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ΑΝΙ'ΙΣΊ'Ρ()1)Η ΩΣΜΕΗ

1. ΑΡΧΗ ΊΌΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Γιά νά }<Q.ταλάβουμε � λειτοψγεί ή άντίστραρη ώ:Jμuχ:,η θά πρέπει νό. ςεκινήσουμε άπό
τή φιχπκή ώ:Jμω:τη }<ατά τήν όττοίαν τό κα&:χρό νει:χS ρέει μέα.ο μιας ήμιπει:ατης μεμβρiνης
άπό έ\.α άρ:χ.ιό διάλυμα σέ έ\.α πιό πυκνό �ας άρ:χ.ίω:Jη του τελευταίου. Ή ροή

α:ότή τοϋ νερού .λαμβάνει xcl+n μέχρι νά έf;ια.ι>5εί ή πίεση στίς δυό ττλεψές της μεμβρi
νης. 'Η άντίστρcχρή τοϋ αύθόρμητου αύτοϋ qnινομένου ή όττ.οία θά μπ.οροοοε νό. 6δηγήση
σέ μιά ροή άπό ε\ΧJ. ττυκνό πρός ένα άρ).ιότερο διάλυμα εr\.αι δυνατή έφ'οοσν ύττερνικηθεί

ή διαq:q:χi πιέσεω;; μεταi;ύ τωv δύο διαλυμάτu.Ν, ή Υ\.ω:ΠΤ1 σiν ώ:J'μωτική πίεση. ·Ετσι μέ
την έςcοκηση μιας έςωτερικης πιέσεω; }{Q.τά τι μεγαλύτερης της ώ:Jμuτικης σέ ε\.α διά
λυμ:ι νεροϋ μπ.cροϋμε νό. ττροκαλέσουμε ροή τωv μ.qJίωv τοϋ νεροϋ μέα.ο της μεμβι:άνης
f
ώ:J-τε τό �.ιt--'-ν ττέι:ασμα άπό τή μεμβι:άνη νά εrναι καfuρό νερό έvω ατό συμττύκ\Χι.JμΟ. \.ά.
συγκρ:Ι.τοϋνται οί άνεττι.θύμητες έν διαλύσει ούσίες. ·Όταν ή άσκηση της πιέσεως μέα.u
μιθ.&; άντλίας ίψ')λης πιέσεω; ατό ρεϋμα τ�ίας εr\.αι συνεχής τότε ή ροή τοοο του
ττεμjσματος πού άrιοτελεί τό }<Q.&:χρό προϊόν ά:Jο }{Q.ί τοϋ συμττυ�τος τιού άποτελεί τό
άπ.q:ριmόμενο ύποπροϊόν εrναι έττίσης συνεχής. Στην τη::χ:ιγμα.τικότητα τό συμτιύκνc.ι:μα πε
�:.ι...;χει. έν διαλύσει στερεά σέ μεγάλη συyκέντι:χ.ιχτη έvω τό προϊόν έςακολ.Ουθεί νά περιtχε ι μιά μικρή συγκέντι=χιχπ,.
Γ-ισ. νά yίνει πιό }<Q.τανοητή ή άρχή της άντι.στοάιχ:,υ ώ:Jμώ::Jεως, παρ::ιθέτομε τά άκόλ.Ουθα.
-:;-,χ..Ίiματα :
Σχημ:ι 1 : <Ι:α.ι.νόμενο φ.χπκf\ς ώ:J�,.ιώ:,-εω; :
Ή ήμιτιει:ατή με� χu:ρίζει ένα ύcατικό διάλυμα ω.ατος (δεςιά) άπ.ό τό καfuρό νερό
(άριστεr:ά). Παμ:χ.τηρείται. μιά ροή }(Οfuρ:)ϋ νερου ττρός τήν πλευr:ά του ύ&:χ.τικοϋ δια) ·'Μ ·-:τος.
Σ.χήμα 2 : • Αnσκα.τάστα.ση ώ:η.ιωτι. κης ίσq::pσττ.ίας - • Ω:J�,Jωτική Πίεση :
VOi:αv ή πίεση στίς δ-ύο πλευρές έf;ι. α.ιm:ί άποκαθίσταται ή ώ:Jμωτική ίσορι:χJΤtία, τΊ δέ
άνό-!,ω:Jη της στάθμης στήν ττλευr:ά τοϋ ύδ:ιτικοϋ διαλύματος μας δείχνει την ώ:J'μωτική
πίεση τοϋ διαλύματος.
Σxiiin 3 : Άντιστρcφή τοϋ qnινομένου :
"Αν έΕαmtήσομ.ε μιά έf;ωτερική πίεση μεγαλύτερη άπό την ώ:η.ιωτική τότε ττροκαλουμε
άντιστι:ΧΨi της ροης δηλαδή μορίωv νερου άπό τήν περιοχή του διαλύματος πρός την
τϊεριοχή τοϋ κα.fuροϋ νεροϋ.
Σχημα 4: Άπλοττ.οι.ημένο διάγι:χ:ιμμ:ι ροης της άντιατράιχ)υ ώ:)μώ:;α.ι:ς:
Τό νερό τραp:)δοτείται μt μι.ά άντλία ίψ)λης πιέσεω;;;; στή σιχ:JJ.<ευή άντιστ� ώ:η.Jώ
σ� δπ.ου άπL ϊήν ήμιττειχχ.τή μεμβr:άνη περνάει. τό καθαρό ττpοϊόν, ένω τό συμττύJ.t'\Χ.uμα.
μέα.u μι.ας ρυθ�..:..στικης βαλβίοος άττ.q)ρίτπεται άπό τήν πλευr:ά ττρό της ήμιττει:ατiiς
,.ιι::.μβι:nνης.
../

