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UZDATNIANIE WODY

A
by woda, niezale nie czy pobiera-

my j  z sieci wodoci gowej, czy

z w asnego uj cia, by a smaczna

i zdrowa, potrzebne b d  filtry oraz urz -

dzenia uzdatniaj ce. Co prawda woda

z sieci jest ju  uzdatniona (mechanicznie

i chemicznie), ale zanim trafi do naszego

kranu ulega zanieczyszczeniu. Poza tym

niektórzy mog  by  uczuleni na rodki

odka aj ce (np. na chlor). Z kolei woda

studzienna mo e by  „wzbogacona”

o szkodliwe (szczególnie, gdy wyst puj

w du ym st eniu) dla zdrowia zwi zki

i pierwiastki.

Jako  wody okre laj  normy st enia ró -

nych substancji, dlatego sposób jej uzdat-

niania nale y ustali  dopiero po wykonaniu

odpowiednich bada . Nie ma bowiem po-

trzeby wyposa a  domowego wodoci gu we

wszystkie dost pne urz dzenia i filtry,

a zbyt sterylna woda musi w ko cowym eta-

pie uzdatniania zosta  „na adowana” po-

trzebnymi zwi zkami mineralnymi.

KIEDY WODA JEST Z A
Za jako  wody wodoci gowej odpowia-

daj  przedsi biorstwa wodno-kanalizacyj-

ne w a ciwe dla danego regionu. Zak ada-

my, e spe nia ona normowe wymagania

higieniczno-zdrowotne, szczególnie w za-

kresie bakteriologicznym. Jednak wszy-

scy to podkre laj , e zanim woda dop y-

nie do naszego kranu, mo e ulec zanie-

czyszczeniu, którego ród em b d  stare

b d  uszkodzone instalacje wodoci gowe.

Nie bez winy mo e okaza  si  równie  do-

mowa instalacja. Zazwyczaj jest najwi cej

zastrze e  do zapachu i smaku wody

z sieci („jedzie” chlorem lub innymi rod-

kami odka aj cymi) oraz jej przejrzysto-

ci (nie zawsze mo na j nazwa  krysta-

licznie czyst ). Woda ta mo e równie  za-

wiera , mimo uzdatniania, substancje

szkodliwe dla zdrowia, w tym równie  ra-

kotwórcze (np. niektóre zwi zki chloro-

pochodne).  Niektórzy uwa aj , e woda

z w asnej studni jest zdrowa. Na pewno

jest ona pozbawiona chemii u ywanej do

odka ania, ale mo e zawiera  tak , której

nadmiar jest szkodliwy dla zdrowia cz o-

wieka lub domowych urz dze  AGD,

a tak e mog  w niej by  ró ne bakterie.

Te zanieczyszczenia trzeba usun  we

w asnym zakresie, u ywaj c odpowied-

nich – zamontowanych we w a ciwych

miejscach – urz dze  i filtrów. 

Przyjrzyjmy si , co mog  powodowa  nie-

które pierwiastki lub zwi zki chemiczne.

Na przyk ad  zbyt du e st enie azotanów

jest niekorzystne zw aszcza dla ma ych

dzieci. Mog  powodowa  choroby niedo-

krwienne oraz nowotworowe. Chlor nada-

je wodzie specyficzny zapach i smak, na

które jest wra liwych (niekoniecznie

w sensie alergicznym) wi kszo  ludzi.

Poza tym zwi zki chloru mog  by  rako-

twórcze. Mangan odk ada si  w w trobie,

trzustce, nerkach i jelitach. W zbyt du-

ym st eniu mo e dzia a  dra ni co na

spojówki, górne drogi oddechowe oraz

Zmys y wzroku i w chu

mog  nie wystarczy , by

stwierdzi , i  woda, któr

pijemy lub u ywamy do

mycia i prania jest 

zanieczyszczona

– szkodliwe dla zdrowia

zwi zki oraz pierwiastki

s  zazwyczaj niewidocz-

ne. Kontakt z nimi mo e

powodowa  silne alergie,

a ich nagromadzenie

w organizmie wywo a

gro ne choroby.

