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Проблема якості питної води  для України була і продовжує залишатися вкрай 

актуальною і надзвичайно гострою. За власними запасами води, доступними до 

використання, Україна є однією з найменш забезпечених країн Європи. 

На сьогоднішній день непридатну для споживання воду вживають більше 65% 

українців. Існує чимало причин, чому якість питної води така низька. Такими причинами є 

старі водогони, які вже давно потребують реконструкції, забруднення річок, з яких вода 

потрапляє до наших осель.  

Мутність, підвищений вміст заліза, природних органічних речовин і марганцю 

характерний для всіх видів джерел в Україні. Проблемою поверхневих вод є органіка. 

Високий вміст органіки — основна проблема дніпровської води, яку п’є 75% українців. 

Оптимальним вирішенням  проблем водопровідної води, найбільш доступним за 

ціною й ефективним, є використання побутових комбінованих фільтрів, які поєднують в собі 

принципи тонкої механічної очистки та сорбційне очищення води або фільтрів, які 

очищають воду на молекулярному рівні. Фільтри для очищення води здатні видалити з води 

різноманітні шкідливі забруднення, як механічні – пісок, іржу, нерозчинені залізо і хімічні – 

хлор, хлорорганічні сполуки, важкі метали, феноли, пестициди та інші.  

Існують три основних, найбільш поширених і широко вживаних способи фільтрації : 

механічний, сорбційний і іонообмінний. 

Фільтрація шляхом сорбції рідко застосовується сама по собі, частіше - в поєднанні з 

іншими видами очищення. Сорбція означає «поглинання», і в якості такого «поглинача» 

зазвичай використовують активоване вугілля. Гранульовані або волокнисті активовані 

вугільні сорбенти поглинають хлор і пестициди. Сорбційні фільтри видаляють з води 

хлорорганіку (хлороформ, чотирихлористий вуглець, бромдихлорметан і інші речовини), а 

також важкі метали (залізо, свинець і т. д.), суспензія, бактерії і, в межах своїх можливостей, 

віруси. 

Дія іонообмінної фільтрації направлена на позбавлення від важких металів і солей, які 

надають воді жорсткості, і називається ще процесом пом'якшення води. У хімічній реакції 

беруть участь іонообмінні смоли. Іонообмінний метод фільтрації вимагає для своєї реалізації 



іонітів - іонообмінних(катіонних і аніонних) смол або штучних матеріалів з такими ж 

властивостями. Ці властивості полягають в тому, що іонообмінний матеріал здатний 

захоплювати з води одні іони, насичуючи її іншими іонами, що входять до його складу, 

тобто обмінювати "свої" іони на "чужі". Іонообмінні фільтри зазвичай використовують для 

очищення води від катіонів важких металів і пом'якшення її жорсткості - захоплення 

надмірних іонів магнію і кальцію. У них є важлива гідність: якщо закласти у фільтр іоніт, що 

обмінює іони, що знаходяться у воді, на іони йоду або срібла, то мікрофлора в такому 

середовищі загине. 

В міських квартирах зазвичай використовують фільтри чотирьох основних типів:  

1). Фільтри-глечики 

Принцип фільтрації в такому пристрої дуже простий: вода просочується через 

змінний картридж, прямого зв'язку з водопроводом фільтр не вимагає. Однією з важливих 

переваг даних моделей - можливість використання картриджів різного призначення, тобто 

для пом'якшення, очищення від хлору і т.д. Головний недолік фільтрів-глечиків - 

необхідність досить частої зміни картриджів - і, відповідно, купувати нові - рекомендується 

приблизно раз на два місяці. 

2) Фільтри – насадки на кран 

Швидкість фільтрації в таких моделях приблизно така ж, як і у фільтрах-глеках, а ось 

ресурс адсорбуючих домішки та шкідливі речовини картриджів в два-три рази вищий. Єдина 

серйозна незручність таких моделей - необхідність надягати насадку на кран для отримання 

питної води. 

3).  Настільні проточні фільтри або система «поруч з мийкою» 

Ці пристрої встановлюються у районі водопровідного крана і для одержання чистої 

води приєднуються до нього за допомогою гнучкого шланга. Очищається тільки питна вода, 

а при інших потребах - наприклад, для миття посуду - ресурси картриджа і фільтра не 

витрачаються. Швидкість фільтрації в 3-4 рази вища, ніж у фільтрах-глеках, а тривалість 

використання більша приблизно в десять разів. 

4). Стаціонарний проточний фільтр або система «під мийкою» 

Він може складатися з одного чи кількох корпусів, вбудованих у водопровідну 

систему і розташованих під мийкою - поряд або один над одним. При цьому на мийку 

виводиться додатковий кран для питної води, а воду для нехарчових цілей ви продовжуєте 

брати зі звичайного крана. Такі фільтри мають дуже великий ресурс (від 4000 до 15000л), для 

них також характерна висока швидкістю фільтрації (від 2 л/хв.). 

Фільтр не повинен насичувати воду речовинами, що входять в матеріали його 

конструкції.  



Ми повинні розуміти, що вічних фільтрів не буває і що експлуатувати їх треба відповідно 

до інструкції. 
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