالترین ظرفیت برای نمک زدایی را دارد اما استفاده از تاسیسات 

نصب شده برای نمک زدایی، بیشتر شامل آب های شور و نیمه شور بوده است )شکل 1(.

  شکل 1 . تصویر سمت چپ ، ظرفیت منابع آب جهت نمک زدایی و شیرین سازی را نشان می دهد و تصویر سمت 
راست، نشان دهنده آن است که بیشتر تاسیسات نمک زدایی موجود، بر روی آب های شور و نیمه شور مورد استفاده 

قرار می گیرد. 

سیستم یون زدایی خازنی
سیســتم های یون زدای خازنی1 جهت تصفیه آب در دهه 1960 میالدی مورد توجه واقع شــد. کلیات عملکرد 
این سیســتم ها بر مبنای جذب کاتیون ها و آنیون ها بر روی ســطح الکترود می باشد. به دلیل اشباع شدگی سریع 
و همچنین ظرفیت کم سیســتم های یون زدایی، این فناوری تا یک دهه پیش توســعه ســریعی نداشــته اســت. 
یون زداهای خازنی بیشتر جهت نمک  زدایی آب های شور و نیمه شور مورد توجه می باشد. با این حال در جهت 
رفع آالینده های یونی مانند فلزات سنگین، نیترات، آمونیم وغیره نیز استفاده می شود )شکل 2(. این سیستم ها به 

ولتاژهای باال نیاز ندارند و مصرف انرژی در آنها کم می باشد.

پساب پساب

ظرفیت نمک زدایی آب بر مبنای تاسیسات موجودبراساس تعداد تاسیسات نصب شده برای نمک زدایی

آب پاک آب آب پاک
رودخانه آب 

رودخانه

آب دریا

آب دریا

آب شور و 
نیمه شور

آب شور و 
نیمه شور

آب بسیار 
شور
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 شکل 2 . سیستم 
یون زدای خازنی

هدایت سنج

سیستم یون زدای خازنی

آبپمپ آب
ورودی

آب
خروجی

DCpower
source

مقایسه سیستم یون زدایی خازنی با سیستم الکرتودیالیز2
سیســتم های یون زدایی خازنی و الکترودیالیز، هر دو از یک اســاس کلی پیروی می کنند که مبنای آن کاهش 
مقدار شــوری آب از طریق ایجاد میدان الکتریکی و مهاجرت الکتریکی یون ها می باشــد. اما این دو سیستم از 
لحاظ ســاختاری و چگونگی کاهش شوری متفاوت هســتند. در سیستم های الکترودیالیز، آب ورودی به میان 
غشاهایی وارد می شود که این غشاها به دو نوع غشاء گزینش پذیر آنیونی و غشاء گزینش پذیر کاتیونی تقسیم 
می شوند که به صورت یک در میان قرار گرفته اند. اعمال میدان الکتریکی منجر به مهاجرت آنیون ها و کاتیون ها 
به ســمت قطب مخالف شده و به واسطه غشاهای گزینش پذیر، میان غشاها دو نوع کانال مجزا به صورت یک 
در میان شــکل می گیرد. یکی از کانال ها مربوط به آب نمک زدایی شده می باشد و در دیگر کانال، آب غلیظ 
و شورتری تشکیل می شود )شکل 3( . بزرگترین مشکلی که سیستم های الکترودیالیز دارد استفاده از غشاء های 

گزینش پذیر آنیونی و کاتیونی است که هزینه نگه داری و یا تعویض آنها گران است .

