
57

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2014, 24 tomas, Nr. 6, p. 57-63
doi:10.5200/sm-hs.2014.113 VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH

Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu                                                      Adresas susirašinėti: Vaida Batulevičienė, el. p. vaida.batuleviciene@go.kauko.lt

Raktažodžiai: buitiniai vandens filtrai, geriamasis van-
duo, vandens kokybė.

Santrauka
Vandentiekio vandenį vartotojai naudoja įvairiems 
tikslams, o vartojant jį kaip geriamąjį vandenį varto-
tojai sprendžia jo tinkamumą pagal savo skonį. Var-
totojai stengiasi pritaikyti vandenį savo reikmėms ir 
skoniui gerindami jo kokybę. Vienas iš vandens ge-
rinimo būdų yra vandens filtracija. Filtrai dažniau-
siai skirstomi į mechaninius, vandens minkštinimo, 
nugeležinimo, mineralizavimo, aktyvuotos anglies 
bei atvirkštinio osmoso slėgio filtrus. Pagrindinė šių 
filtrų funkcija – gerinti vandenį ir užtikrinti geria-
mojo vandens kokybę.
Tyrimo tikslas - įvertinti filtruoto vandentiekio van-
dens kokybę pagal cheminę sudėtį. Tyrimo metu 
buvo atliktas vandens kokybės tyrimas: nustatytas 
kalcio ir magnio jonų, sulfatų, chloridų kiekis atsi-
tiktinai pasirinktuose, 5 skirtingų filtrų, 29 filtruo-
to vandens mėginiuose. Atlikto tyrimo duomeni-
mis, nustatyta, kad didžiausias cheminės sudėties 
pokytis, mineralinių medžiagų kiekio sumažėjimas, 
stebimas vandenį nufiltravus atvirkštinio osmosi-
nio slėgio filtru. Mineralizavimo filtras nepapildo 
kalcio ir magnio jonais, sulfatais bei chloridais iki 
vandentiekio tiekiamo vandens sudėties. Mechani-
nis vandens filtras neturi įtakos cheminei vandens 
sudėčiai. Nugeležinimo filtras mažiau pakeičia che-
minę vandens sudėtį nei minkštinimo ar atvirkštinio 
osmosinio slėgio filtras. Geriamojo vandens kokybė 
taip pat gali priklausyti nuo vandenvietės bei filtro 
priežiūros.

Įvadas
Apie pusė pasaulio populiacijos priklauso nuo grun-

tinio, arba kitaip vadinamo požeminio, vandens išteklių. 
Europoje 75 proc. geriamojo vandens sudaro požeminis 
vanduo, o kai kuriose Europos šalyse  požeminis vanduo 

sudaro 90 proc. ir daugiau geriamojo vandens (1). Lietu-
voje vandentiekis tiekia geriamąjį vandenį naudojant tik 
požeminius vandens išteklius. Geriamojo vandens kokybei 
įtakos turi vandens kilmė, požeminio vandens slūgsojimo 
vieta, vamzdynai ir įrenginiai, kuriais vanduo yra paima-
mas, bei didelę įtaką turi ir vartotojų vandens maišytuvai 
ir namo vamzdynų kokybė bei priežiūra (2). Prieš tiekiant 
vandenį vartotojams, vandentiekio įmonės jį paruošia ir už-
tikrina vandens kokybę pagal šalies reikalavimus. Vandens 
vartotojai ne visuomet būna patenkinti vandentiekio tiekia-
mu vandeniu, todėl naudoja įvairius filtrus vandens koky-
bės gerinimui. Prieš pasirenkant vandens gerinimo būdą 
reikia įvertinti, kokius rodiklius reikia gerinti. Pagrindiniai 
rodikliai, dėl kurių nerimauja vandens vartotojai, yra van-
dens kietumas, chloridai, sulfatai, nitratai, nitritai, amonio 
azotas, kietosios dalelės, mikrobinė tarša. Filtrai buitiniam 
naudojimui dažniausiai būna: mechaniniai, vandens minkš-
tinimo, nugeležinimo, mineralizavimo, aktyvuotos anglies 
bei geriamojo vandens membraniniai filtrai, kurie paremti 
atvirkštinio osmoso slėgio veikimo principu (3).

