Vad Omvänd Osmos / Reverse Osmosis (RO)?
Reverse Osmosis eller Omvänd Osmos är en teknisk process som med
hjälp av ett tryck pressar vattenmolekyler genom ett membran
(semipermeabelt) vilket är ett halvt genomsläppligt.
Revers Osmosis används för att avlägsna en stor majoritet av olika
föroreningar från vatten (95% - 99%) genom att pressa vattnet med hjälp
av en tryckpump genom ett speciellt membran. T.o.m. bakterier och virus
avlägsnas med denna teknik, man skall dock inte enbart förlita sig på RO
för att ta bort bakterier och virus.
Membranet är en tunn hinna eller skikt som separerar vätskor. Membranet
fungerar som en selektiv barriär, där membranet endast tillåter vissa
partiklar att passera igenom, men inte andra. Se skiss på andra sidan i
detta dokument.
Därmed avjoniseras vattnet genom att vattnet pressas genom detta
membran.
Följden blir att jonerna stannar kvar på ena sidan av membranet, medan
endast vattenmolekyler tillåts passerar genom membranet.
Detta resulterar i att man får två flöden av vatten ur membranet ett med
det renade vattnet (permeate eller produkt) och ett med ett vatten som
består av de föreningar som inte har transporterats genom membranet,
salt och annat av oss icke önskvärt i dricksvattnet. Detta flöde kallas även
koncentrat eller reject.
Hur stor andelen permeate/koncentrat beror flera parametrar t.ex.
Salthalt, temperatur, tryck m.m. Man brukar räkna med ca: 40%/60%
förhållande. D.v.s. att erhålla 40 l rent dricksvatten så behöver man 100 l
råvatten (havsvatten).

Figurerna på nästa sida illustrerar processen samt hur ett membran är
uppbyggt.
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Lite fördjupning
Ett RO membran avisar föroreningar baserat på deras laddning och storlek
(molekylvikt). Alla föroreningar som har en molekylvikt som är större än
200 bör inte lyckas tränga igenom ett RO membran. Som exempel så har
vattenmolekylen en molekylvikt på 18.
Likaså, ju större jonladdning föroreningen, ju svårare har den att passera
RO membranet.
Ett RO membran filtrerar inte bort gaser som t.ex. CO2, då CO2 inte har en
hög jonladdning när den är i lösning (vatten) men har en låg molekylvikt.
Då RO systemet inte filtrerar bort gaser så erhåller man ofta ett permeate
med lågt pH beroende på CO2 nivåerna i råvattnet då CO2 bildar kolsyra.
Ett RO system filtrerar bort de flesta mineralerna i råvattnet och
även sänker pH på vattnet, så är det viktigt att återställa
mineraler samt justera pH efter RO systemet om vattnet skall
användas till dricksvatten.
Omvänd Osmos är en mycket effektiv reningsteknik för Saltvatten,
bräcktvatten, yt- och grundvatten för både stora och små flöden.

Tabell på olika Filtreringstekniker och vad de filtrerar bort