MONIKA CCZECHOWSKA

Bezpieczna
kranówka
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skór . Powoduje

te  tworzenie si

brunatnych plam

na przyborach sa-

nitarnych i praniu.

D ugotrwa e picie

wody o podwy -

szonej zawarto ci elaza mo e objawia

si  przebarwieniami skóry, uszkodzenia-

mi trzustki, marsko ci  w troby, nadci-

nieniem krwi oraz nowotworami. elazo

nadaje wodzie metaliczny posmak, powo-

duje zabrudzenie bia ego prania i rdzawy

osad przy gotowaniu wody. 

elazo, mangan oraz wap  (w zale no ci

od proporcji) odpowiadaj  za twardo

wody – twarda jest zdrowsza dla cz owie-

ka i smaczniejsza ni  mi kka. Za to

w mi kkiej mo na zmywa  naczynia bez

u ywania detergentów, herbata b dzie

mocniejsza i jest korzystniejsza dla urz -

dze  grzewczych. 

Powszechnie uwa a si , e woda z w asne-

go uj cia jest bardziej czysta od wodoci -

gowej. Ale prawd  o jako ci wody powie-

dz  dopiero odpowiednie badania. 

POPRAWIAMY JAKO
Analiza wody okre li konieczny sposób

uzdatniania wody i rodzaje filtrów, które

powinny by  u yte. Je eli badania nie wy-

kaza y przekroczenia norm, a jednak nie

akceptujemy jest

smaku, zapachu czy

m tno ci, równie

mo emy zlikwido-

wa  te mankamen-

ty. To najcz ciej

dotyczy wody wo-

doci gowej, któr  oczyszcza si  wówczas

punktowo (np. w kuchni, a filtry mog

by  instalowane na kranie lub pod zlewo-

zmywakiem). Wi kszo  filtrów jest przy-

stosowana do  uzdatniania wody zimnej,

ale s  te  i takie, które j  oczyszczaj , gdy

ma temperatur  nawet 90°C. Przy w as-

nym uj ciu, zazwyczaj uzdatnia si  ca

doprowadzan  wod , dlatego urz dzenia

oczyszczaj ce umieszcza si  na pocz tku

instalacji.

FILTRY MECHANICZNE 
Oddzielaj  z wody cz stki zanieczyszcze

o wymiarach powy ej 5 mikronów, takich

jak np. mu , piasek, blaszki rdzy – prze-

znaczone s  do wst pnego oczyszczania

wody z w asnych uj  i z sieci wodoci go-

wych. Mog  to by  filtry nakranowe i na-

rurowe z wymiennymi wk adami (np.

z w ókniny polipropylenowej) oraz filtry

siatkowe wyposa one w mechanizm po-

zwalaj cy na p ukanie wsteczne. S  te  fil-

try z wype nieniem specjalnym materia-

em filtracyjnym (np. piasek kwarcowy,

UZDATNIANIE WODY

95

GDZIE BBADA SSI  WWOD ?
Najlepiej w najbli szej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, ale analizy przeprowa-

dzaj  tak e prywatne laboratoria. Bada-

nie wody z w asnej studni mo e koszto-

wa  do ok. 500 z . Dro sza, z powodu ba-

dania równie  na zawarto  chloru, jest

analiza wody z sieci. 

Wod  dostarcza si  do laboratorium

zgodnie z instrukcj  co do ilo ci i rodzaju

pojemników. Trzeba te  pami ta , eby

próbki wody z w asnego uj cia pobiera

z kranu, a nie na wej ciu do budynku, bo

domowa instalacja te  mo e by ród em

zanieczyszcze .

W takich badaniach punktem odniesienia

s  warto ci maksymalne zanieczyszczenia

wody, które s  podane w Rozporz dzeniu

ministra zdrowia w sprawie wymaga  do-

tycz cych jako ci wody przeznaczonej do

spo ycia przez ludzi (z 19 listopada 2002,

Dz.U. Nr 203 z 5.12.2002).

