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Technika membranowa 
Techniki membran są w obecnych czasach 
nieodłącznym elementem nowoczesnych procesów 
uzdatniania wody. Praktycznie w każdym 
obszarze, w którym wykorzystywana jest woda, 
wykorzystuje się technikę membranową.  

 

 

AquaCare® oferuje pełne spektrum 
urządzeń, począwszy na mikrofiltracji aż 

do Odwróconej Osmozy do uzdatniania 
wody morskiej. 

Wielkość porów w membranach jest największa przy mikrofiltracji i 
zmniejsza się aż do najmniejszych w Odwróconej Osmozie. Im mniejsze są 
pory, tym większą rolę odgrywa ciśnienie osmotyczne i wzrasta ciśnienie 
pracy całego urządzenia.  
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Działanie technologii odwróconej osmozy 
Jeśli dwa roztwory z różnym zasoleniem (np. woda brudna i woda czysta) 
zostaną rozdzielone przez półprzepuszczalną membranę, będą one 
próbowały osiągnąć równowagę koncentracji. Ale w związku z tym że 
membrana przepuszcza praktycznie tylko molekuły wody, a sole nie mogą 
jej pokonać, woda płynie ze strony czystej na stron e koncentratu (1.) aż 
oba roztwory będą mieć takie samo zasolenie albo ciśnienie zwrotne 
uniemożliwi dalszy przepływ (2.). Tą zasadę nazywa się Osmozą. 

  
(1.)                               (2.) 

Techniczne odwrócenie procesu 
osmozy (= Odwrócona Osmoza) 
potrzebuje do tego celu ciśnienia 
(w formie ciśnienia 
wodociągowego), tak aby woda po 
stronie brudnej wytworzyła 
ciśnienie (3.). Przez to molekuły 

wody są przeciśnięte przez membranę, tak że po 
drugiej stronie odpłynie czysta woda (Permeat). 
Ważne jest, aby po stronie wody brudnej 
pozostawione cząstki brudu usuwać w sposób ciągły. 
W tym celu część strumienia wody idzie ze strony 
brudnej (Koncentrat). Jeśli by się całą wodę 
przecisnęło przez membranę, cząstki brudu zbierały 
by się aż w końcu zablokowały by całkowicie 
membranę, która by już nie przepuszczała w ogóle 
wody. 

 

 

 
(3.) 
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Mikro- Ultrafiltracja  MF - UF 

 

Urządzenia Mikro- 
Ultrafiltracji 
posiadają bardzo 
dużo zastosowań w 
wielu różnych 
branżach.  

Przygotowanie do odwróconej osmozy: 
Ze względu na to, że spiralnie nawinięte moduły odwróconej osmozy bardzo 
łatwo się zapychają cząstkami, wszędzie tam gdzie woda surowa posiada 
dużą cząsteczek, zaleca się użycie mikrofiltracji jako wstępnego 
oczyszczania. W porównaniu z pospolitymi filtrami piaskowymi 
mikrofiltracja jako wstępne oczyszczanie przedłuża żywotność membran w 
sposób zdecydowany. 

Recycling wody z procesów płukania: 
Do płukania wstecznego konwencjonalnych 
filtrów, potrzeba bardzo dużo wody. Przy 
pomocy mikrofiltracji większą cześć tej wody 
można odzyskać i ponownie wykorzystać. 

 

 

Usuwanie mętności: 
Jeśli woda procesowa czy też inne produkty 
płynne nie mogą być mętne, filtracja 
membranowa jest najlepszym rozwiązaniem.  

AquaCare® oferuje urządzenia do Mikro- Ultrafiltracji od kilku litrów na 
godzinę aż do ponad 100 m3/h.  
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Odwrócona osmoza – duże urządzenia 
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest woda o 
niskiej zawartości soli, stosowanie technologii 
odwróconej osmozy jest zasadne. W 
przeciwieństwie do procesu wymiany jonów 
ilość stosowanych chemikaliów jest znacznie 
niższa. Również zużycie energii zmniejszyło się 
znacznie w ostatnich latach dzięki 
zastosowaniu Memmbran-Ultra-Niskiego-
Ciśnienia. 

