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P
roblem uzdatniania wody jest za-
wsze aktualny. Lepsze zmywarki,
super kot³y, elektroniczne podgrze-

wacze wody – coraz nowoczeœniejsze i inte-
ligentniejsze, s¹ te¿ coraz wra¿liwsze na ja-
koœæ wody. Gdy mamy w³asn¹ studniê, wo-
dê w niej mo¿e zanieczyœciæ nam s¹siad lub
pobliskie gospodarstwo rolne. Utrapieniem
mog¹ siê okazaæ zostawiane przez wodê ¿ó³-
tobr¹zowe zacieki w wannie, umywalce i co-
raz bardziej za¿ó³cone pranie. Woda z wo-
doci¹gu zawiera czêsto piasek, rdzê lub inne
zanieczyszczenia, a jej smak i zapach te¿ nie
wszystkim odpowiadaj¹. Dlatego ka¿dego
w³aœciciela domu jednorodzinnego czeka
podjêcie decyzji, czy powinien wodê uzdat-
niaæ, a je¿eli tak, to w jaki sposób.

ŸRÓD£A WODY I JEJ
ZANIECZYSZCZENIA 
WODA Z W£ASNEGO UJÊCIA
Sposób oczyszczania wody z w³asnej stud-
ni zale¿y od jej zanieczyszczeñ, a te – od
g³êbokoœci, z jakiej wodê pobieramy. 
Woda z p³ytkiej studni. Pochodzi z g³ê-
bokoœci kilku metrów – nie ma nad ni¹

warstwy nieprzepuszczalnej. Mog¹ siê
w niej znajdowaæ bakterie, azotany
i zwi¹zki organiczne. 
Z wody takiej mo¿emy korzystaæ pod wa-
runkiem, ¿e w okolicy nie ma Ÿród³a za-
nieczyszczeñ, takiego jak: pola uprawne
(do wód podziemnych mog¹ sp³ywaæ
œrodki ochrony roœlin, nawozy sztuczne
itp.), zak³ad przemys³owy, ferma kurza
itp. Niestety, brak kanalizacji w okolicy
równie¿ dyskwalifikuje pomys³ korzysta-
nia z p³ytkich wód gruntowych – nigdy
nie wiadomo, co s¹siedzi robi¹ ze œcieka-
mi, czy ktoœ nie ma dziurawego szamba
albo przydomowej oczyszczalni. Wtedy
bowiem uzdatnianie wody by³oby bardzo
skomplikowane, a przez to – drogie. 
Woda z g³êbokich studni, poni¿ej pierw-
szej warstwy nieprzepuszczalnej. Jej ja-
koœæ nie jest uzale¿niona od dzia³alnoœci
s¹siadów, a sk³ad nie zmienia siê w sposób
nieprzewidziany, bo ktoœ uruchomi³ np.
w³asny warsztat. Tak¿e taka woda nie jest
wolna od zanieczyszczeñ: zawiera zazwy-
czaj nadmierne iloœci ¿elaza i manganu,
mo¿e te¿ byæ zbyt twarda, co szkodzi

urz¹dzeniom grzewczym. Mog¹ w niej
tak¿e wystêpowaæ: amoniak, siarkowodór
i chlorki.

WODA WODOCI¥GOWA
Je¿eli pobierana jest z ujêcia g³êbinowego,
mamy naprawdê du¿o szczêœcia. Tak by-
wa na terenach o niezbyt gêstej zabudo-
wie – w ma³ych miejscowoœciach lub na
wsi. Jej jakoœæ mo¿e byæ naprawdê dobra,
je¿eli sieæ wodoci¹gowa jest nowa i nie-
skorodowana.
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Gorzej, gdy uzdatniana woda pochodzi
z rzeki i jest rozprowadzana na rozleg³ym
terenie. Zanim dotrze do naszych domów,
mo¿e zostaæ wtórnie zanieczyszczona.
Z powodu korozji starych rur lub z powo-
du remontów i modernizacji sieci wodo-
ci¹gowych: do œrodka rur mo¿e siê dostaæ
piasek, resztki uszczelnieñ itp., a to wszyst-
ko zanieczyszcza uzdatnion¹ wczeœniej wo-
dê i sk³ania nas do stosowania filtrów.

