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Woda morska 

W  wodach mórz i oceanów znajduje sie 97% całych zasobów
wody na  świecie.  Woda pitna to tylko  3%.

Woda morska charakteryzuję się wysokim srężeniem 
kationów Na (sodu ), K (potasu), Mg (magnezu) i Ca 
(wapnia); 
a także  anionów Cl (chlorowych), HSO4, SO2  
siarczanowych i węglanowych.

Niewielkie jej ilości nie są szkodliwe dla zdrowia, ale 
wymagają dużo wody pitnej do wypłukania  soli z organizmu.
         
 W 1m³ wody morskiej znajduje się: 
   

27,2 kg chlorku sodu,
3,8 kg chlorku magnezu.
1.7 kg siarczanu magn.
1,2 kg siarczanu wapna      
0.9 kg siarczanu potasu
i inne

       W wodzie morskiej dominują chlorki to w wodzie pitnej
       słodkiej dominują węglany . 



Historia

Odsalanie slonej wody (morskiej) było znane od tysięcy lat, 
oczywiście, nie na skalę przemysłową. 

Arystotyles w swej pracy „Meteorologia” pisze: 

słona  woda; kiedy wyparuje staje się słodka i po 
ochłodzeniu nie staje się z powrotem słona  

i dalej

woskowy pojemnik zanurzony w słonej wodzie po jakimś 
czasie w środku ma słodka wodę. 

Wosk tworzył membranę odfiltrowującą sól.

Na zdjęciu proste naczynie do odsalania wody, dwa 
zbiorniki, górny szczelny na wodę słoną, dolny na wodę 
pitną, proces odsalania zapewnia energia słoneczna,   
gotująca się woda paruje, para przez szczelnie podłączoną 
rurkę skrapla się i spływa do zbiornika dolnego.  W ciagu 
dnia można otrzymać ok. 5 litrów wody pitnej. Urządzenie
dostępne obecnie na rynkach afrykańskich.



Znane też było destylowanie wody przy okazji produkcji 
alkoholu, 'łapanie' wody z deszczu jak i stosowanie 
'zasłon' (żagle), na których osiadała wilgoć nocą, i 
spływała do podstawianych naczyń.



Procesy naturalnego odsalania w przyrodzie

Wyparowująca  z oceanów  para wodna okazała się, że już
nie zawiera  soli, a zamrażanie pokazało, że lód ma  w 
sobie dużo mniej zawartości soli niż woda morska.

Ptaki morskie  pelikany, albatrosy, petrele, gdy są daleko 
od lądu,  odsalają wodę poprzez dostosowane do tego 
gruczoły, a zagęszczona solanka jest wypluwana.

Rosnące na brzegach morza lasy mangrowe, odzielaja sól 
z wody i zrzucajaą ją do swojch korzeni, a te z kolei 
stanowią pokarm dla krabów i innych skorupiaków.

Natomiast nadbrzeżne wierzby i trzcina  gromadzą 
oddzieloną sól w liściach i zrzucają  ją jesienną porą.

Rośliny te wykorzystuje się także przy oczyszczaniu 
moczarów ze ścieków.



Przemysłowe odsalanie wody morskiej

W praktyce stosowane są 4 metody odsalania 

                        1  Odwrócona osmoza

                        2  Destylacja

                        3  Nanofiltracja

                        4  Zamrażanie

Osmoza to proces przechodzenia przez pół- 
przepuszczalną membranę cząsteczek cieczy z roztworu o 
stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym, jest
to proces naturalny, bez potrzeby angażowania 
dodatkowej energii.

To naturalny fenomen przyrody, bez którego życie nie 
byloby możliwe. Różnica  ciśnień osmotycznych pozwala 
roślinom na pobieranie odżywczych składników z gleby.

Ale arcydziełem przyrody jest nasza nerka, która 
oczyszcza naszą krew. Odcedza mocz i spełnia jeszcze 
szereg innych niezbędnych dla naszego życia funkcji.

Dla zainteresowanych ciekawy artykuł „anatomia i 
fizjologia nerek” — ściąga.pl.



Odwrócona Osmoza 

polega na  zmuszeniu  zanieczyszczonej  wody morskiej 
do przechodzenia  przez membranę i  jest zmuszana do 
filtracji  i oczyszczenia   się wyniku podniesionego 
ciśnienia.