Mechaninio valymo vandens filtrai išvalo vandenį nuo 
mechaninių priemaišų bei apsaugo nuo smulkių pažeidimų 
visą buto ar namo santechniką, vandentiekio sistemą bei 
buitinę techniką (3). Vandens minkštinimo filtrai pakeičia 
vandenyje esančius kalcio ir magnio jonus natrio jonais ir 
tokiu būdu pašalina nuo kalcio ir magnio jonų priklausomą 
kietumą vandenyje (3). Vandens nugeležinimo filtrai paša-
lina atsiradusią vandens rudą spalvą dėl vandenyje esan-
čios trivalentės geležies (Fe3+). Pašalindami geležį nugele-
žinimo filtrai apsaugo nuo apnašų, susidarančių iš geležies 
druskų junginių. Nugeležinimo filtrai taip pat pašalina dėl  
trivalentės geležies junginių atsiradusį nemalonų kvapą 
(4). Aktyvuotos anglies filtrai pašalina chlorą, herbicidus, 
sumažina pesticidų kiekį, esantį vandenyje bei  šalina ne-
malonų kvapą, skonį (5). Atvirkštinio osmoso slėgio filtrai 
pasižymi vandens molekulių gebėjimu skverbtis pro pusiau 
pralaidžias membranų sieneles. Šiuo būdu išvalytame van-
denyje nėra nuodingų medžiagų, kancerogenų, sunkiųjų 
metalų, bakterijų bei virusų. Tai vienas populiariausių fil-
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trų, nes gali pakeisti keletą filtrų, šalinančių po vieną ar dvi 
medžiagas iš vandens (6).

Lietuvos Respublikos gyventojams centralizuotai van-
dentiekio tiekiamo vandens kokybė atitinka Lietuvos hi-
gienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos 
ir kokybės reikalavimai“ nuostatas. Kiekviena medžiaga 
vertinama kaip indikatorius ar toksinė medžiaga pagal me-
džiagos poveikį žmogaus sveikatai ir turi pagal Lietuvos 
higienos normas nustatytas leistinas ribas. Sulfatai, chlo-
ridai priskiriami prie indikatorinių vandens rodiklių ir jų 
kiekis vandentiekio vandenyje leidžiamas pakankamai di-
delis – iki 250 mg/l. Vandens kietumas pagal HN 24:2003 
nėra vertinamas ir ribojamas. Kietumą lemia kalcio (Ca2+) 
ir magnio (Mg2+) jonai bei karbonatai (CO4

-2) vandenyje 

(3). Pasaulinė sveikatos organizacija (2013) skelbia, kad 
šios medžiagos nedaro jokios neigiamos įtakos. Nustaty-
ta, kad geriant kietesnį vandenį rečiau sergama širdies ir 
kraujagyslių ligomis (7). Praturtinus mitybą kalciu gali-
ma išvengti su amžiumi susijusių kaulų ligų (8). Vandens 
minkštinimo metu natrio jonai naudojami pakeičiant kalcio 
ir magnio jonus. Natris taip pat reikalingas organizmui, nes 
reguliuoja organizmo vandens apykaitą, dalyvauja nervų ir 
raumenų sistemose, palaiko rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. 
Tačiau kūdikių maistui gaminti skirtame  vandenyje neturi 
būti natrio jonų daugiau 20 mg/l, nes įtariama, kad vanduo, 
kuriame ši norma viršyta du kartus, didina genetiškai jau-
trių naujagimių staigios mirties riziką (9). Per didelis na-
trio jonų ir chloridų kiekis vandenyje gali apsunkinti inkstų 
darbą, sukelti chronines širdies ir kraujagyslių ligas (10). 
Lietuvoje didžiausia problema tiekiant geriamąjį vandenį 
yra geležies perteklius, kuris neatsiejamas nuo padidėjusios 
mangano koncentracijos. Padidėjęs geležies kiekis van-
dens maišytuvuose gali susidaryti taip pat ir dėl rūdijančių 
vamzdžių (11). Geležies perteklius buityje labai lengvai at-
pažįstamas - atsiranda sunkiai išvalomos rudos  dėmės ant 
baltų paviršių (pilkos dėmės dėl mangano), skalbimo metu 
gali atsirasti ant drabužių rudų ar gelsvų dėmių (3). Sul-
fatai (SO4

