
 

TABLICA 20. FILTRY MECHANICZNE I WĘGLOWE 
 
 

 



 

 

Era filtrów mechanicznych oraz węglowych do oczyszczania wody pitnej już dawno minęła w krajach zachodnich - w Polsce 
niestety jeszcze nie. Ciągle jeszcze spotykamy producentów i handlowców, którzy wychwalają skuteczność tych filtrów 
psychologicznych. Przypominajmy więc co filtry psychologiczne potrafią, a co nie. 

Filtry mechaniczne zatrzymują tylko i wyłącznie, to co jest w ich nazwie, czyli części mechaniczne; piasek, iły, muł, rdza żelaza, 
części roślin (tzw. humusy) itd. Natomiast przepuszczają w całości rozpuszczone w niej związki chemiczne. 

Filtry z węglem aktywnym zdobyły sobie popularność tylko dzięki zdolności redukcji niesmacznego chloru w wodzie. Ale przez 
węgiel aktywny przechodzą wszystkie pozostałe związki, a są ich w wodzie setki. 

Pamiętajmy również, że zarówno filtry mechaniczne jak i węglowe są siedliskiem ogromnych ilości wirusów i bakterii, które 
rozmnażają się na brudzie gromadzonym na ich powierzchni. Również sam węgiel jest siedliskiem bakterii, jeśli czas jego 
przebywania w wodzie przekroczy 6 miesięcy (lasacja węgla). 

Dla porównania filtrów psychologicznych z urządzeniem osmotycznym proponujemy następujący eksperyment - zmierzyć ile wody 
przechodzi np. w ciągu godziny przez dany filtr mechaniczny lub węglowy. W tym celu należy przygotować duże naczynie (np. 10 
litrowe wiadro) i zmierzyć z zegarkiem w ręku ile wody przejdzie przez dany filtr w ciągu godziny. Zobaczycie, że przejdzie kilka 
tysięcy (!!!) litrów, czyli taką ilość wody dany filtr oczyścił w ciągu godziny!!!  

Wiemy jednocześnie, że domowe filtry osmotyczne potrafią w ciągu godziny oczyścić tylko 3 do 15 litrów (zależnie od membrany). 
Zatem pytanie: który filtr czyści dokładniej? 

Filtry mechaniczne zatrzymują tylko mało groźny piasek, iły, muł itp., a filtry węglowe chlor. Jednocześnie przepuszczają 
w 100% niewidoczną, ale groźną dla zdrowia chemię! Z tego powodu nadano im miano filtrów psychologicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLICA 21. MOŻEMY WYBIERAĆ.... 
 

 



 

 

 

Woda z kranu nie nadaje się absolutnie do picia. 80% studni w Polsce zawiera wodę 
niedopuszczoną do konsumpcji. Ci szczęśliwcy, którzy mają dostęp do wód głębinowych, nie 
dostają do picia tak dobrej wody, jak się ich zapewnia. Również drogie wody mineralne i inne 
kupowane w sklepach są mieszane z wodą z kranu, bo obecne przepisy pozwalają na to. Skąd 
zatem brać dobrą, zdrową i bezpieczną wodę do picia? Na szczęście jest rozwiązanie. Wiemy 
dobrze, że potrzeba jest matką wynalazków i konieczność poszukiwania nowych źródeł czystej 
wody do picia zmusiła wielu naukowców na całym świecie do wytężonej pracy. 

Wśród metod, które w ostatnich latach nabrały największego znaczenia w sektorze filtracji wody 
znalazła się osmoza odwrócona. Proces ten jest odwróceniem osmozy naturalnej, która ma 
miejsce w biologii. Polega ona na dostarczaniu komórkom czystej wody, która ma zapewnić 
żywym tkankom wytrzymałość i sprężystość. Proces osmozy naturalnej odbywa się dzięki istnieniu 
tzw. błon półprzepuszczalnych, z których zbudowane są komórki ludzi, zwierząt oraz roślin. Takie 
błony potrafimy dziś wytwarzać sztucznie i wykorzystywać do oczyszczania wody pitnej. W 
technice filtracyjnej noszą one miano membran i są coraz powszechniej stosowane na całym 
świecie. Domowe aparaty działające na zasadzie osmozy odwróconej pojawiły się po raz pierwszy 
w Stanach Zjednoczonych w 1965 roku, a w Polsce rozpoczęto ich sprzedaż w roku 1992. 
Popularność tych urządzeń w naszym kraju wzrasta z każdym rokiem, a przy okazji ich sprzedaży 
konsumenci wody pitnej w Polsce dowiadują się prawdy o niej. Prawdy, która przez długie lata była 
w Polsce ukrywana.  