W£ASNA INSTALACJA WODNA
Ÿród³em zanieczyszczeñ mo¿e byæ rów-
nie¿ w³asna instalacja wodna, z czego nie-
wiele osób zdaje sobie sprawê. 
W niektórych rurach z tworzyw sztucz-

nych, np. z polipropylenu albo z PVC,
mog¹ namna¿aæ siê bakterie (chocia¿ po-
libutylen ma w³aœciwoœci bakteriostatycz-
ne). Nara¿one s¹ na to zw³aszcza instala-
cje Ÿle zaprojektowane i wykonane. 
Tak¿e w ocynkowanych rurach stalo-

wych do wody ciep³ej mog¹ rozwijaæ siê
bakterie. Mo¿e w nich tak¿e wyst¹piæ ko-
rozja w¿erowa, a powstaj¹ca w ten sposób
rdza zanieczyszcza wodê.
Rury miedziane hamuj¹ rozwój i roz-
mna¿anie siê bakterii. Nie mog¹ byæ jed-
nak stosowane w domach, do których do-
ciera woda miêkka i kwaœna (o pH mniej-
szym od 7), spowoduje to bowiem ich ko-
rozjê. Je¿eli woda w kranie ma takie para-
metry, zamontujmy rury miedziane z wy-
konan¹ fabrycznie pow³ok¹ zabezpiecza-
j¹c¹ przed korozj¹.
Uwaga! Po d³ugiej przerwie z korzystania
z wody (powy¿ej 16 godzin) powinniœmy
najpierw przep³ukaæ instalacjê, wypusz-
czaj¹c z niej wodê do kanalizacji. Pamiê-
tajmy o tym, wracaj¹c do domu np. po
urlopie. 

WTÓRNE ZANIECZYSZCZENIE
WODY W INSTALACJI
Nie tylko filtry decyduj¹ o jakoœci wody
w kranie. Gdy chcemy mieæ pewnoœæ, ¿e
jest ona naprawdê czysta, musimy zasto-
sowaæ zabezpieczenie antyska¿eniowe

i w ten sposób ochroniæ instalacjê wodn¹
przed wtórnym zanieczyszczeniem. Mo¿e
siê bowiem zdarzyæ sytuacja, gdy z powo-
du awarii zaniknie ciœnienie w instalacji
wodoci¹gowej. Je¿eli dom jest piêtrowy
i na wy¿szej kondygnacji ktoœ siê k¹pie,
mo¿e zostawiæ przypadkiem s³uchawkê
prysznicow¹ na dnie wanny. Uruchamia-
j¹c wyp³yw wody na ni¿szym piêtrze, wy-
tworzymy podciœnienie w instalacji i z
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CO KKOMU SSZKODZI
Co i dlaczego warto usuwaæ z wody? Jakie zanieczyszczenia szkodz¹, jakie tylko przeszkadzaj¹, a ja-

kie stanowi¹ bezwzglêdne przeciwwskazanie do korzystania z niej?

Barwa, mmêtnoœæ, zzapach ii ssmak. Pochodz¹ z zanieczyszczeñ rozpuszczonych w wodzie, które mog¹

œwiadczyæ o obecnoœci w niej ¿elaza, manganu, organicznych zwi¹zków humusowych itp. Mo¿na je ³a-

two wyczuæ. Nieprzyjemny smak lub zapach czy podejrzana mêtnoœæ wody s¹ pierwszym sygna³em,

¿e dzieje siê z ni¹ coœ z³ego i ¿e warto j¹ zbadaæ w profesjonalnym laboratorium. 

¯elazo ii mmangan wystêpuj¹ czêsto w wodach podziemnych. Powoduj¹ zmianê barwy i wzrost mêtno-

œci, powstawanie zacieków na przyborach sanitarnych, w naczyniach, w których woda jest gotowana

i za¿ó³cenie lub zaszarzenie prania.

Nadmiar ¿elaza nadaje wodzie gorzki, metaliczny posmak; taka za¿elaziona woda sprzyja próchnicy

zêbów, powoduje przebarwienie skóry. Mangan odk³ada siê w organizmie – w w¹trobie, trzustce,

nerkach, jelitach. W wiêkszych dawkach dra¿ni skórê, spojówki i górne drogi oddechowe. Obecnoœæ

w wodzie ¿elaza i manganu mo¿e sprzyjaæ rozwojowi bakterii, które z kolei powoduj¹ zarastanie

przewodów wodoci¹gowych i w nastêpstwie – zmniejszanie siê œrednicy rur a¿ do ca³kowitego ich

zaroœniêcia.

Twardoœæ wwody. Jest cech¹ wód zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych, a problem ten doty-

czy wielu domów w Polsce. Woda twarda jest zdrowsza dla ludzi ni¿ woda miêkka, poza tym jest od

niej smaczniejsza. Niestety – Ÿle wp³ywa na armaturê wodn¹ i pracê urz¹dzeñ grzewczych, bo powo-

duje odk³adanie siê kamienia wszêdzie tam, gdzie woda jest podgrzewana lub gotowana. Gromadzi

siê na grza³kach pralek i podgrzewaczy, w zmywarkach, kot³ach, w rurach i na ceramice sanitarnej.

W twardej wodzie nie pieni siê myd³o, a k¹piel w niej wysusza skórê. 