2-) pagal Lietuvos higienos normas HN 24:2003 
neturi viršyti 250 mg/l. Vanduo, turintis padidintą sulfatų 
kiekį, mažina skrandžio sekreciją, gali sukelti dispepsinius 
reiškinius (12). Geriamajame vandenyje taip pat neturėtų 
būti žarnyno bakterijų (E.Coli) bei koliforminių bakterijų. 
Bakterijoms augti sąlygos yra idealios, kai nekeičiamas fil-
tras yra prisotintas nusėdusių organinių teršalų, nes tai yra 
bakterijų mitybos šaltinis (13,14).

Darbo tikslas: įvertinti filtruoto vandens, tiekiamo 
vandentiekio, kokybę pagal cheminę sudėtį. Uždaviniai: 1. 
Įvertinti kalcio ir magnio, chloridų, sulfatų kiekį vandentie-
kio vandenyje, nufiltravus jį buitiniais filtrais. 2. Palyginti 
vandens, praėjusio skirtingus filtrus, cheminę sudėtį. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tiriamajam darbui naudota atsitiktinis atrankos būdas. 

Tyrimui buvo paimta po litrą filtruoto vandens. Filtruoto 

Filtro tipas Mėginio nr. Vandens mėginio 
paėmimo vietovė

Mechaninis filtras 

1 mech.* Kaunas, Dainava
2 mech.* Kaunas, Vaišvydava
3 mech. Kaunas, Girionys
4 mech.* Kaunas, Senamiestis
5 mech.* Kaunas, Dainava

Atvirkštinio 
osmosinio slėgio 

filtras

1 osmos.* Jonava
2 osmos.* Kaunas, Kalniečiai
3 osmos.* Ukmergė
4 osmos. Ukmergė, Dukstynos 

km.
5 osmos. Vilnius, Senamiestis
6 osmos. Vilnius, Santariškės
7 osmos. Vilnius, Pašilaičiai

Minkštinimo filtras

1 minkšt.* Kaunas, Vaišvydava
2 minkšt. Skuodo raj., Rukų km.

3 minkšt.* Kaunas, Senamiestis
4 minkšt. Ukmergės raj., Vidiškių 

km.
5 minkšt. Vilnius, Senamiestis
6 minkšt. Anykščiai

Mineralizuojantis 
filtras 

1 mnr.* Kaunas, Vaišvydava
2 mnr. Skuodo raj., Rukų km.

3 mnr.* Kaunas, Senamiestis
4 mnr.* Kaunas, Žaliakalnis
5 mnr. Šiauliai

Nugeležinimo 
filtras 

1 Fe* Širvintos
2 Fe Vilnius, Pašilaičiai
3 Fe Vilnius, Fabijoniškės
4 Fe* Kaunas, Senamiestis
5 Fe* Kaunas, Žaliakalnis
6 Fe* Kaunas, Dainava

1 lentelė. Tyrime analizuotų vandens mėginių šaltiniai
*Mėginiai, kuriems lygiagrečiai buvo atlikti nefiltruoto vandens mėginių, pa-
imtų iš to paties namo, tyrimai

Ca ir Mg jonų kiekis, likęs po filtravimo, proc., ± SD
Atvikštinio 
osmosinio 
slėgio filtru

Mecha-
niniu 
filtru

Minkšti-
nimo 
filtru

Minerali-
zavimo 
filtru

Nugele-
žinimo filtru

0
31,7 ± 
11,8 0 0 15,17 ± 3,9

2 lentelė. Vandentiekio vandenyje likusio kalcio ir magnio jonų 
kiekio praėjus buitinį filtrą procentinė dalis nuo pradinio šių jonų 
kiekio
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vandens mėginiai buvo paimti iš 29 vandens maišytuvų, 
vandeniui praėjus vartotojo pasirinktą buitinį vandens filtrą 
(1 lentelė). Kiekvieno vandens mėginio paėmimas ir anali-
zė vyko pakartotinai, atliekant kiekvieno mėginio kontrolę. 
Nebuvo skirtumo tarp dviejų pakartotinai atliktų tyrimų 
rezultatų. Vandens mėginiai buvo nufiltruoti vienu arba 
keliais vandentiekio vandens vartotojų įrengtais filtrais: 

atvirkštinio osmosinio slėgio, mechaninio valymo, 
vandens minkštinimo, mineralizuojančiu ir nugele-
žinimo. 