DZISIAJ NIE MUSIMY WYBIERAĆ POMIĘDZY WODĄ KRANOWĄ CZY STUDZIENNĄ A 
DROGĄ WODĄ ZE SKLEPÓW. MOŻEMY WYBRAĆ TYLKO JEDNO ROZWIĄZANIE - 
DOMOWĄ STACJĘ OCZYSZCZANIA WODY NA ZASADZIE OSMOZY ODWRÓCONEJ.  



 

TABLICA 22. PROCESY OSMOTYCZNE 
 
 

 



 

 

 

W naturze mamy do czynienia z osmozą naturalną. Polega ona na przechodzeniu cząstek 
rozpuszczalnika (tutaj wody) z roztworu mniej zagęszczonego do roztworu bardziej 
zagęszczonego przez błony osmotyczne o porowatości zbliżonej do wielkości cząstki wody (około 
0,0001). Osmoza naturalna zachodzi na ściankach komórek ssaków (również ludzi), lub w jelitach. 
Na naszej tablicy dajemy inny przykład wzięty z natury - korzenie roślin dzięki błonie osmotycznej 
transportują z gleby wodę do swoich naczyń kapilarnych. Widzimy więc, że bez osmozy naturalnej 
nie byłoby życia biologicznego. 

Dzięki odkryciu sztucznych błon osmotycznych w technice zwanych membranami, procesy 
osmotyczne wykorzystuje się do oczyszczania wody. Ponieważ w tym przypadku jest to proces 
odwrotny do osmozy naturalnej, stąd w filtracji mówimy o osmozie odwróconej. Membrany 
osmotyczne stosowane do filtracji wody pitnej mają pory dwukrotnie większe od por występujących 
w naturze. Dzięki temu łatwo przechodzą przez nie pierwiastki mineralne zawarte w wodzie.  

Osmoza odwrócona jest dzisiaj najbardziej skuteczną, najtańszą i najbardziej popularną 
metodą oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej związków chemicznych. 

Bez osmozy naturalnej nie byłoby życia na Ziemi. Dzięki odkryciu osmozy odwróconej 
możemy mieć znowu czystą i zdrową wodę do picia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLICA 23. PORÓWNANIE WIELKOŚCI BAKTERII DO PORY MEMBRANY ORAZ DOMU DO UCHA IGIELNEGO 
 
 

 



 

 

 

Warto pokazać jakim cudem współczesnej techniki są membrany osmotyczne, które wytwarza się 
w USA na wzór naszych ludzkich błon komórkowych. Na kolejnej tablicy przedstawiamy bardzo 
obrazowo na czym polega ta niezwykła zdolność membran osmotycznych do oczyszczania wody. 
Popularne od ponad pół wieku membrany poliamidowe opatentowano w USA w 1952 r.  
i Amerykanie są nadal jedynymi posiadaczami takiego patentu. 

Membrany osmotyczne produkowane są w USA, ale w wielu innych krajach są one 
konfekcjonowane (cięte na pasy o różnej powierzchni i zwijane w postaci modułów 
membranowych o różnej wielkości, wydajności oraz dokładności). Membrany osmotyczne są 
sercem skomplikowanych urządzeń do oczyszczania wody, podobnie jak silnik jest sercem 
samochodu. 

Bakteria średniej wielkości jest 3000 razy większa od pory membrany osmotycznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLICA 24. TYLKO OSMOZA ODWRÓCONA OCHRONI CIEBIE PRZED PESTYCYDAMI 
 

 



 



Pokazane na tej tablicy pestycydy lindan i DDT są tylko skromnymi przykładami, bowiem pestycydów 
wysypywanych i wylewanych od wielu lat na nasze pola, sady, łąki i lasy jest tysiące!!! Wszystkie bez wyjątku są 
toksyczne i trujące dla ludzi.  

