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fot. ORAS

Zmysïy wzroku i wÚchu
mogÈ nie wystarczyÊ, by
stwierdziÊ, iĝ woda, którÈ
pijemy lub uĝywamy do
mycia i prania jest
zanieczyszczona
– szkodliwe dla zdrowia
zwiÈzki oraz pierwiastki
sÈ zazwyczaj niewidoczne. Kontakt z nimi moĝe
powodowaÊ silne alergie,
a ich nagromadzenie
w organizmie wywoïaÊ
groěne choroby.
UZDATNIANIE WODY

Bezpieczna
kranówka
A

by woda, niezaleĝnie czy pobieramy jÈ z sieci wodociÈgowej, czy
z wïasnego ujÚcia, byïa smaczna
i zdrowa, potrzebne bÚdÈ filtry oraz urzÈdzenia uzdatniajÈce. Co prawda woda
z sieci jest juĝ uzdatniona (mechanicznie
i chemicznie), ale zanim trafi do naszego
kranu ulega zanieczyszczeniu. Poza tym
niektórzy mogÈ byÊ uczuleni na Ărodki
odkaĝajÈce (np. na chlor). Z kolei woda
studzienna moĝe byÊ „wzbogacona”
o szkodliwe (szczególnie, gdy wystÚpujÈ
w duĝym stÚĝeniu) dla zdrowia zwiÈzki
i pierwiastki.
JakoĂÊ wody okreĂlajÈ normy stÚĝenia róĝnych substancji, dlatego sposób jej uzdatniania naleĝy ustaliÊ dopiero po wykonaniu
odpowiednich badañ. Nie ma bowiem potrzeby wyposaĝaÊ domowego wodociÈgu we
wszystkie dostÚpne urzÈdzenia i filtry,
a zbyt sterylna woda musi w koñcowym etapie uzdatniania zostaÊ „naïadowana” potrzebnymi zwiÈzkami mineralnymi.
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KIEDY WODA JEST ZA
Za jakoĂÊ wody wodociÈgowej odpowiadajÈ przedsiÚbiorstwa wodno-kanalizacyjne wïaĂciwe dla danego regionu. Zakïadamy, ĝe speïnia ona normowe wymagania
higieniczno-zdrowotne, szczególnie w zakresie bakteriologicznym. Jednak wszyscy to podkreĂlajÈ, ĝe zanim woda dopïynie do naszego kranu, moĝe ulec zanieczyszczeniu, którego ěródïem bÚdÈ stare
bÈdě uszkodzone instalacje wodociÈgowe.
Nie bez winy moĝe okazaÊ siÚ równieĝ domowa instalacja. Zazwyczaj jest najwiÚcej
zastrzeĝeñ do zapachu i smaku wody
z sieci („jedzie” chlorem lub innymi Ărodkami odkaĝajÈcymi) oraz jej przejrzystoĂci (nie zawsze moĝna jÈ nazwaÊ krystalicznie czystÈ). Woda ta moĝe równieĝ zawieraÊ, mimo uzdatniania, substancje
szkodliwe dla zdrowia, w tym równieĝ rakotwórcze (np. niektóre zwiÈzki chloropochodne). Niektórzy uwaĝajÈ, ĝe woda
z wïasnej studni jest zdrowa. Na pewno

MONIKA CZECHOWSKA

jest ona pozbawiona chemii uĝywanej do
odkaĝania, ale moĝe zawieraÊ takÈ, której
nadmiar jest szkodliwy dla zdrowia czïowieka lub domowych urzÈdzeñ AGD,
a takĝe mogÈ w niej byÊ róĝne bakterie.
Te zanieczyszczenia trzeba usunÈÊ we
wïasnym zakresie, uĝywajÈc odpowiednich – zamontowanych we wïaĂciwych
miejscach – urzÈdzeñ i filtrów.
Przyjrzyjmy siÚ, co mogÈ powodowaÊ niektóre pierwiastki lub zwiÈzki chemiczne.
Na przykïad zbyt duĝe stÚĝenie azotanów
jest niekorzystne zwïaszcza dla maïych
dzieci. MogÈ powodowaÊ choroby niedokrwienne oraz nowotworowe. Chlor nadaje wodzie specyficzny zapach i smak, na
które jest wraĝliwych (niekoniecznie
w sensie alergicznym) wiÚkszoĂÊ ludzi.
Poza tym zwiÈzki chloru mogÈ byÊ rakotwórcze. Mangan odkïada siÚ w wÈtrobie,
trzustce, nerkach i jelitach. W zbyt duĝym stÚĝeniu moĝe dziaïaÊ draĝniÈco na
spojówki, górne drogi oddechowe oraz
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fot. FORMASTER