Kad tyrimo metu  būtų įvertintas skirtumas tarp 
nufiltruoto ir nefiltruoto vandens, esant galimybei, 
buvo tirtas iš to paties namo vanduo iš buitinių van-
dens maišytuvų be filtrų. Buvo įvertintas šių mine-
ralinių medžiagų kiekis visuose vandens mėginiuo-
se: kalcio ir magnio jonų, chloridų, sulfatų. Kalcio 
ir magnio jonų kiekis vandenyje buvo nustatomas 
titrimetriniu metodu titruojant EDTA ir naudojant 
indikatorių mureksidą (15). Chloridų nustatymo 
kiekis vandenyje buvo nustatomas titrimetriniu 
metodu titruojant sidabro nitratu ir naudojant indi-
katorių kalio chromatą (16). Sulfatų koncentracijos 
nustatymas vandenyje buvo atliekamas turbidime-
triniu metodu, kai sulfatai sudaro suspenciją su ba-
rio chloridu (17). 

Visi tyrimai: vandens kietumo, chloridų, sulfa-
tų kiekio nustatymas vandenyje buvo atlikti Kau-
no kolegijoje, Biomedicinos diagnostikos katedros 
Aplinkos fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorijo-
je, Muitinės g.15, Kaunas. 

Rezultatai diagramose pateikiami tyrimų meto-
dų aprašuose nurodytais vienetais. Palyginimui tarp 
nufiltruoto ir nefiltruoto vandens vertinama likusi 
mineralinių medžiagų dalis procentais įvertinat 
standartinį nuokrypį (SD).

Tyrimo rezultatai 
Atlikus tyrimą paaiškėjo, kokias ir kokį kiekį iš 

tirtų mineralinių medžiagų nufiltruoja minkštinimo 
(1,2 pav.), atvirkštinio osmosinio slėgio (3,4 pav.), 
mechaninis (5,6 pav.) ir nugeležinimo (7,8 pav.) filtrai. 

Vandentiekio vandenyje, praėjusiame minkšti-
nimo filtrą, sumažėja sulfatų bei kalcio ir magnio 
jonų. Tai galime stebėti palygindami 1 minkšt. ir 
3 minkšt. su vandens mėginių iš to paties namo ty-
rimų rezultatais (1,2 pav.). Nenufiltruotame vande-
nyje buvo rasta kalcio ir magnio jonų, tačiau, nu-
filtravus vandentiekio vandenį minkštinimo filtru, 
nė viename mėginyje kalcio ir magnio jonų nebuvo 
rasta (2 pav.). Kalcio ir magnio jonai lemia nepaša-
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1 pav. Sulfatų ir chloridų kiekis vandens mėginiuose praėjus minkštinimo 
filtrą

2 pav. Kalcio ir magnio jonų kiekis vandens mėginiuose praėjus minkšti-
nimo filtrą

3 pav. Sulfatų ir chloridų kiekis vandens mėginiuose praėjus atvirkštinio 
osmosinio slėgio filtrą