DDT (dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan) należy do groźnej grupy węglowodorów chlorowanych. Był stosowany 
do zwalczania owadów począwszy od II wojny światowej. Dopiero, gdy odkryto, że środek ten potrzebuje aż 50 
lat, aby się całkowicie rozłożyć biologicznie oraz zaobserwowano ogromne skutki uboczne jego stosowania, 
postanowiono wycofać go z obiegu. W USA i Europie Zachodniej skreślono DDT z listy pestycydów w 1971 r.,  
a w Polsce trzy lata później. Oznacza to, że musimy teraz czekać do 2024 roku, aby setki tysięcy ton DDT, 
zalegających jeszcze w naszych gruntach rolnych, przestały być aktywne.  

W 2002 roku DDT zniknęło z listy trujących związków chemicznych, które służby sanitarne mają obowiązek 
szukać w wodach oferowanych przez zakłady wodociągowe oraz w studniach. Skąd taka zmiana? Otóż od 1974 
r., czyli od momentu wprowadzenia zakazu stosowania DDT w Polsce, deszcze zdołały spłukać je z pól i łąk. Ale 
nie cieszmy się za bardzo, bo to samo DDT wsiąkło (zostało zassane) do wód głębinowych i mineralnych  
i inna ustawa zezwala (bo musi) na jego obecność w tych wodach. 

DDT jest czynnikiem kancero- i mutagennym. Może uszkodzić centralny układ nerwowy, doprowadzić do 
osłabienia pamięci i niedorozwoju umysłowego. Jako środek rakotwórczy powoduje najczęściej nowotwory 
wątroby. Jest kumulowany w tkance tłuszczowej, w wątrobie i mózgu. W przypadku zbyt szybkiego odchudzania 
się może dojść do szybkiego uwolnienia się DDT z tkanki tłuszczowej i zatrucia całego organizmu, a nawet 
zgonu. Polska norma dopuszcza 0,0002 miligrama DDT w 1 litrze wody mineralnej lub źródlanej. 

Nadmiar DDT w organizmie człowieka powoduje: 

• uszkodzenie centralnego układu nerwowego:  
o osłabienie pamięci  
o niedorozwój umysłowy  
o niedorozwój psychiczny  

• rak wątroby  
• kumulacja:  

o w tkance tłuszczowej  



o w wątrobie  
o w mózgu  

Lindan (heksachlorocykloheksan) jest pestycydem owadobójczym i jest stosowany od wielu lat do zwalczania 
szkodników upraw rolnych oraz jako środek do konserwacji drewna. Ponieważ jest szeroko rozpowszechnionym 
zanieczyszczeniem środowiska, może łatwo znaleźć się w wodzie. Jest szkodliwy dla zwierząt oraz trujący dla 
pszczół. Podwyższone dawki lindanu w organizmie człowieka powodują gorączkę, obrzęk płuc, uszkodzenie 
wątroby, nerek, układu nerwowego i odpornościowego. Istnieją również dowody dotyczące stymulowania przez 
lindan procesów nowotworowych. Polska norma dopuszcza 0,005 mg lindanu w litrze wody. 

Nadmiar lindanu w organizmie człowieka powoduje: 

• gorączkę  
• obrzęk płuc  
• stymulację procesów nowotworowych  
• uszkodzenia:  

o wątroby  
o nerek  
o układu nerwowego  
o układu immunologicznego  

Na tablicy 25 pokazaliśmy dlaczego pestycydy, które tak łatwo przedostają się do wód gruntowych 
(studziennych), rzecznych (zakłady wodociągowe) oraz głębinowych (wody mineralne) i w konsekwencji do wód 
pitnych, nie mają szans przejść przez membranę osmotyczną. Genialność tych membran polega na tym, że 
przepuszczają one tylko małe cząsteczki wody oraz równie małe pierwiastki mineralne, natomiast 
zatrzymują (posyłają do ścieku) duże związki chemiczne, które coraz częściej są trujące i rakotwórcze.  

PESTYCYDY STOSOWANE POWSZECHNIE W ROLNICTWIE SĄ DZISIAJ NAJWIĘKSZYM 
ZAGROŻENIEM DLA WÓD PITNYCH.  

 

 



TABLICA 25. DZIAŁANIE MEMBRANY OSMOTYCZNEJ 
 
 

 

 



Membrany osmotyczne do oczyszczania wody pitnej są podstawowym elementem w systemach oczyszczania 
wody pitnej w domu. 