 شکل 3. سیستم 
الکترودیالیز  ]2[

آب شور

آب شور با غلظت باال

غشاء گزینش پذیر
آنیونی

غشاء گزینش پذیر
کاتیونی

آب شیرین
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در سیســتم های یون زادی خازنی ، آب شور از درون کانالی عبور می کند که دارای الکترودهایی با سطح تماس 
زیاد اســت. با اعمال ولتاژ، یون ها تحت میدان الکتریکی در سطح الکترود جذب می شوند ) شکل 4 (. در نتیجه 
این عمل، میزان شــوری آب کاهش یافته و آب شیرین از ســمت دیگر سیستم خارج می گردد. برای باززایی 
مجدد الکترود ها، با تغییر ولتاژ اعمالی، یون های جذب شده از سطح الکترود خارج شده و به جریان آب عبوری 

وارد می شوند ) شکل 4 (. این چرخه می تواند در سیستم های یون زدای خازنی بارها تکرار شود.

 شکل 4. سیستم یون زدای خازنی الف( 
جذب یون ها و تولید آب شیرین  ب ( باززایی 
یون زدای خازنی و دفع یون های جذب شده با 

تغییر جریان الکتریکی ]2[

الف

ب

کاربرد فناوری نانو در سیستم یون زدایی خازنی
سیستم های یون زدای  خازنی درگذشته به دلیل اشباع شدگی سریع و کم بودن ظرفیت جذب یون، مورد توجه 
نبــود. با ورود فناوری نانو در دهه اخیر و تولید ابر خازن ها، اســتفاده از سیســتم های یون زدای خازنی جهت رفع 
شــوری آب مورد توجه واقع شده است. در بیشتر موارد ســطح الکترود ها با ساختارهای نانویی کربن پوشانیده 
می شــود؛ چراکه عالوه بر داشــتن خاصیت رسانایی، به دلیل متخلخل بودن، ســاختارها ظرفیت جذب باالیی 
خواهند داشت. همچنین در برخی از الکترودهای مورد استفاده در یون زدای خازنی از سطوح ترکیبی کربن با 
انواع نانو ساختارها استفاده می شود تا منجر به افزایش طول عمر سطح و همچنین ایجاد ابر رسانایی سطوح گردد 

)شکل 5 ( . درنمودار 1 برخی از مهمترین دسته بندی الکترود ها نشان داده شده است.
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الکترود یون زدای خازنی

ترکیبی 
کربن- پلیمر

کربن فعال
پوششی

آئروژل
کربنی

فیبر
کربنی

نانو لوله
کربنی

ترکیبی کربن- 
کربن

ترکیبی کربن- 
اکسید فلزی گرافن

الکترود ترکیبی با کربنالکترود ساختار کربنی

  نمودار 1 . نمودار مربوط به تقسیم بندی الکترودهای  یون زدای خازنی

 شــکل 5 . تاثیر ترکیب ساختار 
کربنی با نانو ســاختار های مختلف از 
ZnO، جهت نمک زدایی در یون زدای 

خازنی ]3[

آب شور
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شده

ترکیب ساختارکربنی  و 
نانواکسیدفلزی
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Pure ACC ZnO 
Nanoparticle

Na+ Cl- Carbon material

پایلوت یون زدای  خازنی
در زیر یک سیستم پایلوت یون زدای خازنی )با ظرفیت نمک زدایی 3785 مترمکعب در روز(، نشان داده شد که 
هزینه نمک زدایی آب با شــوری کم ) کمتر از ppm 2000(  در اسمز معکوس، 0/35 دالر برای هر مترمکعب 
می باشــد در حالی که در یون زدای خازنی بالغ بر 0/11 دالر )کمتر از یک ســوم( برای هر مترمکعب اســت. 
همچنین سیستم های یون زدای خازنی در مقایسه با دیگر سیستم های نمک زدا، انرژی کمتری مصرف می کند به 
عنوان مثال انرژی مورد نیاز الکترودیالیز KWh/m3 2/03 می باشــد که یون زدای خازنی با کاهش 70 درصدی 

مصرف انرژی آن را به KWh/m3 0/59می رساند ]4و5[.