Azotany ii aazotyny pochodz¹ z nieszczelnych szamb, przydomowych oczyszczalni œcieków i z nawo¿e-

nia terenów rolniczych. Jeœli zawartoœæ ich jest wiêksza ni¿ œladowa, stanowi¹ bezwzglêdne przeciw-

wskazanie do korzystania z wody, bo obydwa te zwi¹zki mog¹ wywo³ywaæ nowotwory lub choroby

niedokrwienne, ponadto podra¿niaj¹ skórê, mog¹ te¿ spowodowaæ zatrucie. S¹ szczególnie niebez-

pieczne dla zdrowia dzieci.

Chlor ii ddwutlenek cchloru stosowane s¹ do uzdatniania wody wodoci¹gowej. Chlor wolny nadaje wo-

dzie nieprzyjemny zapach i smak – taka woda po prostu nie smakuje. Na szczêœcie coraz czêœciej za-

stêpowany jest bezwonnym dwutlenkiem chloru. Obydwa zwi¹zki u osób wra¿liwych powodowaæ mo-

g¹ wysuszenie skóry lub nawet odczyny alergiczne. 

Chlorki wystêpuj¹ powszechnie w wodach podziemnych, a ich stê¿enie roœnie wraz z g³êbokoœci¹,

z której woda jest pobierana. Mog¹ tak¿e œwiadczyæ o zanieczyszczeniu wody œciekami – i to zarówno

wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Nadaj¹ jej nieprzyjemny zapach i smak, a niektóre mog¹

mieæ dzia³anie rakotwórcze.

Utlenialnoœæ œwiadczy o zawartoœci w wodzie zanieczyszczeñ organicznych, zarówno tych, które wy-

stêpuj¹ w przyrodzie naturalnie, jak równie¿ zanieczyszczeñ wytworzonych przez cz³owieka – para-

metr ten oznacza, ¿e do wody przedostaj¹ siê œcieki. 

Bakterie pochodz¹ z zanieczyszczonych wód podziemnych lub z wtórnego zanieczyszczenia instalacji

– dlatego wystêpowaæ mog¹ w uzdatnionej wodzie wodoci¹gowej. S¹ niebezpieczne dla zdrowia i

musz¹ byæ z niej bezwzglêdnie usuniête.

Woda zz wwanny mmo¿e ssp³yn¹æ pprzez zzanurzony ww wo-
dzie ww¹¿ pprysznica ddo kkranów zznajduj¹cych ssiê nna nni¿szej
kondygnacji

Podgrzana wwoda zz ppodgrzewacza mmo¿e zzostaæ
wepchniêta ddo pprzewodu zz zzimn¹ wwod¹ ((a). ZZastoso-
wanie zzaworu aantyska¿eniowego zzabezpieczy pprzed
t¹ nniekorzystn¹ ssytuacj¹ ((b)

a) b)
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kranu pop³ynie nie uzdatniona woda
z filtrów lecz brudna z wanny z wy¿szej
kondygnacji. W ten sposób nast¹pi ska-
¿enie instalacji wodnej. Aby temu zapo-
biec musimy stosowaæ baterie pryszni-
cowe z zabezpieczeniem antyska¿enio-
wym.
Je¿eli do instalacji wodnej w sposób trwa-
³y pod³¹czymy instalacjê do nape³niania
centralnego ogrzewania, mo¿e zdarzyæ siê
podobna sytuacja. Gdy zaniknie ciœnienie
w instalacji wodoci¹gowej, woda z instala-
cji c.o. cofnie siê do instalacji wodnej po-
woduj¹c jej ska¿enie. W tym przypadku
niezbêdne s¹ zawory zwrotne antyska¿e-
niowe.
Zawór antyska¿eniowy warto te¿ zastoso-
waæ w pojemnoœciowych podgrzewaczach
wody. Ogrzana woda zwiêksza bowiem
objêtoœæ i ciœnienie i cofa siê do instalacji
wodoci¹gowej.
W celu zabezpieczenia zewnêtrznej sieci
wodoci¹gowej musimy zamontowaæ za-
bezpieczenie antyska¿eniowe na przy³¹-
czu do budynku. Brak takiego zabezpie-
czenia powoduje ska¿enie zewnêtrznej
sieci wodoci¹gowej w przypadku cofniê-
cia siê wody z naszej instalacji. Warto za-
stosowaæ taki zawór na pocz¹tku instala-
cji wodnej, gdy wodê pobieramy z w³asnej
studni.