akceptujemy jest
skórÚ. Powoduje
smaku, zapachu czy
teĝ tworzenie siÚ
mÚtnoĂci, równieĝ
brunatnych plam
moĝemy zlikwidona przyborach sawaÊ te mankamennitarnych i praniu.
Zestaw filtrów mechanicznych z róĝnymi
ty. To najczÚĂciej
Dïugotrwaïe picie wkïadami
dotyczy wody wowody o podwyĝdociÈgowej, którÈ oczyszcza siÚ wówczas
szonej zawartoĂci ĝelaza moĝe objawiaÊ
punktowo (np. w kuchni, a filtry mogÈ
siÚ przebarwieniami skóry, uszkodzeniabyÊ instalowane na kranie lub pod zlewomi trzustki, marskoĂciÈ wÈtroby, nadcizmywakiem). WiÚkszoĂÊ filtrów jest przyĂnieniem krwi oraz nowotworami. ¿elazo
stosowana do uzdatniania wody zimnej,
nadaje wodzie metaliczny posmak, powoale sÈ teĝ i takie, które jÈ oczyszczajÈ, gdy
duje zabrudzenie biaïego prania i rdzawy
ma temperaturÚ nawet 90°C. Przy wïasosad przy gotowaniu wody.
nym ujÚciu, zazwyczaj uzdatnia siÚ caïÈ
¿elazo, mangan oraz wapñ (w zaleĝnoĂci
doprowadzanÈ wodÚ, dlatego urzÈdzenia
od proporcji) odpowiadajÈ za twardoĂÊ
oczyszczajÈce umieszcza siÚ na poczÈtku
wody – twarda jest zdrowsza dla czïowieinstalacji.
ka i smaczniejsza niĝ miÚkka. Za to
w miÚkkiej moĝna zmywaÊ naczynia bez
uĝywania detergentów, herbata bÚdzie
FILTRY MECHANICZNE
mocniejsza i jest korzystniejsza dla urzÈOddzielajÈ z wody czÈstki zanieczyszczeñ
dzeñ grzewczych.
o wymiarach powyĝej 5 mikronów, takich
Powszechnie uwaĝa siÚ, ĝe woda z wïasnejak np. muï, piasek, blaszki rdzy – przego ujÚcia jest bardziej czysta od wodociÈznaczone sÈ do wstÚpnego oczyszczania
gowej. Ale prawdÚ o jakoĂci wody powiewody z wïasnych ujÚÊ i z sieci wodociÈgodzÈ dopiero odpowiednie badania.
wych. MogÈ to byÊ filtry nakranowe i narurowe z wymiennymi wkïadami (np.
z wïókniny polipropylenowej) oraz filtry
POPRAWIAMY JAKO¥m
siatkowe wyposaĝone w mechanizm poAnaliza wody okreĂli konieczny sposób
zwalajÈcy na pïukanie wsteczne. SÈ teĝ filuzdatniania wody i rodzaje filtrów, które
try z wypeïnieniem specjalnym materiapowinny byÊ uĝyte. Jeĝeli badania nie wyïem filtracyjnym (np. piasek kwarcowy,
kazaïy przekroczenia norm, a jednak nie

GDZIE BADA SI} WOD}?

fot. EKONET

Najlepiej w najbliĝszej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, ale analizy przeprowadzajÈ takĝe prywatne laboratoria. Badanie wody z wïasnej studni moĝe kosztowaÊ do ok. 500 zï. Droĝsza, z powodu badania równieĝ na zawartoĂÊ chloru, jest
analiza wody z sieci.
WodÚ dostarcza siÚ do laboratorium
zgodnie z instrukcjÈ co do iloĂci i rodzaju
pojemników. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝeby
próbki wody z wïasnego ujÚcia pobieraÊ
z kranu, a nie na wejĂciu do budynku, bo
domowa instalacja teĝ moĝe byÊ ěródïem
zanieczyszczeñ.
W takich badaniach punktem odniesienia
sÈ wartoĂci maksymalne zanieczyszczenia
wody, które sÈ podane w RozporzÈdzeniu
ministra zdrowia w sprawie wymagañ dotyczÈcych jakoĂci wody przeznaczonej do
spoĝycia przez ludzi (z 19 listopada 2002,
Dz.U. Nr 203 z 5.12.2002).

