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 EDI -מבוא ל .1

היא טכנולוגיה חדשה יחסית שנועדה לתת פתרון לייצור מים נטולי מלחים באיכות ) EDI(אלקטרודיוניזציה 
   .גבוהה

לתעשיות אלו פותחו . בעיקר בתחומי תעשייה שונים, קיימים מספר רב של צרכנים למים נטולי מלחים
  .תהליכי ניקוי שונים למים על מנת לסלק מלחים ומזהמים אחרים מהמים

המרכיבים העיקריים הם מלחים שונים . המים בטבע מכילים מרכיבים שונים שהתווספו או התמוססו לתוכם
מרכיבים נוספים הם חומרים אורגניים שמקורם בטבע או ). CaCO3(ואבנית ) NaCl(בישול ובעיקר מלח 

  .מיקרואורגניזמים כגון חיידקים ואצות וכדומה וכן חלקיקים מרחפים, מידי אדם

י חיטוי בשיטות "ולהיפטר מחיידקים ע, י סינון"לרוב השימושים המעשיים ניתן לסלק חלקיקים מרחפים ע
  .כ מים שעברו תהליכי חיטוי וסינון ברמה סבירה"י השתיה המסופקים בברזים הנם בדלמעשה מ. שונות

למעשה מים נטולי מלחים לחלוטין אינם מתאימים . מי שתיה מכילים ריכוז מסוים של מלחים מומסים
  .לשימוש כמי שתיה היות והם תפלים וקורוזיביים

  .המלחים באופן כמעט מלאמאידך קיימות תעשיות רבות להן נדרשים מים מהם סולקו 

  :הן) נטולי מלחים(התעשיות העיקריות הצורכות מים נקיים 

 .ליצור חשמל וקיטור בלחץ גבוה –תעשיית הכוח  -

 .תעשיות ביוטכנולוגיה ותרופות -

 .תעשיית מוליכים למחצה ואלקטרוניקה -

 .ציפוי מתכות ולפני צביעה –טיפולי שטח  -

 .ייצור מוצרי צריכה וקוסמטיקה -

חות הטכנולוגיה גדלה מאוד הדרישה למים נטולי מלחים ברמה גבוהה ופותחו שיטות ליצור מים עם התפת
  .נקיים מהם סולקו כל המרכיבים הנוספים

  . שנה והתבסס על טכנולוגית חילוף יונים 50 -הדור הראשון ביצור מים נקיים פותח לפני כ

  :שלבים 3כ "התהליך כלל בד

  .וןטיפול מוקדם כגון סינ – 'שלב א

  .מעבר דרך מתקן חילוף יונים הכולל עמודת שרף קטיוני ועמודת שרף אניוני – 'שלב ב

  .הכוללת גרגירי שרף מחליף קטיוני ושרף אניוני מעורבים –עמודת מצע מעורב  – 'שלב ג

יש צורך ) סילוק היונים מהמים" (עבודה"בתום שלב . למחליפי יונים יש קיבול מוגבל ולכן פעולתם מנתית
י בסיס "והשרף האניוני ע) כ חומצה מלחית"בד(י חומצה "הרענון של מחליף קטיוני מתבצע ע. ענוניםבר

  ).כ מימת הנתרן"בד(



ובו מסולקת יתרת " ליטוש"השלב השלישי הוא שלב . 'מסולק בשלב ב) מהמלחים 95% - כ(עקר העומס 
  .המלחים מהמים

יש צורך להפריד בין גרגירי המחליף הקטיוני . לרענון עמודת מצע מעורב הינו תהליך מורכב ובלתי יעי
לשטוף את עודף הכימיקלים ולערבב חזרה את שני , לרענן את הראשון בחומצה ואת השני בבסיס, והאניוני

  .סוגי מחליפי היונים לתערובת הומוגנית

א של כדי להגיע לסילוק כמעט מל. מלחים ברמה גבוהה לא היה לשיטה תחליף-מאידך ביצור מים נטולי
היה צורך בתהליך בו המים עוברים לסירוגין מספר רב של שלבי סילוק קטיונים ואניונים , המלחים מהמים

  .כפי שקיים בעמודת מצב מעורב –

. שנה הופיעה טכנולוגית טיפול במים חדשה שדחקה בהדרגה את רגלי תהליך חילוף היונים 30 -לפני כ
מבוססת על שימוש בממברנות חדירות למחצה והאנרגיה  "אוסמוזה הפוכה"טכנולוגיה זו המוכרת בשם 

והימנעות ) בניגוד למחליפי היונים(יתרונותיה של טכנולוגיה זו הנם תהליך רציף . י לחץ"לתהליך מסופקת ע
  .בכימיקלים לרענון מהצורך

' ניתן לתאר את הדור השני של מתקני מים נטולי מלחים כתהליך בו האוסמוזה ההפוכה משמשת כשלב ב
  .מצע מעורב ←אוסמוזה הפוכה  ←טיפול מוקדם : בתהליך

  .פותחה האלקטרודיוניזציה" ירוק"בהמשך מגמה זו של שיפור הטכנולוגיה ומעבר לתהליך רציף ו