·Τά χαρ;)Κτηρ�στικά -γνcι:ρίσματα τοϋ τύπου αύτοϋ είναι
Γιλεονεκτήματα

: 1) ή πιό συμπαγής κατασ;,tει;ή
2) μεγάλη άνοχή στίς ΟU\.>θηκες θερμα<ρασίας καί pH (pH 4-11
καί 35°c) καί

εως

3) καταλληλότητα έq:αρμογης σέ νει:χi ττηγαδιων καί έπιφ:χνειωιά. νερ:i.
Μειονεκτήματα

1) ρυπαίνεται πιό εύκολα ή μ.εμβρ:iνη
2) και.':χ)ρίζ;εται πιό δύ:»ιολα καί άπαp:χ.ίτητα μέ χημικά μέα:χ. •

.'.
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Ό σχεδιασμός; τcί:Jv μ.m,άΕωv άντιστι:::άιΌυ � άνεςάρτητα άπ.ό τό μέγεθός τους
υπακούει στίς; άκόλου5ες; βασυιές; άρχές;
5 .1. ΣΧεδ�ασμά.;_ διατιερ:ιτcί:Jv
Οί διαπει:nτές; δηλ. οί κύλινδροι μέ τίς μεμβράνες έντός; τους; πρέπει νά. έττιλεγοϋν
γιά τίς; τταιχ>χές που α:παιτουνται ΉΟ.ί μπq::>εί νά συνδι.χ:χσθοϋν ττερισσότεροι άπ.ό fνας
σέ σει� ή σέ τταρjλληλη δ ιάταΕη.
Π.χ. σέ μία μο\riεο. ro μέ 7 διαπει:nτές;, οί 5 άπ'αύτούς; συνδέονται έν τταρ:χλλ.ήλω,
τό δέ συμ.mJJ,αι:uμά τους ττερνάε ι αχν νερό τραιχ:fu:Jίας στούς δύο σέ σει� έ:ττ.όμενους
διατιει:nτές, ολΩ. δέ τά ττε�τα συνε\.ώvονται σ'ένα. τελικό αΜiiνα. έςαγωγης ΉΟ.ί
.- · )W τό � προϊόν.
Μιά άντλία ύ.ιιηλης ττιέσεως; χρει άζεται γιά νά &Ώει τήν ττίεση τωv 12 - 13 άτμο
αp::,.ιι:ώv (300 - 400 psi) πού χρειά&:εται γιά νά ύπερνικηθεϊ: ή cω�,ωτική ττίεση ΉΟ.ί
γι� νά έπιτευχθεϊ ή μετατρσττή τής τάl;εως τοϋ 75%. Ή έττίλογή γίνεται μετα.ςύ
πολυβαθμίωv cι:,υγοκέντι:ωv άντλιcί:Jv, μcνοβαθμ.ίωv φυγοκεντριuων άντλιωv καί άντλιcί:Jv
,· r
θεJικfίς έκτοnίσεως.
ρt φυγόκεντρες άντλίες ε[να.ι μεγαλύτερες σέ μέγεθος άπ.ό τίς; έμβο�ες καί ΉΟ.
ται.αλίσκονν μεγαλύτερη ίσχ.ύ. Γι'αύτό στίς βιομηχανικές μονάδες χρησιμσποιοϋντu.ι
ot μικρου μεγέθους έμβολα!Χ:Ρες άντλίες έφοδ:.ασμ.ένες μέ άντι}qJ()θεσμικές διατάι;εις
ΉΟ.ί μέ ύλικά ήχομο\.ωτικά. Τά. ύλικά. των άντλιων ετνα.ι άν:>ξ;εί&ιπος; χάλ� (μέ
ν ί Jtέλιο καί χι:ώ.ιιο) ή κα.σσίτει::,ος: έττιΉΟ.λυμμένος μέ 'ΙΈFΙ.α'1.
ι:

ΜεταΕύ άντλίας ΉΟ.ί διατιει:nτωv παρεμβάλλεται ε\.Ό.ς πολλαπλός αι),\ηνας άπό άνοςεί&r
το χάλυβα, συνδεδεμένος μέ τίς ύπόλοιττες; αιJλη\ώ:Jεις άrτό νάϋλον άνθεκτικό σέ
Ψιλές ττιέσεις.
5. 4.

·92yανα. ΉΟ.ί δ ιατάι;ει� ά.αp)λείαι,;

Γιά τήν ά.οφ:)λεια λειτουργίας της; μονi&:χς RO άιταραίτητα εrνα.ι τά άκόλουfu:
-- � δ:.ακότπης; ΧCQ.U'1λης; ττιέσεως (5psi) γιά παρεμπόδιση λειτουργίας της άντλίας
χιιpίς νερό.
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� διακόπτης ύ.!.ηλ:ης πιέσεω;;; (450 psi) γιά την προοτασία τωv διαπερ:χ.τωv
� μετρητής άγωγιμότητας γιά έςαα!ri.λιση της ποιότητας τοϋ τελικοϋ προϊόντος
ρα:η..ιετρ:�
μανόμετρ:� τωv διαπερ:�τωv
μανόμετρ:� τωv π.α:φίλτι:ωv.

5.5.
Διαχeι.pισμός μεταςύ τωv οορ:χ.υλι.}{ων βαλβί&ιΝ άπό τά ήλεκτι.κά μέρη τής σιχmευης καί
εύχέρεια πρα:πτελάσεώς τους.

f
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· 6.. ΑΠΟΙΈΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε}Ι>ΑΡΜ)Γ'ΕΣ .ΑΝΤΙΣΤΡΟΣΟΥ ΩΣΜΩΣΕr..Σ
6.1.

'Αποτελέσματα

Ή δυναμικότητα� σέ παροχή κα&:ιροϋ ττρ:iίόντος έπί 24ώχ>υ βάσεως, �·
οοον ή άντίστροφη ώ:J}.ιωJη ετναι συvεχοϋς λειτοψγίας, έςαρτα.ται άπό τό σχεδιασμέ
νο μέγεθος της μοmα:χς,τόν άριθμό των δια:περ::ιτων ττού ττερι�ει ή 1-1-Ο\Χ)ΟΟ uα.ί
τόν τύπο της χρησιμοττοιούμενης μεμβρ:iνης.
Ή μετατροπή σάν μέτιχ> τη ς π.cσοτικης άrτο&:χ::,-εως; της RO εrναι της τά.Ξεω.;; τοϋ
50 μέ 75% μέ συνηθέστειχ> τό 75% δηλ. τό 75% της τρ:χρο&:σίας μετατρέττεται σέ κα
θαρό προϊόν.
Τό nέP?DJJO: άλατος σάν μέτρο της ττοιοτικης άποδάJεως; της RO έκq:pασμένο σέ % άλα
τος ττού ττεριέχεται στό κα&:χρό προϊόν, διαφέρει ά:\.άλογα μέ τή φάτη των άλάτωv.
)'"'•,.:, τά άvόργαιχ:J. άλατα τό ττέp)ΟJ..Ι.Ο. άλατος εrναι 10% ττερίττου δηλαδή ή άττόρριψη