niektóre zanieczyszczenia wody i ich dopuszczalna zawartoĂÊ
dopuszczalna zawartoğý

liczba bak./1ml
liczba bak./1ml
liczba bak./100 ml
liczba bak./100 ml
NTU*
mg Pt/l
–
pH
mg CaCO3/l
mg Fe/l
mg Mn/l
mg Cl/l
mg NH4+/l
mg NO3-/l
mg NO2/l
mg Cl2/l
mg SO4/l
mg F/l
mg Al/l
mg Cd/l
mg Pb/l
mg Hg/l
mg Ni/l
mg Cu/l
mg Cr/l
mg As/l

100
20
0
0
1
15
musi byý akceptowalny
6,5-9,5
60-500
0,2
0,05
250
0,5)
50
0,5
0,1-0,3
250
1,5
0,2
0,003
0,05
0,001
0,02
2
0,05
0,01

* NTU (ang. Nephelametic Turbidity Unit) oznacza jednostkċ mċtnoğci wody

W tym filtrze znajduje siÚ ĝywica, która ma
wïaĂciwoĂci bakteriobójcze
Filtry mechaniczne montuje siÚ przy bateriach
do punktowego oczyszczania lub na rurze
wodociÈgowej

fot. ARCHIWUM BD

bakterie w 22°C
bakterie w 37°C
bakterie grupy Coli
paciorkowce kaâ. w 37°C
mċtnoğý
barwa
zapach
odczyn pH
twardoğý (CaCO3)
īelazo
mangan
chlorki
amoniak
azotany
azotyny
chlor wolny
siarczany
fluorki
glin
kadm
oâów
rtċý
nikiel
miedĩ
chrom
arsen

jednostka

fot. ARCHIWUM BD

wskaĩniki organoleptyczne, fizyko-chemiczne

bakteriologia

pierwiastki,
substancje, wskaĩniki
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materiaïy spiekane typu keramzyt, materiaïy kruszone np. granit oraz wïókniny
z tworzyw sztucznych). Takie filtry muszÈ
byÊ systematycznie pïukane – rÚcznie lub
automatycznie. Jeĝeli bÚdziemy sami
nadzorowaÊ pïukanie filtra, najlepiej robiÊ to raz w miesiÈcu. Jeĝeli o tym zapomnimy, to spadek ciĂnienia wody (z powodu „zaroĂniÚtego” filtra) przypomni
nam o tym obowiÈzku. Same wkïady teĝ
trzeba wymieniaÊ – zazwyczaj co 2-3 miesiÈce, ale zaleĝy to od stopnia zanieczyszczenia wody i rodzaju wkïadu.

FILTRY Z W}GLEM
AKTYWNYM

fot. EKONET

fot. KLARWOD

PoprawiajÈ smak, likwidujÈ przykry zapach i czyniÈ wodÚ krystalicznie przejrzystÈ (sÈ to tzw. organoleptyczne cechy wody). A wszystko to dziÚki silnym wïaĂciwoĂciom absorpcyjnym wÚgla aktywnego
w stosunku do chloru, substancji organicznych, a takĝe herbicydów i pestycydów. Wkïad wÚglowy moĝe mieÊ postaÊ

Zestaw filtrów do odwróconej osmozy z pojemnikiem i taki do montaĝu w szafce pod zlewozmywakiem
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gromadziÊ w podciĂnieniowym zbiorniku albo filtr bÚdzie pracowaï w momencie poboru.

pylistÈ lub granulek o duĝej porowatoĂci (im mniejsze pory
i wiÚksza powierzchnia wkïadu,
tym filtracja jest efektywniejsza). W przypadku tych filtrów
waĝne jest, aby nie dopuĂciÊ do
dïuĝszych zastojów wody wewnÈtrz filtra, gdyĝ moĝe to spowodowaÊ rozwój mikroorganizmów. Filtry wymagajÈ okresowego pïukania wstecznego w celu oczyszczenia zïoĝa z nagromadzonych zanieczyszczeñ. MogÈ
byÊ montowane na kranie, pod
zlewozmywakiem lub na rurze.

