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Φιλτράρισµα 
µε την µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης 

( REVERSE OSMOSIS ) 
 

Σύντοµη εξήγηση του αποτελέσµατος 
ΩΣΜΩΣΗ ΩΣΜΩΣΕΙΣ ΟΣΜΩΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΥΦΑΛΜΥΡΟ 

Από νερό χαµηλής ποιότητας ή µη πόσιµο (ή ακόµα και από θαλασσινό νερό) µε µια 
συσκευή που λειτουργεί µε την µέθοδο της  ‘’Αντίστροφης Όσµωσης’’ παίρνουµε 
‘’Πόσιµο Καθαρότατο Νερό’’ απαλλαγµένο από τα ανεπιθύµητα στοιχεία που έχει το 
νερό σε κάθε περιοχή. 

 
Συνήθεις ερωτήσεις  
 

Τι είναι η ‘’αντίστροφη όσµωση’’;   
Η αντίστροφη όσµωση, είναι γνωστή ως η ανώτερη δυνατή φίλτρανση (η 
τελειότερη), από την βιοµηχανία τεχνολογίας καθαρισµού νερού. Η αντίστροφη 
όσµωση (RO – Reverse Osmosis) αναπτύχθηκε στα τέλη του 1950 µε την 
συνδροµή της Αµερικανικής Κυβέρνησης, ως µέθοδος αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού και µετατροπή του σε πόσιµο. Σήµερα, το σύστηµα 
αντίστροφης όσµωσης είναι αποδεκτό ως η τελειότερη λύση καθαρισµού 
και φιλτραρίσµατος νερού. Χρησιµοποιήθηκε επίσης για το πότισµα των 
φυτών, καθώς και από πολλές βιοµηχανίες που απαιτούν εξαιρετικά καθαρό 
νερό.  
Τώρα αυτή η εξελιγµένη τεχνολογία είναι πλέον διαθέσιµη στα σπίτια και στα 
γραφεία για παραγωγή πόσιµου νερού µε πολύ µικρό κόστος. 
 
 
Ποια είναι η αρχή λειτουργίας της αντίστροφης όσµωσης 
κατά την φυσική; 
   Το φαινόµενο της όσµωσης εµφανίζεται όταν καθαρό νερό ή µια αραιή 
αλατούχος διάλυση που βρίσκεται στην µια πλευρά µιας ηµιπερατής µεµβράνης 
περνάει µέσω αυτής της µεµβράνης σε µια υψηλότερης συγκέντρωσης 
αλατούχο διάλυση που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της. 
 
   Το φαινόµενο της όσµωσης εµφανίζεται στην εικόνα 1. Μια ηµιπερατή  
µεµβράνη τοποθετείται µεταξύ δύο διαµερισµάτων. "Ηµιπερατή", σηµαίνει ότι η 
µεµβράνη είναι διαπερατή σε µερικά είδη, και µη διαπερατή σε άλλα. Υποθέστε 
ότι αυτή η µεµβράνη είναι διαπερατή στο ύδωρ, αλλά δεν είναι στο αλάτι. 
Κατόπιν, τοποθετούµε ένα αλατούχο διάλυµα σε ένα διαµέρισµα και το καθαρό 
νερό στο άλλο διαµέρισµα. Η µεµβράνη θα επιτρέψει µόνο στο νερό να 
διαπεράσει δια µέσω της στην άλλη πλευρά που βρίσκεται το αλατούχο 
διάλυµα. Το αλάτι δεν µπορεί να περάσει προς την πλευρά του καθαρού νερού. 
   Κατ’ αυτόν τον θεµελιώδη κανόνα της φύσης, αυτό το σύστηµα θα 
προσπαθήσει να φθάσει στην ισορροπία. ∆ηλαδή θα προσπαθήσει να φθάσει 
στην ίδια συγκέντρωση και στις δύο πλευρές της µεµβράνης. Ο µόνος πιθανός 
τρόπος να επιτευχθεί η ισορροπία είναι το νερό να περάσει από το καθαρό 
διαµέρισµα νερού στο διαµέρισµα µε το διάλυµα υψηλής περιεκτικότητας 
αλατιού, για να αραιώσει το αλατισµένο διάλυµα. 
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   Στην εικόνα 1 επίσης δείχνει ότι η όσµωση µπορεί να προκαλέσει µια άνοδο 
στο ύψος της στήλης του αλατισµένου διαλύµατος. Αυτό το ύψος θα αυξηθεί 
έως ότου η πίεση της στήλης του αλατισµένου διαλύµατος είναι τόσο υψηλή 
που η δύναµη αυτής της υδάτινης στήλης σταµατά τη ροή του νερού. Το σηµείο 
ισορροπίας αυτού του ύψους της υδάτινης στήλης (του αλατούχου διαλύµατος), 
σε σχέση µε την πίεση του νερού ενάντια στη µεµβράνη, είναι η ‘’οσµωτική 
πίεση’’. 
Εάν µια δύναµη εφαρµόζεται σε αυτήν την στήλη του αλατισµένου διαλύµατος, 
η κατεύθυνση της ροής του νερού µέσω της µεµβράνης µπορεί να αντιστραφεί. 
Αυτό είναι η βάση της αντίστροφης όσµωσης. Σηµειώστε ότι αυτή η ροή 
παράγει ένα  καθαρό  νερό από την αλατισµένη διάλυση, δεδοµένου ότι η 
µεµβράνη δεν είναι διαπερατή στο αλάτι. 
 