L_.Jι 90% ττερίττου.
άπό 100 ή άπόρριψη εrναι μεγαλύτερη ττρα::πγ
Γιά τίς cpγανικές οωίες μέ Μ.Β
γίi:σvτας τό 100%, ένω ή συγκράτηση των μεγάλου Μ.Β μορίων των τιυρετογόνων καί
των μι}(ρ()βίων ετναι έnίσης σχ.εδόv όλοκληι::χuτική.
·Ετσι ή τελική κα&:χρότητα τοϋ νεροϋ σέ ppτι όλικων σέ διάλυση στερεδ.'Jv (TDS) ή σέ
ppτι κάποιου άντιττp:χ:ωrτευτι�ιοϋ ίόντος, έ!;αρτα.ται άπό τό άρχικό TDS τοCι νεροϋ τρο
φ:>..χ:σίας. π. χ. άν f;εκινήσομε άπό νεp:, τρ:χρο&:σίας μέ TDS 1000 ppτι &i πάρομε σάν

πrο.ω

nρ;:iίόν νερό μέ TDS ττερίττου 100 pρτι •

'Από τά άrτοτελέσματα ττού ά\.ατιτύχ.θηκαν προηγούμενα άτιq::pέουν καί τά ττεδία έφ:χρμο
γωv της άντιστράrου ώ:Jι.ι,ώ:π.ως •
6

Nεpi μέ ύ.J;ηλή φγανική <fΧ?Ρτιση

Λόγω της ύ..j.ιηλης της άrτ.οcό:Jεως; σέ άrτομόκρυνση των q:>γανι}(ωV οίχJιωv' ή άντίστραρη

ώ:Jμιχ:,η χρησιμοποιείται έκεϊ όπ.ου τά νερi περιέχουν ττολλές όργανικές οωίες σέ
διάλ'\ΧJΙl •
Ή άπό5cση 3ε:ιι�:ητικά ττροο-εγγίζει τό 100%, ο� στην πs:χ:χi;η λi:;γω των ά\χ:στάpει.,'Κτωv
μεταλλικωv μει:χ7Ν στούς διαττ.ερ::ιτές, οπως ττ.χ. μηχανιΉώv ά.cηχ)λειωv έχομε μιά μεί
ω:Jη έτσι ώ:ττε νά. βρισκόμαστε στό έττίττεδο τοϋ 95%. Γιά έφ:χρμογές όττου άπαιτεϊται
άποοτει�νο uα.ί έλεύθειχ> τιυρετογόνωv νερό, άνεβάζομε τήν 'άπ.όδα::π) μέ εκπλυση μέ
διάλυμα 1% φ::pμαλδεϋδης. ·Ετσι άπ.αpεύγεται ή ά\.άτττυf;η μικροβίων καί τιυρετογόνωv
ατούς διcστερ::ιτές. 'Ε\..διαφέιχ>ν π.αροι.χ:π�ει. ή έφ:)ρμογή αύτή στήν q:αρμακοβι.ομηχανία.