Zanieczyszczona woda najczęściej zawiera w sobie: 

• zawiesiny, czyli części nierozpuszczone  
• bakterie i wirusy  
• pierwiastki oraz związki chemiczne, czyli elementy rozpuszczone  

Wszystkie te kategorie zanieczyszczeń pokazujemy na rysunku, który jest oczywiście bardzo uproszczony. 
Widzimy zatem duże jony rtęci, kadmu czy ołowiu na tle małych, niebieskich krążków, które symbolizują cząstkę 
wody. Widać również jony sodu, potasu, wapnia i magnezu, które są niewiele większe od cząsteczek wody. Na 
tym małym rysunku nie sposób pokazać tysięcy innych związków chemicznych, które wzbogacają nasze wody 
pitne. Pamiętajmy, że dzisiejszy przemysł chemiczny tworzy nieustannie nowe związki chemiczne (obecnie jest 
zarejestrowanych ponad 16 milionów) poprzez ich ciągłe powiększanie. 

Na tablicy pokazujemy tylko mały wycinek bakterii - nie mogliśmy pokazać jej w całej okazałości, gdyż w tej skali 
średnia bakteria będzie miała wielkość około 50 metrów. Również zawiesiny nie znajdą miejsca na tym rysunku - 
najmniejsza drobina, którą dostrzega oko ludzkie musi mieć średnicę 40 mikrometrów , czyli 80 razy większą od 
średniej bakterii. Najmniejsza drobina jaką dostrzega nieuzbrojone oko ludzkie miałaby na naszym rysunku 
średnicę 4000 m. 

Zauważmy, że cząstki wody mają wielkość zbliżoną do por membrany, czyli około 0,0002 - teraz rozumiemy, 
dlaczego naturalne błony osmotyczne oraz techniczne membrany są tak zbudowane. Pory widoczne na naszym 
rysunku stanowią pewne uproszczenie - w rzeczywistości membrany osmotyczne są sitem molekularnym 
podobnym do gąbki z gęstymi labiryntami. 

Przez membranę przechodzą cząstki wody. Jest to proces bardzo powolny - z milionów cząstek wody powstają 
pierwsze kropelki, które zbierane są w odpowiednim zbiorniku. Zauważ, że wraz z wodą przechodzą również 
małe jony wapnia, magnezu, sodu i potasu, które należą do pierwiastków życia. Większe pierwiastki oraz związki 
chemiczne nie mają szans na przedostanie się przez membranę. Nie przejdą również bakterie i wirusy ani małe 
sedymenty, które przeszły przez wstępny filtr mechaniczny.  



 

WODA PO PRZEJŚCIU PRZEZ MEMBRANĘ OSMOTYCZNĄ POSIADA SKŁAD ORAZ SMAK WODY 
Z GÓRSKIEGO POTOKU.  

 

Powiększanie się por membrany w trakcie jej używania powoduje, że przechodzą przez nią coraz większe 
pierwiastki i związki chemiczne. Przy czym z większym prawdopodobieństwem przechodzą części małe, 
najczęściej naturalne - sód, potas, magnez i wapń. Nowe membrany przepuszczają ok. 10% związków 
zawartych w wodzie nieoczyszczonej, a gdy średnio po czterech latach używania membrana będzie 
przepuszczać około 40% związków chemicznych, należy wymienić ją na nową. Trwałość membrany jest 
oczywiście różna i zależy od kilku czynników: 

• zanieczyszczenia wody  
• sprawności oraz jakości wstępnych filtrów ochronnych  
• temperatury wody  
• ciśnienia wody w sieci  
• zużycia wody  
• wydajności membrany  

Trwałość membrany można zdecydowanie zwiększyć poprzez stosowanie oryginalnych filtrów ochronnych 
(mechanicznych i węglowych) zalecanych przez producenta. Przy tym jest rzeczą charakterystyczną, że im 
więcej wody się zużywa, tym dłużej i lepiej membrana pracuje. 

Na rysunku można zauważyć, że zanieczyszczona woda przesuwa się równolegle do powierzchni membrany  
i tylko część wody czystej zostanie z niej odzyskana. Pozostała część, czyli brudna woda, kierowana jest do 
ścieku. Odzysk wody czystej wynosi od 25 do 35 % wody na wejściu, a dzięki ciągłemu spłukiwaniu membrany 
wodą ściekową są one przez wiele lat czynne i nie zatykają się. Powierzchnia membrany jest opatentowaną 
metodą namagnetyzowana i dzięki temu powstaje na jej powierzchni ochronna błona z wody, która chroni ją 
przed szybkim ścieraniem się. 