W ttym ffiltrze zznajduje ssi ywica, kktóra mma

w a ciwo ci bbakteriobójcze

Filtry mmechaniczne mmontuje ssi  pprzy bbateriach

do ppunktowego ooczyszczania llub nna rrurze

wodoci gowej
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Zestaw ffiltrów mmechanicznych zz rró nymi

wk adami

pierwiastki,

substancje, wska niki
jednostka

niektóre zanieczyszczenia wody i ich dopuszczalna zawarto

bakterie w 22°C liczba bak./1ml 100 

bakterie w 37°C liczba bak./1ml 20 

bakterie grupy Coli liczba bak./100 ml 0 

paciorkowce ka . w 37°C liczba bak./100 ml 0 

m tno NTU* 1 

barwa mg Pt/l 15 

zapach – musi by  akceptowalny 

odczyn pH pH 6,5-9,5 

twardo  (CaCO3) mg CaCO3/l 60-500 

elazo mg Fe/l 0,2 

mangan mg Mn/l 0,05 

chlorki mg Cl/l 250 

amoniak mg NH4+/l 0,5) 

azotany mg NO3-/l 50 

azotyny mg NO2/l 0,5 

chlor wolny mg Cl2/l 0,1-0,3 

siarczany mg SO4/l 250  

fluorki mg F/l 1,5 

glin mg Al/l 0,2 

kadm mg Cd/l 0,003 

o ów mg Pb/l 0,05 

rt mg Hg/l 0,001 

nikiel mg Ni/l 0,02 

mied mg Cu/l 2 

chrom mg Cr/l 0,05 

arsen mg As/l 0,01 

* NTU (ang. Nephelametic Turbidity Unit) oznacza jednostk  m tno ci wody

dopuszczalna zawarto
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materia y spiekane typu keramzyt, mate-

ria y kruszone np. granit oraz w ókniny

z tworzyw sztucznych). Takie filtry musz

by  systematycznie p ukane – r cznie lub

automatycznie. Je eli b dziemy sami

nadzorowa  p ukanie filtra, najlepiej ro-

bi  to raz w miesi cu. Je eli o tym zapo-

mnimy, to spadek ci nienia wody (z po-

wodu „zaro ni tego” filtra) przypomni

nam o tym obowi zku. Same wk ady te

trzeba wymienia  – zazwyczaj co 2-3 mie-

si ce, ale zale y to od stopnia zanieczysz-

czenia wody i rodzaju wk adu.

FILTRY Z W GLEM
AKTYWNYM
Poprawiaj  smak, likwiduj  przykry za-

pach i czyni  wod  krystalicznie przejrzy-

st  (s  to tzw.  organoleptyczne cechy wo-

dy). A wszystko to dzi ki silnym w a ci-

wo ciom absorpcyjnym w gla aktywnego

w stosunku do chloru, substancji orga-

nicznych, a tak e herbicydów i pestycy-

dów. Wk ad w glowy mo e mie  posta

pylist  lub granulek o du ej po-

rowato ci (im mniejsze pory

i wi ksza powierzchnia wk adu,

tym filtracja jest efektywniej-

sza). W przypadku tych filtrów

wa ne jest, aby nie dopu ci  do

d u szych zastojów wody we-

wn trz filtra, gdy  mo e to spo-

wodowa   rozwój mikroorgani-

zmów. Filtry wymagaj  okreso-

wego p ukania wstecznego w ce-

lu oczyszczenia z o a z nagroma-

dzonych zanieczyszcze . Mog

by  montowane na kranie, pod

zlewozmywakiem lub na rurze. 

