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Wody zasolone poddawane są najczęściej zatężaniu metodami wyparnymi o dużych kosztach
jednostkowych. Wysokie koszty inwestycyjne instalacji, a także duża energochłonność, wynika
z faktu, że roztwory zasolone, poza chlorkiem sodu, zawierają z reguły składniki tworzące związki
trudno rozpuszczalne, krystalizujące w aparatach wyparnych.
Celem projektu jest opracowanie mało energochłonnej i małoodpadowej technologii odsalania
i zatężania wód zasolonych w zintegrowanym systemie: ultrafiltracja (UF) - nanofiltracja (NF) odwrócona osmoza (RO) - metoda wyparna (MED) - krystalizacja.
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z zastosowaniem oryginalnego rozwiązania nanofiltracji a następnie zatężaniu metodą wyparną
z krystalizacją chlorku sodu. Głównymi produktami są: sól warzona i woda odsolona.

Korzyści
1. Zwiększenie uzysku soli w instalacjach odsalania;
2. Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na tonę wyprodukowanej soli;
3. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia scalingu w węźle krystalizacji.

Poziom gotowości
wdrożeniowej
Opracowano koncepcję nowej technologii
i przeprowadzono badania laboratoryjne na
roztworach rzeczywistych. Wymagana jest
weryfikacja zasadniczych węzłów technologii
w instalacji pilotowej.

Zalety technologii
W porównaniu ze znanymi
metodami:
1. Niższe koszty wytwarzania
soli warzonej.
2. Mniejsze zanieczyszczenie
środowiska.
3. Technologia bezodpadowa.
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Zapraszamy na spotkanie w celu szerszej
prezentacji dotychczasowych wyników badań
oraz możliwości ich zastosowania. Liczymy na
współpracę w podanym zakresie i jesteśmy
otwarci na inne propozycje współdziałania.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych.
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