 



TABLICA 26. BUDOWA MODUŁU Z MEMBRANĄ OSMOTYCZNĄ 
 
 

 

 



 

Opatentowana w USA pół wieku temu spiralna budowa modułów membranowych była zaczątkiem produkcji 
małych domowych urządzeń osmotycznych. Genialność modułu membranowego polega na tym, że w bardzo 
małej objętości obudowy (w technice: hausing membrany) zmieścić można membranę o powierzchni od 2 do 8 
m2. Poniżej opiszemy w punktach jak funkcjonuje nowoczesny moduł z membraną osmotyczną: 

1. Trzy różne materiały;  
o siatka nośna,  
o membrana,  
o warstwa zbierająca,  

w postaci kilkumetrowych pasków o szerokości około 25 cm, są nawinięte spiralnie na cienkiej rurce. Tak 
spreparowany moduł zamknięty jest szczelnie w specjalnej obudowie nazywanej z angielskiego 
hausingiem. Hausing membrany posiada znormalizowane wymiary i może pomieścić moduły o różnej 
wydajności. Najpewniejsze są hausingi rozbieralne, które pozwalają wyjąć zużytą membranę i zastąpić ją 
nową.  

2. Woda podczyszczona wstępnie na filtrze mechanicznym oraz węglowym płynie po siatce nośnej do 
wnętrza modułu. Siatki te posiadają różną grubość, która decyduje o tym ile zwojów tej siatki, membrany 
oraz warstwy zbierającej można pomieścić w stałej średnicy modułu. W ten oto prosty sposób uzyskuje się 
moduły o różnej wydajności przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych.  

3. Woda zawierająca związki chemiczne, które nie mogły być usunięte na filtrze mechanicznym oraz 
węglowym wypełnia całą objętość siatki nośnej i powoli płynie wzdłuż membrany osmotycznej. Następuje 
proces osmozy odwróconej i miliony pojedynczych cząsteczek wody przedostają się na drugą stronę 
membrany do warstwy zbierającej. Przez membranę przedostają się równie łatwo pierwiastki mineralne.  

4. Kropelki czystej wody wraz z pierwiastkami życia płyną spiralnie wzdłuż naciętych na warstwie zbierającej 
kanalików tak długo, aż dostaną się do otworków wyciętych w rurce. Czysta woda z rurki kierowana jest do 
zbiornika, który, zależnie od wydajności membrany, napełnia się od 1 do 5 godzin.  

5. Brudna woda przepływa po siatce nośnej wzdłuż modułu i oddzielnym przewodem posyłana jest do ścieku.  

 

 



TABLICA 27. SCHEMAT OCZYSZCZANIA WODY W URZĄDZENIU OSMOTYCZNYM 
 
 

 

 



 

 

Wszystkie domowe i przemysłowe urządzenia osmotyczne do oczyszczania wody pitnej działają według tego 
samego schematu: 

1. Oczyszczanie mechaniczne.  
2. Oczyszczanie na węglu aktywnym.  
3. Separacja chemiczna na membranie osmotycznej.  
4. Szlifowanie smaku na końcowym filtrze z węglem aktywnym.  
5. Dodatkowa mineralizacja wody, która daje na wyjściu wodę mineralną niskozmineralizowaną.  

Membrany osmotyczne muszę być chronione i nie można kierować na nie bezpośrednio wody z kranu lub studni. 
Taką wodę należy oczyścić wstępnie z części mechanicznych (piasek, muł, iły, rdza żelaza itp.) z dokładnością 
do 5 mikrometrów (filtr mechaniczny) oraz z nadmiaru chloru (filtr z węglem aktywnym). Dobrze chroniona 
membrana osmotyczna posiada w domowych warunkach średnio 5 lat żywotności. Końcowy filtr węglowy 
"wygładza" ostateczny smak wody, która przebywając długo w zbiorniku może stracić trochę na rześkości. 
Jednocześnie ten sam węgiel chroni cały układ po stronie wody czystej przed rozwojem ewentualnych bakterii. 
Dodatkowym luksusem jest mineralizator montowany na końcu układu, który sprawia, że z osobnego kranika 
wypływa woda mineralna. Jedyna, możliwa dziś woda mineralna, w której nie ma toksycznej chemii. 