CO TRZEBA WIEDZIEÆ
O STOSOWANIU FILTRÓW
¯eby woda by³a oczyszczona tak, jak tego
sobie ¿yczymy, musimy zastosowaæ odpo-
wiedni zestaw filtrów. Zupe³nie inny po-
trzebny jest do oczyszczania wody studzien-
nej, a inny – wody z wodoci¹gu. Jeœli korzy-
stamy z w³asnej studni, na pocz¹tku instala-
cji wodnej montujemy du¿e kolumny filtro-
we, a do wody wodoci¹gowej stosujemy ma-
³e zestawy, montowane przy kranach.
¯eby filtry pracowa³y w³aœciwie i efek-
tywnie, musz¹ byæ ustawione w odpo-

wiedniej kolejnoœci. Dziêki temu wolniej
bêd¹ siê zu¿ywaæ, a my rzadziej bêdziemy
musieli je wymieniaæ lub regenerowaæ.
Nie ka¿da instalacja nadaje siê do pod³¹-
czenia du¿ych kolumn filtracyjnych. Mu-
si w niej panowaæ odpowiednie ciœnie-

nie, inaczej woda nie bêdzie nale¿ycie
oczyszczana lub nie bêdzie dop³ywaæ do
oddalonych punktów poboru wody. Cza-
sami konieczne jest zastosowanie pompy,
która podwy¿szy ciœnienie w instalacji.

WSTÊPNE OCZYSZCZANIE 
Zanim woda wp³ynie do instalacji, powinna
zostaæ oczyszczona z grubszych zanieczysz-
czeñ. S³u¿¹ do tego filtry wstêpne mecha-

niczne. S¹ one przeznaczone do ka¿dej in-
stalacji, niezale¿nie, czy woda pochodzi
z wodoci¹gu czy z przydomowej studni.
Filtr mechaniczny jest wa¿nym elementem
instalacji wodnej. Montujemy go nawet
wtedy, gdy nie potrzebujemy innych urz¹-
dzeñ do uzdatniania. Zabezpieczy on dalsz¹
czêœæ instalacji i wszelkie urz¹dzenia (pod-
grzewacze, baterie, filtr antyska¿eniowy
itp.) przed uszkodzeniem mechanicznym
lub zamuleniem. Jest równie¿ niezbêdny
jako pierwszy element zestawu filtrów do
uzdatniania wody. 

Filtry mechaniczne usuwaj¹ z wody wiêk-
sze zanieczyszczenia sta³e: piasek, ¿wir,
zawiesiny, rdzê, a tak¿e odrywaj¹ce siê
cz¹steczki kamienia który osiad³ na œcian-
kach rur. Do wyboru mamy filtry z wk³a-
dem wymiennym lub wk³adem sta³ym,
które mo¿emy p³ukaæ puszczaj¹c wodê
w filtrze w przeciwnym kierunku. 
Filtry z wymiennym wk³adem s¹ wygod-
ne w u¿ytkowaniu, gdy woda, która do-
p³ywa do instalacji zanieczyszczona jest
w niewielkim stopniu. Nie bêdziemy mu-
sieli wtedy wymieniaæ ich zbyt czêsto. 
Wk³ady sta³e wykonane s¹ z tworzywa
sztucznego, np. polipropylenu lub stali
nierdzewnej, wk³ady wymienne – z two-
rzywa sztucznego, ze sznurka, metalowej
siatki, materia³ów ceramicznych (keram-
zytu lub piasku kwarcowego), mog¹ te¿
byæ wype³nione ¿wirem.
Od tego, jaki jest wk³ad filtra, zale¿y sto-
pieñ oczyszczenia wody. Okreœla go para-
metr zwany skutecznoœci¹ filtracji, który
jest wielkoœci¹ najmniejszych cz¹stek za-
trzymywanych przez filtr.
Ciekawym rozwi¹zaniem s¹ filtry, które
oczyszczaj¹ wodê dziêki efektowi cyklo-
nowemu: ruchowi wirowemu wody, spra-
wiaj¹cemu, ¿e cz¹steczki p³ywaj¹ce w wo-
dzie opadaj¹ na dno filtra. S¹ to filtry du-
¿e, stosowane do oczyszczania wody w ca-
³ym domu: usuwaj¹ one m.in. piasek
i rdzê z instalacji oraz zawiesiny i utlenio-
ne zwi¹zki ¿elaza. Ich zalet¹ jest to, ¿e nie
powoduj¹ spadków ciœnienia. 