והתהליך , בדור השלישי ביצור מים נטולי מלחים מוחלף שלב השרף המעורב בתהליך אלקטרודיוניזציה
  ).EDI(אלקטרודיוניזציה  ←) RO(ה הפוכה אוסמוז ←טיפול מוקדם : יראה כדלקמן

תוך מספר שנים מועט לשיטה המועדפת על  EDI -הפך תהליך ה) שיסוקרו בהמשך(בשל יתרונותיו הרבים 
  .התעשייה ודחק את מתקני המצע המעורב לפינה

 מים(מ "י השוואת מספר ההתקנות של מתקני מנ"ניתן לתאר את פריסת הטכנולוגיה בתעשיות החשובות ע
  .2003בשנת ) נטולי מלחים

  .EDIמכל ההתקנות החדשות הן עם  50% –בתעשיית האלקטרוניקה 

  .EDIעם  םה) PW(ליצור מים מטוהרים  מהמתקנים החדשים 90%מעל  –בתעשיית התרופות 

  .EDIהן של מתקני כיום ההתקנות  רוב -ואפילו בתעשיית החשמל השמרנית 

  .ל"בתעשיות הנויותר ש "מק 100,000כוללת של  בספיקה EDIבעולם מתקני  כיום פועלים

  

 IEDכיצד פועלת מערכת  .2

 +Hכגון(ממברנה קטיונית המעבירה אך ורק קטיונים , הן ממברנות מחליפות יונים EDIהלב של מערכת 
,Na+, Ca++ ( וממברנה אניונית המעבירה רק אניונים) כגוןSO4

=, OH-, Cl-.(  

בצדו האחד ) אנודה(הכולל אלקטרודה עם מטען חיובי , )Stack(הוא המארז  EDIהתא הבסיס של מתקן 
לסירוגין ממברנה קטיונית וממברנה  מסודרותבין האנודה לקטודה . בצדו השני) קטודה(ואלקטרודה שלילית 

  .בדומה לסידור הקיים בתאי אלקטרוליזה, אניונית



  
  

ען החיובי אל הקטודה ואילו בעת יצירת מתח חשמלי בין האנודה לקטודה ימשכו הקטיונים בעלי המט
  .האניונים בעלי המטען השלילי ימשכו לכיוון השני אל עבר האנודה

  :סוגי תאים 2 ואניונית לסירוגין ייווצר/בשל סידור הממברנות קטיונית

 ).ובהתאמה הממברנה הקטיונית פונה לצד הקטודה(תאים בהם הממברנה האניונית פונה לצד האנודה   .א

ל יקרה לקטיונים "וכנ, בתאים אלו האניונים ימשכו לכיוון האנודה ויצאו מהתא דרך הממברנה האניונית
  .הנמשכים לכיוון השני

  ).D )Diluteתאים אלו יסומנו כתאי . תאים אלו ידוללו לפיכך מיונים וייווצרו מים נטולי יונים

 .ה הקטיונית לצד האנודהתאים בהם הממברנה האניונית פונה לצד הקטודה ובהתאם הממברנ  .ב

קטיונים הנמשכים לעבר הקטודה נתקלים בממברנה . בתאים אלה היונים לכודים ואינם יכולים לצאת
וכך גם אניונים הנמשכים לאנודה נתקלים בממברנה קטיונית ואינם יכולים לעבור , אניונית הדוחה אותם

  .אותה

וריכוז היונים ', סמוכים כמתואר בפסקה אתאים אלו גם מתמלאים ביונים המגיעים אליהם מהתאים ה
  ).C )Concentrateתאים אלו יסומנו כתאי . עולה

אם רוצים להגיע לדרגת ניקיון גבוהה מאוד של מים נתקלים בבעיה והיא שעם ירידת ריכוז היונים בתאים 
על פני הנוזל נחלש מעבר הזרם היות וכבר אין מספיק יונים המסוגלים להעביר אותו ) Dמסוג (המדוללים 

  . שבתא ותהליך סילוק המלחים נעצר

  .בגרגירי מצע מעורב של מחליפי יונים קטיוני ואניוני Dהפתרון שנמצא לכך הוא מילוי תאי 

  .סידור זה למעשה הינו ההבדל העיקרי במבנה בין מתקני האלקטרוליזה לאלקטרודיוניזציה

  :תמילוי התא בגרגירי מחליף יונים משרת למעשה שתי מטרו



  .על מנת להגיע לסילוק כמעט מלא שלהם מהמים, במחליף היונים, ספיחת היונים שריכוזם הולך ופוחת -

גרגירי מחליף היונים בשל המטענים החשמליים המפוזרים עליהם . יצירת גשר למעבר זרם חשמלי -
 .כאשר הזרם אינו יכול לעבור בתמיסה המדוללת עצמה, Dמשמשים להולכת זרם בתאי 

  

  IEDרכת מבנה מע .3

  .הוא עם יריעות ממברנות ישרות הסגורות בין שתי מסגרות EDIהמבנה הקלאסי של מארז 

  )הקטודה והאנודה(כל מארז יכול להוביל מספר מאות יריעות כאשר משני הצדדים מצויות האלקטרודות 