 

 

 Wszystkie duże urządzenia są przez AquaCare® 
projektowane, budowane i testowane wg życzeń klienta oraz 
składu wody surowej. W tym celu udostępniany jest program 
specjalny oraz dziesięciolecia doświadczenia Know-How 
naszych inżynierów i techników.  
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Odwrócona osmoza – małe urządzenia 
Obok wielu seryjnych produktów również małe 
urządzenia odwróconej osmozy mogą zostać 
wyprodukowane wg życzeń klienta.  

Urządzenia OEM są kolejnym ważnym  
elementem w portfolio AquaCare®.  

 

 

Urządzenia zwykłe lub pracujące 
jako Direct-Flow; małe z wydajnością 
3 l/h bez pompy ciśnieniowej lub 45 
l/h z pompą niskich napięć 

 

lub wersja płytowa z 
wydajnością do bis 
150 l/h z przemysłowym 
wzmocnieniem ciśnienia: 
AquaCare® oferuje 
odpowiednie urządzenie 
dla Waszych potrzeb. 

Realizacja nietypowych 
zamówień specjalnych to 
dla AquaCare® chleb 
codzienni.  
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Kompletne urządzenia od uzdatniania 
wstępnego aż do końcowego 

AquaCare® buduje swoje urządzenia 
odwróconej osmozy kompletnie z obróbką 
wstępną (zmiękczanie, odżelazianie, 
dozowanie), zbiornik ciśnieniowy albo 
bezciśnieniowy zbiornik magazynujący, 
układ zwiększania ciśnienia, 

 

 

 

drugi stopień odwróconej osmozy, 
dołączone mieszane złoże żywicy, albo 
życzenia specjalne jak obudowy z 
nierdzewki w obszarze wysokiej higieny.  
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CIP – Clean In Place (Czyszczenie na 
miejscu) 

 

 

 

W szczególności przy dużych 
urządzeniach, które nie posiadają 
wstępnego odżelaziania, membrany 
muszą zostać od czasu do czasu 
wypłukane chemicznie.  
 

 

Tak zwany układ CIP mogą zostać 
wybudowane bezpośrednio przy 
urządzeniu albo mogę też pracować 
jako samodzielne systemy.  

  

Przy pomocy specjalistycznych chemikaliów czyszczących 
usuwa się osad zgromadzony na membranach a następnie 
wypłukuje go z urządzenia. Dzięki temu minimalizuje się 
koszty użytkowania w szczególności przy urządzeniach 
odsalania wody morskiej. 
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Ogólne uzdatnianie wody 
 

 
 
 
 
 
 

AquaCare® projektuje urządzenia, 
dzięki którym można osiągnąć 
dowolną zdefiniowaną czystość 
wody. 
 
 
 
 

Systemy te są niezbędne, na 
przykład celem zapewnienia jakości 
dla urządzeń napędzanych wodą, 
takich jak pompy, podgrzewacze 
wody i elektromagnesów.  
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Systemy dozowania dla uzdatniania wody 
Dla procesów produkcyjnych często 
woda musi zostać wzbogacona o 
konkretne chemikalia. AquaCare® 
buduje indywidualne urządzenia 
dozujące dedykowane dla 
konkretnego rozwiązania. 

 

 
Od pomp wysoko precyzyjnych z 
zakresem dozowania 1:3000 przez  
układy kalibrujące, wysoko 
precyzyjne przepływomierze, 
sterowniki proporcjonalne z 
kontrolerem, układ zdalnego 
sterowania oraz typowe elementy; 

 

z materiałów 
takich jak PP, 
PE, PVC, PVDF 
AquaCare® 
realizuje 
(prawie) 
wszystkie 
życzenia.  

 