Czysta woda produkowana w domowych aparatach osmotycznych ma skład mineralogiczny zbliżony do 
składu wody z górskiego potoku. Ta sama woda przepuszczona dodatkowo przez mineralizator jest 
porównywalna z wodą mineralną niskozmineralizowaną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICA 28. OSMOZA ODWRÓCONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLICE 29, 30. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA CZYSTEJ I ZDROWEJ WODY OSMOTYCZNEJ 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

Zdrowe życie nie jest możliwe bez czystej, zdrowej i bezpiecznej wody. Poniżej podajemy gdzie i kiedy taka 
woda jest najbardziej pożądana: 

• parzenie kawy i herbaty  
• przyrządzanie pokarmu dla niemowląt  
• gotowanie zup i innych potraw  
• kostki lodu do whisky i innych napojów  
• możliwość spożywania wody bezpośrednio z kranu  
• kąpiel noworodków  
• mycie zębów  
• pielęgnacja twarzy i włosów  
• przechowywanie szkieł kontaktowych  
• mycie warzyw i owoców przed spożyciem  
• pojenie zwierząt domowych  
• podlewanie kwiatów i innych roślin domowych  
• mycie cennych szkieł kryształowych  
• mycie szyb okiennych  
• ręczne pranie delikatnej odzieży wełnianej i jedwabnej  
• napełnianie nawilżaczy powietrza  
• ochrona ekspresów do kawy, żelazek z nawilżaczem oraz innych naczyń kuchennych  

CZŁOWIEK ZDROWY MA TYSIĄCE MARZEŃ.  CHORY - TYLKO JEDNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICA 31. POSTĘP DEGRADACJI ŚRODOWISKA 
 

 



 

 

Bardzo często słyszymy w rozmowach z naszymi klientami: 

- "My od wielu lat pijemy wodę z kranu i nic nam nie dolega", albo - "Nasz dziadek ma 80 lat i czuje się zdrowo".  

Wtedy warto pokazać naszemu rozmówcy, że całe środowisko naturalne, a co za tym idzie również woda pitna, 
była inna 50 lat temu, inna 20 lat temu i inna jest dzisiaj. I nikt nie może mieć wątpliwości co do tego, że jest 
coraz gorzej. Przybywa śmieci i odpadów, wody powierzchniowe są coraz bardziej zatruwane, a my coraz 
bardziej trujemy się wodą kranową. W czasach naszych dziadków nie było tyle fabryk, tyle nawozów sztucznych, 
pestycydów, samochodów itd. 

Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP pisze w swoim raporcie dotyczącym jakości wody do picia: "Istnieje 
obawa, że za kilka lat polski noworodek będzie miał gorsze szanse przeżycia od swoich rówieśników że 
wszystkich kontynentów razem (łącznie z Azją, Afryką i Ameryką Łacińską)". 

W minionych wiekach wszystkie wody na globie ziemskim byly czyste i bez sladów chemii. Dopiero pod 
koniec XX wieku czlowiek zaczal wprowadzac do sodowiska tysiace trujacych zwiazków chemicznych, 
które musi wypijac z woda pitną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICA 32. KLASY CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

 



 



TABLICA 33. CZY NIE CHCEMY DOZYĆ ZDROWEJ I SZCZĘŚLIWEJ STAROŚCI ? 
 

 



TABLICA 34. SKUTKI NADMIERNEGO SPOŻYCIA WYBRANYCH TOKSYN 
 
 

 

 



 
 



TABLICA 35. TYLKO URZĄDZENIA OSMOTYCZNE 
 

 



TABLICA 36. CENA WODY MINERALNEJ 
 

 



 

 

Na poprzednich stronach pokazaliśmy dlaczego czystych wód mineralnych już w Polsce nie mamy - zostały one 
już dawno wymieszane z zatrutymi wodami powierzchniowymi. Nowe normy dotyczące wód mineralnych 
(pierwsza ukazała się w roku 1997) pozwalają na obecność w nich takich samych toksycznych związków 
chemicznych jakie dopuszcza się w wodach pitnych z kranu lub ze studni. Ponadto normy te dopuszczają 
mieszanie głębinowych wód mineralnych i źródlanych z wodami kranowymi. Nie zapominajmy, że drogie wody 
kupowane w sklepach są również niewygodne w transporcie do domu i przechowywaniu. 