FILTRY
Z ODWRÓCON
OSMOZ
Maj  niemal stuprocentow

skuteczno  w usuwaniu zanie-

czyszcze . Osmoza jest proce-

sem naturalnym, który polega na prze-

nikaniu cz steczek wody przez pó prze-

puszczaln  membran  – z roztworu

o mniejszym st eniu do roztworu

o wi kszym, a  do osi gni cia równowa-

gi osmotycznej. Wykorzystanie tego zja-

wiska w procesie uzdatniania wody

oznacza, e ci nienie z instalacji wodo-

ci gowej powoduje przepychanie przez

pó przepuszczaln  b on  jedynie cz ste-

czek wody, a wi c wszystkie zanieczysz-

czenia pozostaj  po drugiej stronie i na-

st pnie s  one w postaci koncentratu

odprowadzane do kanalizacji. Filtracja

wody poprzez odwrócon  osmoz  likwi-

duje zanieczyszczenia nawet o wymia-

rach od 0,1 do 0,001 mikrometra (w tym

rozmiarze s  np. jony rozpuszczonych

soli, azotany, metale ci kie, pierwiastki

promieniotwórcze, a tak e  bakterie

i wirusy). Jednak tak dok adne oczysz-

czenie wody ma swoje minusy – przez

membran  nie przechodz  równie  sub-

stancje niezb dne do prawid owego

funkcjonowania organizmu cz owieka.

Chodzi tu zarówno o pierwiastki, jak

i sole mineralne. Dlatego na ostatnim

etapie takiego procesu uzdatniania wo-

dy powinien by  dodatkowo zamonto-

wany mineralizator, który dostarczy

wodzie niezb dnych sk adników (tzw.

pierwiastków ycia).

Domowe filtry z odwrócon  osmoz  –

w postaci zestawów – s  najcz ciej

montowane w szafce pod zlewozmywa-

kiem. Tak oczyszczon  wod  mo na

gromadzi  w podci nienio-

wym zbiorniku albo filtr b -

dzie pracowa  w momencie po-

boru.

OD ELAZIACZE
I ODMANGANIACZE
Wysokie st enie elaza

i manganu powoduje m tno

oraz zmian  barwy wody. Pra-

ca urz dze , których zada-

niem jest likwidacja tych pier-

wiastków, polega na ich utle-

nianiu. Po takiej „przemianie”

s  one zatrzymywane na z o-

ach filtruj cych. Dla elaza

b d  to np. filtr wirowy z na-

powietrzeniem, a dla manganu

katalityczne z o e kwarcowo-

dolomitowe. Ich p ukanie od-

bywa si  przeciwpr dowo,

w kierunku odwrotnym do

strumienia wody (automatycznie lub

jest sterowane zaworami g owicy). Fil-

try oczyszczaj ce wod  z nadmiaru ela-

za i manganu montuje si  za filtrami

mechanicznymi, ale zawsze przed urz -

dzeniami zmi kczaj cymi.

ZMI KCZACZE 
Twarda woda jest co prawda smaczniej-

sza, ale niezbyt dobrze wp ywa na me-

chanizmy niektórych urz dze  domo-

wych, jak chocia by pralki czy zmywar-

ki (pokrywaj  je szkodliwym nalotem,

sprzyjaj cym rdzewieniu). Zmi kczanie

wody polega na zamianie odpowiedzial-

nych za twardo  wody jonów wapnia

i magnezu na jony sodu. Proces ten od-

bywa si  w wymiennikach jonowych

podczas przep ywu uzdatnionej wody

przez z o e jonowymienne. Wymieniacz

jonowy mo na regenerowa  sol  ku-

chenn  – jony wapnia i magnezu s

wówczas wyp ukiwane do odp ywu, a na

z o u pozostaj  jony sodowe. Zmi kcza-

cze montuje si  zazwyczaj na pocz tku

instalacji – za wodomierzem i filtrem

mechanicznym oraz za od elaziaczem

i odmanganiaczem. 

DEZYNFEKCJA WODY 
Nie ka dym filtrem da si  usun  z wo-

dy wirusy i bakterie (w zasadzie jest to

mo liwe tylko przez filtr odwróconej

osmozy, rodki chemiczne u ywane

w przemys owym uzdatnianiu wody

i przez gotowanie wody). Ale w domo-
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wej instalacji mo na sobie poradzi

w inny sposób. S u  do tego  lampy

z promieniowaniem UV. Jest to proces

ca kowicie naturalny, bezpieczny, bez

u ywania chemikaliów. Woda przep y-

wa wokó  kwarcowej rury z umieszczo-

nym w niej promiennikiem UV. Do de-

zynfekcji s u  równie  ozonatory lub

filtry wyposa one w ywic  bakterio-

bójcz .