,·
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6.2.2. Νει:ά μέ ίψηλό TDS
Νει:ό. μέ ύ.!π)λή ττεριεκτικότητα σέ όλικά έν διαλύσει στερεά εtναι οίκονομικώτει:ο
ν1 άντιμετωrτίζονται μέ τήν άντίστι:χ:χpη ώ:J\..ιuχJη και.')'όσον τό κόστος λειτοψγία.ς της
� εtναι άvεςάρτητο του 6ρχικου TDS, Μ στόν άπιονισμό τό κόστος λειτουργίας
εtναι εύθέως;; άν:::J).ι:)γο πpός τό άρχικό TDS b«ι+χrομένο σέ ταχύτερο ρυθμό κορεσμοϋ
τωv ρητινων καί }(Q.τά συνέπεια σέ κόστος ά\α'(εννήσε.ων.
Σέ ττερίmu.ΧJΤ) πού άπα.ιτείται τελική ύ.!π)λή καfuρότητα την όποία ττρα:φέρει ό άπιο
νισμός τό π.ιχ:,βλημα λύνεται μέ τό σuνδοοσμό άντιστράιχ)υ ώ:,μώ:Jεως;; α:χ:ν τq:::χ7,το στά
διο }(Q.ί μέ τελικό στάδιο άπιονισμό δύο στη.λωv η μικτής στήλης ρητι\.ωV.
Παρ1δε ι -yμα

:

·Αν έχομε νερό μέ TDS: 1500 ppn, ·�σμε άντίστι:cφη ώ:J�.ω:π,, όττότε άττομακρ{r
νεται ττερίπου τό 90% τωv όλικ&:.ν στερεωv }(Q.ί συνε;πG;ς τταρ:η.ιένουν 150 ppn.
Κα.τόττιν έq:αρμόζομε όπιονισμό ό όποίος }(Q.ταλήγει σέ καθαρότητα της τ�εως;; 10 ppn
ττρσκειμένου γιά όπιονισμό δύο στηλωv ρητιν]ν η σέ καθαρότητα της τάt;εως;; του
1 pμn }(Q.ί κά:τω τq:χJΚειμένου γιά άπιονισμό μικτής στήλης.
Σέ cpους;; είδικης άγωγιμότητα.ς (άντίστοιχα η άντίστρcφ:χ. σέ cpους;; είδικης ά\.όοτά
σεως) οί άποδόσεις τωv σταδίων αύτωv &i εrναι :
2100 μSiemens/αn (Ο ,5 ΚΩ ατι)
• Αρχικό νει:i>
210
"
( 5 ΚΩ
• Αντίστρcψ1 C:σμω::,η
αn)
(70 ΚΩ (!11)
14
·Απιονισμός διπλης στήλης
"
1 Κ2 .αn)
1
·Απιονισμός μικτής στήλης
11

6 • 2. 3.

• hfαλάτCι.ΧJΤ1 fuλaa:Jινοϋ νει:χ:>G

Ή ίδιότητα της άvτιστράJΧ)υ �εως;; ν1 κατεργά.ζ;εται νει:ά μέ ά:rτόδαJη καί κόστος
λειτοt.pγία.ς σχεδόν άνεςάρτητα της άρχικης ττεριεκτικότητα.ς τοϋ νερου σέ α.λα.τα
(TDS) βρίσκει έφ:χρμογή άκόμα. }(Q.ί στό fuλαα:Jινό νει:χ:, οπου τό TDS φθάνει μέχρι }(Q.ί
τό 40000ppn. 'Εcώ άπαιτοϋνται ύ!π)λότερες πιέσεις λειτουργίας, τιrο..ω άπ.ό 30 άτμό
cηχ:χ.ι.ρες (ττερίπου 1000 psi) γι'αύτό J.<α.ί €.χουν ά\.αrττυχδεί είδικοϋ τύπου μ.εμβp±νες
πού άvτέχουν σ'αύτές τίς πιέσεις λειτοψγίας.
6.2.4. Πόσιμο νερό
Ή ίδια ίδιότητα της άντιστρcηχ:>υ ώ:)}.ιώ:1εως;; πού ά\,αφέρδηκε προηγούμενα βρίσκει έφ:)ρ
μογή }(Q.ί στην μετατρ:,ττή νερ:7Ν nηγαδιωv ή ύφiλμψι:,ν νεp7,v σέ ττrοιμο.
Πι::::χiγμα.τι ςεκινώντα.ς άrtό νει:ά μέ TDS στην περιοχή 1000 - 4000 ppn παίρνομε μέ
τήν ά.ντίστ� (i.(JjJ(ιXJ1l νει:i> μέ TDS στήν περιοχή 100 μέ 500 ppn πού εtναι μέrο.
στίς ττι::ο5ιαyρ:χφές του ττοοιμου νεροϋ χeι:ρίς ν:ί χρειά.ζ;εται ηαρ:στέι:α άπ.ομώιρuνση τωv
διαλυμέ\,ωv ά.λάτων άπό τό νεp:>.
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._ 6.2.5. �°Όρό νερό γιά τίς σωκευές τεχyητοϋ νεqpοϋ

