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Odpowiednie podej cie do kwestii 
uzdatniania wody pitnej z w asnego 
uj cia na etapie planowania budowy 

domu, mo e przynie  du e oszcz dno ci. 
Woda ma wp yw nie tylko na nasze zdrowie 
czy dzia anie urz dze  AGD takich jak np. 
pralka czy elazko, ale tak e na ywotno
urz dze  grzewczych oraz wydajno rod-
ków myj cych i detergentów. Aby ograniczy
dodatkowe koszty, uzdatnianie wody nale y
zaplanowa  ju  na etapie planowania budo-
wy. Warto pami ta , e zarówno woda wo-
doci gowa, jak i z w asnego uj cia wymaga 
odpowiednio dobranej technologii uzdat-
niania. W przypadku wody wodoci gowej, 
ilo  urz dze  s u cych uzdatnianiu cz sto
mo e by  ograniczona – zazwyczaj wystar-
czy dobór i instalacja filtra wst pnego oraz 
odpowiedniego urz dzenia zmi kczaj cego. 
A co w przypadku wody ze studni? Krok po 
kroku przedstawiamy drog  do czystej wody 
w domu. 

Bierzemy próbk  wody ze studni na bada-
nie fizyko-chemiczne oraz mikrobiologicz-
ne. Woda studzienna cz sto charakteryzuje 
si  wysok  twardo ci , podwy szon  za-
warto ci  manganu oraz elaza. Na terenach 
wiejskich dodatkowo mamy du e prawdo-
podobie stwo wyst pienia amoniaku, który 
w nadmiarze b dzie niekorzystny dla nasze-
go zdrowia. Wysokie st enie powy szych 
sk adników powoduje zmian  barwy wody, 
m tno ci oraz niekorzystnie wp ywa na jej 
smak i zapach. 

Nast pnie, identyfikujemy typ zanieczysz-
czenia i porównujemy wyniki z dopuszczal-
nymi normami w Polsce dotycz cymi jako-
ci wody przeznaczonej do spo ycia przez 

ludzi okre lonymi przez Rozporz dzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
(Dz. U. z 2015r, 1989). Zgodnie z obowi zu-
j cymi przepisami najwy sza dopuszczal-
na zawarto elaza w wodzie mo e wynosi
0,2 mg Fe/l, a manganu 0,05 mg Mn/l. Je eli 
wska niki przekraczaj  dopuszczalne war-
to ci to nale y rozwa y  zastosowanie odpo-
wiednich filtrów dobranych przez specjali-
st  z tej dziedziny. Przy doborach warto jest 
tak e wzi  pod uwag  utlenialno  czy pH 
wody. Je eli utlenialno  przekracza 3 mg/l, 
to mo e wiadczy  o obecno ci zwi zków 
organicznych w wodzie, a to mo e wp yn
na dobór technologii uzdatniania, gdy  trud-
niej b dzie usun  zwi zki elaza i manga-
nu z wody. Warto wiedzie , i  warto  pH 
wody równie  wp ywa na dobór urz dzenia 
do od elaziania/odmanganiania, poniewa
nie ka de z o e b dzie skuteczne przy ni-
skich warto ciach pH. 

Je eli chodzi o twardo  wody, to zaleca-
na twardo  ogólna wody przeznaczonej do 
spo ycia przez ludzi powinna mie ci  si
w zakresie od 60 do 500 mg CaCO3/l co odpo-
wiada warto ci 3,36–28 stopni niemieckich 
(dh). Zalecana, bezpieczna twardo  wody, 
powinna mie ci  si  w zakresie 70–100 mg 
CaCO3, co odpowiada warto ci 4–6 stopni 
niemieckich. 

 Po okre leniu st e  rozpuszczonych 
zwi zków w wodzie mo emy przyst pi  do 
doboru technologii uzdatniania wody. 

Wybieraj c metod  nale y uwzgl dni
liczb  mieszka ców i stopie  zanieczysz-
czenia wody. Optymalnym rozwi zaniem 
dla domu jednorodzinnego (4–5 osób) wraz 
z w asnym uj ciem wody jest BWT AQA 
Trinity – kompaktowe urz dzenie zmi kcza-
j co-od elaziaj ce, wyposa one w unikalne 
z o e wielofunkcyjne, które zmi kcza wod
oraz usuwa z niej zwi zki elaza, manganu, 
czy amoniaku. Du  zalet  tego rozwi zania 
jest mo liwo  redukcji zawarto ci zwi z-
ków organicznych.

Pami tajmy, i  woda, to obok tlenu, naj-
wa niejsze ród o przyrody warunkuj ce ist-
nienie naszego ycia. Dost p do wody pit-
nej jest niezwykle istotnym elementem dla 
naszego zdrowia oraz ycia, musimy jednak 
by wiadomi, i  woda pitna to woda o kon-
kretnych parametrach okre lonych przez 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia, a  pocz t-
kowa faza budowy domu, to najlepszy mo-
ment doboru odpowiednich urz dze  s u -
cych uzdatnianiu wody, która nie powinna 
by  bagatelizowana przez inwestorów. 
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Jak uzdatni  wod  z w asnego uj cia? Tylko z BWT
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