linamąjį vandens kietumą, taip pat gali sudaryti pašalina-
mąjį vandens kietumą lemiančias medžiagas, pvz., CaCO4. 
Sulfatai gruntiniame vandenyje paprastai sudaro junginius 
su kalcio jonais, bet gali būti junginių ir su kitais jonais. 
Minkštinimo filtrų paskirtis yra pašalinti kietumą lemian-
čias medžiagas, todėl visiškai nelieka kalcio ir magnio jonų 
ir pusės ar net daugiau sulfatų.  Skirtingą sulfatų ir chloridų 
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kiekį nufiltruotuose vandentiekio vandens mėgi-
niuose gali lemti skirtingos vietovės. Vandentiekio 
vandens cheminė sudėtis priklauso nuo vietovės 
grunto. Mažiausia sulfatų ir chloridų koncentracija 
rasta 6 minkšt. mėginyje (1 pav.). Vanduo šiam ty-
rimui imtas Anykščiuose. Pagal  Anykščių miesto 
vandenvietės tiekiamo geriamo vandens kokybės 
rodiklių 2014 metų lentelę, sulfatų yra 9 mg/l, o 
chloridų – 7 mg/l. Palyginus nefiltruoto ir filtruoto 
vandens mėginių tyrimų rezultatus gaunamas ne-
vienodas nufiltruotų sulfatų kiekis. Viena iš prie-
žasčių gali būti skirtinga vandens cheminė sudėtis 
dėl skirtingo vietovių grunto. Taip pat gali būti  
skirtingas filtrų keitimo laikas – neseniai pakeistas 
filtras nufiltruoja daugiau mineralinių medžiagų, 
nei filtras, keistas prieš ilgesnį laiko tarpą.

Vartotojai, naudojantys atvirkštinio osmosinio 
slėgio filtrus, sumažina sulfatų, chloridų bei kalcio 
ir magnio jonų kiekį labiau nei minkštinimo filtras 
(3 pav., 4 pav.). Vandentiekio vandeniui praėjus 
atvirkštinio osmosinio slėgio filtrą sulfatų lieka 
35±14 proc.,  chloridų – 93±9,3 proc., kalcio ir ma-
gnio jonais nufiltruojami visiškai (4 pav.). Nevie-
nodas nufiltruotų mineralinių medžiagų kiekis gali 
būti  dėl skirtingų filtrų gamintojų. Vandens mėgi-
niai 1 osmos ir 5 osmoso buvo perfiltruoti filtrų, 
kurie patentuoti Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Visi kiti vandens mėginiai nufiltruoti fil-
trų, kurie patentuoti Lietuvoje, „Krištoliniai vande-
nys“. Taip pat skirtingą mineralinių medžiagų kie-
kį, likusį po filtravimo, gali lemti skirtingų vietovių 
gruntas, skirtinga gruntinio vandens sudėtis.

Mechaniniai filtrai turėtų nufiltruoti tik drumz-
les, kietąsias daleles, esančias vandenyje, bet ne 
vandenyje ištirpusias mineralines medžiagas. Pa-
lyginus nefiltruoto 1 mech. ir 1 mech., nefiltruoto 
2 mech. ir 2 mech., nefiltruoto 4 mech. ir 4 mech., 
nefiltruoto 5 mech. ir 5 mech. vandens mėginius 
nustatyta, kad labai nežymiai sumažėja sulfatų, 
chloridų, kalcio ir magnio jonų kiekiai (5 pav., 6 
pav.). Tokio sumažėjimo priežastis gali būti įvairių 
mineralinių medžiagų sudaromi kietųjų medžiagų 
junginiai, pvz.: BaSO4.  Tyrimo metu 1 mech. ir 5 
mech. vandens mėginiai buvo imti  iš Kauno Dai-
navos gyvenamojo rajono. Šiam mikrorajonui van-
duo tiekiamas iš vienos Petrašiūnų vandenvietės. 
Įmonės „Kauno vandenys“ skelbiamais vandens 
kokybės duomenimis sulfatų kiekis šiam mikro-
rajonui tiekiamame vandenyje siekia iki 18 mg/l, 
tačiau nustatytas sulfatų kiekis  1 mech. ir 5 mech. 

4 pav. Kalcio ir magnio jonų kiekis vandens mėginiuose praėjus atvirkšti-
nio osmosinio slėgio filtrą

5 pav. Sulfatų ir chloridų kiekis vandens mėginiuose praėjus mechaninio 
valymo filtrą

6 pav.  Kalcio ir magnio jonų kiekis vandens mėginiuose praėjus mecha-
ninio valymo filtrą

7 pav. Sulfatų ir chloridų kiekis vandens mėginiuose praėjus nugeležinimo 
filtrą
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lu, o vandens vartotojai mechaniniais filtrais suren-
ka geležies nuosėdas kartu su kitomis nuosėdomis. 
Vandentiekyje esantis NaCl sudaro netirpius jungi-
nius su filtre esančia geležimi.