Εικόνα 1. 
 

Παχύρευστο Λεπτόρευστο Νερό µε υψηλή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

διάλυµα διάλυµα συγκέντρωση ΚΑΘΑΡΟ
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Πίεση

Το νερό διαπερνά µέσω µιάς 
ηµιπερατής µεµβράνης προς την  

πλευρά του παχύρευστου διαλύµατος 
για να επιφέρει την ισσοροπία µεταξύ 
των  διαλυµάτων. Η διαφορά ύψους 
µεταξύ των  2 στηλών είναι λόγω της 

''οσµωτικής πίεσης''

Όταν εφαρµόσουµε πίεση στην  στήλη 
νερού µε την υψηλή συγκέντρωση 
αλάτων, περισσότερο από την  

''οσµωτική πίεση'', τοτε αντιστρέφεται η 
ροή δηµιουργώντας καθαρό νερό. Αυτό 

είναι η ''Αντίστροφη Όσµωση''  

ΟΣΜΩΣΙΣ

 
 

Τι είδους ακαθαρσίες µπορεί ένα σύστηµα αντίστροφης 
όσµωσης να αφαιρέσει από το νερό;  
   Το σύστηµα νερού αντίστροφης όσµωσης σας προστατεύει από ακαθαρσίες 
του νερού που επηρεάζουν την υγεία σας όπως βαρέα µέταλλα, µόλυβδο, 
άλατα, χλώριο, χηµικά, λιπάσµατα, παθογόνους µικροοργανισµούς, ιούς, 
βακτηρίδια ακόµα και από ραδιενεργά απόβλητα. 
    
  Το σύστηµα αντίστροφης όσµωσης είναι η πιο αποτελεσµατική λύση για 
καθαρό και φιλτραρισµένο νερό. Μπορεί να φιλτράρει νερό χρησιµοποιώντας 
ειδικές µεµβράνες τεχνολογίας 0,0001 – 0,001 µίκρο (microns – 
εκατοµµυριοστά του µέτρου).  Αυτή η τεχνολογία χρησιµοποιείται και για την 
εµφιάλωση νερού. Επίσης αυτή η τεχνολογία είναι ικανή για την αφαλάτωση 
του θαλασσινού νερού και την µετατροπή του σε πόσιµο. 
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Εικόνα 2. Πίνακας µε το τι αφαιρείται από το κάθε είδος φίλτρανσης  
 

 
 
Εικόνα 3. Άλλος παρόµοιος πίνακας 
 

 
 
   Για να έχετε µια εικόνα του µεγέθους των πόρων της µεµβράνης και των 
βακτηριδίων (bacteria) και ιών (virus) κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα όπου το 
κόκκινο µικρό σηµείο είναι το µέγεθος του πόρου (pore - της οπής - τρύπας) της 
µεµβράνης. 
 