OD¿ELAZIACZE
I ODMANGANIACZE

Wysokie
stÚĝenie
ĝelaza
i manganu powoduje mÚtnoĂÊ
oraz zmianÚ barwy wody. Praca urzÈdzeñ, których zadaniem jest likwidacja tych pierwiastków, polega na ich utlenianiu. Po takiej „przemianie”
sÈ one zatrzymywane na zïoĝach filtrujÈcych. Dla ĝelaza
bÚdÈ to np. filtr ĝwirowy z naFILTRY
powietrzeniem, a dla manganu
Z ODWRÓCONk
katalityczne zïoĝe kwarcowoOSMOZk
UrzÈdzenie do
dolomitowe. Ich pïukanie odMajÈ niemal stuprocentowÈ
likwidacji nadmiaru
bywa siÚ przeciwprÈdowo,
skutecznoĂÊ w usuwaniu zanieĝelaza i manganu
w kierunku odwrotnym do
czyszczeñ. Osmoza jest procestrumienia wody (automatycznie lub
sem naturalnym, który polega na przejest sterowane zaworami gïowicy). Filnikaniu czÈsteczek wody przez póïprzetry oczyszczajÈce wodÚ z nadmiaru ĝelapuszczalnÈ membranÚ – z roztworu
za i manganu montuje siÚ za filtrami
o mniejszym stÚĝeniu do roztworu
mechanicznymi, ale zawsze przed urzÈo wiÚkszym, aĝ do osiÈgniÚcia równowadzeniami zmiÚkczajÈcymi.
gi osmotycznej. Wykorzystanie tego zjawiska w procesie uzdatniania wody
oznacza, ĝe ciĂnienie z instalacji wodoZMI}KCZACZE
ciÈgowej powoduje przepychanie przez
Twarda woda jest co prawda smaczniejpóïprzepuszczalnÈ bïonÚ jedynie czÈstesza, ale niezbyt dobrze wpïywa na meczek wody, a wiÚc wszystkie zanieczyszchanizmy niektórych urzÈdzeñ domoczenia pozostajÈ po drugiej stronie i nawych, jak chociaĝby pralki czy zmywarstÚpnie sÈ one w postaci koncentratu
ki (pokrywajÈ je szkodliwym nalotem,
odprowadzane do kanalizacji. Filtracja
sprzyjajÈcym rdzewieniu). ZmiÚkczanie
wody poprzez odwróconÈ osmozÚ likwiwody polega na zamianie odpowiedzialduje zanieczyszczenia nawet o wymianych za twardoĂÊ wody jonów wapnia
rach od 0,1 do 0,001 mikrometra (w tym
i magnezu na jony sodu. Proces ten odrozmiarze sÈ np. jony rozpuszczonych
bywa siÚ w wymiennikach jonowych
soli, azotany, metale ciÚĝkie, pierwiastki
podczas przepïywu uzdatnionej wody
promieniotwórcze, a takĝe bakterie
przez zïoĝe jonowymienne. Wymieniacz
i wirusy). Jednak tak dokïadne oczyszjonowy moĝna regenerowaÊ solÈ kuczenie wody ma swoje minusy – przez
chennÈ – jony wapnia i magnezu sÈ
membranÚ nie przechodzÈ równieĝ subwówczas wypïukiwane do odpïywu, a na
stancje niezbÚdne do prawidïowego
zïoĝu pozostajÈ jony sodowe. ZmiÚkczafunkcjonowania organizmu czïowieka.
cze montuje siÚ zazwyczaj na poczÈtku
Chodzi tu zarówno o pierwiastki, jak
instalacji – za wodomierzem i filtrem
i sole mineralne. Dlatego na ostatnim
mechanicznym oraz za odĝelaziaczem
etapie takiego procesu uzdatniania woi odmanganiaczem.
dy powinien byÊ dodatkowo zamontowany mineralizator, który dostarczy
DEZYNFEKCJA WODY
wodzie niezbÚdnych skïadników (tzw.
Nie kaĝdym filtrem da siÚ usunÈÊ z wopierwiastków ĝycia).
dy wirusy i bakterie (w zasadzie jest to
Domowe filtry z odwróconÈ osmozÈ –
moĝliwe tylko przez filtr odwróconej
w postaci zestawów – sÈ najczÚĂciej
osmozy, Ărodki chemiczne uĝywane
montowane w szafce pod zlewozmywaw przemysïowym uzdatnianiu wody
kiem. Tak oczyszczonÈ wodÚ moĝna
i przez gotowanie wody). Ale w domofot. PAWO
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fot. GLOBAL GROUP

UrzÈdzenie do likwidacji
wirusów i bakterii
promieniami UV

Uwaga! Wszystkie filtry do wody muszÈ
mieÊ atest higieniczny, wydany przez
Pañstwowy Zakïad Higieny. Powinny
byÊ uĝywane (miejsce montaĝu, czyszczenie, wymiana wkïadów) zgodnie
z zaleceniami producenta. Inaczej caïe
przedsiÚwziÚcie uzdatniania wody pójQ
dzie na marne.