FILTRY DO WODY
Z W£ASNEGO UJÊCIA
Filtry montuje siê na pocz¹tku instalacji:
s¹ to zazwyczaj du¿e kolumny wype³nio-
ne odpowiednim materia³em filtracyj-
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nym. Mog¹ pracowaæ w trybie automa-
tycznym, pó³automatycznym lub rêcz-
nym, a rodzaj filtra zale¿y od funduszy ja-
kie chcemy i mo¿emy na ten cel przezna-
czyæ. Filtry pod³¹cza siê do instalacji ka-
nalizacyjnej i do pr¹du, a poniewa¿ zaj-
muj¹ one du¿o miejsca, warto przewi-
dzieæ na nie miejsce ju¿ na etapie projek-
tu domu. 
Woda za¿elaziona. Je¿eli woda pobierana
jest z wiêkszej g³êbokoœci, najczêœciej sto-
sowanym urz¹dzeniem jest od¿elaziacz,
gdy¿ zbyt du¿a zawartoœæ ¿elaza w wo-
dach podziemnych jest u nas powszech-
nym problemem. 
Pierwszym elementem zestawu usuwa-
j¹cego ¿elazo jest napowietrzacz. Mon-
tuje siê go przed zwyk³ym, bezprzepo-
nowym hydroforem. Za hydroforem
znajduje siê od¿elaziacz, czyli specjalny
filtr, na którym osadza siê wytr¹cone
z wody ¿elazo. Od¿elaziacz zazwyczaj
p³ukany jest wod¹.
Mangan w wodzie. Z wody trzeba usu-
waæ tak¿e mangan. Jeœli jest nim zanie-
czyszczona, do wyboru mamy albo dru-
g¹ – oprócz od¿elaziacza, niezale¿n¹ ko-
lumnê filtracyjn¹ (zwan¹ odmangania-

czem), albo z³o¿e dwuwarstwowe, usu-
waj¹ce i ¿elazo, i mangan. Wybór opty-
malnego urz¹dzenia pozostawmy fir-
mie, która specjalizuje siê w uzdatnia-
niu. Pamiêtajmy jedynie, ¿e z³o¿e do
usuwania manganu regeneruje siê roz-
tworem nadmanganianu potasu, a ten
mo¿e szkodziæ przydomowej oczysz-
czalni œcieków. ¯eby nie zaburza³ za-
chodz¹cych tam procesów oczyszczania,
trzeba zbieraæ nadmanganian potasu
w oddzielnym zbiorniku i wywoziæ wo-
zem asenizacyjnym lub rozcieñczaæ do

tego stopnia, ¿eby nie zaszkodzi³ pracy
oczyszczalni.
Nadmierna twardoœæ wody. Jeœli woda
ze studni jest zbyt twarda, nie pozostaje
nam nic innego, jak zamontowaæ
zmiêkczacz. Jest to równie¿ du¿a ko-
lumna filtracyjna, z wygl¹du podobna
do od¿elaziaczo-odmanganiaczy. Wy-
pe³niona jest specjaln¹ ¿ywic¹ (tzw. jo-
nitem), w którym nastêpuje wymiana
jonów wapniowych i magnezowych na
jony sodowe. Gdy ju¿ w z³o¿u nie ma jo-
nów sodowych, zmiêkczacz przestaje
spe³niaæ swoj¹ funkcjê. Wtedy musimy
go zregenerowaæ, czyli z powrotem wy-
mieniæ wszystkie jony wapnia i magne-
zu na jony sodowe, co wymaga p³ukania
urz¹dzenia roztworem soli kuchennej.
To, co zostaje po p³ukaniu, zawiera
ogromne iloœci jonów wapnia i magne-
zu, wiêc jest niezdrowe dla pracy
oczyszczalni. ¯eby jej nie szkodziæ, do
wywozu pop³uczyn trzeba zamówiæ
szambiarkê lub bardzo je rozcieñczyæ
przed wpuszczeniem do przydomowej
oczyszczalni.
Kto nie chce stosowaæ zmiêkczacza,
mo¿e zdecydowaæ siê na zakup magne-

tyzera. W porównaniu z kolumn¹
zmiêkczaj¹c¹ jest to niewielkie urz¹dze-
nie, przez które przep³ywa uzdatniana
woda. Magnetyzer nie potrzebuje zasila-
nia pr¹dem – jego „praca” opiera siê na
dzia³aniu magnesów. Nie zmienia on
sk³adu wody, czyli nic z niej nie usuwa,
zmienia jedynie w³aœciwoœci elektroma-
gnetyczne cz¹steczek odpowiedzialnych
za jej twardoœæ. Stosuj¹c go, oszczêdza-
my nie tylko na kosztach zakupu, ale
tak¿e pozbywamy siê problemu z utyli-
zacj¹ zanieczyszczonej wody pochodz¹-
cej z p³ukania zmiêkczacza. 
Uwaga! Je¿eli woda, jak¹ mamy w stud-
ni jest za¿elaziona i twarda, musimy za-
stosowaæ pe³en zestaw urz¹dzeñ do jej
uzdatnienia: filtr wstêpny mechanicz-
ny, od¿elaziacz i dopiero potem zmiêk-
czacz. Jest to wa¿ne ze wzglêdu na czas
i skutecznoœæ pracy zmiêkczacza.
Je¿eli wodê pobieramy z p³ytkiej studni
(z pierwszej warstwy wodonoœnej)
uzdatniamy j¹ najczêœciej, stosuj¹c fil-
try z wêglem aktywnym, z wk³adem ce-
ramicznym lub ze specjaln¹ ¿ywic¹ jo-
nowymienn¹ albo odwrócon¹ osmozê. 
Woda o brzydkim smaku i zapachu.