Εικόνα 4.  
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Εικόνα 5.  Το ίδιο ισχύει και στην πιο κάτω εικόνα 
 

 
 
   Ένα σύστηµα φίλτρανσης χωρίς την τεχνολογία της αντίστροφης 
όσµωσης δεν µπορεί να φιλτράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Για να 
κατανοήσετε την διαφορά, σας παραθέτουµε την κάτωθι εικόνα. Αριστερά είναι 
µια µεµβράνη αντίστροφης όσµωσης (0,001 – 0,0001 µικρά) όπου δεν µπορείτε 
να ξεχωρίσετε τους πόρους που περνά το νερό. ∆εξιά µια εικόνα φίλτρου 
µικροφίλτρανσης (τα µικροφίλτρα κυµαίνονται από 0,1 µικρά – 0,5 µικρά) µέσα 
στην περιοχή όπου βρίσκεται ακόµα και το καλύτερο µικροφίλτρο που 
κυκλοφορεί στην παγκόσµια αγορά.   
 
Εικόνα 6.  Σύγκριση πόρων αντίστροφης όσµωσης και µικροφίλτρου 

 

 

Πώς λειτουργεί; 
   Εν συντοµία, το σύστηµα αντίστροφης όσµωσης επεξεργάζεται το νερό που 
µε πίεση κινείται ανάµεσα σε 0,0001 – 0,001  µίκρο πόρους (τρύπες) ειδικής 
µεµβράνης. Το νερό καθώς περνάει µέσα από έναν ειδικό θάλαµο (στρογγυλό 
σωλήνα – µεµβρανοδοχείο), συµπιέζεται τριγύρω σε έναν κεντρικό σωλήνα 
σπιράλ που είναι η µεµβράνη φιλτραρίσµατος νερού.  
Είναι αυτή η πίεση που χρειάζεται για να σπρώξει το νερό να περάσει µέσα 
από την µεµβράνη ώστε να γίνει ο διαχωρισµός από τα ανεπιθύµητα στοιχεία 
του νερού. 
   Το πιο σηµαντικό για την αντίστροφη όσµωση είναι ότι τα ανεπιθύµητα 
στοιχεία αυτοµάτως φεύγουν µέσω της αποχέτευσης και έτσι δεν ‘’χτίζουν - 
επικαλύπτουν’’ την µεµβράνη όπως συµβαίνει µε τα κοινά συστήµατα 
φίλτρανσης. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας µέρος του νερού παροχής το 
οποίο ξεπλένει την µεµβράνη και την κρατάει καθαρή. ∆ηλαδή υπάρχει µια 



 5 

είσοδος νερού που τροφοδοτεί το σύστηµα και από την άλλη πλευρά υπάρχουν 
δυο έξοδοι. Η µια έξοδος τροφοδοτεί ‘’πλήρως καθαρό νερό’’ και η άλλη βγάζει 
νερό µαζί µε τα ανεπιθύµητα στοιχεία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
µεµβράνες µπορούν να διαρκέσουν πάρα πολύ περισσότερο και λειτουργούν 
µε µια µικρή συντήρηση, σαν να είναι καινούργιες ακόµα και µετά από χρόνια 
λειτουργίας.   
Το σύστηµα αντίστροφης όσµωσης πέρασε από διάφορες βελτιώσεις για την 
λειτουργία του και µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας για καθαρό και 
φρέσκο νερό µε χαµηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης. 
 
Εικόνα 7. Μεµβράνη και πως είναι κατασκευασµένη 

 

 
 

+++ 
 

Πληροφοριακά και σύµφωνα µε πίνακα µιας από τις µεγαλύτερες εταιρείες µεµβρανών 
της General Electric – Osmonics / Desal οι τυπικές απορρίψεις στοιχείων από τις 
µεµβράνες είναι περίπου οι κάτωθι: 
 

TYPICAL MEMBRANE REJECTIONS SALTS  
(τυπική απόρριψη ανεπιθύµητων στοιχείων) 

CATIONS 
ΚΑΤΙΟΝΤΑ 

  ANIONS 
ΑΝΙΟΝΤΑ 

 

Name 
Όνοµα 

Symbol 
Σύµβολο 

Percent Rejection 
Απόρριψη τις %  Name 

Όνοµα 
Symbol 
Σύµβολο 

Percent Rejection 
Απόρριψη τις % 

Sodium Na+ 95-97  Chloride Cl-1 95-97 
Calcium Ca+2 96-98  Bicarbonate HCO3-1 95-96 

