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Αφαλάτωση

Εξελίξεις

● Βελτιώσεις στα υλικά των μεμβρανών RO, τεχνικές 

παραγωγής, αποθήκευσης και ανάκτησης μηχανικής 

ενέργειας από την ενέργεια της άλμης μέσω συστημάτων 

(στρόβιλοι) -υποστήριξη στην τροφοδοσία της αντλίας των 

RO, εμπρόσθια ώσμωση, καθαλάτωση RO

Στόχοι

● Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της τεχνολογίας, max

ανάκτηση νερού, min ενεργειακή κατανάλωση, min άλμη

● Βελτιώσεις: μείωση των θερμοκρασιακών τιμών ανάκτησης, 

πιέσεων λειτουργίας σε θεωρητικό επίπεδο με εφαρμογές σε 

διαφορετικές παροχές νερού

● Χρήση σε πληθώρα πεδίων και εφαρμογών για την 

παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού

● Ενεργειακός τομέας, βιομηχανίες, δήμοι, ξενοδοχειακές 

μονάδες, τροφοδοσία διυλιστηρίων



Forward Osmosis (FO): εμπρόσθια

ώσμωση

Κινητήρια δύναμη η ωσμωτική πίεση (Π), ελεγχόμενη κατευθυνόμενη 

φυσική ώσμωση, Δπ λόγω ΔC της διαλυμένης ουσίας μεταξύ δύο 

διαλυμάτων

Διάχυση μορίων νερού /διαλύτη από διάλυμα χαμηλής αλατότητας –

υψηλής συγκέντρωσης σε διαλυμένη ουσία στο δ/μα υψηλής αλατότητας

μέσω λεπτών ημιπερατών μεμβρανών (θερμοδυναμική ισορροπία)

Πορώδεις ίνες (hollow fiber), υδρόφιλα λεπτά στρώματα (ασύμμετρες 

τριοξικής κυτταρίνης, συνθετικές λεπτού υμένα)

Επιλογή δ/τος έλξης: υψηλής ωσμωτικής πίεσης μεγαλύτερης 

συγκέντρωσης από το νερό τροφοδοσίας , περιέχει ωσμωτικό παράγοντα 

& διαλυμένες ουσίες: NaCl, MgCl2, CaCl2, Mg SO4, Na 2SO4 (aq), δ/τα 

πολυηλεκτρολυτών

Δυνατότητα ανάκτησης αραιωμένου δ/τος (φυσικές/χημικές διεργασίες), 

χαμηλός βαθμός τοξικότητας, βιωσιμότητα τεχνικής



Άσκηση P για την άντληση των υδάτων

Ενεργειακή κατανάλωση: 4-6% * RO

Τεισ.= 40 ℃, ΔΤ = 20 ℃

Επικάθιση δ.ο στην εσωτερική δομή, μείωση 

ωσμωτικής πίεσης & ροής

Πόλωση συγκέντρωσης 

Αύξηση διάχυσης μέσω ωσμωτικών παραγόντων  
μείωση πάχους μεμβρανών

Διαχωρισμός νερού έλξης/επεξεργασμένου νερού



Μεμβράνες: Συνθετικές λεπτού υμένα (TFC) - μεγάλη διαπερατότητα νερού vs ασύμμετρες τριοξικής 

κυτταρίνης (CTA)



Χαμηλή ενεργειακή απαίτηση - ενέργεια άντλησης υδάτων, 

δυνατότητα χρήσης χαμηλής θερμικής ενέργειας, 30-50% 

εξοικονόμηση ενέργειας (MD)

Επιλεκτική απομάκρυνση μορίων ρύπων, επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένου νερού

Υψηλός ρυθμός απόρριψης ρύπων, χαμηλός βαθμός έμφραξης, 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλός βαθμός φίλτρανσης

3 - 4 kWh/m3, κόστος προεπεξεργασίας τροφοδοσίας,  
μειωμένη απόδοση μεμβρανών, υψηλή συγκέντρωση TDS
στην έξοδο

Υψηλή υδραυλική πίεση 2-17 bar - άντληση υφάλμυρου 
νερού, 40-70 bar θαλασσινό

Συγκέντρωση πόλωσης: σχηματισμός βαθμίδων συγκέντρωσης 
στο υγρό - στις 2 άκρες της μεμβράνης, έμφραξη μεμβρανών, 
κατανάλωση χημικών

vsFO RO

Χαμηλή πίεση λειτουργίας 

Νερό υψηλής καθαρότητας



Εφαρμογές

• Συμπύκνωση πολύτιμων συστατικών – διατήρηση
χρώματος, αρωματικών ουσιών, γεύσεων και θρεπτικών 
συστατικών. συμπύκνωση προϊόντων, υγρών 
αποβλήτων. Απομόνωση πρωτεΐνης γάλακτος, μπύρας, 
καφέ, χυμός φρούτων

• Στάδιο προ-επεξεργασίας νερού υψηλού φορτίου 
(υψηλής αλατότητας) πριν την χρήση RO. Προστασία 
των μεμβρανών - χαμηλή έμφραξη. Βελτίωση 
απόδοσης RO, μείωση κατανάλωσης χημικών

• Επεξεργασία στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ, βιομηχανίες 
τροφίμων, πετρελαϊκές βιομηχανίες, μεταλλευτικός 
τομέας –εξορύξεις

• Συνδυαστική λειτουργία με RO, πολυβάθμια εξάτμιση 
(MD) για την παραγωγή πόσιμου νερού



● Στάδιο προεπεξεργασίας : επαναχρησιμοποίηση ως 

τροφοδοσία σε μονάδες αφαλάτωσης RO

● Συμπύκνωση προϊόντων high COD, BOD 

● (πρωτεϊνούχων δ/των) με τεχνολογία απόσταξης μέσω 

μεμβρανών MD, FO: προεπεξεργασία: αντιμετώπιση 

έμφραξης (οργανικές/ανόργανες ουσίες), αύξηση στη ροή 

διάχυσης, 60% εξοικονόμηση ενέργειας –ZLD. MD: 

Ανάκτηση δ/τος με χαμηλή θερμική ενέργεια

● Εφαρμογές: 60% αφαλάτωση θαλασσινού – υφάλμυρου 

νερού, 13% επεξεργασία υγρών αποβλήτων, 27% 

συμπύκνωση προϊόντων

● Μείωση όγκου υγρών αποβλήτων

Εφαρμογές – υβριδικά συστήματα



Εφαρμογές – υβριδικά συστήματα



.. $6 Bil., 2017

συμπύκνωση προϊόντων

επαναχρησιμοποίηση νερού

υβριδικά συστήματα μηδενικών υγρών απορρίψεων 

(ZLD)

μερίδιο αγοράς: $300 M (2017)

Water World (WWI)

Διεθνείς αγορές



Case studies 



Επεξεργασία άλμης (ZLD)
Υψηλής αλατότητας τροφοδοσία
Κλάδοι: ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρελαϊκές

Δ/μα έλξης: Διττανθρακικό αμμώνιο NH4HCO3

Ανάκτηση: 64%, 0.25 kWh/m3

Oasys

Χρήση FO -εξάτμιση νερού έλξης, κρυσταλλωτήρας

Τελικό προϊόν: νερό υψηλής ποιότητας



Modern Water, Oman
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