Geriamajame vandentiekio vandenyje geležies 
jonai gali sudaryti junginius su sulfatais, chloridais, 
karbonatais (11). Įvertinus vandens mėginius, nufil-
truotus nugeležinimo filtru, paaiškėjo, kad sulfatų 
lieka 3,3±1,9 proc., chloridų lieka 37,7±15,1 poc., 
kalcio ir magnio jonų lieka 15,2±3,9 proc. (7 pav., 8 
pav.). Nors 2 Fe  ir 3 Fe  vandens mėginiai yra iš Vil-
niaus, tos pačios Antavilių vandenvietės aptarnauja-
mų mikrorajonų, Pašilaičių ir Fabijoniškių, tačiau 
tyrimų rezultatai skiriasi (7 pav.). „Vilniaus vande-
nys“ pateiktos lentelės duomenimis, lentelę sulfatų 
nefiltruotame vandenyje rasta 33,1 mg/l. Tačiau la-
bai dažnai geležis, sudaranti junginius su įvairiomis 
druskomis, gali patekti iš rūdijančių vamzdžių (11), 
tai greičiausiai ir nulėmė tyrimo rezultatų skirtumą. 
Netikėtas 1 Fe vandens mėginio tyrimo rezultatas, 
kuris atskleidė, jog lyginant su nefiltruotu vanden-
tiekio vandeniu, nufiltruotame vandenyje sulfatų 
kiekis padidėjo (7 pav.). Tai reikštų, kad pats filtras 
papildo pro jį praeinantį vandenį druskomis. Taip 
gali įvykti dėl netinkamos filtro priežiūros. Nugele-
žinimo filtre susikaupusios mineralinės druskos dėl 
jų pertekliaus gali išsiskirti vėl į pro filtrą praėjusį 
vandenį (13).

Mineralizuojantį filtrą vandens vartotojai pa-
prastai įsirengia, jei dėl buitinių prietaisų vandenį 
filtravo minkštinimo ar atvirkštinio osmosinio slė-
gio filtrais. Mineralizuojantis filtras įsirengiamas, 
kad paruoštų vandentiekio nufiltruotą vandenį kaip 
geriamąjį - papildyti vandenį įvairiais mineralais. 
Tačiau vanduo, praėjęs mineralizuojantį filtrą, sul-
fatų, chloridų bei kalcio ir magnio jonų turi labai 
nedidelį kiekį palyginus su nefiltruotu vandentie-
kio vandeniu (9, 10 pav.). Mineralizuojantis filtras 
nėra pajėgus atstatyti pradinę mineralinių medžiagų 
koncentraciją. Gali būti, kad mineralizacijos filtras 
pripildo vandenį tais mineralais, kurie šiame tyrime 
nebuvo nustatyti. Bet pagal atliktą mėginių analizę 
galima teigti, kad vanduo, praėjęs mineralizacijos 
filtrą, yra labai minkštas, neprisotintas mineralų ir 
tampa toks pat, kaip vanduo praėjęs vandens minkš-
tinimo arba atvirkštinio osmosinio slėgio filtrą pa-
gal tirtas analites.

Palyginus nefiltruotus tirtus vandens mėginius 
su vandens mėginiais, praėjusiais skirtingus filtrus, 
paaiškėjo, kad kalcio ir magnio jonų daugiausia 
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8 pav. Kalcio ir magnio jonų kiekis vandens mėginiuose praėjus nugele-
žinimo filtrą

9 pav. Sulfatų ir chloridų kiekis vandens mėginiuose praėjus mineralizuo-
jantį filtrą