τ

Μία μοντέρνα έqχ:ιpμ.ογή της άντ ιστρcφ:)U ώ:,1-JώJε.ως ε ναι Τ1 -χρήση τοϋ νεροϋ στην αί
μ.οcιάλυση γιά τούς άοθενεϊς νεqpικων παθήσεων στά νcχ:JΟκσμεί:α.
• .Αρχικά γι 'αύτή τη -χρήση εrχε έφ:χρμοοθεί ή άττ.οοκλήρυ\ΧJΤ1 ή όπ.οία άπομαιφύνοντας
τά ί.όντα άοβεστίου - μαγνησίου εrχε έςαλείψει τό "σύνcρ:)μο τοϋ οκληροϋ νεροϋ"
η την ύτιει:cσβεσταιμία ή όποία ττ.αροοοια.ζότανε τq:ώτα στούς άοθενεϊς.
Στήν π.ορεία ο�.ως; βρέθηκε ότι κι άλλα ί.όντα όπως ττ.χ. ψισμέ\,α άνιόντα, τά ίό
ντα άλουμινίου καa;χ.; καί βακτήρια, ττυρετογόνα. καί γενικά cργανικές ούσίες σέ
διάλοοη προκα.λούcαν διάφJρες άνεττιθύμητες παρενέργειες όπως; οοτεοδοοτρcφία,
έγχεφ:χλοττάθειες, άντιδι:άσεις ττυρετογό\ω\Ι.
rιά την άντιμετώrτιση δΜ.ιJV αύτωv ίδεώ5η λύ::π1 πρcσέφερε ή άντίστραρη ώ::η.ω:π) ή
όπ.οίa. άnομω<ρύvει τά άλατα σκληpότητας, τά άνιονικά. α.λατα, τά ίόντα άλουμινίου
Ιακτήρια καί τά ττυρετογόνα..
"Εχονν cαι:χτπυχθεί: κατάλληλοι τύττοι σωκευωv οί όποϊοι μττοροϋν νά συνδεθοϋν μέ
τίς μηχανές τεχνητοϋ νεcι:pαj καί οί άrιcί:οι J.J.Π.C+)OW ν'ά.π.α::rτειι:ω'Jοϋν στό τέλος της
χρήσεως μέ την είm.γωγή ενός; αύτόματου πpογρ:;ιμματος άπαπει�.
6.2.6.
!'f)λες έqχχρμ.σγές εrνσ.ι ό καθαρισμός νει:χ:>ϋ πού r.ρόκει. ται νά χρησιμοπ.οιηθεί: σέ
J,α�, όrιου ή 24<.ιpος σννεχής λειτουργία της άντιστράpου ώ::,μώJ'εω.;: συνδυά
·ζ:.:::ται άρμσνικά. μέ την 2%+,Ου βάαεu:ς λειτουργία τωv �.
'Επίσης μία άλλη τρέχουα:χ. τάση εrνα.ι ό }{Qβαρισμδς άποβλήτωv, Οττου έαι οί μεμβρά
νες CJ,ιJληνοειοοϋς διατάΕε.ως cάν λιγώτει:χ:> είnίσθητες βρίσχονν εύκο.λώτερ:ι έφ:χρμο-
γή άπΌτι οί �ες τύπου πq::ω::ώJ ί\.ών.
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7.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΜ:Σ ΜΕΟΟΔΟΥΣ