Wszelkie zanieczyszczenia organiczne
i metale ciê¿kie usunie filtr z wêglem

aktywnym, dziêki czemu poprawi siê
smak i zapach wody. Mo¿na go zamon-
towaæ narurowo lub jako niezale¿n¹ ko-
lumnê filtracyjn¹; mo¿e oczyszczaæ wo-
dê tradycyjnie lub wykorzystuj¹c efekt
cyklonowy. Zu¿yte filtry z wêglem ak-
tywnym wymienia siê lub p³ucze prze-
ciwpr¹dowo.
Do niszczenia bakterii stosuje siê filtry
z wk³adem z ¿ywicy jonowymiennej lub
ceramicznym.
Do ca³kowitego oczyszczenia wody (ze
wszystkich zanieczyszczeñ, które w niej
wystêpuj¹), stosujemy filtr odwróconej

osmozy. Jednak z uwagi na bardzo wy-

Od¿elaziaczo-oodmanganiacz
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Magnetyzer

Filtry sstoj¹cy zz ww³asn¹ wwylewk¹ zzamontowany
na zzlewozmywaku
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PRZEGL¥D RYNKU

sok¹ jego cenê i zazwyczaj ma³¹ przepu-
stowoœæ, u¿ywa siê go wy³¹cznie do
uzdatniania wody, któr¹ zu¿ywamy
w niewielkich iloœciach – w kuchni lub
w ³azience. 

Zwi¹zki azotu usuniemy stosuj¹c filtr

z ¿ywic jonowymiennych regenerowa-
nych sol¹ kuchenn¹. Nie jest to tania
inwestycja, bo potrzebny bêdzie filtr
dzia³aj¹cy automatycznie, ale alternaty-
w¹ jest, niestety, jeszcze dro¿szy filtr do
odwróconej osmozy.

FILTRY DO WODY
WODOCI¥GOWEJ
Wybór filtra zale¿y od jakoœci wody i jej
przeznaczenia: mo¿e byæ on niewielki,
³atwy do schowania w szafce pod zlewo-
zmywakiem, do ustawienia na zlewie
lub zamontowania bezpoœrednio na ba-
terii kuchennej. S¹ te¿ filtry prysznico-
we, a tak¿e pralkowe. 
Wodê wodoci¹gow¹ oczyszcza siê przede
wszystkim na filtrach mechanicznym
i wêglowym. Niektóre urz¹dzenia mog¹
mieæ wszystkie potrzebne wk³ady filtra-
cyjne w jednej obudowie, ale jeœli po-
trzebna jest wiêksza wydajnoœæ, ka¿dy
wk³ad umieszczony jest w oddzielnej.
Nieprzyjemny zapach i smak wody zli-
kwidujemy, stosuj¹c filtry wêglowe.
Dodatkowo usuwaj¹ one chlor i jego
pochodne oraz metale ciê¿kie.
Gdy woda jest twarda stosuje siê nie-
wielkie filtry zmiêkczaj¹ce. 
Azotanów, metali ciê¿kich i innych zanie-

czyszczeñ (tak¿e mikrobiologicznych: bak-
terii i wirusów) pozbêdziemy siê stosuj¹c
filtr z odwrócon¹ osmoz¹. Usuwa ona za-
nieczyszczenia (nawet w 99%). To, co wy-
p³ywa z filtra, to woda ca³kowicie zdemine-
ralizowana, która nie jest zdrowa, dlatego
decyduj¹c siê na tak radykalne oczyszczanie
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CO TTO JJEST
ODWRÓCONA OOSMOZA
Polega ona na przepuszczaniu wody pod

wysokim ciœnieniem przez pó³przepuszczal-

n¹ membranê. Jest to bardzo cienka prze-

groda, która umo¿liwia wybiórczy transport

cz¹stek i jonów. Pod wp³ywem wysokiego

ciœnienia przez membranê przechodz¹ cz¹-

steczki czystej wody, a zanieczyszczenia po-

zostaj¹ po stronie wody nieoczyszczonej.

W ten sposób uzyskujemy ca³kowicie czyst¹

wodê.

NAJWA¯NIEJSZE

mit ¯eby zzamontowaæ zzestaw ddo uuzdat-

niania wwody, wwystarczy ppod³¹czyæ ggo ddo

kanalizacji ii ddo iinstalacji eelektrycznej.