Magnesium Mg+2 96-98  Sulphate SO4-2 99+ 
Potassium K+1 95-97  Nitrate NO3-1 93-96 

Iron Fe+2 98-99  Fluoride F-1 94-96 
Manganese Mn+2 98-99  Silicate SiO2-2 95-97 
Aluminum Al+3 99+  Phosphate PO4-3 99+ 

Ammonium NH4+1 88-95  Bromide Br-1 94-96 

Copper Cu+2 98-99  Borate B4O7-2 35-70** 
Nickel Ni+2 98-99  Chromate CrO4-2 90-98 
Zinc Zn+2 98-99  Cyanide CN-1 90-95** 

Strontium Sr+2 96-99  Sulfite SO3-2 98-99 
Hardness Ca and Mg 96-98  Thiosulfate S2O3-2 99+ 
Cadmium Cd+2 96-98  Ferrocyanide Fe(CN)6-3 99+ 

Silver Ag+1 94-96     
Mercury Hg+2 96-98     

 
 
 

Ακατέργαστο νερό 

Καθαρό νερό 

Απορριπτόµενο νερό 



 6 

ORGANICS (οργανικά) 

 
Molecular Weight 
Μοριακό βάρος 

Percent Rejection 
Απόρριψη τις % 

Sucrose sugar 342 100 
Lactose sugar 360 100 
Protein 10,000 up 100 
Glucose 198 99.9 
Phenol 94 *** 
Acetic acid 60 *** 
Formaldehyde 30 *** 
Dyes 400 to 900 100 
Biochemical Oxygen 
Demand 

(BOD) 90-99 

Chemical Oxygen 
Demand 

(COD) 80-95 

Urea 60 40-60 
Bacteria & virus 50,000-500,000 100 
Pyrogen 1000-5000 100 

***Permeate is enriched in material due to preferential passage through the membrane 
 

Gases, Dissolved: 
Carbon dioxide CO2 30-50% 
Oxygen O2 Enriched in permeate 
Chlorine Cl2 30-70% 

 

Πληροφορίες από άλλες πηγές (επιπρόσθετα) 
 
 

Giardia 
cysts 100% Criptosporidium 

cysts 100% DDT >99.9% PCB >99.9% 

E.coli 
bacteria >99.9% Fecal bacteria >99.9% Lindane >99.9% Salmonella 

typhi >99.9% 

Vibrio 
choleriae >99.9% Shigella 

disinteriae >99.9% Serratia 
marcescenes >99.9% Toluane >99.9% 

Sodium 
Fluoride  99% Calcium Cloride 99% Sodium Chloride 

NaCl  99% Sucrose 99% 

Magnesium 
Cloride   99% Nickel Sulfate 

NiSO4   >99% Copper Sulfate 
CuSO4 >99% Lactic Acid 

pH5 99% 

Glucose  98% Sodium Nitrate 
NaNO3  97-99% Chlorinated 

Pesticides 99.9% Silica SiO2 98% 

Sodium 95-99% Nickel 95-99% Chloride  99.9% Radioactivity 95-99% 

Potassium 92-99% Zinc 95-99% Bicarbonate   99% Sulfate 95-99% 

Calcium 95-99% Strontium   95-99% Nitrate 3 90-99% Ferro cyanide 96-99% 

Magnesium  95-99% Cadmium  95-99% Fluoride 90-95% Arsenic +3 95-99% 

Iron  95-99% Silver   95-99% Silicate  95-99% Arsenic +5 95-99% 

Aluminum  95-99% Mercury 95-99% Phosphate  95-99% Lead 95-99% 

Ammonium  95-99% Barium 95-99% Chromate   95-99% Copper  95-99% 

 
Εάν χρειαστεί κάποιος πιό εξειδικευµένες πληροφορίες, θα είµαστε στην διάθεση σας 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 

      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
 

      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούµε καλέστε µας  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFB interexperts - InterOsmo  
Πεύκων 6 & Φιλίππου,  Μεταµόρφωση Αττικής 144 51 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 - 4101540  /  210 - 4101542   /  Φαξ  210 - 4101541 
Κιν : 6932-346815  -/-  6932-346811 - e-mail : info@in terexperts.gr  - website: interexperts.gr 
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