یون زداهای خازنی غشایی
یکی از مشکالتی که در یون زداهای خازنی ممکن است به وجود آید، مرحله بازیابی می باشد. زمانی که الکترود 
به حالت اشــباع رسید، مرحله خالص سازی متوقف می شود تا با تغییر جریان، وارد مرحله باززایی شود. در این 
حالت، واجذب یون ها روی سطح الکترود رخ می دهد. در پتانسیل الکتریکی اعمال شده روی الکترود جهت 
واجــذب، هم زمــان پدیده جذب یون ها با بار مخالف به صورت طبیعی و کنترل نشــده صورت می گیرد. این 

ZnO 
Nanorod

ZnO 
Microsheet

ZnO 
Microsphere
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 شــکل 6. سیســتم 
یون زدای خازنی )شکل باال( 
و تصـویر یـون زدای  خازنی 

غشایی ) شکل پایین ( ]4[

آب شور

آب شور

جذب یون ها
در مرحله
باززایی

آب شور

غشاء آنیونی

غشاءکاتیونی

آب شور

آب 
 نمک زدایی 

 شده

آب نمک
زدایی شده

آب شور

آب شور

مرحله نمک زدایی مرحله باززایی
Electrode

Electrode

Electrode

Electrode Electrode

Electrode

Electrode

Electrode

اتفاق باعث می شود که مدت زمان باززایی الکترود ها طوالنی گردد. برای رفع این مشکل از یون زدا های خازنی 
غشــایی3 استفاده می شــود. در این روش روی سطح الکترود از غشــاء تبادل گرهای یونی )آنیونی و کاتیونی ( 
اســـتفاده می شــود تا در هنگام باززایی الکتـــرود، مانع از جذب یون های با بارمخالــف از محلول آب گردد 

) شکل 6 (.

کاربرد یون زداهای خازنی در رودخانه
با استفاده از یون زداهای خازنی می توان شوری آب رودخانه ها و یا روان آب ها را کاهش داد. در این روش تعداد 
زیادی الکترود اصالح شده با نانو مواد در فواصل معین از هم  قرار داده می شوند. آب رودخانه از میان الکترود ها 
عبور کرده و از میزان شوری آن کاسته می شود. بعد از گذشت مدت چند روز می توان الکترود های اشباع شده 
را بیرون کشید و الکترود های جدید را جایگزین نمود و همچنین الکترود های اشباع شده را دوباره بازیابی کرد 
) شکل 7(. به دلیل استفاده از فناوری نانو و سطوح کربنی در الکترود ها، ظرفیت جذب به شدت باال خواهد بود 
و زمان طوالنی تری برای تعویض الکترود ها نیاز می باشــد. این الکترودها می تواند به شکل های متفاوتی باشند؛ 
بعضی به شــکل میله و برخی به صورت صفحه خواهند بود ) شــکل 7 و 8 (.  یکی دیگر از مزایای مهم در این 

روش، عدم نیاز به سیستم های بسیار پیچیده است و کار با آن بسیار ساده می باشد.

 شــکل 7 . قــرار دادن 
جاذب  میله ای  الکترود های 
با فاصله معیــن از هم در 
رودخانــه و باززایی دوباره 

الکترود ها ]6[

نمک زداییآزاد سازی

ک
 نم

ت
لظ

ش غ
اه

ک ک
ت نم

ش غلظ
افزای

چرخه

چرخه
a) b) c)

G
RA

PH
IT

E
RO

D

CATION M
EM

BR
A

N
E

ANIO
N

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو



8

  شکل 8.یک الکترود آئروژل 
گرافنی صفحه ای شکل ]7[ 

بازار سیستم یون زدای خازنی
امروزه سیســتم های یون زدای  خازنی بــه دلیل بازده خوب در نمک زدایی، طول عمــر زیاد و هزینه نگهداری 
پایین تر نسبت به سیستم های نمک زدای دیگر و همچنین مصرف بسیار کم انرژی، بسیار مورد توجه بازار قرار 
گرفته اســت. به دلیل کمبود آب و اجتناب ناپذیر بودن استفاده از آب شور برای مصارف مختلف، این صنعت 
رشد بسیار سریعی را تجربه خواهد کرد. شرکت های زیادی هستند که محصوالت خود را در مقیاس خانگی و 
صنعتی وارد بازار کرده اند. به نظر می رسد افزایش حجم پژوهش های صورت گرفته در R&D شرکت های فعال 

در صنعت آب بیانگر این واقعیت باشد ) شکل 9(.