10 pav. Kalcio ir magnio jonų kiekis vandens mėginiuose praėjus minera-
lizuojantį filtrą
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vandens mėginiuose skiriasi (5 pav.). Tyrimų rezultatai gali skirtis 
dėl vamzdyno, kuriuo atiteka vanduo iki maišytuvo arba filtro (13). 
Mėginio ėmimo metu buvo nustatyta, kad 5 mech. vandens mė-
ginys praėjo filtrą, kuris nebuvo keistas ilgesnį laiką, nei 1 mech. 
vandens mėginį filtruojantis filtras. Nekeičiant filtro anksčiau filtro 
surinkti sulfatai kaip kietosios dalelės gali ištirpti ir vėl patekti į 
pro filtrą praeinantį vandenį. Pagal 5 pav. 4 mech. vandens mė-
ginio chloridų kiekis sumažėja net 3 kartus, o 1 mech. ir 5 mech. 
tik keliais mg/l. Geriamajame vandenyje chloridai paprastai yra 
valgomosios druskos (NaCl) junginyje, tačiau tokį tyrimo rezul-
tatų skirtumą galima paaiškinti chloridų gebėjimu sudaryti netirpų 
geležies chlorido junginį (18). Lietuvos gruntiniame vandenyje yra 
padidėjęs trivalentės geležies kiekis (3),  kuri yra nuosėdų pavida-
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lieka vandentiekio vandeniui praėjus mechaninio valymo 
filtrą (2 lentelė). Kalcio ir magnio jonų taip pat visiškai ne-
nufiltruoja nugeležinimo filtrai. Minkštinimo ir atvirkštinio 
osmosinio slėgio filtrai iki galo pašalina kalcio ir magnio 
jonus. Mineralizuojantis filtras nepapildo vandens kalcio ir 
magnio jonų. 

Rezultatų aptarimas
Per parą žmogus turėtų suvartoti mažiausiai 2 litrus ge-

riamojo vandens. Lietuvos miestuose  tiekiamas vanden-
tiekio vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 
24:2003. Vandentiekio įmonės užtikrina vandens kokybę 
ir vandens kokybės rodiklius daugelis įmonių pateikia vie-
šai. Pastaruoju metu vandens vartotojai didelį dėmesį ski-
ria geriamam vandeniui, jo skoninėms savybėms, kokybei 
ir dažnai vandentiekio vandenį keičia į geriamą vandenį, 
parduodamą buteliuose ar įsirengdami namuose filtrus van-
dens gerinimui.  Paprastai žmonės sieja šį pasirinkimą su 
prastomis vandentiekio vandens organoleptinėmis savy-
bėmis arba baimindamiesi grėsmės savo sveikatai (19,20). 
Vandentiekio įmonės atlieka išgaunamo požeminio van-
dens kokybės kontrolę ir neatitikus reikalavimų, įmonė at-
lieka vandens gerinimo darbus. Priklausomai nuo vandens 
gavybos vietovės, nuo grunto struktūros ir kitų veiksnių, 
vandentiekio įmonės požeminį vandenį dezinfekuoja, šali-
na geležį, fluorą ar kitus elementus, jei šie viršija leistinas 
ribas. Ne visose šalyse net ir atitikus geriamojo vandens 
kokybės reikalavimus užtikrinamas saugus jo vartojimas. 
Pagal Kanadoje atliktą tyrimą, nors vanduo atitiko geria-
majam vandeniui keliamus bakteriologinius ir fizikochemi-
nius kokybės reikalavimus, buvo stebima 30 proc. mažiau 
susirgimų skrandžio-žarnyno ligomis grupėje, kurie varto-
jo filtruotą vandenį atvirkštinio osmosinio slėgio filtru, ly-
ginant su grupe, vartojusia neapdorotą vandentiekio vande-
nį (21). Bakterinis vandentiekio vandens užterštumas gali 
atsirasti dėl namo vamzdyno, jei jis nėra periodiškai išva-
lomas. Taigi, vartotojai, kurie namuose vandentiekio van-
deniui gerinti naudoja atvirkštinio osmosinio slėgio filtrą, 
užsitikrina bakteriologinį saugumą. Tačiau šis filtras, kaip 
ir vandens minkštinimo filtras, visiškai pašalina iš vandens 
kalcio ir magnio jonus. Geriamajame vandenyje kalcis ir 
magnis yra jonų pavidalo ir lengviau įsisavinami (22), to-
dėl išgerdami bent 2 litrus vandentiekio tiekiamo vandens, 
Lietuvos gyventojai patenkina šių medžiagų nuo 0,7 iki 7 
proc. paros normos. Vandentiekio vandenyje kalcio ir ma-
gnio jonų kiekis gali būti net didesnis už kiekį, esantį par-
duodamuose geriamojo vandens ar mineralinio buteliuose 
(23). Atvirkštinio osmosinio slėgio filtras pašalina ne tik 
tyrime nustatytus jonus, bet ir kitas mineralines medžiagas, 
tokias kaip fluoras. Vaikams, nevartojantiems vandentiekio 