  .כל המבנה סגור בלחץ בין מסגרות המתכת

  
יידרש מתח ) אניוניות 300 -קטיוניות ו 300מהן , נותממבר 600כ "וסה(תאים  300למארז הכולל לדוגמא 

  .וולט לכל תא 2 -כלומר כ, וולט 600 -של כ

  .זרימת המים בתוך התאים היא בדרך כלל מלמטה כלפי מעלה

  .מתאחדים לזרם מוצר משותף) המכילים שרף Dתאי (הזרמים היוצאים מתאי הדילול 

  .י להגביר את המהירות והטורבולנציהבדרך כלל מסוחררים כד) C(הזרמים מתאי הריכוז 

במבנה זה תהיה אחת . קיימים מארזים הבנויים בצורה ספירלית בדומה למבנה ממברנות אוסמוזה הפוכה
ממברנות קטיוניות ואניוניות מגולגלות . בהיקף )האנודה( בציר המרכזי והשניה )הקטודה( האלקטרודות

  .הרגיל EDIות המבנה דומה למארז משאר הבחינ .ספרילימבנה סביב הציר וכך נוצר 

אוסמוזה  בדומה לתאי לחץ של, בצורת צינורהיתרון של מבנה זה שניתן להכניסו לתאי לחץ סטנדרטיים 
  . הרגילים EDIבצורה כזו ניתן לפתור באופן יעיל את בעיות הדליפות מהן סובלים מארזי  .הפוכה



מערכת , יל כדי לענות על צרכי הספיקהמושלמת תכלול מספר מארזים המותקנים במקב EDIמערכת 
  .ברזים ומשאבות השולטים על ספיקות הזרמים השונים, מערכת צנרת, חשמלית הכוללת מיישר זרם ובקרה

  
  

 EDIהמאפיינים של מתקני  .4

אין צורך . ובטוחות בעבודה" ירוקות"על פני מחליפי היונים שהן  EDIהיתרון העיקרי של מערכות   .א
 .ולפיכך גם אין צורך באחסון וטיפול בחומרים רעילים, בכימיקלים לרענון

  .במקביל גם לא נוצרים שפכים מסוכנים הדורשים פינוי או נטרול

  . ולכן כדאי למחזרו לתחילת תהליך הטיפול במים שתטובה יותר ממי הר EDI - איכות הרכז הנוצר ב

  .ISO 14,000עונים על דרישות תקן  EDIמתקני 

תפעולן פשוט ללא צורך בהתערבות המפעיל וזמן ההתקנה , ופן אוטומטי רציףפועלות בא EDIמערכות   .ב
 .וההרצה קטן

וגם גובה , אין צורך במתקנים רזרביים לאספקת מים בזמן רענון, קטן EDIשטח הרצפה הדרוש למתקני   .ג
 . ההתקנה הדרוש נמוך לעומת עמודות מחליפי היונים

) החל מעשרות ליטרים בשעה(החל מספיקות קטנות  הן מודולריות וניתן לקבל מערכות EDIמערכות   .ד
 . ש"ועד ספיקות על מאות מק

  .בלתי תקין מבלי להפסיק את פעולות המערכת EDIבשל המבנה המודולרי ניתן להחליף מארז 

  :צריכה לענות לדרישות הבאות EDI-איכות מי ההזנה ל  .ה



    CaCO3 = 0.5-1 ppm-פחות מ, קשיות כללית נמוכה מאוד  -

  SiO2 = 0.5 – 1 ppm:ריכוז סיליקה מוגבל ל  -      

   ppm 25 -פחות מ) 2COכולל (סך הכל עומס מלחים מומסים   -      

  הביצועים של שלבי הטיפול המוקדם חייבים לענות לדרישןת אילו כדי למנוע היווצרות משקעים במתקני      

 .   וירידה באיכות מי התוצר EDI-ה    

 :עונה על דרישות התעשייה השונותאיכות המים המתקבלת   .ו

  לתעשיית הכוח

                                5ppb  - SiO2 -סילוק סיליקה לפחות מ -

 .מגאוהם 16התנגדות סגולית מעל  -

  לתעשיית מיקרואלקטרוניקה

 0.085ppb – B -סילוק בורון לפחות מ -

 1ppb – SiO2 -סילוק סיליקה לפחות מ -

 ).בלתי מתרעננת –ופית י תוספת עמודת ליטוש ס"ע(מגאוהם  18.2התנגדות סגולית של  -

 לתעשיית התרופות

 .85ºC -הניתנים לחיטוי במים חמים ב EDIמתקני  -

 .'וכו USP28לפי תקן " מים מטוהרים"איכות מים עונה על דרישות  -

  

כאשר הראשונה עובדת במתח נמוך יותר , י פיצול התאים לשתי יחידות"ע EDIפיתוח של תהליך 
 FEDI – Fractional EDIתהליך זה נקרא  .מאפשרת גמישות באיכות מי ההזנה למתקן

                                        ____________________ 