پژوهشــگاه انرژی IMDEA و شــرکت Energy Institute در اسپانیا در زمینه فناوری های کم مصرف فعالیت 
می کنند، این شــرکت ها پروژه هایی تحت عنــوان ADECAR IPT-2011-1450-310000 بنا به درخواســت 
 Estpure اتحادیه اروپا مورد اجرا قرار دادند تا نمک زدایی با انرژی کم صورت گیرد ]8و9[.  شــرکت چینی
یک شــرکت موفق در زمینه یون زدای خازنی در چین می باشــد که توانسته است پروژه های متعددی را در این 

حوزه به اتمام برساند ]10[ ) شکل 10(.
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 شکل 10. تاسیسات یون زدای 
 خازنی اجرا شــده توسط شرکت 
Estpure بــا قابلیت 120000 متر 

مکعب در روز

  شکل 9. میزان مقاالت 
چاپ شده در زمینه نمک زدایی به 
کمک یون زدای خازنی 
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شــرکت Wetsus  نیز یکی از شرکت های سرمایه گذار در اتحادیه اروپا می باشد که در زمینه یون زدای خازنی 
ســرمایه گذاری کرده اســت ]11[.  از دیگر شــرکت های بزرگ  در این زمینه می توان به شــرکت Voltea با 
 ]13[ Plimmer – CDI  با محصول تجــاری Idropan dell’Orto شــرکت ،]12[ CapDI محصــول تجــاری

 ) شکل 11 (، اشاره کرد.

یکی دیگر از شــرکت های موفق در تولید سیســتم های یون زدای خازنی، شــرکت Enpar-tech می باشد که 
قابلیت حذف بسیاری از یون ها از جمله نیترات، آمونیوم، آرسنیک، فلزات سنگین و عامل سختی آب  را دارد 

]14[ ) شکل 12 (.

 شکل 12. شماتیک 
سیستم یون زدای خازنی 

تولید شده توسط شرکت 
enpar-tech با قابلیت 
حذف بیشتر یون ها  ]14[
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شرکت Atlantis Technologies یک  شرکت بسیار موفق در تولید سیستم های یون زدای خازنی است که نسل 
جدیدی از یون زدای خازنی با نام تجاری RDI را وارد بازار صنعت تصفیه آب کرده است. سیستم RDI در مقایسه 
با سیســتم اسمزمعکوس مخصوص آب شــور4، سیســتم نمک زدای بخار متراکم VCD( 5( و سیستم یون زدای 
خازنی ســاخت شرکت Voltea6، از عملکرد بســیار بهتر و همچنین هزینه کمتری برخوردار است )شکل13(. 
بازده نمک زدایی سیســتم RDI 80 % بوده در حالی که اسمز معکوس بین 60 تا 85 درصد،  سیستم  نمک زدای 

بخار متراکم حدود 40 % و یون زداهای معمولی کمی کمتر از 80 % می باشد ]15[.
تولیــد الکترودهــای ورقه ای قابل تعویض یکی از محصوالت مورد نظــر در صنعت تصفیه آب خواهد بود. به 
عنوان مثال الکترود تولید شــده توســط  ORNL به عنوان 100 اختراع برتر 2011 شــناخته شــد ]7[. یا شرکت 
دولتــی Lawrence Livermore National Laboratory ســرمایه گذاری عظیمــی در تولید ابر الکترود های 
سیستم یون زدای خازنی کرده است ) شکل 14( ]16 و 17[. بسیاری از سازمان های دولتی در کشورهای پیشرفته 
به اهمیت سیستم های یون زدای خازنی پی برده اند؛ به عنوان مثال سازمان مدیریت آب سنگاپور، توسعه یون زدای 

خازنی را مورد توجه  قرار داده است ]18[.