Aparat do zmiÚkczania wody

INFO RYNEK

zï
380

PRZYDATNE ADRESY

uzdatnianie wody
filtr z systemem
odwróconej osmozy

ALCO

022 843 97 72 www.alco.waw.pl

pochodzenie wody: wodociÈg,
wïasne ujÚcie
wydajnoĂÊ: do 50 l/dobÚ
rodzaj wkïadu: mineralizujÈcy, mechaniczny warstwowy, wÚgiel aktywny, membrana osmotyczna
usuwane zanieczyszczenia: piaski,
muï, kawaïki rdzy, zawiesiny, metale ciÚĝkie, pestycydy, azotany, azotyny, siarczany, chlor, herbicydy
miejsce montaĝu: pod zlewozmywakiem
gwarancja: 3 lata
Pawo, model RO-55
* cena z montaĝem

AQUADROP

022 812 72 95 www.aquadrop.com.pl

AQVA-SSYSTEM

022 758 90 22
www.aqvasystem.com.pl

BWT POLSKA

022 665 26 09 www.bwt.pl

DRAWAR

022 841 41 22 www.drawar.com.pl

EKONET

022 642 12 75 www.ekonet.waw.pl

EPURO (ECOWATER)

061 874 37 40 www.epuro.pl

FORMASTER

041 346 48 10 www.formaster.com.pl

FUNAM

071 364 37 57 www.funam.pl

GLOBAL GROUP

022 644 92 41 www.global.com.pl

GSP GROUP

042 613 19 00 www.aquafilter.pl

HUSTY

012 645 03 04 www.husty.pl

filtr wÚglowy

zï*
1350

zmiÚkczacz

wydajnoĂÊ: 17 l/min
rodzaj wkïadu: wÚglowy, ceramiczny
usuwane zanieczyszczenia: oïów,
miedě, ĝelazo, mangan, pasoĝyty
montaĝ: narurowy, pod zlewozmywakiem
gwarancja: 2 lata
Ekonet, model Rainfresh

fot. JORO

wej instalacji moĝna sobie poradziÊ
w inny sposób. SïuĝÈ do tego lampy
z promieniowaniem UV. Jest to proces
caïkowicie naturalny, bezpieczny, bez
uĝywania chemikaliów. Woda przepïywa wokóï kwarcowej rury z umieszczonym w niej promiennikiem UV. Do dezynfekcji sïuĝÈ równieĝ ozonatory lub
filtry wyposaĝone w ĝywicÚ bakteriobójczÈ.

zï
2585

pochodzenie wody: wodociÈg,
wïasne ujÚcie
wydajnoĂÊ: ok. 17 l/min
rodzaj wkïadu: ĝywica kationitowa
zastosowanie: twardoĂÊ wody
(zwiÈzki wapnia i magnezu)
miejsce montaĝu: na wejĂciu instalacji
wodociÈgowej
gwarancja: 1 rok
Klarwod, model Maxi B

JORO WATER SYSTEMS
071 311 33 20 www.joro.com.pl

odĝelaziaczo-oodmanganiacz

zï
575
filtr wÚglowy
wydajnoĂÊ: 17 l/min
rodzaj wkïadu: ĝywica jodowa, wÚgiel
aktywny
usuwane zanieczyszczenia: bakterie,
pasoĝyty, mangan, ĝelazo, azotyny,
azotany
montaĝ: pod zlewozmywakiem, na zlewie
gwarancja: 2 lata
Ekonet, model PentaPure 200

pochodzenie wody: wïasne ujÚcie
wydajnoĂÊ: ok. 17 l/min
rodzaj wkïadu: zïoĝe katalityczne
usuwane zanieczyszczenia: ĝelazo, mangan, piaski, muï, kawaïki rdzy, zawiesiny
miejsce montaĝu: za hydroforem
gwarancja: 3 lata
Pawo, model AigAir 10F25

zï
3750

KLARWOD

022 717 53 77 www.klarwod.pl

KREVOX

022 756 52 20 www.krevox.pl

KSANDO

032 288 59 46 www.ksando.com

OSMOSIS

012 626 38 00 www.osmosis.pl

PAWO

022 729 70 80 www.pawo.waw.pl

RD SYSTEM

061 871 98 56 www.rd-system.pl

SECURA BC

022 813 45 69 www.secura.com.pl

TECHWATER

042 658 85 11 www.techwater.pl

WIGO GkSIOROWSKI 071 322 13 13 www.wigo.com.pl
– ceny brutto –

WiÚcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artykuïy
na www.budujemydom.pl/cozaile
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