Dwa schematy projektów zakładów odsalania wody 
morskiej:

Pierwszy najprostszy: woda morska podawana na 
membranę filtrującą przy pomocy pomp (dwie strzałki 
zielone) na sito zatrzymujące grubsze zanieczyszczenia i 
dalej na membranę po stronie zewnętrznej, skąd rurą ze 
środka wypływa już woda pitna  (strzalka niebieska  na 
prawo).
Kolorem czerwonym pokazano odprowadzenie solanki .

 



Tak oczyszczona woda jest pozbawiona niezbednych 
minerałów i dla celów spożywczych musi być uzupełniona 
potrzebnymi minerałami(mineralizacja)

Innym, bardziej skomplikowanym zakładem jest zakład 
odsalania w Tampa Bay przy elektrowni atomowej.

Tutaj do odsalania wykorzystywana jest woda morska użyta  
poprzednio do chłodzenia reaktora, po oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych.

Patrzac od lewego górnego rogu: ogrrzana woda morska 
przechodzi przez wstępne oczyszczanie, zanieczyszczenia są 
wywożone na składowisko. Dalej na niebiesko oznaczonym 
rurociągiem wedruje na pompy i membrany dla odwróconej 
osmozy, potem do zbiornika, gdzie następuje mineralizacja, i 
już jako woda pitna do zbiorników sieci wodociągowej.



Nanofiltracja

Dzięki zastosowaniu nano technologi do produkcji   
membran przy stosunkowo niskiej roznicy cisnień 
1-3 Mpa nie jest potrzebna wstępna obróbka chemiczna. 
Proces ten pozwala na usunięcie zanieczyszczenia w  
99,9%

Jest to najpopularniejszy i najtańszy sposób odsalania wody 
morskiej. 

                                     

Zakład odsalania w Izraelu
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Zaklad w Ras Alikhar w Arabii Saudyjskiej



Zastosowanie układu pionowego filtrów pozwoliło na 
czterokrotne zwiększenie produkcji wody pitnej bez 
zwiększania kosztów.

    ilości słonej wody używając membran  ze sproszkowanego
     octanu celuluzy.

Zamrażanie

   System drogi i praktycznie nie używany.



Poniżej koszty obecne 1 m3 wody pitnej i przewidywane z 
zakładów odsalania

Poniżej  koszty,  jakość   i wydajność membran



            Wg International Desalination Association

W 2015 roku na całym świecie pracowało już prawie 20.000 
zakładów odsalania wody produkując ok 86,8 mln3  wody 
pitnej na dobę

Wzrastajaca gwałtownie ilość ludności powoduje coraz 
większe zapotrzebowanie na wodę pitną i dla upraw 
rolniczych. Wg danych ONZ zmienia się także struktura 
rozmieszczenia ludności: gdy z końcem XX wieku tylko 3% 
populacji świata mieszkało w miastach położonych nad 
morzami, to już w 2015 zamieszkuje je już ok 50 %. 
Gdy ten trend się utrzyma po roku 2020 zamieszkiwać je 
będzie ok  70% ludności świata.



Obecnie najbardziej zasolone są Morze Czerwone i Morze 
Śródziemne i tu też powstało najwięcej zakładów odsalania, 
które potrzebują ok 3,0 m3 wody morskiej, by wyprodukować
1m3 wody pitnej.

Zrzut wody o zwiekszonym zasoleniu (brine) stanowi już  
poważny problem dla środowiska, nie tylko wodnego.

Zwiększenie zasolenia wody morskiej, zwiększenie 
zagęszczenia minerałów, jak magnez, wapień, związków  
chlorów z metalami.

Dodać tu należy  także silne nasłonecznienie  i stosunkowo 
zamknięty charakter tych wód, wszystko to wymaga 
specjalnych analiz i rozwiązania olbrzymich problemów 
ekologicznych, przed którymi staje świat.
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Absolwent Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej: Specjalność 
Budownictwo Przemysłowe

• Modernizacja  istniejących i 
budowa nowych kopalń węgla 
kamiennego na Śląsku (Knurów, 
Szczygłowice, Zofiówka, 
Pniówek)

• Huta miedzi Głogów 
(projektowanie i realizacja do 
rrozruchu)

• Nadzór nad produkcją materiałów budowlanych oraz fabryk 
domów w resorcie górnictwa

• Nadzór nad budową ujęcia wody (największego w tym czasie 
na świecie  Bagdad, Irak, rzeka Tygrys)

• Współudział w opracowaniu Raportu o stanie budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce.technologia i konstrukcja

• Projektowanie i nadzór w zespole ekspertów Min. Górnictwa 
metod zabezpieczania i usuwania skutków eksploatacji 
górniczej.
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