 شکل 11 . سیستم یون زدای خازنی 
خانگی تولید شــده توسط شرکت 

Idropan dell’Orto
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سیستم یون زدایی خازنی در بازار ایران
شــرکت پیام آوران نانو فنــاوری فردانگر مجری فناوری نانوکویتاســیون و الکترودیالیز معکوس جهت حذف 
نیترات و تبدیل آن به آمونیاک و گاز نیتروژن می باشد )شکل 15(. ظرفیت این پایلوت برابر با 1750 مترمکعب 
در شــبانه روز بوده است. همچنین این شرکت دستگاه حذف آلودگی از آب شرب به روش نانوکویتاسیون را 
تولید کرده که حباب های نانومتری ایجاد شــده در آن منجربه انفجار می گردد که رادیکال های آزاد به وجود 
آمده آلودگی ها را ازبین می برد ]19[. براورد این اســت که شرکت فوق قابلیت ارائه سیستم های تصفیه آب بر 

مبنای الکترودیالیز و یا یون زدای خازنی را دارا می باشد.

 شکل 14. ابر الکترود های تعویض پذیر 
 Lawrence تولید  شده توسط شــرکت
Livermore National Laboratory

 شکل 15. حذف نیترات با 
استفاده از فناوری نانو توسط شرکت 
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 شکل13. تفاوت هزینه های ایجاد 
شده توسط فناوری های مختلف جهت 

نمک زدایی آب
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

 افزایـش تولیـد و کیفیت محصوالت کشـاورزی با 
استفاده از نانوکود های بیولوژیک

 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک
 کاربرد فناوری نانو در بتن

 نانولیپوزوم ها و نقش آنها در رهایش دارو
 کاربرد فناوری نانو درمحیط های بیمارستانی
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در لوله های بی صدای فاضالب

 حـذف آالینده های آب با اسـتفاده  از نانو ذرات آهن 
صفر ظرفیتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت ساختمان
  استفاده از غشاء نانو لوله کربنی  جهت نمک زدایی  و 

تصفیه  آب
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

  غنی سازی  محصوالت کشاورزی  با نانو کودهای کالته 
آهن و روی

 کاربـرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشـت 
نفت خام

 خشک کردن انجمادی  پاششی
 کیتوسان  پلیمری  زیست  تخریب پذیر در  سامانه های 

 دارورسانی

 فناوری نانو و بتن  های ویژه
  کاربـرد فناوری نانـو در آنالیزگرهای جدید صنایع 

 باالدستی  نفت
 کاربردهـای فنـاوری نانـو در بخش انتقال شـبکه 

برق رسانی
 فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

 نقش فناوری نانو در ارتقای کیفی سـیمان و مصالح 
پایه سیمانی

 روش تغییر شکل پالستیک شدید )SPD( در تولید 
فلزات نانوساختار

 آلیاژسـازی و فعال سـازی مکانیکی، فناوری تهیه 
نانومواد

 منسوجات ضد میکروب
 کاربرد فناوری نانو در سـازه های بتنی هوشـمند با 

قابلیت خود ترمیم  شوندگی
 لوله های حرارتی و کاربردهـای آن در انتقال انرژی 

حرارتی
 کاربرد فنـاوری نانو در بهبود عملکرد سـلول های 

خورشیدی

مجموعه نرم افزارهای »نانو و صنعت« 

مجموعه نرم افزارهای نانو و صنعت با هدف معرفی کاربردهای فناوری نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحی و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتی مفید و کاربردی در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکی و 
مصاحبه با کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتی کشور و عالقمندان به فناوری 

نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهای نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهای فناوری نانو در صنایع »نفت«، »خودرو«، »نساجی«، »ساخت وساز«، 

»بهداشت و سالمت« و »کشاورزی«، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259  :مرکز پخش
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