Ή μέθοδος της άποοκληρύνσεως; χρησιμοποιεί }(Q.τάλληλες ρητίνες πού προκαλούν έ\χ:χλ
λαγή των ί.όντωv Ca καί MJ τοϋ νεροϋ μέ Na. ·Ετσι τό άποοκληρυμένο νερό ε[ναι
άπαλλαγμένο άπ.ό τά ω..α.τα σκληρότηται.; σπως λέγονται τό άοβέστιο καί τό μαγνήσιο,
δέν εrναι � άπαλλαγμένο άτtό τά ύπό.λοιπα. α.λατα.
Σ'έφ:χρμογές οπου έτταρκεί ή άπομάκρυνση αύτωv τωv ά.λά.τωv ή άπ.οσκλήρυ\ΚJΤ) άπ.οβαίνει
οί.κονομικώτερη. Δέν ε[ναι όμως άποτελεσματική όταν πρόκειται νά. καλι.φ')οϋν σir
στηρότερες ττροδιαγ ρ:χ.φές.
·Ετσι ή άποοκλήρυνση έχει ςετιερασθεί σέ τομείς όπου κψιαρχοωε πα.ληά π.χ. στό
νερό τρcψ:)δα:Jίαι.; τωv άτμογεννητριωv οί σύγχρονες ττροδιαγι:n,pές προβλέπουν πλήρως
άραλατ�νο νερό, δεύτερον στό νερό της αίμ.οδιαλύσεως; όπως άναφέρθηκε πάλι οί
τρέχοοοες ττρ:)διαγ!Χ(φές έττιβάλλοuν άντίστραpη �.
Χρησιμοποιείται δμια; ή άποσκλήρuνση αiν ττραπάδιο άλλων μεθό&.ι:,v άπομrοιρύνσεως
διαλυμέ\χι.Jν οοοιων όπως π.χ. της άvτιστράιχ:)υ ώ:Jι..ι,ώJεως όπου έςου5ετει::ώνει τόν
κίνδυνο καταχαθίσεως θειϊκοϋ άοβεστίου ττ.ά\,ω στίς μεμβράνες.
Δέν έχει βέβαια νόημα νά. χρησιμοποιηθεί ή άποοκλήρU\ΚJΤ) αχν ττραπάδιο τοϋ άτιιο 
νισμοϋ, διότι ό άπιονισμός άπ.αλλάαπι τό νερό άτtό μόyο του, όΝJ. τά άλατα συ
μττεpιλαμ!3ανομέ\.ωV καί της σκληρότηται.; χψίς έαι νά. ύπ.άρχει κί\λ5υνος παρόμοιος
μ'(Χ!jτόν πού ά�ρθηκε γιά τήν άντίστραρη ώ:Jμω::Jη.
7. 2. :@1Q�Qb!Qς

Ή μέθο&>ς τοϋ .άπ.ιονισμοϋ χρησιμοποιεί ρητίνες κατάλληλες γιά τήν έναλλαγή τωv
άνιόντωv μ.έ ύδροςύλια καί των κατιόντωv μέ ύq::)ογονοϊόντα έπιτυγχάνονται.; έτσι
ττλήρη άπομάκρυνση των άνοργάνων άλά.τωv τοϋ νερού'.
Ό άπ.ιονισμός συγκρινόμενος μέ τήν άντίστραρη ώJμω::Jη έχει ποσοτική καί ποιοτική
άπό&:χτη cσον αι.ι:q:ά τά άνόργωχ:ι άλατα βέβαια καλύτερη.
'Εrτειδή όμως έχει κόστος λειτουργίας (πού έκq:pά.ζ;εται σέ κόστος των όςέων }(Q.ί τωv
βάσεων πού χρησιμοπ.οιοϋνται κατά τήν ά\,αγέννηση των ρητι\-ω\J) tψηλότερο, συμφέρει
νά. έφ::χρμόζεται γιά περιοχές TDS μικρές δηλ. μέχρι Ήαί 500 pμn. Γιά τιμές TDS
μεγαλύτερες ή άντίστραpη <1σ�.ιu:ση εrναι προτιμότερη �·όσον τό κόστος λειτουργίαι.;
της (πού εrναι ή καταναλισκόμενη ήλεκτρική ένέργεια της άντλίαι.; της ύ.!;ηλfjς πιέ
σεως) εrναι άνεςάρτητο άrιό τό άρχικό ΊΌS.
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:'Οπως ττρc:χ:ι\α.pέρθηκε ό άιτιονισμ.ός μπq)εί ν'άπ.οτελέσει τό δεύτερο στάδιο μετά άπό ·
τήν έφ)ρμογή της άντιστι::άιχ:>υ ώ:,μώ:Jεως σέ ττεριτπώπις πού έχομε άπ.ό τή μιά μεριά
νερό γιά καfuρισμό μέ ίψηλό TDS κι άπό τήν άλλη μεριά άπαιτήσεις καθαρότηται.;
νεr:Χ)ϋ της τάζεως 6λίγωv ppn τήν όποία ή άντίστρcφη ώ:,�.ω:,η δέν μπcpεί νά. πετύχει.
Ό άrιιονισμός τέλος ύστερεί στίς περιτττώπις πού τό νερό έχει c:pγανικές ούσίες
σέ σοβαρτ1 σuγκέντι::χ,:ση κα&::ς κα.ί σέ περιτττώπις έqαρμογωv πού άπαιτοϋνται σνν
θηκες στειρότηται.;, όπου ή άντίστρcφη ώ:Jμιχ,η άποτελεί tδεώ5η λύση.
7. 3.