W niektórych instalacjach ciœnienie jest

zbyt niskie, by woda przep³ywa³a przez fil-

try z wymagan¹ prêdkoœci¹. Zdarza siê te¿,

¿e ciœnienie wody bêdzie za niskie po

uzdatnieniu. W takich sytuacjach konieczne

jest zamontowanie dodatkowej pompy, któ-

ra umo¿liwi korzystanie z filtrów.

mit Zbadanie wwody tto sspokój nna dd³ugie

lata

Niestety, nie jest to prawda. Parametry

ka¿dej wody, zw³aszcza pobieranej z w³a-

snej studni, mog¹ siê zmieniaæ w zale¿no-

œci od pory roku, w wyniku eksploatacji

studni, a nawet wskutek pojawienia siê no-

wych s¹siadów. Zmieniaæ siê mo¿e nie tyl-

ko stopieñ zanieczyszczenia, ale tak¿e

sk³ad wody. Pojawiæ siê mog¹ nowe, bar-

dzo szkodliwe dla zdrowia zwi¹zki. Ale mo-

¿e okazaæ siê równie¿, ¿e z czasem jej ja-

koœæ siê poprawi i zestaw do uzdatniania

mo¿na bêdzie zredukowaæ. 

mit Najlepszym llekarstwem nna zzanie-

czyszczon¹ wwodê jjest oodwrócona oosmoza:

zawsze zzapewnia iidealnie cczyst¹ wwodê!.

Prawda, ale taka „idealnie czysta woda”

nie s³u¿y naszemu zdrowiu. Woda powin-

na zawieraæ ró¿ne, niezbêdne dla ¿ycia

pierwiastki, dlatego po oczyszczeniu

w filtrze do odwróconej osmozy koniecz-

nie trzeba j¹ mineralizowaæ. Nie zapomi-

najmy te¿, ¿e odwrócona osmoza to le-

karstwo dobre, ale drogie. A mo¿e uda

siê zastosowaæ inny (tañszy), selektyw-

nie dzia³aj¹cy filtr, który usunie niepo-

trzebne zanieczyszczenia? 

mit Kiedy ffiltr ppracuje, mmo¿na ssiê nnim nnie

zajmowaæ.

¯eby filtr pracowa³ skutecznie, musimy

go odpowiednio czêsto wymieniaæ albo

p³ukaæ. Je¿eli tego nie dopilnujemy,

woda w instalacji mo¿e zostaæ wtórnie

zanieczyszczona. Ze specjalistyczn¹ fir-

m¹, w której kupujemy zestaw do

uzdatniania wody, powinniœmy uzgod-

niæ, jak czêsto filtr wymaga przegl¹du.

Niektóre filtry wymieniaæ trzeba raz na

3 miesi¹ce, inne mog¹ wymagaæ p³uka-

nia nawet raz na dobê.

Filtr mmo¿e bbyæ ttak¿e mmontowany ww sszafce
pod zzlewozmywakiem

fo
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Zestaw oodwróconej oosmozy zz ccharakterystycznym
zbiorniczkiem nna wwodê
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UZDATNIANIE WODY

wody, zainwestujmy równie¿ w mineraliza-
tor, który uzupe³ni oczyszczon¹ wodê
o usuniête wczeœniej zdrowe minera³y.
Bakterie i wirusy. Czasami istnieje ry-
zyko, ¿e mog¹ siê one pojawiæ w wodzie
wodoci¹gowej. Zastosujmy wtedy lam-

pê UV lub zamiast niej specjalny filtr

z ¿ywic¹ bakteriobójcz¹. n

INFO RRYNEK
Poni¿ej pprzedstawiamy ssposoby uuzdatniania wwody zz 44 pprzyk³adowych uujêæ.

Na cczerwono zzaznaczyliœmy wwynik bbadania wwody, kktóra nnie sspe³nia ddopuszczalnych nnorm.
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

PRZYDATNE ADRESY

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl

WYNIKI BBADAÑ FFIZYKOTECHNICZNYCH II BBAKTERIOLOGICZNYCH
oznaczenie jednostka dopuszczalna wwartoœæ Ujêcie 11 Ujêcie 22 Ujêcie 33 Ujêcie 44

Barwa mg Pt/l 15 19 24 11 4

Mêtnoœæ mg/l 1 2 2 1 1

Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny

Odczyn pH 6,5-9,5 7,02 7,65 6,89 6,02

Przewodnoœæ µS/cm w 20°C 2500 465 687 1233 2508

Amoniak mg/l 0,5 lub 1,5* 0,14 0,36 0,21 0,05

Azotany mg/l 50 14 23 47 21

Azotyny mg/l 0,5 0,09 0,02 0,42 0,23

Chlorki mg/l 250 4,3 104 76 276

Chlor wolny mg/l 0,1-0,3 0 0 0 0

Mangan mg/l 0,05 0,067 0,073 0,124 0,023

Twardoœæ ogólna mg CaCO3/l 60-500 234 101 690 61

Twardoœæ 
mval/l – – – – 3,15

niewêglanowa

Utlenialnoœæ mg O2/l 5 2,1 5,1 3,2 2,4

¯elazo mg/l 0,2 1,54 1,24 0,1 0

Bakterie grupy coli
Liczba bakterii 

0 0 0 1 0w 100 ml próbki

Escherichia coli
lub bakterie grupy Liczba bakterii 0 0 0 0 0
coli typ ka³owy w 100 ml próbki
(termotolerancyjne)

