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OPREMA ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO VODE - INVEST

Naprava za reverzno osmozo

Uporaba

Naprave za reverzno osmozo se
uporabljajo za proizvodnjo deionizirane
vode. V glavnem se uporabljajo za
pripravo vhodne kotlovske vode, za
popravo vode za vlažilce in hladilne

stolpe, za proizvodnjo pralne vode v
industriji, trgovini in gostinstvu.
Ker reverzna osmoza služi tudi za
odpravo velikega dela mikroorganizmov
in strupenih snovi, je v posebnih primerih

uporabna za pripravo vode za bolnice,
farmacevtsko in kozmetično industrijo,
kot tudi za prehrambeno industrijo in
industrijo pijač.

Struktura sistema

modul (i)filter črpalka

koncentrat
porabnik

Reverzna osmoza

permeat

predpriprava
posoda za

permeat

črpalka

Prednosti

− odstran i ve čj i del substanc
raztopljenih oz. razdeljenih v vodi
(anioni in kationi soli, trdi delci,
koloidi, bakterije),

− visoka kvaliteta permeata,

− deluje avtomatsko in zahteva zelo
malo servisiranja,

− nizki stroški obratovanja in velika
stopnja amortizacije,

− lahko obratuje nepretrgoma   (24 ur
na dan),

− uporaba prijazne metode, kjer niso
potrebne kisline ali baze v nasprotju
z razsoljevanjem z ionsko izmenjavo.

Metoda

Reverzna osmoza je membransko
difuzijska metoda. substance v vodi
zadrži polprepustna membrana,

Konstrukcija

Naprava, pripravljena na priključitev je
montirana na okvir iz nerjavnega jekla
in vključuje:
− fini filter,
− visokotlačno črpalko,

− membranski vložek,
− merilec pretoka,
− kontrolo tlaka in
− kontrolno opremo.

Prikazovalnik, krmilje in obratovalni
elementi so nameščeni na plastični
plošči.

medtem ko čista voda teče skozi
membrano. S lana voda visoke
koncentracije, ki jo zadrži membrana

  surova voda

se imenuje koncentrat, voda, ki steče
skozi membrano pa se imenuje
permeat.
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