Ήλεκτροδ1-�υcm

Ή ήλεκτροδιάλοοη είναι κι αύτή ότιως κα.ί ή άντίστ(ΧΧρΓ) ώJ}..ωτη μιά διεργασία μεμ
βρiνης. Χρησιμσττ.οιείται δέ άνταγωvιστιΉά. τq:ός τήν άvrίστρcφη Gχ::η.ω:τη στην π.αρ:χ.
γωγή ττοοιμου νεροϋ άπό ίχιriλι.ιt+Ο. νερi ή νερά πηγαδιωv.
Στnν ήλεκτροδιάλοοη ή ήμιπει::ατή μεμβpiνη έπιτρέπει τή δίοδο τ&Ν tόντωv κα.ί όχι
1
μορίωv τοϋ νεροϋ. ·Ετσι άφ:χ.ιροϋνται μόνον tόντα έ:vω τά βακτήρια, ή κολλο
ειδής ϋλη, τό ττψίτιο κ.λ.π. παραμένοw στό προϊόν όπως ησο.ν κα.ί στό νερό της
τ(ΧΧfdχ:σίαι.;.
'Όταν άποιχπάl:ονν τά τελευταία άπό τό νερό της τρα�:δα:,"ίαι.; κc:.ί τό TDS είναι μι
κρό σχετι.κά. τότε ή ήλεκτρcδιάλοοη είναι τεχνικοοικονομικά προτιμώτερη.
J;έ μεγάλα TDS τό κά:πος των δύο μο\άcωv είναι περίπου τό ίδιο.
7_.4.

·��!)

'Η 6nά:πQ.ζ;η έμcιnνίζεται άνταγωvιστική της άντιστράpου ώ:Jμώ:Jεως στήν q;σ.ρμακοβιο
μηχανία }ιυpίως σττ.ου άπαλλάσσει τό νερό άπό όποιαδήποτε άνόργανα κα.ί 6ργανικ:i
συστατικά.
Παρουσιάl:ει δ�.ως μεγάλο κά:πος ύπό τή μq::χρή της καταναλώσεως ήλεκτρικης ένέρ-
γ- · · :; γ ιά τόν βρ::χομό του νερου. Κάτω όμως άπό Μν άρ ιστοττοιημένο συν5ι:ασμό
ο .. u-x> μέ&Χχ:>ι, μncροϋν ν'άποτελέσονν τή αωτή λύση στην περίτττω:,η αi>τή όπου
�να τελικό στάδιο ά.nα:πάζεως έςασq:αλίζει τήν πλήρη άπ.ομάκρυνση τοϋ TDS δια
τηι:ώνται.; τις ίδιες συνθηκες μικι:χ:βιοκι::ατήσεως κα.ί στειρότητας όπως έπικρ:χ.τοϋν
κα.ί στήν άντίστραpη ώ:J\..ω:Jη.

('
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