Enterokoki
Liczba bakterii 

0 0 0 0 0w 100 ml próbki
Ogólna liczba  ba- Liczba bakterii 

20 1 7 27 0
kterii w 37°C po 24 h w 1 ml próbki

Clostridia redukuj¹ce Liczba bakterii 
0 0 0 0 0siarczany w 100 ml próbki

* dot. wód podziemnych niechlorowanych

Za³o¿enie: uurz¹dzenia ddla 44-oosobowej rrodziny

Ujêcie 11
Diagnoza: przekroczona zawartoœæ ¿elaza i w niewielkim stop-
niu manganu. Woda jest mêtna i ma zmienion¹ barwê. Ponie-
wa¿ utlenialnoœæ jest niska, barwa i mêtnoœæ pochodz¹ od ¿e-
laza. Nie zawiera bakterii.
Dobór uurz¹dzeñ ddo uuzdatniania:
Koszt uurz¹dzeñ:
n napowietrzacz: 300-400 z³
n od¿elaziacz: 2000-2500 z³
n filtr mechaniczny: 300-400 z³
£¹czny kkoszt: 22600-33300 zz³

Ujêcie 22
Diagnoza: przekroczona zawartoœæ ¿elaza i manganu. Woda
jest mêtna i ma zmienion¹ barwê. Podwy¿szony poziom utle-
nialnoœci. Pod wzglêdem bakteriologicznym woda odpowiada
wymaganiom sanitarnym.
Dobór uurz¹dzeñ ddo uuzdatniania:
n filtr z napowietrzaczem neutralizuj¹cy mangan i ¿elazo:

3500-4000 z³
n filtr odwróconej osmozy: 1500-2000 z³
£¹czny kkoszt: 55000-66000 zz³

Pozosta³e cceny:
n filtr z ¿ywic¹ bakteriobójcz¹: ok. 400-700 z³
n filtr prysznicowy: 100-150 z³
n filtr pralkowy: ok. 50 z³
n magnetyzer: 300-500 z³

Ujêcie 33
Diagnoza: podwy¿szona zawartoœæ ¿elaza i manganu. Koniecz-
noœæ usuniêcia bakterii coli. Twarda woda. Najpierw trzeba
wykonaæ chlorowanie studni. Je¿eli nadal bêd¹ bakterie typu
coli, to nale¿y wykopaæ now¹ studniê. Je¿eli nie bêdzie trzeba
kopaæ nowej studni – stosujemy uk³ad: filtr mechaniczny,
zmiêkczacz wody, który jednoczeœnie usunie mangan. Je¿eli
bakterie bêd¹ nadal, nale¿y zastosowaæ: filtr mechaniczny,
zmiêkczacz wody, a do bie¿¹cej dezynfekcji – pompê dozuj¹c¹
podchloryn albo lampê UV, albo specjalny filtr z ¿ywic¹ bakte-
riobójcz¹.
Dobór uurz¹dzeñ:
n filtr mechaniczny: 300-400 z³
n zmiêkczacz wody: 2500 z³
n lampa UV: 1500-1700 z³
n pompa dozuj¹ca podchloryn: ok. 100 z³
£¹czny kkoszt:  44400-44700 zz³

Ujêcie 44
Diagnoza: przekroczona dopuszczalna wartoœæ przewodnoœci
i chlorków, zbyt niski odczyn. 
Dobór uurz¹dzeñ:
n napowietrzacz: 300-400 z³
n filtr mechaniczny: 300-400 z³
n filtr odwróconej osmozy: 1500-2000 z³
£¹czny kkoszt: 22100-22800 zz³

CO  JJESZCZE WWARTO KKUPIÆ
Filtry pprysznicowe z wk³adem z wêgla aktywowa-

nego to ma³e narurowe urz¹dzenia stosowane do

uzdatniania wody do k¹pieli. Usuwaj¹ one chlor

i jego pochodne, dziêki czemu woda nie przesu-

sza i nie podra¿nia naszej skóry.

Filtrów ppralkowych nie mo¿e zabrakn¹æ

w nowoczesnej instalacji. Zmiêkczaj¹ one

wodê, pobieran¹ z wodoci¹gu przez takie

urz¹dzenia jak pralki, zmywarki i inne urz¹-

dzenia, zabezpieczaj¹c je w ten sposób przed

osadzaniem siê kamienia kot³owego.         
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