Uwaga! Wszystkie filtry do wody musz

mie  atest higieniczny, wydany przez

Pa stwowy Zak ad Higieny. Powinny

by  u ywane (miejsce monta u, czysz-

czenie, wymiana wk adów) zgodnie

z zaleceniami producenta. Inaczej ca e

przedsi wzi cie uzdatniania wody pój-

dzie na marne. 

UZDATNIANIE WODY

Urz dzenie ddo llikwidacji

wirusów ii bbakterii

promieniami UUV

Aparat ddo zzmi kczania wody
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ALCO 022 843 97 72 www.alco.waw.pl

AQUADROP 022 812 72 95 www.aquadrop.com.pl

AQVA-SSYSTEM 022 758 90 22

www.aqvasystem.com.pl

BWT PPOLSKA 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 GGROUP 022 644 92 41 www.global.com.pl

GSP GGROUP 042 613 19 00 www.aquafilter.pl

HUSTY 012 645 03 04 www.husty.pl

JORO WWATER SSYSTEMS

071 311 33 20 www.joro.com.pl

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 SSYSTEM 061 871 98 56 www.rd-system.pl

SECURA BBC 022 813 45 69 www.secura.com.pl

TECHWATER 042 658 85 11 www.techwater.pl

WIGO GG SIOROWSKI 071 322 13 13 www.wigo.com.pl

INFO RRYNEK uzdatnianie wwody
PRZYDATNE ADRESY

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile
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filtr ww glowy
wydajno : 17 l/min

rodzaj wwk adu: w glowy, ceramiczny

usuwane zzanieczyszczenia: o ów,

mied , elazo, mangan,  paso yty

monta : narurowy, pod zlewozmywa-

kiem

gwarancja: 2 lata

Ekonet, model Rainfresh

od elaziaczo-oodmanganiacz
pochodzenie wwody: w asne uj cie

wydajno : ok. 17 l/min

rodzaj wwk adu: z o e katalityczne 

usuwane zzanieczyszczenia: elazo, man-

gan, piaski, mu , kawa ki rdzy, zawiesiny

miejsce mmonta u: za hydroforem

gwarancja: 3 lata

Pawo, model AigAir 110F25

filtr zz ssystemem
odwróconej oosmozy
pochodzenie wwody: wodoci g,

w asne uj cie

wydajno : do 50 l/dob

rodzaj wwk adu: mineralizuj cy, me-

chaniczny warstwowy, w giel ak-

tywny, membrana osmotyczna

usuwane zzanieczyszczenia: piaski,

mu , kawa ki rdzy, zawiesiny, metale ci kie, pestycydy, azota-

ny, azotyny, siarczany, chlor, herbicydy

miejsce mmonta u: pod zlewozmywakiem

gwarancja: 3 lata

Pawo, model RO-55

* cena z monta em

zmi kczacz
pochodzenie wwody: wodoci g,

w asne uj cie

wydajno : ok. 17 l/min

rodzaj wwk adu: ywica kationitowa

zastosowanie: twardo  wody

(zwi zki wapnia i magnezu)

miejsce mmonta u: na wej ciu instalacji

wodoci gowej

gwarancja: 1 rok

Klarwod, model Maxi BB

380 zz

3750 zz

575 zz

2585 zz

1350 zz *

filtr ww glowy
wydajno : 17 l/min

rodzaj wwk adu: ywica jodowa, w giel

aktywny

usuwane zzanieczyszczenia: bakterie,

paso yty, mangan, elazo, azotyny,

azotany

monta : pod zlewozmywakiem, na zle-

wie

gwarancja: 2 lata

Ekonet, model PentaPure 2200

– ceny brutto –
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