A jak jest w przypadku urządzenie osmotycznego zamontowanego w domu? Koszt wymiany kompletu filtrów 
ochronnych wymienianych co 6 miesięcy waha się od 150,- do 190,- zł, czyli średnio 1 złotówkę dziennie, Za tę 
złotówkę mamy do dyspozycji dowolną ilość czystej, pewnej i zdrowej wody mineralnej, gdzie wystarczy tylko 
otworzyć kranik. Bez niewygodnych wizyt w sklepie i dźwIgania do domu. 

Woda mineralna z domowego urządzenia osmotycznego jest 10 razy tańsza od nieczystych wód 
kupowanych w sklepie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICA 37. POMIAR MIERNIKIEM TDS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwracamy uwagę na fakt, że pomiar wody miernikiem TDS jest jednym z najprostszych pomiarów stężenia 
związków chemicznych w wodzie. Warto wiedzieć, że miernik ten wykazuje jedynie związki zdysocjowane, czyli: 

 kwasy  
 zasady  
 sole  

(Dysocjacja - rozkład w wodzie kwasów zasad i soli na jony - kationy i aniony). Istnieje szereg związków 
chemicznych, których miernik TDS nie stwierdzi w wodzie. Oto one: 

 aldehydy  
 alkohole  
 amidy  
 aminy  
 alkeny  
 alkiny  
 etery  
 fluorowcopochodne  
 fenole  
 ketony  
 pestycydy  
 polimery  
 poliwęglany  
 peptydy  
 steroidy  
 węglowodory  
 węglowodany  
 związki aromatyczne  
 związki heterocykliczne  

Z naszych doświadczeń wynika, że w badanych przez nas wodach pitnych jest 2 do 3 razy więcej związków 
chemicznych niż wykazuje miernik TDS. 



Zatem nie wpadaj w popłoch, jeśli trafisz na wodę o małym wskaźniku TDS (małe ilości soli, kwasów lub zasad). 
W tej wodzie są z pewnością inne związki, na które miernik TDS nie reaguje. Nie zdziw się również, że w wodzie 
z małym wskazaniem TDS elektroliza da mniejszy efekt. Bowiem również elektrolizer reaguje tylko na związki 
przewodzące prąd elektryczny (czyli te z dysocjowane). Liczby na mierniku pokazują stężenie związków 
w mg/litr. 

Mierniki TDS pomagają nam zatem pokazywać, że w wodzie istnieją niewidoczne gołym okiem związki 
chemiczne, ale pokazują tylko ich część. Oczywiście nie mówią nam o jakie związki tu chodzi - do tego 
potrzebne jest szczegółowe badanie laboratoryjne. 

Nie ma takiego odpadu (w postaci śmieci, pyłów i ścieków), który nie znajdzie się prędzej czy później 
w wodzie gruntowej lub powierzchniowej i w rezultacie w wodzie kranowej!  

Miernik TDS służy wszystkim sprzedawcom oraz technikom z dziedziny filtracji wody do pomiaru skuteczności 
usuwania związków chemicznych przez badany filtr. Jeżeli na przykład pomiar przed filtrem mechanicznym lub 
węglowym oraz po nim wskazuje to samo, to odpowiedź jest jednoznaczna - chemia przechodzi przez takie filtry 
całkowicie. Jeżeli natomiast badamy aparat osmotyczny, który potrafi usuwać chemię to widzimy wyraźnie jego 
skuteczność oczyszczania. Dla przykładu: 
PRZED APARATEM - 400 mg/l 
PO APARACIE - 40 mg/l 
oznacza, że 
100%x(40mg/l / 400mg/l)=10% 
10% związków przeszło wraz z wodą czystą, a 90 % poszło do ścieku (skuteczność oczyszczania: 90%). 

Miernik TDS pokazuje tylko część związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie, ale mierzy 
dokładnie z jaką skutecznością dany filtr zatrzymuje wszystkie związki rozpuszczone w wodzie. 
 

 

 

 

 

 

 

 



TABLICA 38. ATESTY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLICA 39. SERWIS 

 