tiekiamo vandens, dėl nepakankamo įsisavinamo fluoro 
kiekio gali grėsti dantų ligos (20). Atvirkštinio osmosinio 
slėgio arba vandens minkštinimo filtrais gerindami vanden-
tiekio vandenį dėl namuose naudojamų buitinių prietaisų 
ar dėl vandens saugumo užtikrinimo, tą patį vandenį sten-
giasi papildyti mineralinių medžiagų naudodami vandens 
mineratizavimo filtrus. Visiškai pašalinus kalcio ir magnio 
jonus, mineralizuojančiu filtru jų kiekis nėra atstatomas. 
Geriamajame vandenyje,  vandeniui praėjus mineralizuo-
jantį filtrą, randama šiek tiek sulfatų ir chloridų jonų, tačiau 
tai sudaro tik atitinkamai 3,7±3,0 proc. ir 13,9±1,3 prc. pra-
dinio šių medžiagų kiekio (9 pav.).

Geriamojo vandens vartotojai nepraranda mineralinių 
medžiagų vandens kokybę gerindami mechaniniais ar nu-
geležinimo filtrais. Tačiau šiems vartotojams reikia atkreip-
ti dėmesį į filtrų priežiūrą. Mėgindami gerinti vandentiekio 
tiekiamą vandenį, bet nekeisdami laiku filtro, vandens var-
totojai dėl susiformavusios bioplėvelės ant filtro užteršia 
vandenį nitratais (13, 14).

Išvados
1. Vandens kietumą lemiančios medžiagos yra būtinos 

žmogaus organizmui, o atvirkštinio osmosinio slėgio ir 
minkštinimo filtrai Ca ir Mg jonus pašalina.

2. Mineralizuojantys filtrai įrengiami, kad papildytų 
vandenį mineralinių medžiagų, tačiau jie visiškai neatstato 
Ca ir Mg jonų, o chloridų ir sulfatų kiekio neatstato iki pra-
dinio vandentiekio tiekiamo vandens sudėties lygio.

3. Mechaniniai ir nugeležinimo filtrai turi mažiau įta-
kos Ca ir Mg jonų, chloridų ir sulfatų kiekiui vandentiekio 
vandenyje nei minkštinimo ir atvirkštinio osmosinio slėgio 
filtrai.
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THE EVALUATION OF CHEMICAL 
COMPOSITION  OF FILTERED   TAP WATER

V. Batulevičienė, K. Žižytė
Key words: household water filters, drinking water, water 

quality. 
Summary 
Users use tap water for various purposes. Users decide of 

suitability of a drinking tap water to their taste. Users try to adjust 
the water they use and to improve the quality to their taste. One of 
the ways to improve the water quality is water filtration. Filters are 
mainly classified into mechanical, water softeners, iron removal, 
mineralizing, activated carbon and reverse osmosis pressure filters. 
The main function of the filter is to improve the drinking water 
quality. 

The aim of the research is to assess the quality of the filtered 
tap water by the chemical composition. We evaluated water 
quality by estimating amount of calcium and magnesium, sulfates, 
chlorides in  randomly selected 29 filtered water samples by 5 
different filters. The survey data showed that the greatest change 
in chemical composition, mineral content decrease observed in 
water filtered by reverse osmotic pressure filter. Mineralizing filter 
adds no calcium and magnesium ions, sulphates and chlorides to 
the supply of water composition. Mechanical water filter does not 
affect the chemical composition of the water. Iron removal filter 
changes chemical composition of the water less than water softener 
or reverse osmotic pressure filters. Drinking water quality can also 
depend on the watering place and filter maintenance.
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